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حماسه 9 دی 
تجلی  وایتمداری ملت ایران بود

امام جمعه تبریز با بیان اینکه 
حماسه 9 دی تجلی بصیرت، 
وح��دت و وایتمداری ملت 
ایران ب��ود، گفت: حماس��ه 
ب��ر  9 دی خ��ط بطان��ی 
تمام توطئه های دش��من بود. به گزارش رسا، 
آیت اه سیدمحمدعلی آل هاش��م در یادواره 
شهدای منطقه ارسباران که در شهرستان اهر 
برگزار ش��د، اظهار داشت: فتنه 88 توطئه ای 
برنامه ریزی ش��ده با هدف بران��دازی انقاب 
اس��امی ایران ب��ود. وی با بی��ان اینکه فتنه 
88 باعث ش��د دشمنان عزت و عظمت ایران 
اس��امی را زیر س��ؤال ببرند، تصریح کرد: در 
آن مقطع حس��اس تاریخ انقاب در مذاکرات 
هس��ته ای نیز به نتایج خوبی رس��یده بودیم 
اما دش��منان با سوءاستفاده سیاسی به دنبال 
نفی حقوق بحق و مسلم ملت ایران برآمدند. 
امام جمعه تبریز با اش��اره ب��ه اینکه هدایت 
عالمانه و اندیش��مندانه رهب��ر معظم انقاب 
اسامی توطئه های دش��من را در نطفه خفه 
ک��رد، افزود: حضور در صحن��ه ملت ایران به 
دشمنان ثابت کرد مردم پیرو وایت هستند 
و اجازه نمی دهند خون هزاران شهید انقاب 
و دفاع مقدس پایمال ش��ود. آیت اه آل هاشم 
با بیان اینکه حماس��ه 9 دی تجلی بصیرت، 
وح��دت و وایتم��داری مل��ت ای��ران ب��ود، 
خاطرنش��ان کرد: در شرایطی که دشمنان با 
تمام توان تاش کردند با توطئه های مختلف 
در روند انقاب اس��امی و دس��تاوردهای آن 
خلل ایجاد کنند، حماسه 9 دی خط بطانی 

بر تمام توطئه های دشمن بود.

دشمن دست از پا خطا کند 
ضربه سختی خواهد خورد

نمایندگان  فراکسیون  عضو 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وای��ی 
پیش��رفته  تجهیزات  وجود 
از  حاک��ی  رزمایش ه��ا  در 
می توانی��م«  گفتمان»م��ا 
اس��ت، گف��ت: دش��من می دان��د در صورت 
تجاوز ضربه  س��ختی می خورد. حس��ینعلی 
حاجی دلیگان��ی در گفت وگو با رس��ا، با بیان 
اینکه رزمایش های مقتدرانه نیروهای مسلح 
روح امید را در جامعه می دمد، گفت: اینگونه 
رزمایش ها نش��انگر ق��درت فرزن��دان غیور 
جمهوری اس��امی بوده و برای مردم حاوی 
ای��ن پیام اس��ت که فرزندان ای��ن مرز و بوم 
با هم��ه توان خود ایس��تاده اند تا از مرزهای 
میهن دف��اع کنند. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
استفاده از تجهیزات پیشرفته در رزمایش ها 
حاکی از گفتمان »ما می توانیم« است، اظهار 
داشت: مردم با مشاهده رزمایش های نظامی 
درمی یابن��د اگ��ر روحیه انقاب��ی و جهادی 
وجود داش��ته باش��د، حتی اگر سخت ترین 
تحریم ه��ا هم علیه ما تحمیل ش��ود، باز هم 
»می توانی��م« تجهی��زات مورد نی��از خود را 
تولید کرده و خودکفا باشیم. نماینده مجلس 
ش��ورای اس��امی تأکید کرد: رزمایش های 
نظامی سبب می شود دشمن حتی فکر تجاوز 
و تهاجم به کش��ور را به ذهن خود راه ندهد؛ 
امروز دش��من بخوبی می داند اگر بخواهد به 
کش��ور تجاوز کند، ضربه ای پش��یمان کننده 

خواهد خورد.

اجرای SPV مشخص نیست
عض��و کمیس��یون امنی��ت 
ملی گفت: اروپا برای اعمال 
فش��ار بر ایران با زمان بازی 
می کن��د و زم��ان دقیقی را 
ب��رای اج��رای SPV اعام 
نکرده است. محمدجواد جمالی نوبندگانی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
ب��ه اعام آمادگی س��وییس ب��رای راه اندازی 
کانال مالی، اظهار کرد: س��وییس یک کشور 
اروپایی بی طرف بوده و از نظر بانکی نیز دارای 
زیرس��اخت های مناسب و تقریبا مورد اعتماد 
کش��ور های دیگر اس��ت. وی اف��زود: پذیرش 
کانال مالی از س��وی سوییس فعا در مراحل 
مقدماتی قرار دارد و زمان مش��خصی در این 
رابطه اعام نش��ده است. جمالی تصریح کرد: 
با توجه به اینکه اروپا در راه اندازی کانال مالی 
خود ب��ا ایران تعلل می کن��د، معتقدم اکنون 
ه��م برای تحقق این کانال دیر ش��ده اس��ت 
و اروپ��ا کماکان با زمان ب��ازی می کند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی گفت: این گونه نیست 
که اروپایی ها از آمریکا کاما روی برگردانده و 
تحت تاثیر سیاست های این کشور علیه ایران 
نباش��ند، لذا این اتحادیه نی��ز چندان نگران 
وضعی��ت ای��ران در برجام نیس��ت. وی ادامه 
داد: اروپا اختاف نظره��ای زیادی با ایران در 
موضوع��ات مختلف و منطق��ه دارد به همین 
دلیل واضح اس��ت که این اتحادیه با کند جلو 
ب��ردن اوضاع قصد اعمال فش��ار بر جمهوری 

اسامی ایران را دارد.

گ�روه سیاس�ی: روز سه ش��نبه حس��ن روحان��ی، 
رئیس جمهور ب��رای ارائه ایحه بودج��ه 1398 به 
مجل��س رف��ت و درباره آن س��خنرانی کرد. هنگام 
سخنرانی روحانی در مجلس تعدادی از نمایندگان 
اس��تان  های خوزس��تان و چهارمحال وبختیاری در 
کنار جایگاه سخنران تجمع کردند. ماجرای تجمع 
این نمایندگان در کنار جایگاه س��خنران مربوط به 
اعتراضاتی است که آنها اخیرا نسبت به پروژه انتقال 
آب از غرب کش��ور به مناطق مرکزی کشور مطرح 
کرده   اند. اما گویا آنها حضور رئیس جمهور در مجلس 
شورای اسامی را فرصتی یافتند تا اعتراض خود را 
بیشتر از قبل مطرح کنند. تجمع این نمایندگان نیز 
مورد توجه عکاسان خبری قرار گرفت تا فریم  های 
جالبی از تجمع نمایندگان معترض به دولت هنگام 
سخنرانی روحانی در مجلس ثبت شود. یکی از این 
فریم ها که در مقیاس زیادی بازنشر شد، عکسی است 
که در آن نمایندگان استان  های چهارمحال وبختیاری 
و خوزس��تان با حالتی معترض به حس��ن روحانی 
ک��ه در حال تش��ریح کلیات بودجه 1398 اس��ت، 
نگاه می کنن��د. واکنش ها به ای��ن اعتراض نمادین 
نمایندگان متفاوت بود. نمایندگان معترض می گویند 
چون از طریق راهکارهای قانونی به جایی نرسیده اند، 
ناچار شدند اینگونه صدای اعتراض خود را برسانند 
اما دولت معتقد است این اعتراض نمایندگان دون 

شأن نمایندگی مجلس شورای اسامی است. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، دیروز چهارش��نبه 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور از این رفتار 
اعتراض آمیز نمادین نمایندگان انتقاد کرد و از رئیس 
مجلس و هیات رئیس��ه خواس��ت با این نمایندگان 
برخ��ورد انضباطی کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور 
رفت��ار روز سه ش��نبه برخی نماین��دگان مجلس را 
هنگام سخنرانی رئیس جمهوری در شأن خانه ملت 
ندانست و گفت: اگر نمایندگان مشکلی دارند باید از 
طریق سازوکارهای قانونی آن را رفع کنند. »محمود 
واعظی« دیروز چهارش��نبه در پایان جلس��ه هیات 
دولت درب��اره رفتار نماین��دگان در روز ارائه ایحه 
بودجه 98 و س��خنرانی رئیس جمهوری افزود: برای 
همه ما به عنوان دولت و نمایندگان واجب است شأن 
مجلس شورای اس��امی را حفظ کنیم. وی یادآور 
ش��د: مجلس نزد افکار عمومی جایگاه بسیار باایی 
دارد و رفتار آن باید متناسب با جایگاه آن در قانون 
اساسی باشد. برای هر کشوری تقدیم ایحه بودجه 
به مجلس از اقدامات بسیار مهم است که باید مردم 
و نمایندگان مصوبات و پیشنهادها را استماع کنند 
تا بتوانیم از نظرات همه استفاده کنیم. رئیس دفتر 
رئیس جمهور به ایرنا گفت: هر مشکلی هم در دولت 
و هم در مجلس سازوکار خود را دارد. آیین نامه  های 
داخلی مجل��س اجازه می دهد هر نماینده ای درباره 
هر موضوعی سوال خود را مطرح کند. واعظی تاکید 
کرد: ما نباید اجازه دهیم برخی از اقداماتی که بعضی 
افراد انجام می دهند جایگاه این دس��تگاه عظیم را 
کاه��ش دهد. مانند اینکه چند نفر از نمایندگان در 
یک امر بس��یار مهمی که تقدیم ایحه بودجه سال 
98 است و تقریباً می خواهد تکلیف دولت و کشور را 
برای یک سال مشخص کند، به دلیل مشکل آب، در 
کار مجلس و دولت اختال به وجود آورند. وی یادآور 
شد: این رفتار را در شأن مجلس نمی دانیم و خواهش 
کردی��م که اگر نمایندگان مطلب��ی دارند از طریق 
سازوکارهای خود مطرح کنند. وی افزود: معاون اول 
رئیس جمهوری روز دوشنبه برای همین موضوع با 
نمایندگان جلسه برگزار کرد که برخی از آنها حضور 
نیافتند اما باز هم وی وقت جلسه دیگری را مشخص 
کرد تا نمایندگان درخواست ها و حرف  های خود را 

اعام کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: 
امیدوار هستیم هیات رئیسه و رئیس مجلس با این 
اتفاق��ی که در مجلس افتاد برخورد انضباطی کنند 
که دیگر تکرار نش��ود. واعظی ادامه داد: برای اعام 
مش��کات نماین��دگان روش  ها و کمیس��یون های 
مختلفی وجود دارد. روش��ی که ما از س��وی 3 یا 4 
نفر از نمایندگان ش��اهد بودیم، روش درستی نبود. 
وی یادآور ش��د: آب دغدغه دولت و نظام اس��ت. در 
کشوری که در سال  های گذشته در خشکسالی بوده 
و در برخی نقاط مردم درباره آب ش��رب هم مشکل 
داشته اند حتما باید تاش کرد که برای همه مردم 
در هر نقطه از ایران که هستند آب شرب فراهم کرد. 
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین گفت: حقابه در 
هر شهری برای کشاورزی باید فراهم شود و استانی 
هم که صنعت می خواهد باید آب آن را فراهم کنیم. 
به همین دلیل است که وقتی مشخص شد بارندگی 
کم اس��ت و آب  های زیرزمینی کافی نیس��ت، این 
پیش��نهاد را دادیم تا همانند بسیاری از کشورها از 
آبی که هم در خلیج فارس و هم دریای خزر وجود 
دارد با راهکار آب شیرین کن بتوانیم مشکل مردم را 

حل کنیم.
ریشه رفتارهای غیرقانونی در دولت است ■

عب��اس پاپ��ی زاده، نماین��ده دزفول و س��خنگوی 
کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 

شورای اسامی در واکنش به این 
سخنان واعظی به »وطن امروز« 
گفت: نکت��ه اول اینک��ه آقای 
واعظی باید ح��د و حدود خود 
را بداند. نکته دوم این است که 
خود دولت عامل این بی نظمی ها 
بود، یعنی خود دولت بستری را 
فراهم کرد که طی آن اقدامات 
غیرقانون��ی و خاف عرف برای 
پیگیری مطالب��ات نمایندگان 

س��ریع تر به نتیجه برسد. شما ش��اهد بودید که در 
جریان استعفای صوری نمایندگان یک استان، دولت 
به این اقدام غیرقانونی امتیاز داد. آقای واعظی هم 
باید برای این مشکل چاره اندیشی کند. چرا دولت ها 
در طول دهه های مختلف اقدام به انجام پروژه های 
غیرقانون��ی و بدون مجوزهای زیس��ت محیطی در 
ف��ات مرکزی کرده اند؟  وی اف��زود: وقتی صدای 
مردم به جایی نرسد، طبیعی است که نمایندگان 
هم ب��ه رفتار رئیس جمه��ور و مجموعه تحت امر 

او اعتراض خواهند کرد. این طبیعی اس��ت. وقتی 
ما تمام مس��یرهای قانونی را رفتیم و به نتیجه ای 
نرسیدیم اما افراد دیگری در طرف مقابل با کارهای 
غیرقانونی بهتر می توانند به نتیجه برسند، در واقع 
ای��ن عادت خاف را دولت ایج��اد و نهادینه کرده 
است. دولت و آقای واعظی برای اصاح این اشتباه 
باید اقدام کنند. نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان 
کرد: اان آب چهارمح��ال و بختیاری دارد به یک 
استان دیگری منتقل می شود. آقای واعظی سند و 
مدرک بیاورد که استان زادگاه او چرا با بودجه کشور 
به صورت غیرقانونی اقدام به انتقال آب از یک استان 
محروم مانند چهارمحال و بختیاری کرده است. این 
اقدامات غیرقانونی در دولت انجام ش��ده است. چرا 
وقت��ی ما نماین��دگان به ص��ورت قانونی پیگیری 
می کنیم پاسخی از سوی دولت دریافت نمی کنیم؟  
نماینده دزفول در ادامه گفت وگوی خود با »وطن 
ام��روز«، تصریح کرد: مگر در ماده 23 ذکر نش��ده 
هیچ پ��روژه ای بدون مجوزهای زیس��ت محیطی 
نمی تواند ش��روع به احداث کند یا دولت برای آن 
بودجه بگذارد؟ اگر اینطور است پس چرا دولت به 
این پروژه ها بودجه اختصاص داد؟ اگر آقای واعظی 
می خواهد قانونمدار باشد باید به این مسائل بپردازد. 
آقای واعظی و مجموعه دولت باید ملی فکر و عمل 
کنند نه محل��ی و منطقه ای. اان اینگونه اس��ت 
ک��ه آقایان ب��ا بودجه ملی به 
پروژه های استانی و منطقه ای 
می پردازند و چون زورش��ان 
به اس��تان های محروم مانند 
خوزس��تان و چهارمح��ال و 
بختیاری می رسد، پروژه های 
خود را پیش می برند.  به گفته 
این نماینده مجلس، در حال 
حاضر بس��یاری از نمایندگان 
مانند  اس��تان های مختل��ف 
لرستان و خوزستان با نمایندگان استان چهارمحال و 
بختیاری اظهار همبستگی کرده اند اما دولت صدای 
اینها را نمی شنود.  پاپی زاده افزود: در جریان اعتراض 
بعضی نمایندگان به روحانی در مجلس، هم برخی 
نمایندگان چهارمحال و بختیاری حضور داش��تند 
و هم نمایندگانی از خوزس��تان، بوشهر و لرستان. 
اما چون اس��تان های محروم��ی مانند چهارمحال 
و بختی��اری در بدنه دول��ت آدم ذی نفوذی ندارند 
صدای شان به جایی نمی رسد ولی برخی استان ها 

مانند استان زادگاه آقای واعظی کارهای غیرقانونی 
انجام می دهند که به زیان محیط زیست و منابع آبی 
کشور است.  نماینده دزفول در مجلس در پاسخ به 
این س��وال »وطن امروز« که آیا چنین اعتراضاتی 
به ایجاد و تعمیق شکاف های قومیتی نمی انجامد، 
گف��ت: موض��وع انتق��ال آب در تمام کش��ورهای 
توسعه یافته امری مردود اعام شده است. بحث ما 
اصا قومی و اس��تانی نیست، اتفاقا بحث ما کاما 
کارشناسی و علمی است. در تمام دنیا اول آمایش 
سرزمینی انجام می دهند و می بینند هر منطقه چه 
مزیت هایی دارد و بر اس��اس همان پتانسیل روی 
آن منطقه س��رمایه گذاری انجام می دهند ولی در 
ایران ن��ه وزارت نیرو و نه دولت ها هرگز به آمایش 
سرزمینی توجهی نداشتند. به همین خاطر صنایع 
آب بری را که باید در کرانه خلیج فارس توسعه پیدا 
می کردند، در فات مرکزی توس��عه دادند و همان 
صنایع اوضاع آب این استان را بهم ریخت. در نتیجه 
برای حل این مشکل به مناطق همجوار و محرومی 
متوسل می شوند که خود این مناطق به این آب نیاز 
دارند. پاپی زاده در همین راستا افزود: با این رویکرد 
اش��تباه بس��یاری از رودخانه ها و تااب ها خشک 
ش��دند و معضاتی مانند ریزگرد ها دامنگیر کشور 
شده است. برای همین معتقدم نگاه ما کارشناسی، 
علمی و منطبق بر اولویت های محیط زیستی است. 
البته اگر موضوع آب ش��رب باش��د، ما نمایندگان 
همه اس��تان ها خود را موظف می دانیم آب شرب 
همه هموطنان  را تامین کنیم ولی اان اصا بحث 
آب شرب نیست، بلکه آب چهارمحال و بختیاری 
را ب��رای صنایع آب بر می خواهند.  نماینده مجلس 
همچنین در پاسخ به این سوال »وطن امروز« که 
چرا نمایندگان خوزستان مانند نمایندگان برخی 
اس��تان های مورد ادعای وی از طریق مس��ؤوان 
ارش��دی چون دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی که 
خوزس��تانی هم هس��ت مطالبات خود را پیگیری 
نمی کنند، تصریح کرد: آقای ش��مخانی و امثال او 
برخاف برخی موثرین دولت که از استان های دیگر 
هستند، ملی و نه منطقه ای فکر می کنند و به نظرم 
درست هم فکر می کنند، چون باید به تمام کشور 
توجه کرد. شما ببینید یک اقدام غیرقانونی از آقای 
شمخانی که به دنبال مطالبات محلی و منطقه ای 
استان خود باشد می توانید پیدا کنید؟ رویه درست 
هم همین است، نه رویکردی که برخی استان های 

دیگر در پیش گرفته اند.

دریاب��ان عل��ی ش��مخانی، دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی دیروز 
چهارش��نبه در صدر یک هیات سیاسی، نظامی و 
امنیتی به افغانستان رفت. او دیروز با رئیس جمهور 
و نیز همتای افغانستانی خود دیدار کرد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، پس از اعام خروج نیروهای آمریکا 
از افغانستان، این سفر شمخانی به این کشور بسیار 
قابل تامل است. با توجه به تعدد جریان  های سیاسی 
مسلح در کشور همسایه شرقی، ایران تاش می کند 
از طریق نفوذ خود، امنیت افغانستان پس از خروج 
آمریکا از این کشور را تامین کند. از سوی دیگر ایران 
در راستای کمک به افغانستان برای ایجاد ثبات در 
این کشور تاش می کند دولت افغانستان را از اعمال 
تصمیمات شتابزده در قبال گروه   هایی مانند طالبان 
برح��ذر دارد. از همین رو ای��ران به دنبال مذاکرات 
همزمان با دولت افغانستان و نیز بخشی از طالبان 
اس��ت تا امنیت و ثبات نسبی در افغانستان ایجاد 
کند. به عبارتی ایران در نقش میانجی میان دولت 
افغانستان و طالبان ایفای نقش می کند. در همین 
راستا شمخانی دیروز در دیدار همتای افغانستانی 
خود تصریح کرد گفت وگوهای ایران با       طالبان برای 
ایجاد امنیت و ثبات افغانستان با اطاع دولت مرکزی 
در کابل انجام خواهد شد. از همین رو سفر شمخانی 
به کابل در این برهه بسیار حائز اهمیت است، البته 
برخی کارشناسان معتقدند نشست اخیر ابوظبی و 

تاش عربس��تان برای سوء استفاده از طالبان علیه 
ایران یکی از دایل س��فر ش��مخانی به افغانستان 
است.  شمخانی در دیدار اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان نیز تصریح کرد خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانس��تان یک فرصت طایی برای این کش��ور 
است تا توانمندی  های دفاعی و نظامی خود را تقویت 
کند. ش��مخانی در دیدار اشرف غنی رئیس جمهور 
افغانستان با بیان اینکه امنیت و پیشرفت افغانستان 
را امنیت و پیشرفت ایران می دانیم بر لزوم تسریع 
در نهایی  سازی و امضای سند جامع روابط 2 کشور 
تاکید کرد. دریابان ش��مخانی با تاکید بر ضرورت 
تاش مس��تمر 2 کش��ور در برقراری کامل امنیت 
در مرزهای مشترک برای مقابله با تحرکات اشرار، 
قاچاقچی��ان موادمخ��در و گروه های تروریس��تی 
گفت: دشمنان امنیت و آرامش منطقه در اقدامی 
سازمان یافته به دنبال ناامن سازی مرزهای مشترک 
به منظور انتقال عناصر شکس��ت خورده داعش به 
افغانستان و حمایت از توسعه تروریسم تکفیری در 
این کشور هستند تا بار دیگر آتش جنگ و خونریزی 
و ناامنی را در منطقه شعله ور کنند. وی هوشیاری 
و آمادگی کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدات 

جدید تروریسم تکفیری را اجتناب ناپذیر و حیاتی 
دانست و تصریح کرد: هرگونه غفلت و بی توجهی به 
این تهدیدات می تواند حوادث تلخ و دهش��ت باری، 
مش��ابه آنچه در عراق و سوریه رخ داد را تکرار کند. 
دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی با اع��ام آمادگی 
کشورمان برای افزایش تعامات سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و تعمی��ق همکاری  های دفاعی، نظامی و 
امنیتی با کش��ور دوست و برادر افغانستان بر نقش 
تعامات تجاری مرزی و تاثیرات مثبت آن بر حفظ 
امنیت مرزها و مقابله با قاچاق تاکید کرد. دریابان 
شمخانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را 
فرصتی طایی برای تقویت توانمندی  های دفاعی 
و نظامی این کشور با اتکا به ظرفیت  های داخلی و 
درون منطقه ای عنوان کرد و افزود: ملت های منطقه 
برای خروج کامل نیروهای آمریکایی که حضورشان 
جز جنگ و ناامنی حاصلی نداش��ته لحظه شماری 
می کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
با اشاره به ضرورت افزایش گفت وگو و تعامل سازنده 
میان گروه های مختلف در افعانس��تان و اجتناب از 
اقدامات خشن و مخل امنیت اظهار داشت: اقدامات 
پنهان و مخ��رب برخی کش��ورهای فرامنطقه ای 

بوی��ژه آمری��کا کمکی به ایج��اد صلح پای��دار در 
افغانستان نخواهد کرد و پیچیدگی های شکل   گیری 
فرآیندهای مبتنی بر صلح  سازی را افزایش می دهد. 

میانجیگری میان دولت و طالبان ■
 دریابان ش��مخانی دیروز در س��فر ب��ه کابل، در 
دیدار همتای افغانس��تانی خود درب��اره مذاکرات 
با طالبان نیز اظهارنظر کرد. ش��مخانی با اشاره به 
گفت وگوهای جاری بین ایران و گروه طالبان برای 
کمک به رفع مشکات امنیتی موجود در افغانستان 
گف��ت: مجموعه ارتباط��ات و گفت وگوهای انجام 
ش��ده با طالبان با اطاع دولت افغانس��تان بوده و 
این روند همچنان ادام��ه خواهد یافت. به گزارش 
ف��ارس، ش��مخانی در دیدار »حم��داه محب« با 
اشاره به توافقات سازنده نشست امنیتی منطقه ای 
که با حضور دبیران و مش��اوران امنیت ملی ایران، 
افغانس��تان، روس��یه، چین و هند در تهران برگزار 
شد، گفت: ایجاد سازوکارهای مبتنی بر گفت وگوی 
مس��تمر و مشارکت فعال کش��ورهای منطقه در 
فرآیندهای امنیتی می تواند تضمین کننده ثبات 
و توس��عه پایدار ب��رای ملت های منطقه باش��د. 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با اعام حمایت از 
برگزاری دومین نشست امنیتی منطقه ای در کابل 
ابراز امیدواری کرد در نشست آتی با حضور موثر 
کشورهای دیگر شاهد همگرایی و هم افزایی بیشتر 

در مسیر مقابله با تروریسم و افراطی گری باشیم.

سیاسی 0 2

تشریح وضعیت برگزاری 
رزمایش  های ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری 
برگ��زاری  از  اس��امی 
مش��ترک  رزمایش ه��ای 
و نیروی��ی ارتش ت��ا پایان 
س��ال خبر داد. ب��ه گزارش 
تسنیم، سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
 در جم��ع خبرنگاران گفت: از ابتدای س��ال 
تاکنون رزمایش های متعددی برگزار ش��ده 
اس��ت و اخبار آن نیز منتش��ر شد، برگزاری 
رزمایش ها در دس��تور کار نیروهای مس��لح 
متناسب با اهداف عملیاتی و آموزش هاست. 
وی افزود: ای��ن رزمایش ها برای ارتقای توان 
رزمی پیش بینی ش��ده و تا پایان س��ال نیز 
رزمایش هایی خواهیم داشت که هر کدام در 
زمان خود و توسط نیرویی که مشخص شده 
به صورت مش��ترک برگزار می شود و میزان 
خبری ش��دن یا نش��دن رزمایش ها بستگی 
به اهداف رزمای��ش دارد. فرمانده کل ارتش 
درباره برپایی نمایش��گاه دستاوردهای ارتش 
در 40 سالگی انقاب، گفت: در ایام دهه فجر  
نمایشگاه هایی برای نشان دادن دستاوردهای 
ارتش در جوار پادگان ها، مصای تهران و در 

مسیر راهپیمایی 22 بهمن برگزار می شود.

تأکید بر توسعه 
همکاری های نظامی ایران و روسیه

ژنرال اوسیپوف، معاون ستاد کل نیروهای 
مس��لح روسیه با معاون هماهنگ کننده سپاه 
دیدار و گفت  وگو کرد. به گزارش س��پاه نیوز، 
ژن��رال اوس��یپوف، مع��اون رئیس س��تادکل 
نیروهای مس��لح روس��یه که برای شرکت در 
دومین کمیس��یون مش��ترک همکاری های 
نظامی جمهوری اس��امی ایران و فدراسیون 
روسیه به کشورمان سفر کرده است، با حضور 
در س��تاد فرماندهی کل سپاه، با دریادار علی 
فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، دیدار و پیرامون همکاری های 
دوجانبه دفاعی گفت وگو ک��رد. در این دیدار 
طرفین با اظهار خرس��ندی نس��بت به روند 
موجود س��طح همکاری های نظامی 2 کشور، 
بر ضرورت توس��عه این همکاری ها متناسب 
با الزامات و مقتضیات ناش��ی از وضعیت های 
امنیت��ی منطق��ه و دخالت ه��ای بیگان��ه و 
قدرت ه��ای فرامنطقه ای تأکید کرد. س��ردار 
فدوی و ژنرال اوس��یپوف با برشماری پیامدها 
و دس��تاوردهای هم��کاری ای��ران و روس��یه 
در جبه��ه مقاومت و مش��ارکت در مقابله با 
تروریس��م و تهدی��دات منطقه ای ب��ه عنوان 
یک��ی از عرصه های همکاری، پیرامون ارتقای 
همکاری ها در زمینه ه��ای امنیتی، صنعتی، 
تحقیقاتی و آموزشی تبادل نظر کردند. طرفین 
در ای��ن دیدار شکس��ت تروریس��م تکفیری 
در س��وریه را محص��ول مش��ارکت راهبردی 
نیروهای مسلح 2 کش��ور در کمک به جبهه 
مقاومت، پاس��خ به درخواست دولت سوریه و 
 مدیریت و هدایت مش��ترک صحنه های نبرد 

توصیف کردند.

باید دست سودجویان داخلی را 
از کشور قطع کنیم

جانش��ین ق��رارگاه ث��اراه 
تم��ام  وج��ود  ب��ا  گف��ت: 
تهدیدات، تحریم و فشارها، 
ایران  اس��امی  جمه��وری 
امروز دست دزدان خارجی 
را از منابع کش��ور قطع ک��رده و این امر باید 
با قطع ید سودجویان داخلی نیز تداوم یابد. 
به گزارش مهر، س��ردار اسماعیل کوثری در 
گرامیداشت س��ی وچهارمین سالروز  مراسم 
تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، شکل گیری 
انقاب اس��امی بر اس��اس مبانی اسام ناب 
محم��دی را یکی از علل دش��منی ها با نظام 
اسامی ما برش��مرد و تصریح کرد: با وجود 
تمام تهدیدات، تحریم و فش��ارها، جمهوری 
اس��امی ایران امروز دست دزدان خارجی را 
از منابع کش��ور قطع ک��رده و این امر باید با 
قطع ید س��ودجویان داخلی نی��ز تداوم یابد. 
وی با تاکید بر اینکه ش��کرانه عزت و اقتدار 
امروز ایران اسامی، خدمتگزاری و رسیدگی 
مسؤوان به مردم است، گفت: امنیت موضوع 
بسیار مهمی اس��ت که نباید آن را دست کم 
گرفت و باید به عنوان بستر سایر موضوعات 
از قبی��ل اقتصاد، معیش��ت و تعلیم و تربیت 
در نظر گرفته ش��ود و این الگویی اس��ت که 
امام علی علیه السام در حکومتداری ترسیم 
کرده ان��د. کوثری در پایان  با تأکید بر اینکه 
به پاسداری خود افتخار می کنیم، اظهار کرد: 
رسانه های بیگانه و فضای مجازی امروز ذهن 
و باور جوانان ما را با حجم عظیمی از شبهات 
هدف ق��رار داده ان��د اما همان ط��ور که در 
عرصه تامین امنیت »ما می توانیم« را محقق 
کردیم، در س��ایر عرصه ها نی��ز با مدیریت و 
تصمیم جهادی و انقابی بر مش��کات فائق 

خواهیم آمد.

اعتراض نمادین نمایندگان هنگام سخنرانی روحانی در مجلس دامنه دار شداخبار

ماجرای یک عکس
 محمود واعظی: رئیس مجلس با این نمایندگان برخورد انضباطی کند

نماینده دزفول در گفت وگو با »وطن امروز«: ریشه رفتارهای غیرقانونی در دولت است

اخبار
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پس از اعام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کابل رفت

سفر شمخانی برای فرصت طایی
امنیت

واعظی: این رفتار را در شأن مجلس 
نمی دانی�م و خواهش کردیم که اگر 
نماین�دگان مطلبی دارن�د از طریق 
س�ازوکارهای خ�ود مط�رح کنند. 
امیدوار هستیم هیات رئیسه و رئیس 
مجلس با اتفاقی که در مجلس افتاد 
برخ�ورد انضباطی کنن�د که دیگر 

تکرار نشود



وزیر
روحانی: قیمت اجناس باید مدیریت شود

 یارانه ها باید هدفمند
 مشروط و موقت باشد

گروه اقتصادی: روحانی با اعام اینکه  قیمت 
اجناس باید مدیریت شود، گفت: یارانه ها باید 
هدفمند، مش��روط و موقت باشد. به گزارش 
»وطن امروز«، حسن روحانی دیروز در جلسه 
هیات دولت درباره ایحه بودجه اظهارنظر کرد 
و دایل تاخیر در بودجه را اینگونه توجیه کرد: 
به رغم شرایط سخت فشار و تحریم خارجی، 
توانس��تیم بودجه را در زمان معین بررسی و 
آماده تقدیم به مجلس شورای اسامی کنیم. 
وی اظهار داش��ت: حتی چند روز قبل از 15 
آذر که زمان معین ب��رای ارائه ایحه بودجه 
ب��ود، دولت آن را آماده ک��رده بود، در همان 
ایام، نکاتی نیز مورد نظر مقام معظم رهبری 
بود که آنها را هم در اس��رع وقت مد نظر قرار 
داده و در ایحه اعمال کردیم. رئیس جمهور با 
بی��ان اینکه ایحه بودجه در هدف اول بهبود 
معیش��ت و زندگی مردم را مورد توجه جدی 
قرار داده اس��ت، گف��ت: باید تاش کنیم که 
رنج مردم در فش��ار تحریم کاسته شود، البته 
تا زمانی که تحریم برقرار اس��ت، نمی توان به 
طور صددرصد مش��کات آن را برطرف کرد 
اما ب��ا اقدامات خود می توانیم تبعات ناش��ی 
از فش��ار تحریم را کاهش دهیم و این کاری 
است که دولت با هماهنگی سایر قوا، فعاان 
اقتصادی و مردم می تواند انجام دهد. روحانی 
اضافه کرد: باید تاش کنیم قیمت اجناس��ی 
که در اختی��ار مردم ق��رار می گیرد، کاهش 
یاب��د و در حد ازم کنترل صورت بگیرد و در 
این راستا باید همه دستگاه ها از جمله ستاد 
تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال تر باشند 
و  در آیین نامه ها و چارچوب هایی که در دولت 
تصویب می ش��ود این موارد مورد توجه قرار 
بگیرد. رئیس جمهور خط��اب به مردم اظهار 
داشت: دولت تاش خواهد کرد یارانه ای را که 
در خدمات وجود دارد یا کاهش ندهد یا مقدار 
کاهش آن اندک باش��د. دولت در بخش آب، 
برق، نفت، بنزین، گازوئیل، خدمات آموزشی 
و بهداشتی، یارانه های بسیار باایی پرداخت 
می کند و قصد ندارد آنها را حذف کند. روحانی 
خاطرنشان کرد: 900 هزار میلیارد تومان مبلغ 
یارانه هاست و برای سال آینده برای کااهای 
اساسی 60 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت 
خواهیم کرد، البته باید در بلندمدت به گونه ای 
مدیریت ش��ود که یارانه ها به صورت حساب 
شده و هدفمند پرداخت شود. رئیس جمهور 
تصریح کرد: یارانه همیشه باید پرداخت شود، 
منتها باید این یارانه ها، هدفمند، مش��روط و 
موقت باشد. برای سال آینده شرایط بهداشت 
و درم��ان و تحول س��امت را ادام��ه داده و 
حقوق کارکنان، ش��اغان، مستمری بگیران 
و بازنشس��تگان را ح��دود 20 درصد افزایش 
خواهیم داد. وی خاطرنش��ان کرد: مردم باید 
ب��ا دیدن اقدام��ات و خدماتی که در کش��ور 
انجام می شود، احساس امید به آینده و نشاط 
داشته باشند. رئیس جمهور لزوم تقویت بخش 
خصوصی و واگذاری امور به آنها را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: دولت س��هام و مالکیت های 
فراوانی در اختیار دارد که باید به مردم واگذار 
ش��ود و در این راستا بانک ها و وزارتخانه های 

مختلف باید پیشقدم باشند.

واردات کااهای دست دوم آزاد شد
ممنوعیت واردات کااهای دس��ت دوم بر 
اس��اس بخش��نامه وزارت صنعت لغو شد. به 
گزارش تسنیم، بر اساس اباغ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به مدیرکل مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد گمرک جمهوری اس��امی ایران 
ممنوعی��ت ثبت س��فارش و واردات کااهای 
مس��تعمل مش��مول اس��تاندارد اجباری لغو 
می ش��ود، بنابراین مانعی برای ثبت س��فارش 
کااهای مس��تعمل و بازسازی ش��ده مشمول 
استاندارد اجباری )در صورت تایید کمیسیون 
م��اده یک  آیین نام��ه اجرایی قان��ون مقررات 
صادرات و واردات( وجود ندارد و ترخیص آنها 

منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.

بورس  ۱۴۹۳ واحد  رشد کرد
ش��اخص بورس در جریان معامات دیروز 
بازار سرمایه 1۴9۳ واحد رشد کرد. به گزارش 
تس��نیم، در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار 
سرمایه تعداد ۳ میلیارد و ۴6۴ میلیون سهم و 
حق تقدم به  ارزش یکهزار و 122 میلیارد تومان 
در 176هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
شاخص بورس با رشد 1۴9۳واحدی در ارتفاع 

158هزار و ۴۴۳ واحد قرار گرفت.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ماشین تولید فقر را از کار می اندازیم

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی بر این باور 
است که باید دس��تگاه های تولید کودکان کار را 
از کار انداخت. محمد ش��ریعتمداری با بیان این 
مطلب اظهار داشت: شاید در جامعه ای ماشین های 
متولی تولید فقر باشد و ما هم پس از آنها حرکت 
کنیم و با معلول که موضوع فقیر اس��ت برخورد 
کنی��م. به گزارش »وطن امروز«، ش��ریعتمداری 
افزود: باید ماش��ین تولید فق��ر را از کار بیندازیم 
در آن ص��ورت می توانیم به آینده کاری که انجام 
می دهیم، امیدوار باشیم اگرچه در اقتصاد مقاومتی 
بای��د این دو کار را با هم انجام بدهیم.  وی اضافه 
کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورا و 
دبیرخانه ای که متولی کودکان کار است، تشکیل 
شده که گزارش هایش را به سازمان امور اجتماعی 
وزارت کشور می دهد. شریعتمداری امیدوار است 
درب��اره موضوعات متنوع و گوناگ��ون مربوط به 
آسیب های اجتماعی یک سازمان و دستگاهی که 
نگاه امنیتی نداش��ته باشد تشکیل شود تا با نگاه 
حمایتی،  اقتصادی و فرهنگی مسؤولیت را قبول 

کند و آن را انجام دهد.

حجتی ۹ دی استیضاح می شود
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه حدود 10 نفر از استیضاح کنندگان 
وزیر جهاد کش��اورزی امضای اس��تیضاح خود را 
پس گرفتند، گفت: جلس��ه استیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی یکش��نبه آینده 9 دی برگزار می شود. 
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر از ۴7 متقاضی استیضاح 
وزیر جهاد کشاورزی، 10 نفر امضای خود را پس 
گرفتند و ۳7 نفر بر اس��تیضاح باقی هستند. وی 
افزود: با توجه به اعام وصول استیضاح، حتی اگر 
یک نفر متقاضی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
باش��د، جلس��ه اس��تیضاح برگزار خواهد ش��د. 
یوسف نژاد تصریح کرد: طبق هماهنگی های انجام 
ش��ده با وزارت جهاد کشاورزی جلسه استیضاح 

حجتی یکشنبه نهم دی برگزار خواهد شد.

یارانه

3اقتصاد

گ�روه اقتصادی: » اوایل س��ال 97 در مقطعی قرار 
گرفتیم که ذخیره اس��کناس ارزی ما تقریباً صفر 
بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار 
ش��د برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب، 
تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای 
دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود«. اگر 
کس��ی غیر از روحانی جمات باا را اعام می کرد 
احتماا به تش��ویش اذهان عمومی متهم می شد 
اما این اظهارات از زبان رئیس جمهور جاری شد و 
بعد از آن بود که روند افزایش نرخ ارز شدت گرفت 
و فقط در یک س��اعت دار 10 ه��زار تومانی وارد 
کانال 11 هزار تومان ش��د.  قیمت دار از 10500 
تومان در روز سه شنبه ظرف کمتر از 2۴ ساعت به 
12500 تومان رس��ید که حدود 12 درصد رشد را 
نشان می دهد. این رشد قیمتی دیروز هم با نوسان 
همراه بود و در اولین ساعات بازار ارز در روز گذشته 
دار به صورت سرسام آوری افزایش پیدا می کرد و 
حتی در س��اعاتی قیمت 12700 تومان را تجربه 
کرد؛ افزایش نس��بتاً زیادی که زنگ  هشدار بانک 
مرکزی را روش��ن و نهاد سیاست گذار پولی کشور 
را دوباره مجبور به مداخله سخت در بازار کرد. بانک 
مرکزی با عرضه دار مداخل��ه ای )دار صرافی ها( 
با قیمت 11700 تومان توانس��ت تا پایان بازار روز 
گذش��ته قیم��ت دار را تا 12 ه��زار تومان پایین 
بیاورد.    از سوی دیگر بازار موازی ارز یعنی سکه و 
ط��ا هم با جهش ارزی به خود جرأت افزایش داد 
و برای اولین بار در ۴0 روز گذش��ته بار دیگر سکه 
تمام بهار آزادی وارد کانال ۴ میلیون تومان شد. هر 
گرم طای 18 عیار هم با ۴0 هزار تومان افزایش به 

۳۳5000 هزار تومان رسید.    
از »مردم خیال شان راحت باشد« تا »ارز نداریم«! ■

حس��ن روحانی، رئیس جمه��ور در گفت وگوی 
تلویزیون��ی خ��ود در 2 بهمن م��اه 96 و حتی ایام 
ابتدایی امس��ال تاکید کرده بود که مشکلی از بابت 
دار وجود ندارد و مردم خیال ش��ان راحت باش��د. 
بعد از س��خنان رئیس جمهور نرخ دار در بازار روز 
بع��د، با افزایش روبه رو ش��د و به گفته فعاان بازار، 
سخنان رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی 
به تنهایی نمی تواند محرکی برای کاهش قیمت ها 
در بازار باش��د ول��ی اگر تزریق ارز نی��ز همزمان با 
ای��ن اخبار افزایش یابد، می توانیم امیدوار به ریزش 
قیمت ها باش��یم. اما آن زمان بانک مرکزی تحرک 
چندانی در بازار نداشت تا حرف های امیدوارکننده 

روحانی هم کارساز نباشد. حاا روحانی اعام کرده 
در همان ایامی که می گفته مردم خیال شان بابت ارز 
راحت باشد، تقریبا ارزی وجود نداشته است! قطعا 
این اظهارات این سیگنال را می دهد که امکان دارد 
جمله »در هیچ دوره ای به اندازه اان اس��کناس ارز 
نداریم« نیز تبلیغاتی و غیرواقعی باشد. مسؤوان باید 
مسؤولیت اظهارات خود را بپذیرند. کوته فکرانه است 
اگر معتقد باشیم فقط اظهارات روز سه شنبه روحانی 
در مجلس موجب افزایش نرخ ارز شده اما به گفته 
فعاان ب��ازار ارز، چندان بی تاثیر هم نبوده اس��ت. 
کارشناسان از چند روز پیش افزایش قیمت ارز را به 
علت افزایش تقاضای فصلی پیش بینی کرده بودند 
و افزایش نرخ ارز طبیعی بود اما شدت افزایش روز 
سه شنبه و چهارشنبه غیرطبیعی بود و گرانی تا چند 

هزار تومانی را نمی ت��وان عادی تلقی کرد. روحانی 
هفته گذشته در مجلس گفت:  »دولت کار احتیاطی 
)در زمین��ه ارز( را برای ماه های آینده و س��ال های 
آینده انجام می دهد. این احتیاط دولت اس��ت که 
ای��ن کار را می کن��د و اا اگر بخواهی��م ارز را مثل 
گذشته و مثل پارسال کنیم، اگر اان به رئیس بانک 
مرکزی بگویم مثل شهریور پارسال عمل کن، شما 
بدانید در مدت 2 هفته قیمت ارز کاهش می یابد به 
قیمت پارسال اما به رئیس بانک مرکزی گفتم که 
حق اس��تفاده از ذخایر بانک مرکزی را ندارید«. از 
سه شنبه هفته قبل و بعد از بیان این اظهارات قیمت 

دار در بازار آزاد ۳000 تومان باا رفت.
نادیده گرفتن عوامل تقویمی ■

ب��ا وجود اینکه دلیل اصل��ی افزایش قیمت ارز 
عامل روانی ناشی از اظهارات حسن روحانی آن هم 
در ش��رایط آرامش نسبی بازار بود اما نباید عوامل 
کاتولیزگر این اتفاق را نادیده گرفت. عامل تقویمی 
موس��م سفرهای س��یاحتی آخر س��ال میادی و 
افزایش تقاضای ارز مسافرتی در کنار زمان سررسید 
تصفیه مالی ش��رکت های ایرانی که با کشورهای 
خارجی کار می کنند و نیاز به حواله های ارزی دارند 
از دیگ��ر عوامل افزایش قیمت ارز هس��تند.  بانک 
مرکزی روز گذش��ته با دخالت در ب��ازار و افزایش 
دادن نرخ ارز صرافی ها موجب شد التهاب و هیجان 
تقاضا تخلیه ش��ود و داری ک��ه تا 12500 تومان 
اول صبح گران شده بود در قیمت 12000 تومان 
تثبیت شود. بانک مرکزی این زنگ هشدار را باید 
جدی بگیرد و طرح های جدیدتری دراندازد تا دیگر 

شاهد نوسان چند هزار تومانی قیمت ارز نباشیم.

وطن امروز  شماره 2617 پنجشنبه 6 دی 1397

گزارش مرکز آمار از شاخص های اقتصادی 6 ماه نخست 97
نرخ رشد صنعت و کشاورزی منفی شد

محص��ول  پورش�فیعی:  دان�ش 
ناخالص داخل��ي در 6 ماهه 1۳97 
ب��ه رق��م ۳7۳.889.500.000.000 تومان با نفت و 
289.959.200.000.000 توم��ان بدون احتس��اب 
نفت رس��ید. به گزارش »وطن امروز«، رقم یادشده در 
مدت مشابه 1۳96 با نفت ۳72.۴62.100.000.000 
تومان و بدون نفت 289.187.900.000.000 تومان 
بوده که نشان از رشد 0/۴ درصدي محصول ناخالص 
داخلي با نفت و 0/۳ درصدي محصول ناخالص داخلي 
بدون نفت در 6  ماهه نخست 97 دارد. نتایج یادشده 
حاکي از آن است که در این 6 ماه رشته فعالیت هاي 
گ��روه کش��اورزي 2/5-، گروه صنع��ت 1/2- و گروه 
خدمات 2/۳ درصد نس��بت به 6 ماهه نخس��ت 96 
رشد داشته است. گفتنی است این گزارش برگرفته از 
گروه کشاورزي شامل زیربخش هاي زراعت و باغداري، 
دام��داري، جنگل داري و ماهیگی��ري و گروه صنعت 
شامل زیربخش هاي استخراج نفت خام و گاز طبیعي، 
استخراج دیگر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز 

طبیعي و ساختمان و گروه خدمات است.
فاصله 10/4 درصدی تورمی میان دهک اول و دهم ■

از س��وی دیگر بررسی مرکز آمار ایران از شاخص 
دهک های هزینه  ای نشان می دهد محدوده تغییرات 
تورم 12ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانی��ات« بین 22 درصد برای دهک اول تا 2۴/۴ 
درصد برای دهک دهم است. به گزارش »وطن امروز«، 
نرخ ت��ورم کل کش��ور در آذر 1۳97 برابر 18 درصد 
است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 17/1 
درصد ب��رای دهک اول ت��ا 19/5 درصد برای دهک 
دهم نوسان دارد. همچنین آمار یاد شده درباره گروه 
عمده »کااه��ای غیرخوراکی و خدمات« بین 1۳/2 

درصد ب��رای دهک اول ت��ا 18/۴ درصد برای دهک 
دهم اس��ت. بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک های مختل��ف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها 
در این ماه به 2/۴ درصد رس��ید که نسبت به آبان ماه 
)2 درصد( 0/۴ واحد درصد افزایش نش��ان می دهد. 
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نسبت به آبان 0/2 واحد درصد و در گروه 
عمده »کااهای غیرخوراکی و خدمات« نسبت به آبان 
0/9 واحد درصد افزایش نشان می دهد. از سوی دیگر 
فاصله تورم نقطه ای میان دهک اول و دهک دهم در 
آذر، ۳ درصد است. فاصله تورمی در گروه خوراکی ها، 
آش��امیدنی و دخانیات میان دهک اول و دهک دهم 
بالغ  بر ۴/6 درص��د و فاصله تورمی در گروه کااهای 
غیرخوراک��ی و خدمات میان دهک اول و دهم حدود 

10/۴ درصد است.

شاخص

»وطن امروز« از تأثیر اظهارات رئیس جمهوردر مجلس و سایر عوامل افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته گزارش می دهد

خود تشویشی
تناقض فاحش اظهارات ارزی روحانی در مجلس با موضع گیری های ابتدای سال او اعتماد عمومی به دولت را مخدوش می کند

بورس

تجارت

نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست 1397
رشد 3 ماه اولرشد 6 ماه اولبخش

0/8-2/5-گروه کشاورزی
1/20/4-گروه صنعت
2/33/2گروه خدمات

0/41/9محصول ناخالص داخلی
0/31/7محصول ناخالص داخلی بدون نفت

برخی داده های آماری 1397
12/2نرخ بیکاری در تابستان 97

18نرخ تورم در آذر 97
0/4نرخ رشد اقتصادی در 6 ماهه 97

ارقام به درصد است

بررسی فاصله تورمی دهک ها در آبان و آذر 1397- ارقام به درصد است

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

تورم نقطه ای آذرتورم نقطه ای آبانتورم نقطه ای آذرتورم نقطه ای آبانتورم نقطه ای آذرتورم نقطه ای آبان
34/136/547/850/223/625/7دهک اول
35/537/949/45225/727/7دهک دوم
35/6385052/826/628/4دهک سوم

35/637/950/1532728/8دهک چهارم
35/537/85053/227/729/4دهک پنجم
35/537/75053/428/329/8دهک ششم
36/338/450/253/730/131/4دهک هفتم
36/438/450/1543132/1دهک هشتم
36/638/649/353/532/333/6دهک نهم
37/639/550/354/834/836/1دهک دهم
34/937/450/353/92930/9کل کشور



انتشار آگهی حمایت از بیماران نیازمند، شگرد کاهبرداران آژیر

گروه اجتماعی: سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا درباره انتشار آگهی حمایت از بیماران نیازمند به عنوان یکی 

از شگردهای کاهبرداران اینترنتی هشدار داد.
به گزارش فارس، س��رهنگ حس��ین رمضانی، سرپرست مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با  اشاره به اینکه 
تصاویر کودکان بیمار صعب العاجی که هزینه درمان آنها سرسام آور 
بوده و از عهده خانواده برنمی آید، در کانال ها و گروه های شبکه های 
اجتماعی، حتی در میان آگهی های رایگان سایت های تبلیغاتی به 
وفور دیده می شود، اظهار داشت: تعداد زیادی از این دست آگهی ها 
ک��ه هر روز در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک 
گذاشته می شود دروغ بوده و از سوی مجرمان سایبری طراحی شده 
اس��ت تا بتوانند با سوءاستفاده از احساسات پاک شهروندان، اهداف 
مجرمانه خود را پیش ببرند. وی با بیان اینکه جعل هویت در فضای 
سایبر براحتی صورت می گیرد، افزود: برخی از این آگهی ها از سوی 
سلبریتی ها و چهره های مشهور و نامی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود، در حالی که آنها نه تنها هیچ نقشی در این 

میان ندارند که حتی از این موضوع نیز بی اطاع هستند. سرپرست 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه 
داد: اما سوءاستفاده از نام و عنوان این عزیزان می تواند براحتی مردم را 
فریب داده و در دام مجرمان سایبری گرفتار کند. وی تاکید کرد: واریز 
کمک های هر چند اندک شما به حساب اینگونه موسسات رسمی و 
شناخته شده می تواند دغدغه ها و نگرانی بسیاری از بیماران عزیز را 
از بین ببرد           اما واریز مبالغ شما در حساب این افراد که شناخته شده 
نیستند یا از چهره و اسم دیگران سوءاستفاده می کنند، باعث می شود 
نیت خیرخواهانه ش��ما زایل ش��ده و مبلغ واریزی شما در حساب 
مجرمان س��ایبری برود و به دس��ت نیازمند واقعی نرسد. سرهنگ 
رمضانی خاطرنش��ان ک��رد: حتی طراحی درگاه ه��ای بانکی جعل 
شده )فیشینگ( نیز در این دست جرائم مجرمانه دیده شده و فرد 
برای واریز کمک به درگاه فیشینگ بانکی هدایت شده تا در نهایت 
اطاعات بانکی شهروندان به سرقت برود. سرپرست مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا به شهروندان توصیه 
کرد: به هیچ عنوان فریب این دس��ت آگهی های خیرانه را نخورده و 

به حساب این افراد پولی واریز نکنند و حتما برای کمک به بیماران 
نیازمند و صعب العاج از طریق موسسات شناخته شده و ثبت شده 
اقدام کنند تا کمک ش��ما حتما به دس��ت نیازمندان واقعی برسد. 
سرهنگ رمضانی، سایت پلیس فتا را دریچه ارتباطی این پلیس با 
شهروندان خواند و گفت: تقاضای ما از شهروندان عزیز این است که 
در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی آن را 
از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir لینک سامانه 

پاسخگویی به فوریت های سایبری اعام کنند.

گ�روه اجتماعی: مع��اون درمان 
در  گف��ت:  بهداش��ت  وزارت 
ح��ال حاضر، ح��دود ۱۱۰۰ تخت س��وختگی و 
۲۰۰ تخت ویژه س��وختگی داریم و در تاش��یم 
کمبودهای موجود را برط��رف کنیم. به گزارش 
مه��ر، قاس��م جان بابایی درباره  اقدام��ات وزارت 
بهداش��ت در ح��وزه درمان بیماران س��وختگی 
گفت: حوادث س��وختگی از جمله حوادثی است 
که عاوه بر بار مالی بر خانواده و نظام س��امت 
کش��ور، بار روانی و اجتماعی زیادی نیز به همراه 
دارد و بیمار س��وختگی در ط��ول دوره درمانش 

نیاز به جراحی های متعدد ترمیمی و درمان های 
توانبخشی دارد، بنابراین در زمینه سوختگی باید 
به نقطه ای برسیم که سایر کشورهای دنیا اقدام 
کرده اند. وی خاطرنشان کرد: اهداف حوزه درمان 
در ارائه خدمات درمانی به هموطنان شامل پوشش 
فراگیر و دسترسی عادانه آحاد جامعه به خدمات 
و مراقبت های با کیفیت س��امت، حفاظت مالی 

از شهروندان در برابر هزینه های سامت، ارتقای 
کیفیت خدمات درمان��ی و مدیریت بیماری ها و 
مدیری��ت منابع مالی و افزایش بهره وری اس��ت. 
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت گف��ت: در این 
راس��تا با توس��عه زیرس��اخت های درمان تاش 
ش��ده است دسترسی به خدمات تخصصی حوزه 
درمان افزایش یابد. یکی از اقدامات انجام ش��ده 

در این حوزه توسعه و استانداردسازی بخش های 
سوختگی بوده است. وی با بیان اینکه حوادث و 
سوانح سوختگی ساانه ۲۵ تا ۳۰ هزار مراجعه را 
به خود اختصاص می ده��د که ۱۰ درصد از آنها 
بستری می شوند، خاطرنشان کرد: ساانه حدود ۲ 
تا ۳ هزار مصدوم سوختگی نیاز به بستری دارند. 
جان بابایی از کمبود حدود ۲ هزار تخت سوختگی 
در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر، حدود 
۱۱۰۰ تخ��ت س��وختگی و ۲۰۰ تخ��ت وی��ژه 
سوختگی داریم و در تاشیم کمبودهای موجود 

را برطرف کنیم.

 30 هزار مراجعه ساانه برای سوانح سوختگی درمان
به مراکز درمانی

اجتماعي 0 4

سازمان غذا و دارو اعام کرد
جمع آوری فوری

 یک نوع کپسول از داروخانه ها

س��ازمان غ��ذا و دارو از معاونت ه��ای غذا 
و داروی سراس��ر کش��ور خواس��ت نس��بت 
 به جم��ع آوری ف��وری یک مدل از کپس��ول 
»VigRX« اقدام کنند. روابط عمومی سازمان 
غ��ذا و دارو اع��ام کرد: کپس��ول VigRX با 
و   GTIN:06260631400011 ش��ماره های 
قوط��ی  در   IRC:3371963913816102
6۰ عددی با تاریخ انقض��ای ۲۰۲۰/7/۳۰ که 
محصول وارداتی اس��ت و در سطح داروخانه ها 
توزیع شده، در تاریخ 9۵/۱۲/۳۰ منقضی شده 
است. روابط عمومی س��ازمان غذا و دارو اعام 
کرد این کپسول با این مشخصات از نظر اداره 
کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
س��ازمان غذا و دارو قابل مصرف نبوده و توزیع 
آن توسط شرکت های پخش غیرقانونی است. 
سازمان غذا و دارو همچنین از معاونت های غذا 
و داروی سراسر کشور خواسته که طبق مقررات 
و ضوابط، نس��بت به جمع آوری فوری فرآورده 
مورد اشاره از سطح عرضه در اسرع وقت اقدام 
عاج��ل به عم��ل آورده و س��ازمان را از نتیجه 

اقدامات انجام شده مطلع کنند.

 پیشنهاد ۲۵ میلیونی 
برای »وام ازدواج«

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: پیش��نهاد ای��ن وزارتخانه برای 
وام ازدواج جوانان ۲۵ میلیون تومان بوده اس��ت 
اما این پیش��نهاد مورد تصویب س��ازمان برنامه 
و بودجه قرار نگرف��ت. محمدمهدی تندگویان 
با اشاره به پیش��نهاد وام ۱۵ میلیونی در ایحه 
بودجه 9۸ و ارائه آن به مجلس،  به ایسنا گفت: 
پیشنهاد وزارت ورزش برای وام ازدواج سال آینده 
۲۵ میلیون تومان بود که مورد تصویب سازمان 
برنامه و بودجه قرار نگرفت و حاا مجلس باید در 
این باره اعمال نظر کند. وی با بیان اینکه پس از 
تقدیم ایحه بودجه 9۸ به مجلس و پیشنهاد وام 
۱۵ میلیونی دیگر کاری از دس��ت دولت درباره 
افزایش این مبلغ برنمی آید، اظهار داشت: سال 
گذش��ته نیز نمایندگان مجلس بعد از پیشنهاد 
ایحه بودجه و وام ۱۰ میلیون تومانی خودشان 
مبلغ ۱۵ میلی��ون را ب��رای وام ازدواج تصویب 
کردند. معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت 
ورزش و جوانان اف��زود: درباره اینکه آیا با وجود 
فشارهای اقتصادی از وام ۲۵ میلیونی نیز کاری 
ساخته است یا نه؟ بحث دیگری است اما در عین 
حال گفته می شود سیستم بانکی با همین مبلغ 
وام ۱۵ تومانی نیز فشار زیادی را تحمل می کند. 
تندگویان با بیان اینکه حتی در صورت افزایش 
مبل��غ وام ازدواج این مبلغ در مراکز اس��تان ها 
کار چندان��ی از پیش نمی ب��رد، تصریح کرد: در 
کانشهرها و ش��هرهای بزرگ به دلیل شرایط 
اقتصادی امکان تهیه جهیزیه یا اجاره مسکن با 
این میزان وام وجود ندارد و شاید با این مبلغ تنها 

در روستاها گرهی از مشکات جوانان باز شود.

  مش��اور رئیس بنی��اد ملی نخب��گان گفت: 
۲9۰ نخب��ه ایرانی از دانش��گاه های برتر جهان 
به عن��وان عضو هیات علمی در دانش��گاه  های 
داخل کشور جذب ش��ده اند. سعید سهراب پور 
اظهار داش��ت: ۱6۰ نفر از نخبگان ایرانی که در 
دانشگاه های برتر جهان مانند استنفورد، دانشگاه 
MIT و دیگر دانشگاه های برتر جهان تحصیل 

می کردند از طریق بنیاد ملی نخبگان جذب و در 
دانشگاه های داخل کشور مشغول تدریس شدند.
  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
هزینه کرد پول هایی که داوطلبان برای ثبت نام و 
خرید دفترچه آزمون ها پرداخت می کنند، گفت: 
این  پول ها جزو درآمدهای عمومی دولت است 
که وارد خزانه می ش��ود. ابراهیم خدایی درباره 
هزینه کرد پول هایی که داوطلبان برای ثبت نام و 
خرید دفترچه آزمون ها پرداخت می کنند، گفت: 

این درآمدها به خزانه دولت واریز می شود.
  حس��ین فودازی، دبیر انجم��ن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران در حاشیه مراسم معرفی داروی 
»زایب��رون«، از س��رطان پروس��تات به عنوان 
شایع ترین س��رطان در مردان نام برد و گفت: 
خوشبختانه در سال های گذشته با پیشرفت و 
توسعه صنعت داروسازی، درمان دارویی بیماران 
مبتا به سرطان پروستات نیز از وضعیت بهتری 

برخوردار شده است.

رئیس پلیس پایتخت:
 بیابان های تهران

دروازه انتقال مواد به پایتخت است
فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
گفت: قاچاقچیان مواد مخدر 
برای انتقال مواد به پایتخت 
از بیابان ها و مسیر های فرعی 
س��ردار  می کنند.  اس��تفاده 
حسین رحیمی درباره اینکه چطور مواد مخدر 
از مرز ها وارد پایتخت می شود، به میزان اظهار 
داشت: وقتی کویر را در ایران داریم، قاچاقچیان 
مواد مخدر می توانند با تردد در این مسیر ها از 
نقطه صفر مرزی ت��ا بیخ گوش پایتخت مثل 
کوی��ر ورامین ورود ک��رده و حضور پیدا کنند. 
به همی��ن خاطر این موضوع طبیعی اس��ت، 
البته آن چیزی ک��ه من خبر دارم بیش از 6۰ 
درصد مواد مخدر در 4-۳ استان مرزی کشف 
می ش��ود. وی با بیان اینکه کل کشفیات مواد 
مخدر کش��ور چیزی ح��دود ۵۰۰ تا 6۰۰ تن 
است، افزود: اکثر کشفیات پلیس در حوزه مواد 
مخدر در اس��تان های مرزی است اما سرانجام 
شگرد ها و شیوه هایی که قاچاقچیان برای انتقال 
مواد مخدر از آن اس��تفاده می کنند، همچنین 
پوش��ش های گوناگون و خود مسیر کویری و 
ترانزیتی ک��ه وجود دارد، می توان��د در انتقال 
مواد به پایتخت موثر باش��د. وی افزود: بیشتر 
کش��فیات مواد مخدر توسط پلیس، مربوط به 
کشف ماده مخدر تریاک است، البته باید به این 
نکته نیز اشاره کرد که مراکزی در پایتخت اقدام 
به تولید ماده مخدر شیشه می کردند که توسط 

پلیس ضربات مهلکی خوردند.

 هوای تهران ناسالم 
برای گروه های حساس

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران گفت: انتظار می رود 
بر غلظت برخی آاینده ها از جمله ذرات معلق 
اف��زوده ش��ود و وضعیت کیفی هوای بیش��تر 
مناطق ش��هر تهران در شرایط ناس��الم برای 

گروه  های حساس قرار گیرد.
اف��زود:  ایس��نا  ب��ه  ش��هبازی  حس��ین 
پیش بینی های انجام ش��ده در شرکت کنترل 
کیفیت هوا نشان دهنده کاهش میزان ناپایداری 
جوی نس��بت به روز گذشته است و در بیشتر 
س��اعات روز ورزش باد آرام ت��ا ۲ متر بر ثانیه 
انتظار می رود و از عص��رگاه افزایش جزئی در 

سرعت باد مشاهده خواهد شد.
وی گف��ت: بتدری��ج ط��ی روز ب��ر میزان 
ناپایداری جوی افزوده می شود و برخی ساعات 
هم��راه با وزش باد خواهد بود. همچنین تا روز 
آینده دما روند افزایشی خواهد داشت. شهبازی 
در پایان اظهار داش��ت: میانگین کیفیت هوای 
تهران در ۲4 س��اعت گذشته 9۰ و در شرایط 
سالم بود. این شاخص هم اکنون ۱۰۵ و هوا در 

شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

 سپرده گذاری ۲هزار مسجد 
در صندوق امداد وایت

مدیر امور ش��عب صندوق قرض الحس��نه 
 ام��داد وایت اس��تان تهران از س��پرده گذاری 
۲ هزار مس��جد از مس��اجد اس��تان تهران در 
صندوق قرض الحسنه امداد وایت استان خبر 
داد. به گزارش مهر، حسین خجسته فاضل با 
بیان اینکه هم اکنون در اس��تان تهران ۳ هزار 
مسجد وجود دارد، گفت: طبق هماهنگی های 
انجام ش��ده با ائمه جماعت، ۲ هزار مس��جد 
آمادگی خود را برای سپرده گذاری در صندوق 
قرض الحسنه امداد وایت استان تهران اعام 
کردن��د. وی با اش��اره ب��ه اینکه در راس��تای 
هم افزایی و ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه 
بای��د از ظرفیت های موج��ود در جامعه برای 
خدم��ت به نیازمندان به��ره ببریم، گفت: هر 
مسجد می تواند با س��پرده گذاری در صندوق 
قرض الحسنه امداد وایت به نیازمندان محل 
همان مسجد تسهیات قرض الحسنه پرداخت 
کند. مدیر امور ش��عب صندوق قرض الحسنه 
امداد وایت استان تهران به اهداف این طرح 
اش��اره کرد و افزود: بستر سازی برای ترویج و 
احیای سنت قرض الحسنه با محوریت مساجد 
در بی��ن نمازگزاران، کس��به و اهالی محل و 
شناس��ایی و معرفی خیران و نیکوکاران برای 
مشارکت در صندوق قرض الحسنه امداد وایت 
از مهم ترین اهداف طرح است. خجسته فاضل 
 ب��ا بی��ان اینک��ه قب��ل از این طرح مس��جد 
ام��ام خمین��ی )ره( ب��ازار ۲ میلی��ارد تومان 
در صن��دوق قرض الحس��نه ام��داد وای��ت 
سپرده گذاری انجام داده است، گفت: این مبلغ 
در قالب تسهیات ۵۰ میلیون ریالی به 4۰۰ 

نفر از خادمان مساجد پرداخت شد.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: آم��ار جان باختگان حادثه 
دلخ��راش واژگون��ی اتوبوس در دانش��گاه 
علوم و تحقیقات به ۱۰ نفر رس��یده و این 
در حالی اس��ت که براس��اس اعام وزارت 
بهداش��ت حال عمومی 4 نفر از مصدومان 

حادثه مناسب نیست.
16 مصدوم در بیمارستان ■

عباس زارع نژاد، مش��اور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در  این باره گفت: 
۱6 نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس 
دانش��گاه علوم و تحقیقات در بیمارستان 
امام خمینی بستری بودند که از این تعداد 
7 نفر مرخص شدند که 4 نفر از آنها خانم و 
۳ نفر دیگر نیز آقا هستند. 7 مصدوم نیز در 
بخش ICU بیمارستان بستری هستند که 
حال عمومی 4 نفر مناسب نیست و ۲ نفر 
نیز به بخش منتقل شده   اند. وی افزود: در 

بیمارستان حضرت رسول)ص( نیز ۵ نفر بستری 
هس��تند که از این تع��داد ۲ نفر به بخش منتقل 
شده اند، یک نفر مرخص شده است و ۲ نفر نیز در 
بخش ICU بستری هستند که حال یکی از آنها 

وخیم گزارش شده است.
پیگیری توسط 3 تیم کارشناسی ■

ع��اوه بر ای��ن          ، رئی��س پلی��س راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ از پیگیری تصادف دانشگاه 
آزاد توس��ط ۳ تیم کارشناس��ی خبر داد. سردار 
محمدرضا مهماندار اظهار داشت: با توجه به اینکه 
ای��ن تصادف ابعاد گوناگون دارد که باید تمام آنها 
در نظر گرفته ش��ود، با هماهنگی دادستان تهران 
و دستور ایشان ۳ تیم کارشناسی خبره برای این 
موض��وع تعیین کرده ایم. مهمان��دار افزود: این ۳ 
تیم شامل گروهی از کارشناسان تصادفات پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، تیم کارشناسان 
فن��ی و مکانیک خ��ودرو برای مش��خص کردن 

اشکاات فنی احتمالی خودرو و همچنین یک تیم 
نیز از کارشناس��ان فنی و مهندس��ی در حوزه راه 

که از وزارت راه وشهرسازی با 
ما همکاری کرده اند، می شود. 
صبح امروز)چهارش��نبه( این 
۳ تی��م به محل��ی که خودرو 
نگه��داری می ش��ود و محل 
وقوع تصادف اعزام شدند تا به 

موضوع رسیدگی کنند.
نداشتن معاینه فنی ■

وی اظه��ار داش��ت: ازم اس��ت س��هم همه 
عواملی که در این تصادف مقصر بوده اند مشخص 
شود؛ اعم از خطای احتمالی راننده، اشکاات راه 
و نقص خودرو و همچنین کوتاهی مسؤوان، چه 
به عنوان پیمانکار حمل ونقل و چه کارفرمای این 
ح��وزه. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت: این اتوبوس در یکی از ایس��تگاه ها 

توقف نمی کند، بر اساس اظهارات شهود، راننده 
از این لحظه به دانشجویان می گوید که اتوبوس 
ترمز ندارد و همه به س��مت 
برون��د. پس  اتوبوس  عق��ب 
از ط��ی کردن ح��دود 6۰۰ 
متر، رانن��ده به احتمال برای 
به نحوی خودرو  بتواند  اینکه 
را متوق��ف کن��د وارد فضای 
س��بز می ش��ود که درختان 
کوچک��ی داش��ته و نتوانس��ته جل��وی حرکت 
اتوبوس را بگیرد. مهماندار افزود: س��پس با یک 
زاوی��ه ۳۵ درج��ه از جاده خارج می ش��ود، پس  
از اینکه 69 متر مس��یر را ط��ی می کند، با پایه 
بتنی که برای تأسیسات آب در آنجا قرار داشته 
برخورد می کند که س��رعت اتوبوس و برخوردی 
که با آن پایه بتنی می کند، باعث می شود تقریباً 
دوس��وم زیر اتوبوس جمع و منهدم شود که این 

موضوع باعث افزایش تلفات می شود. وی 
گفت: در تاری��خ ۲۲ آذر معاینه فنی این 
خ��ودرو منقضی ش��ده و در زمان تصادف 
معاین��ه فنی نداش��ته، ضمن اینکه س��ن 
فرس��ودگی اتوبوس های شهری ۱۰ سال 
اس��ت که این خودرو تولید س��ال ۱۳۸۱ 
اس��ت و از سال ۱۳9۱ در سن فرسودگی 
قرار داش��ته است. این اتوبوس ها سرویس 
داخلی دانش��گاه هستند و دانشگاه آنها را 
به عنوان پیمانکار اس��تخدام کرده تا بین 
دانشکده های مختلف کار سرویس دهی را 
انجام دهند. در واقع این اتوبوس ها مربوط 

به حمل ونقل درون شهری نیستند.
اعام نتیجه نهایی تا ۲ هفته آینده ■

سرپرس��ت دادس��رای جنای��ی گفت: 
پزش��کی قانونی عائمی را که نشان دهنده 
س��کته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشد 
تش��خیص نداده و نمونه  قلب و مغز جهت انجام 
آزمایش پاتولوژی به آزمایش��گاه فرس��تاده شده 

است. 
قاضی ش��هریاری، مع��اون دادس��تان تهران 
و سرپرس��ت دادس��رای جنای��ی با بی��ان اینکه 
کالبدشکافی از راننده اتوبوس حادثه دانشگاه علوم 
و تحقیقات در محل پزشکی قانونی استان تهران 
انجام شده اس��ت، گفت: عائمی که نشان دهنده 
س��کته قلبی یا مغ��زی رانن��ده اتوبوس باش��د، 
تشخیص داده نشد و نمونه  قلب و مغز جهت انجام 
آزمایش پاتولوژی به آزمایش��گاه فرس��تاده شده 
اس��ت. وی افزود: نتیجه آزمایش پاتولوژی ظرف 
۲ تا ۳ هفته آینده اعام خواهد شد. گفتنی است، 
روز گذش��ته اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات در مس��یر برگشت دچار حادثه 
ش��د که تاکنون ۱۰ نف��ر از این افراد جان خود را 

از دست داده اند.

آوای شهر

کوتاه و گویا

س�خنگوی اورژان�س کش�ور: یک�ی 
دیگ�ر از مصدوم�ان واژگون�ی مرگبار 
دانش�گاه  در  دانش�جویان  اتوب�وس 
عل�وم و تحقیقات فوت کرد و ش�مار 
جان باختگان این حادثه به 10 نفر رسید
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رئیس هیأت امنای ساخت ضریح امام حسین)ع(:
پنجره »ضریح شهدای کربا« گشوده شد

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی مطرح کرد
نیاز فوری به 4 هزار و ۲00 تخت توانبخشی

گروه اجتماعی: پنجره »ضریح 
ش��هدای کربا« ک��ه با همت 
خیران و هنر اس��تادکاران ایرانی ساخته شده 
ب��ود، در حرم مطهر امام حس��ین)ع( نصب و 
به روی زائران گش��وده شد. به گزارش فارس، 

محم��ود پارچه باف، رئیس 
س��اخت  امن��ای  هی��ات 
)ع(  ام��ام حس��ین  ضریح 
و پنج��ره ضریح ش��هدای 
کرب��ا ب��ا اعام ای��ن خبر 
اظهار کرد: پس از س��اخت 

و نصب ضریح مطهر امام حس��ین)ع(، تولیت 
آستان قدس حسینی خواستار ساخت پنجره 
ضریح شهدای کربا ش��د که با همت خیران 
و هنرمن��دان و اس��تادکاران ایرانی این پنجره 
ضری��ح زیبا در ش��هر قم س��اخته ش��د. وی 
گف��ت: این پنجره ضریح زیب��ا که طول آن ۵ 
و ارتفاع��ش ۳ متر اس��ت، روز ۱7 ربیع ااول 
همزم��ان با س��الروز میاد پیامب��ر اکرم)ص( 

در قم رونمایی و س��پس ب��رای نصب به کربا 
ارس��ال ش��د. پارچه باف با بیان اینکه عملیات 
نصب این پنجره ضری��ح زیبا ظرف  یک هفته 
اخیر انجام ش��د، از رونمایی و گش��وده شدن 
آن ب��ه روی زائران سیدالش��هدا)ع( خبر داد. 
وی ای��ن پنج��ره ضریح را 
یک��ی دیگر از نش��انه های 
ارادت ش��یعیان ایران��ی به 
آس��تان مطهر ائم��ه اطهار 
علیهم الس��ام برش��مرد و 
خاطرنش��ان کرد: س��اخت 
و نصب این ضرایح مطهر و توس��عه حرم های 
مطهر ب��ا حمایت های م��ادی و معنوی مردم 
دوستدار وایت و کمک های داوطلبانه خیران 
بوده و بدون بودجه دولتی است. گفتنی است 
هم اکن��ون ب��ا همت س��تاد بازس��ازی عتبات 
عالیات، فاز نخس��ت طرح توس��عه حرم مطهر 
امام حس��ین)ع(، مزین به ن��ام صحن حضرت 

زینب)س( نیز در کربا در حال اجراست.

گ�روه اجتماع�ی: مش��اور وزیر 
بهداش��ت در امور توانبخش��ی با 
اشاره به اینکه در حال حاضر در سراسر ایران تنها 
۲۰۰ تخت توانبخشی وجود دارد، گفت: نیاز فوری 
به 4۲۰۰ تخت توانبخشی در کشور داریم. به گزارش 

فارس، محمدتقی جغتایی د ر 
حاشیه بیست ودومین کنگره 
طب فیزیکی، توانبخش��ی و 
الکترودیاگن��وز ا ی��را ن اظهار 
ا ز  بس��یاری  د ر  داش��ت: 
کشورهای دنیا نظام سامت 

و رف��اه با  هم یکی بوده و ا ی��ن  موضوع باعث ارائه 
خدم��ات بهت��ر د ر حوزه هایی همچ��ون خدمات 
توانبخشی شده ا ست. و ی با  اشاره به اینکه به گفته 
کارشناس��ان، تجمیع خدمات توانبخشی د ر یک 
وزارتخانه می تواند باعث ارائه خدمات بهتر و جامع تر 
به بیماران شو د، گفت:  توانبخشی هم نیاز به خدمات 
پزشکی و مراقبتی و هم نیاز به خدمات مشاوره ای، 
حرفه ای و نگهداری د ارد و بازتوانی تنها جس��می 

نیس��ت و بازتوان��ی روانی و اجتماعی نی��ز د ر ا ین 
مقوله باید د ر بیمار د ر نظر گرفته شو د. مشاور وزیر 
بهداش��ت در امور توانبخشی ا دا مه دا د: بر نامه ملی 
توانبخشی د ر صورت تصویب با  کمک همه نهادها 
د ر ش��ورای عالی سامت و امنیت غذایی می تواند 
س��بب هماهنگی بیشتر د ر 
زمین��ه خدمات توانبخش��ی 
ش��و د که پیش نویس آ ن د ر 
حا ل حاضر تهیه ش��ده ا ست. 
جغتایی به نیاز فوری به تخت 
توانبخش��ی د ر کش��ور اشاره 
کر د و گفت:  د ر حا ل حاضر د ر سراس��ر ا یرا ن ۲۰۰ 
 تخت توانبخش��ی دا ریم د ر حالی که نیاز فوری به 
4 ه��زار و ۲۰۰ تخ��ت وج��ود د ارد. و ی ا فزود: ا گر 
بتوانیم توانبخش��ی ر ا ارتقا دهیم نیاز به خدمات 
درمان ر ا کم کر د ه ایم و باید توجه د ا شت خدمات 
توانبخش��ی د ر صورتی که به صورت تیمی ارائه 
ش��و د نتایج جامع تر و مطلوب ت��ری ر ا به همراه 

خوا هد د ا شت.

سامتزیارت

تعداد جان باختگان حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات به 10 نفر رسید

3 تیم کارشناسی مأمور بررسی سانحه اتوبوس مرگ

کمیته امداد
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برگزاری مراسم تشییع و تدفین در قم ■
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی، 
رئیس فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام عصر دیروز در شهر 

مقدس قم برگزار شد.
به گزارش تسنیم،  مراسم تش��ییع و خاکسپاری پیکر مطهر 
آیت اه س��یدمحمود هاشمی ش��اهرودی، رئی��س فقید مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، بعدازظهر دیروز  از مسجد امام حسن 
عسکری)ع( به س��مت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
برگزار ش��د. پیکر مطهر آیت اه سیدمحمود هاشمی شاهرودی با 
حضور حجت ااسام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری، حجت ااسام والمس��لمین اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، 
وزیر ارشاد، امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی، 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و سیدمحمدرضا 
هاش��می سرپرس��ت اس��تانداری قم وارد ح��رم مطهر حضرت 
معصومه)س( شد و پس از طواف بر گرداگرد مضجع شریف کریمه 

اهل بیت)ع( در این مکان مقدس آرام گرفت.
آیت اه العظمی سیس�تانی درگذشت آیت اه شاهرودی را  ■

تسلیت گفت
آیت اه العظمی سیدعلی حسینی سیستانی، مرجع عالی عراق 
در پیامی درگذش��ت آیت اه سیدمحمود هاش��می شاهرودی را 
تس��لیت گفت. به گزارش ایرنا، آیت اه سیستانی در این پیام که 
روز سه شنبه و به زبان فارسی منتشر شد، خطاب به حجت ااسام 
»سیدعاء هاشمی ش��اهرودی« فرزند آیت اه هاشمی شاهرودی 
آورده اس��ت: خبر ارتحال والد مکرم جناب آیت اه س��یدمحمود 
هاشمی ش��اهرودی )طاب ثراه( موجب تالم و تاثر ش��د. اینجانب 
مصیبت وارده را به جنابعالی و دیگر بس��تگان محترم و به حوزه 
علمیه مقدسه قم و به همه دوستان و عاقه مندان آن فقید واامقام 
تسلیت عرض نموده و از درگاه قادر متعال مسألت دارم که ایشان 
را با اجداد طاهرین ش��ان محش��ور و به همه بازماندگان شان صبر 
جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. همچنین آیات بش��یر نجفی، 
محمداس��حاق فیاض و س��یدکاظم حائری 3 تن دیگر از مراجع 
تقلید حوزه نجف اشرف نیز در پیام  های جداگانه درگذشت آیت اه 

هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.
دفتر سیاس��ی جنبش انصاره یمن نیز روز گذشته با صدور 
بیانیه ای درگذشت آیت اه سید محمود هاشمی شاهرودی را به 

مقام معظم رهبری و ملت ایران تسلیت گفت.
خادم صدیق نظام بود ■

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان، آیت اه   شاهرودی را خادم 
صدیق نظام اسامی دانست و گفت: ایشان وایت فقیه را از عمق 

جان باور داشت و همراهی او را وظیفه خود می دانست.
آیت اه س��یداحمد خاتمی در گفت وگو با خبرگزاری رسا، با 
تسلیت ارتحال فقیه عالیقدر آیت اه هاشمی شاهرودی گفت: این 
ب��زرگ را باید در چند حوزه معرفی ک��رد، یکی در حوزه فقاهت 
و علوم اس��امی اس��ت، کتاب  های ارزش��مندی از این بزرگ در 
عرصه  های فقه، اصول و عرصه  های مس��ائل حقوقی منتشر شده 
که انصافا آثار نفیسی اس��ت، ایشان در موضوعات زکات، خمس، 

مضاربه، شرکه و فقه معاصر کتاب  های مفیدی نوشته اند.
عضو شورای عالی حوزه  های علمیه اظهار داشت: کتاب نفیس 
و ارزشمند دایره المعارف فقه شیعه اثر آیت اه هاشمی شاهرودی، 
از مفاخر کتاب  های ما است که جای آن بشدت خالی بود، چرا که 
45 جلد دایره المعارف فقه در کویت نوشته شد اما اسمی از نظریات 
فقیهان شیعه نبود. وی ادامه داد: با کمک رهبر معظم انقاب مؤسسه 
دایره المعارف فقه تأسیس شد و با مدیریت آیت اه شاهرودی 38 
جلد از این کتاب نفیس منتش��ر شد که در دوره 40 ساله انقاب 
اسامی این اثر ماندگار و جاویدان است، بحمداه تا اینجا خأ پر 
شد اما افسوس که عمر ایشان کفاف نداد که این کتاب نفیس را به 

پایان ببرد. آیت اه شاهرودی می فرمود این کتاب حدود 70 جلد 
خواهد شد. آیت اه خاتمی با بیان اینکه آیت اه هاشمی شاهرودی 
شاگردان برجسته ای تربیت کرد، ابراز داشت: ایشان از محضر امام 
راحل عظیم الشأن در نجف و مرحوم آیت اه العظمی خویی بهره برد 
و ممحض در شهید آیت اه سیدمحمدباقر صدر بود و در حدود 30 
س��الگی اجتهاد مطلق را کسب کرد. وی با اشاره به نقش آیت اه 
هاشمی شاهرودی در عراق و لبنان عنوان کرد: آیت اه شاهرودی 
چهره ای برجسته بود که مورد تجلیل و تکریم سیاستمداران، علما و 
دیگر اقشار عراق قرار داشت، تقریبا همه گروه  های اسامی ایشان را 
قبول داشتند و آیت اه شاهرودی در وحدت مردم عراق تأثیرگذار 
بود. عضو هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان 
کرد: آیت اه هاشمی شاهرودی در لبنان هم بسیار تأثیرگذار بود، 
رهبر مجاهد حزب اه سیدحس��ن نصراه به ایشان ارادت ویژه ای 
داش��ت و احتیاطات رهبر معظم انقاب را به آیت اه ش��اهرودی 

ارج��اع می داد و مرجع��ی را که بعد از رهبر معظم انقاب معرفی 
می کرد آیت اه هاشمی ش��اهرودی بود. وی با اش��اره به خدمات 
آیت اه هاشمی ش��اهرودی به نظام اس��امی اضافه کرد: ریاست 
قوه قضائیه، عضویت در ش��ورای نگهبان و هیأت رئیس��ه مجلس 
خبرگان رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست 
هیأت حل اختاف قوا که از س��وی رهبر انقاب منصوب ش��دند 
بخشی از فعالیت ها و مسؤولیت  های مهم ایشان در نظام اسامی 
اس��ت. آیت اه خاتمی با بیان اینکه آیت اه هاشمی شاهرودی با 
صدام جنایتکار مقابله کرد، گفت: در همین جریان 3 برادر بزرگوار 
ایشان در عراق به شهادت رسیدند و خود ایشان مورد هجوم قرار 
گرفت. آیت اه شاهرودی به دستور شهید صدر، ابتدا به کویت رفت 
و از کویت به ایران هجرت کرد. وی آیت اه هاشمی ش��اهرودی را 
خادم صدیق نظام اس��امی دانست و اظهار داشت: ایشان مصداق 
عالمی بود که وایت فقیه و ولی فقیه را  از عمق جان قبول و باور 

داشت و همراهی با او را وظیفه خود می دانست.
از استوانه  های انقاب بود ■

عضو فقهای شورای نگهبان آیت اه شاهرودی را از استوانه  های 
انقاب دانست و گفت: ایشان در هر شرایطی همراه انقاب بود و 

مواضع محکمی در برابر بدخواهان داشت.
آیت اه س��یدمحمدرضا مدرس��ی یزدی درباره مرحوم آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی گفت: ایشان از وقتی که شاگرد شهید آیت اه 
س��یدمحمدباقر صدر بود به انقاب اسامی عاقه داشت و بعد که 
به ایران آمد در خدمت انقاب اسامی و امام راحل و رهبر معظم 
انقاب بود. عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم با بیان اینکه 
آیت اه هاشمی ش��اهرودی در پست  های مختلف نظام اسامی به 
مردم خدمت کرد، اظهار داشت: ایشان در قوه قضائیه، شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه  های دیگر فعالیت داشت 
و دغدغه آن مرحوم خدمت به اس��ام و انقاب بود. وی با اشاره به 

ثبات قدم آیت اه شاهرودی در مسیر وایت و روشنگری  های ایشان 
در زمان فتنه عنوان کرد: آیت اه ش��اهرودی مخصوصا در شرایط 
س��خت به کمک انقاب می آمد و موضع  های تحسین برانگیزی را 
در برابر بدخواهان داشت. آیت اه هاشمی شاهرودی از استوانه  های 
انقاب بود و نبود ایشان ضایعه ای بزرگ است و خأ ایشان ثلمه ای 

به حوزه  های علمیه وارد کرده است.
نظرات نو و راهگشا در مسائل فقهی ■

عضو حقوقدان شورای نگهبان ارائه نظرات نو و راهگشا در حوزه 
مسائل فقهی و دینی را از ویژگی  های بارز آیت اه هاشمی شاهرودی 
اعام کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیرامون 
ابعاد علمی آیت اه هاشمی شاهرودی به مهر گفت: حضرت آیت اه 
شاهرودی از علمای برجسته ای بود که علوم اولیه را محضر افرادی 
چون مرحوم شهید صدر و حضرت امام)ره( فرا گرفت. از شاگردان 
برجسته، پرتاش، مبّرز و متبحر این بزرگواران بود. قبل از انقاب 
که ایشان در عراق بود از شاگردان برجسته مرحوم آقای صدر بود 
و ایشان هم عنایت ویژه ای به حضرت آیت اه شاهرودی داشت و 
ایش��ان را یکی از امیدهای آینده جهان اسام می دانست. این آثار 
در س��ایر سمت ها و سال  های بعد خودش را نشان داد. ایشان هم 
به عنوان فقیه، عضو ش��ورای نگهبان ب��ود و هم 2 دوره به عنوان 
رئیس قوه قضائیه و همچنین ریاس��ت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس هیأت عالی حل اختاف از سوی مقام معظم رهبری 

منصوب شده بود.
وی همچنین گفت: در س��ال   هایی که من توفیق داش��تم در 
خدمت ایشان باشم نظرات بسیار بلند و نویی را در حوزه  های فقهی 
و دینی از ایش��ان می دیدم. ایش��ان نگاه بلندی به حل مشکات 
داش��ت. ارتباطی که با علمای جهان اس��ام داشت، از ایشان یک 
فقیه کارشناس و آگاه به مسائل روز ارائه می کرد. فقیهی که حل 
مشکات را صرفاً درون کتاب ها جست وجو نمی کرد، بلکه با نگاه 
به ابعاد مختلف مسائل سیاسی و اجتماعی نظراتش را ارائه می کرد. 
در زمانی که در قوه قضائیه حضور داشت و قانون مجازات اسامی 
در حال اصاح بود، نظرات نو و راهگش��ای ایشان در تدوین قانون 
مجازات اس��امی، خیلی کمک کرد و اگر عمرشان باقی می ماند، 
من مطمئن هس��تم که تحوات عظیم تری را در عرصه  های فقه 
و مباحث دینی از ایش��ان شاهد می بودیم. عضو حقوقدان شورای 
نگهبان با اشاره به تأسیس دانشگاه عدالت به عنوان یکی از اقدامات 
علمی آیت اه ش��اهرودی عنوان کرد: زمانی که در قوه قضائیه بود 
فکر راه اندازی این دانش��گاه به ذهن ش��ان رس��یده بود که بعدها 
پیگیری کرد و با راه اندازی دانشگاه عدالت برای تربیت جوانان در 
حوزه  های جدید با روش  های جدید دانشگاهی به طوری که دستی 
هم بر مباحث دینی و اس��امی داشته باش��ند، اقداماتی را انجام 
داد. یعنی یک دانش��گاه با رویکرد اسامی که دانشجویان خوبی 
را هم تربیت کرد. وی پیرامون تحواتی که آیت اه شاهرودی در 
قوه قضائیه انجام داد نیز گفت: ایشان از آنجا که نظرات نو و نگاهی 
جدید به مباحث جزایی، مسأله جرائم و... داشت تحوات مختلفی 
را در قوه قضائیه رقم زد. مثاً بخشی که بنده هم خیلی شاهد بودم، 
راه اندازی همین شوراهای حل اختاف بود که هدف شان این بود 
که حل وفصل بخشی از دعاوی بر عهده خود مردم قرار گیرد. با این 
کار اواً بار دادگستری را سبک کرد و ثانیاً کاری کرد تا با روش  های 
ساده تری اختافات مردم حل شود. این اثر همچنان از ایشان باقی 
است و در حل مشکات مردم کمک زیادی به قوه قضائیه می کند.

کدخدایی همچنین اظهار کرد: تبعیت ایش��ان از مقام معظم 
رهبری زبانزد بود. من بارها این را ش��اهد بودم که هر وقت مقام 
معظم رهبری نکته ای را مدنظر داش��تند، ایشان بافاصله همان 
نظر را اعمال و اجرا می کرد و از ویژگی  های بارز ش��خص آیت اه 
هاشمی شاهرودی با جایگاهی که داشتند این بود که در تبعیت از 

ولی فقیه هیچ کوتاهی نمی کرد.

رهبر انقاب در مصای امام خمینی)ره(  تهران  
بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی نماز اقامه کردند 

وداع با فقیه عالیقدر
پیکر  رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  روز گذشته در قم تشییع 

و در حرم کریمه اهل بیت )ع( به خاک سپرده شد
گروه سیاسی: حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر حکیم 
انقاب اسامی صبح دیروز بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی 
در مص�ای امام خمین�ی)ره( نماز اقامه کردن�د. به گزارش 
»وطن امروز«، مراسم تشییع فقیه عالیقدر و کارگزار باوفای 
نظام اسامی مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی روز گذشته 
در مصای امام خمینی)ره( تهران برگزار شد. در این مراسم 
که با حضور رؤس�ای سه قوه، مسؤوان و قشرهای مختلف 
مردم برگزار ش�د، حضرت آیت اه خامنه ای بر پیکر رئیس 
فقید مجمع تش�خیص مصلحت نظام، نماز اقامه و رحمت و 
مغف�رت الهی را برای آن مرحوم از خداوند مس�ألت کردند. 
پس از اقامه نماز، پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی با حضور 
مردم و با شعارهایی مانند »عزا عزاست امروز مهدی صاحب 

زمان صاحب عزاست امروز«، »االه اا اه، محمدارسول اه، 
عل�ی ولی اه«، »وای حس�ین وای حس�ین«، »حزب فقط 
حزب علی رهبر فقط سیدعلی«، »دست خدا بر سر ماست 
خامنه ای رهبر ماس�ت« و... از در مص�ای امام خمینی)ره( 
به سمت خیابان ولیعصر)عج( تشییع شد. پیکر این استاد 
بزرگ حوزه علمیه قم پس از تشییع بر دستان مردم مؤمن 
و قدرش�ناس، جهت تدفین در جوار مضجع نورانی حضرت  
فاطمه معصومه)سام اه علیها( به قم منتقل شد. همچنین 
امروز )پنجش�نبه 6 دی 97( از س�اعت 1۰ ت�ا  11:3۰ صبح 
مراسم بزرگداش�ت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظ�ام با حض�ور رهب�ر انقاب اس�امی در حس�ینیه امام 

خمینی)ره( برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر آیت اه العظمی هاشمی شاهرودی پس از طواف بر گرداگرد مضجع شریف کریمه اهل بیت)ع( در این مکان مقدس آرام گرفت
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در پی انتش��ار فیلم کوتاهی از تعامل 
یک��ی از نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اسامی با ملت، شورای نظارت بر درس 
و مش��ق بچه ها تصمی��م گرفت “دهقان 
فداکار” را از کتب درس��ی حذف نموده 
و “نماین��ده م��ر قانون مداِر ف��داکار” را 
جایگزین آن نماید. بدین وسیله نه تنها 
بچه های مردم یاد می گیرند هرچیزی که 
غریبه ب��ه آن ها تعارف کرد، قبول کنند، 
این  را ه��م می فهمند که فتوش��اپ یاد 
بگیرند. متن پیشنهادی برای این درس 

به شرح زیر است:

کل��ه س��حر یک��ی از روزهای س��رد 
پایی��ز بود. خورش��ید ی��ک جاهایی آن 
پشت مش��ت ها قایم ش��ده بود و اعصاب 

همگان از فرط سرما کیشمیشی بود.
باس��ط درازه��ی گذرش ب��ه گمرک 
افت��اده بود و چون دائم الحال دو س��ه تا 

ط��رح ترافیک داش��ت، محدودیت مانع  
خدمتش به مردم نبود.

وقتی مأمور گمرک حسود و ندید بدید 
از ورود غیرقانون��ی وی ب��ه آنجا ممانعت 
کرد، باس��ط درازهی کمی خوردنی به او 
تعارف کرد. ام��ا مأمور گمرک که معلوم 
بود خیلی خرافاتی  است فکر کرد درازهی 
می خواهد چیز خورش کند که بتواند برود 
تو. بنابراین تعارفش را قبول نکرد و گفت 
درس��ت صحبت ک��ن. از طرفی یک نفر 
کاپش��ن مش��کی از اینکه دی��د درازهی 
به جای آهنگ مش��کی رنگ عشقه، دارد 
با موبایلش “دی��ر اومدی نخوا زود بری” 
را پلی می کند، شاکی شد و با تنی چند 
لگ��د وی را ب��ه بیرون هدای��ت کرد. اما 
درازهی با شجاعت فراوان پای مر قانون 
را کش��ید وسط. با اینکه هوا سرد بود اما 
از جانش گذش��ت . مر قانون را از تنش 
درآورد و آت��ش زد تا به بقیه نمایندگان 
ده��د  خب��ر 
ک��ه  این گذر 
نا امن اس��ت. 
باسط  اینگونه 
درازه��ی فداکار  
هم��گان  ب��ه 
فهمان��د که برای 
نجات ماشین بقیه حتی 
بای��د  در س��رما از  مر 
قانون هم گذش��ت و 

فداکاری کرد. 

نماینده فداکار 
فرشته سادات موسوی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني
دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: مجتبی سااری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقاب اسامی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

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

محمدحسین رحیمي

وقــِت 
»بايد بشود«

خوش خیالیم که این مرحله طی خواهد شد
کار این قوم به تدبیر، ok خواهد شد

مثل دیرین، نشود دیرتر از این کاری
کارهای همه ارجاع به وی خواهد شد

آفتابی که ز شهریور برجام رسید
باعث گرمی سرمایش دی خواهد شد

آن همه مغز فراری شده برمی گردند
این نیستان همه سرشار ز  نی خواهد شد

دو هزار و سی)2030( و کرسنت فراموش شوند
رقص و کاباره و کنسرت play خواهد شد

چهل و پنج هزاری که ز یارانه رسید
خرج صد بار سفر سوی دوبی خواهد شد

»دولت قبل« اگر لب به حرامی زده بود
از لب دولت فعلی همه قی خواهد شد

خر آماده  چینی به پکن خواهد رفت
اسب تولید از این مرحله پی خواهد شد

وطن ما ز تقای وزیر ورزش
خاستگاه بشری همچو ِکلِی خواهد شد

جسم از باده  روحانی تو مست شود
سرکه در شیشه  عمر همه ِمی خواهد شد

ُزل زده بر دهنت، چشم طرفدارانت
وقِت »باید بَِشود« های تو ِکی خواهد شد؟

باید بگویم که ما ش��ب یلدایمان را در 
ترافیک جاده شمال گذراندیم و آن یک 
دقیقه اضافی را از پش��ت نیسان پایین 
ریختیم و بابایمان صدای ش��هرام شب 
پره را تا آخر زیاد کرد و ما قر ریز آمدیم. 
البته قر دادن بابایمان کمی درش��ت تر 
از ری��ز بود. او از وقت��ی فیلم ابد و یک 
روز را دیده است پیمان معادی را الگوی 
قر دادنش قرار داده و همیش��ه خدا در 
نقطه مرک��زی  مجالس محور می زند و 
من و پنج برادرم برایش شلوغ می کنیم 
و س��وت بلبلی می زنیم. مام��ان به بابا 

افتخار می کند که آنقدر هنرمند است.
صبح یل��دا، یعنی فردای ش��ب یلدا ما 
همچن��ان در ترافیک بودی��م و منتظر 
بودی��م تا فقط به دور برگردان برس��یم 
تا س��ر خر را کج کنیم و الف��رااار. مادر 
مي گوید جاده چالوس س��رگردنه است 
و همه چیز گران اس��ت. من از بابایمان 
خواس��تم  برایم بادکنک بخ��رد ولی او 
گفت فق��ط چهار درصدی ها می توانند 
در ج��اده چالوس خری��د کنند و اینجا 
گوش بر زیاد هس��ت. م��ن هم از ترس 
اینک��ه گوش��هایم را نبرند،ب��ی خیال 
بادکنک ش��دم و خودم کیسه فریزر را 
که مام��ان  داده بود تا اگر حالم به هم 
خورد در آن اس��تفراغ کنم،باد کردم و 
دورش را نخ بستم و هوا کردم. بابایمان 
همیش��ه می گوی��د آنهایی که وس��ط 
ترافیک از جاده خاکی می روند گوساله 
هس��تند ولی خودش امروز چندین بار 
دنبال گوس��اله ها رفت. ح��اا نمی دانم 
به بچه هاي گوس��اله چه مي گویند؟ ای 
کاش بابایم��ان در تعریف از مردم دقت 

خاطرات شمال
بیشتری به خرج می داد تا کل خانواده 

را زیر سوال نمی برد.
مامانم��ان خیل��ی دوس��ت دارد ادای 
باکاسها را دربیاورد و در ضبط ماشین 
نوار خارجکی بگذارد و صدایش را نازک 
کن��د و همه کلمات را غل��ط غلوط  با 
خواننده تکرار کند ولی بابایمان معموا 
اجازه نمی دهد و می گوید خارجی ها هم 
اگر به جاده چالوس بیایند امشوشوئشه 

گوش می دهند.
در راه برگشت، من خیلی ناراحت بودم 
چون شلوارکهایمان را نپوشیدیم و جوج 
و نوشابه نزدیم. بابایمان هم که تحمل 
ناراحتی مرا نداشت کنار رودخانه ای در 
جاده نگه داش��ت و ما شلوارکهایمان را 
پوشیدیم و جوج و نوشابه زدیم  و مثل 
بچ��ه پولدارها س��لفی گرفتیم. بعد هم 
بابایمان با کتاب تعبیرخواب برای همه 
فال حافظ گرف��ت و به قول مامان، تن 

حافظ خدابیامرز را در گور لرزاند.
م��ا ح��اا در کانتری هس��تیم چون 
بابایمان ب��ا کامیون جلوی��ی در جاده 
دعوایش ش��د و قفل فرمان را برداشت 
و رانن��ده کامی��ون هم قف��ل فرمان را 
برداش��ت و همدیگر را لت و پار کردند. 
من همیش��ه عاشق پایان مهیج بودم و 
اینچنین بود خاصه ای از طوانی ترین 

شب سالمان...

سارا شایسته

نماینده پشت در است. یک ربع دو انگشتی در 
می زند ولی کسی در را باز نمی کند. نماینده 
خویش��تن داری می کند. هر دو دقیقه بقیه 
مراجعه کننده ها به داخل اتاق می روند ولی 
اجازه ورود نماینده را نمی دهند.  نماینده زیر 
لب چیزی را تکرار می کند ولی کسی متوجه 

نمی شود.

کارمند از یک زاویه خشن نماینده را فتوشاپ نماینده چند کلمه مربوط به آنجا می گوید. میان وعده به س��رویس بهداش��تی می رود. می برد  تا چایی سرد شود . کارمند بعد صرف حرف نماینده را قطع می کند.45 دقیقه زمان پای شما ملت فهیم و شریِف... کارمند باز هم میان وعده می رود. نماینده می گوید من خاک کند می گوید برو فردا بیا. کارمند برای صرف شریِف... کارمند اجازه نمی دهد حرفش را تمام صبحان��ه م��ی رود. نماینده می گوی��د مردم کارمن��د از اتاق بیرون م��ی آید و برای صرف 
می کند.  

نماین��ده همچن��ان منتظر اس��ت.  در زمان 

معطل شده به حساب حقوق مردم می رسد. 

هرکدام را چندبار مرور کرده اس��ت. گوش��ی 

اش زنگ می زند. بعد از چند ثانیه با عصبانیت 

تلفن را قطع می کند. نفس عمیق می کشد 

و با گوشی هوش��مندش دوز بازی می کند تا 
حوصله اش سر نرود.

سر خودش می گذارد. باز هم فتوشاپ می کند و سر نماینده را روی گوید دوست ندارد کارش را انجام دهد. کارمند دهید؟ کارمند دوب��اره فحش می دهد و می گوید چرا فحش می دهید و کارم را انجام نمی دهد. نماینده سکوت می کند و با احترام می و چی��زی نمی گوید.  کارمند به او فحش می را امروز انجام نمی دهد. نماینده تحمل می کند بوووق...به او می گوید برود و فردا بیاید. کارش کارمند به نماینده می گوید کی تو را راه داده؟  می نشیند. نماینده به اتاق می رود.کارمند به اتاق بر می گردد و پش��ت سیستم 

کارمند به مردم می گوید که او نماینده مجلس 
است و می خواهد که بیرونش کنند. مردم با 
چوب و چماق به نماینده حمله ور شده و سیاه 

و کبودش می کنند. نماینده مظلوم است.

بسـتنی  
عروسکی

محسن انصاری نژاد

روزنگار فعال ترین نماینده مجلس از مشروطه تا حاا

خاطرات یک نماینده معمولی مجلس
- اووَوه اووَوه ]ب��ه هم��راه اص��وات ناهنجار 
دیگر و بوهای کش��نده![ ام��روز خیلی دلم 
درد می  ک��رد و ش��یر مادر کیفی��ت ازم را 
نداش��ت به همین خاطر کمی شیر خشک 
خوردم.)می  دانم زیادی از اول شروع کرده  ام 
ولی می  خواهم بدانم آخر چه چیزی ممکن 
است ذهن پدر و مادری را جوری تحت تاثیر 
قرار بدهد که فردای به دنیا آوردن بچه  ش��ان 
برایش دفترچه خاطرات بخرند و تا روزی که 
خودش نوش��تن یاد بگیرد برای نوزاد خاطره 
بنویسند؟ آیا ایمان ندارید که این نشانه  ای از 
یک اتفاق مهم اس��ت؟ از این ایام آروغ  گیری 
و پوشک  گیری بگذریم تا زمانی که حداقل به 

نوشته  های خود نماینده برسیم(.

- یک دو س��ه! آذمای��ش می  کنیم. بابا عنار 
دارد. آن م��رد ب��ا داص دارد. موفقّیط خیلی 
ِهس خوبی اس��ت. بااخره بعد از پنج س��ال 
م��ردودی ام��روز کاس اول را قبول ش��دم و 
می  توان��م خودم دفترچه  ام را بنویس��م. اَجب 
دوای��ی کردیم ام��روز. اگر بچه  ه��ا جلویم را 
نگرفت��ه بودند خرخره  ش��ان را جوییده بودم. 
فان فان شده  های فان. شکر می  خورند که 
من را بازی نمی  دهند. از آنها بزرگتر هس��تم 
که باش��م. دلیل نمی  ش��ود. دی��ر می  آیم که 
می  آیم به کسی چه؟ َوَست بازی می  خابم که 
بخابم، به کسی چه؟ احساسه عجیبی دارم، 
فکر می  کن��م می  خواهم وقتی بزرگ مجلس 

شوم.)کلیدی  ترین خاطره دوران طفولیت آقا یا شاهرخ بایرامی
خانم نماینده(.

- اس��تاد نفهمید. فارغ التحصیل شدم! )پایان 
ترم سیزده(.

- می  گویند س��خت است مستقل وارد مجلس 
ش��وم. اگر وارد مجلس نش��وم نمی  توانم حق 
مردم را کف دستش��ان، چیز یعنی حق مردم 
را استیناف کنم. نه استعفا کنم! اَه من همیشه 
این استس��قا و اس��تمطاع و اس��تفراغ را با هم 
قاط��ی می  کنم. خاصه تصمی��م گرفته  ام وارد 

لیست شوم.  

- وارد لیست شدم. ولی فکرش را نمی  کردم که 
این قدر درد داشته باشد. 200 میلیون تومان؟ 
آن هم توی ارزونی  ها؟ بازنویسی: خدا رو شکر 
ک��ه 200 میلیون توم��ن از پول  های زائدم کم 
ش��د. حاا بهت��ر و چابکتر می تون��م به مردم 

خدمت کنم!

- ام��روز رک��ورد زدیم. حواس��م نبود دس��تور 
جلسه چیس��ت ولی زود رای دادم. 20 دقیقه 
خیلی رکورد خوبی است. می  گویند احتماا در 

گینس ثبت می  شود. 

- ق��رار اس��ت تا چند دقیقه دیگ��ر طرحی را 
... . خواب��م ب��رد و نفهمیدم ک��ه چه طرحی 
رای  گیری ش��د. به بغل دستی  ام سپرده بودم 
ک��ه اگر خوابم برد از طرف من هم رای بدهد. 
وقتی بیدار ش��د باید از او بپرسم که چه رایی 

داده است.

- یک��ی از نماینده  ها به یک��ی از مردم توهین 
کرده که این چیز عجیبی نیس��ت ولی این بار 
ی��ک اتفاقی افت��اده که برای رس��یدگی به آن 
جلسه غیرعلنی داریم. خیلی اعصابمان خرد 
اس��ت. ظاهرا فرد توهین ش��ونده نتوانسته 
ح��ق مطل��ب را در براب��ر توهی��ن صورت 
گرفت��ه ادا کند و آن چنان ک��ه باید اهانته 
در نیام��ده که ما این مش��کل را از بازی نقش 
مکمل می  دانیم. طرف اصل مقواس��ت. آخر 
چه کسی در مقابل توهین می  گوید: »برادر 
م��ن«؟ )گویا ل��و رفت ک��ه نماینده عضو 

کمیسیون فرهنگی است(

- ام��روز خیلی روز س��ختی داش��تم و 
همه  اش به محاسبات کان بودجه  ای 
گذش��ت. فکرم همه  اش درگیر فرد 
توهین ش��ونده اس��ت که ظاهرا 
بوده. حس��اب  کارمند گمرک 
کردم دیدم با بودجه اختصاص 
یافته به مجلس هر س��اعت 
جلسه در مجلس یک و نیم 
دارد.  تومن هزینه  میلیارد 
ب��ا این پول می  ش��ود پنج 
دس��تگاه توالت مجلل در 
مجلس س��اخت که گاب 
راحت  ت��ر  ب��ه روی  م��ان 
کارم��ان را بکنی��م. اگر 

آن کارمند گم��رک راحت کار آقای نماینده را 
راه می  انداخت همه هزینه  هایی که به جلسات 
رس��یدگی به توهین ش��ده ب��ود صرفه  جویی 
می شد. می  خواهم پیشنهاد بدهم این هزینه  ها 
را هم ب��ه اتهامات کارمند اضافه کنند. مرتیکه 

»برادرمن« گو.

- فیلم جلس��ه غیرعلنی  مان درآمد. خوش فرم 
و قصه گو. فقط ای��ن هم مثل بقیه فیلم  ها که 
در م��ورد نماینده   ه��ا در می  آید تقطیع ش��ده 
ب��ود. مدرک هم دارم. حتما ش��نیده  اید که در 
این فیلم چند بار کلمه بیشعور گفته می  شود. 
اصا بیش��عور با استانداردهای فحاشی مجلس 
هم  خوان��ی ن��دارد. نماینده  ها زی��ر فیوز فحش 
نمی  دهن��د. کاما مش��خص اس��ت ک��ه فیلم 
دست  کاری شده! ثانیا مگر ندیدید که نماینده 
درون فیلم می  گوید استعفا می دهم؟ پس چرا 
نداد؟ اگر نماینده واقعا این حرف را زده بود به 
آن عم��ل می  کرد. نماینده  ها تا به حال به کدام 
وعده  شان عمل نکرده  اند که این دومی باشد؟ ما 

که دروغ نداریم بگوییم.

- امروز چن��د برگ کاغ��ذ را در مجلس آتش 
زدن��د. از صحبت  ها این گون��ه بر می  آید که به 
رکوردمان ربط دارد. فک��ر کنم گینس چلغوز 
قب��ول نکرده رکوردمان را ثبت کند و بعضی از 

دوستان کتاب نمادین گینس را آتش زده  اند.

- امروز شفافیت آرای نمایندگان به رای گذاشته 
شد. من به ش��فافیت آرا رای ... . کلمه دادم یا 
ندادم را نمی نویسم تا رای  ام معلوم نشود. شاید 
بعدا خاطراتم چاپ ش��د. یکی نیس��ت به این 
مردم بگوید شما که طاقت شنیدن چند کلمه 
معمولی را از زبان نماینده  های  تان ندارید برای 
چه الکی شفافیت مجلس را پیگیری می کنید؟ 
اول بروی��د ظرفیتش را در خودتان ایجاد کنید 

بعد مطالبه کنید. 

- حوصله ام س��ر رفته بود و داش��تم در گوگل 
ولگردی می  کردم. کلمه توهین را سرچ کردم. 
بع��د از »توهی��ن وزی��ر بهداش��ت«، »توهین 
نماینده به کارمند« دوم بود که این یعنی باید 
بیشتر تاش کنیم. چه معنی دارد کسی که ما 
خودمان با رای اعتماد به او وزیرش کرده  ایم از 
ما پیش��ی بگیرد؟ ولی خوشمان آمد در نتایج 

ویدئویی، فیلم نماینده اول است. 

فرد توهین شونده

ای به قربان تمام فحش های خوشگلت
می خری یک شهر را با لکسوس ناقابلت

شصت و نه ثانیه از وقتت هدر شد پشت در
شصت و نه قانون فدای کار خیلی عاجلت

ما که از دستت سرکاریم، پس مچکریم
تو خود شغلی گلم! هستیم ماها شاغلت

چشم و چالت خوب و لبخندت قشنگ افتاده است!
چیست با آن فیلمبردار کذایی، مشکلت؟

ُمّر قانون مال ما، تفسیرهایش مال تو
می شود “اما”، “بجز”، “هرچند”، “غیر از” ، شاملت

هععی! جمع فیش من با هفت جدم می شود 
تازه هم سنگ شیلنگ مستراح منزلت

نان خشکی سق زدیم، آن هم که دارد می شود
پیش مرگ شیشلیک و پیتزا و کوکتلت

زاهدان را دیدی و گازیدی و رفتی فقط
کاش از بی گازی اش، می سوخت ماشین دلت

جای آن “تِکرار” اگر “تَکرار” شد، ما کرده ایم
تا شود قافیه  هم یکدست، بدجوری “ِغلط”

خانه  ملت اگر ایراد دارد، سال بعد
خانه اش را بازسازی می نماید، پیِپلت

شاخ اگر شد اجنبی و شأن مجلس را شکست
شاخ او را می کند فی الفور، کف گرگی، فِلَت

سرچ کن! ما شیعه و سنی، به هم پیوسته ایم
غیر از این  را یافتی، پس هست ِکرم از گوگلت

ول ُکَنت را ول کن از قومیت و مذهب رفیق!
تا کند این شاعر سیریش باغیرت، وِلَت

فهیمه انوري

تمام 
فحش های تو!

آن ستارااسرار ماهر، آن شیرین سخن طاهر، 
آن صداقت پیشه  قادر، آن بی قرار مخلص، آن 
نور دیده  مجلس موانا »محمدباسط درازهی« 
در مریدان داری و مردم زاری  س��رآمد خاص 

و عام بود.

آورده اند ک��ه روزی دوان دوان راهی مجلس 
بود. کسی به او برسید و بگفت: به کجا چنین 

شتابان؟ 

درنگی کرد و بگفت: به س��وی خدمت. همانا 
برای ما خدم��ت نون شبی س��ت واجب، که 
قضایش حرام اس��ت و درتاخیرش ضرر های 
کان و در ترخی��ص و تصویبش س��ود های 

لوکس.  

از مریدان نقل اس��ت که س��الی ب��رای رفع 
حاجت��ی از مردی مظلوم، ب��ه گمرک داخل 
بشد. به اش��تباه، مردی نامعلوم الحال وی را 
نافرمان��ی بگفت و او را در صف انتظار مغموم 
کرد. رعش��ه ای بر اندامش افتاد. نعره ای بزد و 
گریبان چاک چاک کرد. بوسه ای به احترام بر 
دست مرد بزد و توصیه هایی در باب خورد و 
خوراک و افعال کرد. در چنان حالی فرو رفت 
که فتوش��اپ بر وی واجب گردید و س��پس 

تقطیع شد. 

مریدی از مریدان وی گوید: ش��بی در خواب 
پینوکیو را دیدم که چیزی را زمزمه کرده دماغ 
دراز  کن��د و آن را بب��رد. دوباره چیزی گفته، 
دماغ دراز کند و آن را ببرد. از او پرس��یدم چه 
شده که این گونه اختیار از کف داده ای؟ بگفت: 
به راس��تی که در دنیا کس��ی را راستگو تر و 
خوش رفتارتر از محبوب منتخبم محمدباسط 

درازهی نیافتم.

فیروزه كوهیانی

باری دگر 
محمد حسین رحیمی

محمدحسین بناكاران

شغل فرهنگي ■
20 هزار ش��غل فرهنگی ایجاد می شود. 
روزنام��ه دولتی ایران در خبری نوش��ت: 
تفاهم نامه ایجاد 20هزار ش��غل فرهنگی 
میان رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر 
فرهنگ و ارشاد و رییس صندوق توسعه 
ملی امضاء ش��د و به زودی کار ایجاد این 
20 هزار ش��غل فرهنگی آغاز خواهدشد. 
پیش از ای��ن تفاهم نامه هایی براي ایجاد 
یک میلیون و ُخرده اي ش��غل سیاس��ی، 
آماری،  ورزش��ی،  اقتصادی،  اجتماع��ی، 
پولی، بانکی، صنعتی، س��نتی و غیره ای 
می��ان رؤس��ای س��ازمانها و وزارتخانه ها 
منعقد ش��ده بود که همگی آنها به عاوه 
ای��ن 20هزار تا، ظرف مدت س��ه تا پنج 
روز، اجرایی خواهند ش��د، نهایتاً صد روز 
دیگه! بنابر همین گزارش، طی پنج سالی 
که از دولت تدبیر و امید گذش��ته اس��ت 
هرس��ال بیش از یک میلیون و چهارصد 
و ش��صت و ش��ش هزار و دویست و سی 
و نُه و نیم ش��غل در کش��ور ایجاد شده 
که نسبت به همین مدت در دولت قبل، 

خیلی باحال بوده است.

افسوس خورد ■
130 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
شناس��ایی ش��دند. روزنامه ایران به نقل 
از معاون رفاهی وزی��ر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از شناس��ایی این دانش آموزان 
خب��رداد و اب��راز امی��دواری ک��رد ای��ن 
وزارتخان��ه بتواند باق��ی دانش آموزان را 
نیز شناس��ایی و از خطر سوختن برهاند. 
در پی انتش��ار این خبر، سرپرست اداره 
بازبینی مدیریت گرمایش��ی معاونت گرم 
و س��رد س��ازمان پژوهش��های کاربردی 
آم��وزش و پرورش ضمن ابراز تأس��ف از 
این خبر به خبرن��گاران گفت: ما هم هر 
روز ُکلی دانش آموز و دانش��جو و اقش��ار 
دیگر را شناس��ایی می کنیم، حاا بیاییم 
و ج��ار بزنیم که م��ا اینها را شناس��ایی 
کردیم؟! این کار درستی نیست و مسائل 
درون دول��ت باید درون دولت بماند. وی 

در پایان افسوس خورد.

روابط فامیلی ■
مدارس غیردولتی با روابط فامیلی اداره 
می ش��ود. این، عنوان گزارش��ی اس��ت 
ک��ه روزنامه دولتی ایران آن را منتش��ر 
ک��رده و در آن یادآور ش��ده اس��ت. در 
ای��ن گزارش آم��ده: تنها جای��ی که در 
کش��ور ب��ه ص��ورت فامیلی و ب��ا روابط 
خواهر- ب��رادری اداره مي ش��ود همین 
م��دارس غیردولتی اس��ت ک��ه پُرواضح 
اس��ت دولتی نیس��تند و ربطی به دولت 
ندارند و دولت اص��ًا فامیل برنمی دارد. 
نویسنده این گزارش اذعان کرد که این 
دول��ت همانطور که فامی��ل برنمی دارد، 
فامی��ل را زمین هم نمی گ��ذارد و بهتر 
اس��ت مردم یا هرکاندیدای آنطرفی که 
مس��ئول م��دارس و آم��وزش و پرورش 
است خودش برود - یا بیاید - فکری به 
حال مدارس غیردولتی و روابط فامیلی 
داخل آنها بکن��د. این گزارش همچنین 
ضمن برشمردن معایب روابط فامیلی در 
مدارس غیردولتی، این روابط را موجب 
نرسیدن گازشهری به مدارس سیستان 
و بلوچستان دانست و از اینکه هنوز هم 
در برخی مدارس از وس��ایل گرمایش��ی 
نفتی و غیرایمن اس��تفاده می شود ابراز 
نگران��ی ک��رد. در پایان ای��ن گزارش از 
مسئولین خواس��ته شده است تا 1400 
فکري به حال روابط فامیلی در مدارس 

غیردولتی کنند.

بهزاد توفیق فر

سکانس های حذف شده از فیلم نماینده سراوان
فاطمه جواهری

ذکر 
»باسط درازهی«

اعلی مقام توهینه !

سیدمحمدجواد طاهری ■

وضعیت كاخ سفید در اول دی ماه پیرارسال
)اتاق باراک اوباما در کاخ سفید(

اوباما: اوه اوه ببین چی نوشته جان!
جان كری: مگه چی نوشته باراک؟

)اوباما از ش��دت خن��ده نمی تواند حرف بزند و 
روی زمین می افتد(

جان ك�ری: خب بخون دیگ��ه »فرد مودب و 
باهوش!«

)اوباما که در حال گاز زدن گوشی ساخت ژاپن 
است شدیدتر می خندد(

جان كری: بده اصا خودم می خونم. امضای... 
)او هم از ش��دت خنده روی زمین می افتد و به 

خود می پیچد(

)میشل اوباما با سینی چای وارد اتاق می شود(
میش�ل اوباما: به به رئیس و وزیر خوب باهم 
خلوت کردید! چی شده باراک؟ به منم بگو! باز 

با کسی تلفنی حرف زدی؟!
)اوباما درحالیکه دارد دکمه های گوش��ی ژاپنی 
را ق��ورت می ده��د به روزنامه روی میز اش��اره 

می کند(
میش�ل اوباما: چی نوشته؟! امضای کری... )او 

هم از شدت خنده پایه میز را گاز می گیرد(
)جو بایدن با در دس��ت داش��تن یک روزنامه 
درحالیک��ه ب��ه ش��دت می خن��دد وارد ات��اق 

می شود(

جو بای�دن: بچه ها ببینید ت��وی این روزنامه 
طن��ز ایرانی چ��ه تیتری چاپ کردند. نوش��ته 

»امضای کری تضمین است!«
)اوبام��ا درحالیکه دارد اش��کهای خود را پاک 
می کند، می گوید( چی میگی جو؟! این روزنامه 
طنز نیس��ت که، روزنامه سیاس��ی روشنفکرای 

ایرانی هست بابا!
)ج��ان کری همانطور که س��رش را ب��ه دیوار 

می کوبد،  می گوید:(
همیشه بابابزرگم می گفت به دو چیز اطمینان 
نکن؛ یکی عکس روی بستنی عروسکی، دومی 

به قول یک آمریکایی! 

فاطمه سادات رضوی علوی
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»ِکردآبادی ها« روستایی محروم در کبودرآهنگ 
هم��دان را ب��ه کارگاه بزرگ تولید پوش��اک تبدیل 
کرده اند به  طوری که از ۶۰۰ خانه در این روستا نیمی 
کارگاه تولیدی پوشاک بوده و آن را به روستای نمونه 
اقتص��اد مقاومتی تبدیل کرده اس��ت. جمعیت این 
روستا ۲ هزار و ۶۷۰ نفر است که از این تعداد شمار 
زی��ادی در واحدهای تولیدی پوش��اک که به همت 
اهالی در این منطقه دایر شده فعالند تا جایی که این 
روستا به  واسطه تولید بخش قابل توجهی از پوشاک 
مورد نیاز مردم به  عنوان واحد نمونه کشوری در امر 
اشتغال معرفی  شده است. وجود کارگاه های متعدد 
بافندگی، چاپ روی پارچ��ه، دوزندگی و درمجموع 
تولید پوشاک به  صورت عمده، بر اهمیت »ِکردآباد« 
در حوزه اش��تغال آفرینی افزوده است، چرا که حتی 
یک نفر بیکار هم در این روس��تا وجود ندارد و حتی 
س��اکنان قبلی این روس��تا که برای کسب درآمد و 
اشتغال به شهرها و استان های دیگر مهاجرت کرده 
بودند، بازگشته اند و با راه اندازی کارگاه تولیدی دستی 
در تولید ملی دارند. در این روستا حتی دانش آموزان 
ه��م در تولیدی ها کار می کنند و پ��س از فراغت از 
تحصی��ل کمک  حال اهالی خانه هس��تند و همین 
موضوع سبب ش��ده این روستا نه تنها دیگر مهاجر 
به شهرهای دیگر نفرستد، بلکه مهاجرپذیر نیز شده 
است. در حال حاضر در روستای »ِکردآباد« بیش از 
۲۲۰ واحد تولید لباس و پوشاک با اشتغال بیش از 
یکهزار نیرو فعال اس��ت که با تبدیل شدن شاگردها 
به استادکار امکان افزایش این کارگاه ها در آینده نیز 

وجود دارد. 
دهی��ار روس��تای »کردآب��اد« کبودرآهنگ در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه در این روس��تا بیش از 
۲۲۰ کارگاه تولیدی وجود دارد، گفت: به طور متوسط 
ساانه ۳۰ میلیون تکه پوشاک در این روستا تولید 
می شود. مهدی حمیدی عنوان کرد: وجود واحدهای 
تولیدی پوشاک، دستگاه های بافندگی و کارگاه های 
چاپ لباس، مجموعه کاملی را در روستای »ِکردآباد« 
در حوزه اشتغال در صنعت پوشاک گرد هم آورده و به 
مرحله ای رسیده که آمار بیکاری در این خطه به صفر 
رس��یده است. وی با بیان اینکه عاوه بر بازار داخل، 
کشورهای عراق و ارمنس��تان هم از بازارهای هدف 
صادرات اس��ت، گفت: اهالی »ِکردآباد« به مهاجرت 
فکر نمی کنند، چراکه این روستا به منطقه ای جذاب 

برای نیروهای کار بدل ش��ده است. یکی از ساکنان 
روستای کردآباد با بیان اینکه سقف حیاط خانه خود 
را پوشانده  و کارگاه تولیدی راه انداخته  است، گفت: 
خانوادگی مشغول کار هستیم و ۶ نفر در این کارگاه 
فعالیت دارن��د. وی با بیان اینکه روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
دست لباس دوخته می ش��ود، گفت: همه باهم کار 
می کنی��م و پدر و مادر و خواهر و برادر در انجام امور 
همکاری دارند. وی با بیان اینکه در این روستا تمام 
مردم با خانواده های خود در کارگاه ها کار می کنند، 
ادامه داد: زمانی به علت مشکات مجبور به مهاجرت 
به تهران شدم و در مغازه خیاطی شاگردی می کردم 

اما وقتی روستای »ِکردآباد« به وضعیت فعلی رسید 
بازگش��تم و در زادگاه خودم مشغول فعالیت در این 
حرفه شدم. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال 
حاضر استادکار این حرفه هستم، گفت: صفر تا ۱۰۰ 
کار برای تهیه پوشاک در همین روستا انجام می شود 
و همچنین بافندگی، رنگرزی، گلدوزی و سایر موارد 
لباس ها هم در روس��تا قابل انجام  است. وی با بیان 
اینکه پارچه ها در کارگاه های بافندگی روستا تهیه و 
بافت می شود، گفت: برش کاری، دوخت و در نهایت 
آماده سازی و بسته بندی نیز در روستا انجام و پوشاک 
برای عرضه راهی بازارهای هدف می شود. مدیرعامل 

شرکت شهرک های صنعتی استان همدان نیز در این 
ب��اره با بیان اینکه امروز صنایع کوچک نقش مهمی 
در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و افزایش بهره وری و 
رشد اقتصادی دارند، گفت: واحدهای صنعتی کوچک 
می توانند مسیری برای رشد اقتصادی و ایجاد ثروت و 

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. 
کیوان گردان با بیان اینکه خوشه های صنعتی با 
ایجاد اشتغال در یک منطقه و به کارگیری نیروهای 
بوم��ی یا غیربومی و تولید و صادرات محصول نقش 
بسزایی در توسعه اشتغال آن منطقه ایفا می کنند، به 
خوشه صنعتی پوشاک »ِکردآباد« اشاره کرد و گفت: 
خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها و واحدهای 
صنعتی فعال در یک  رشته صنعتی و متمرکز در یک 
منطقه جغرافیایی است که با فرصت ها و تهدیدهای 
مش��ترک روبه رو هستند. وی افزود: تولیدات خوشه 
صنعتی پوش��اک »ِکردآب��اد« به طور مس��تقیم به 
بازارهای مولوی، جمهوری و دیگر بازارهای پوشاک 
تهران ارسال و از آنجا توسط کلی فروشی ها در سراسر 
کشور پخش می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی با بیان اینکه خوشه ها پتانسیل هایی در کنار 
روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته هستند، عنوان 
داشت: توسعه خوش��ه ها موجب ایجاد اشتغال زایی 
برای مردم منطق��ه و در واقع گامی برای حفاظت و 
حراست از اشتغال در مناطق حاشیه ای و روستایی 
است.  آنچه مسلم است اینکه توسعه صنایع کوچک 
و متوسط رمز توسعه اقتصادی است، چراکه صنایع 
کوچک و متوسط از طریق کارآفرینی، نوآوری و تغییر 
فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های 
ش��غلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار 
هس��تند. در این می��ان اهالی روس��تای »ِکردآباد« 
با مجموعه ای از باور، اراده و پش��تکار س��اانه حدود 
۳۰ میلیون تکه انواع لباس از بچگانه گرفته تا زنانه و 
مردانه می دوزند و بر تن هموطنان می کنند که همین 
موضوع حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط استان 
را که در رش��د و توسعه اقتصادی استان و همچنین 
اشتغال پایدار تأثیر بس��زایی دارند مورد تأکید قرار 
می دهد. صنایع کوچک با سرمایه اندک و اراده بزرگ، 
راه توس��عه کسب وکار با ارزش افزوده باا را هموارتر 
می کند، بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود با حمایت 
از ای��ن صنایع می توان راه تحقق اقتصاد مقاومتی را 

هموار کرد. 

 پاسخگویی به مشکات مردم
 در شرکت توزیع نیروی برق گلستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلس��تان و هیات همراه، برای پاس��خگویی به 
سواات و درخواست های مردم استان در مرکز 
سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( استان حضور 
یافتن��د. علی اکبر نصیری، مدیرعامل ش��رکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان با حضور در این 
مرکز پس از استماع درخواست ها، پیشنهادات و 
انتقادات گلستانی ها که از طریق شماره تماس 
۱۱۱ برقرار ش��د، به صورت مستقیم، سواات 
مورد نظ��ر ش��هروندان در بخش های مختلف 
برق رسانی، خدمات رسانی و سایر امورات مرتبط 
را پاس��خ گفت و راهنمایی های ازم را نیز ارائه 
کرد. گفتنی است س��امانه الکترونیکی مردم و 
دولت )س��امد( سیس��تم ارتباطی موثری میان 
مردم و مس��ؤوان بوده که از طریق این سامانه 
ش��هروندان می توانند براحت��ی و بدون مراجعه 
حضوری درخواس��ت ها و مش��کات خود را با 

مسؤوان استان مطرح و پیگیری کنند. 

بندر امام خمینی پیشرو در جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی

منطقه وی��ژه اقتصادی بندر 
ام��ام  خمین��ی)ره( ضم��ن 
موفقیت در انعق��اد قراردادها 
انج��ام  تفاهمنامه ه��ای  و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
با ارزشی بالغ بر۷۷۰۰ میلیارد ریال، همچنان در 
جذب سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید 

پیشرو است. 
اس��تان  دریان��وردی  و  بن��ادر  مدی��رکل 
خوزس��تان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی)ره( با اش��اره به انعق��اد 4 قرارداد 
و تفاهمنامه س��رمایه گذاری ب��ه ارزش ۷۱۷۰ 
میلیارد ریال در مراس��م گرامیداشت روز ملی 
صنع��ت حمل ونقل به منظور تحق��ق اهداف 
توسعه ای حمل ونقل دریایی کشور بیان داشت: 
بی ش��ک این اتفاق مهم، گام مؤثری است که 
جامعه بزرگ بندری استان خوزستان را بیش 
از پیش برای رس��یدن به هدف توسعه پایدار و 
ارتقای جایگاه بزرگ ترین منطقه ویژه اقتصادی 
کشور در منطقه و ایجاد شهر لجستیک غات، 

یاری می کند.

مازندرانگلستان

 ضرورت افزایش اعتبارات
 قانون حمایت از معلوان 

ش��ورای  جلس��ه  دهمی��ن 
هماهنگی تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی مازن��دران با حضور 
رئی��س  اس��ماعیلی  دکت��ر 
مجمع نماین��دگان مازندران، 
سیدس��عید آرام مدیرکل بهزیس��تی مازندران 
و مدی��ران عضو ش��ورا با دس��تور کار بررس��ی 
موضوعات مرتبط با دستگاه ها در ایحه بودجه 
س��ال 98 برگزار شد. آرام با اش��اره به ضرورت 
اجرای قانون حمایت از معلوان اظهار داش��ت: 
اعتبارات اجرای این قانون باید در همه زمینه ها 
افزایش یابد و از نمایندگان مجلس انتظار دفاع 
از م��واد مربوط به این قانون در ایحه بودجه را 
داریم. وی ادامه داد: اعتبارات مربوط به حمایت 
از مراک��ز نگهداری و درمان معت��ادان، اورژانس 
اجتماعی، مراکز نگاهداری کودکان بی سرپرست، 
کاه��ش آس��یب های اجتماعی و... نی��ز نیاز به 

حمایت در مجلس شورای اسامی دارد. 

 اصاح و توسعه شبکه آبرسانی 
و جمع آوری فاضاب در ساری

مدیر امور آب و فاضاب شهری ساری گفت: 
بیش از ۲۰ هزار مت��ر لوله گذاری برای اجرای 
عملیات اصاح و توسعه شبکه آبرسانی انجام 
و نیز از ابتدای امسال تا آخر آبان ماه بیش از 5 
هزار متر ش��بکه جمع آوری فاضاب در ساری 
ساخته شد.  بهزاد برارزاده افزود: در حال حاضر 
بیش از ۲۳ درصد مش��ترکان شامل جمعیتی 
بالغ بر ۱۳4۳۶۷ نفر از خدمات فاضاب شهری 
بهره مند هس��تند. وی با اشاره به نصب ۱۶85 
انش��عاب جدید فاضاب در این مدت تصریح 
کرد: تاکنون ۳۳۶ کیلومتر شبکه فاضاب در 
اقطار مختلف در این ش��هر ایجاد ش��ده است. 
مدیر امور آبفای شهری ساری اظهار داشت: در 
این مدت نس��بت به نصب 99۷ فقره انشعاب 

جدید آب اقدام شد. 
برارزاده از تعوی��ض ۱5۶۱ کنتور خراب به 
منظ��ور اندازه گیری دقیق آب ف��روش رفته و 
جلوگیری از هدررفت آب در این مدت خبر داد 
و گفت: ساماندهی، زیباسازی محوطه، ارتقای 
حفاظت فیزیکی چاه ها و تاسیس��ات آبرسانی 
و منابع تولید در س��طح شهر از دیگر اقدامات 

انجام شده در سال جاری است.

خوزستان
نما

هر واحد پوشاک »ِکردآباد« روزانه حدود ۱۰۰ هزار تکه انواع لباس تولید می کند
معاون صنایع کوچک ش�رکت ش�هرک های صنعتی همدان در توضیح آخرین وضعیت خوشه صنعتی 
پوش�اک »ِکردآباد« عنوان کرد: تعداد واحدهای فعال در خوشه صنعتی پوش�اک »ِکردآباد« 223 مورد 
است که برای 72۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. مسعود قربانی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت توسعه 
خوشه صنعتی پوشاک »ِکردآباد« وجود دارد، عنوان کرد: خوشه های صنعتی متعددی در استان همدان 
در دست پیگیری است. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی همدان با تاکید بر اینکه هرساله 
برنامه های مصوب در حمایت از صنایع کوچک در حوزه های مختلف تامین مالی، توسعه بازار واحدها و 
خوشه ها در حال تعریف و پیگیری است، به حمایت های انجام شده از خوشه ها اشاره کرد و گفت: از جمله 
این برنامه ها می توان به پرداخت تسهیات، حمایت و کمک به راه اندازی و به ظرفیت رساندن واحدهای 
صنعتی از طریق برگزاری کلینیک های کسب وکار، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
و برگزاری دوره های آموزشی اشاره کرد. قربانی به برگزاری تورهای صنعتی هم اشاره کرد و با بیان اینکه 
اقداماتی در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدها انجام شده است، گفت: واحدهای فعال در 

خوشه صنعتی پوشاک »ِکردآباد« روزانه حدود 1۰۰ هزار تکه انواع لباس تریکو تولید می کنند. 

رونق کارآفرینی در روستاهای استان همدان

ِروستای »کردآباد« 22۰ واحد تولیدی دارد



13 فرهنگ و هنر

مهدینامه

 اکبر عبدی در سریال نوروزی 
»شش قهرمان و نصفی«

»حس��ین قناعت« کارگردان 
س��ینما و تلویزیون با اش��اره 
به آغاز مراحل تولید س��ریال 
نوروزی شبکه 2 به نام »شش 
قهرمان و نصفی« اظهار داشت: 
از 2 هفته پیش، کار پیش تولید این س��ریال آغاز 
ش��ده و امیدواریم تا حدود ۱۰ روز دیگر، مراحل 
اصلی کار کلید زده ش��ود. به گزارش فارس، وی 
افزود: در حال حاضر بازبینی لوکشین تهران انجام 
شده و بازبینی و انتخاب بازیگر شمال کشور نیز در 
حال انجام است. بخش اصلی لوکیشن این سریال 
مربوط به استان مازندران و شهر آمل و سرخ رود 
است. قناعت درباره محتوای این سریال نوروزی 
اظهار داشت: این سریال یک فضای سرگرم کننده، 
طنز و شاد با ریتم تند و فعال، برای خانواده ها دارد 
و موضوع اصلی آن، حمایت از تولید ملی و کاای 
ایرانی اس��ت. وی تصریح ک��رد: فضای کلی این 
سریال مانند فیلم سینمایی »قهرمانان کوچک« 
که سال گذشته اکران شد و مورد استقبال زیادی 
هم قرار گرفت، تلفیقی از هنر طنز و ورزش های 
رزمی اس��ت. این کارگردان خاطرنشان کرد: این 
پ��روژه تلویزیونی ب��ا حمایت س��یمافیلم تولید 
می شود و احتماا از شبکه 2 سیما پخش خواهد 
شد. بر اساس گفته قناعت، آقای اکبر عبدی یکی 

از بازیگران این مجموعه است. 

 جلیقه زردهای فرانسه
میهمان »عصر« طالب زاده می شوند

نادر طالب زاده در جدیدترین 
برنام��ه تلویزیون��ی »عص��ر« 
میزبان فعاان جنبش جلیقه 
زرده��ای فرانس��ه اس��ت. به 
گزارش »وطن امروز«، حرکت 
اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه با تصمیم دولت 
برای افزایش مالیات سوخت آغاز شد. بیشتر از یک 
ماه از این اعتراضات می گذرد. »ایوان بندتی« یکی 
از صحنه گردانان و رهبران معترض جلیقه زردها 
میهمان این هفته برنامه تلویزیونی »عصر« است. 
او در این برنام��ه درباره علت اعتراض ها، واکنش 
دولت و پلیس و مطالبات مردم صحبت می کند. 
همچنین »گرت کلمن« خبرنگار ایرلندی ااصل 
و تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی میهمان دیگر نادر 
طالب زاده در این برنامه اس��ت، کلمن در پاریس 
زندگی می کند و بیش��تر مطالعاتش را بر محور 
مسائل فرانسه استوار کرده است. برنامه تلویزیونی 
عصر با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت 
2۱ از ش��بکه افق و جمعه ها بع��د از خبر ۱4 از 

شبکه یک پخش می شود.

ماجرای آتش سوزی دبستان زاهدان 
در »۳۶۰ درجه«

جدیدترین قس��مت از برنامه 
تلویزیون��ی »۳۶۰ درجه« به 
ماجرای آتش سوزی در دبستان 
ش��هر زاهدان و جان باختن 4 
دانش آموز مدرس��ه می پردازد. 
به  گزارش »وطن امروز«، قس��مت جدید از برنامه 
»۳۶۰ درج��ه« به بررس��ی ابعاد مختلف ماجرای 
آتش س��وزی در مدرس��ه زاهدان پرداخته و نظر 
کارشناس��ان را برای راه حل نوسازی مدارس جویا 
ش��ده است. هفته گذش��ته یک کاس درس در 
ش��هر زاهدان آتش گرفت و دلیل آن هم سقوط 
بخاری نفتی در یک مدرس��ه غیرانتفاعی بود که 
در مرکز اس��تان سیستان و بلوچستان حادثه ساز 
ش��د. در این اتفاق 4 کودک جان شان را از دست 
دادن��د و تع��دادی نیز مجروح ش��دند. این اتفاق 
درس��ت ۶ سال پس از حادثه در مدرسه دختران 
ش��ین آبادی پیرانش��هر رخ داد. »۳۶۰ درج��ه« 
مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
اس��ت که با توجه به اتفاقات و سوژه های مهم هر 
هفته با تهیه کنندگ��ی و کارگردانی محمدهادی 
نعمت اللهی، جمعه ها س��اعت 2۱:۳۰ از ش��بکه 

مستند سیما پخش می شود.

 »اکنون«
 تازه ترین دفتر شعر فاضل نظری

تازه تری��ن دفتر ش��عر فاضل 
نظری با عن��وان »اکنون« در 
دست انتش��ار قرار گرفت. به 
گ��زارش مهر، فاض��ل نظری، 
ش��اعر و مدیرعام��ل کان��ون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان شش��مین 
دفتر ش��عر خود را با عنوان »اکنون« برای انتشار 
در اختیار انتش��ارات سوره مهر قرار داد. این دفتر 
شعر در اواخر زمستان سال جاری منتشر خواهد 
شد. »اکنون« شامل 4۰ غزل با مضامین عاشقانه 
و عارفانه است که در آستانه 4۰ سالگی شاعر آن 
منتش��ر می ش��ود و حال و هوایی شبیه به اشعار 
مجموعه های »گریه های امپراطور« و »ضد« از او 
دارد. فاضل نظری پیش از این با انتش��ار 5 دفتر 
ش��عر بیش از 5۰۰ هزار نس��خه از آثار خود را به 

مخاطبانش تقدیم کرده است.

عجل عزیز فاطمه
 

هوای خواستن مان 
مسموم  

بلد شده     ایم رد شدن از کنار تو را  
که وقتی قدم می زنی  

در کوچه  های شهر  
کدام چشم آشنا 

س��ام می دهد به ت��و که بر س��رم حق پدری 
داری  

و نبوده ام فرزند خلفی برای تو 
می بینم��ت حتما در همین کوچه  های ش��هر 

حسود 
غرق احساسی 

نگاهم می کنی و من نمی شناسمت  
معرفت ندارم به تو 

معروف نیستی برایم  
بهتر بگویم  

بی معرفتی بی داد می کند در چشمانم 
و تو عبور می کنی از مسیر انتظار 

بگو عزیز دلم! 
چند نوبت دیده ای مرا  

رو برگرداندی از من  
تو که رویایت را  

کودکان پر درد دنیا  
هر روز اکران می کنند 

همان ه��ا ک��ه ج��ای پ��ای اس��تکبار روی 
ُگرده های شان جا خوش کرده...
و عمیق می خوانند تو را  

و تکرار می کنند  
الهی عظم الباء را 

که سند خواستن شان به تو کنند  
حتما رفته ای کنارشان  

بغل شان کرده ای  
کودکان یمن را  

که سهمیه نفس کشیدن را  
هر روز کمتر و کمتر می کنند... 

تقدیرشان شده مرگی که مقدمه    اش  
دست و پا زدن در گرسنگی و آخر هم...

حجت خدا! 
قرار دیدارت را کی و کجا گذاشته ای؟ 

با همین نسلی که خون شان حال می شود و 
کسی نیست  

که صدای دردشان را درمان باشد... 
عجل عزیز فاطمه

 

»متولد آذر« در شبکه نمایش خانگی
مس��تند »متول��د آذر« ب��ه 
کارگردان��ی و تهیه کنندگ��ی 
سیدرضا حسینی از تازه ترین 
تولیدات مرکز مستند سوره در 
شبکه نمایش خانگی منتشر 
ش��د. به گزارش مهر          ، مس��تند »متولد آذر« به 
زندگی، شخصیت و زمانه مرتضی سرهنگی چهره 
برگزیده هنر انقاب و پژوهش��گر پیشکس��وت 
دفاع مقدس می پردازد. عاقه مندان می توانند این 
مستند را با مراجعه به س��ایت های »وی اودی« 
دانلود و تماش��ا کنن��د. این اثر از س��وی مرکز 
مستند سوره حوزه هنری به بخش جایزه شهید 
آوینی ش��انزدهمین جشنواره فیلم های مستند 
»س��ینماحقیقت« راه یافت و در این جشنواره 
به نمایش درآمد. مراسم رونمایی مستند »متولد 
آذر«، در هفت��ه جاری در حوزه هنری س��ازمان 
تبلیغات اس��امی با حضور جمعی از مسؤوان، 
هنرمندان و فرهیختگان و س��ینماگران کشور 

برگزار شد. 

 رونمایی از مستند »عابدان کهنز« 
در نهمین جشنواره عمار

مس��تند س��ینمایی »عابدان 
کهنز« ب��ه کارگردانی مجید 
رس��تگار که به روایت تربیت 
و ش��کوفایی نوجوانان مسجد 
امیرالمومنین)ع( کهنز شهریار 
می پردازد، در نهمین جش��نواره عمار رونمایی 
می ش��ود. به گ��زارش »وطن امروز«، مس��تند 
سینمایی »عابدان کهنز« روایت تربیت، شکوفایی 
و بالندگی نوجوانان مسجد امیرالمومنین)ع( کهنز 
شهریار است که در وقایع مهم انقاب اسامی از 
جمله فتنه 88 و فتنه تروریس��ت  های تکفیری 
در س��وریه حضوری فعال داش��ته   اند. ش��هدای 
مداف��ع حرم »مصطف��ی ص��درزاده«، »محمد 
آژند«، »س��جاد عفتی« و جانبازان مدافع حرم 
»امیرحسین حاجی نصیری« و »رضا سلمانی« 
از تربیت یافتگان مسجد امیرالمومنین)ع( کهنز 
هس��تند. »عابدان کهنز« به کارگردانی »مجید 
رستگار« و تهیه کنندگی »امیر مهریزدان« توسط 
»مدرسه مستند عمار« تهیه شده است. طراحی 
و ترکیب صدای مستند را »مهدی جمشیدیان« 
و ساخت موسیقی آن را »علی نصیرنژاد« برعهده 
داش��ته   اند. در تولید مس��تند »عابدان کهنز« از 
تکنیک دیجیتال پینت نیز ب��رای روایت وقایع 
اس��تفاده شده اس��ت. این مس��تند در نهمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار رونمایی خواهد شد.

تلویزیون
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مصطفیبیات:س��ریال »مینو« 
سریال س��ازی  تجرب��ه  اولی��ن 
امیرمهدی پوروزیری، داستانی عاشقانه دارد که بعد 
از انقاب و همزمان با آغاز جنگ روایت می شود. 
قصه سریال درباره رابطه عاشقانه جاسوسی عراقی 
و یک پرس��تار است و داس��تان از پیش از شروع 
جنگ تا آزادی خرمش��هر ادام��ه دارد. پوروزیری 
در اولین تجربه سریال سازی خود سراغ سوژه ای 
سخت رفته است که حتی کارگردانان باسابقه هم 
با تردید سمت چنین موضوعاتی می روند، چرا که 
ساخت سریالی که داستان آن درحال و هوای دهه 
۶۰ می گذرد بسیار سخت است، چه رسد به آنکه 
قصه مضمونی جنگی هم داشته باشد. مخاطبان 
بسیاری آن دوران را به یاد دارند و سایر مخاطبان 
جوان تر نیز به سهولت به عکس ها و فیلم های آن 
دوران دسترسی داش��ته و کوچک ترین خطایی 
در روایت قصه یا فضاسازی ها و طراحی صحنه و 
لباس را متوجه می ش��وند و این خطاها که شاید 
در نگاه اول ساده به نظر برسند، در نهایت به عدم 
باورپذیر بودن قصه و کاراکترها منجر خواهند شد. 
بنابراین ریسک و دشواری های ساخت سریالی که 
قصه آن در دهه ۶۰ می گذرد عاوه بر سختی های 
معمول سریال س��ازی در دوران��ی که رقابت بین 
شبکه های س��یما برای جذب مخاطب باا رفته 
اس��ت، دشواری ها و چالش های خاص خود را هم  
دارد. با توجه به اینکه پخش س��ریال »مینو« به 
نیمه رسیده، می توان گفت پوروزیری از پس این 
کار برآمده و س��ریال هم فضا و هم کاراکترهایی 
باورپذیر دارد. داس��تان »مینو« در لوکیشن های 
مختلفی از جمله بیمارستان، گمرک، رستوران و 
قهوه خانه و کوچه و محات خرمشهر در سال های 
آغازی��ن پس از انق��اب می گذرد و گ��روه طراح 

صحنه و لباس با عملکرد خوب شان موفق شده اند 
در طراحی صحنه، دکور سازی و طراحی لباس یاد 
آن دوران را در ذهن مخاطب تداعی کنند. عاوه 
بر باورپذیر بودن فضا و کاراکترها که نقشی مهم در 
موفقیت سریال داشته است، قصه پرفراز و نشیب 
»مینو« هم در جذب مخاطب موثر بوده اس��ت. 
داستان سریال فضایی عاشقانه و ریتمی تند دارد 
و مخاطب در هر قسمت با کلی از اتفاقات جدید 
روبه رو می ش��ود و پایان هر قسمت نیز به نحوی 
است که تماشاگران را برای دیدن قسمت بعدی 
کنجکاو و مشتاق نگه می دارد. احتماا با وارد شدن 
داستان به فاز دوم یعنی بخش جنگ، ریتم سریال 
از ای��ن هم تندتر خواهد ش��د. »مینو« س��ریالی 
پر بازیگر است و یکی از محاسن آن نقش آفرینی 
بازیگران تازه کار و جوان در کنار پیشکسوت هاست. 
بازیگران مثلث عاش��قانه س��ریال و دوس��تان و 
همکاران ش��ان در قصه جوانانی هستند که اغلب 
تجربه های اول شان را در بازیگری تجربه می کنند 

و در کن��ار آنها بازیگرانی مانند محمود پاک نیت، 
پروانه معصومی و سیاوش تهمورث نقش آفرینی 
کرده اند که مانند همیش��ه درخشانند. اینکه در 
یک فیلم یا س��ریال به جوانان فرصت داده شود 
تا در نقش های اصل��ی توانایی های خود را اثبات 
کنند اتفاقی اس��ت که کمتر رخ می دهد، چراکه 
اغلب کارگردانان و تهیه کنندگان تمایل بیشتری 
به جذب چهره ها با هدف پرمخاطب شدن کارشان 
دارند. در سریال »مینو« اما 2 نقش اصلی سریال 
به مهدیه نس��اج در نقش مینو و سلمان فرخنده 
در نقش عزیز س��پرده ش��ده اس��ت که هر دو از 
پ��س نقش های دشوارش��ان بخوب��ی برآمده اند. 
دیگر نکته قابل توجه س��ریال »مین��و« پررنگ 
بودن کاراکترهای زن در داس��تانی جنگی است. 
در فیلم ها و سریال هایی با مضمون دفاع مقدس، 
زنان اغلب در نقش های حاشیه ای دیده می شوند؛ 
نقش هایی که بیشترشان پرداخت مناسبی ندارند 
و به س��رعت از ذهن مخاطب پاک می ش��وند اما 

ش��خصیت محوری مجموع��ه تلویزیونی»مینو« 
همان طور که از نامش پیداست یک زن است؛ زنی 
که یک تنه بار مشکات زندگی را بر دوش می کشد 
و در غی��اب پدر فرزندش که آنه��ا را رها کرده و 
به خارج از کشور رفته، وظیفه سنگین مادری اش 
دو برابر ش��ده است. مینو در مواجهه با مشکات 
و مصای��ب صبور اس��ت و هم��واره تصمیم های 
عاقانه و هوش��مندانه می گیرد و به احساس��ات 
مادران��ه و زنان��ه اش اج��ازه نمی ده��د در مواقع 
بحران بر منطقش غلبه کنن��د. مینو حتی پس 
از آتش س��وزی گمرک و سوختگی و نابینا شدن 
پسرش، در رسیدگی به سایر بیماران بیمارستان 
کوتاهی نمی کند و در موقعیت های دشوار محکم 
ایستادگی می کند. دیگر شخصیت های زن که در 
قصه نقشی پررنگ دارند خواهر و مادر رضا هستند. 
تماشای سریال »مینو« در کنار تمام جذابیت های 
داستانی اش یادآور خاطرات روزهای ابتدایی جنگ 
و زمانی اس��ت که مردم شهرهای مرزی همچون 
خرمشهر و آبادان با دست خالی و کمترین امکانات 
از ش��هر و دیار خود دفاع کردن��د. درباره جنگ، 
فیلم ها و سریال های بسیاری ساخته شده است اما 
همچنان حق مطلب درباره آنهایی که در روزهای 
ابتدایی جنگ بعضا حتی بدون در دست داشتن 
اسلحه و مهمات با گوشت و خون خود از شهرشان 
دفاع کردند و وقتی ش��هر به دست عراقی ها افتاد 
نیز از هدف شان عقب نشینی نکرده و تنها پس از 
۶ ماه ش��هر خ��ود را اگر چه ویران اما از دش��من 
باز پس گرفتند هنوز ادا نش��ده است. امید است 
با پخش سریال هایی مانند »مینو« مسؤوان بار 
دیگر به یاد رشادت ها و ازخودگذشتگی های مردم 
این شهر افتاده و به یاد داشته باشند که خرمشهر 

آزاد شد اما آباد نشد.
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شهرامکرمی،مدیرکلهنرهاینمایشی:
ابطالمجوزتماشاخانهشهرزادبهدستوردادگستریاست

تازهتریناثرجمالشورجهدرسینمایالجزایر
»احمدبای«بهجشنوارهجهانیفجرمیرود

روزهای گذشته خبری مبنی بر 
ابطال مجوز یکی از تماشاخانه های 
خصوصی تهران به نام »پردیس تئاتر ش��هرزاد« از 
س��وی یکی از خبرگزاری ها منتشر ش��د اما روابط 
عمومی این تماشاخانه خصوصی، این خبر را تکذیب 

کرد! 
به گ��زارش ف��ارس، این 
در حالی اس��ت که ش��هرام 
کرم��ی، مدی��رکل هنرهای 
نمایشی روز گذشته با تأیید 
خب��ر مذک��ور عن��وان کرد 

توقیف تماشاخانه ش��هرزاد با دستور دادگستری 
انجام  ش��ده است. وی با بیان اینکه حکم قضایی 
درباره تماشاخانه شهرزاد صادر شده و فعالیتش 
فعاً به ش��کل موقت معلق ش��ده اس��ت، افزود: 
مدی��ر تماش��اخانه و مرکز هنرهای نمایش��ی از 
س��وی دایره حقوقی خود در تاش برای رفع این 

مشکل هستند. از دید اداره کل هنرهای نمایشی، 
تعطیلی یک سالن اصاً اتفاق خوشایندی نیست 
و ما تاش می کنیم بزودی و در کوتاه ترین زمان، 

مشکل این سالن حل شود.
 کرم��ی در ادامه افزود: ش��هرزاد بزرگ ترین 
تماشاخانه کش��ور به لحاظ 
امکان��ات و فض��ا اس��ت و 
رویدادهای خوب تئاتری نیز 
در این س��الن اتف��اق افتاده 
و تعام��ل مدیریتش با مرکز 
نیز تاکنون خوب بوده است. 
مدیرکل هنرهای نمایشی خاطرنشان کرد: ما فقط 
برای اجراهای نمایش��ی در سالن های خصوصی 
مجوز ص��ادر می کنیم و درباره دیگر فعالیت های 
این اماکن نظی��ر دوره  های آموزش��ی، فضاهای 
کافی ش��اپی و... نظارت ها و اعطای مجوز از سوی 

نهادها و ارگان های مختلف انجام می شود.

جمال شورجه بتازگی تصویربرداری 
فیل��م احمدب��ای در الجزایر را به 
پایان رس��انده اس��ت و بنا دارد آن را به جش��نواره 
جهانی فیلم فجر ارس��ال کند. به گزارش تس��نیم، 
ش��ورجه درباره تازه ترین اثر خود اظهار داشت: این 

فیلم یک کار تاریخی است و 
به س��ال های ۱82۰ تا حدود 
۱84۰ الجزایر مربوط می شود. 
زندگی ش��خصی به نام حاج 
احمد بای را روایت می کند که 
از مبارزان ضداستعماری بود و 

مقابل هجوم فرانسه ایستاد. تاریخ فیلم بر می گردد به 
زمانی که فرانسه به این کشور حمله کرد و همچنین 
اضمح��ال دوران عثمانی که آن زم��ان بر الجزایر 
حاکم بودند را نشان می دهد. وی درباره نحوه تولید 
این اثر گفت: اواس��ط س��ال ۱۳9۶ برای حضور در 
جشنواره »وهران« که از جشنواره های معتبر الجزایر 

است، سفری به این کش��ور داشتم، آنجا پیشنهاد 
س��اخت فیلمی به  نام »احمدبای« را به  من دادند. 
فیلمنامه را خواندم و دیدم فیلمنامه خوبی اس��ت. 
سپس صحبت هایی با نویسنده داشتم و تغییراتی در 

فیلمنامه انجام دادیم. 
همچنین گفتنی است »ژرار 
دوپاردیو« که بازیگر مش��هور 
فرانس��وی اس��ت هم در این 
فیل��م نقش پاش��ای عثمانی 
را ب��ازی می کند ک��ه در واقع 
هنگام حمله فرانسه به الجزایر 
پادشاه عثمانی هاست. شورجه درباره رونمایی از این 
اث��ر نیز افزود: همه  تاش مان این اس��ت این پروژه 
ضداس��تعماری که برای الجزایر اثری قابل اهمیت 
و استراتژیک است را تا جشنواره جهانی فجر سال 
آینده که اردیبهشت ماه برگزار می شود، آماده کنیم و 

به نمایش در آوریم. 

سینماتئاتر

محسنش�همیرزادی:عادت دوران نوجوانی ام بود 
که بی جهت به کتابخانه عمومی ش��هر می رفتم و 
ه��ر بار دور تا دور کتابخانه را گز می کردم. اس��م و 
ریخت کتاب ها را بدون نیت خاصی برانداز می کردم 
تا جایی که یک کتاب چشمک می زد و توجهم را 
جلب می کرد. با این حال بعد از به خاطر س��پردن 
ج��ای حدودی کت��اب بی خیالش می ش��دم و به 
دوره گردی ام ادامه می دادم. بعد از آن ممکن بود با 
کتاب  های جدیدتری مواجه شوم و قبلی را به کلی 
فراموش کنم. حت��ی بعضی وقت ها هم اصا هیچ 
کتاب��ی توجهم را جلب نمی ک��رد. اما در این میان 
بودند کتاب   هایی که آنقدر چغر باش��ند تا هر چه 
می گذش��ت ذهنم بیشتر درگیرشان شود. بااخره 
هم مجبور بودم برگردم به قفس��ه و کتاب را باز و 
شروع کنم به خواندن و همانجا بنشینم و تا وقتی 
که تمام نشده نبندمش. این روال شاید وقت زیادی 
می گرفت اما عمده آن کتاب ها در زندگی شخصی ام 
تبدیل شدند به اثرگذارترین ها. کتاب   هایی که  اگر 
چه در ظاهر تفاوتی با بقیه نداشتند یا حتی اسم  های 
خیلی جذابی برای ش��ان انتخاب نشده بود اما یک 
چیزی درون آنها  حس ششم آدم را قلقلک می داد 
و می گفت این همانی است که قبل از مردن حتما 
باید بخوانی اش. بدت��ر آن بود که بعد از خواندنش 
با این س��وال مواجه می شدم که چطور تا به حال 
حتی اسمی از این کتاب نشنیده بودم؟ نه همایشی، 
نه رونمایی ای! حتی معلم  های مدرس��ه و احتماا 
دانشگاه از آن چیزی به ما نگفته بودند. سوالی که 
بعد از آخرین صفحه »آن سوی مرگ« بار دیگر در 
ذهنم تداعی شد، کتابی به قلم نویسنده گزیده کار 
خود یعنی »جمال صادقی« که اگر چه چاپ هشتم 
را از سر می گذراند اما پیش از این هیچ گاه اسمش 
در رسانه ها به صورت ویژه مطرح نشده بود؛ کتابی 
که قطعا اگر 2 روز از عمر آدم باقی مانده باشد، باید 

روز اول را به خواندن آن اختصاص دهد. 
آن س��وی مرگ رمان نیس��ت، اگر چه ادبیاتی 
داس��تانی دارد و به همان واس��طه خوانن��ده را با 
خودش همراه می کند اما روایتی مستند از زندگی 

۳ نفر است که تجربه دنیای پس از مرگ را داشته و 
بعد از آن بار دیگر به دنیا بازگشته اند. جمال صادقی 
رو در رو مقابل آنها نشس��ته و چش��م در چش��م 
انسان   های بازگشته از برزخ، از جزئی     ترین مشاهدات 
آنها پرسیده است. پشت تمام این سوال ها دنیایی 
از جواب   هایی است که خواننده را مبهوت خودش 
می کند و اگر چون منی در مترو یا اتوبوس فرصت 
مطالعه داشته باشد، قطعا باید به دستاویزی چنگ 
بزند تا سستی پاهایش از این روایت  های عجیب او 

را به زمین نزند. 
پرسشگر در همان ابتدا با مخاطب اتمام حجت 
می کند که این س��وال ها و جواب ها واقعی اس��ت. 
فیلم شان هم ضبط شده اما نمی توانم قسم بخورم 
عین به عین این جمات واقعیت  های با تغییری 
اس��ت که در عالم ب��رزخ رخ خواهد داد ولی همه 
مش��اهدات این افراد اس��ت که از آن دنیا برای ما 
روایت می کنند. در انتها نیز اذعان می کند که این 
کتاب به محضر برخی مراجع تقلید و علمای دینی 
رس��یده و آنها نیز به رغم برخ��ی تفاوت نظرهای 
جزئی، اصل آن را مورد تایی��د قرار داده   اند. با این 
وجود موقع خواندن کتاب، خواننده بیش��تر از هر 
چیزی دوس��ت دارد تصور کند که این جمات و 
خاطره ها بیشتر محصول تخیل نویسنده باشد نه 
واقعیت  های گوینده. تصور ما از مرگ و عالم پس 
از آن چیزی است که عمدتا از منبرها شنیده یا از 
فیلم  های سینمایی دیده      ایم اما به راستی به تصویر 
کشیدن جزء به جزء آن کاری بسیار دشوار است و 
مهم     ترین دلیلش هم دقیقا همین است که هرکس 
تنها فرصت دارد یک بار آن را تجربه کند؛ چیزی 
در مایه  های سقوط بدون چتر از برج میاد. با این 
وجود بازگش��تن به دنیا برای برخی می تواند عالم 
ب��رزخ را تبدیل به تجربه ای منحصربه فرد کند که 
به همین واس��طه می توانند پیام آور از آن س��وی 
مرگ باشند. در این کتاب نه با استدال  های فقهی 
مواجهیم نه فلسفی، بلکه با روایتی قصه طور رو به 
روییم که نویسنده سعی دارد قسمت به قسمت آن 
را به صورت دقیق از زبان گوینده ترس��یم کند. از 

همین رو بیش از هر اثر دیگری می توان 
چشید که در آن سوی مردن چه خبر است. تاش 
پسندیده نویسنده برای ترسیم دقیق مفاهیمی که 
گویندگان به زب��ان می آورند و ما تقریبا چیزی از 
آن نمی فهمیم، بسیار ستودنی است؛ مفاهیمی که 
نس��بت چندانی با دنیای مادی ندارند و به همین 
جهت تخیل آن نیز چندان میس��ر نیست. عاوه 
ب��ر این، اتفاق مهم دیگری در »آن س��وی مرگ« 
رخ می ده��د که خواندن��ش را دوچندان ضروری 
می کن��د، آن هم ج��واب دادن صریح و س��اده به 
سوال   هایی است که قرن ها فاسفه و فقها بر سر آن 
اختاف نظر دارند. مسائلی مثل عالم ذر، هبوط آدم، 
چگونگی سقوط شیطان و بس��یاری از سواات از 
این قبیل که پای لنگ فلسفه به آنها جواب دقیقی 

نمی دهد. 
در بخشی از روایت دوم آمده است: 

»... راس��تی خاطرنش��ان می کنم که شیطان، 
مطلقا زندگی آرامی ندارد. به خاطر حمله  های مداوم 
فرشتگان و صدمه   هایی که مکررا به او وارد می کنند؛ 
به خاطر ترسی عظیم که از مرگ دارد. بویژه ترس از 

اینکه گرفتار مرگ ناگهانی شود.
بی آنکه چشم از صورتش بردارم، گفتم:

- ولی ش��یطان می داند که تا روز قیامت زنده 
خواهد ماند. او از خدا خواس��ت ک��ه بگذارد تا روز 

قیامت زنده باشد.
- چه کسی گفته که خدا درخواست شیطان را 
قبول کرد؟! بله! شیطان تا روز قیامت از خدا مهلت 
خواست اما خداوند نه تا روز قیامت، تا زمانی نامعلوم 
به او مهلت داد، بنابراین ش��یطان، دائم در هراس 

است که مرگش به طور ناگهانی فرا رسد. 

تصمیم گرفتم حرف دیگری را پیش بکشم...«
آن س��وی مرگ برای همه خواندنی اس��ت، 
ه��ر چند زبان بس��یار س��اده آن و مفاهیمی که 
باورپذیر نیستند کمی از اطمینان مخاطب نسبت 
ب��ه محتوای کتاب می کاهد. اما ب��ار دیگر به یاد 
آوردن اینک��ه همه این عبارات عین گفت وگویی 
اس��ت که از تجربه واقعی مرگ برخاسته، باعث 
می ش��ود خواننده دس��ت از تمام ک��ردن کتاب 
برندارد. روایت از آن سوی مرگ ۳ مرحله تکاملی 
را دنبال می کند، درواقع هر راوی بخشی از برزخ 
را تجربه کرده که از روایت کوتاه نفر اول تا روایت 
تفصیلی نفر س��وم داده ها و عبرت  های بسیاری 
نصیب خواننده می ش��ود. قوت قلم نویسنده در 
کنار حوادث ش��گفت انگیزی که از جانب راوی ها 
بیان شده باعث می ش��ود تا آن سوی مرگ یک 
کت��اب خواندنی و درخش��ان در عرص��ه ادبیات 
مابعدالطبیعه محس��وب شود که قطعا با معرفی 
بهتر در بازار نشر موفقیت  های بیشتری را به دست 

خواهد آورد.
»....جمله    اش را که تمام کرد، عده ای سیاه پوش 
وارد قبرس��تان شدند. آنها تابوتی را با خود حمل 
می کردند. ش��خص مرده، یک زن بود. روحش را 
بر ف��راز تابوت دیدم. صورتی دراز و اسبی ش��کل 
داشت با آشفتگی زیاد و با جیغ  های وحشتناک؛ 
می کوشید وارد تابوت شود. در واقع، وارد جسدش. 
مرتب، عقب می رفت، بعد با س��رعت به س��مت 
جسدش می دوید و رویش شیرجه می زد. تاشش 
هیچ فایده ای نداش��ت. در عین حال، دست بردار 
نبود. دوباره برمی خاس��ت، عقب می رفت، شیون 

کنان جلو می دوید و دیوانه وار شیرجه می زد...«.
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اتلتیکو، لوکاس را محکم نگه می دارد
اسپورت استار

اوله متاسف نیست
رکورد

صحبت های نانی
آ.اس

آنها تنهایم گذاشته اند

پسر پزشک پرسپولیس
در ICU بستری شد

پسر پزشک پرس��پولیس در حادثه واژگونی 
اتوبوس واحد علوم و تحقیقات حضور داشته که 
به دلیل جراحات وارده در بخش ICU بس��تری 
اس��ت. ظهر روز سه شنبه چهارم دی ماه اتوبوسی 
در محل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واژگون 
ش��د که این حادثه 10 کشته و ۲۵ زخمی بر جا 
 گذاشت. در این حادثه پسر دکتر حقیقت، پزشک 
پرسپولیس نیز حضور داشته که دچار مصدومیت 
شده است. دکتر حقیقت در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره گفت: پسرم در بخش ICU بستری شده 

و نیاز به دعای مردم  دارد. 

نظر کی روش درباره مسی
در بین جالب ترین اظهارات ۲۰۱۸

صحبت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره 
لیونل مس��ی در بین اظهارنظرهای جالب س��ال 
۲01۸ میادی قرار گرفت.  سال ۲01۸ میادی 
رو به اتمام است و کمتر از یک هفته  تا شروع سال 
۲01۹ زمان باقی اس��ت.  در این بین سایت فیفا 
اقدام به انتشار اظهارنظرهای جالب توجه بازیکنان 
و مربیان کرده است که در این بین گفته سرمربی 
ایران درباره مسی در بین اظهارات جالب سال قرار 
گرفت.  کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران درباره لیونل مسی چنین گفت: من همیشه 
گفته ام که مسی بازیکن فوق العاده ای است. او اصا 
انسان نیست، اگر انسان بود، نمی توانست چنین 
لحظه جادوی��ی را در طول بازی ایران و آرژانتین 
خلق کند. من شکس��ت خوردن را دوست ندارم 
ولی احساس بدی ندارم؛ با چنین لحظات جادویی 
اس��ت که فوتبال زنده می ماند.  همچنین این را 
ثابت می کند که مسی انسان نیست و فیفا نباید 
به او اجازه بازی کردن بدهد. این صحبت کارلوس 
کی روش بازتاب زیادی بین محافل ورزشی جهان 
داش��ت و به عنوان یک��ی از اظهارنظرهای جالب 

توجه سال ۲01۸ انتخاب شد. 

استعفای نکونام از هدایت نساجی
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران از سمت 
خود استعفا کرد. جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال 
نساجی مازندران که چند روز قبل به طور ضمنی 
از ترک این تیم خبر داده بود، دیروز )چهارشنبه( 
به صورت رسمی از سمت خود استعفا کرد. نکونام 

گزینه اصلی هدایت باشگاه پیکان است. 

محبوب های تیم ملی فوتبال ایران 
در قطر مشخص شدند

س��رمربی و کاپیتان ه��ای اول و دوم تیم ملی 
از محبوبیت خاصی بین فوتبال دوس��تان قطری 
برخوردارن��د. به گزارش مه��ر، تمرینات تیم ملی 
فوتب��ال ای��ران پی��ش از حض��ور در رقابت های 
جام ملت ه��ای ۲01۹ آس��یا در کمپ اس��پایر 
قط��ر در جری��ان اس��ت. این مجموعه ورزش��ی 
ک��ه تمام امکان��ات رفاه��ی و تمرین��ی را برای 
ش��اگردان کارلوس کی روش فراه��م کرده، برای 
ورود و اس��تفاده ش��هروندان قطری آزاد است اما 
ممنوعیت حض��ور افراد متفرقه برای تماش��ای 
تمرین ملی پوشان سبب شده تا کسی نتواند در 
کنار ش��اگردان کی روش حضور داش��ته باشد. با 
این حال عده ای از ایرانی های مقیم دوحه معموا 
برای گرفتن امضا و عکس یادگاری به هتل محل 
اقامت ملی پوش��ان می آیند تا بازیکنان محبوب 
خود را از نزدیک ببینند. در بین اعضای تیم ملی 
فوتبال ای��ران، کارلوس ک��ی روش از محبوبیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت و تقریبا تمام افرادی که 
در هت��ل العزیزیه دوحه حاضر می ش��وند از وی 
درخواس��ت عکس ی��ادگاری و امض��ا می کنند. 
همچنین مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و علیرضا 
بیرانوند نیز از جمله بازیکنانی هستند که مشتری 
ثابت عکس های یادگاری با هواداران تیم ملی در 
قطر محسوب می ش��وند که نشان دهنده میزان 
محبوبیت باای آنها در بین فوتبال دوستان است. 

اتحادیه جهانی کشتی
پاسخ نامه ایران را داد

اتحادیه جهانی پاسخ فدراسیون کشتی ایران 
درباره برگزاری مس��ابقات گزینشی برای حضور 
در رقابت های کش��تی بازی های س��احلی جهان 
در آمریکا را داد. اتحادیه جهانی کشتی در پاسخ 
به نامه فدراسیون کشتی ایران مبنی بر برگزاری 
رقابت های گزینش��ی برای حضور در مس��ابقات 
کشتی ساحلی، از برگزاری ۲ مسابقه گزینشی در 

ابتدای سال جدید میادی خبر داد. 
متن نامه اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون 
کش��تی ایران به شرح زیر اس��ت: »به اطاع تان 
می رس��انیم که ما ۲ مسابقه گزینشی دیگر برای 
حضور در بازی های س��احلی جهانی که در شهر 
سان دیگوی آمریکا برگزار می شود، خواهیم داشت.  
براساس سیستم گزینشی، روش��ن است اگر در 
این رقابت ها شرکت کنید شانس کسب سهمیه 
برای حضور در این مس��ابقات را خواهید داشت. 
ما تمام اطاعات مربوط به مس��ابقات گزینشی 
س��احلی  را که در ابتدای س��ال جدید میادی 
)۲01۹( برگزار می ش��ود ارس��ال خواهیم کرد«.

در انتظار 19 دی
روز سرنوشت ساز فوتبال

 در حال��ی که تب فوتب��ال و هیجان فوتبال 
در آس��تانه آغاز جام ملت های آس��یا در جامعه 
رفته رفته تند می ش��ود اما دی م��اه برای خانواده 
فوتبال حساسیت ویژه دیگری هم دارد؛ برگزاری 
جلس��ه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در روز 
1۹ دی ماه. اگرچه در دس��تور جلسه این مجمع 
خبری از بحث تعیین تکلیف اعضای هیات رئیسه 
بازنشس��ته فدراسیون فوتبال نیست اما خیلی ها 
گمانه زنی می کنند در این جلسه وضعیت اعضای 
هیات رئیسه بازنشسته مشخص خواهد شد. یکی 
از مدیران قدیمی فوتبال که دستی بر آتش دارد، 
درباره برگزاری این جلس��ه گفت: »احتمال دارد 
اعضای بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
استعفای خود را تقدیم مجمع کنند. اگر مجمع 
این اس��تعفا را بپذیرد که مشکلی وجود ندارد اما 
معمای بزرگ زمانی است که مجمع با استعفای 
اعضای بازنشسته خود مخالفت کند! در آن صورت 
اعضای بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
بدون هیچ مش��کلی می توانند ب��ه کار و فعالیت 
خود ادامه دهند و فیفا هم از آنها حمایت خواهد 
کرد. اگر این اعضای مس��تعفی که استعفای شان 
مورد تایید قرار نگرفته تغییر کنند، بدون تعارف 
فوتبال ایران تعلیق خواهد شد!« اگر هم هر فردی 
بگوید اتفاقی برای فوتبال ایران رخ نمی دهد حرف 
درستی نزده اس��ت، زیرا در گذشته هم داریوش 
مصطفوی به آقای علی آبادی گفت فیفا هیچ کاری 
نمی تواند بکند اما همه دیدند فوتبال ایران تعلیق 
شد. به هر حال مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
شاید برای بسیاری از اهالی فوتبال و حتی مدیران 
ارش��د ورزش کش��ور مهیج تر از بازی تیم ملی با 
ویتنام و یمن در مرحل��ه گروهی جام ملت های 

آسیا باشد.

رئال بدون رونالدو
هشداری برای بارسلونا

رونالدوی 33 س��اله تابستان امسال در کمال 
ناب��اوری پس از ۹ س��ال رئال مادرید را ترک کرد 
و به یوونتوس پیوس��ت. مادرید بسختی توانسته 
با جای خالی این فوق س��تاره در ترکیب تیمش 
کن��ار بیاید و در حال حاضر با یک بازی کمتر، ۸ 
امتیاز با بارسلونای صدرنشین اختاف دارد. مسی 
تا س��ال ۲0۲1 با بارس��ا قرارداد دارد اما هافبک 
س��ابق باشگاه »یوردی کرویف« معتقد است این 
تیم باید از اش��تباهات مادرید درس بگیرد. او در 
مصاحبه ای گفت: »اتفاقی که برای رئال مادرید رخ 
داد یک هشدار برای بارسلوناست. بازیکنان مادرید 
همچنان عالی هس��تند اما در فوتبال شما به آن 
بازیکن��ی احتیاج دارید که حتی وقتی ۲ بر صفر 
عقب هستید با حضور او فکر کنید که می توانید 
پیروز شوید. این اتفاق با مسی ممکن است. این 
چیزی فراتر از فوتبال است... این یک باور است«. 
مس��ی فصل درخش��ان دیگری را آغاز کرده و تا 
به ح��اا تنها در ۲0 بازی در تم��ام رقابت ها ۲1 
گل به ثمر رسانده اس��ت. کرویف، بازیکن سابق 
تیم مل��ی هلند معتقد اس��ت نق��ش رونالدو در 
رئال مادرید مانند نقش مس��ی در بارس��لونا بوده 
اس��ت. او در این باره گفت: »اگر مادرید را تحلیل 
کنید می توانید ببینید رونالدو کسی بود که شرایط 
را متعادل نگه می داش��ت. با حضور او هیچ کس 
نگران نبود. حاا کسی نیست که این نقش را برای 

رئال مادرید ایفا کند«.

چرا ایتالیایی ها فوتبال را در 
کریسمس برگزار می کنند؟

 »برای ناهار کریسمس چه کار کنیم؟« یک 
ماه پیش همسر یکی از ستاره های فوتبال سری 
A ایتالیا این سوال را پرسید. همه عادت های آنها 
در این زمان تحت تاثیر فوتبال قرار گرفته است. 
آنها هرگز چنین روزهای فوتبالی را در کریسمس 
ندیدند. قرار اس��ت 3 هفته در 7 روز برگزار شود، 
بر اساس روش لیگ برتر انگلیس. این 3 هفته از 
شنبه شروع شد، روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد و 
بیست ونهم دسامبر تمام می شود. »باکسینگ دی« 
در ایتالیا هرگز اتفاق نیفتاده است و انتظار می رود 
ای��ن تصمیم چهره این بازی ها را عوض کند و به 
لطف حضور کریستیانو رونالدو عاقه مندی به این 
لیگ بیشتر شود. سال ها بحث درباره این موضوع 
بود و عقای��د مختلفی مطرح می ش��د. برخی ها 
معتق��د بودند برگزاری بازی ها در چنین تاریخی 
ب��ه نفع ه��واداران خواهد بود. آنه��ا در این زمان 
فرصت بیش��تری دارند. از سال ۲01۶ این بحث 
آغاز ش��د و سرانجام در س��ال ۲01۸ در این باره 
موافقت ش��د. پی��ش از این در س��ری B چنین 
روشی امتحان و با موفقیت همراه شده بود. از سال 
 ۲01۲ این بازی ها در کریسمس برگزار شد و رشد
10 درصدی حضور تماش��اگران را در پی داشت. 
پ��س از برگزاری ۲ هفته پیاپی در کریس��مس، 
بازیکنان ایتالیای��ی 10 روز به تعطیات خواهند 
رف��ت و هفتم و هش��تم ژانویه ب��ه تمرینات باز 
خواهند گشت. دوباره فوتبال به اوج خود خواهد 
رسید و بازی های مرحله یک هشتم نهایی در یک 
دیدار تک حذفی انجام خواهد شد. سپس نوبت به 

سوپرجام ایتالیا می رسد. 

گزارش اخبار

در فهرس��ت ۲3 نفره تیم ملی ایران برای جام 
ملت های آسیا ۴ تغییر نسبت به جام جهانی دیده 
می شود که دس��ت کم یکی از آنها اجتناب ناپذیر 
بوده اس��ت. در نهایت فهرس��ت تیم ملی فوتبال 
ایران برای جام ملت های آس��یا اعام ش��د و ۲3 
بازیکنی ک��ه قرار اس��ت در این رقابت ه��ا ایران 
را همراهی کنند، مش��خص ش��دند. در این بین 
فقط ۴ بازیکن نس��بت به جام جهانی در فهرست 
تیم مل��ی ایران تغییر کردن��د و 1۹ بازیکن از ۲3 
بازیکنی که در جام جهانی ایران را همراهی کردند، 
در جام ملت ها نی��ز برای تیم ملی ایران به میدان 
می روند. س��عید عزت اللهی، رشید مظاهری، رضا 
قوچان نژاد و محمدرضا خانزاده؛ این بازیکنان در 
جام جهانی روسیه حاضر بودند ولی در جام ملت ها 
آنها را نخواهیم دید. عزت اللهی مصدوم شد. رضا 
قوچان ن��ژاد از تیم ملی خداحافظی کرد و خانزاده 
و مظاهری نی��ز خط خوردن��د. ۴ بازیکن جدید 
تیم ملی ایران در فهرس��ت جام ملت های آس��یا 
 این افراد هس��تند: احمد نورالله��ی، وریا غفوری،
پیام نیازمند و حسین کنعانی زادگان. با تجربه ترین 
بازیک��ن در این جمع، وریا غفوری اس��ت که ۲3 
بازی ملی دارد و در دوره قبلی جام ملت های آسیا 

در استرالیا نیز حاضر بود.  

لعنت به آن تکل لعنتی! ■
جام ملت های آس��یا ۲01۹ می توانس��ت برای 
علی قلی زاده سکوی یک پرش بلند باشد اما بخت 
با این ستاره تکنیکی یار نبود. علی قلی زاده بی تردید 
یکی از آماده ترین لژیونرهای شاغل در فصل جاری 
فوتبال اروپاست که بازی های درخشانی برای شارلوا 
انج��ام داده اما یک اتفاق تلخ باعث ش��د او در اوج 
آمادگی جام ملت ها را از دست بدهد؛ مصدومیت او 
به دقیقه ۵۲ بازی با اندرلخت برمی گردد، جایی که 
او قصد نفوذ داشت اما با تکل خشن مدافع حریف به 
زمین افتاد، مصدوم شد و در ۲ بازی بعدی تیمش 
هم حضور نداش��ت.  قلی زاده که یکی از آماده ترین 
بازیکنان تیم ملی در ماه های گذشته بود و حتی یکی 
از زیباترین گل های این تیم را برابر ونزوئا زده بود، 
به اردوی تیم ملی در قطر هم ملحق شد تا کی روش 
ثابت کند چقدر به س��بک ب��ازی او اعتقاد دارد اما 
بعد از چند جلسه تمرین اختصاصی مشخص شد او 
نمی تواند در جام ملت ها بازی کند و این بازیکن که 
از لیست تیم ملی برای جام جهانی هم خط خورده 
بود، این بار جام ملت ها را هم از دست داد. هافبک 
تیم مل��ی بی تردید یک��ی از تکنیکی ترین بازیکنان 
تیم مل��ی بود که حضور او می توانس��ت هر حریفی 
را به دردس��ر بیندازد اما بدشناس��ی این بازیکن و 

یک مصدومیت بدموقع باعث ش��د او هم در ردیف 
بازیکنان��ی مثل کاوه رضایی، س��عید عزت اللهی و 
علی کریمی قرار گی��رد که جام ملت ها را به دلیل 
مصدومیت از دس��ت می دهند. علی قل��ی زاده در 
جام جهانی آخرین بازیکنی بود که از لیست تیم ملی 
خط خورد و به عنوان بازیکن بیست وچهارم هرچند 
نامش در لیست نبود ولی همراه تیم به روسیه رفت 
و حتی در تمرینات هم ش��رکت کرد؛ قلی زاده این 
بار نه به دلیل مسائل فنی بلکه به دلیل مصدومیت 
آخرین بازیکنی بود که از لیست تیم ملی خط خورد 
تا در این تورنمنت مهم هم بازیکن بیس��ت وچهارم 
تیم ملی باشد و جایی در لیست نهایی نداشته باشد. 
البته درباره قلی زاده نباید فراموش کرد او فقط ۲۲ 
س��ال سن دارد و طبعا بازهم او را در اردوهای ملی 
خواهی��م دید و چه بس��ا در مرتبه های بعدی جزو 
پیش��قراول هایی باش��د که نس��ل امروز تیم ملی را 
نوسازی می کنند. چهره هایی مثل او، ترابی، محرمی 
و جوان هایی که در فوتبال ایران به شکوفایی خود 

ادامه داده و امیدوارمان می کنند.
احتمال خداحافظی چندستاره ■

چندبازیکن تیم ملی فوتبال ایران قصد خداحافظی 
با پیراهن تیم ملی را پس از پایان جام ملت های آسیا 
دارن��د. رقابت ه��ای جام ملت های ۲01۹ آس��یا در 

کش��ور امارات آخرین دیدارهایی است که چند نفر 
از ش��اگردان کارلوس ک��ی روش با پیراهن تیم ملی 
فوتب��ال ایران انج��ام می دهند. برخ��ی از بازیکنان 
باتجربه تیم ملی تصمیم قطع��ی خود را در این باره 
گرفته اند و می خواهند تنها در رده باش��گاهی بازی 
کنند. گفته می شود این بازیکنان کارلوس کی روش 
را نیز در جریان تصمیم خود قرار داده اند که سرمربی 
تیم ملی از آنها خواسته فعا تنها به جام فکر کنند و 

ذهن خود را به این موضوع معطوف نکنند.
اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ■

دروازه بان ها:
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند

مدافعان:
رامی��ن رضاییان، وریا غفوری، پژمان منتظری، 
محمدحسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، 
سیدمجید حس��ینی، احس��ان حاج صفی، میاد 

محمدی
هافبک ها:

روزبه چشمی، امید ابراهیمی، احمد نوراللهی، 
وحید امیری، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی

مهاجمان:
مهدی ترابی، مهدی طارمی، س��امان قدوس، 

علیرضا جهانبخش، کریم انصاریفرد، سردار آزمون

اعضای کمیته فوتس��ال فدراس��یون فوتبال با 
وجود استعفا هنوز در دفتر کارشان حاضر می شوند.

با وجود اینکه علی کفاش��یان ح��دود 10 روز 
پیش ب��ه دلیل اج��رای قانون من��ع به کارگیری 
بازنشستگان از ریاست کمیته فوتسال فدراسیون 
فوتبال استعفا کرده بود اما هنوز دفتر ریاست این 
کمیته را در خیابان س��ئول ب��ه داوود پرهیزگار، 
سرپرس��ت جدید کمیته فوتس��ال تحویل نداده 
اس��ت و همچنان پش��ت میز ریاست این کمیته 

می نشیند.
کفاش��یان که هنوز مسؤولیت ریاست سازمان 
لیگ فوتسال را برعهده دارد، هر روز در اتاق پست 

س��ابقش که برای ریاست این کمیته است حاضر 
می ش��ود، البته این وضعیت برای عباس ترابیان، 
رئیس مس��تعفی کمیته فنی و توس��عه فوتسال 
و فوتبال س��احلی نیز صدق می کند که با وجود 
نداشتن مسؤولیت در این کمیته کماکان در دفتر 

کارش حضور پیدا می کند.
عباس ترابیان و علی کفاشیان با وجود استعفا 
همچنان در دفتر  کارشان به فعالیت ادامه می دهند 

و به نوعی هنوز مسؤولیت های شان را به طور کامل 
واگذار نکرده اند.

پیش از این نیز اتفاق مش��ابهی در فدراسیون 
بوکس رخ داده بود و احمد ناطق نوری که بعد از 
۲7 سال ریاست این فدراسیون را تحویل داده بود، 
ماه ها در اتاق ریاس��تش در این فدراسیون حاضر 
می شد و میز ریاس��ت را به حسین ثوری، رئیس 

جدید واگذار نمی کرد.

تکرار سناریوی وابستگی به میز ریاست بوکس، این بار در کمیته فوتسال!
بازنشسته ها نمی روند

کی روش فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی را اعام کرد

لیستی برای فتح جام

محمد صاح، ستاره مصری لیورپول به باشگاه 
اعام کرده در صورت جذب موانس دابور، بازیکن 
رژیم صهیونیستی، این تیم را ترک خواهد کرد. 
اخبار حاکی از آن اس��ت لیورپولی ها با باش��گاه 
ردبول س��الزبورگ وارد مذاکره ش��ده اند تا دابور 
را به عنوان جانشینی برای روبرتو فیرمینو روی 
نیمکت جذب کنند. بری هانتر، مدیر بازیکن یابی 
باشگاه حتی به اتریش س��فر کرده تا از نزدیک 
به تماش��ای دابور بپ��ردازد. او در ۶۵ بازی برای 
سالزبورگ، 33 گل به ثمر رسانده است. به عاوه 
دابور 1۲ بازی برای تیم رژیم صهیونیستی انجام 
داده و 3 گل نیز به ثمر رس��انده است. لیورپول 
سابقه جذب بازیکنان یهودی مثل آوی کوهن، 
رونی روسنتال و یوسی بنایون را دارد ولی نشریه 

به  متعلق  پس��ت،  اورشلیم 
مدعی  صهیونیس��تی  رژیم 
ش��ده در صورت پیوس��تن 
داب��ور به لیورپ��ول، محمد 
مصری  سوپراس��تار  صاح، 
این تیم را ترک خواهد کرد.

 س��ال ۲01۴ نیز گفته ش��د صاح از دست 
دادن ب��ا بازیکنان مکاب��ی تل آویو، نماینده رژیم 
صهیونیستی سر باز زده است. در آن زمان، صاح 
در تیم بازل سوییس بازی می کرد و این اقدام او 
حواشی بسیاری را به همراه داشت. در بازی رفت، 

او هنگام دست دادن ها سراغ 
بستن بند کفشش رفت و در 
بازی برگشت، به جای دست 
دادن ب��ا آنها خ��وش و بش 
کرد و رد ش��د. با این حال، 
اورش��لیم پست مدعی شده 
در صورت جذب دابور، ص��اح لیورپول را ترک 

خواهد کرد.
صاح از زمان پیوس��تن به لیورپول در سال 
۲017، توانسته درخش��ش چشمگیری در این 
تیم داشته باشد و فصل گذشته، عنوان بهترین 

گلزن لیگ برتر را از آن خود کرد. ستاره مصری 
با لیورپول تا فینال چمپیونزلیگ نیز پیش رفت 
ول��ی با مصدومیتی که در دقای��ق ابتدایی بازی 
برای��ش پیش آمد، مجبور به ترک زمین ش��د و 
همین موضوع، ضربه سختی به لیورپول وارد کرد 

و سرانجام منجر به شکست این تیم شد.
  ص��اح فصل جدید در ابتدا خوب ش��روع 
نکرد ولی رفت��ه رفته روند خوب��ی را در پیش 
گرف��ت و در حال حاض��ر 11 گل در لیگ برتر 
به ثمر رس��انده اس��ت. با درخششی که صاح 
داش��ته، مطمئنا تهدید او به جدایی، بحرانی را 
در لیورپول آغاز خواهد کرد و باعث خواهد شد 
ای��ن تیم، قید خرید دابور را زده و س��راغ دیگر 

گزینه ها برود.

بازیکن اسرائیلی بیاید، لیورپول را ترک می کنم
انقاب یک نفره محمد صاح

الیگا

A سری



15بينالملل

گروه بین الملل: رژیم صهیونیس��تی در جدیدترین 
عملیات تجاوزکارانه اش علیه س��وریه، سه شنبه 
 شب دمشق را هدف ده ها فروند موشک قرار داد 
که با پاس��خ پدافندی ارتش س��وریه مواجه شد. 
منابع رسمی در س��وریه گزارش دادند اسرائیل 
در حمله شبانه خود به پایتخت، تعدادی موشک 
کروز از ناو مس��تقر در مجاورت سواحل لبنان به 
سمت اهداف از پیش تعیین شده از جمله فرودگاه 
نظامی »المزه« شلیک کرد که طبق اعام منابع 
نظامی، سامانه های دفاع هوایی سوریه توانستند 
14 موش��ک از 16 موش��ک مهاجم را رهگیری 
کنند. ارتش س��وریه نی��ز در اطاعیه ای با بیان 
اینکه اوضاع در ش��هر دمش��ق ب��ه حالت عادی 
بازگشته اس��ت، اعام کرد سامانه پدافند هوایی 
ارتش با واکنش بموقع، موش��ک های دشمن را 
رهگی��ری و بیش��تر آنها را منهدم ک��رد. در این 
بیانیه آمده اس��ت: ش��لیک موش��ک ها به خاک 
س��وریه توس��ط جنگنده های صهیونیس��تی که 
حری��م هوایی لبنان را نقص کردند انجام ش��ده 
اس��ت. همچنین طبق این بیانیه، در این حمله 
فقط یک انبار مهمات در ریف غربی دمشق هدف 
قرار گرفت و 3 سرباز نیز زخمی شدند. یک منبع 
نظامی عالی رتبه سوریه اعام کرد جنگنده های 
اس��رائیلی به منظ��ور اجتناب از رهگیری ش��ان 
توسط س��امانه های دفاع هوایی س��وریه به طور 
گس��ترده از بالن ه��ای حرارتی بر فراز آس��مان 
لبنان اس��تفاده کردند. خبرگزاری رسمی لبنان 
نی��ز همان ش��ب اعام ک��رد جنگنده های رژیم 
صهیونیستی »حماتی س��اختگی« را در ارتفاع 
پایین در حریم هوایی جنوب لبنان انجام داده و 
بالن ه��ای حرارتی را بر فراز صیدا و صور به پرواز 
درآوردن��د. این در حالی ا س��ت که یک منبع در 
وزارت دفاع آمریکا به نشریه نیوزویک گفته بود 
در تماس با مسؤوان ارتش اسرائیل، آنها به وی 
گفته اند حمله مذکور مس��ؤوان ارشد حزب اه 
لبنان را در حال سوار شدن بر یک هواپیما هدف 
گرفت اما منابع مطلع به شبکه المیادین گفتند 
خبر این مجله درباره ه��دف گرفتن فرماندهان 
ح��زب اه لبنان عاری از صحت اس��ت. او مدعی 
ش��ده ب��ود در این حمل��ه چند فرمانده ارش��د 

حزب اه زخمی شده اند.
روس��یه به این تجاوز نظامی اسرائیل واکنش 
نشان داده است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه در 
این باره تصریح کرد اقدامات تحریک آمیز نیروی 
هوایی اس��رائیل که حمله ای به سوریه از طریق 
حری��م هوایی لبنان انجام داد، خطری را برای 2 
هواپیمای غیرنظامی ایجاد کرد.  این بزرگ ترین 
تجاوز موشکی صهیونیس��ت ها به سوریه بعد از 
اطاعیه مسکو مبنی بر استقرار سامانه های اس 
300 در دمشق اس��ت. رژیم صهیونیستی چند 
ماهی اس��ت همزمان با تحویل موشک های اس 
300 روسیه به سوریه، حمات خود را به حومه 
ف��رودگاه دمش��ق متوقف کرده اس��ت. حمات 
موش��کی یکشنبه شب به ریف دمش��ق، اولین و 
بزرگ ترین حمله هوایی رژیم به پایتخت سوریه 
پس از تحویل سامانه دفاع موشکی اس 300 به 
ارتش این کشور محسوب می شود. پدافند هوایی 
ارتش سوریه 2۹ نوامبر گذشته نیز با هدف قرار 
دادن موشک  های شلیک شده رژیم صهیونیستی 
به منطقه الکس��وه در ریف دمشق، حمله هوایی 

این رژیم را خنثی کرده بود.
تهدید قلدرمآبانه آنکارا علیه دمشق ■

اعام تصمیم آمریکا برای عقب نشینی نظامی 
از سوریه و تهدیدهای ترکیه برای آغاز حماتش 
در ش��رق فرات که بازنده ه��ر دو اقدام، کردها و 

برخی گروه های شورشی هستند، اوضاع میدانی 
را به نفع نظام دمشق پیش می برد. منابع سوری 
گزارش دادند ش��ماری از گروه های تروریس��تی 
در اطراف پایگاه التنف آمریکا در جنوب س��وریه 
آماده هستند پس از خروج نیروهای آمریکایی از 
این پایگاه خود را تس��لیم ارتش سوریه کنند. بر 
اساس این گزارش، گروه های تروریستی دیگری 
از جمله گروه موسوم به »مغاویر الثوره« همچنان 
مخالف این هستند تسلیم شوند و خواستار ایجاد 
گذرگاهی برای عبور عناصر این گروه به ش��مال 

سوریه هستند. 
التنف نام روس��تایی راهبردی و مهم اس��ت 
ک��ه در صحرای س��وریه )البادی��ه( در منطقه 
مثلث مرزی میان س��وریه، ع��راق و اردن واقع 
ش��ده اس��ت. آمریکا دارای 1۹ پای��گاه نظامی 
در منطقه ش��رق س��وریه و نزدی��ک مرزهای 
مش��ترک این کشور با عراق است که مهم ترین 

آنها پایگاه التنف )در جنوب ش��رق( اس��ت. از 
سوی دیگر، همزمان با انتش��ار اخباری درباره 
حمله قریب الوقوع گروهک ارتش آزاد سوریه- 
شورش��یان مورد حمایت آنکارا- به شهر منبج 
در اس��تان حلب، ارتش س��وریه در العریمه در 
غرب شهر مس��تقر شد. این ش��هرک در ریف 
غربی منبج واقع در اس��تان حل��ب قرار دارد و 
گروه موسوم به »یگان های مدافع خلق« کرد- 
که تحت حمایت آمریکا بودند- بر آن تس��لط 
داش��تند. پیش تر نیز س��خنگوی شبه نظامیان 
»نیروهای دموکراتیک س��وریه« )قس��د( گفته 
بود »قسد« با برافراشتن پرچم سوریه بر باای 
نهادهای دولت��ی منبج مخالفتی ندارد و تاش 
ندارد از س��وریه جدا ش��ود. برخی رس��انه های 
منطقه ای نیز گزارش دادند یک کاروان نظامی 
وابس��ته به ارتش س��وریه پ��س از هماهنگی 
ب��ا یگان های ک��رد وارد منطقه منبج ش��د که 

متشکل از 40 خودروی حامل سرباز، 2 تانک، 
چند خ��ودروی زرهی و کامیون حامل مهمات 
بوده اس��ت. بنا بر این گزارش، نیروهای ارتش 
س��ویه پی��ش از ورود به این منطقه، نشس��ت 
کوتاهی ب��ا فرماندهان یگان ه��ای مدافع خلق 
داش��ته اند و این افراد العریمه را تحویل ارتش 
س��وریه دادند. العریمه در ح��د فاصل مناطق 
تحت تسلط تروریست های تحت حمایت ترکیه 
و ری��ف غربی منبج ق��رار دارد. در واقع پس از 
تهدیدهای ترکی��ه مبنی بر آغ��از عملیات در 
منطقه شرق فرات، شهر منبج نیز شاهد تنش 
است. بر این اس��اس، ترکیه همچنین در حال 
تداوم ارس��ال تجهیزات و اعزام نیرو به مرزهای 
جنوب��ی خود بویژه منطقه کل��س در مجاورت 
سوریه است. در همین راستا،  سخنگوی گروه 
موس��وم به »جنبش جامعه دموکراتیک« کرد 
گفته اس��ت مس��ؤوان کرد در حال مذاکره با 
روسیه و بررسی پیش��نهاد این کشور مبنی بر 
استقرار نیروهای »گارد مرزی« وابسته به ارتش 

سوریه در نوار مرزی با ترکیه هستند. 
همزمان هیات های معارض موسوم به »الکتله 
الوطنی��ه الدیمقراطیه« و »التنس��یق الوطنیه« 
با انتش��ار بیانیه هایی جداگان��ه از نیروهای کرد 
خواستند برای مقابله با عملیات احتمالی ترکیه، 
اجازه دهند ارتش س��وریه وارد مناطق ش��مال 
و ش��مال ش��رق ش��ود. هیأت معارض موس��وم 
به »الکتل��ه الوطنی��ه الدیمقراطی��ه« در بیانیه 
خ��ود گفت: »با نگرانی و احتی��اط به اظهارات و 
رفتارهای فریبگرانه آمریکا و غرب نگاه می کنیم 
و بر لزوم نشست س��وری برای آغاز گفت وگوی 
س��وری- س��وری تحت نظ��ارت روس��یه تأکید 
داریم«. این در حالی  اس��ت ک��ه ترکیه با لحنی 
زورگویانه به دمش��ق درباره حمل��ه به نظامیان 
ترک در داخل خاک س��وریه هشدار داده است. 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
در اظهاراتی عجیب مدعی ش��ده است نظامیان 
س��وری شهامت حمله به نظامیان ترکیه مستقر 
در اس��تان ادل��ب را ندارن��د. وی در ادام��ه این 
اظهارات عجیب و در چارچوبی قلدرمآبانه گفت: 
»]نظامی��ان س��وریه[ می دانند اگر ب��ه نظامیان 
 ترکی��ه حمله کنند، دنیا را روی س��ر آنها خراب 

خواهیم کرد«.

کردها و شورشیان مسلح برای آشتی با نظام دمشق به تکاپو افتاده اند

پاسخ پدافند سوریه به حمات موشکی اسرائیل

پازل
فرمانده تفنگداران دریایی پنتاگون: هیچ کس نمی داند اینجا چه خبر است!

اوض�اع در رأس فرماندهی دس�تگاه جنگ آمریکا چنان قمر در عقرب اس�ت که حتی بلندپایه     ترین 
فرماندهان پنتاگون نیز گیج ش�ده   اند. فرمانده تفنگداران دریای�ی ارتش ایاات متحده اخیرا وقتی با 
پرس�ش  های س�ربازان تحت امرش درباره اع�ام تصمیم دونالد ترامپ برای خ�روج همه ۲۰۰۰ نظامی 
آمریکایی از س�وریه و همچنین خروج ۷۰۰۰ از مجموع 1۴۰۰۰ نظامی این کش�ور از افغانس�تان مواجه 
ش�ده اس�ت، آشکارا نارضایتی توام با گنگی خود را نس�بت به این موضوع ابراز کرده است.به گزارش 
»وال اس�تریت ژورنال«، ژنرال »رابرت نلر« گفته است: »فکر نمی کنم هیچ کسی واقعا بداند چه اتفاقی 
دارد می افت�د. من هم مثل ش�ما همان چیزهایی را ک�ه در روزنامه ها خوانده ای�د، خواندم و اطاعاتم 
کمی بیش�تر از اطاعاتی است که ش�ما دارید«. در گزارش این روزنامه به س�ردرگمی  مقامات ارشد 
پنتاگون و ارتش بر اثر دستورات ناگهانی رئیس جمهور ترامپ که حتی به استعفای جیمز متیس، وزیر 
دفاع منجر شد اشاره شده است. »ریچارد اسپنسر« دریاساار اول نیروی دریایی آمریکا نیز با وجود 
امضای حکم خروج تفنگداران ویژه از س�وریه توس�ط ژنرال متیس اعام کرده پنتاگون »هیچ جدول 
زمان بندی یا دستوری« درباره خروج نظامیان صادر نکرده و چیزی رسمی وجود ندارد و فقط توئیتی 
اس�ت که ترامپ فرستاده است. وال استریت ژورنال به نقل قولی از یک مقام ارتش که نخواسته نامش 
فاش شود، می پردازد که معتقد است استعفای وزیر دفاع موضوعی به مراتب ویران کننده تر از موضوع 
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان است. در میان این آشفته بازار، یک رسانه صهیونیستی 
مدعی شده عقب نشینی آمریکایی ها از س�وریه از ترس واکنش محور مقاومت به حمله قریب الوقوع 
رژیم اش�غالگر قدس به جنوب لبنان در فصل زمستان بوده اس�ت. روزنامه کیکار در خبری به نقل از 
خبرنگار خود در کاخ س�فید اعام کرد: »این اس�رائیل بود که از آمریکایی ها خواست از سوریه خارج 
شوند تا دستش برای انجام عملیاتی وسیع علیه حزب اه باز شود«. این نشریه مدعی است متیس هم 
در اصل به خاطر مخالفت با ماجراجویی  های جنون آسای ترامپ و نتانیاهو استعفا کرده است. از سوی 
دیگر سه شنبه شب گذشته یک مقام محلی عراقی در استان اانبار خبر داد آمریکایی ها ۲ پایگاه نظامی 

جدید در نزدیکی مرز سوریه احداث کرده اند.

نگاه روز

گاز، مسیر اتحاد باروس و روسیه 
را هموار می کند

س�ید بهزاد اخاقی: آلکس��اندر لوکاش��نکو، 
رئی��س جمهوری ب��اروس ط��ی هفته های 
گذش��ته نس��بت به طرح های روس��یه برای 
افزای��ش قیم��ت گاز اعتراضات��ی را مط��رح 
ک��رده بود. حتی در مطبوعات روس��یه گفته 
شد لوکاش��نکو دیداری سری را در مینسک 
با رهبران نظامی و نخبگان با نفوذ باروس��ی 
درب��اره مقابله ب��ا آنچه نفوذ روس��یه عنوان 
ش��د، برگزار کرده است که بعدا این خبر نیز 
تکذیب شد. رسانه های روسی می گویند طی 
یک هفته به پایان س��ال 2018 لوکاش��نکو 
و پوتی��ن ماقات خواهند ک��رد. این آخرین 
سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه در سال 
ج��اری میادی خواهد بود؛ س��الی که برای 
پوتین در عرص��ه بین المللی دس��تاوردهای 
بس��یاری داش��ت. پوتین و لوکاشنکو در این 
دیدار قرار اس��ت درباره تعرفه های مش��ترک 
گمرکی، قیم��ت واحد انرژی های مصرفی در 
روس��یه و باروس بویژه قیمت گاز گفت وگو 
کنن��د. افزایش قیمت گاز از س��وی روس��یه 
می تواند ثبات سیاس��ی لوکاشنکو را به خطر 
بیندازد. تجرب��ه افزایش قیمت ها در اوکراین 
همانط��ور که از س��ال 2004 تاکن��ون بارها 
ش��اهد آن بوده ایم وضعیت اجتماعی را برهم 
زده است. این مساله حتی در لیتوانی، لتونی 
و اس��تونی هم می توانس��ت رخ دهد اما چتر 
حمایت��ی اتحادی��ه اروپای��ی، جمعیت کم و 
همچنی��ن تنوع سیس��تم مصرف س��وخت 
تاکن��ون لرزه ای ب��ه جان ویلنی��وس، ریگا و 
تالین نینداخته است. روسیه نشان داده است 
می توان��د با چرخاندن پیچ گاز صادراتی خود 
شرایط سیاس��ی را در کشورهای هم جوارش 
تغییر دهد، این مس��اله تجربه ای اس��ت که 
لوکاش��نکو عاقه ای ب��ه تکرار آن ن��دارد به 
همین جهت دومین دیدار سراس��یمه رئیس 
جمهوری باروس با رهبر روسیه در واپسین 
روزهای س��ال 2018 رخ می دهد. نخستین  
دیدار رهبران روس��یه و باروس در دسامبر 
انجام شده و 4 ساعت به طول انجامیده است، 
توافقاتی هم در این ماقات صورت گرفت اما 
چرا پوتین و لوکاش��نکو بار دیگر می خواهند 
ماقات کنند؟ تش��کیل کارگروهی که وزیر 
اقتصاد روسیه، ماکسیم اورشکین ریاست آن 
را در اختیار دارد، گام مهمی برای حل و فصل 
مش��کات احتمالی در مناس��بات مس��کو و 
مینسک است، البته روس��یه و باروس تنها 
در عرصه های اقتص��ادی با یکدیگر همکاری 
ندارند، بلکه مسکو روی نیروهای باروسی به 
عنوان نیروهای بی ط��رف در مرزهای خود و 
اوکراین حساب ویژه ای باز کرده است که این 
مطلب توسط دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
پوتین تایید نش��ده اس��ت اما روز گذش��ته 
)چهارش��نبه 26 دسامبر( سخنگوی کرملین 
عنوان کرد روسیه نظرات طرف باروسی را به 
طور کامل ش��نیده است ولی نمی تواند آن را 
بپذیرد. دعوای اصلی میان روسیه و باروس 
بر سر مالیات بر قیمت سوخت است که قرار 
اس��ت  از سال 2020 اجرایی ش��ود. این در 
حالی اس��ت که روس��یه می گوید به باروس 
درباره مسائل داخلی این کشور تعهدی نداده 
اس��ت اما ب��اروس می گوید مس��کو به طور 
مستقیم در این مس��اله دخیل است. روسیه 
می خواه��د ان��رژی انتقالی به ب��اروس را بر 
اساس قیمت های جهانی محاسبه کند که این 
مساله درباره مصرف کنندگان داخلی روسیه 
نیز از همین فرمول پیروی می کند. لوکاشنکو 
بر این باور است که رویداد کنونی 10 میلیارد 
دار ب��ه اقتص��اد باروس لطم��ه خواهد زد. 
روسیه طی سال های گذشته همواره اقتصاد 
باروس را م��ورد حمایت قرار داده اس��ت و 
سرمایه گذاری های عمده ای از نظر صنعتی در 
این اقتصاد از س��وی مسکو انجام شده است. 
همانطور که بارها درخصوص آن اش��اره شده 
اقتصاد روس��یه و ب��اروس مکمل هم بوده و 
روس��یه برای حفاظ��ت از مناف��ع بلندمدت 
خ��ود در مرزهای ش��وروی و نزدیکی با ناتو 
به روابط نزدیک با مینسک نیاز مند است، از 
سوی دیگر لوکاشنکو از طرف غرب به عنوان 
آخری��ن دیکتاتور اروپا معرفی می ش��ود و به 
علت آنکه اجازه نفوذ غربی ها را در س��رزمین 
باروس نمی دهد بارها مورد خشم رسانه ها و 
سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است. ثبات 
سیاس��ی در باروس و پیشرفت های فناوری 
در این کش��ور عما تاکنون اجازه نداده است 
آنچه در قفقاز از سوی آمریکا و همپیمانانش 
برنامه ریزی شد در این کشور نیز پیاده سازی 
ش��ود اما روسیه هم خوب می داند برای بازی 
در عرص��ه بین المللی بای��د از نظر اقتصادی 
همکاری های خود را با ش��رکای خارجی اش 
متع��ادل کند. پیمان گمرکی میان روس��یه، 
ب��اروس و قزاقس��تان س��نگ بن��ای نوعی 
همکاری های اقتصادی بلندمدت اس��ت که 
می توان��د بار دیگر کش��ورهای جدا ش��ده از 

شوروی را به یکدیگر نزدیک کند.

چهارگوشه

سفر زیارتی آیت اه عیسی قاسم 
به عراق

 رهبر شیعیان بحرین که برای مداوا چندین 
ماه در لندن به سر می برد، 2 روز پیش انگلیس 
را به مقصد عراق ترک کرد. فرزند آیت اه شیخ 
عیسی قاس��م،  با دادن این خبر گفت وی برای 
زیارت عتبات عالیات و پس از حدود 50 سال 
به عراق می رود. ش��یخ عیسی قاس��م پس از 2 
س��ال حصر خانگی توس��ط نیروهای امنیتی 
رژیم آل  خلیفه، 18تیرماه گذشته برای درمان 
وارد لندن شد که بافاصله به بیمارستان انتقال 
یاف��ت و دوم مردادماه تحت عمل جراحی قرار 
گرف��ت. بحری��ن از 14 فوری��ه 2011 صحنه 
انقاب مردمی ضدرژیم آل خلیفه است. مردم 
بحرین خواه��ان آزادی، برقراری عدالت و رفع 
تبعی��ض و روی کار آم��دن دولتی منتخب و 

آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.

حمله پهپادی یمنی ها 
به مقر متجاوزان

پهپاد ارت��ش یم��ن، بامداد دی��روز مرکز 
فرماندهی السویقاء متعلق به نیروهای ائتاف 
س��عودی در اس��تان الجوف را هدف قرار داد. 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در این باره 
تصریح ک��رد ده ها تن از نیروهای وابس��ته به 
ائتاف سعودی در این حمله کشته یا زخمی 
شدند. یگان موشکی ارتش یمن روز سه  شنبه 
نیز با موشک زلزال یک مواضع نیروهای وابسته 
به ائتاف س��عودی را در اس��تان الجوف هدف 
قرار داده بود. از س��وی دیگر در حمات هوایی 
جنگنده های عربستان به استان الحدیده یمن 
یک شهروند یمنی کشته و 3 تن زخمی شدند. 
این درحالی اس��ت که از هفته گذشته پس از 
توافق اس��تکهلم سوئد میان طرف های یمنی، 
قرار بود در الحدیده آتش بس اجرا ش��ود که به 
گفته مقام های سازمان ملل متحد و دولت یمن، 

این آتش بس تاکنون بارها نقض شده است.

تداوم تظاهرات ضد دولتی 
در سودان

شهرهای مختلف سودان از چهارشنبه هفته 
گذشته صحنه تظاهرات مردمی ضد نظام حاکم 
اس��ت. معترضان ابتدا خواستار بهبود شرایط 
معیشتی خود و تامین کااهای مورد نیاز مردم 
بودند اما کم کم خواسته های آنها تغییر کرد و 
اکنون خواستار سرنگونی نظام حاکم شده اند. 
رسانه های محلی اعام کردند روز گذشته نیز 
مردم این کشور در پاس��خ به فراخوان جریان 
اپوزیسیون، در خیابان های پایتخت شعارهایی 
علیه عمرالبشیر سر داده و خواستار کناره گیری 
او از قدرت شدند و با اینکه نیروهای امنیتی در 
برخورد با تظاهرات کنندگان متوسل به خشونت 
ش��دند ولی این تظاهرات برای چندین ساعت 
ادامه داشت. طبق اعام سازمان عفو بین الملل، 
طی چند روز گذش��ته 37 نف��ر در تظاهرات 
 ض��د دولت��ی در ش��هرهای مختلف س��ودان 

کشته شدند.

مرگ دومین کودک مهاجر
 در بازداشتگاه های آمریکا

با گذش��ت 11 روز از م��رگ یک دختر 7 
ساله گواتماایی بعد از بازداشت توسط ماموران 
گشت مرزی آمریکا به دلیل عبور از مرز مکزیک 
به س��وی ایاات متحده، رس��انه های خبری از 
مرگ دومی��ن کودک مهاج��ر گواتماایی در 
بازداش��تگاه های آمریکا و در ایام جش��ن های 
کریسمس خبر دادند. جزئیات بیشتری از این 
حادثه از جمله نام این کودک منتش��ر نش��ده 
است. دونالد ترامپ در واکنش به انتقاد ها در پی 
کشته ش��دن دختربچه گواتماایی در حساب 
توئیتری خود مدعی شد سیاست دموکرات ها 
در جدایی ک��ودکان از والدی��ن در دوره اوباما 
بس��یار بدتر از چیزی بود که او اکنون در حال 
مدیریت کردن آن است. انتظار می رود با مرگ 
دومین کودک  مهاجر بار دیگر وضعیت سخت 
مهاجران محبوس بازداشتگاه های اداره گمرک 
و حفاظت مرزی آمریکا دست کم برای مدتی در 

کانون توجه قرار گیرد.

راه آهن 2 کره به هم متصل شد
دولت های کره شمالی و کره جنوبی توافقنامه 
برق��راری ارتباط زمینی بی��ن دو کره را در ماه 
اکتبر امضا کردند و این توافقنامه روز گذش��ته 
رس��ما به اجرا گذاشته شد. طبق این گزارش، 
ده ها تن از مقامات و شهروندان 2 کره در مراسم 
اتصال شبکه جاده و راه آهن 2 کشور که در شهر 
مرزی کائه س��ونگ برگزار شد، شرکت کردند. 
مقامات س��ازمان ملل و کشورهای همسایه از 
جمله روس��یه، چین و مغولس��تان نیز در این 
رویداد که می تواند آغ��از برنامه بلندپروازانه 2 
ک��ره برای اتصال راه آهن کره جنوبی به راه آهن 
س��یبری باشد ش��رکت داش��تند. این مراسم 
همچنین نشانه دیگری از کاهش تنش بین 2 
کشوری است که رسما هنوز در حالت جنگ با 

یکدیگر به سر می برند.
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گلوبال تایمز

نوسانات بازار سهام در آمریکا، چین را نگران نکرده است ■
تغییرات در بازار سهام آمریکا نوساناتی را در بازار سهام چین ایجاد کرده 
است اما تحلیلگران اصلی بازار بر این باورند که این سقوط سهام در آمریکا 
فرصت های منحصر به فردی را برای چین ایجاد می کند. بازار سهام آمریکا 

طی یک دهه گذشته هیچ گاه شرایطی 
به این وخیمی نداش��ته است. پیش از 
این در سال 2008 و در کشاکش بحران 
اقتصاد جهان��ی بازار س��هام در آمریکا 
وضعیت بدی داش��ت اما طی 10 سال 
گذشته ش��رایط کمی بهبود یافته بود 
ولی اقدامات رئیس جمهوری آمریکا عما 
چالشی جدی را برای اقتصاد این کشور 
ایجاد کرده اس��ت. جنگ تجاری میان 
چین و آمریکا نیز در این مساله بی تاثیر 
نبوده اس��ت. ب��ا توجه به این ش��رایط، 
سرمایه گذاران بازارهای بین المللی بازار 
س��رمایه در چین را به جای آمریکا در 
نظر گرفته اند که این انتقال س��رمایه ها 
می تواند خبری خوشایند برای پکن در 

آغاز سال نو میادی باشد.

چهره کاندید اهای ریاست جمهوری اوکراین مشخص می شود ■
»وادیمیر زلسنکی« هنرپیشه اوکراینی می گوید به  طور جدی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 31 
مارس فکر می کند و در این میان اگر پترو پروشنکو کشور را از روی خودخواهی اش به سوی جنگ سوق ندهد، 
آنها می توانند شاهد یک رقابت باشند. زلسنکی که فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه اقتصاد کی یف است، 
ضمن انتقاد از سیاس��ت های پترو پروش��نکو، وی را جنگ طلب معرفی می کند. او همچنین 
اقدامات پروشنکو را برای ورود اوکراین و روسیه به یک جنگ منطقه ای فعاانه توصیف می کند 
و می گوید پروش��نکو در حال حاضر برای ماندن در قدرت نیازمند یک ماجراجویی اس��ت تا 

بتواند افکار عمومی را برای ماندنش در قدرت متقاعد کند. 
روسیه بودجه خود را با نفت ۴۰ داری بسته است ■

»کریل تماسوف« اقتصاددان برتر روس می گوید بستن 
فروش نفت روی هر بش��که 40 دار و نرخ برابری یک دار 
آمریکا با هشتاد روبل، می تواند ضربات سنگینی به اقتصاد 
روسیه وارد کند. اقتصاد روسیه از آگوست گذشته و پس از 
دیدار میان رهبران روسیه و آمریکا در هلسینکی با چالش 
تحریم ها دس��ت و پنجه نرم کرد. در اقتصاد تحریمی باید 
هزینه ه��ا را کاس��ت ولی با توجه ب��ه وعده هایی که دولت 
بارها داده بود قادر نبود از آنچه برای مردم س��اخته اس��ت 
عقب نشینی کند. در س��ال جدید شرایط تحریم سخت تر 
می ش��ود و دول��ت نمی توان��د برنامه ه��ای خ��ود را برای 

سیستم های رفاه اجتماعی مانند گذشته پیگیری کند.

گازیتا

کی یف پست

چین بزرگ ترین وارد کننده جهان در سال ۲۰18 ■
چین نه تنها در بخش صادرات، بلکه در واردات نیز توانس��ته رکورددار جهانی باشد. 
به گزارش گمرک چین، این کشور سال 2018 میادی 2 تریلیون دار کاا وارد کرده 
اس��ت. این مساله شامل انرژی و مشتقات آن نیز می شود، این در حالی است که بخش 
مهمی از کااهای وارداتی به چین مربوط به نمایشگاه واردات کاا به چین است که 100 
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به آن اختصاص داده شده است. آنطور که گمرک چین 
می گوید این کشور 14/6 درصد واردات خود را نسبت به سال گذشته افزایش داده است. 
واردات چین برابر  با GDP ایتالیا در سال 2017 و برزیل در همین دوره زمانی است.  

چاینا دیلی 
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بازار

گزارش

اسداه خس�روی: ایحه بودجه س��ال آینده که 
روز سه ش��نبه هفته جاری از سوی رئیس دولت 
به مجلس ش��ورای اسامی تقدیم شد با توجه به 
محتوای آن در مقابل شرایط کنونی اقتصاد کشور 
و نیز وضعیت معیشتی مردم، از دید کارشناسان 
مطلوب و کارس��از نیس��ت، چرا که دولت  در این 
ایحه  موقعیت اقتصاد کشور بویژه شرایط تحریم 
و معیش��ت س��خت مردم را در نظر نگرفته است. 
مهم ترین سیاست های بودجه 98 تثبیت اشتغال 
و کنترل نرخ بیکاری، با ثبات س��ازی اقتصاد کان 
و بهبود فضای کسب وکار، تأمین عدالت اجتماعی 
و بهبود توزیع عادانه درآمدها، مدیریت کس��ری 
تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی های س��رمایه ای و 
بهبود تعادل های منطقه ای �� استانی اعام شده 
اس��ت. در این میان، کارشناسان زیادی بر کارایی 
نداش��تن بودجه س��ال آینده در ش��رایط تحریم 

تأکید می کنن��د و معتقدند 
دولت بدون توجه به شرایط 
اق��دام به  درآمدی کش��ور، 
تدوین بودجه کرده است. این 
مساله نه تنها به بروز کسری 
بودجه گس��ترده در س��ال 

آینده دامن می زند، بلکه نارضایتی مردم را نیز در 
پی خواهد داش��ت. دکتر محمدباقر صدری، عضو 
انجمن اقتصاددانان ایران درباره چگونگی تدوین 
ایحه بودجه س��ال 98 و محت��وای آن به »وطن 
امروز« گفت: ایحه بودجه س��ال آینده بودجه ای 
نیست که باید در شرایط سخت افتصادی تدوین 
می ش��د، از طرفی نیز هیچ گون��ه صرفه جویی در 
حقوق ه��ای کان مدیران و هزینه ه��ای اضافی 
دولت و... در این بودجه به چش��م نمی خورد. وی 
با بی��ان اینکه بودجه خیلی از دفاتر و نهادها )جز 
نهاده��ای تحت نظر مقام معظم رهبری که خود 
بر رونق اقتصاد کش��ور تاثیرگذار هستند( کاهش 
نیافته است، گفت: از آنجایی که تغییری در نحوه 
صرفه جویی ها یا حذف بودجه برخی نهادها و دفاتر 
دیده نمی ش��ود این بودجه به نفع برخی مدیران 
و ب��ه زیان طبقات ضعیف، متوس��ط و کم درآمد 
جامعه اس��ت. این کارشناس مس��ائل اقتصادی 
افزود: امیدواریم مجلس شورای اسامی نسبت به 
صرفه جویی ها در بودجه سال آینده بیش از پیش 
حساس ش��ود، چرا که این بودجه، بودجه شرایط 
ویژه و س��خت نیس��ت که بتوان زیر بازوی اقشار 
کم درآمد را گرفت یا از مش��کات اقتصادی و... به 
سهولت عبور کرد. صدری اضافه کرد: انتشار اوراق 
بده��ی که دولت در بودجه آورده اس��ت به نوعی 
برای تامین کس��ری بودجه اس��ت و این احتمال 
وجود دارد که در صورت کم تحرکی اقتصاد، دولت 

را بدهکار کند، مگر اینکه ضمانت های اجرایی را در 
نظر گیرد. همچنین اسماعیل صابری، کارشناس 
مسائل اقتصادی نیز در این باره گفت: ایحه بودجه 
س��ال آینده باید طوری تدوین و تصویب شود که 
شرایط اقتصاد کشور در آن لحاظ شود. وی افزود: 
انتشار اوراق بدهی که دولت در این ایحه مد نظر 
قرار داده یا با هدف تامین کس��ری بودجه اس��ت 
یا اینکه در راس��تای جم��ع آوری حجم نقدینگی 
اقدام به این کار شده است. این کارشناس مسائل 
اقتصادی افزود: البته انتش��ار اوراق بدهی در دنیا 
رویکردی عادی است، چرا که در تامین احتمالی 
کس��ری بودجه یا باید از بانک مرکزی استقراض 
ش��ود یا اینکه از طریق فروش اوراق به مردم پول 
جمع آوری ش��ود که البته روش دوم اقتصادی تر 
و بهتر اس��ت. همچنین یکی دیگر از کارشناسان 
مس��ائل اقتصادی با اشاره به ناکارآمد بودن ایحه 
بودجه 98 گفت: دولت برای 
س��ال آینده ۵۰هزار میلیارد 
توم��ان اوراق بدهی منتش��ر 
می کن��د ک��ه می تواند عامل 
فروپاشی اقتصاد باشد. وحید 
شقاقی شهری با اشاره به رفع 
برخی ایرادات بودجه 1398 به دستور رهبر معظم 
انقاب، گفت: همچنان شبهات و ایرادات زیادی در 
بودجه س��ال آینده وجود دارد؛ در حوزه درآمدها، 
دولت بسیار خوش��بینانه عمل کرده است و باید 
گفت که کسری بودجه پنهان بزرگی در سال آینده 
خواهیم داش��ت. وی در ادامه افزود: انتش��ار اوراق 
مالی و بده��ی، دولت ها را با تهدید بزرگی مواجه 
می کند و به نوعی آینده فروشی منابع است. از طرف 
دیگر ۵۰هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی 
تخصیص داده ش��ده و انتشار اوراق مالی و بدهی 
دولت به معنای آینده فروشی است که این موضوع 
بسیار خطرناک خواهد بود و 3 سال است درگیر 
آن هستیم. در حوزه مالیات واقعیت این است که 
باز هم در بودجه 98 خوشبینانه دیده شده است. 
درآمدهای مالیاتی سال آینده ما در شرایط سخت 
و رکود قرار خواهد داش��ت. شقاقی درباره چاپ و 
انتش��ار اوراق بدهی گفت: کل نظام اقتصادی در 
حال حاضر گرفتار بدهی و انتش��ار اوراق اس��ت و 
اقتصاد بدهی محور فرو می پاشد. وی با بیان اینکه 
اوراق بدهی را در این کش��ور باب کرده اند و دولت 
برای سال آینده ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی 
دارد، ادام��ه داد: ما با ایحه بودجه 98 نمی توانیم 
معیش��ت مردم را حفظ کنیم، ما با آینده فروشی 
و هدررفت منابع نمی توانیم کش��ور را اداره کنیم، 
اختاف طبقاتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد و 

طبقه متوسط نازک تر و نازک تر شده است.

کارشناسان: افزایش انتشار اوراق، نابودکننده اقتصاد است
ایحه اوراق بدهی یا ایحه بودجه؟

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با »وطن امروز«: ایحه بودجه 
سال 98 متناسب با شرایط ویژه اقتصاد کشور تدوین نشده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
پول سوداگری مرغ به جیب منابع قدرت می رود

گرانی

مسکن

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک تهران:
ساخت 400 هزار مسکن کمتر از نیاز بازار است

در حالی وزیر راه وشهرس��ازی از برنامه ریزی 
برای خانه دار کردن مستاجران با ساخت واحدهای 
مسکونی ارزان قیمت خبر داده که دست اندرکاران 
بازار مسکن بر این باورند برنامه ساخت ۴۰۰ هزار 
واحد مسکن تا سال 1۴۰۰ تاثیر کمی بر تامین 
نیاز مردم در این بخش خواهد داشت. به گزارش 
تس��نیم، وزیر راه وشهرسازی شنبه شب گذشته 
یکی از راه های عرضه واحدهای مسکونی با قیمت 
مناسب را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید 
اعام کرد. در این باره نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
اماک تهران در گفت وگو با تس��نیم، می گوید: 
توقع این بود با تش��کیل دول��ت یازدهم و ورود 
آقای آخوندی به وزارت راه وشهرسازی با توجه به 
اینکه وی در دوره اول وزارتش )س��ال های 72 تا 
76( مسکن اجتماعی را مطرح کرده بود، در دوره 
جدید این برنامه را عملیاتی و اجرایی کند. حسام 
عقبایی ادامه داد: اما دیدیم در ۴ سال اول دولت 
یازدهم و یک سال و چند ماه دولت دوازدهم هیچ 
گام عملیات��ی در این رابطه برنداش��ت و  روزی 
هم که خداحافظی کرد گفت یک مس��کن هم 
نساختم. وی با بیان اینکه وزیر راه وعده ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مس��کن را تا س��ال 1۴۰۰ داد، 
گفت: این رقم با نیازهای کنونی جامعه همخوانی 
ندارد، چرا که ساانه حدود یک میلیون ازدواج در 
کشور انجام می شود و نیازمند همین تعداد واحد 
مسکونی هستیم. وی با اشاره به افزایش روزافزون 

تقاضا در بازار مسکن به دلیل کمبود ساخت  وساز 
طی سال های اخیر اظهار کرد: اگر ۴۰۰ هزار واحد 
مدنظر وزیر راه وشهرسازی را تا پایان سال 98 هم 
تولی��د کنیم و تحویل دهی��م،  به نظرم با توجه 
به عدم تناس��ب، در حوزه مسکن بسیار مشکل 
خواهیم داشت، حال تصور کنید این تعداد واحد 
قرار اس��ت طی 3 س��ال و تا سال 1۴۰۰ ساخته 
ش��ود. عقبایی با تاکید بر اینکه تولید این میزان 
مسکن شق القمر اقتصادی یا کار خاص و ویژه ای 
در اجرای برنامه های راهب��ردی وزارت راه تلقی 
نمی شود،  گفت: اگر فرض را بر اجرای این طرح تا 
سال 1۴۰۰ بگیریم که تقریبا 3 سال باقی مانده، 
بیش از 3 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم، 
تقاضاهای موجود و قبلی هم جای خود دارد. وی 
با بیان اینکه با برنامه مدنظر وزیر راه وشهرسازی 
درصد قابل توجهی از نیاز جامعه به مسکن تامین 
نمی ش��ود، افزود: پیش��نهادم به دولت و وزارت 
راه وشهرسازی این است که بویژه در بودجه سال 
98 نگاه به مس��کن تخصصی باشد و با توجه به 
اینک��ه می خواهند برای دهک های پایین جامعه 
چیزی را به جای بگذارند بنابراین باید منابع مالی 
را افزایش دهند. وی تصریح کرد: از س��وی دیگر 
وزارت راه وشهرسازی اراضی زیادی در اختیار دارد 
که آنها را طبقه   بندی کرده است؛ پیشنهاد داده ایم 
این زمین ها را در اختیار انبوه سازان قرار دهند تا 

شبکه عرضه مسکن گسترش یابد. 

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس گفت: 
وزارت جه��اد کش��اورزی در زمین��ه بازرگانی 

محص��وات کش��اورزی به 
گونه ای عم��ل می کند که 
رضای��ت مناب��ع ق��درت را 
جلب کن��د تا آنها اعتراضی 
نداشته باشند. محمدصادق 
حسنی جوریابی در گفت وگو 
با خانه ملت، درباره افزایش 
قیمت م��رغ در بازار به رغم 
تخصی��ص ارز دولت��ی به 
واردات نهاده های مورد نیاز 
این بخش گفت: در زمینه 
قیمت م��رغ، تخصیص ارز 
تاثیر ندارد، چرا که افرادی 
که در پش��ت صحن��ه این 
صنعت حضور دارند بخوبی 
کار خ��ود را انجام می دهند 
و در آش��فته بازار موجود به 
دنبال س��ود خود هستند و 
را مدیریت  بخوبی دول��ت 
می کنند. وی با بیان اینکه 
در زمین��ه بازرگانی، وزارت 
جهاد کش��اورزی مدیریت 
ازم را ن��دارد، تصریح کرد: 
وزارت جهاد کش��اورزی در 
بازرگانی محصوات  زمینه 

کش��اورزی به گونه ای عمل می کند که رضایت 
منابع ق��درت را جل��ب کند تا آنه��ا اعتراضی 
نداشته باش��ند. وی با بیان اینکه استان گیان 

این پتانس��یل را دارد با توج��ه به امکانات و آب 
و هوا 1۰۰درصد نیاز کش��ور ب��ه مرغ را تامین 
کن��د، گفت: اما متاس��فانه 
ب��ه تولیدکنندگان مرغ این 
اجازه داده نمی شود و به آنها 
اعام می شود ظرفیت استان 
اش��باع اس��ت؛ اگر کمبود 
نداریم دلیل باا رفتن قیمت 

مرغ در بازار چیست؟ 
حسنی جوریابی با اشاره 
ب��ه اینک��ه مدی��ران اجازه 
نمی دهند کشاورزان براحتی 
تولید کنند تا شرایط کشور 
ب��ا آرام��ش روبه رو ش��ود، 
ادامه داد: چرا به کشاورزان 
و تولیدکنن��دگان اس��تان 
گیان مج��وز احداث واحد 
مرغداری و تولید مرغ داده 
نمی ش��ود و اعام می کنند 
تولید آن اش��باع شده اما از 
س��وی دیگر ش��اهد گرانی 
هس��تیم. وی با بیان اینکه 
تمام کس��انی که از گرانی 
ب��ازار مرغ س��ود می برند از 
آش��نایان مدیران هستند و 
در این میان رانت به وجود 
آورده ان��د، عن��وان کرد: اگر 
چنی��ن موردی وجود ندارد چ��را مجوز احداث 
واحد تولید مرغ داده نمی شود؟ تولیدکنندگان 

مرغ نیاز به تخصیص ارز ندارند. 

آب و هوا
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افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش
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چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

 

گران فروشی بی سروصدای 
مدیران خودرو و کرمان موتور

ای��ن  روزها ش��اهد آن هس��تیم که برخی 
خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد، ارزان تر 
از قیمت رس��می اعام شده توسط کارخانه و 
شرکت ها به فروش می رسند. به گزارش ایسنا، 
در اقدام��ی جال��ب توجه قیمت های رس��می 
اعام ش��ده برای برخی خودروهای 2 شرکت 
کرمان موتور و مدیران خودرو گران تر از قیمت 
این محصوات در بازار آزاد تعیین ش��ده است. 
بر این اساس برای خودروی جک S3، شرکت 
کرمان موتور قیمت رسمی 161 میلیون تومان 
را اعام ک��رده، در حالی که قیمت فروش این 
خودرو در بازار آزاد 1۵3 میلیون تومان اس��ت.  
همچنین خودروی جک S5 نیز با قیمت 2۰2 
میلیون تومان در بازار به فروش می رس��د، در 
حالی که قیمت رسمی اعام شده توسط این 
شرکت، 219 میلیون و 9۰۰ هزار تومان است. 
در شرکت مدیران خودرو نیز داستان به همین 
شیوه برای برخی خودروها پیش می رود. به طور 
مثال خودروی ام وی ام X22 اتومات اکس��لنت 
اس��پورت توسط این ش��رکت 1۵8 میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده، در حالی 
که در بازار آزاد قیمت آن حدود  12۰ میلیون 
تومان است و مدل اتوماتیک LX آن در شرکت 
1۵2 میلیون و 1۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد 
حدود 132 میلیون تومان قیمت دارد. خودروی 
چری تیگو  7 اکسلنت مدیران خودرو، در بازار 
حدود 272 میلیون تومان قیمت دارد، در حالی 
که شرکت مدیران خودرو آن  را به قیمت 337 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده 

است.
همچنین خودروی چ��ری تیگو ۵ در بازار آزاد 
به قیم��ت 23۵ میلیون تومان عرضه ش��ده، 
در حالی که قیمت رس��می اعام شده توسط 
شرکت، 2۴۴ میلیون و 6۰۰ هزار تومان  است. 
از همین شرکت، خودروی ام وی ام x33 در بازار 
آزاد با قیمت نزدیک به  172 میلیون تومان به 
فروش می رسد اما شرکت مدیران خودرو قیمت 
آن را 183 میلی��ون و 6۰۰ تومان تعیین کرده 
است. در این شرایط از نهادهای نظارتی مسؤول 
بوی��ژه س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان خبری نیست و مشخص نیست 
اصوا چرا بای��د قیمت یک خودرو در کارخانه 

عرضه کننده آن گران تر از بازار آزاد باشد؟!

قطع صادرات نفت ایران در پي اعتصابات  ■
کارکنان شرکت نفت- 1357 ش

آغاز لشکرکش�ي »محمدش�اه قاجار« به  ■
هرات در افغانستان- 1253 ق

رحلت مرجع بزرگ�وار تقلید و عالم کبیر  ■
آیت اه »سیدصدرالدین صدر«- 1373 ق

ایجاد »صندوق بین المللي پول« در سازمان  ■
ملل متحد- 1945م

تأس�یس »بن�گاه گال�وپ« معتبرترین و  ■
بزرگ تری�ن مؤسس�ه آمارگی�ري جه�ان - 

1935م
عق�د ق�رارداد مس�کو درب�اره تقس�یم  ■

شبه جزیره کره- 1945م
آغ�از تج�اوز ارت�ش س�رخ ش�وروي به  ■

افغانس�تان و س�رنگوني دولت این کشور- 
1979م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا
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تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک
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-1/03

43/06-2/35

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

3760000

3850000
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-

31000
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-0/312

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

158443/7
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6823/2

0/95
1/15

0/98

116543/7
316522/0

142146/7

1/02

0/84

0/96

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-1221
-3271
-121

21729

19327

2498
-

کام نور

هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند برای 
او ثواب می نویسد و هر کس فرزندش را 
شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد 

خواهد کرد و هر کس قرآن به او بیاموزد، 
]روز قیامت[ پدر و مادرش دعوت 
می شوند و 2 لباس بر آنان پوشیده 
می شود که از نور آنها، چهره های 

بهشتیان نورانی می گردد.
پیامبر  اعظم)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
3422

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/55

تراکتورسازي ایران  
معدني  اماح  ایران  

شیرپاستوریزه پگاه خراسان   
فرآورده  هاي  نسوز ایران  

پست بانک ایران 
سیمان  بجنورد 

محورسازان  ایران خودرو 
صنایع شیمیایي سینا 

سرمایه گذاري  صنعت  نفت  

21217

4303
10427

1778

5903

4670
15160

4676

8/91
5

4/98
4/97

4/96

4/94

4/87

4/8

4/8

ح.  پگاه آذربایجان غربي
ح. سرمایه گذاري نیرو 

کاشي  پارس  
داروپخش

باما 
درخشان  تهران
پتروشیمي جم

زغال سنگ  نگین  طبس  
تایدواترخاورمیانه 

995

84

7077
10033

8632

8130

11150
5182

4271

-8/7

-4/99

-4/95
-4/64

-4/57

-4/2

-4/13

-3/91

میانگین قیمت مرغ در یک ماه اخیر
قیمت)تومان(تاریخ

1397/10/513500
1397/10/413700
1397/10/313700
1397/10/212400
1397/10/112200
1397/9/2911980
1397/9/2811820
1397/9/2711620
1397/9/2611520
1397/9/2511440
1397/9/1811030
1397/9/1110620
1397/9/510600

خاصه واگذاری دارایی های مالی در ایحه بودجه 1398 )مبالغ به میلیون ریال(
510.000.000واگذاری دارایی های مالی

440.000.001منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسامیبند اول
500.000منابع حاصل از استفاده از تسهیات خارجیبند دوم
0منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزیبند سوم

21.328877منابع حاصل از دریافت اصل وام هابند چهارم
36.000.000منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتیبند پنجم
8.171.120منابع حاصل از برگشتی سال های قبلبند ششم
1منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملیبند هفتم
4.000.000منابع حاصل از سایر واگذاری هابند هشتم

تقویم امروز


