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تشنج و درگیری لفظی میان رئیس و برخی اعضای شورای شهر تهران

 قهر محسن هاشمی
از جلسه شورای شهر
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پرونده ای درباره رشد روزافزون جشن ها و مناسبت های وارداتی

 از واردات اقتصادی
 تا واردات فرهنگی

خبر

فتن��ه 88 عام��ل اصلی اعمال ش��دیدترین 
تحریم های تاریخ علیه اقتص��اد ایران بود، نظام 
جمهوری اسامی را تا لبه پرتگاه برد و عجیب تر 
از همه اینکه، فتنه 88 برای خود مدعیانی داشت 
که سرقفلی آن را هنوز هم نمی خواهند به کس 
دیگری بسپارند! مدعیانی که به اقتضای شرایط 
مختلف، پیروان دوآتش��ه خط امام)ره( هستند، 
طرفداران دوآتشه رابطه با آمریکا هستند، تضمین 
روحانی هستند، منتقد روحانی هستند، طرفدار 
برجام هس��تند و در نهایت با وجود 32 سال در 
دس��ت داش��تن دولت های جمهوری اس��امی 
در 40 س��ال گذش��ته، توانایی ای��ن را دارند که 
تمام مش��کات را به گردن دولت موازی، دولت 
پنهان و این قبیل موجودات بیندازند. محمدرضا 
خاتمی یکی از همین افراد است که اخیرا، طی 
گفت وگویی مجددا نشان داده یک موجود فتنه گر 

تا کجاها می تواند گستاخ و بی مسؤولیت باشد.
وی در جری��ان گفت وگ��و در ی��ک برنام��ه 
اینترنت��ی درباره انتخابات س��ال 88 گفته بود: 
»این انتخابات، انتخابات کاما ناس��المی بود و 
حتما در آن تقلب انج��ام گرفت ولی این باعث 
نشد ما خواستار ابطال انتخابات شویم! ما معتقد 
نیس��تیم پای صندوق رای تقلب شده است، در 
ستاد انتخابات وزارت کشور اتفاقاتی افتاده است. 
یعنی وقتی آمار همه صندوق ها یکجا ش��ده، 8 
میلیون رای به آن اضافه شده است«. دروغگویی 
واض��ح محمدرض��ا خاتمی در حالی اس��ت که 
علی اکبر محتشمی پور و غامحسین کرباسچی 
به عنوان نمایندگان موسوی و کروبی در جلسه 
26 خرداد 88 با سخنگوی شورای نگهبان، بدون 
ارائه هیچ مدرکی مبن��ی بر تقلب در انتخابات، 
خواستار ابطال انتخابات شده بودند! این در حالی 
بود که ش��ورای نگهبان به رغم فقدان وظیفه با 
تشکیل آن جلسه، درواقع آمادگی خود را برای 
اس��تماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارك آنها 

اعام کرده بود!
از آن تاریخ حاا نزدیک به 9 س��ال می گذرد، 
اصحاب فتنه اما هیچ س��ندی برای اثبات ادعای 
خود مبنی بر تقلب در انتخاب��ات ارائه نکرده اند. 
تکرار این تهمت بزرگ اما ظاهرا به محل ارتزاق 
سیاس��ی روزانه این جماعت بدل شده است. بر 
این اساس، اقدام اخیر دستگاه قضایی در احضار 
محمدرضا خاتمی به دادگاه برای ارائه توضیحات 
پیرامون تکرار خیانت و دروغ های سال 88، درخور 
تقدیر است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
در همین زمینه گفته اس��ت: »اخیراً آقایی گفته 
بود که در انتخابات س��ال ۱388، 8 میلیون رأی 
تقلب ش��د و وقتی دادس��را او را احضار کرد و از 
او س��وال ش��د که چه مدرکی دارید، به اظهارات 
زید و عمرو اس��تناد می کرد، ل��ذا این فرد تحت 
تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور 
کیفرخواست است«. خاتمی در مصاحبه با رودررو 
هم گفته بود: »اطاعات ما از افراد مطلع هست از 
جناح مقابل که نمی خواهند نام شان گفته شود«. 
حکما آقای خاتمی بخوبی می داند که حرف، 
باد هواس��ت و ایشان نه برای خدشه در حق 40 
میلیون رای دهنده سال 88، که برای اثبات دعوا 
با همسایه بغلی شان بر سر جای پارك هم باید 
در محضر دادگاه س��ند ارائه دهد، نه حرف های 
مفت! مظلومیت نظام جمهوری اسامی اما این 
اس��ت که ظاهرا همین حرف های مفت در نظر 
برخی، از اس��ناد سنگ نوشته تخت جمشید و 
طاق بستان هم معتبرتر است! و عجیب اینکه این 
موجودات، ادعای روشنفکری هم دارند! سخنان 
مهم��ل و بی پایه محمدرضا خاتم��ی در زمینه 
تقلب در انتخابات 88 در حالی است که برادرش؛ 
محمد خاتمی پیش از این در یک جمع محفلی 
به دروغ بودن ادعای تقلب در س��ال 88 اذعان 
کرده و فایل صوتی این س��خنان روی اینترنت 
موجود اس��ت. عاوه بر این مصطفی تاجزاده، از 
دیگر فتنه گران همکار خاتمی نیز در ویدئویی که 
آن هم در فضای نت موجود اس��ت، در جمعی 
خصوصی علنا می گوید: »من که خود مس��ؤول 
انتخاباتی بوده ام و تجربه دارم، می دانم که تقلب 

۱۱ میلیون رای امکان ندارد«.
عاوه بر اینها عباس آخوندی، نماینده ستاد 
میرحسین موسوی در دیدار معروف نمایندگان 
کاندیداها با رهبری در سال 88، صراحتا اذعان 
می کن��د: »می دانیم ک��ه هر چق��در آرای این 
انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته ش��ده 
بازشماری ش��ود، باز تغییری به وجود نمی آید 
و قبول داریم که م��ردم این آرا را در صندوق ها 

ریخته اند اما...
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بعد از گذشت 9 سال

سندهایتان کجاست؟!

جامعه ایرانی در حال تجربه یک 
بلوغ فکری خودخواس��ته است 
و نه به س��وی فروپاش��ی اجتماعی، که به سمت 
نهادین��ه کردن تجربیاتی عظیم در س��یر آگاهی 
تاریخی خود گام برمی دارد. ارائه چنین تحلیلی از 
تطورات کنونی جامعه ایرانی البته خوشایند کسانی 
که همواره تهمت کلنگ��ی و کوتاه مدت بودن به 
جامعه ایران زده، تنها رای دادن مردم به خودشان 
را نشانه بلوغ سیاسی جامعه تلقی می کنند، نیست! 
واقعیت اما این اس��ت که بلوغ اجتماعی-سیاسی 
اف��راد و ملت ها تنها در دل ابتائات رقم می خورد 
و م��ا اکنون گرفتار بزرگ ترین ابتای غرب گرایی 
خودخواس��ته در جامع��ه ای��ران پ��س از انقاب 
هس��تیم. تنزه طلبی از این ابتا برای هیچ فرد و 
گروه غرب گرایی در ایران میس��ر نیست تا بتواند 
دوب��اره در ۱400 با تابلویی جدید به مردم بگوید: 
مردم ایران یادتان هست که فان! چرا که چنین 
غایتی- که همین اکنون ما است- بارها و بارها از 
سوی روسای 2 دولت غرب گرای دیگر- هاشمی و 
خاتمی- تایید و تحسین شده و همه در آن شریک 

هستند.
جامعه انس��انی آزاد، موجودی زنده اس��ت که 
توان خودس��ازی و بازس��ازی دارد و ابتای آن به 
هر بیماری، لزوما به معنای مرگ آن نیس��ت؛ که 
به معنای رشد آن است! مصادیق آزاد بودن جامعه 
ایران��ی هم بیش از هر چیز همین انتخاب آزادانه 

امثال ابوالحس��ن بنی صدر و حسن روحانی برای 
نشس��تن بر صندلی ریاست جمهوری اسامی در 
اولین و سی وهشتمین س��ال حیات آن است. در 
این مس��یر اما پمپاژ آگاهی در ایه  های مختلف 
اجتماع، مهم     ترین پیش نیاز بازس��ازی اجتماعی 
تلقی می شود؛ امری که حاا با گسترش شبکه  های 
اجتماعی تا حد قابل توجهی میس��ر ش��ده است. 
امکانات ارتباطی نوین، خاف آنچه معموا گفته 
می شود، تا حد زیادی امکان گفت وگوی ملی را در 
سطح جامعه ایرانی فراهم کرده    ، هر چند تا نقطه 
مطلوب فاصله داشته باشیم! این مدعا البته از سوی 
کس��انی که با ارائه تصویری مغلوط از گفت وگوی 
ملی، همواره خود را مساوی ملت جا زده    اند، طبعا 

پذیرفتنی نیست.
مردم حاا به مثابه پزشکی که شخصا به خانه 
بیمار رفته است، تعامل نزدیک، روزانه و ملموس با 
تحوات سیاسی- اجتماعی کشور دارند، به آن فکر 

کرده و با همدیگر درباره آن حرف می زنند. 
دول��ت و تحلیلگران غرب گ��را اما ظاهرا درك 
درس��تی از این واقعیت ندارند، لذا تصور می کنند 
تناقض گوی��ی و ان��کار وعده ها، هن��وز هم مانند 
اردیبهشت 96 جواب می دهد. محمدجواد ظریف 

طی جدیدترین تاش خود در همین زمینه گفته 
است: »اهداف برجام، اقتصادی نبود. اینکه ما بیاییم 
صورت مسأله را عوض کنیم و بگوییم هدف برجام 
رفع تحریم ها بود و ما نرس��یدیم درست نیست. 
هدف برجام چیز دیگری بود که حاصل شد!« وزیر 
امور خارجه ظاهرا بین گام برداش��تن روی زمین 
هموار و باا رفتن از صخره ای با شیب 90 درجه، 
دومی را انتخاب کرده اس��ت ولی خودش متوجه 
س��ختی باا رفتن از آن نیس��ت! با این حال، این 
سخنان آقای ظریف را می توان اعام پایان حیات 
نباتی برج��ام در نظر مردم تلقی کرد؛ مردمی که 

عمدتا توقعات اقتصادی از برجام داشته اند.
س��خنان ظریف را از س��ویی می توان محدود 
کردن پایگاه اجتماعی دولت به طبقات اجتماعی 
خاصی تصور کرد. افرادی که فهمی س��طحی از 
ماهیت غرب و مناسبات بین الملل دارند و بیش از 
آنکه دغدغه اقتصادی داشته باشند، درد بی دردی 
آزارش��ان می دهد. طبق گزارش مرکز آمار، تعداد 
افراد با درآمد بدون ش��غل در کشور از سال 84 تا 
9۵ رش��دی دو و نیم برابری داشته ، جمعیت آنها 
به 4/8 میلیون نفر رس��یده است. درآمد این افراد 
عمدتا از طریق سود بانکی، اجاره اماك، ارث و... 

است و شاید بتوان آنها را در کنار دریافت کنندگان 
ارز جهانگیری، طرفداران اصلی سخنان اخیر وزیر 
ام��ور خارجه در زمینه برجام تلقی کرد! این البته 
نخستین بار نیست که مقامات دولتی پیش چشم 
رسانه ها و شبکه  های اجتماعی، سخنان متناقض 
بر زبان می آورند. حسن روحانی نیز در جدیدترین 
اقدام در همین مسیر، اخیرا با حضور در مجلس، 
س��خنان چندی پیش خود درب��اره ذخایر ارزی 
کش��ور در س��ال 97 را کاما نقض کرده و باعث 

تاطم بازار ارز شده است.
روحانی روزهای ابتدایی تیرماه 97 گفته بود: 
»اینچنین نیست که دولت دار نداشته باشد. مقدار 
دار ورودی به خزانه در 3 ماهه اول 97 نسبت به 
سال قبل بیشتر ش��ده. درآمدمان ۵0 درصد باا 
رفته، آب کم ش��ده اما دار ما کم نش��ده است!« 
ولی اخیرا در مجلس گفته است:» اوایل سال 97 
ذخیره اس��کناس ریالی ما صفر شده بود!« دولت 
پیش از این و در ۵ سال گذشته، همواره با موکول 
کردن اقداماتش ب��ه برجام، غالبا با حرف درمانی 
به مطالبات موجود در حوزه  های مختلف پاس��خ 
م��ی داد. حاا اما ظاهرا همین حربه هم رفته رفته 
به ضد خود تبدیل می ش��ود. بر این اساس باید به 
مسؤوان محترم گفت حاا که نشان دادید خوب 
کار کردن بلد نیستید، لطفا خوب حرف زدن را یاد 
بگیرید و به جای صخره نوردی، روی زمین هموار 

راه بروید. مردم افعال و اقوال شما را می بینند!

در مسیر آگاهی تاریخی
حسن رضایی

روزنه

     محمد هاشم پور     
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فرانسه در آستانه سال 2019 کماکان شاهد 
برخورد خشونت بار پلیس با معترضان است

با حکم رهبر انقاب

کاکت یک 
خبرنگار فرهنگی

 کریسمس  پاریس
با بوی گاز  اشک آور

 آیت اه آملی 
رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام شد
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گفت وگوی »وطن امروز« با زهرا چخماقی 

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به بهانه تقدیر 
از او در جشنواره فیلم عمار

یادداشت امروز تیترهاي امروز

نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار«  
آغاز به کار کرد

تقدیر عماری ها از شیخ زکزاکی و حامد زمانی
آیین افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار با حضور پرش��مار هنرمن��دان، مخاطبان 
عاقه من��د و جمعی از خانواده های ش��هدا و با 
معرفی برگزیدگان و تقدیر از فیلمسازان برگزار 
ش��د. به گزارش »وطن ام��روز«، در ابتدای این 
مراسم برگزیدگان چند بخش معرفی شدند؛ بر 
این اساس هیأت داوران بخش »پویانمایی« لوح 
افتخار را به انیمیش��ن »روز از نو« به کارگردانی 
حسن اسدی اهدا کرد و فانوس زرین این بخش 
هم به »شهر هزار کبوتر« به کارگردانی مشترك 
پوی��ا نیک منش و مریم هاش��می نژاد رس��ید. 
در بخ��ش »نماهنگ« فان��وس زرین به »علی 
کوچولو« به کارگردانی حامد حیدری اهدا شد 
و جایزه ویژه این بخش به سیدمهدی حسینی 
برای نماهنگ های »قاصدك«، »خلوت خوب« و 
»خونه مادربزرگه« رسید. در بخش »برنامه های 
تلویزیونی« لوح افتخار به مستند »به وقت جام« 
به کارگردانی علیرضا بوالی و فانوس این بخش 
به مجموعه »دوران« به تهیه کنندگی فرش��اد 
منجزی اهدا ش��د. در بخش »برنامه تلویزیونی 
اینترنتی« لوح تقدیر به برنامه »یه بوم و دو هوا« 
به تهیه کنندگی فاطمه احم��دی و فانوس این 
بخش به »شهرآرا« به کارگردانی میاد گودرزی 
اهدا شد. در بخش »آیتم های تلویزیونی، موشن 
گرافی و کلیپ« هیأت داوران هیچ اثری را واجد 
دریافت جایزه ندانست. در بخش گزارش خبری 
لوح افتخار به »معلمانی که کارگری می کنند« 
به تهیه کنندگی کاظم دهقانی اشکذری اهدا شد 
و سعید پرویزی  برای گزارش »قاچاق سوخت« 
توانس��ت فانوس این بخ��ش را از آن خود کند. 
جای��زه ویژه بخش گزارش خبری ش��امل یک 
جفت »دس��تکش ننه عصمت« به عنوان یکی 
از یادگارهای س��نتی جشنواره عمار، به انتخاب 
هی��أت داوران به زهرا چخماقی، خبرنگار واحد 
مرکزی خبر اهدا شد. چخماقی هنگام دریافت 
این جایزه گفت: خوشحالم از حضور در این جمع 
و نمی دانم کجا بهتر از جشنواره عمار می توانستم 
باش��م. تاش می کنم وظیف��ه ام را انجام دهم و 
می خواهم ش��ما بویژه خانواده های شهدا برایم 
دعا کنید. نخستین تقدیری جشنواره نهم عمار 
شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه بود 
که با حضور نادر طالب زاده، مادر ش��هید عباس 
بابایی و خانواده شهید جعفری از شهدای گردان 

فاطمیون، از دختر شهید زکزاکی تقدیر شد.
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مراسم نهمین سالگرد یوم اه 9 دی روز گذشته با حضور گسترده مردم در تهران و شهرستان ها برگزار شد
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با حکم رهبر انقاب
آیتاهآملیاریجانی

رئیسمجمعتشخیصمصلحت
وعضوفقهایشوراینگهبانشد

رهبر حکیللم انقاب اسللامی در حکمی 
آیللت اه آملللی اریجانی را به عنللوان رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای 
شورای نگهبان منصوب کردند. به گزارش پایگاه 
اطاع رسللانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آیللت اه جناب آقللای حاج شللیخ صادق 
آملی اریجانی دامت توفیقاته

با توجه به نقش بی بدیل مجمع تشخیص 
مصلحللت نظللام در اداره و قوام و اسللتحکام 
نظام مقدس جمهوری اسللامی و با عنایت به 
ارتحال عالم مجاهد آیت اه هاشمی شاهرودی 
رحمه اه علیلله و ضرورت سللامان یابی هر چه 
سریع تر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن 
مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای 

شورای محترم نگهبان منصوب می کنم.
همان طللور که پیش از ایللن در حکم دوره  
جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده دار 
مسؤولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و 
محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می باشللد که 
با توجه به سابقه  برجسته و ارزشمند جنابعالی 
در شورای نگهبان و مدیریت پرتاش و عالمانه 
و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می رود با حضور 
فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظللام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و 
دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت 
و اشراف ریاست مجمع، مسؤولیت های محوله 
در ایللن دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه 

به انجام برسد.
با عنایت به اهمیت مسؤولیت ها در مجمع 
و شللورای نگهبللان انتظار مللی رود در فرصت 
زمانی مناسب، با تنسللیق امور در قوه قضائیه، 
در مسللؤولیت های خطیر یادشللده ُمَتمّحض 
گردید. از خداوند متعللال توفیق وافر و کمک 
همه جانبلله اش را برای آن جنللاب و همکاران 

مسألت می نمایم.
والسام علیکم و رحمه اه
سیدعلی خامنه ای
۹ دی ۹۷

مشکاتمعیشتی
محصولمدیریتجریانفتنهاست

مجلس  هیأت رئیسلله  عضو 
خبرگان رهبری تأکید کرد: 
جریانی کلله با عقبه فتنه در 
ایه  های مدیریتی نفوذ کرده 
وضعیت  پاسللخگوی  بایللد 
معیشللتی موجود جامعه باشد. آیت اه عباس 
کعبللی در گفت وگو با رسللا، با گرامیداشللت 
سللالگرد حماسلله 9 دی گفت: حماسه 9 دی 
نشللانه انسجام ملی در دفاع از گفتمان انقاب 
اسامی و وایتمداری مردم ایران است، 9 دی 
روز هوشللیاری برای مقابله با فتنه  های جدید 
دشمن اسللت، فتنه به دنبال دوقطبی کردن 
جامعلله بود و نباید فتنلله 88 را نزاع بین چپ 
و راست و گروه  های سیاسی دید. عضو جامعه 
مدرسللین حوزه علمیه قم اداملله داد: تجربه 
برجام و اینکه از حق مسلم ملت ایران در برجام 
عقب نشینی شده نتیجه تفکر جریان تکنوکرات 
و جریانی اسللت که دلبسته به کدخداست که 
عقبه  های آنان را باید در فتنه 88 جسللت وجو 
کرد؛ باید بگوییم اینکه تحریم ها بعد از برجام 
نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر شده، دنباله  های 
مدیریت فتنه گران است. آیت اه کعبی عنوان 
کرد: این جریان هللا به جای ادعا و گزافه گویی 
باید پاسخگوی این وضعیت باشند، مشکات 
معیشتی موجود محصول مدیریت افرادی است 
که حامی فتنه گران محسللوب می شللوند و با 

حمایت فتنه گران سر کار آمدند.

دولتدستازامیدواهی
بهاروپاییهابردارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: دولت باید به مولفه های اقتصاد مقاومتی 
عمل کند و دسللت از امید واهللی به اروپایی ها 
بللردارد. به گزارش باشللگاه خبرنللگاران جوان، 
محمدجواد ابطحی در جلسه علنی دیروز مجلس 
طی تذکری شفاهی اظهار کرد: بهتر است وزارت 
امور خارجه بیللش از این منتظر برجام اروپایی 
نماند، چرا که بلله گفته اروپایی ها قرار بود چند 
روز مانده به پایان سال میادی آن را انجام دهند 
اما می دانیم این اقدام انجام نمی شود، لذا معتقدم 
دولت باید به مولفه های اقتصاد مقاومتی که رهبر 
معظللم انقاب به آن تأکیللد دارند عمل کند و 

دست از امید واهی به اروپایی ها بردارد.

سیدعلی هدایتی:  امروز 31 دسامبر، 
آخرین روز سال میادی 2018 است. 
دولللت و وزارت امور خارجه پیش از 
این گفتلله بودند در انتظللار این روز 
هستند تا سللازوکار مالی اروپا برای 
متقاعد شدن ایران برای ادامه حضور 
در برجللام و تداوم تعطیلللی برنامه 
هسللته ای ایران، به صللورت علنی و 

رسمی اعام، تثبیت و اجرا شود.
به گزارش »وطن امروز«، فدریکا 
موگرینی، مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیلله اروپایللی اخیرا اعللام کرد 
 SPV سللازوکار مالی اروپا یللا همان
تللا آخللر دسللامبر و قبللل از ژانویه 
2019 اعام و اجرایی می شللود. این 
اظهارنظر موگرینی البتلله در حالی 
اسللت که در ایران، انتظللار وزیر امور 
خارجه با ناامیدی همراه شده است. 
بررسللی مواضع محمدجواد ظریف 
طی هفته های اخیر نشللان می دهد 

او تقریبا به محتوایSPV  امیدی ندارد. ظریف در 
چند اظهارنظر اخیر خود گفته منتظر سازوکار مالی 
 اروپا نبوده و نیسللت. او البته اخیرا اظهارنظرهای 
عجیب تللری هم مطرح کللرده اسللت. ظریف در 
گفت وگو با یللک روزنامه داخلللی در اظهارنظری 
عجیب گفت برجام اساسا ربطی به مسائل معیشتی 
مردم نداشللت و برخی در دولت برای طی شللدن 
فرآیند قانونی شدن توافق هسللته ای، برجام را به 

معیشت مردم گره زدند. 
حاا در روزهایی که در ایران افکار عمومی نیز 
 امیدی به توافق کوچک بللا اروپا یا همان ته مانده 
برجللام ندارد، رسللانه های دولتللی در ایران، یعنی 
رسللانه هایی که طی 5 سللال گذشللته همواره یار 
کمکللی وزارت امور خارجه و ظریف بوده اند روایت 
عجیب و هولناکی از محتوا و جزئیات SPV مطرح 
می کنند. این رسانه ها در آستانه رسیدن موعد ارائه 
سللازوکار مالی اروپا، می گویند  امیدی به اثرگذاری 
این بسته در وضعیت اقتصادی کشور نیست. آنها 
البته پا را فراتر گذاشللته  و صراحتا اعام می کنند 
SPV در واقللع تبدیل بهH-SPV شللده اسللت. 

یعنی کارکرد آن بیشتر بشردوستانه است. بر اساس 
اظهارات و گزارشات منتشرشللده توسط حامیان 
دولت، سازوکار مالی اروپا به گونه ای است که ایران 
در ازای فروش نفت به اروپایی ها، از آنها غذا و دارو 
دریافت می کند. این در حالی است که رسانه های 
منتقد سیاسللت خارجللی دولت پیللش از این در 
گزارش های متعددی توضیح داده اند که سللازوکار 
مالی در حال پیاده کردن ایده نفت در برابر کاا )و 
نه نفت در برابر غذا( است. با این حال  اما رسانه های 
نزدیک بلله محمدجواد ظریف اکنللون می گویند 
سللازوکار مالی اروپا تا مدت ها یک ایده برای تهاتر 
نفت در برابر کااهای بشردوستانه شامل غذا و دارو 
است. بر اساس گزارش این رسانه ها، ایران در قبال 
فروش نفت بلله اروپا، هیچ پولی دریافت نمی کند، 
بلکلله  طلللب ایللران از اروپایی ها در یک حسللاب 
مشللخص محاسللبه شللده و ایران به همان  اندازه 
می تواند از اروپایی ها کاا بخرد. در واقع شرکت های 
خریللدار نفللت ایللران در اروپا هزینلله خریدهای 
 ایران از شللرکت های دیگللر اروپایللی را پرداخت 
می کنند. در ایران نیز سللازوکار همین گونه است. 
شللرکت های صادرکننده ایرانی به اروپا، پول خود 
را از شرکت های وارد کننده ایرانی دریافت می کنند! 
اگر آنگونه که این رسانه های حامی دولت می گویند 
باشد و سازوکار مالی اروپا دارای چنین مختصاتی 
باشد، به نظر می رسللد یک تحقیر تمام عیار برای 
اقتصاد ملی ایران باشد. ضمن اینکه اگر این جزئیات 
 SPV ارائه شللده توسط رسللانه های دولتی درباره
واقعیت داشللته باشد، به نظر می رسللد وزیر امور 
خارجه باید از هم اکنون به فکر توجیهات جدیدی 
برای  پذیرش این وضعیت حقارت بار داده و ستانده 

باشللد. در ادامه این گللزارش، بخش هایی از روایت 
رسللانه های بسللیار نزدیک به محمدجواد ظریف 

درباره محتوایSPV را می خوانیم. 
آیه یأس خواندند ■

خبرگزاری دولتی ایسنا که در ماجرای انتقادات 
به ظریف به خاطر تللداوم رفتار جناحی وزیر امور 
خارجه، نقش اهرم رسللانه ای ظریف برای تخریب 
 SPV« رقبا را ایفا کرد، دیروز در گزارشی با عنوان
چگونه کار می کند«؛ به صورت واضح نوشللت که 
نبایللد  امیدی به این سللازوکار داشللت. در ابتدای 
گللزارش این خبرگزاری  آمده اسللت: »بللا آغاز به 
کار SPV نباید انتظار »معجزه« از این سللازوکار 
داشته باشند، چراکه اساسا نه به لحاظ محتوا و نه 
لجسللتیکی اروپا توان این کار را ندارد و از سللویی 
حاصل کار SPV به سرعت نشان داده نخواهد شد. 
با توجه به اطاعات به دست  آمده از منابع نزدیک به 
مذاکرات فنی و سیاسی ایران و اروپا، عملیاتی شدن 
این سازوکار بسیار زمان بر، با محدودیت های بسیار 
و پیچیده و نیازمند آزمون و خطا در ماه های بعد از 
آغاز فعالیتش است. به عبارتی همان طور که برجام 
در چند مرحله اجرایی شللد، پیش بینی می شللود 
عملیاتی شدن این سازوکار نیز در چندین مرحله 
انجام شود«. این خبرگزاری نزدیک به محمدجواد 
ظریف، در این بخش از گزارش خود صراحتا نوشته 
است که این اطاعات را از منابع نزدیک به مذاکرات 

ایران و اروپا به دست آورده است. 
نفت می فروشیم؛ پول نمی گیریم! ■

اداملله روایللت این خبرگللزاری دولتللی درباره 
جزئیات SPV که گفته شده از نزدیکان مذاکرات 
ایران و اروپا گرفته شده، بسیار قابل تامل است. این 
خبرگزاری نوشللته است: ایران در حالت واقع بینانه 
 تنها می تواند نفت به اروپا بفروشد و در قبال آن پولی 
نمی گیللرد، ضمن اینکه SPV بلله خریداران نفت 
ایللران در اروپا هم تضمین نمی دهد که مشللمول 
مجازات های  آمریکا نشللوند«. در این گزارش  آمده 
است: »بر اسللاس اطاع منابع نزدیک به مذاکرات 
ایران و اروپا، SPV شللرکتی مستقل از هر یک از 
نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که 
به طور خصوصی ثبت و ایجاد می شود. یک شعبه از 
این شرکت در اروپا و دیگری در ایران ثبت می شود 
و تمام اطاعات تبادات تجاری بین شللرکت های 
ایرانی و اروپایی در این 2 شللرکت ثبت می شللود. 
نکته حایز اهمیت این است که در این 2 شرکت در 
ایران و اروپا، هیچ پرداختی انجام نمی گیرد و پولی 
جابه جا نمی شود. در واقع یک شرکت اروپایی کاایی 
به ایران صادر می کند و یک شرکت اروپایی کاا وارد 
می کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می کند. 
نحوه پرداخت پول این گونه است که در ایران، پول 
صادرکننده ایرانی را، وارد کننده ایرانی می پردازد و 
در اروپا پول صادر کننده اروپایی از وارد کننده اروپایی 

دریافت می شود و همه این تبادات و نقل و انتقال 
 SPV اسناد و اطاعات به طور پایاپای در چارچوب
انجام می شللود. هر چند در ظاهر، این گونه به نظر 
می آید تمام اقدامات در SPV پایاپای انجام می شود 
 اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا معتقدند 
این روش و سللازوکار »پللول در برابر کاا« یا »کاا 
در برابر کاا« نیست، بلکه روشی جدید از تعامل و 
تبادل تجاری است که در عرصه روابط بین المللی 
اقتصادی و تجاری در حال شللکل گیری است. بر 
اسللاس اعام مقامللات اروپایی یکللی از مهم ترین 
اهداف SPV، باز کردن مسیر فعالیت شرکت های 
کوچک اروپایی با ایران است که دامنه فعالیت شان 
چنللدان در  آمریکا تعریف نمی شللود و از تهدید و 
تحریللم  آمریکا خارج هسللتند. با توجلله به اینکه 
بیشللترین صادرات ایران به اروپا از گذشته تاکنون 
در حوزه انرژی و نفت بوده اسللت و در حال حاضر 
فقط 2 کشور ایتالیا و یونان با توجه به معافیت هایی 
که از سللوی  آمریکا به 8 کشور داده شده همچنان 
خریدار نفت ایران هستند، به نظر نمی آید صادرات 
زیادی در این حوزه از سوی ایران در آینده به اروپا 
شللاهد باشیم. به عاوه، به نظر نمی آید SPV این 
 امید را پیشاپیش به ایرانی ها و شرکت های خریدار 
نفللت ایران بدهد که می توانند در این چارچوب به 
تعامللل با اروپا و ایران بللدون نگرانی از تحریم های  
آمریکا بپردازند یا SPV این توان را داشته باشد که 
از تحریم های آینده  آمریکا خود را مصون نگه دارد«.

نفت در برابر کااهای بشردوستانه ■
خبرگللزاری نزدیک بلله ظریللف در ادامه این 
گزارش نوشللته اسللت که در مرحله اول، سازوکار 
مالی اروپا شامل کااهای فروش نفت در قبال خرید 

کااهای بشردوستانه شامل غذا و دارو است!
این خبرگزاری نوشته است: با توجه به چشم انداز 
ضعیف ایسللتادگی قاطللع اروپا مقابللل   آمریکا و 
 امکانات و توانایی  ضعیف آنها در مقابله با فشارهای  
آمریللکا، می توان گفت SPV در مرحله نخسللت 
اجرا، صرفا برای تسللهیل  امور ضللروری، حیاتی و 
انسانی کاربرد پیدا خواهد کرد نه بازگرداندن روابط 
تجاری و اقتصادی به روند عادی آن گونه که بعد از 
اجرایی شدن برجام و قبل از خروج  آمریکا شاهد آن 
بودیم. گفتنی است، کااهای »انسانی« با کااهای 
»بشردوستانه« متفاوت است و آن دسته از کااها 
از جمله مللواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشللکی و 
بهداشتی که اساسا در هیچ دوره ای تحریم نبوده اند 
را شللامل می شللود. آنچه در مرحله دوم بازگشت 
تحریم های   آمریکا اتفاق افتاد و مقامات  آمریکایی 
منکر آن شدند این  مساله بود که »کااهای انسانی 
تحریم نشللده اند« شللاید این صحبت آنها درست 
باشللد  اما نکته این است که  آمریکا بر سر صادرات 
و واردات این کااها، نقل و انتقال مالی و بیمه آنها 
موانع زیادی ایجاد کرده اسللت کلله در عمل این 

بخش با مشکل مواجه شد، بنابراین 
در گام نخسللت SPV مشکات بر 
سر راه صادرات و واردات این کااها را 
رفع خواهد کرد و بعد از آن کااهای 

تحریمی مورد هدف قرار می گیرد.
H- SPV دیگر سازوکار  ■

ضدتحریمی نیست
موضوع تقلیل کانللال مالی ویژه 
اروپللا )SPV( به مبادله نفت در برابر 
کاا یا غذا و دارو از جمله موضوعاتی 
اسللت که پیش از نیز از سوی برخی 
کارشناسللان مطللرح و نسللبت بلله 
آن هشللدار داده شللده بود. چنانکه 
غامرضا نظربلند، دیپلمات باسابقه و 
اقتصاددان چهارشنبه هفته گذشته 
طللی گفت وگویی بللا روزنامه حامی 
دولت ]اعتماد[ در این باره گفته بود: 
 SPV اروپایي ها مي گویند قصد دارند
را مستقل از نظام مالي بین المللي که 
متکي به دار است، تعریف  کنند. این 
یک نوع تهاتر مدرن اسللت. به این معنا که معامله 
مثا یک شرکت ایتالیایي که کاایي مثل نفت از 
ایران خریداري مي کند و معامله یک شرکت آلماني 
که کاایي به ایران مي فروشد با هم تهاتر مي شود. 
حال ممکن است بپرسید اگر قیمت کااهاي مبادله 
شللده یکي نباشد چه مي شود که باید بگویم اتفاقا 
همین هم بخش دیگري از شأن نزول SPV است. 
 به این معنا که در اینجا SPV نقش »واحد حساب«
)unit of account( را بللازي مي کند به طوري 
که اگر ایران طلبکار/ بدهکار شللد به همان میزان، 
اعتبار حسللابش افزایش/کاهش مي    یابد. در اینجا 
گو آنکه طرفین پول نقللد رد و بدل نمي  کنند اما 
وجللود »واحد حسللاب« به  منظور پایاپللا کردن و 
تسویه حساب ها ضروري است که یورو این وظیفه 
اساسللي را انجام مي دهللد. وی در همین راسللتا 
افللزود:SPV مورد نظر اروپا همیللن حاا هم که 
حرفش است، در حدي نیست که بتواند تحریم هاي 
آمریکا را کا پوشش بدهد. حال اگر محدود و مقید 
به اقام دارویي و غذایي هم بشود، اروپایي ها دیگر 
کار خاصي نمي کنند. همین هفته پیش خبر آمد 
که سوییسللي ها چنین برناملله اي را دارند و حتي 
موافقت آمریکایي ها را هم گرفته اند، یعني یک فاز 
از اتحادیه اروپایي هم جلو ترند. این دیپلمات باسابقه 
همچنین در پاسللخ به این سللوال که نگاه شما به 
 SPV چیست؟ تصریح کرد:  اصوا کار H-SPV

»دور زدن« اسللت. مثا شرکت هاي مادر هر گاه به 
هر دلیلي نتوانند اقداماتي را صورت بدهند سللعي 
مي کنند با ایجللاد چنین ابللزاري از موانع موجود 
عبور کنند و اقدام مورد نظر را انجام دهند. جامعه 
اروپایللي هم با الهام از همیللن ایده درصدد برآمده 
نوعللي SPV طراحي و راه انللدازي کند که نقش 
کانال تبادات تجاري و مراودات مالي را ایفا کند و 
بدین گونه اختاات به وجود آمده بر اثر تحریم هاي 
آمریکا در راه تجارت کشورهاي تحت پوشش خود 
بللا ایران را رفع کند. حال اگر براي این مکانیسللم 
ماهیتا راهگشاي حداقلي ایجاد شود، مثل محدود 
و مقید شللدن آن به اقام به اصطاح بشردوستانه 
)H براي Health اسللت(، دیگر کانال ویژه مالي 
سازوکاري ضدتحریمي نخواهد بود، چرا که به این 
ترتیب، کارکرد خود را از دسللت خواهد داد. اقام 
»بشردوستانه« که نیاز به دور زدن ندارند. به گمانم 
طرح H-SPV توسللط سوییسللي ها هوشمندانه 
اسللت و خط آن را ترامپ داده اسللت. سوییسي ها 
با طرح ایده مزبور، اسب ترواي آمریکا مي شوند به 
طللوري که با دور کردن SPV از ماهیت و کارکرد 
اصلللي اش، جامعه اروپایللي را منفعل مي کنند. به 
عاوه، آنها با این کنشگري موذیانه مشکل حقوق 
بشللري تحریم ها را هم رفللع مي کنند و در نهایت 
کنترل نقل و انتقاات مالي را هم در اختیار آمریکا 

قرار مي دهند.

سیاسی 0 2

ایرانتاپیروزیکامل
درکنارمقاومتخواهدبود

دبیر شللورای عالی امنیت ملی گفت: ایران 
تا پیروزی کامللل جریان مقاومت در کنار آنها 
خواهد بود. بلله گزارش مهر، »زیللاد الَنخالَه« 
دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین صبح 
دیروز )یکشللنبه( با دریابان علی شللمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار 
و گفت وگللو کرد. شللمخانی در ایللن دیدار بر 
حمایت مستمر از آرمان مقاومت فلسطین به 
عنوان یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی 
جمهوری اسللامی ایران تأکید کرد و گفت: از 
بدو شکل   گیری جمهوری اسامی ایران همواره 
در کنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطین بوده ایم و 
این مسیر برگرفته از اعتقادات دینی و باورهای 
انسللانی ما اسللت و تا پیللروزی کامل جریان 
مقاومت ادامه خواهد داشللت. وی با اشللاره به 
حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای عربی 
از طرح استعماری آمریکا تحت عنوان »معامله 
قرن« افزود: اجرای ایللن طرح ضربه ای بزرگ 
بر پیکره فلسطین بوده و گروه های مقاومت و 
ملت های بیدار منطقه مانع تحقق این نیت شوم 
خواهند شللد. نماینده مقام معظم رهبری در 
شورای عالی امنیت ملی با اشاره به موفقیت های 
مستمر جریان های اصیل مردمی در مبارزه با 
گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و عربسللتان در کشورهای عراق، 
سوریه و یمن افزود: امروز جریان مقاومت بیش 
از هر زمان دیگری موفقیت خود در برابر نظام 
سلطه را به رخ می کشد و بدون شک این روند 
تحقق آرمان مردم فلسطین را تسریع خواهد 
کللرد. در این دیدار، »زیللاد الَنخالَه«، دبیرکل 
جنبش جهاد اسامی فلسطین نیز با اشاره به 
اینکه جمهوری اسامی ایران از حامیان واقعی 
آرمان فلسللطین است، گزارشللی از برگزاری 

انتخابات جنبش جهاد اسامی ارائه کرد.

سفرمخفیانهترامپبهعراق
نشانهخفتآمریکاست

رئیللس سللتاد کل نیروهای 
مسلح، خروج آمریکایی ها از 
سوریه و سفر مخفیانه ترامپ 
به عراق را نشللانه شکسللت 
و خفللت آمریکا دانسللت. به 
گزارش مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری در 
نهمین جشنواره مالک اشتر و معرفی فرماندهان 
و رده  های برتر نیروهای مسلللح با گرامیداشت 
سالروز حماسه 9 دی ماه سال 1388، روز مقابله 
عملی با فتنه گران، گفت: 9 دی ماه ملت ایران 
نشان داد چگونه در اوج بصیرت و وقت شناسی 
در هنگامی که انقاب اسللامی نیاز به حضور 
در صحنلله دارد به صورت خودجوش و توفانی 
آتش فتنه را خاموش می کند. وی تاکید کرد: 
آمریکایی ها بدون اجازه از ملت و دولت سوریه 
در این کشللور حضور پیدا کردند و بخشللی از 
خاک این کشللور را مورد تجاوز و تصرف قرار 
دادنللد و بخشللی از مردم سللوریه را به تجزیه 
این کشللور تشویق کردند. آنها همچنین رژیم 
صهیونیستی را تحریک کردند تا سوریه را مورد 
هدف قرار دهد و کشللورهای مرتجع منطقه را 
تحریک کردند تا از تروریست ها حمایت کنند. 
سرلشکر باقری با تبیین ابعاد شکست و خفت 
آمریکا در منطقه، افللزود: امروز رئیس جمهور 
آمریکا مجبور می شللود با خفت و خواری و در 
شللرایطی که ۷ هزار میلیارد دار هزینه کرده 
اسللت، به صللورت مخفیانه بللا هواپیمایی که 
چراغ های آن خاموش و پنجره های آن پوشیده 
شده اسللت به عراق سفر کند! در حالی که در 
مقابل و در همان روز دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان با برنامه ای از پیش تعیین شده با 
عزت به افغانستان که ناامن      تر از عراق است سفر 
کرد و بیش از 10 ماقات وی با مقامات افغان 

همه رسانه ای شد.

ابقایحبیبی
دردبیرکلیحزبموتلفه

با رای اعضای شورای مرکزی 
حللزب موتلفلله، محمدنبی 
حبیبی در سللمت دبیرکلی 
حللزب موتلفه اسللامی ابقا 
شد. به گزارش ایسنا، اعضای 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی با اکثریت 
آرا اسللداه بادامچیللان را به سللمت رئیس و  
سیدمصطفی میرسلیم را به عنوان نایب رئیس 
شللورای مرکزی حزب موتلفه اسامی انتخاب 
کردنللد. همچنین محمدنبی حبیبللی با رای 
اعضای شللورای مرکزی در سللمت دبیرکلی 
حزب موتلفه اسللامی ابقا شد. در این جلسه 
سایر اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی حزب 

موتلفه اسامی نیز انتخاب شدند.

روایت هولناک رسانه های دولتی از جزئیات سازوکار مالی اروپااخبار

حامیاندولت:SPVیعنی
نفتدربرابرغذاودارو!

اخبار

دوشنبه 10 دی 13۹۷وطن امروز  شماره 2620 

آیت اه العظمی نوری همدانی با 
تأکید بر اینکه اگر مردم در نهم 
دی بلله میدان نیامده بودند  امروز نامی از انقاب 
نبود، بر بزرگداشت این حماسه مهم تأکید کرد.

آیللت اه  امللروز«،  »وطللن  گللزارش  بلله 
نوری همدانی پیش از ظهر  دیروز در دیدار جمعی 
از فرماندهللان نیروی انتظامی با بیان اینکه نهم 
دی یللوم اه اسللت، اظهار کللرد: جریانی که به 
دنبال جلوگیری از پیشرفت اسام بود سال 88 
گمان کرد عاشللورا هنجاری است که باید با آن 
مقابللله کرد، در نتیجه تمللام قدرت های خود را 
برای درهم کوبیدن انقاب و هنجارشللکنی در 
عاشللورا بسیج کرد که نباید این هنجارشکنی ها 

به فراموشی سپرده شوند.
وی بللا تصریح بر اینکه اگر در نهم دی مردم، 
سست به میدان  آمده بودند  امروز نامی از انقاب 
نبللود، اظهار کرد: حضور مردم وایتمدار در نهم 

دی موجب شد وایت فقیه 
بار دیگر تجلی کند و نشان 
دهد انقاب اسللامی ایران 
با دین و قلب مردم سروکار 
دارد؛ حکومت هللای فراوانی 
در دنیللا وجللود دارنللد  اما 

حکومت ایران تنها حکومتی است که در قلمرو 
دین فعالیت می کند.

آیت اه نوری همدانی با بیان اینکه نعمت های 
انقاب را باید به مردم معرفی کرد، زیرا بیشللتر 
مردم نسبت به آنها بی توجه هستند، گفت:  امروز 
نظام اسامی از نظر رفاه و لوازم زندگی پیشرفت 
مناسبی داشته است. به عنوان مثال در روزهای 

آغازیللن پیللروزی انقللاب 
اسللامی ایران در روسللتاها 
رفاهی  کمتریللن  امکانللات 
دیده نمی شد  اما  امروز چنین 
نیسللت. به گزارش رسا، وی 
افزود:  امروز مردم با شجاعت 
سخن خود را بیان می کنند و به روحیه خودیابی، 
خودبللاوری و خودکفایی دسللت پیللدا کرده اند 
 کلله این مللوارد را  امللام خمینی)ره( بلله وجود 
آورده انللد؛ پیش از پیروزی انقاب همه  آمریکا را 
ابرقدرت می دانستند  اما  امام خمینی)ره( به این 
مردم قدرت دادند و نام ابرقدرت را به استعمار و 
سلطه تغییر دادند. آیت اه نوری همدانی با بیان 

اینکه پیش از پیروزی انقاب کشورهای خارجی 
معین می کردند که چه شخصی وزیر باشد، اظهار 
کرد: پیللش از پیروزی انقاب حتی ادارات ما به 
دست سلطه گران بود  اما  امروز اینچنین نیست؛ 
اگرچه  امروز همان ادارات وجود دارند  اما ساختار 
آنها تغییر کللرده و همه برای خدمت به مردم و 
جامعه به میدان  آمده اند. وی خطاب به حاضران 
در نشست گفت:  امروز کشور دارای  امنیت است 
که به واسطه تاش های شللما عزیزان به وجود  
آمده است؛  امنیت نعمت بسیار بزرگی است که 
به واسطه تغییر در زیرساخت ها و نیت ها به وجود  

آمده است.
استاد برجسللته درس خارج حوزه علمیه قم 
در ادامه تصریح کرد: اینکه دشللمنان ملت ایران 
از موشک های ما می ترسللند به دلیل این است 
که می دانند موشک ها در دست افرادی است که 

شهادت را برای خود سعادت می دانند. 

آیت اه العظمی نوری همدانی: اگر مردم در نهم دی به میدان نیامده بودند  امروز نامی از انقاب نبود
۹ دی وایت فقیه تجلی کرد

بصیرت



یارانه

 وزیر جهاد کشاورزی
 استیضاح نمی شود

عضو هیأت رئیسه مجلس از منتفی شدن 
برگزاری جلسه استیضاح محمود حجتی، وزیر 
جهاد کشاورزی خبر داد. به گزارش مهر، احمد 
امیرآبادی گفت: همه ۴۴ نماینده امضاکننده 
اس��تیضاح، امضای خود را پ��س گرفته اند، از 
این رو اس��تیضاح از دستور کار مجلس خارج 
شد. گفتنی است طرح استیضاح حجتی، ۲۸ 
آذرماه با ۴۴ امضا اعام وصول ش��د که رعایت 
نکردن نرخ خرید تضمینی محصوات اساسی 
کشاورزی توس��ط دولت، ممنوعیت صادرات 
محص��وات مازاد بر نیاز و اجرا نش��دن احکام 
برنامه شش��م توسعه در بخش کش��اورزی از 
مهم ترین محورهای این استیضاح بود. قرار بود 

استیضاح یکشنبه 9 دی بررسی شود. 
 

 سهم ۲۳ میلیارد داری نفت
در بودجه عمومی

بر اس��اس ایحه بودجه در س��ال 9۸ میزان 
وابستگی بودجه به نفت حدود 35 درصد است. این 
میزان در قانون بودجه سال 97 حدود 33 درصد، 
در بودجه سال 96 حدود 35 درصد و در عملکرد 
س��ال 95 حدود ۲7 درصد بوده است. به گزارش 
»وطن امروز«، بر اساس محاسبه مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی در حالی متوسط برابری 
ه��ر دار در بودجه 6 هزار تومان و میزان صادرات 
نفت 1/635 میلیون بشکه در روز فرض شده که 
سهم بودجه عمومی ۲3/75 میلیارد دار است که 
معادل ریالی آن 1۴۲ هزار میلیارد تومان است. بر 
اساس این محاس��به در ایحه بودجه 9۸ قیمت 
هر بشکه نفت و میعانات گازی 5۴ دار، متوسط 
برابری دار 6 هزار تومان )برای کااهای اساس��ی 
۴۲00 و برای سایر کااها ۸ هزار تومان(، صادرات 
نفت 1/635 میلیون بش��که در روز و صادرات گاز 
3/۴ میلیارد دار فرض ش��ده است، این در حالی 
است که مقامات سازمان برنامه و بودجه نرخ برابر 
دار را 5700 تومان عنوان کرده بودند. همچنین 
س��هم بودجه عموم��ی ۲3/75 میلی��ارد دار که 
معادل ریالی آن 1۴۲ هزار میلیارد تومان اس��ت. 
سهم صندوق توسعه ملی 6/59 میلیارد دار، سهم 
شرکت نفت ۴/65 میلیارد دار و سهم شرکت گاز 

0/51 میلیارد دار است.

 ۳0 درصد از واحدهای
شهرک های صنعتی تعطیل است

»سیر رشد منفی از بخشی به دیگر بخش های 
اقتصاد س��رایت کرده است و تا زمانی که اقتصاد 
کان درمان نشود، این روند ادامه دارد و رشدهای 
مثب��ت پای��دار نخواهد بود«. به گ��زارش »وطن 
ام��روز«، مه��دی پورقاضی، رئیس کمیس��یون 
صنعت اتاق تهران با بی��ان این مطلب گفت: در 
شرایط کنونی مصرف برق در شهرک های صنعتی 
به پایین ترین میزان رس��یده است، چرا که تعداد 
زیادی از واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل است. وی 
افزود: در شهرک های صنعتی بیش از 50 درصد از 
بنگاه ها با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می کنند 
که این ظرفیت فعال ه��م از 10 تا ۴0 درصد در 
نوسان است. به گفته وی، 30 درصد از بنگاه ها به 
 طور کامل در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند 
و تعداد بنگاه ه��ای فعال به  زحمت به ۲0 درصد 
می رس��د. پورقاضی تصریح کرد: ش��واهد نشان 
می دهد رشد اقتصادی سال 97 منفی خواهد بود. 
رشد 6 ماه نخست 97 بخش صنعت منفی بوده و 
دور از ذهن است تصور کنیم این بخش در 6 ماه 

دوم سال به رشد مثبت برسد.
افت 66 درصدی  سرمایه گذاری خارجی ■

س��رمایه گذاری خارج��ی در بخش صنعت و 
معدن کشور طی 7 ماهه  امسال کاهش پیدا کرد. 
به گزارش تسنیم، براساس  آمار میزان طرح های 
مصوب هیأت سرمایه گذاری خارجی در طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در 7ماهه  امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 
منفی 66/1 درصد بوده است. البته در این 7 ماه 
۴ طرح برای س��رمایه گذاری ارائه شده که بالغ بر 
6۲5 میلیون دار س��رمایه گذاری خارجی جذب 
کرده اس��ت. از س��وی دیگر در 7 ماه نخست 96 
تع��داد 3۸ طرح ارائه ش��ده  که س��رمایه گذاری 
خارجی 1۸۴۴ میلیون دار را جذب کرده است. 
اگرچه تعداد طرح ها 13/۲ درصد افزایش  داشته 
است  اما میزان سرمایه گذاری خارجی آن با افت 
66/1 درصدی روبه رو بوده اس��ت. در همین حال 
گزارش مرکز  آمار ایران از اجزای رش��د اقتصادی 
نش��ان می دهد میزان تشکیل س��رمایه ثابت در 
تابس��تان97 به منفی 5/6 درصد س��قوط کرد. 
طبق گزارش مرکز  آمار، بهار97 تشکیل سرمایه 
ثابت ناخال��ص 0/3 درصد بوده که در تابس��تان 
به منفی 5/6 درصد کاهش پیدا کرده  اس��ت. بر 
این اساس در 6 ماه نخست 97 این متغیر منفی 
۲/7 درصد بوده است؛ همچنین تشکیل سرمایه 
در ماش��ین آات از 1/6درصد مثب��ت در بهار به 
۲/6 درصد منفی در تابستان افت کرد.  طبق این 
گزارش، افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 

تابستان  امسال منفی ۸ درصد بوده است.

شکایت یارانه ای ۵ برابر کل شکایات دیوان 
عدالت اداری

 یارانه کدام دهک  ها
در بودجه 98 قطع می شود؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به گستردگی درخواست ها و 
شکایات مربوط به یارانه های نقدی گفت: در 5 
س��ال اخیر 5 برابر کل ش��کایات دیوان عدالت 
اداری، درباره وضعیت یارانه ها شکایت داشته ایم؛ 
یعنی اگر دیوان عدالت اداری 90 هزار شکایت 
را در این 5 س��ال بررسی می کند؛ ما در این 5 
سال ۴50 هزار شکایت را بررسی کرده ایم. احمد 
میدری در گفت وگو با ف��ارس، درباره وضعیت 
شناسایی دهک هایی که بر اساس بودجه سال 
آینده کل کشور قرار است یارانه آنها حذف شود، 
افزود: درباره شناسایی یارانه بگیران چند مسأله 
وجود دارد؛ اول، سیستم و بانک اطاعاتی، دوم، 
درخواست و پافش��اری مردم و سوم رسیدگی 
به این درخواس��ت ها و شکایات است. وی ادامه 
داد: وضعیت درخواست ها بسیار پیچیده است؛ 
برای نمونه فردی را داش��ته ایم که نس��بت به 
قطع یارانه اش اعتراض داشته، وقتی به او گفته 
می شود معامله ملکی به مبلغ ۸ میلیارد تومان 
داشته می پذیرد اما می گوید من حقوق ندارم یا 
درمورد دیگر پزشکی داشتیم که می گفت من 
پزشک متخصص هستم اما فوق تخصص نیستم. 
شاید اینها شوخی به نظر برسد ولی واقعا جدی 
است. میدری تاکید کرد: آنقدر میزان مراجعات 
زیاد اس��ت که بحث شناس��ایی و رس��یدگی 
شکایات به این افراد بسیار مهم و پیچیده بوده 
است. میدری با تاکید بر اینکه به روز رسانی بانک 
اطاعاتی کاری بدون توقف و مدام است، ادامه 
داد: در بحث شناس��ایی نمی توانیم پایان کاری 
برای سیستم ها در نظر بگیریم،  چرا که به دلیل 
نیاز به روزرسانی مداوم اطاعات و وضعیت افراد، 
این سیستم ها به شکل پویا باید کار شناسایی 
را انجام دهند و بان��ک اطاعاتی مدام در حال 
به روز رسانی است. وی درباره وضعیت بانک های 
اطاعاتی وزارت رفاه برای شناس��ایی دهک ها 
نیز تصریح کرد: ما یکی از قوی ترین نظام های 
اطاعات آماری را داریم که البته فقط مربوط به 
وزارت رفاه نیست بلکه به این دلیل است که در 
ایران ۲0 سال است کد ملی جدی شده است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا در بررسی شکایت های 
کس��انی که یارانه شان قطع شده بوده، برقراری 
دوباره یارانه هم انجام ش��ده اس��ت، گفت: بله! 
همانطور که گفته ش��د ۴50 هزار شکایت را از 
طریق سایت و مراکزی در کل کشور و مراجعه 
حضوری در شهرس��تان ها ثبت کرده ایم که در 
نهای��ت از  ۴ میلیون و 700 ه��زار نفری که از 
فهرست یارانه بگیران حذف کردیم، یارانه  یک 
میلیون و 300 هزار نفر دوباره برقرار شده است.

قیمت برخی خودروهای داخلی
بازارکارخانهنوع خودرو
22.492.00037.700.000پراید 111
22.790.0003۵.100.000پراید 131
23.400.00034.800.000پراید 1۵1

27.۵70.00041.000.000تیبا صندوقدار
30.389.0004۵.200.000تیبا 2

32.944.600۵6.۵00.000پژو 40۵
SLX 3۵.10۵.900۵9.۵00.000پژو

34.74۵.200۵7.000.000پژو 40۵ دوگانه سوز
40.۵9۵.70070.۵00.000پژو پارس

42.481.00079.۵00.000پژو پارس کاس 13
20636.286.00060.300.000 تیپ 2
20641.942.00071.000.000 تیپ ۵

V8 20642.763.10071.۵00.000 صندوقدار
LX 33.۵3۵.40060.000.000سمند
EF7 34.338.20061.000.000سمند

36.616.0006۵.000.000سمند دوگانه سوز کاس 16
46.989.40081.۵00.000دنا دنده دستی

۵3.26۵.800104،000.000دنا پاس اتوماتیک
20747.128.30091.000.000 دنده دستی
207۵4.361.900116.000.000 اتوماتیک

196،000،000200،300،000سراتو با آپشن 2000
61،000،000127،800،000ساندرو استپ وی اتوماتیک

7۵،000،00089،900،000اچ سی کراس
S7 194،000،000201،000،000هایما
S۵ 138،000،000171،800،000هایما
74،9۵2،000130،000،000چانگان

48،264،00088،800،000پارس تندر
42.941.00084.800.000سمند سورن )توربو(

     قیمت ها به تومان است

استیضاح

3اقتصاد

گ�روه اقتصادی: در پی نجومی ش��دن نرخ خودرو 
تقاضا ب��رای خرید موتوس��یکلت افزایش یافت و 
سوداگران در بازار موتوسیکلت نیز فعال شده اند تا 
جایی که قیمت برخی مدل ها از خودروهای پرتیراژ 

نیز فراتر رفته است!
به گ��زارش »وطن امروز«، طب��ق اعام مراجع 
رسمی، نرخ موتوس��یکلت از ابتدای سال تا کنون 
روند رو به رش��دی به خود گرف��ت که با توجه به 
گرانی های عجیب و غریب در انواع بازارها این روند 
طبیعی به نظر می رس��د اما بررسی دقیق تر نشان 
می دهد حضور محس��وس سوداگران موجب شده 

افزایش قیمت ها در این بازار نجومی شود.
گزارش های میدانی نش��ان می دهد موتورهای 
10 میلیون تومانی ت��ا آبان ماه، حاا به قیمت ۲۴ 
میلیون تومان معامله می شود که نشان از رشد ۲۴0 
درصدی دارد. تولیدکنندگان اعتقاد دارند رشد قابل 
توجه قیم��ت در زمانی رخ داد ک��ه اکثر تولیدات 
کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات 

با افت شدیدی روبه رو شده بود.
مسؤوان اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت مدتی 
پیش اعام کرده بودند: برخی از قیمت های اعامی 
در بازار موتوسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و 
فروشنده حق ندارد محصولی که ابتدای سال جاری 
در حدود 10 میلی��ون تومان بوده را به قیمت ۲۴ 
ت��ا ۲5 میلیون تومان عرضه کند. در ایام گرانی ارز 
فضایی برای سوءاستفاده به وجود آمد و برخی افراد 
برای کس��ب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود 
و محص��وات آن بازار را بدون هیچگونه اطاعاتی 
خریداری کردند که بازار موتوسیکلت مستثنا از این 
قاعده نبود. رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه، 
موتوس��یکلت و ل��وازم یدک��ی در این ب��اره گفت: 
ش��رکت های تولیدکننده موتوسیکلت باید قیمت 
تمام ش��ده محصول و قیمت عرض��ه آن در بازار را 
به اطاع عموم برس��انند. محمد خادم  منصوری در 
گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با بازار موتوسیکلت و 
دوچرخه اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به سرد 
شدن هوا از میزان تقاضای موتوسیکلت و دوچرخه 
کاس��ته شده و این در حالی اس��ت که با توجه به 
قان��ون پاک گ��ذاری موتوس��یکلت برپایه خروج 
موتورهای فرسوده، پاک گذاری موتوسیکلت های 
جدید با مشکل مواجه شده است. وی گفت: بازار در 
شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی 
شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول 
کنند. در س��ال های گذشته متقاضیان در ماه های 
بهمن و اس��فند برای رفع نیاز سال آینده خود در 
ارزان��ی بازار خریدها را انجام می دادند که امس��ال 

پیش بینی می ش��ود این موضوع رخ ندهد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم 
یدکی یادآور شد: با کاهش قیمت دار به کمتر از 
10 هزار تومان تصمیم بر آن ش��د تا قیمت لوازم 
یدکی از س��وی اعضای اتحادیه کاهش یابد اما در 
حال حاضر نوسان دوباره دار این تصمیم را در اجرا 
با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به واسطه 
قیمت باای موتوس��یکلت، متقاضیان تمایلی به 
خرید محص��ول جدید ندارند و موتورهای س��ابق 
خود را تعمیر و از آنها استفاده می کنند. منصوری 
تاکید کرد: در شرایط فعلی دستگاه های نظارتی باید 
بر فعالیت تمام قس��مت های بازار و اقتصاد نظارت 
بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت گذاری غیرمنطقی 
و باتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است. رئیس 
اتحادی��ه فروش��ندگان دوچرخه، موتوس��یکلت و 
ل��وازم یدکی ادامه داد: با وجود آنکه س��ود قانونی 
فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص 
است اما موتوسیکلتی که 1۴ میلیون تومان ارزش 
دارد در ب��ازار به قیمت بیش از ۲0 میلیون تومان 
داد و ستد می شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: 
یکی از مش��کات بازار و اقتصاد کش��ور، برگزاری 
جلس��ات دولتی در پش��ت درهای بس��ته است و 
برای رفع مشکات باید از فعاان و کارشناسان هر 
حوزه در تصمیم گیری ها استفاده شود. منصوری در 
پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش 
موتوس��یکلت از س��وی کارخانجات و شرکت های 

مونتاژکار، ش��فاف و به صورت اینترنتی برای تمام 
متقاضیان انجام نمی گیرد، اظهار کرد: در سال های 
گذش��ته شرکت ها به صورت ثبت نامی محصوات 
خود را عرضه می کردند اما با افزایش میزان تولید 
و دسترس��ی آسان به موتوسیکلت در سطح شهر، 
این ش��یوه آرام آرام کنار گذاش��ته شد و در شرایط 
فعلی به واسطه آنکه شرکت های تولیدی و مونتاژکار 
موتوس��یکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و 
قطعات را ندارند، به علت نگرانی از تاخیر در تولید، از 
شیوه پیش ثبت نام استفاده نمی کنند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی از 
ش��یوه اطاع رس��انی و قیمت گ��ذاری محصوات 
خانواده موتوس��یکلت انتقاد ک��رد و گفت: به نظر 
می رسد ش��رکت ها برای جلوگیری از سوء استفاده 
افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کاا به 
همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت های خود 
اعام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت باایی را 

در بازار به همراه خواهد داشت.
نظارت، نظارت، نظارت ■

با وجود اینکه رئیس اتحادیه قیمت های نجومی 
را قبول ندارد اما بررسی های میدانی نشان می دهد 
بازار موتوسیکلت تحت تاثیر سوداگران است. خرید 
و فروش موتوس��یکلت ها حتی در فروش��گاه های 
اینترنتی رون��ق دارد و در فصلی که معموا تقاضا 
برای ای��ن کاا کاهش می یابد، قیمت ها همچنان 
روند صعودی دارد. گویا بخش نظارت و بازرس��ی 

اتحادیه دوچرخه و موتوس��یکلت توانایی مقابله با 
س��وداگران را ندارد و حتم��ا باید نهادهای نظارتی 
دیگر به این مساله ورود کنند، چون با سرعتی که 
قیمت موتوسیکلت باا می رود، دیگر از هم قیمت 

شدن آن با خودرو نباید تعجب کنیم.

وطن امروز  شماره 2620 دوشنبه 10 دی 1397

قیمت های نجومی فصل سرد خرید موتوسیکلت را داغ کرد

موتوسیکلت رسید به پراید!
موتور 14 میلیون تومانی، 20 میلیون تومان فروخته می شود

یک نماینده مجلس شورای 
اسامی با افش��ای جزئیات 
واگذاری برخی شرکت های بزرگ، گفت: چالش 
اصلی خصوصی س��ازی در ایران اهلیت ش��خص 

خریدار است.
داری��وش  اس��ماعیلی ب��ا ن��ام ب��ردن برخی 
ش��رکت های ب��زرگ چون ماشین س��ازی تبریز، 
نیش��کر هفت تپه، آلومینیوم المه��دی، هپکو و 
پاایش��گاه کرمانش��اه و جزئیات واگ��ذاری این 
ش��رکت ها، گفت: 55 نماینده مجلس ش��ورای 
اسامی اخیراً از رئیس قوه قضائیه خواستند برای 
بررس��ی روند این واگذاری ه��ا و تخلفات کمیته 
ویژه ای تش��کیل ش��ود. وی گفت: ش��رکت های 
خصولتی و نهادهای عموم��ی غیردولتی چالش 
اصلی هستند، چون از یک طرف دولتی نیستند 
و از طرف��ی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای 
هیات مدیره ش��رکت های خصولتی هستند، در 
اختیار دولت اس��ت؛ در نتیجه مدیران عامل این 
ش��رکت ها نگران بیان شرکت نیستند و در این 
شرکت ها ش��فافیتی هم وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه جدی ترین مشکل خصوصی سازی نداشتن 
اهلیت افرادی اس��ت که ش��رکت به آنه��ا واگذار 
می ش��ود، افزود: اگر بنا باش��د یک واحد تولیدی 
خصوصی سازی شود به مفهوم این است که واحد 
به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش 
پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی 
به س��مت نابودی برود، یعنی دولت مال فروش��ی 

کرده اس��ت. وی ابراز کرد: قرار بود پول واگذاری 
شرکت های بزرگ توسعه ای مثل  ایمیدرو و ایدرو 
به بخش توسعه ای واریز شود که نشد؛ به طور مثال 
ماشین س��ازی تبریز که واگذار شده 1۲6 هکتار 
زمین کارخانه اس��ت و ۸3 هزار مترمربع زمین و 
۴00 آپارتم��ان دارد که  ۸35 میلیارد تومان پول 
زمین های اطراف کارخانه اس��ت. پول زمین های 
کارخانه و این واحدها بیش از 5هزار میلیارد تومان 
است، حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود 
دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع 
است که یک واحد ماشین آات آن نیز 10 میلیون 

یورو قیمت دارد. این کارخانه 6۸7 میلیارد تومان 
به فروش رفته اس��ت و فردی ک��ه این کارخانه را 
خریداری کرده کاماً نا اهل بوده است. وی افزود: 
نیشکر هفت تپه نیز ۲هزار و 600 میلیارد تومان 
ارزش گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته 
شده است و گفته شده 6۸0 میلیارد تومان بدهی 
دارد و ۲۲۲ میلی��ارد تومان قرار ش��ده به دولت 
بدهد، یعنی کارخانه ای که ۲هزار و 600 میلیارد 
توم��ان ارزش دارد خریدار در گام اول 10 میلیارد 
تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت 
ازم را ندارند. این نماینده مجلس گفت: نیروگاه 

اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار ش��ده 1۴00 
میلیارد تومان قیمت گذاری شد که 10 درصد را 
نقد  و بقیه را به صورت  اقساطی پرداخت کردند. 
این نیروگاه فقط ۲هزار میلی��ارد تومان از دولت  
طلب دارد که نش��ان می دهد ارزیابی درس��تی از 
این تصدی گری ها در دولت وجود ندارد. اسماعیلی 
اضافه کرد: آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار 
پایینی واگذار ش��د که مجموع ش��مش و قراضه 
موجود در آن 350 تن محاسبه شد. این در حالی 
اس��ت که 135هزار تن ش��مش و ضایعات در آن 
کارخانه وجود داشت و 500 میلیارد تومان هم زیر 
قیمت واگذار ش��د که با اعتراض مردم مواجه شد 
و با بررسی مجدد هیات تجدید نظر 3۴6 میلیارد 
تومان به قیمت اولیه اضافه کرد. وی ادامه داد: در 
همین مورد )آلومینیوم المهدی( قانون می گوید 
جاهایی می توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر 
100 میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری 
نباش��د. این در حالی است که آلومینیوم المهدی 
60 درصد آلومینیوم کشور را تأمین می کند. هپکو 
و پاایش��گاه کرمانشاه نیز نمونه های ناموفقی در 
واگذاری ها هستند. اسماعیلی در انتها خاطرنشان 
کرد: برخی از مدیران و کارکنان بانک مرکزی که 
به  جرم رشوه بازداشت ش��ده اند از جمله افرادی 
هستند که پرداخت ارز ۴۲00 تومانی را تسهیل 
کردن��د و آنچه را گرفتند به جای هزینه در بخش 
تولید در بازار به فروش رساندند و مشکات کشور 

را دوچندان کردند.

ش��فافیت در نح��وه هزینه های 
شرکت های دولتی در بودجه یکی 
از مواردی است که انتظار می رفت پاسخ داده شود 
ول��ی در ایحه بودجه 9۸ نح��وه هزینه 939 هزار 
میلیارد توم��ان از درآمد 9۸0 هزار میلیارد تومانی 
3 ش��رکت دولتی بزرگ، در هاله ای از ابهام است. 
به گزارش تسنیم، دولت در ایحه بودجه سال 9۸، 
عاقه ای به ش��فافیت درباره شرکت هایی همچون 
ش��رکت ملی نفت ایران که قرار اس��ت سال آینده 
بی��ش از 573 هزار میلیارد توم��ان را هزینه کند، 
ندارد. مس��اله ای که درباره  بسیاری از شرکت های 
ب��زرگ دیگر و نح��وه هزینه کرد درآمدهای ش��ان 
مغف��ول مانده؛ از ریز هزینه های 309 هزار میلیارد 
تومانی از محل درآمد شرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ت��ا  جزئیات هزین��ه 57 هزار 

میلیارد تومانی ش��رکت ملی 
گاز ای��ران. بر اس��اس جداول 
بودجه، شرکت ملی نفت ایران 
)مادر تخصصی( در س��ال 9۸ 
درآمدی مع��ادل 611 هزار و 
919 میلیارد توم��ان خواهد 

داش��ت و در مقاب��ل، بیش از 573 ه��زار میلیارد 
توم��ان )573,۲9۲ میلیارد تومان( هزینه برای آن 
دیده ش��ده است. ش��رکتی که با احتساب مالیات 
۲ ه��زار و 17۴ میلیارد تومان��ی ، بیش از 36 هزار 
میلیارد تومان سود در سال آینده خواهد داشت که 

از این می��ان بیش از ۴ هزار و 
300 میلی��ارد تومان )۴,3۴۸ 
میلیارد تومان( س��هم دولت 
و 3۲ ه��زار میلیارد تومان آن 
به عن��وان »اندوخته« در نظر 
گرفته شده اس��ت. در جداول 
مربوط به شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های 
نفتی، میزان درآمد این ش��رکت در سال 9۸ بیش 
از 309 ه��زار میلیارد توم��ان )309,379 میلیارد 
تومان( دیده شده و در مقابل هزینه های این شرکت 
تقریباً معادل هم��ان درآمد یعنی 309 هزار و 56 

میلیارد تومان  درج شده است. شرکتی که معادل 
161 میلیارد تومان از س��ود آن تحت عنوان »50 
درصد سود ویژه« در نظر گرفته شده و در مجموع 
با احتساب مالیات ۸0 میلیارد تومانی، این شرکت 
معادل ۲۴3 میلیارد تومان سوددهی در سال آینده 
خواهد داش��ت. همچنین درآمد شرکت ملی گاز 
ای��ران 65 هزار میلیارد توم��ان )65,۸33 میلیارد 
تومان( در سال آینده پیش بینی شده و در مقابل نیز 
هزینه ای معادل 57 هزار میلیارد تومان )57,1۲۸ 
میلیارد تومان( برای آن در نظر گرفته ش��ده است. 
این ش��رکت نیز با احتساب مالیات 1000 میلیارد 
تومانی اش، س��ودی معادل 7 هزار و 6۸6 میلیارد 
تومان خواهد داش��ت و از این سود، بیش از ۲000 
میلیارد تومان آن به عنوان »50 درصد سود ویژه« 

در نظر گرفته شده است.

اعتراض نمایندگان مجلس به چرخه واگذاری ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و...

ارزان فروشی به اسم خصوصی سازی

ابهام در هزینه 900 هزار میلیارد تومانی 3 شرکت بزرگ دولتی

بودجه 3 شرکت نفت، گاز و پاایش و پخش شفاف نیست

خصوصی سازی

بودجه

صنعت

خودرو

قیمت برخی موتوسیکلت های موجود در بازار
قیمت )تومان(حجم موتور )CC(مدل

20023،000.000باجاج پالس
12۵6.3۵0.000تک تاز موتور

1۵09.900.000باکسر
12۵۵.۵00.000کویر
1۵06.400.000کویر

11016.000.000تی وی اس ویگو
12۵28.000.000هوندا ویو

1۵038.2۵0.000هوندا کلیک
12۵76.000.000وسپا
300130.000.000وسپا

TVS 18017.6۵0.000آپاچی
TVS 20021.۵00.000آپاچی

2۵023.260.000بنلی
2۵03۵.000.000سوزوکی

نفت



گ�روهاجتماع�ی:رئیس کمیته 
 ام��داد  امام خمینی )ره( گفت: از 
دولت می خواهیم همان طور که حقوق کارمندان 
بدرس��تی ۲۰ درصد افزایش می یاب��د، اعتبارات 
مددجویان  امداد هم به همین نسبت رشد داشته 

باشد.
به گزارش تس��نیم،  س��ید پرویز فتاح اظهار 
داشت: انقاب اس��امی از ابتدا در دست جوانان 
کشور بود. در دفاع مقدس هم کار اصلی بر عهده 
جوانان بود زیرا  امام )ره( در تمام مس��ؤولیت ها به 
جوانان اعتماد کردند و همین باعث تداوم انقاب 

شد.  امروز مردم همان مردم 
ابتدای انقاب هس��تند و در 
9 ماه گذشته زیر شدیدترین 
فش��ار اقتصادی سوختند و 
س��اختند  اما هی��چ موضوع 
حاشیه ای در کشور به وجود 

نیامد. رئیس کمیته  امداد  امام خمینی )ره( افزود: 

س��ال گذش��ته و در ابتدای 
 امس��ال تاش خوب��ی برای 
رفع فق��ر مطلق در کش��ور 
انجام شد. با همکاری دولت 
و مجل��س تبص��ره 14 با 7 
هزار میلی��ارد تومان اعتبار با 
هدف کاهش فقر مطلق برای س��ال 97 تصویب 

ش��د که در 9 ماه اول س��ال ای��ن بودجه به طور 
کامل محقق شده است. فتاح با بیان اینکه کمیته  
امداد از معدود دستگاه هایی است که بودجه آن به 
طور کامل محقق ش��ده است، گفت: طی ۲ سال 
گذش��ته و تا آخر سال 96 از طریق خودکفایی و 
توانمندسازی، جامعه تحت حمایت کمیته  امداد 
ح��دود 15 درصد کاهش یاف��ت و وظیفه اصلی 
ما همین اس��ت. معتقدیم یارانه دادن به تنهایی 
کارگشا نیس��ت و اقدامات کمیته  امداد از طریق 
توانمندسازی و استفاده از وام قرض الحسنه با قوت 

پیگیری می شود. 

رئیسکمیتهامدادامامخمینی)ره(مطرحکردچهرهروز
افزایشاعتباراتمددجویانامدادمانندحقوقکارمندان
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سخنگویسازماناورژانسکشور:
 واژگونی سرویس مدرسه
 ۶ مصدوم برجا گذاشت

سخنگوی س��ازمان اورژانس کشور گفت: بر 
اثر واژگونی خودروی حام��ل دانش آموزان 6 نفر 
مصدوم شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان 
اورژانس کشور در ارتباط با جزئیات حادثه واژگونی 
سرویس مدرسه به فارس گفت: در محور ارومیه به 
روستای فیروزیان یک دستگاه مینی بوس حامل 
دانش آموزان واژگون شد. وی گفت: در این حادثه 
6 نفر از دانش آموزان مصدوم شده اند که بافاصله 
پس از اعام حادثه ۲ دستگاه آمبوانس به محل 

اعزام شد.
توضیحآموزشوپرورشدربارهحادثه ■

در همین ب��اره مدیرکل اداره اطاع رس��انی 
آموزش وپ��رورش ارومیه درب��اره چرایی واژگونی 
ک��رد.  ارائ��ه  توضیحات��ی  مدرس��ه  س��رویس 
مهدی محمدپ��ور، مدیرکل اداره اطاع رس��انی 
آموزش وپ��رورش ارومیه درب��اره حادثه واژگونی 
سرویس مدرس��ه دانش آموزان گفته است: »یک 
دس��تگاه پراید حام��ل 5 دانش آموز ب��وده که از 
روستای فیروزیان در حال رفتن به سمت مدرسه 
بوده که به علت آمدن خودرو از مقابل از مس��یر 
اصلی خود خارج می ش��ود. از ای��ن 5 دانش آموز 
3 نفر مجروح ش��دند که بافاصله به بیمارستان 
ارومیه انتقال یافتند. بر اس��اس گزارشات رسیده 
وضعیت  مصدومان مطلوب است و آن ۲ نفر دیگر 

نیز هیچ صدمه ای ندیده اند«.

 دوره های آموزشی
برای مدیران مدارس و خانواده ها

وزیر  آموزش وپرورش با اش��اره به اینکه عامل 
اصلی مشکات کمبودهای آموزشی نیست، گفت: 
دوره های آموزشی الزامی برای مدیران مدارس و 

خانواده ها برگزار می شود.
به گ��زارش تس��نیم، س��یدمحمد بطحایی، 
وزی��ر آموزش وپرورش در نشس��ت با نمایندگان 
انجمن های اولیا و مربیان اظهار داشت: در رویکرد 
نوین آموزش وپرورش، خانواده و مدرسه به عنوان 
۲ ش��ریک تلقی می ش��وند که تمام تاش آنها 
گس��ترش و تعالی سرمایه مش��ترک است و اگر 
ضوابط ش��راکت را رعایت نکنند به سرمایه آنها 
لطم��ه خواهد خورد. وی اف��زود: مهم ترین اصل 
در یک شراکت، تعامل است و این بدان معناست 
که ما به عنوان آموزش وپرورش مش��کات را به 
شریک خود بگوییم و ش��ریک ما یعنی خانواده 
نیز موضوعات، مش��کات و پیشنهادهای خود را 
بیان کند و پس از آن با یکدیگر تصمیم بگیریم. 
وزیر  آموزش وپرورش گفت: هم اکنون ش��رایط به 
گونه ای است که ۲ ش��ریک -خانواده و مدرسه- 
هر کدام کار خ��ود را انجام می دهند یعنی ما در 
مدرس��ه برنامه درس��ی و برنامه ها را با روشی که 
خودمان می دانیم اجرا کرده و کاری به خانواده ها 
و مشکات آنها نداریم و از سوی دیگر خانواده نیز 
فرزندش را براساس روش های خود تربیت می کند.  
بطحایی خاطرنشان کرد:  مشاور مدرسه باید بداند 
چه نشانه هایی در دانش آموز حکایت از آن دارد که 
او دچار آسیب های اجتماعی شده است، همچنین 
می خواهی��م آموزش ها را برای خانواده ها اجباری 
کنیم؛ همان طور که مدیر مدرس��ه ما در شهریور 
98 به ش��رطی می تواند به مدیری��ت ادامه دهد 
که 13 گواهینامه را دریافت کرده باشد که البته 
خیلی هم پیچیده نیست و دوره های آن عملیاتی 
اس��ت و این گواهینامه در حوزه صیانت از ایمنی 
و س��امت دانش آموزان است، خانواده ها هم باید 
دوره های آموزشی را گذرانده باشند و هنگامی که 
برای ثبت نام به مدرس��ه آمدند از آنها گواهینامه 

دوره آموزشی طلب  خواهد شد.

 مدیران خانه  های دوام محات بیس��ت ونه گانه 
منطقه 5 شهرداری تهران همزمان با روز ایمنی 
در براب��ر زلزله و کاهش اث��رات بایای طبیعی با 
هدف افزایش آمادگی در سوله بحران منطقه گرد 
هم آمدند. علیرضا حاج حسینی، دبیر ستاد بحران 
این منطقه هدف از تشکیل گروه دوام را افزایش 
مش��ارکت مردم و کارآمد ش��دن هر چه بیشتر 
سیستم مدیریت بحران در مواقع بروز حادثه اعام 
کرد و افزود: دوام مخفف کلمات داوطلب واکنش 
اضطراری محله است و به افرادی اطاق می شود 
که در ش��رایط عادی ضمن ارتق��ای آگاهی های 
خود، در برگزاری مانورهای گوناگونی که توسط 
س��تاد مدیریت بح��ران برنامه ریزی می ش��ود، 

مشارکت و امدادرسانی می کنند.

سخنگویشرکتکنترلکیفیتهوااعامکرد
افزایش غلظت آاینده ها در تهران

س��خنگوی ش��رکت کنترل کیفیت هوای 
ته��ران گف��ت: دوش��نبه)امروز( ب��ر غلظ��ت 

آاینده های تهران افزوده می شود.
لی��ا نظری، س��خنگوی ش��رکت کنترل 
کیفیت هوای تهران به فارس گفت: دوش��نبه 
بر غلظت برخی آاینده ها اضافه می ش��ود. به 
گفته نظری، برای برخی ساعات وزش باد مؤثر 
ب��ه بزرگی 3 تا 5 متر بر ثانی��ه انتظار می رود. 
وی افزود: دمای هوا در پایتخت روند افزایشی 
خواهد داش��ت. نظری گفت: میانگین شاخص 
آلودگی هوا یکش��نبه 64 بود و هوا در شرایط 

سالم قرار داشت.

رئیسسازمانامدادونجاتخبرداد
امدادرسانی به 5  هزار و 100 نفر 

در برف و کواک

رئیس س��ازمان امداد و نجات  هال احمر 
گفت: در عملیات برف و کواک طی 7۲ ساعت 
گذشته به 51۰۰ نفر در 15 استان امدادرسانی 

شد.
مرتضی س��لیمی به میزان، اظهار داش��ت: 
غرب��ی،  و  ش��رقی  آذربایج��ان  اس��تان   15
اردبی��ل، چهارمحال وبختی��اری، خوزس��تان، 
س��منان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه وبویراحمد، گیان، لرستان، مازندران 
و هم��دان متأث��ر از برف و ک��واک بود که به 
55 محور کوهس��تانی امدادرسانی شده است. 
وی گف��ت: 3۰8 امدادگ��ر در قالب 87 تیم به 
51۰۰ نفر امدادرس��انی کردند که از این تعداد 
73 نفر اسکان اضطراری پیدا کرده و همچنین 
11 نفر به مراکز درمانی منتقل ش��دند. وی با 
اش��اره به رهاسازی 6۰1 دستگاه خودرو افزود: 
87 تی��م در قالب 3۰8 نفر نی��رو در عملیات 

امدادرسانی حضور داشتند.

سرپرستسازمانتأمیناجتماعیخبرداد
واریز بسته حمایتی مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از واریز 
بسته حمایتی مستمری بگیران این سازمان خبر 
داد و گفت: این بسته حمایتی برای ۲ میلیون 
و 6۰۰ ه��زار مس��تمری بگیر تأمین اجتماعی 

دوشنبه 1۰ دی ماه واریز می شود. 
به گزارش میزان، محمدحس��ن زدا گفت: 
تاش کردیم بسته حمایتی مستمری بگیران 
تحق��ق پیدا کند. در نهایت امروز تامین اعتبار 
ش��د به ط��وری ک��ه ۲ میلی��ون و 6۰۰ هزار 
بازنشسته و مس��تمری بگیر تحت پوشش که 
حقوق زیر 3 میلیون می گیرند بسته حمایتی را 
دریافت خواهند کرد. وی گفت: تا پایان سال دو 
مرحله دیگر نیز سبد حمایتی به بازنشستگان 
ارائه خواهد ش��د ک��ه در مرحله اول به صورت 
نقدی خواهد بود و به هر بازنشسته ۲۰۰ هزار 

تومان تعلق می گیرد. 
ب��ه  حمایت��ی  بس��ته  زدا،  گفت��ه  ب��ه 
مس��تمری بگیرانی که تاکنون این بس��ته را از 
سایر نهاد ها دریافت نکرده اند، تعلق می گیرد و 
بازنشستگان مشمول بعد از همپوشانی بسته را 

دریافت می کنند.
 افرادی که از نهاد های دیگر بسته حمایتی 
گرفته اند اسم ش��ان در لیس��ت سازمان تأمین 
اجتماعی نخواهد بود. سرپرست سازمان تأمین 
اجتماعی درب��اره حذف دفترچه های بیمه نیز 
گفت: دفترچه های بیمه در مراکز ملکی سازمان 
تامین اجتماعی در سراسر کشور به طور کامل 

حذف شده است.
 درب��اره مراک��ز درمانی طرف ق��رارداد نیز 
ح��ذف دفترچه در ح��ال اجراس��ت و در 14 
استان باقیمانده نیز ظرف چند روز آینده برنامه 
حذف دفترچه ها آغاز می ش��ود. زدا درباره رفع 
همپوشانی دفترچه های بیمه گفت: در این باره 
با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام می کنیم 
و تاکنون توانس��ته ایم 3 میلیون همپوشانی را 

حذف کنیم.

نیمکت

گروهاجتماعی:انگار حاشیه  های شورای پنجم پایان 
ندارد          ؛ حاش��یه   هایی که این روزها به داخل صحن 
شورا و روابط بین اعضای شورای هم کشیده شده 
اس��ت. ش��ورای پنجم از ابتدای تشکیل تا امروز با 
جابه جایی 3 نفر به عنوان شهردار پایتخت مواجه 
بوده اس��ت و در عمل بیش��تر فعالیت  های حوزه 
شهری این ش��ورا روی حاشیه  های ش��هرداران و 

انتخاب  های آنها متمرکز شده است. 
این در حالی است که این روزها در داخل شورای 
شهر و جلسات علنی ش��ورای پنجم هم خبرهایی 
اس��ت؛ خبرهایی از قهر رئیس ش��ورا و خ��روج از 
جلسه و همچنین درگیری لفظی بین اعضای شورا! 
حاش��یه   هایی که به باور کارشناس��ان حوزه شهری 
باعث می شود روند فعالیت  های اصلی حوزه شهری 
در کانشهر پایتخت تحت تاثیر قرار بگیرد و به جای 
پرداختن به متن، حاشیه ها این روزها پررنگ      تر است. 
پایتخت مشکات زیادی دارد و شهروندان هم 
انتظارات گوناگونی از مدیریت شهری برای فراهم 
آوردن یک سیس��تم منظ��م و بی حاش��یه دارند. 

بسیاری از طرح ها و پروژه های 
اختصاص  نیازمن��د  ش��هری 
بودجه، مدیریت و ساماندهی 
برای فعالی��ت و ارائه خدمات 
اس��ت و این مجموعه شورای 
شهر و شهرداری است که باید 
به این مهم رس��یدگی کند. با 
این حال شورای شهر همچنان 

در حاشیه است! 
شانتاژنکنید! ■

جلس��ه روز گذشته شورای 
ش��هر تهران حواش��ی ای داش��ت که منجر به قهر و 
ترک این جلس��ه از سوی رئیس ش��ورا شد. اعضای 
شورای شهر تهران در یکصدودهمین جلسه شورای 
ش��هر تهران بررس��ی طرح الزام ش��هرداری تهران 
به ادغ��ام و کاهش حوزه های معاونت ش��هرداری و 
حذف پس��ت های قائم مقام و مشاور را در دستور کار 
خود قرار دادند که در همین باره محس��ن هاشمی، 
رئیس شورای ش��هر تهران پیش��نهادهایی را که از 

سوی اعضای شورای شهر تهران 
مطرح شد، در جلسه اعام کرد.

پس از اعام پیشنهادات، برخی 
اعضا نظرات و پیشنهادات خود 
را مطرح کردند که درباره یکی 
از پیشنهادات و تبصره این طرح 
درگی��ری لفظی بین محس��ن 
هاشمی و محمد سااری، رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای شهر تهران شکل گرفت.
 رئیس کمیسیون عمران 
معتقد بود هاشمی این موضوع و پیشنهاد را مطرح 
نکرده و نسبت به رئیس شورا انتقاد کرد اما محسن 
هاشمی اعام کرد من این موضوع را مطرح کرده ام 
که شما آقای سااری متوجه نشده اید! سااری که 
نسبت به انتقاد مطرح شده عصبانی شده بود خطاب 
به هاشمی گفت: شما هر جلسه از شورا را یک جور 
اداره می کنید. رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره 
به موضوع مطرح ش��ده از سوی سااری خطاب به 

وی گفت: شانتاژبازی نکنید آقای سااری!
عذرخواهیهاشمی ■

پس از حاش��یه  های روز گذش��ته صحن شورا          ، 
رئیس شورای شهر تهران ضمن عذرخواهی بابت 
ترک جلس��ه در حاش��یه درگیری لفظی با برخی 
اعضای شورای گفت: به دلیل اینکه دیشب خوب 
اس��تراحت نکرده بودم، متاس��فانه کنترل جلسه 
را برای دقایقی از دس��ت دادم. وی درباره دس��تور 
جلسات دیروز شورای شهر افزود: در جلسه موضوع 
ساختار ش��هرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت 
و پیش��نهاداتی از س��وی برخی اعضا مطرح شد و 
تعدادی از آنها به تصویب رسید. در ارتباط با یکی از 
همین پیشنهاد ها برای دقایقی صحن شورای شهر 
به تشنج کشیده ش��د. محسن هاشمی که پیش 
از ترک اعضا از صحن، اعضای هیأت رئیس��ه را به 
جلس��ه فراخوانده بود، در پاسخ به پرسشی درباره 
دلیل برگزاری این جلس��ه گف��ت: موضوع خاصی 
نیست، درباره برگزاری این جلسه درخواستی شده 

بود که آن را برگزار می کنیم.

آوایشهر

ای�نروزه�ادرداخلش�ورایش�هر
وجلس�اتعلن�یش�ورایپنجمهم
خبرهاییاست؛خبرهاییازقهررئیس
ش�وراوخ�روجازجلس�هوهمچنین
درگی�ریلفظ�یبی�ناعضایش�ورا!
حاش�یههاییکهبهباورکارشناس�ان
ح�وزهش�هریباع�ثمیش�ودروند
فعالیته�ایاصل�یحوزهش�هریدر
کانشهرپایتختتحتتاثیرقراربگیرد
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معاونسازمانبهزیستیعنوانکرد
تحویل10هزارواحدمسکونیبهمعلوان

بههمتستاداجراییفرمانامام)ره(انجامشد
افتتاحقرارگاهجهادی»شهیدباباخانی«

گ�روهاجتماع�ی:مع��اون  امور 
بهزیستی  س��ازمان  توانبخشی 
کش��ور گفت: طی 9 ماهه سال جاری 479 هزار 
خانوار به  آمار مستمری بگیران اضافه شده که این 
رقم رشد 83 درصدی را نسبت به ابتدای سال 97 

نشان می دهد.
حس��ین نحوی ن��ژاد ب��ه 
فارس گف��ت: با هدف تأمین 
مس��کن ب��رای معل��وان و 
مددجوی��ان تحت پوش��ش 
س��ازمان بهزیستی کشور در 

طول س��ال های اخیر و با در نظ��ر گرفتن الگوی 
مس��کن حمایتی، نس��بت به تأمی��ن و واگذاری 
مس��کن با مش��ارکت خیرین، گروه های هدف و 
تأمین منابع مورد نیاز اقدام شده است. وی افزود: 
در همین راستا تا پایان س��ال گذشته 95 هزار و 
4۰۰ واحد مسکونی به گروه های هدف واگذار شده 
و 5۲ ه��زار و 995 واحد در دس��ت س��اخت بوده 
است. معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور گفت: 

پیش بینی می ش��ود تا پایان  امسال حدود 1۰هزار 
واحد مس��کونی تحویل مددجویان تحت پوشش 
بهزیس��تی ش��ود. نحوی نژاد درباره تأمین مسکن 
برای خانواره��ای دارای ۲ معلول به باا نیز گفت: 
برای 11هزار و 3۰۰ نفر واجد ش��رایط با همکاری 
بنی��اد مس��تضعفان انقاب 
اسامی، بنیاد مسکن انقاب 
اسامی و خیرین مسکن ساز 
45۰۰ واحد تاکنون تحویل 
داده ش��ده است.  وی تصریح 
کرد: تحوی��ل 45۰هزار واحد 
مس��کونی ب��رای خانواده های تک معل��ول و زنان 
سرپرس��ت خانوار نیز در برنامه وجود دارد.  معاون 
امور توانبخشی بهزیستی کش��ور گفت: پرداخت 
مس��تمری به زنان سرپرس��ت خانوار، معلوان و 
اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب می تواند نقش 
مؤثری در پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی 
و روانی و اجتماعی ایفا کند، چر اکه  این کمک ها 

به عنوان مقدمه توانمندسازی به حساب می آید.

گروهاجتماعی:گروه های جهادی 
فعال در شهر قم با حمایت قرارگاه 
جهادی خدمت  رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( یک قرارگاه مردمی جهادی در حاشیه این 

شهر تشکیل دادند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس،  
مسؤول  محمدودود حیدری، 
قرارگاه جهادی خدمت  رسانی 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( در حاش��یه افتتاح 
قرارگاه جهادی شهید باباخانی، 

اظهار داشت: افتتاح این قرارگاه به منظور پشتیبانی و 
حمایت از اقدامات گروه های جهادی در این منطقه 
آس��یب پذیر انجام ش��د. حیدری  گف��ت: از جمله 
اقدامات��ی که گروه های جهادی حاض��ر در قرارگاه 
شهید باباخانی با مدیریت گروه جهادی مصباح الهدی 
به آن خواهند پرداخت می توان به خدمات عمومی 
پزش��کی، سرکش��ی به خانواده های کم برخوردار و 
بی بضاعت، سرکشی و خدمت رسانی به خانواده های 

دارای معلول و خدمات فرهنگی و اجتماعی اش��اره 
ک��رد. وی افزود: ارائ��ه  خدمات عمران��ی از جمله 
آس��فالت خیابان ها، س��اماندهی معابر و فاضاب و 
تعمی��ر و مقاوم س��ازی برخی منازل س��اکنان این 
منطقه نیز از خدمات مهم دیگر این قرارگاه به مردم 
حاشیه شهر قم بویژه منطقه  
مسؤول  اس��ت.  اسماعیل آباد 
قرارگاه جهادی خدمت رسانی 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( خاطرنشان کرد: همه  
اقداماتی که گروه های جهادی 
در این منطقه در راس��تای محرومیت زدایی انجام 
خواهند داد با حضور و مشارکت مردم صورت خواهد 
گرفت و از ظرفیت ه��ای مردمی برای انجام هرچه 
بهتر امور استفاده می ش��ود. حیدری اظهار داشت: 
پیوست همه اقدامات عمرانی و غیرعمرانی گروه های 
جهادی که در این منطقه انجام می ش��ود خدمات 
فرهنگی با رویکرد مکتبی و انقابی است و گروه های 
تبلیغی طاب و روحانی در این امر مشارکت دارند.

جهادیبهزیستی

تشنجودرگیریلفظیمیانرئیسوبرخیاعضایشورایشهرتهران

قهر محسن هاشمی از جلسه شورای شهر
هال

رفاه

گروهاجتماعی:سخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشور گفت: سامانه ای 
با عنوان »ثبت تغییر نشانی محل سکونت« ایجاد 
ش��ده تا از این طریق کد ش��خصی افراد در کنار 

مکان و نشانی آنها ثبت شود.
س��یف اه ابوترابی ب��ه فارس گف��ت: یکی از 
اقدامات جدی که ثبت احوال دنبال می کند به روز 
کردن نام و نشانی محل سکونت شهروندان است. 
وی اف��زود: به همین منظور س��امانه ای با عنوان 
»ثبت تغییر نش��انی« ایجاد شده تا از این طریق 
کد شخصی افراد در کنار مکان و نشانی آنها ثبت 
شود. ابوترابی با بیان اینکه این سامانه در شناسایی 
جمعی��ت و مهاجرت ها کمک خواهد کرد، گفت: 

در واق��ع با این اقدام چنانچه 
نش��انی و آدرس افراد تغییر 
کن��د در ای��ن س��امانه ثبت 
شده و به روز رسانی می شود. 
س��خنگوی س��ازمان ثب��ت 
احوال کش��ور اظهار داشت: 

ب��ا توجه به اینکه ما مکلف ش��ده     ایم به ثبت این 
تغییرات، از س��وی دیگر س��ازمان ها و ادارات نیز 
مکلف ش��ده  اند آدرس، نشانی و کدپستی افراد را 

تنها از ثبت احوال اس��تعام 
کنن��د. وی تصری��ح ک��رد: 
بنابرای��ن از این پ��س تمام 
آدرس ه��ا از فرم های کاغذی 
الکترونیکی  و کاربرگ ه��ای 
حذف می شود. ابوترابی تاکید 
ک��رد: بنابراین مردم فرص��ت ۲۰ روزه ای دارند تا 
چنانچه نش��انی خ��ود را تغییر دهند به س��ایت 
س��ازمان ثبت احوال مراجعه ک��رده و آن را اعام 

کنند. ابوترابی بر دقت، سرعت و تصریح خدمت به 
مردم، پیش بردن ثبت احوال به سمت نوین  سازی 
و ایجاد امکانات و ابزارهایی برای مردم تکریم ارباب 
رجوع تاکید کرد. وی با بیان اینکه در حال رفتن 
به سوی دولت الکترونیک هستیم، گفت: خدمت 
الکترونیکی که توسط سازمان ثبت احوال کشور 
به مردم ارائه می ش��ود در راستای حذف تدریجی 

مراجعه حضوری مردم به ادارات است.
 س��خنگوی س��ازمان ثب��ت احوال کش��ور 
گف��ت: هم اکنون ام��کان ثبت تغییرات نش��انی 
در س��امانه س��ازمان ثبت احوال فراهم است که 
 متقاضیان می توانند اطاعات خ��ود را  به آدرس

 www.sabteahval.ir به روز کنند.

سخنگویسازمانثبتاحوالعنوانکردثبتاحوال
ثبتتغییرنشانیمحلسکونت

کوتاهوگویا



مردم و رهبری، عامل خاموش کردن فتنه بودند
شهرهای مختلف استان 
خراسان رضوی دیروز شاهد 
برگزاری مراسم بزرگداشت 
9 دی ب��ود. مش��هدالرضا، 
پایتخ��ت معنوی ای��ران از 
آن شهرهایی است که سال 
1388 و در جری��ان فتنه، 
خروش انقابی خود را بارها نش��ان داد. حاا 9 س��ال پس از یوم اه 9 دی 
1388، مردم مشهد در رواق  امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی یک اجتماع 
باشکوه را برای بزرگداشت 9 دی برگزار کردند. در این مراسم، علی سعیدی، 
رئیس دفتر عقیدتی - سیاسی فرماندهی کل قوا، با بیان اینکه فتنه 88 یک 
تعام��ل بین داخل و خارج بود، اظهار داش��ت: 2 جریان داخلی و خارجی 
دس��ت به  دست هم داده بودند تا انقاب را به سقوط بکشانند. وی تصریح 
کرد: در خنثی ش��دن فتنه 88، دو محور نقش تعیین کننده ای داش��تند؛ 
محور اول مقام معظم رهبری بودند که با صابت و مدیریت هوش��مندانه 
توانستند مسیر را هدایت کنند، به  تعبیر مرحوم سیدمحمدحسین فضل اه، 
رهبر انقاب تا 29 خرداد 88 پدری و از 29 خرداد به بعد رهبری کردند، 
این روش رهبران الهی است که تا یک مسیری پدری و در یک مقطعی با 
صابت  امت را رهبری و هدایت می کنند. سعیدی افزود: دومین رکن خنثی 
کردن فتنه 88 مردم بودند؛ آنها در 9 دی 88 به  میدان  آمدند و آتش فتنه 

را خاموش کردند.

۹ دی به معنی حقیقی کلمه »روز خدا« است
مردم شهرهای مختلف 
به  اردبیل دی��روز  اس��تان 
خیابان ها  آمدند و مراس��م 
بزرگداشت 9 دی را گرامی 
داش��تند.  در شهر اردبیل، 
دیار معروف به »داراارشاد« 
نیز مردم وایتمدار و دلداده 
آستان اباعبداه)ع( به خیابان  آمدند و یاد حماسه ماندگار 9 دی را گرامی 
داش��تند. در اجتماع باشکوه مردم اردبیل در مصای  امام خمینی)ره( این 
ش��هر، ابراهیم عزیزی عضو سابق ش��ورای نگهبان و معاون  طرح و برنامه 
معاونت راهبردی قوه قضائیه، با  اشاره به اینکه 9 دی روز بصیرت و آگاهی 
مردم انقابی ایران اس��امی است، گفت: حماسه 9 دی، حماسه بصیرت  
امتی اس��ت که در سخت ترین شرایط، نقشه های شوم شیاطین فتنه گر و 
جریان های حامی آنها را شناختند، در برابر این فتنه گران ایستادگی کردند 
و به دنیا نشان دادند انقاب اسامی همچنان پابرجا خواهد ماند. وی با  اشاره 
به اینکه یوم اه 9 دی ماه به معنی حقیقی کلمه  »روز خدا« است، افزود: 
برای شناخت و تبیین یوم اه 9 دی، باید مبنا و ویژگی انقاب اسامی را 
تبیین کنیم، س��پس دشمنان انقاب اسامی را بشناسیم و در نهایت راه 

مبارزه با دشمنان انقاب را مشخص کنیم.

 دشمن در تدارک فتنه جدید است
اس��تان فارس نی��ز دیروز 
چش��مگیر  حض��ور  ش��اهد 
م��ردم ش��هرهای مختلف در 
بزرگداش��ت حماس��ه بزرگ 
9 دی ب��ود. م��ردم انقابی و 
شهیدپرور ش��یراز نیز دیروز 
مراسم بزرگداش��ت یوم اه 9 
دی را با شکوه بسیار برگزار کردند. راهپیمایی بزرگ مردم شیراز از چهارراه پیروزی 
به سمت بلوار شهید آیت اه دستغیب)ره( آغاز شد و مردم در محل تقاطع خیابان 
9 دی در جوار حرم احمدبن موسی )ع( تجمع کردند. حجت ااسام والمسلمین 
عبداه حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب اسامی در این 
اجتماع باش��کوه با تاکید بر اینکه فتنه تمام نشده اس��ت، اظهار داشت: پس از 
شکست فتنه سیاسی 88، دش��من در تدارک فتنه ای دیگر است تا با تهدید و 
فشار اقتصادی، استقامت مردم را بشکند. وی افزود: دشمن در دهه 90 به دنبال 
فتنه ای دیگر اس��ت تا با تهدید و فش��ار اقتصادی، استقامت مردم را شکسته و 
کشور را به  زانو درآورد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان 
اینکه فتنه 88 نتیجه طراحی های 10ساله استکبار برای براندازی نظام جمهوری 
اسامی ایران بود، تصریح کرد: روز 9 دی همه بر سر سفره انقاب حاضر شده و با 

بصیرتی مثال زدنی، نقشه خطرناک دشمن را نقش بر آب کردند.

حماسه ۹ دی انقاب سوم ملت ایران بود
غرب��ی  مرزه��ای  در 
ای��ران، در آذربایجان غربی 
مختل��ف  نی��ز ش��هرهای 
استان ش��اهد راهپیمایی و 
حضور حماسی مردم برای 
گرامیداش��ت یوم اه 9 دی 
بود. در اجتماع باشکوه مردم 
ارومیه در مصای امام خمینی)ره( این شهر، عزت اه ضرغامی، رئیس اسبق 
رس��انه ملی و عضو شورای عالی انقاب فرهنگی، 9 دی را سومین انقاب 
مردم وایی ایران دانست و گفت: بعد از انقاب اسامی در سال ۵۷ و واقعه 
13 آبان سال ۵8، این حماسه مردمی با درک و فهم و بصیرت عمیق اتفاق 
افتاد و مردم فتنه را تش��خیص دادند. وی با  اش��اره به اینکه دشمن شبهه 
خس��تگی مردم از انقاب را مطرح کرده، افزود: دش��من باید بداند انقاب 
اس��امی به مردم تعل��ق دارد و مردم وایی هر لحظ��ه اراده کنند، درباره 
نظام و مسؤوان کشور و مشکات تصمیم خواهند گرفت، همانطور که با 
تشخیص فتنه در سال 88 مشتی محکم بر دهان یاوه گویان زدند. ضرغامی 
با بیان اینکه فتنه در هر دوره ای ویژگی ای دارد، افزود: براساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری، ایجاد عملیات و فتنه در سال 98 دور از ذهن نیست  اما 
باید بدانیم ملت وایی ایران یک بار با بصیرت و هوشیاری و رهبری آگاه، 
واکسینه شده و از فتنه عبور کردند و با اقتدار کامل و حواسی جمع، باز هم 

در مقابل دسیسه های دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

 از کید دشمن و فتنه های جدید نباید غافل شد

استان اصفهان استان سربلند در حوادث فتنه 88 بود. دیروز مردم متدین 
اصفهان باز هم به خیابان ها  آمدند و حماس��ه 9 دی را گرامی داش��تند. در 
میدان انقاب شهر اصفهان سردار علی فضلی، فرمانده دانشگاه افسری  امام 
حسین )ع( با  اشاره به ابعاد پشت پرده فتنه 88 گفت: اینها به دنبال کشته سازی 
بودند، 8 ماه از  ام القرای جهان اسام به  اندازه 8 سال انرژی گرفتند و بیش 
از 100 هزار بسیجی را درگیر کردند. وی بیان کرد: دعوت مکرر به وحدت 
شد ولی عرصه را تنگ کردند و در روز عاشورای حسینی از مظلومیت مردم 
سوءاستفاده و هتک حرمت به مقدسات و جفا کردند اما درود خدا بر مردمی 
که اطاعت از  امر  امام کردند و تومار فتنه را برای همیش��ه بس��تند.  سردار 
فضلی در عین حال هش��دار داد و خاطرنشان کرد:  اما از کید دشمن نباید 
غافل شد، چون ممکن است فتنه های جدیدی به بار بیاورند؛ پیامبر فرمودند 
وقتی مردم دچار غفلت شوند، خدا بدترین را بر آنها حاکم می کند ولی روز 9 
دی با بصیرت مردم نقطه عطف شد و یوم اه و روز مأیوس کردن دشمنان 
اس��ام و بیعت و میثاق ملت و  امامت ش��د. وی بیان داشت: در روز 9 دی 
 سال 1388 مردم شریف ایران از تمام سرمایه های خود گذشتند و بر عهد و 
پیمان ش��ان با نایب  امام زمان)عج( ماندند و حتی داشته های خود، جان و 
 اموال و همه سرمایه خود را هم برای معامله با خداوند به میدان آوردند تا از 

تکرار سقیفه جلوگیری شود.

فتنه 88 یک کودتای تمام عیار بود

سواحل زیبای خلیج فارس هم دیروز شاهد فریادها و شعارهای مردم 
انقابی بوشهر در گرامیداشت یوم اه 9 دی بود. هموایتی های شهید 
رئیسعلی دلواری برای بزرگداشت 9 دی، فتنه خارجی ها علیه استقال 
ایران، پس از راهپیمایی در مصای  امام خمینی)ره( بوشهر تجمع کردند. 
محمدجواد اریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در اجتماع مردم 
بوشهر اظهار داشت: فتنه 88 یک کودتای تمام عیار علیه نظام جمهوری 
اسامی بود و حاا که چند سال از این اتفاق گذشته پرده ها برداشته و 
مشخص شد چه توطئه وسیعی در کار بوده است. وی با  اشاره به تحلیل 
جهان غرب از علل عدم موفقیت و شکست آنها در جریان فتنه 88 ابراز 
داشت: دلیل اول آنها از موفقیت ایران در خنثی کردن این فتنه داشتن 
رهبری شجاع بود که با هدایت ها و بصیرت خود توطئه دشمن را خنثی 
و رسوا کردند. دلیل دوم اقتدار دستگاه های  امنیتی و قضایی کشور بود 
که توانستند عناصر ماجراجو را مهار کنند. اریجانی افزود: دلیل سوم نیز 
مردم ایران بودند که از نگاه تحلیلگران غرب، این ملت دارای سنسورهایی 
قوی و حسگرانه هس��تند و فهمیدند حرف هایی که به اسم تقلب زده 
می شود صحیح نیس��ت، بنابراین راه خود را جدا کردند؛ به عنوان یک 
کارش��ناس عنوان می کنم اگر یک دهم این فتنه در  آمریکا، فرانسه یا 

انگلیس صورت گرفته بود قطعا حکومت آنها سرنگون می شد.
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مراسم نهمین سالگرد یوم اه 9 دی روز گذشته با حضور گسترده مردم در تهران و شهرستان ها برگزار شد

ایران علیه فتنه تحریم ساز
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در اجتماع مردم تهران: فتنه ۸۸  از جنگ تحمیلی سهمگین تر بود

گروه سیاس�ی: مراسم گرامیداشت نهمین س��الروز حماسه 9 دی 88،  
صبح دیروز در میدان امام حس��ین تهران همزمان با سراس��ر کشور با 

حضور ده ها هزار نفر از مردم برگزار شد.
به گزارش »وطن امروز«، نهمین س��الگرد یوم اه 9 دی، روز بصیرت 
و میثاق امت با وایت، امس��ال در ش��رایطی با حضور گسترده و پرشور 
مردم برگزار ش��د که بازگش��ت تحریم های هسته ای که به اعتقاد اکثر 
کارشناسان معلول آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود، 
انگی��زه مردم برای اب��راز انزجار از فتنه گران و حامیان بین المللی آنها را 
دوچندان کرده بود. بر اس��اس آمار، آثار س��وء فتنه سال 88 باعث افت 
تولید در کشور شد و به موازات کاهش تولید و تحریم های تحمیل شده 
بر ایران، گریبان بخش صادرات کشور را نیز گرفت. آنچنان که آمار »اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران« 
نشان می دهد   ارزش کل صادرات کشور در سال 88 نسبت به سال 8۷، 
۶/13 درصد کاهش داشت. با اعمال تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران 
از س��ال 88 پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی وارد یک 
مرحله رکود شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که 
موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقامی خاص شد، 
تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد ۶/3۶ درصدی 
اقتصاد ایران در سال 8۷ بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال 

آخر دولت دهم به منفی ۴/۶ رسید. 
تهران، مراکز اس��تان ها و عموم ش��هرهای کشور صبح دیروز شاهد 
حضور انبوه مردمی بود که بار دیگر در مراسمی پرشکوه ضمن تجدید 
بیعت با رهبر فرزانه انقاب، انزجار خود را علیه فتنه گران و صحنه گردانان 
آشوب ها و اغتشاشات تحریم ساز سال 88 فریاد زدند. مراسم بزرگداشت 
یوم اه 9 دی در تهران در میدان امام حسین)ع( برگزار شد و این میدان 
مملو از جمعیتی بود که با در دس��ت داشتن بنرهای متعدد »مرگ بر 
فتنه گر« انزجار خود را از س��ران و اصحاب فتنه سال 88 ابراز داشتند. 
»اه اکبر، خامن��ه ای رهبر«، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر فتنه گر« از 
جمله شعارهای مردم تهران در این مراسم بود.  بنابر این گزارش،  پس 
از اجرای همخوانی و 2 قطعه »این عمار« با موضوع بصیرت و »من هم 
باید برم« با موضوع رش��ادت های مدافعان حرم، حاج صادق آهنگران به 
مداحی و خواندن اشعار انقابی در محکومیت فتنه و فتنه  گران پرداخت.

سهمگین      تر از جنگ تحمیلی ■
س��خنران مراسم بزرگداشت 9دی در تهران، سردار سرتیپ حسین 
س��امی، جانشین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقاب اسامی بود که 
در اظه��ارات خود، فتنه 88 را س��همگین تر از جنگ تحمیلی خواند و 
تاکید کرد فتنه 88 عامل تحریم کش��ور بود. جانشین فرمانده سپاه در 
این مراس��م اظهار داش��ت: همه قدرت های ش��یطانی مصمم بودند در 
آرزوهای ش��ان ایران را به براندازی برس��انند اما مل��ت ایران          ، قدرت ها و 
دنباله روهای داخلی ش��ان را با هم در گورس��تان تاریخ دفن کرد. سردار 
سامی افزود: فتنه 88 نقطه متراکم توطئه هایی بود که دشمنان برای 
ایران اندیشیده بودند . جنگ به جای بیابان ها به خیابان ها کشیده شده 
بود و به دنبال تس��خیر فکر و اندیشه ملت ایران بودند و فکر     می کردند     
می توانند ملت را از دستاوردها و رهبرشان جدا کنند. به گزارش فارس، 
وی اضافه کرد: فتنه 88 از جنگ تحمیلی خطرناک تر و سهمگین تر بود 
زیرا دشمن همه هویت، آگاهی و آزادی ملت ایران را نشانه رفته بود، آنها     

می خواستند دستاوردهای ملت را قربانی کنند.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران گفت: فتنه گ��ران زمینه 
اش��تهاآفرینی قدرت های ب��زرگ را در طمع به این س��رزمین فراهم 
کردند. اش��تهای دشمن تحریک ش��د و تصور کردند     می توانند موفق 
شوند. وی افزود: فتنه هزاران میلیارد به اقتصاد کشور ضرر زد، بر چهره 
مردم س��ااری ایران چنگ زد و این تص��ور را پیش آورد که ملت ایران 
متزلزل ش��ده اس��ت و این به ایجاد طمع در دشمنان ما جهت هجوم 
مجدد به این ملت کمک     می کرد. سامی گفت: 9 دی روزی است که 
ملت ایران آرزوهای دشمنان را تشییع و تدفین کرد و عظمت ایران را به 
نمایش گذاشت. وی ادامه داد: فتنه تصویری بود از دشمنان این ملت و 
9 دی تجلی شکوه این ملت. درود بر همه کسانی که آن روز آمدند و از 
تاریخ درس گرفتند. ملت ایران     می دانست اگر رهبر خود را تنها بگذارد، 

28 مرداد 32 تکرار خواهد شد.
فتنه ۸۸ عامل تحریم کشور بود ■

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش، 
تبعات اقتصادی فتن��ه 88 را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد فتنه 88 
عامل تحریم کشور بود. سردار سامی در همین راستا اظهار داشت: فتنه 
88 عامل تحریم کشور بود، لذا ملت ایران همچنان از آن فتنه خطرناک 
رن��ج     می برد. اما امروز نفوذ منطقه ای ما بخش های مختلفی از زمین را 
در بر می گیرد، نفوذ استکبارس��تیزی و نور انقاب اسامی ملت ها را از 

استعمار رهانیده است.  
محکومیت تطهیر جرم سران فتنه ■

طب��ق ای��ن گ��زارش قرائ��ت قطعنامه مراس��م حماس��ه مردمی 
9 دی،  بخ��ش پایان��ی برنام��ه دیروز ب��ود که انجام و ب��ا فریاد تکبیر 
 م��ردم تأیی��د ش��د.  در بخش��ی از ای��ن قطعنام��ه آمده اس��ت: فتنه 
آمریکایی- صهیونیستی سال 88 کودتای بین المللی با الگوی اهریمنی 
انقاب رنگین و جنگ نرم برای براندازی نظام جمهوری اسامی ایران بود 
که با دست قدرت الهی، هدایت های حکیمانه امام المسلمین، بصیرت، 
دشمن شناسی و عمل بهنگام مردم متدین و سلحشور با شکست مواجه 
شد. قطعنامه پایانی مراسم گرامیداشت یوم اه 9 دی همچنین افزوده 
است: همنوایی سران داخلی فتنه با دشمنان خارجی، گناهی بس عظیم 
و نابخش��ودنی است که هرگونه تاش مذبوحانه ای برای تطهیر جرم و 
جنایت غیرقابل عفو و بخشش آنها را شدیدا محکوم می نماییم. در بخش 
دیگری از قطعنامه نیز تصریح شده است: با تشدید سیاست های خصمانه 
نظام سلطه و تاش مذبوحانه معاندان برای التهاب آفرینی و کاهش امید 
و اعتماد مردم به نظام اسامی از طریق جنگ روانی و اقتصادی، ازمه 
نصرت و استیا بر تنگنا های کنونی را هوشیاری و استقامت همگان، جامه 
عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی درون زا و اقدامات عملی  مسؤوان با 
ت��اش حداکثری برای تحقق مطالبات بحق م��ردم و برخورد جدی با 

پدیده شوم گرانی و تورم بی سابقه ماه های اخیر می دانیم.

مردم با وفای گیان، دیار میرزا کوچک خان جنگلی هم دیروز با گرامیداشت حماسه 9 دی 
88 وفاداری خود به نظام اس��امی را اعام کردند. در اجتماع عظیم و کم سابقه مردم رشت در 
میدان شهدای ذهاب، محمد حسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه برای فراموش  شدن نهم دی ماه عملیات فریب برنامه ریزی شده است، گفت: عملیات فریب 
عملیاتی است که برخی ها تاش کنند تا ملت متضرر شوند و  عده ای از فتنه گران بیشتر گستاخی 
کنند. وزیر اسبق ارشاد با  اشاره به اینکه فتنه گران قضایای فردای انتخابات را به گونه ای پیش بردند 
که در راستای سیاست های مسؤول وقت اتحادیه اروپایی بود، بیان کرد: مسؤول اتحادیه اروپایی 
در سفر خود به ایران در دیدار با دبیر وقت شورای  امنیت ملی اذعان کرد مذاکرات هسته ای را 

به پس از نتیجه التهابات فتنه موکول کنند. صفارهرندی با بیان اینکه رفتار فتنه گران موجب 
شد مورد حمایت دشمنان قرار بگیرند، افزود: پیوند دشمن با فتنه گران پس از انتخابات تشدید 
ش��د و فتنه گران از حمایت اجانب  آمریکایی، سلطنت طلب ها و منافقینی که یک ربان سبز به 
گردن سگ های خود می بستند ابراز برائت نکردند. وی با  اشاره به رفتار روز عاشورای فتنه گران 
خاطرنشان کرد: اگر دشمن در جریان حادثه عاشورای 88 موفق می شد یقیناً نوبت رشت می شد 
و  جریان  آشوب را به شهرهای ایران می کشاندند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با  اشاره 
به گنگی دشمن در جنگ سخت گفت: دشمن در جنگ سخت یارای مقابله با ایران را ندارد  اما 

وقتی از داخل یارگیری می کنند انقاب اسامی با چالش روبه رو می شود.

عملیات فریب برای فراموشی فتنه 88



ادب 0 دوشنبه 10 دی 1397وطن امروز  شماره 2620 6

شاعری بی نقاب در فراز و فرود

»بی نقابی« مجموعه شعری است به معنای 
واقعی کلم��ه بی نقاب؛ ف��ارغ از این نقاب های 
جدول ضربی امروزین که به شعر می زنند و از 
فقدان س��واد ادبی در میان خوانندگان به وفور 
استفاده می برند و ضعف ها را در ورای حقه های 

ادبی و غیر ادبی پوشالی پنهان می کنند.
 بی نقابی قوت های ش��عر ام��روز را دارد. از 
قبیل س��ادگی زبان، عدم لکنت، لحن کامی 
نزدیک ب��ه عاطفه و... اما ضعف های اساس��ی 
ش��عر پس از انقاب نی��ز در آن موج می زند، 
مثل کهنگی اندیشه و گرفتاری در مضمون های 

همواره در تکرار شعر فارسی:
چه مگر بر سر ما آمده است

که غم دوری و دیدار یکی ست
جان به لب آمده چون بر لب تو
شوکران و شکر انگار یکی ست

 یا:
تو را شیرین ترین لیای دوران دوستت دارم
چنان فرهاد مجنون از دل و جان دوستت 

دارم
البته نه همیشه؛ گاهی ابیاتی و مضامینی 
عالی و زیبا از ش��اعر ب��روز می کند. تعداد این 
بروزها هم آنقدرهاس��ت که معتقد به تصادفی 
بودن آنها نباشیم. کم نیست در این مجموعه 

ابیاتی از این دست:
تو  ای سلطان قلبم با من درویش دردآلود

چه خوش س��ر ک��رده ای با لقم��ه ای نان 
دوستت دارم

درویش��ی، ش��اعری اس��ت در فراز و فرود. 
همی��ن غزل که 2 بیت آن ذکر ش��د، آینه ای 
است تمام نما از این فراز و فرودها که نشانه ای 
است بر سهل گیری او در شعر. شعر هنری است 
به غایت دشوار و مردافکن. شاعران بزرگ کشته 
و پیر شده فن شعرند. عمرهای عزیز بر سر راه 
سرودن گذاشته اند و این تصور که شعر کاری 
اس��ت صرفا ذوقی و حاصل دور هم نشینی ها و 
عش��ق باختن ها و دل دادن ه��ا در قهوه خانه و 
کافه، توهمی اس��ت عبث که حاصلش ادبیات 
امروزین ما اس��ت که مایه استهزاست!... درباره 
یکی از ش��اعران حکیم عصر قاجار می گویند 
دیوان ش��عر خ��ود را آماده کرده ب��ود و دیوان 
فخیم��ی نیز بود. ش��بی ابیاتی چن��د از آن را 
برای هم درس خود می خواند. از حجره کناری 
صدای لطیفی به گوش می رسد که این بیت از 

سعدی را آواز داده بود:
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس
حد همین است سخندانی و زیبایی را

از قضا این شاعر به رسم غالب شعرای قاجار 
مقلد سعدی بود. در همان لحظه دیوان آماده 
خ��ود را در آت��ش می اندازد و از ش��اعری توبه 
می کند. این برخورد کس��ی اس��ت که شعر را 
می شناسد اما متاس��فانه در دهه های اخیر ما 
ش��عر را نش��ناخته ایم و هر چه شاعر و هر چه 
طبع سلیم داشته ایم واگذاشته ایم که شعرهای 
سهل انگارانه بگویند و در ابتدائیات شعر بمانند. 
این فراز و فرود ها در شعر درویشی نشانه همین 

سهل گیری یک ماجرای دشوار است:
انیس روزهای تلخ و شیرین در کنار من

کمی بنشین و این تشویش بنشان دوستت 
دارم

مرا با آفتاب بودنت دلگرم خواهی کرد
تویی بر این شب شوریده پایان دوستت دارم

چنانکه ماحظه می کنید ردیف »دوستت 
دارم« در این دو بیت از اس��اس، حش��و است. 
یعنی به جبر ردیف و برای پر کردن جای خالی 
ردیف اس��ت که عبارت دوستت دارم استفاده 
می شود و رابطه ای میان اصل مضمون بیت با 

دوستت دارم وجود ندارد. 
البته حس��اب رباعی های ای��ن مجموعه از 
غزلیات جداس��ت. الحق رباعی های خوبی در 
این مجموعه می خوانیم که بالنسبه، فرم مربعی 

رباعی در آنها تکمیل می شود.
مرگ آمد و از خاک پرستی رستی

چشمی که به آسمان نبستی بستی
در وهم خودت آنچه نبودی بودی

در چشم همه هر آن چه هستی هستی...
قهر تو اگر چه راه را بر من بست
با عشق تو پرواز کنم از بن بست
دلتنگم از این قهر ولی می دانم

در قهر تو لطف آشتی کردن هست...
اما چرا ش��اعری که در غزل آن همه فراز و 
فرود دارد، می تواند رباعیات منس��جم بسراید. 
پاسخ را باید در همان نکته ای جست که در ابتدا 
گفتم؛ سهل گرفتن. ش��اعر حوصله پرداختن 
عمیق و س��ر و س��امان دادن به فرم بلندباای 
غزل را ندارد اما چون سرودن رباعی وقت کمی 
می ب��رد از پرداخت صحیح دریغ نمی کند. این 
یعنی اینکه این ش��اعر، چنانکه باید و شاید از 
قوت شاعری خود استفاده نمی کند. این البته 
اختصاص به حمید درویشی ندارد. این حاصل 
بنیادی است که برای شعر ما در دهه های اخیر 
گذاشته اند و تا معیار ما قضاوت های دقیقه ای 
و بی اندیش��ه جشنواره هاست و تراز شاعری ما 
همین چند اسم مطرح معاصرند، شعر ما از این 

فراز و فرود های مکرر فراتر نخواهد رفت!

پنجره

مجموعه ش��عر »بی خوابی عمیق«، یکی دیگر 
از دفترهای شعر شاعر نام آشنا محمدمهدی سیار 
است؛ شاعری که در غزل از شاعران جوان شاخص 
است و در قالب رباعی نیز دستی توانا دارد. اما این 
مجموعه تشکیل شده از چند شعر سپید و نیمایی 
که در ابت��دای کتاب آمده و چند رباعی و دوبیتی 
ک��ه در پایان کت��اب و حدود 30 غ��زل که »این 
میان، خوش دس��ت و پای��ی می زنند«. این کتاب 
96 صفحه ای را انتش��ارات سوره مهر منتشر کرده 
است. ش��عرهای اول و آخر کمیتش آنقدر نیست 
که صفحه ای را ب��ه آن اختصاص دهیم. مهم تر از 
آن، ش��عر ش��اخصی ندارد تا برایش دستی به قلم 
رود. یکی از اش��عار نیمایی هم که جانکی دارد، به 
نوعی یادآور شعر کوتاه شفیعی کدکنی است؛ اگرچه 

شبیه آن نیست. همانی که گفت:
»آخرین  برگ سفرنامه  باران این است/ که زمین 

چرکین است«
و محمدمهدی سیار می گوید:

»باز هم/ یک به یک/ وا شدند چترهای غرور/ باز 
هم/ بسته شد دریچه های کور/ هیچ کس/ غیر جوی 
و ناودان، قشنگ، تر نشد/ هیچ کس/ قشنگ تر نشد/ 
همچنان که پیش از این و بعد از این/ باز هم/ حرف 

آسمان/ ماند بر زمین!«
در واق��ع اینگونه ش��عرها چن��دان هم نیمایی 
نیس��تند؛ هم به واس��طه  امروزی  ب��ودن و هم به 
واسطه  صورت و فرم، چرا که بیشتر به همان غزلی 
می مانند که سیار دوس��تدار آن است، چون که با 
یک��ی دو افاعیل کم و زیاد کردن و جابه جا کردن، 
این گونه اش��عار نیمایی تبدیل به غزل می ش��وند؛ 
چنان که همان شعر کوتاه نیمایی شفیعی کدکنی 
هم بیشتر به شعر کاسیک شباهت دارد، چرا که 
دقیقا دارای یک مصرع و نیم اس��ت؛ یک بیتی که 

دمش را کمی زده باشند!
اما غزل های محمدمهدی س��یار دنیای خود را 
دارد. ش��اید بهتر باشد شاعران در همان قالبی که 
بیش��ترین توانایی را دارند، شعر بسرایند و وسوسه  

وارد شدن به حوزه  دیگر را از سر بیرون کنند. این 
اشتباه اس��ت که فکر می کنیم در قالب های دیگر 
هم می توانیم شعرهایی بگوییم در حد و اندازه های 
قالبی که آن را دوست داریم و تبحر داریم، زیرا این 
تبحر را از راه تجربه و ممارست به دست آورده ایم. 
از قدیم هم گفته ان��د: »کار نیکو کردن از پرکردن 

است«.
واقعا نمی ش��ود با چند شب تمرین، یک گاو را 
از یک عمارت 50 طبق��ه ای باا برد، مگر اینکه از 
کودکی، زمانی که آن گاو، گوس��اله  کوچکی بوده،  
ت��و ه��ر روز آن را کول می گرفت��ی و از 50 طبقه 
باا می بردی، تا به دس��ت آم��دن قدرت تو در این 
کار با این تمرین و ممارس��ت مش��مول زمان شد 
و تو توانس��تی. و این یعنی، ش��اعر غزلسرا با همه  
محدودیت هایی که مصراع های یکسان و هم قافیه 
 بودن کلمات آخر هر بی��ت برایش ایجاد می کند، 
باز غزل  گفتن برایش از شعر سپید و نیمایی گفتن 
راحت تر اس��ت و کلماتش را آسان تر بیان کرده و 

شعر بهتری در این قالب می گوید:
»می سوخت گرچه از تب گفتن دهان مان

ناگفته ماند حرف دل بی زبان مان
چشم  انتظار آمدن مردمان مباش

آن سوتر از مناره نرفته ا ست اذان مان
اهل زمین شدیم که مثل زمین شویم
گم  کرده راه، گوشه ای از کهکشان مان

سردرگمیم و مبهم، مانند سرنوشت
مانند نقش های ته استکان مان

از هرچه طول و عرض که دارد زمین، به جز
یک مستطیل چیست سرانجام از آن مان؟

اینجا کجاست؟... کیست بداند... که ما که ایم؟
این تازه کودکانه ترین چیستان مان!«

غزل های این دفتر محمدمهدی سیار کوتاه و 5 
تا 6 بیتی است که اغلب مصراع های شان نیز کوتاه 
اس��ت. در واقع این کوتاهی دوجانبه، شاعر را- اگر 
شاعر به واقع شاعر باشد )که الحمداه هست(- از 
زیاده گویی دور و شعرش را به ایجاز و گزیده گویی 
نزدیک می کند. مجموعه  حاضر را که می خوانید، 
خیلی زود به این نتیجه می رس��ید و نیز به نتایج 
مثبت دیگر که یکی تازگی تعابیر و اس��تعاره ها و 
تش��بیهات اس��ت و امروزی  بودن زبان غزل شاعر. 
با ای��ن همه، گاه اش��کااتی در کلی��ت غزل های 

محمدمهدی س��یار دیده می شود. یعنی گاه دقیقا 
آنجایی که ابیات یک غزل به تنهایی زیبا هستند و 
در کل نیز این امر اعاده شده اما یک چیز مخاطب 
حرفه ای را آزار می دهد و آن به نوعی ناتمام  ماندن 
همین 6-5 بیت زیبایی است که تعریف هایی هم 
دارد و نی��ز بیانش کردیم. یعنی نه ش��عر در یک 
کلیت پایان پذیری، به ش��کل ی��ک دایره در خود 
جمع می ش��ود و نه حت��ی در بیت آخر حرفش را 
تمام می کند. انگار غزل را همین گونه که هس��ت 

می توان ادامه داد:
»چنان مگرد، جز ظلماتی نیست

ما گشته ایم، آب حیاتی نیست!
حیران مشو که هیبت دریا نیز

جز جمع جبری قطراتی نیست
با تشنگی بساز که آن سوتر

شمشیر شمر هست و فراتی نیست
ما ماهیان آب گل آلودیم

ما را امید هیچ نجاتی نیست
حتی اگر پیامبری باشیم

دنبال نام مان صلواتی نیست...«.
بویژه که شعر در راس��تایی خاص یا سرازیری 
منفی باف��ی هم قرار دارد؛ مس��یری که آن را تا آن 
طرف فرحزاد هم می توان رفت. حاا فرض می کنیم  
و ب��ر آن صحه می گذاری��م و می گوییم حرف ها و 
معانی غزل منفی بافی ظاهری یا نوعی گله  عارفانه 
بود. ن��ه اینکه نمی ش��ود و نمی توانی��م منظور یا 
منظورهایی را از غزل حاصل کنیم اما این حاصل ها 
و دریافت ها طبیعی حاصل نشده، بلکه از بستر یک 
غزل کلی گو حاصل شده است که گستره  معنایی 
و معنوی اش، با هم��ه  زیبایی، حتی قدرت پرتاب  
کردن نگاه مخاطب را به فراس��وی خودش ندارد، 
بلکه نگاه مخاطب را به نقطه های گنگ و نامعلومی 
می برد که مخاطب با قوت و قدرت خودش ترسیم 
می کند و ش��عر کمکش نکرده؛ آنگونه که بعضی 
متون تاویل پذیر عرفانی، مخاطب را به تأویل های 
متع��دد و متنوع می رس��اند که هر چن��د متن و 
برداشتش، هم درس��ت است و هم درست نیست 
)یعنی نادرس��ت و غلط نیست، بلکه کامل نیست 
و از این منظر درس��ت نیست(. غزل محمدمهدی 
سیار ما را سرگردان نمی کند اما به جایی هم ما را 
نمی رساند تا ما خود دست به تأویل های گوناگون 

بزنیم. این یک نمون��ه از غزل هایی بود که در این 
دفتر زیاد نیست اما کم هم نیست.  از طرف دیگر، 
اینکه تصور کنیم یا گول بخوریم که یک شاه بیت 
در مقطع غزل توان جمع  ک��ردن غزل را دارد، باز 

اشتباه است.
اکثر غزل ه��ای این دفتر نیز آنق��در امروزی و 
مدرن و نو نیستند که مثا شعرهای شاعر را از این 
لحاظ با غزل های محمدعلی بهمنی مقایسه کنیم. 
منظورم این نیس��ت که محمدمهدی سیار چرا به 
بلندای غزل بهمنی نرسیده است، بلکه منظور این 
است که نوگرایی های سیار در اغلب غزل ها به پای 
نوگرایی های بهمنی و امثال بهمنی نمی رسد و در 
بس��یاری از موارد حتی به زبان و بیان و لحن شعر 
دیروز و حتی ش��عر ش��اعران »دوره  بازگشت« یا 

خفیف شده  سبک هندی نزدیک است:
»دل می کنم به خاطر تو از دیار خویش

ای خاطرات عزیزتر از خاطرات من«
»با دیدنم پر از عرق شرم می شوند 
گل های شادکام دل انگیز در بهار«

اما هستند غزل های درخشانی همچون »نبرد 
2« که اتفاقا شباهتی هم به نوع و لحن زبان بهمنی 
می برد و بویژه غزل روایی »دشوار« که نه تنها زبان 
و ن��وع نگاه که حتی مضمونش نو و کاما امروزی 
است؛ مضمونی که اغلب در فرم های اشعار نیمایی 
و سپید قابل اجراتر است اما محمدمهدی سیار با 
تبح��ر، تفکر و تخیل باا از پس آن برآمده اس��ت. 
اگرچه این غ��زل نیز غیرمس��تقیم، نزدیکی های 
درونی اندکی با شعر روایی »چوبدست« محمدعلی 

بهمنی دارد:
از دور چشم دوخته ای بر تفاخرش

بر برج های خیره سر پر تکبرش
دشواری تصرف این قلعه را ببین
دشوار می نماید، حتی تصورش!

اما تو آنچنان هم، از هیبتش مترس
اما تو آنچنان هم، سرسخت نشمرش

نزدیک تر بیا که به ناگاه بنگری
نقش دلی شکسته بر آجر به آجرش

او سال هاست چشم به راه کسی  است تا
از شادی شکست بزرگی کند پرش

از ساحلش جدا شده این »قلعه  شنی«
دریا، بیا و باز به امواج بسپرش...«

نقدی بر مجموعه شعر »مثل شاخه های ترنج« سروده عباس باقری

تا انتها با طبیعت
درباره استاد »جواد محقق« و آثارش

آقای معلم شاعران انقاب
حمیدرضا شکارس�ری: طبیعت هم مانند هر عنصر و پدیده 

دیگر به 2 صورت در شعر و اثر هنری نمود پیدا می کند:
حضوری مستقیم و بی واسطه به منظور نمایش خود طبیعت: 

در واقع این شعرها آثاری برای وصف خود طبیعت اند.
 حضوری غیرمستقیم و با واسطه برای طرح و بیان موضوعی 
دیگ�ر )هر موضوع�ی(: در این گونه ش��عرها از طبیعت به 
عنوان م��واد خامی ب��رای تصویرپردازی و مضمون س��ازی 
اس��تفاده می شود تا شاعر بتواند منظور اصلی و به اصطاح 
پیام ش��عر را در زرورقی زیبا بپیچد و تحویل مخاطب دهد. 
به طور مثال ش��اعر می تواند برای توصیف چهره معشوق از 
ماه یا برای وصف چشم های او از گل نرگس یا برای ترسیم 

قد و باای او از سرو به عنوان استعاره سود 
ببرد. وقتی می شنویم:

وطن پرنده پر در خون
وطن شکفته گل در خون ...

در واقع ش��عری میهنی سروده ایم و در 
عی��ن حال از عناصر طبیع��ی چون پرنده، 

گل و حتی خون بهره برده ایم. 
ش��عرهای »عباس باقری« در مجموعه 
ش��عر »مثل ش��اخه های ترن��ج« تقریبا به 
ب��ا رویک��ردی طبیعت گرایانه به  تمام��ی 
درونمایه ه��ای م��ورد نظ��رش پرداخته و 

مضامین ش��عر خود را سامان بخشیده است. این روال البته 
در اکثریت قریب به اتفاق آثار این ش��اعر به چشم می آید. 
گویا زیس��ت شاعر، زیستی طبیعی و غیر شهری بوده است 
و او به هرچه می نگرد و می پردازد، س��رانجام از دل طبیعت 

و در میان عناصر طبیعی سردرمی آورد:
گذرنام��ه ام را / مگیری��د از من / ... م��را آفتابی بدانید / 
بر سر در آس��مان صدایی / و سبزینه ای / رسته بر عصمت 

باغ زیتون ...
و حتی در مذهبی سرایی نیز از همین شیوه بهره می برد:

چ��ون کوفه نیس��تیم / زیرا / دریادان عش��ق به توفان 
س��روده اند / در موج های کف آلود زندگ��ی / بیعت به زخم 

دشنه راز آشنا کنیم...
به این ترتیب ش��عر »عباس باقری« بر بنیادی استعاری 
ش��کل می گیرد و پیش می رود. این برای ش��عر او می تواند 
در حکم تیغی دودم باشد. اگر استعاره های شعرها برساخته 
خود او باش��د، شعر بدیع و تاثیرگذار می شود و در غیر این 

صورت کم و بیش به شعارهایی آراسته بدل خواهد شد. 
بداعت عناصر در فراز زیر را ببینید! انگار شاعر عناصری 
تازه به عناصر طبیعت افزوده اس��ت و طبیعتی تازه را خلق 

کرده و به مخاطب پیشنهاد می دهد:
س��کوت خواب آل��ود / تمام راه / کنار مرد و ش��تر، گام 

برمی داش��ت / و بوته ه��ای نزار / به زیر پای تگرگ س��یاه / 
خم می شد

ام��ا در ف��رود زیر نمی توان س��راغی از چه��ره نادیده و 
ناش��ناخته عناصر طبیعی مش��اهده کرد و عما مخاطب با 

همان برداشت ها و شنیده های پیشین روبه رو می شود:
در پش��ت این نگاه / این ش��عله زار چش��م و / رخ چون 
عقیق زرد / این خیزران قامت تاریک / تلخ، سرد / خورشید 

پاره ای ست / دلش...
البت��ه انصافا در این مجموعه تراک��م تصاویر و مضامین 
بدیع و نامنتظره بیش��تر از تصاویر مستعمل است، بنابراین 
هم��واره می ت��وان چهره هایی تازه از طبیع��ت را در صفحه 

صفحه این کتاب مشاهده کرد. 
گفت��م »کت��اب«، چ��را ک��ه همی��ن 
طبیعت گرایی نوعی توج��ه به موتیو را در 
ای��ن مجموعه بوم��ی کرده اس��ت. عناصر 
تکرارش��ونده طبیع��ی ب��ه ای��ن مجموعه 
انس��جام و یکدس��تی بخش��یده است و از 
پراکندگ��ی آن، حداق��ل در ح��وزه دایره 
واژگانی کاسته اس��ت و این در عین تنوع 
محتوایی و موضوعی، نکته ای قابل تامل و 

تفکر است. 
»مثل ش��اخه های ترن��ج« تقریبا پر از 
ش��عر نیمایی اس��ت. قالبی که تا حدی زب��ان باقری را به 
س��مت فخامتی کهن گرایانه سوق داده اس��ت. تمایلی که 
مخاطبان جوان و نوجوی شعر نو را تا حدی دلزده و خسته  
می کند. از س��وی دیگر این تمایل فضای شعرها را انتزاعی 
و دور از واقع گرای��ی و عینی گرای��ی متعه��د و مس��ؤوانه 
ش��عر مدرن این روزگار نگ��ه می دارد. انگار ش��اعر دارد از 
حقایق��ی ازلی و اب��دی می گوید و کمتر به س��وی عینیات 
و وقای��ع جاری در پیرامونش توج��ه می کند. در عین حال 
 اما می دانیم که ش��اعر رویکردی به مسائل روز دنیای خود 

نیز دارد:
پرنده خوان بهارم / ولی نمی دانم / چرا خطاب مرا نوحه 
می ده��د آواز / چرا خیال من آینه دار اندوه اس��ت / چرا به 
سوگواری زلف س��پیده می بارم / هزار حنجره ناسروده را / 
در ابر/ پرنده خوان بهارم / ولی نمی دانم / چرا به همنشینی 
باد / مجال صحبت گل، رنگ س��وگ بگرفته ست / صدای 

نغمه فروشان صبحدم خسته ست
)و از اش��کال وزنی سطرهای پنجم و دهم می گذریم که 

کم و بیش در این مجموعه یافت می شود!(
شعر عباس باقری را می توان به شهادت »مثل شاخه های 
ترن��ج« و نیز به گواهی کلیت آثارش از طبیعت گرایانه ترین 

اشعار معاصر دانست. 

پویا مش�هدی: جواد محقق، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار معاصر 
در سال 1333 در شهر همدان دیده به جهان گشود. تحصیات 
ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و در سال 1358 به عنوان دبیر 
ادبیات به اس��تخدام اداره  آموزش وپرورش درآمد و در ش��هرها و 
روستاهای مختلفی به تدریس پرداخت. او در سال 1366 به منظور 
تدریس در مدارس ایرانی خارج از کشور به کشورهای گوناگونی 
از جمله پاکستان و ترکیه رفت. به زعم نگارنده، »جواد محقق« را 
می توان »آقای معلم ش��اعران انق��اب« نامید و حقا این نام، هم 
برازنده وجنات و وقار ش��خصیتی ایشان است و هم بیانگر تجربه 
معلمی ایشان و هم در راستای آثار چاپ شده از ایشان در تکریم 
مقام معلم. محقق پس از بازگشت به ایران برای ادامه تحصیل، به 

دلیل داشتن تجربه معلمی در سطوح مختلف 
و نیز سابقه طوانی فعالیت در امور مطبوعاتی 
و فرهنگی، به س��ردبیری ماهنامه رش��د معلم 
انتخاب ش��د. دامن��ه فعالیت ه��ای فرهنگی و 
آموزش��ی محقق بس��یار گسترده اس��ت و به 
همین جا ختم نمی شود. در کارنامه فعالیت های 
او، همکاری با نش��ریات گوناگون، ش��رکت در 
جش��نواره ها و س��مینارهای علمی و فرهنگی 
مختلف، برگزاری چندین و چند ش��ب ش��عر، 
داوری در مسابقات ادبی، عضویت در انجمن های 

ادبی و... درج ش��ده اس��ت. جواد محقق آثار بسیاری را روانه بازار 
نش��ر کرده اس��ت که از جمله آنها می توان به کتاب های »مردی 
چو آفتاب«، »ای آفریدگار«، »با آخرین رس��ول«، »تاوان عشق«، 
»قدر استاد«، »معلمان خوب من«، »گزیده  شعرها«، »علی امیر 
غدیر«، »امین قافله  وحی«، »شکفتن در آتش«، »کلمات در خط 
مقدم«، »بیداری کلمات« و »در کوچه های کرایوا« اشاره کرد. آثار 
او در رده های سنی مختلف و با موضوعات گوناگونی نظیر مجموعه 
ش��عر، جنگ ادبی، مجموعه مقاله، مجموعه نثر ادبی و... منتشر 
شده است. در میان مجموعه شعرهای محقق، اثر »در کوچه های 
کرایوا« دارای ش��اخصه ای است که آن را از سایر تألیفات او جدا 
کرده اس��ت و آن شاخصه »سفر س��روده« بودن اشعار این کتاب 
اس��ت. شعر زیبای »سرآغاز س��خن« از همین مجموعه، حاصل 
برانگیخته شدن شور و شعور شاعر در عصر عاشورا واقع در صحن 
مطهر زینبیه است که آن را مرور خواهیم کرد: »ای سرآغاز سخن 
خطبه  آتشناکت/ آسمان آینه  روشنی از ادراکت/ چه غمی ریخت 
به جان تو که از عاش��ورا/ شده پیراهن گل های بهاری، چاکت/ با 
تو ماندند چو کوه و ننشستند ز پای/ پسران به شب خون و خطر 
چااکت/ ایس��تادی تو و فریاد زدی بر س��ر ظلم/ که نبود از همه  
کاخ نش��ینان باکت/ زخم و انگور و عطش آینه  باغ تو بود/ آتشی 
ریخت��ه در جام دل ما تاکت/ کیس��تی؟ کاین همه کافر ز تو دل 
چرکین است/ و جهان گمشده در خاطره  غمناکت/ با خیال تو به 
خورشید رسیدند زنان/ مثل گلدسته  روییده ز خاک پاکت/ سرمه  

چش��م جهان است غبار غم تو/ توتیایی است به چشمان خایق، 
خاکت«. در کوچه های کرایوا، مجموعه شعری است با زبانی ساده 
و روان و به دور از تکلفات زبانی. این مجموعه شامل 109 شعر در 
قالب های نیمایی، سپید و غزل است که فراوانی اشعار نیمایی بر 
غزل و سپید غالب است. اشعار سپید این مجموعه آهنگین و روان 
است و غزلیات آن پخته و تاثیرگذار. آنچنان که از محقق بر می آید، 
اشعار این سفر سروده نیز مانند باقی آثار او، آیینی و انقابی است و 
روح پرتاطم و ارزشمدار شاعر در کلمه به کلمه اشعار نهفته است. 
از ویژگی های اساسی این مجموعه شعر، تاریخ سروده شدن اشعار 
آن است که چیزی قریب به 30 سال از زندگی شاعر را دربر می گیرد 
و اهمیت این موضوع در این است که این ویژگی، مرحله به مرحله و 
سال به سال، روند تکاملی ادبیات و قدرت شاعری 
محقق را نمایان و همچنین به شناخت تغییرات 
افکار و جهان بینی ش��اعر، کمک شایان توجهی 
می کند. آنچه بر زیبایی و اهمیت »در کوچه های 
کرایوا« می افزاید، مطالعه  تاثیر فرهنگ و سنن و 
آداب و رسوم و همچنین جغرافیای اجتماعی در 
سرزمین های مختلف بر تصویرسازی های شاعر و 
نوع بیان او است. به طور مثال بازتاب شیوه  مراسم 
تدفین در هند، برج فلزی ایفل، دیوار چین و تنوع 
غذایی مردم آن کش��ور و زیبایی مسحورکننده  
ش��هر بیروت، که عروس شهرهای خاورمیانه است، همه و همه در 
تصویر  س��ازی و بیان شاعر نقش داشته اند. پای این تاثیرپذیری در 
برخی اشعار حتی فراتر از تصاویر می رود به طوری که در اشعار زمان 
اقامت شاعر در کشور ژاپن مشاهده می کنیم که قالب شعرهای او به 
هایکو- که شعر بومی ادبیات ژاپن است- گرایش پیدا می کند. یکی 
از شاهد مثال های مناسب برای این منظور، قطعه شعری است که 
شاعر در حال و هوای عرفانی شهر قونیه سروده است: »من از قونیه 
می آیم/ من از دیدار آن تنهاترین مردی/ که در پس کوچه های 
شهر می گردید/ و انسان آرزو می کرد!/ خدامردی که بار آن همه 
اندیشه را/ بر شانه های حکمتش می برد/ و در شب های تنهایی/ 
غم بی حاصلی های مرا می خورد/ من از قونیه می آیم/ و خورجین 
خیالم را/ پر از پند کس��ی کردم/ که هر ش��ب از پری س��اران 
شعرش/ با دل من گفت وگو می کرد/ و طبعم را به اعجاز کامی 
تازه/ جان می داد/ و جانم را/ به جادوی سخن/ در شطی از شعر 
زالش شست وشو می کرد/ و مروارید معنا را نشان می داد/ من 
از قونیه می آیم/ هنوز از غربت این شهر/ صدای او- ملول از دیو 
و دد - دنبال انسان باز می آید/ دلم آغشته  اندوه این تنهایی تلخ 
است/ مرا یارای گفتن نیست/ تو را گوش شنیدن هست؟« جواد 
محقق ش��اعری اس��ت که به ندای الهی »ُقل سیروا فی اأرِض 
َفانظُروا کیَف بدأَ الخلَق ثُمَ اه یُنش��یُ الَنشاه اآِخَرَه إنَ اه َعلَی  
ُکَل ش��ئ قدیٌر« لبیک گفته اس��ت و فراوان با خود مرور کرده 

است: »بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی«.

یادداشتی بر مجموعه شعر »بی خوابی عمیق« محمدمهدی سیار

بین غزل های دیروز و امروز
وارش گیانی

رضا شیبانی



11 گزارش

فراغت در خدمت مصرف
 تمایزی گرانقیمت

صادق فرامرزی: تبدیل شدن فراغت به جنبه ای 
محوری در زندگی معاصر شهری و حتی تبدیل 
ش��دن فلس��فه کار به ابزاری ب��رای به فعلیت 
حداکثری رس��اندن ظرفیت ه��ای فراغت باعث 
ش��ده دیگر الگوی فراغ��ت و آیین های فراغتی 
را چی��زی فراتر از یک جنب��ه فرعی در زندگی 
اجتماعی بدانیم. در این میان گسترش روزافزون 
آیین ه��ا و جش��ن های فراغتی خلق الس��اعه را 
می توان به عنوان مس��اله ای کلیدی در شناخت 
مناس��بات اجتماعی اقشار مدرن از جمله طبقه 
متوسط شهری دانست. اگر فراغت با تعریف فعلی 
آن تا حد زیادی میوه انقاب صنعتی و بیگانگی 
انسان با محیط کاری خود بوده است، آیین های 
فراغتی جدی��د و وارداتی را می توان میوه تاش 
برای تمایزبخشی طبقات و اقشاری از جامعه ای 
دانست که می خواهند هویتی جدید را برای خود 

تعریف کنند.

در ب��اب چرای��ی ش��کل گرفت��ن آیین ها و 
مناسبت های فراغتی شاید آنچه بیش از سایرین 
حائز اهمیت باشد گسترش یکباره »شهرنشینی« 
در کمتر از نیم قرن اس��ت. رشد توأمان جمعیتی 
و تقاضا برای زندگی ش��هری موجب ش��د بخش 
عم��ده ای از جمعیت پ��رورش یافت��ه در فضای 
اجتماعی دهه های اخیر دچار نوعی از سرگشتگی 
در انتخاب مس��یر حیات اجتماعی اش ش��ود. به 
ش��کلی ملموس و مصداقی اگ��ر نگاهی به عمده 
آیین ه��ای جمعی ایران )ف��ارغ از صبغه ایرانی یا 
اسامی ش��ان( بیندازیم با عنصر پررنگ خانواده 
مواجه می ش��ویم که فضای حاکم بر خانواده های 
تک هس��ته ای)به عنوان ویژگی غال��ب بر خانوار 
ش��هری( چندان نس��بتی با آن ندارد. از س��وی 
دیگر ابهام ارزش��ی حاکم بر گون��ه ای از طبقات 
ش��هری باعث می ش��ود آنان خ��ود را در فضای 
ارزش��ی متکثری بازتعریف کنند که تاش برای 
تمایزبخشی به خود از طریق شرکت در آیین های 
وارداتی بخشی از آن محسوب می شود. استقبال 
عجیب و بی پیشینه از آیین های فراغتی غیربومی و 
تن دادن به نظام ارزشی متمایزی که حتی می تواند 
برای طاق نیز جش��ن برگ��زار کند تا حد زیادی 
بخشی از پازل هویت یابی برای چنگ انداختن به 
تعریفی جدید از جایگاه خود است. در این پروسه 
تمایزبخشی فراتر از تاش برای تقلید از الگوهای 
وارداتی حتی می توان در الگوهای بومی هم با در 
پیش گرفتن رفتاری خاف عرف عمومی به دنبال 
تمایزبخشی رفت، به عنوان مثال تشکیل جمعیت 
برای پاکسازی محیط زیست از زباله در روز عاشورا 
ک��ه ع��رف غالب همگان را به س��مت ع��زاداری 
می کشاند، هرچند می تواند اقدامی پسندیده باشد 
 اما رفتاری تمایزبخش با نیت بازتعریف یک آیین 

در ظرف محتوایی مجزاست.
ت��اش بیه��وده ب��رای تعریف »خ��ود« در 
آیین هایی که ریشه ای در »دیگری« دارد هرچند 
که در سده اخیر چندان به موفقیتی چشمگیر 
دست نیافته است  اما چش��مه ای از تاش برای 
بازتعریف هویتی و مصرفی طبقات جدید شهری 
محس��وب می شود. س��رانجام محتوم و محکوم 
غال��ب این تاش ه��ا به پررنگ ش��دن خصلت 
»مصرفی« و »نمایش��ی« در احیای سنت های 
فراغتی وارداتی رسیده است؛ به عبارت ساده تر، 
از آنجایی که عمده این آیین ها ریشه تاریخی و 
پشتوانه ارزشی در محیط پیاده سازی شده خود 
نداشته اند به یک رفتار مصرفی محدود مانده اند. 
طبیعی است در چنین فضایی نخستین احتمال 
موجود تاش سوداگران و واردکنندگان اقتصادی 
در تبدیل کردن ای��ن آیین ها به ظرفیتی برای 
گسترش بازار مصرفی شان باشد. شکل دادن به 
بزرگداش��ت س��ال نوی میادی با تبدیل آن به 
بازاری برای فروش نمادهای وارداتی آن، تبدیل 
کردن ولنتاین به ظرفیت��ی زمانی برای افزایش 
تقاضا به خرید هدی��ه و افزایش قیمت ها به آن 
مناس��بت، تاش برای قوام بخش��ی به »جمعه 
س��یاه« در بازه ای از س��ال ایرانیان که انباش��ت 
تقاضای��ی وجود ندارد با نی��ت افزایش قیمت ها 
و... همگی گویای این گزاره اس��ت که منتفعان 
تجاری خود بیشترین تاش را برای جا انداختن 

این الگوی آیینی داشته اند.
به صورت کلی هرچن��د نمی توان غلبه یافتن 
جنب��ه »مصرف��ی« در نوع مواجهه ب��ا آیین های 
فراغتی را قاعده ای عام دانس��ت و از گسست های 
اجتماع��ی و فرهنگی که موجب ش��کل گرفتن 
موج��ی از تقاضا ب��رای دگری س��ازی ارزش های 
حاکم بر آیین های فراغتی شده چشم پوشید  اما 
بی ش��ک آنچه در این میان نقش تعیین کننده ای 
ایفا می کند، نس��بت میان تقاض��ای فرهنگی با 
عرضه اقتصادی اس��ت که منج��ر به تبلور یافتن 
این آیین ها در فضایی تجاری می شود. غیراصیل 
بودن خاستگاه این آیین ها و انفعالی بودن موضع 
برگزارکنندگانش با آن در طبیعی ترین و اولیه ترین 
حالت خود منجر به تقلیلی مصرف گرایانه می شود.

درس��ت در میانه روزهایی که فشار اقتصادی، 
برگزاری جشن های قدیمی و ملی همانند شب یلدا 
را برای بخش زیادی از اقش��ار جامعه سخت کرده 
اس��ت، تبلیغات گس��ترده برای جا نماندن از بازار 
خریدهای مربوط به سال جدید میادی خیلی ها 
را متعجب و شگفت زده می کند. در این میان انتشار 
اخباری حاکی از ف��روش چند هزار درخت کاج با 
قیمت 2 تا 5 میلیون تومان تنها در تهران به عمق 
این تعجب ها می افزاید و این سوال را مطرح می کند 
که علت رش��د یکباره و تاش های تبلیغاتی برای 
جا انداختن جشن های غیربومی به عنوان جشنی 
فراگیر با چه پیش زمینه و هدفی در حال پیگیری 
است. سخت شدن پاسداش��ت نوروز و گران بودن 
حداقلی ترین خریدهایی که معموا برای عید سنتی 
ایرانیان انجام می ش��ود دغدغ��ه بخش عمده ای از 
مردمی اس��ت که حاا با رواج جشن ها و آیین های 
جدید متعجب و حیران شده اند. طبیعتا نخستین 
س��وال در چنین فضایی پیدا ک��ردن چگونگی و 
چرایی رش��د قارچ گونه مناس��بت هایی اس��ت که 
ارتباط چندانی با فض��ای بومی ایرانیان ندارد و در 
غال��ب موارد تن دادن به آنه��ا رقم باایی را نیز به 

جیب برگزارکنندگان تحمیل می کند.
از گران ب�ودن نذری های ع�زاداری تا واجب  ■

بودن خرید کریسمس
تضاد میان الگوی برقراری آیین ها چه در جنبه 

ع��زاداری و چ��ه در جنبه جش��ن ها و اعیاد چند 
سالی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. 
از واکنش های برخی س��لبریتی ها به جش��ن عید 
قربان تا موج س��ازی برخی فع��اان فضای مجازی 
علیه ارقامی که س��اانه خرج نذری های ماه محرم 
می شود، همگی بر یک نکته تاکید داشته  و آن نیز 
این بوده که در شرایط وجود فشارهای اقتصادی و 
وجود جمعیت زیادی از نیازمندان، دلیل پاسداشت 

چنین رسومی چه بوده است.
در این شرایط شاید عجیب ترین مساله آن باشد 
که تقریبا هیچ کدام از این گروه ها واکنش��ی منفی 
نسبت به جشن های وارداتی گرانقیمت نداشته اند 
و حت��ی عمدتا مبلغ آن نیز بوده اند و فارغ از جنبه 
فرهنگی جشن های غیربومی، خرج کردن رقم های 
نجوم��ی برای ای��ن قبیل م��وارد را ازم و ضروری 

دانسته اند.
خودباختگی فرهنگی یا فرصت طلبی تجاری؟ ■

ش��اید یکی از نخس��تین فرضی��ات پیرامون 
ش��کل گیری و رواج یافتن جش��ن ها و آیین های 
نوظه��ور که عمدتا جنب��ه وارداتی دارند، مس��اله 
خودباختگ��ی فرهنگ��ی و تمای��ل ب��رای تقلید 
حتی در نحوه فراغت و جش��ن باش��د. بر این مبنا 
منتقدان معتقد به آنند که ظهور یافتن بزرگداشت 
جشن هایی که خاستگاه دینی و ملی شان با ایران 
اس��امی نس��بتی ندارد، نش��انه ای از تمایات به 

ضدفرهنگ های غربی و ش��رقی است. هرچند این 
ف��رض را نمی توان مطلقا نادیده انگاش��ت و از آن 
بسادگی عبور کرد اما آنچه نباید نسبت به آن غفلت 
ورزی��د نقش تعیین کننده منتفعان مالی از تبدیل 

شدن آیین های وارداتی به رسوماتی فراگیر است.
تاش  انبوه بخشی از وارد کنندگان و فروشندگان 
برای جا انداختن این رس��وم موجب سود سرشار 
مالی آنه��ا از طریق به فروش رس��اندن کااهایی 
می شود که تا به حال سهمی در سبد مصرفی افراد 

و خانواده ها نداشته است.
تبلیغات متعدد برای خرید درخت گرانقیمت 
جش��نی که برگزار نمی ش��ود، تبلیغ خرید هدیه 
در روز ولنتاین و ش��کل گرفت��ن صف انبوه خرید 
ب��رای نماده��ای آن روز، ج��ا انداخت��ن روزی از 
س��ال برای تاش بیهوده جهت ش��رکت در یک 
مس��ابقه مصرف گرایی و م��واردی از این دس��ت 
مس��ائلی اس��ت که براحتی نمی توان از آنها عبور 
کرد. بر این مبنا ش��اید بتوان در کنار نقش آفرینی 
شبکه های ماهواره ای و بخشی از صفحات فعال در 

شبکه های اجتماعی به تاش  فراوان فروشندگان و 
واردکنندگانی اشاره کرد که اضافه کردن هر آیین 

جدید باعث سود سرشار مالی برای آنها می شود.
نقد به آیین های وارداتی یا بهانه شاد بودن؟ ■

عم��ده دفاع��ی که مبلغ��ان تروی��ج آیین ها و 
جش��ن های وارداتی از آن می کنند، در این عبارت 
خاصه می ش��ود که باید از هر بهانه ای برای ش��اد 
کردن مردم اس��تقبال کرد و چندان در پی رگ و 
ریش��ه آن بهانه نرفت اما چرا این استدال نسبتا 
قابل قبول را نباید پذیرفت؟ در خاصه ترین حالت 
ممکن این اس��تدال همه چی��ز را محدود به یک 
شادی نسبتا ساده می کند و نقدهای وارده به رگ 
و ریشه این آیین ها را کم اهمیت جلوه می دهد اما 
در سطحی کان تر قبول کردن هر آیینی برای شاد 
بودن در بلندمدت از اعتبار اولیه آیین های بومی و 
ملی یک کش��ور خواهد کاست. همچنین از سوی 
دیگر پذیرفتن این منطق که برای ش��اد بودن باید 
متمسک به هر بهانه ای شد، بهانه های شاد بودن را 

از هسته ارزشی و معنایی آنان تهی می کند.
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بررسی رشد روزافزون جشن ها و مناسبت های وارداتی

از واردات اقتصادی 
تا واردات فرهنگی

ایران و ادغام در آیین ها
یون�س موایی: هرچن��د ش��کل   گیری امواج 
اجتماعی ب��رای تضادآفرینی میان ایرانی گری 
از  میراث��ی  می ت��وان  را  اس��ام گرایی  و 
سیاس��ت گذاری  های ناسیونالیس��م ضددینی 
پهلوی دانس��ت اما تاش ها برای احیاگری آن 
را نمی توان نادیده انگاشت. استفاده از ظرفیت 
شبکه  های اجتماعی برای سیاه و سفید جلوه 
دادن اسام منهای ایران و ایران منهای اسام، 
تاش برای رسمیت و تعمیم بخشیدن به سنن 
غیردین��ی و غیربومی برای به حاش��یه راندن 
آیین ها و س��نن دینی و... را می توان بخشی از 
کلیت اقدامات برای احیای این تضاد دانس��ت. 
در ای��ن میان فضای ش��بکه  های اجتماعی را 
هرچند بابت انتش��ار انبوه پیام ها در مباحثی 
همچون عید قربان، ماه محرم و... نمی توان به 
شکلی واحد مورد تحلیل قرار داد اما مباحثی 
همچون تاش برای احیای آیین ها و جشن  های 
غیربومی را در بستر اجتماعی و تاریخی ایران 

می توان مورد بررسی قرار داد.

ش��اید نخس��تین و پررنگ     ترین مواجهه و 
به تبع آن ادغام فرهنگ��ی را باید در رویارویی 
میان اسام و سنن بازمانده ایرانی جست وجو 
کرد. پیوند زدن میراثی همچون »عید نوروز« 
با فرهنگ دینی و پایبندی ایرانیان در سده  های 
پیاپی به تقویم شمسی )میراث ایرانی( بر مبنای 
س��ال هجرت )واقعه اسامی( از یکسو و حفظ 
س��خت زبان فارس��ی در رس��م الخط عربی از 
سوی دیگر جلوه  های معنابخش��ی در این باره 
محس��وب می شود. س��رازیر کردن ارزش  های 
دینی به سمت رس��وم ایرانی هرچند در نوروز 
بیش از هر چیز دیگر جلوه گر شد اما نمی توان 
از همپوش��انی ارزش  ه��ای دین��ی در میدان 
نهضت  های ملی نیز چشم پوش��ی کرد. الگوی 
عمده ش��عارهای دین��ی در جری��ان مبارزات 
سیاسی داخلی و مقاومت  های دفاعی خارجی 
بخوبی گویای این مهم است که هرچند دیانت و 
ملیت نه به شکلی مطلق و صددرصدی، بلکه به 
شکلی حداکثری، در فضای اجتماعی و تاریخی 
ایران به وحدت رس��ید. شاید بهترین شاهد بر 
این امر را تا حد زیادی بتوان در تاش ها برای 
احیای تعارض  های فارس و عرب با نیت تقابل 
نهایی ملیت و دیانت پیدا کرد. الگوی شاهنامه 
به عنوان ملی گرایانه     ترین سند ادبی تاریخ ایران و 
آغاز مبتنی بر دیانت آن جلوه ای عیان از صحت 

گزاره نزدیکی این دو عنصر به حساب می آید.
نح��وه مواجه��ه ایران ب��ا غ��رب را باید به 
ش��کلی ج��دی از اواخ��ر سلس��له صفوی��ان 
به عنوان سلسله ای که بر مبنای شیعی گری و 
صوفی گری به قدرت رس��یده بود، جست وجو 
ک��رد. هرچند این مواجهه هی��چ گاه بر مداری 
واحد نگردیده است اما شواهد تاریخی از جمله 
س��فرنامه  های باقیمانده تا حد زیادی می تواند 
راهگشای این امر باشد. مواجهه مقلدانه اشراف 
قاجار از یکس��و و زاویه داشتن عمومی جامعه 
نسبت به مناسبات ارزشی و فرهنگی غربیان از 
سوی دیگر را می توان از مهم ترین مواجهات در 
فضای وقت جامعه ایرانی دانست. در بخشی از 
سفرنامه مشهور »چارلز جیمز ویلس« پیرامون 
نحوه مواجهه زنان اشراف با غربیان آمده است:

»زنان ایرانی به محض آشنایی و هم صحبتی و 
برقراری معاشرت و مجالست با زنان اروپایی سعی 
در آموختن طرز لباس پوش��یدن، رفتار و آداب و 
اصول آنان کردن��د و همه لحاظ در پی تقلید از 
آنان برآمدند و این کار را نوعی رشد شخصیت و 

روشنفکری برای خود به حساب آوردند«.
»ادوارد پواک« به عنوان دیگر سفرنامه        نویس 
ای��ران از زمان قاجار با اش��اره به روش مقلدانه 
اشراف قاجاری نسبت به مسافران اروپایی آنان 
را در این نمونه مورد س��رزنش قرار می دهد. با 
همه اینها چه چی��ز را می توان به عنوان الگویی 
در چارچ��وب مواجه��ه ایرانی��ان در برخورد با 
ارزش  های وارداتی به عنوان ش��اهد مثال آورد؟ 
شاید راحت     ترین راه برای چنین قضاوتی بررسی 
نح��وه برخوردها با آیین  های وارداتی ناش��ی از 
رویاروی��ی با اس��ام و اروپاییان باش��د. طبیعتا 
صدور هرگونه حکم مطلق در این باب نشانه ای 
از خطا بودن نوع مواجهه است اما آنچه می تواند 
ما را در رسیدن به نتیجه ای صحیح      تر راهنمایی 
کن��د، مس��اله نحوه برخ��ورد و فراگی��ری این 
آیین هاس��ت. تاش  های چند دهه ای حکومت 
پهلوی در فراگیر ک��ردن آیین  های وارداتی که 
برچسبی غیردینی داشته  است حتی تحت لوای 
ایرانی گری نیز با استقبال درخوری مواجه نشد و 

عموما با شکست مواجه شد.
در این میان تاش   هایی که این روزها برای 
احیای پاسداش��ت آیین  های غیربومی ش��کل 
می گی��رد، هرچند که غیرقابل کتمان اس��ت 
و تا حدی باید آن را نیز به رس��میت شناخت 
اما جلوه ای از عدم موفقیت بر مبنای الگوهای 

مشابه تاریخی را داراست.

نگاه

ش��اید بتوان یک��ی از عجیب تری��ن آیین های 
واردات��ی در س��ال های اخیر را برگزاری جش��ن 
»هالووین« در برخی کافه ه��ا، مهدهای کودک و 
محفل های تفریحی دانست. جشنی برای ترساندن 
و خ��رج ارقام باا ب��رای تبدیل کردن خود به یک 
مانکن ترس��ناک. اگر در دهه ه��ای اخیر رقم های 
نجومی خرج مراس��م چهارش��نبه س��وری برای 
ترس��اندن همدیگر از ش��دت انفج��ار و صدا بوده 
است، هالووین را می توان ولخرجی جدیدی برای 
ترس��اندن از طریق پوشش های ترسناک دانست. 
هالووین در واقع جشنی غربی و بیشتر سنتی است 
که از 31 اکتبر به مدت 3 شبانه روز برگزار می شود. 
افراد در این جشن با چهره های عجیب و مخوف یا 
گریم افراد مش��هور دور هم جمع می شوند و این 
روز را  جشن می گیرند. همان طور که مردم ایران 
در روزهای ابتدایی سال نو برای خودشان لباس نو 
می خرند و به استقبال بهار می روند، در برخی نقاط 

دنیا نی��ز در آخرین روزهای ماه اکتبر مردم لباس 
ن��و می خرند؛ با این تفاوت که آنها تاش می کنند 
ترسناک، زشت  و عجیب  به نظر برسند.  ریشه این 
جشن به  آیین باستانی »سامِهین« یا »شاِمهین« 
بازمی گردد. قوم »س��لت« که حدود 2 هزار سال 
پیش در مناطقی از اروپا زندگی می کردند، شروع 
سال جدید خود را همزمان با برداشت محصوات 
کشاورزی در اول نوامبر جشن می گرفتند که برای 
آنها نماد پایان تابستان و آغاز فصل تاریکی و سرما 
بود. از آنجا که با فرارسیدن فصل سرما، مرگ و میر 
انس��ان ها در آن زمان بیشتر می شد، مردم در آن 
زمان باور داشتند که با برافروختن آتش و پوشیدن 
لباس های عجیب از پوس��ت حیوانات و استفاده از 
صورتک های ترسناک یا قرار دادن سر بریده شده 
حیوانات روی س��ر خود می توانند ارواح سرگردان 
آنها را از خود دور کنند یا حداقل مانع از شناسایی 
خود توسط آنها شوند. این تصور در آن زمان بیشتر 

ریشه در ترس آنها از تاریکی داشت. امروز مراسم 
هالووین بیشتر به عنوان فرصتی برای تفریح کردن 
ش��ناخته می ش��ود و گفتن داس��تان های مربوط 
به ارواح س��رگردان چن��دان در آن جایی ندارد اما 
پوشیدن لباس های عجیب و صورتک های ترسناک 
همچنان جای خود را در این مراس��م حفظ کرده 
اس��ت. در واقع می توان گفت در سال های اخیر به 

دلیل مرگ یکی از مشهورترین شیطان پرستان در 
روز هالووین، برخی مفاهیم شیطان پرستی نیز به 
این جشن وارد شده است. گسترش برگزاری جشن 
هالووین در مناطق عمدتا شمالی تهران و سودهای 
ناشی از فروش لباس ، ماسک و ابزار آات این جشن 
باعث تبدیل آن به یکی از سوژه های کسب درآمد 

در شبکه های اجتماعی شده است.

اگر عمده آیین های وارداتی ش��کل و شمایلی 
فرهنگ��ی داش��ته اند و پس از آن با سوءاس��تفاده 
از ظرفیت فرهنگی ش��ان تبدیل ب��ه هدفی برای 
سوءاس��تفاده اقتصادی ش��ده اند اما ش��کل یافتن 
و فراگی��ری »جمعه س��یاه« آمریکای��ی با عنوان 
»حراجمع��ه« ایران��ی از ابت��دا بر مبن��ای فضایی 
اقتص��ادی و تجاری بوده اس��ت. »بل��ک فرایدی« 
آخرین جمعه ماه نوامبر است که به آن جمعه سیاه 
هم گفته می ش��ود. از  س��ال 1٩52 به بعد این روز 
به عن��وان یکی از مهم ترین روزهای خرید و فروش 
در سراسر جهان ش��کل گرفت، چرا که در آستانه 
کریسمس و تعطیات  س��ال نوی میادی، مردم 
کشورهای مختلف بویژه آمریکا می توانند اجناس 
گوناگون را با تخفیف های استثنایی بخرند به طوری 
ک��ه در فروش��گاه های محبوب ٧٠ ت��ا ٩٠ درصد 
تخفیف هم دیده می ش��ود. برای همین است که 
چنین روزی هم مورد استقبال فروشندگان است 

و هم مش��تریان، چرا که هم مشتریان می توانند از 
تخفیف های ویژه استفاده کنند و هم فروشندگان 
در چنین روزی فروش استثنایی را تجربه  می کنند. 
ورود جمعه سیاه به فرهنگ مصرفی ایران از چند 
س��ال پیش و از جانب تعدادی از مغازه های بزرگ 
مجتمع های تج��اری و عرضه کننده های اینترنتی 
اجن��اس آغ��از ش��د و در مدت��ی کوت��اه حتی به 
فروشندگان و عرضه کنندگان خرد نیز سرایت کرد. 
شاید در نگاه اول حتی این تقلید آیینی را بتوان به 
فال نیک گرفت و مسبب بهره مندی عموم مردم از 
تخفیف های گسترده در شرایط سخت اقتصادی نیز 
دانس��ت اما تجربه های حاصل از این آیین، خاف 
این را نش��ان می دهد. اگر بر مبنای س��ال رسمی 
ایرانیان ب��ه وضعیت بازار نگاهی س��اده بیندازیم، 
متوجه 2 نکته کلیدی در سوءاس��تفاده از »جمعه 
سیاه« می شویم؛ نخستین نکته که باید به آن توجه 
داش��ت اینکه این آیین مصرفی با تبدیل آذرماه به 

عنوان زمان سوخته ای از خرید ساانه ایرانیان آن 
را تبدیل به برهه ای برای به سقف رساندن تقاضاها 
می کند، این تقاضا با اثرگذاری مستقیم بر قیمت 
کااها منجر به افزایش شان می شود و سپس مردم 
را برای خرید کااهایی که قیمت افزایشی شان بیش 
از تخفیف آنان بوده، به صف می کشاند. در این میان 
آش��کار است که طمع برای جا نماندن از خرید به 

علت فضای کاذب ایجاد ش��ده مش��تریان را حتی 
وادار به آن می کند که کااها را با قیمتی بیشتر یا 
حداقل مساوی با چندی قبل شان خریداری کنند. 
رواج سنت »جمعه سیاه« در آذرماه برای کشوری 
که خریدهای پیش از س��ال جدی��دش را باید در 
اسفندماه انجام دهد می توان از مهم ترین آیین های 

وارداتی در فضای شهری سالیان اخیر دانست.

برگزاری جشن برای »وصلت« و »رسیدن« 
در آیین هایی همچون ازدواج را می توان رسمی 
به بلندای تاریخ و مربوط به تمام قومیت ها و ملل 
جهان دانست. در این شرایط به همان میزان که 
»به دنیا آمدن« یا »ازدواج کردن« نش��انه ای از 
جشن و مسرت محس��وب می شود، »مرگ« و 
»طاق« هم نشانه ای از حزن و نامیمونی است؛ 

بر همین اس��اس نی��ز در ارزش های دینی ما از 
طاق به عنوان یکی از بدترین افعال حال یاد 
شده است. طبیعی است در این شرایط برگزاری 
جش��ن و میهمانی برای خوشحالی زوجین به 
جهت طاقی که می خواهند از یکدیگر بگیرند 
جزو رس��وم وارداتی و البته پرسروصدایی است 
که در چند س��ال اخیر در برخی نقاط ش��هری 

از جمل��ه رس��توران ها و تااره��ای گرانقیمت 
برپا می ش��ود. برگزاری یک ضیافت باش��کوه و 
گرانقیم��ت با نیت اعام جدای��ی، جمع کردن 
دوس��تان و اقوام برای مشاهده پایان یک رابطه 
و س��پس اقدامات نمادینی همچ��ون درآوردن 
حلقه ازدواج از دس��تان یکدیگ��ر و نابود کردن 
آن ب��ا چکش، همگی گویای ش��کل گیری یک 
س��نت جدید بر خاف ع��رف و ارزش تاریخی 
غالب تمدن هاس��ت. جش��ن طاق مراس��می 
اس��ت که ابتدا در آمریکا سر و کله اش پیدا شد. 
روانشناسان آمریکایی اعتقاد داشتند این جشن، 
زهر جدایی و تلخی اش را می گیرد و تحمل رنج 
زندگ��ی پس از طاق را می کاهد. رفته رفته اما 
با مطالعه روی زوج هایی که با جش��ن طاق از 
ه��م جدا می ش��وند، دریافتند این مراس��م هم 
توسط نوکیس��ه ها مصادره شد و به یک کاای 
لوک��س مصرف��ی برای ع��رض اندام و ش��وآف 

تبدیل ش��ده است. نخس��تین خبرها از وجود 
چنین جش��نی نیز در س��ال 88 توسط یکی از 
روزنامه ها اعام ش��د اما گذشت نزدیک به 1٠ 
سال از آن خبر باز هم باعث نشده این جشن را 
همچون برخی آیین های وارداتی پدیده تعمیم 
یافته و متکثر شده بدانیم. با این حال نمی توان 
از گسترش فرهنگ برگزاری چنین جشنی در 
مغازه های سفارش کارت عروسی گذشت. تنوع 
کارت هایی با محت��وای دعوت از مدعوین برای 
شرکت در جشن طاق و اس��تفاده از تعابیری 
مانند »بدینوسیله از شما جهت حضور در جشن 
آزادی دعوت به عمل می آید« نشانه ای روشن از 
تاش برای عمومیت بخشیدن به آن محسوب 
می شود. برگزاری جشن برای فعلی که در عین 
گریز ناپذیری ضدارزش محس��وب می شود، در 
بهترین حالت ممکن اگر ضدارزشی را تبدیل به 

ارزش نکند، از آن قبح زدایی خواهد کرد.

هالووین؛ ولخرجی برای ترسیدن!

جمعه سیاه؛ حراج گرانفروشی!

جشن طاق؛ به میمنت جدایی!
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شهرستان سمیرم با مساحت ۵ هزار كیلومترمربع 
در جن��وب غربی اس��تان اصفهان واقع اس��ت. این 
شهرستان منطقه ای كوهستانی با آب و هوای معتدل 
است و ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد. سمیرم از نظر منابع 
آبی بهترین وضعیت را در اس��تان اصفهان دارد و به 
همین دلیل رتبه اول تولید سیب درختی در كشور 
را در اختیار دارد. با این وجود فراگیر نبودن استفاده 
از صنای��ع تبدیلی و اكتفا كردن به فروش س��یب به 
صورت سنتی، یكی از چالش های صنعت كشاورزی 
در سمیرم است كه ضایعات ۲۰ درصدی محصوات 
باغات را به همراه داشته است. سال ۱۳۹۴ در سمیرم 
۲۳۰ هزار تن س��یب از باغات برداش��ت شد كه ۵۰ 
ه��زار تن آن )۲۰ درصد( ب��ه صورت ضایعات از بین 
رفت. سال ۹۵، ۲۶۰ هزار تن سیب از باغات سمیرم 
به دست آمد و با كاهش ۵ درصدی، میزان ضایعات به 
رقم ۴۰ هزار تن رسید. تهیه سركه سیب از سیب های 
درج��ه ۲ و ۳ یكی از راهكارهایی اس��ت كه می تواند 
عاوه بر كاه��ش ضایعات محصوات باغات تا زیر ۵ 
درصد، با خلق ارزش افزوده، اشتغال زایی مضاعف را 
هم در سمیرم در پی داشته باشد. تولید سركه سیب 
از سیب های با كیفیت پایین و مصرف آن اگرچه به 
صورت سنتی از دیرباز در سمیرم رواج داشته اما امروز 
بسیاری از مردم با آن آشنایی ندارند. در روش سنتی، 
س��یب ها را به ۴ قسمت تقسیم می كنند و به همراه 
كمی نمك و مخمر داخل دبه می ریزند و پس از یك 
س��ال محتویات دبه را از صافی می گذرانند و به این 
ترتیب سركه سیب حاصل می شود. بسیج سازندگی 
در راس��تای اجرای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاس��ت 

قطب بندی اقتصادی، با برگزاری كاس های متعدد در 
س��میرم و اختصاص تسهیات بانكی برای راه اندازی 
كارگاه های كوچك، تاكنون ۳۳ واحد تولید س��ركه 
سیب را در این شهرستان راه اندازی كرده است. یاسر 
س��اعدی یكی از تولیدكنندگان موفق سركه سیب 
در سمیرم اس��ت. او در این باره می گوید: »از طریق 
كاس های بس��یج س��ازندگی با مقوله تولید سركه 
سیب آشنا و متوجه ش��دم خیلی راحت می شود با 
فرآوری سیبی كه در س��میرم به فراوانی وجود دارد 
و دور ریخته می ش��ود، درآمدزایی و ایجاد اش��تغال 
كرد. در شهرس��تان ما به دلیل فراوانی زیاد، سیب را 
می توان به قیمت مناسب و ارزان تهیه كرد و به همین 

دلیل تولید فرآورده های سیب مقرون به صرفه است. 
سرمایه اولیه تاسیس كارگاه و خرید دستگاه خردكن 
با حمایت بسیج سازندگی فراهم شد«. او درباره نحوه 
تولید سركه سیب خاطرنشان می كند: »بعد از مرحله 
خرد كردن سیب با دستگاه، هسته و دم سیب را جدا 
می كنیم. برای این كار سیب های خرد شده را داخل 
آب می ریزیم تا هسته و دم آنها ته نشین شود. سپس 
با استفاده از صافی آب سیب خرد شده را جدا كرده 
و داخل دب��ه می ریزیم. بحمداه درآمد خوبی داریم 
و در نخس��تین  برداش��ت محصول، با سود حاصله از 
فروش، همه هزینه های راه اندازی كارگاه برگشت. در 
حال حاضر نیز تولید چیپس سیب و رب سیب را در 

دستور كار داریم«.
س��عداه طورایی یكی دیگ��ر از تولیدكنندگان 
سركه سیب در سمیرم اس��ت. او برای كاهش زمان 
طوانی تولید س��ركه س��یب، از وس��ایل گرمایشی 
اس��تفاده می كند تا دمای كارگاهش همواره در ۳۷ 
درجه سانتیگراد ثابت باقی بماند. طورایی می گوید: 
»در س��میرم س��یب را كیلویی ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان 
خری��داری می كنیم اما هر لیتر س��ركه س��یب را ۷ 
هزار تومان به فروش می رسانیم. برای تولید هر لیتر 
سركه ۳ یا ۴ كیلو س��یب ازم است. در واقع سركه 
سیب حداقل ۶ برابر فروش سیب به صورت معمولی 
درآمد و ارزش افزوده دارد«. مجید نادری، یكی دیگر 
از تولیدكنندگان س��ركه س��یب، مهم ترین مشكل 
كارگاه های تولیدی را سختگیری در ارائه مجوز های 
بهداش��تی می داند كه باعث شده فروش محصوات 
به واحدهای تجاری با دش��واری هایی روبه رو باشد. او 
می گوید: »برای دریافت شناسه نظارت و كد بهداشت 
معیارهای دشواری در نظر گرفته شده كه با ماهیت 
كارگاه های كوچ��ك و زودبازده همخوان��ی ندارد. از 
جمله این موارد لزوم برخورداری كارگاه از مس��احت 
۲۰۰ مترمربع است. در حال حاضر بسیج سازندگی 
مشغول رایزنی با نهادهای مربوطه برای تسهیل روند 
صدور مجوزهاست«. در سمیرم ساانه ۷۰ تن سركه 
س��یب تولید و ۵ تن آن به كشورهای خارجی صادر 
می ش��ود. اسماعیل یاری، مس��ؤول بسیج سازندگی 
ناحیه سمیرم، درباره افق اقتصاد مقاومتی این منطقه 
می گوید: »امیدواریم به جایی برسیم كه سركه سمیرم 

مثل گاب كاشان به یك برند جهانی تبدیل شود«.

تهران میزبان بزرگ ترین رویداد 
صنعت فروشگاهی

دبیر اجرایی كنگره بین المللی فروشگاه  های 
موف��ق ای��ران )ICB۲۰۱۹( گف��ت: این كنگره 
با هدف توس��عه و پیش��رفت صنعت فروشگاهی 
همگام با كشورهای پیش��رفته جهان ۲۴، ۲۵ و 
۲۶ بهمن ماه سال جاری در هتل المپیك تهران 
برگزار می ش��ود. زهرا نجات افزود: در این كنگره 
جمع كثیری از مدیران و صاحبان فروشگاه  های 
بزرگ، هایپرماركت ها، فروش��گاه  های زنجیره   ای، 
ارزان كده ها، تولیدكنندگان و واردكنندگان مواد 
غذایی، مواد س��لولزی، ش��وینده ها، ش��یرینی و 
شكات، پوش��اک، تجهیزات فروشگاهی و سایر 
فعاان این صنعت و همچنین اس��اتید برجسته 
دانشگاهی، مقامات ملی و همچنین متخصصان 
برتر این حوزه از كشور  های مختلف جهان نظیر 
فرانسه، اتریش، تركیه و... حضور خواهند داشت. 
وی گفت: یك��ی از دغدغه  های اصل��ی مردم در 
جامعه كنونی افزایش توان خرید اقام اساس��ی 
و مورد نیاز اس��ت كه متاسفانه با توجه به چرخه 
طوانی تولید تا مصرف كه عمدتا به دلیل وجود 
واسطه هاس��ت، تحقق این امر كمی دشوار شده 
اس��ت. در این میان نقش تاثیرگذار فروشگاه ها را 
به عنوان یكی از مهم ترین بخش  های تامین كننده 
نیازهای اساسی مردم نمی توان دیده گرفت. وی 
اظهار داش��ت: فروش��گاه ها در كاه��ش و تعدیل 
قیمت ها نقش مهمی را ایفا می كنند، لذا یكی از 
رویكردهای اصل��ی این كنگره با توجه به حضور 
طیف گس��ترده ای از فعاان صنعت فروشگاهی 
حذف واسطه ها و دستیابی مستقیم فروشگاه  های 
سراسر كشور به تمام كااهای مورد نیاز و عرضه 
آن با قیمت مناسب به مردم است. نجات تصریح 
ك��رد: با وجود رش��د چش��مگیر فروش��گاه های 
زنجیره ای و هایپرماركت ها در سراس��ر كشور در 
س��ال های اخیر، این صنف از كسب وكار با كم و 
كاس��تی  هایی روبه رو اس��ت كه می طلبد با نگاه 
علمی و موشكافانه دغدغه ها، چالش ها و مشكات 
این بخش مهم و تاثیرگذار از اقتصاد كشور مورد 
بررسی و واكاوی قرار گیرد و راهكارهای كاربردی 
و عملی جهت توس��عه و افزایش به��ره وری این 
فروش��گاه ها ارائه ش��ود. وی اف��زود: در پایان این 
كنگره گواهینامه  های معتبر بین المللی با عناوین 
گواهینامه مدیریت پیشرفته فروشگاه ها، گواهینامه 
تخصصی فروش��گاه داری هوش��مند، گواهینامه 
بازاریاب��ی تخصصی فروش��گاه ها و گواهینامه 8 

ساعته حضور به شركت كنندگان اعطا می شود.  

خبرصنعت

نهمین جشنواره مردمی فیلم 
»عمار«  آغاز به کار کرد

ادامه از صفحه اول
 بخش دوم اهدای جوایز برگزیدگان نهمین 
جش��نواره فیلم »عمار« با حضور خانواده های 
شهیدان طباطبایی مهر، نبی لو و محمدی برگزار 
شد. در بخش »پژوهش های سینمایی« فانوس 
جشنواره نهم به پژوهش »مطالعه توزیع مردمی 
محصوات رسانه ای در اكران مردمی جشنواره 
فیلم عمار« به نویسندگی رسول احمدی اهدا 
ش��د و هی��أت داوران هیچ اثری را شایس��ته 

دریافت لوح افتخار ندانست. 
در بخ��ش »فیلم ما« ل��وح افتخار به فیلم 
»یدی« به كارگردانی یزدان عربی اهدا ش��د و 
فانوس جشنواره به »كلت« به كارگردانی سپیده 
شراهی رس��ید. همچنین در بخش فیلمنامه 
كوتاه لوح افتخار به »اینجا سرزمین من است« 

به نویسندگی سیدمهدی میرغیاثی اهدا شد. 
در بخش »طرح فیلمنام��ه«، ۲ فیلمنامه 
»روزی روزگاری بویراحم��د« به نویس��ندگی 
رض��ا دانش پژوه و »امام جمعه« نوش��ته میثم 
مه��دی راد لوح افتخار دریافت كردند و فانوس 
این بخش به »لیست ش��نبه« به نویسندگی 
مش��ترک محمدص��ادق رمضان��ی و حج��ت 

احمدی زر اهدا شد.
 در بخ��ش تقدی��ر از اكران كننده های برتر 
س��ال، نماین��دگان گروه های اك��ران مردمی 
شهرستان آباده و باغ ملك تجلیل شدند. حامد 
زمانی، خواننده كشورمان دومین تقدیری این 
مراسم بود. علیرضا احمدی روشن فرزند شهید 
احمدی روش��ن، رضوانه باغبانی فرزند ش��هید 
باغبانی، مادر شهیدان خالقی پور، خانواده شهید 
احمدی روشن و حاج صادق آهنگران در آیین 
بزرگداش��ت حامد زمان��ی روی صحنه حاضر 
ش��دند. صادق آهنگران بعد از اهدای جوایزی 
به حامد زمانی گفت: توفیقی بود كه انگشتری 
از سنگ حرم سیدالش��هدا را به عزیز دلم، آقا 
حامد اهدا كنم. امیدوارم هر بار این انگشتری را 

می بیند به یاد سیدالشهدا بیفتد.
 وی اف��زود: كل اه��داف و تاش همه ما با 
نیت جهانی ش��دن اسام و اهداف انقاب بود. 
امروز اس��ام ناب به كوری چشم همه آنها كه 
نمی خواس��تند جهانی شده است. امروز تاش 
ما باید در راس��تای زمینه س��ازی ظهور باشد. 
در ادامه برنامه صادق آهنگران با درخواس��ت 
مادر شهید احمدی روشن قطعه ای را در رثای 
حض��رت رضا)ع( خوان��د و حامد زمانی هم به 
ص��ورت زنده قطعاتی را ب��ا همراهی حاضران 
در مراسم اجرا كرد. پایان بخش آیین افتتاحیه 
نهمین جشنواره فیلم عمار نمایش فیلم كوتاه 

داستانی »جمعه گل« بود.

سندهایتان کجاست؟!
ادامه از صفحه اول

... اعتراض ما به این اس��ت كه با بداخاقی 
كاری كرده اند كه مردم به اشتباه افتادند. كلّیت 
بح��ث این بود كه چ��را »احمدی نژاد« طوری 
عرص��ه را طراحی كرد كه رأی به »موس��وی« 
معادل رأی به »هاش��می« شد و افكار عمومی 
را ط��وری هدایت كرد كه گوی��ی هر كس به 
موس��وی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده 

است«. 
پیش از این، ش��یمون پرز جنبش س��بز را 
بزرگ ترین سرمایه اسرائیل در ایران خوانده و 
تصریح كرده بود جنگ با ایران از داخل مرزهای 
آن آغاز می ش��ود و جنبش س��بز به نیابت از 

اسرائیل می جنگد. 
س��ربازان خستگی ناپذیر اس��رائیل در این 
جنگ خائنانه اما اگر به جرم خیانت محاكمه 
نمی ش��وند، حداقل باید پس از ۹ س��ال، برای 
دروغ های اس��رائیلی خود س��ند بیاورند. این 
كمتری��ن توقع و حق نظ��ام مظلوم جمهوری 
اس��امی در برابر این اشخوران سیاسی است 
و باید از دس��تگاه قضا بابت پیگیری و عمل به 
وظیفه شرعی و انقابی اش در این زمینه تشكر 

كرد.  

یادداشت امروز

 »بسیج سازندگی« در استان اصفهان اشتغال زایی می کند

راه اندازی ۳۳ واحد فرآوری سیب در سمیرم

افتتاح 2۵ خانه بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه توسط بانک آینده
۲۵ خانه بهداش��ت ساخته ش��ده توسط بانك 
آینده در مناطق زلزله زده اس��تان كرمانشاه افتتاح 
ش��د و به بهره برداری رسید. بانك آینده پروژه های 
س��اخت ۲۵ خانه بهداش��ت را با ه��دف كمك به 
تأمین آس��ایش خاطر هموطنان عزی��ز زلزله زده 
استان كرمانشاه از حدود یك سال پیش آغاز كرده 
بود كه با حضور جمعی از مردم منطقه، سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی، هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه، اعضای 

هیأت مدی��ره بانك آینده و تعدادی از مس��ؤوان 
استانی و محلی، روز پنجش��نبه ۶ بهمن ماه سال 
۱۳۹۷ ب��ه بهره برداری رس��ید.  در پی وقوع زلزله 
دلخراش در استان كرمانشاه در سال ۱۳۹۶، بانك 
آینده در راس��تای ایفای مسؤولیت های اجتماعی، 
س��اخت ۲۵ خانه بهداش��ت را در ای��ن مناطق در 
دس��تور كار خود قرار داد كه پس از گذشت حدود 
یك س��ال، این پروژه ها با موفقیت كامل به اتمام 
رس��ید و مورد بهره ب��رداری قرار گرف��ت. ۴ خانه 

بهداش��ت در شهرس��تان جوانرود و در روستاهای 
تابعه چشمه میران، زیران، مزران و برده رش بازان، 
۴ خانه بهداشت در بخش كوزران و در روستاهای 
تابعه دایار، شیخ مصطفی، جعفرآباد و گلودره و ۱۷ 
خانه بهداشت نیز در شهرستان سرپل ذهاب و در 
روس��تاهای تابعه كاشی تپه رش، كلینه، كوئیك 
عزیز، الیاسی احمد، بانی هوان، سر زل والی نظری، 
بزمیرآب��اد، آب باریك، دارتوت، مش��كنار، قره باغ 
اعظم، كلم كبود علیا، تپه داراب خان، میل قادر علیا، 

امام عباس علیا، تایش��ه ای و كلیه سفید خانه های 
بهداش��ت احداث شده توس��ط بانك آینده در این 
منطقه هستند. عملیات اجرایی این پروژه ها از سوی 
بانك آینده با پیگیری و هماهنگی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی و مساعدت استانداری و 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی- درمانی 
استان كرمانش��اه سال گذشته آغاز شد و همزمان 
با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی به 

بهره برداری رسید. 

ادامه از صفحه 13
خاصه درست اس��ت كه اینها تا حدی مرا 
ناراح��ت می  كند، چ��را ك��ه در آن فضا امكان 
قضاوت درس��ت را به مخاطب نمي دهد اما در 
نهای��ت باز ه��م می بینم باید حرف درس��ت را 
بزنم، البته خانواده و همسری دارم كه همیشه 
پش��تیبانم هستند و با روحیه دادن نمی گذارند 
اذیت ش��وم. عاوه بر موض��وع نقدناپذیری، به 
نظرم مش��كل دیگر، س��طحی ب��ودن برخی از 
این افراد یعنی طرفداران س��لبریتی ها و حتی 
خود سلبریتی ها اس��ت. مثا اینها )خوانندگان 
گ��روه ماكان بند( آمدند م��را تخریب كنند؛ در 
صفحه ش��ان به موضوعات و مسائل شخصی و 
خانوادگی من اصطاحاً گیر دادند! مثًا خواننده 
ج��وان آن گروه، فامیلی بنده را مورد تمس��خر 
ق��رار داد، یعنی هیچ چیز دیگری پیدا نكرد كه 
در جواب نقد ما بگوید و با این كد مثا به همه 
هواداران ش��ان گفته بودند به من حمله كنند! 
یعنی می خواهم بگوی��م تا این حد نقدناپذیر و 

آن هم با كمترین سطح اطاعات عمومی!
و  مثب�ت  پیام ه�ای  می کن�م  فک�ر  البت�ه    

انرژی بخش هم زیاد برای تان می آید.
بله! زیاد بوده، خیلی زیاد بوده اس��ت؛ برای 
مث��ال به ی��ك برنام��ه م��ی  روم، می  بینم یك 
خانم بازیگر اصطاحاً اس��تار با كلی عنوان های 
افتخارآمی��ز و برنده س��یمرغ بهتری��ن بازیگر، 
آنجا حض��ور دارد و از بین همه خبرنگارانی كه 
می خواهند با او گفت وگو كنند، می گوید »خانم 

چخماقی حس��ابش فرق مي كنه« و فقط با من 
گفت وگ��و مي كنن��د. خب! این ب��ه نوعی برای 
من دلگرم كننده اس��ت. این خان��م بازیگر زهرا 
چخماق��ی را كجا می  بیند؟ در بیست وس��ی و 
گزارش های كاكت می  بیند كه گاهی نقدهای 
كوبنده ای هم به هنرمندان دارد. یا مثا من به 
خانه س��ینما خیلی نقد دارم و در گزارش هایم 
ه��م آن را اع��ام می  كنم ول��ی از همان خانه 
سینما و هس��ته مركزی آن، پالس های خیلی 
خوب��ی می  گیرم كه همی��ن راه را ادامه بده. یا 
مث��ًا پیامك های دلگرم كننده و قابل توجهی از 
بعضی كارگردان های بسیار سرشناس و كاربلد 
دارم كه هر كدام شان در سینما وزنه ای به شمار 
می روند و هستند. ترجیح مي دهم نامی از كسی 
نبرم و این افتخ��ار و حس خوب را درونی نگه 
دارم. در حوزه موس��یقی هم از اس��اتید زیادی 
خداق��وت مي ش��نوم و ب��رای ادام��ه راه انرژی 
مي گی��رم. هر چند اگر اینها هم نباش��د تاش 
مي كنم با كمك خدا راهی را كه درست مي دانم 
در این مس��یر پیش ببرم. این را هم بگویم من 
در كاك��ت هم نقدها را انعكاس مي دهم و هم 
تعریف ه��ا و اخب��ار مثبت را اما طبیعی اس��ت 
گاهی نقدها بیش��تر به چشم می آید، مخصوصاً 
در فضای مجازی بویژه از طرف صفحه هایی كه 
دنب��ال جنجال و گاهی جذب فالوئر هس��تند! 
دوست دارم مخاطب این نكته را درک كند كه 
من خبرنگار در رسانه ام و باید همان طور كه از 
تعه��د و تخصص یك هنرمند حمایت می كنم، 

از آسیب های برخی افراد و جریان های سخیف 
و س��طحی بودن آثار هم بگویم و نقدشان كنم. 
مي خواهم بگویم وظیفه رسانه عدالت است، نه 

تعریف و تمجید همیشگی.
   چش�م انداز ش�ما در حوزه کاری تان چیست؟ 
می  خواهید س�ردبیر شوید یا اینکه مثل مادرتان 
وارد ح�وزه گویندگی خبر ش�وید؟ یا اینکه اصا 
وارد فضاه�ای رس�انه ای غیر از خب�ر تلویزیون 

بشوید؟
من دوس��ت دارم اهل خب��ر بتواند در چند 
ح��وزه فعالیت كند. در آن فضا گوینده در كنار 
كارش گاهی گزارش��گری هم می كند و گاهی 
برای خودش دبیر و سردبیر هم هست؛ من این 
فضای كاری را می  پس��ندم. برای من اصًا این 
موضوع جا نیفتاده اس��ت كه گوینده خبر بیاید 
و ی��ك خبر بخوان��د و ب��رود و از دنیای خبر و 
اتفاقات و تحلیل و تفسیر دور باشد كه متاسفانه  
اغلب همین طور است. من دوست دارم تك تك 
بچه هایی كه اندک ش��رایطی ب��رای اجرا روی 
آنت��ن را دارند، بیایند و اج��را كنند، به صورت 
زن��ده با میهم��ان گفت وگو كنن��د و به وقتش 

گزارش بگیرند و پخش كنند.
  پیش�نهاد اجرای برنامه ه�ای غیرخبری هم 

داشته اید؟
بله! در سیما پیشنهادهای بسیاری داشتم. در 
خبر چون این قانون اس��ت كه یا باید خبر اجرا 
كنید یا گزارشگری، تمایل من بیشتر گزارشگری 
ب��وده اس��ت اما پیش��نهاد اج��را از س��یما زیاد 

داشته ام، خیلی زیاد، تا حدی كه گاهی می گویم 
این موقعیت ش��اید موقعیت خیلی خوبی برای 
من بود اما من به خاطر خبرنگاری این پیشنهاد 

را كنار گذاشتم.
  دوس�ت دارم در ای�ن گفت وگ�و س�والی هم 
درباره دیداری که خدمت حضرت آقا رسیدید، 
بپرس�م. هر چند در یکی از رسانه ها درباره آن 
دیدار صحبت کرده بودید ولی کمی هم برای ما 

از آن دیدار و اتفاقاتی که در آن افتاد، بگویید.
ماج��رای آن دیدار این بود كه من یك روز 
برای تهی��ه گزارش رونمایی از كتاب فرنگیس 
كه در دفتر نش��ر آثار مقام معظم رهبری بود، 
رفت��ه ب��ودم كه نزدی��ك دفتر دی��دم خانم ها 
مژده لواس��انی، راحله امینیان، س��تاره قطبی، 
فضه سادات حس��ینی و ندا ملكی هم آمده اند. 
ابتدا فكر كردم آنها نی��ز مثل بقیه میهمان ها 
برای این دیدار دعوت شده اند اما اواسط جلسه 
یك نفر از مسؤوان برنامه پیام داد كه بمانید 
چرا كه بعد از مراس��م قرار اس��ت به دیدار آقا 
برویم. من خیلی خوش��حال ش��دم اما باز هم 
فكر نمی كردم ما قرار است ایشان را از نزدیك 
زی��ارت كنیم. رفتیم و نم��از جماعت را همراه 
همه خانم ه��ا كه حدود ۵۰ نفری می  ش��دند 
آنج��ا خواندی��م و بعد از نم��از  دیدیم رهبری 
گروه به گ��روه با خانم ه��ا گفت وگو می  كنند. 
ما ۶ نفر ]منظور خانم ها چخماقی، لواس��انی، 
امینیان، قطبی، ملكی و حسینی است[ هم در 
كنار هم ایستاده بودیم تا گفت وگوی ما یكجا 

شود. ایش��ان را دیدیم كه خیلی اتفاق خوبی 
ب��ود و من جم��ع را به ایش��ان معرفی كردم. 
ایشان ش��روع كردند و گفتند »خب! از رسانه 
هس��تید، موفق باش��ید. من هر وقت شما را با 
این چادر در تلویزیون مي بینم برای ش��ما دعا 
می  كن��م. فقط این حجاب ت��ان را حفظ كنید. 
حواس تان به این پوش��ش و حجاب تان باشد، 
كه من وقتی شما را با این حجاب تان می بینم، 
كیف می  كنم و دعای تان می  كنم. ما ۴۰ سال 
اس��ت كه با همه سختی ایستاده ایم و شما هم 
با همین پوش��ش و همین حجاب��ی كه دارید 
بایس��تید و خدا كمك تان خواهد كرد«. بعد از 
آن هم از ایشان انگش��تری به یادگار گرفتیم، 
لحظه بسیار فوق العاده ای برای من بود. بعد از 
آن دیدار هم یك احساس تكلیف دوچندان به 
من دس��ت داد كه بخش مهمی از آن درونی و 

شخصی است.
  راستی شما در این مدت که داور بخش »فیلم 
ما« جش�نواره فیلم عم�ار بوده اید، فضای عمار 

امسال را چگونه می بینید؟
م��ن فق��ط فیلم های بخ��ش »فیل��م ما« را 
دیده ام كه مردم عادی می  سازند و می  فرستند. 
س��وژه هایی متن��وع كه ب��ا كمتری��ن امكانات 
حرف��ه ای س��اخته و پرداخت��ه ش��ده اند و در 
میان ش��ان كاره��ای خوبی دیدم. ب��ه طوركلی 
جشنواره عمار خوشبختانه در حال رشد است و 
این برای خیلی ها محسوس است و آینده خوبی 

ان شاءاه برای آن متصور هستم.

کاکت یک خبرنگار فرهنگی
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تلویزیون
سیار در نشست خبری جشنواره بین المللی 

شعر و داستان انقاب:
انقاب ایران انقابی شاعرانه است

نشس��ت خب��ری یازدهمی��ن جش��نواره 
بین المللی ش��عر و داس��تان انقاب با حضور 
محم��د زرویی نصرآب��اد و دبی��ران علمی این 
روی��داد ادبی برگزار ش��د. به گ��زارش فارس، 
محمدمهدی س��یار، دبیر علمی بخش ش��عر 
یازدهمین جشنواره بین المللی شعر و داستان 
انقاب در این جلس��ه بیان کرد: ش��عر زمانی 
رس��انه اول ایرانیان بوده اس��ت و بع��د از ورود 
رسانه  های مدرن رقابتی بین شعر و رسانه ایجاد 
ش��د و شاید این دو قشر خود را رقیب یکدیگر 
دیدند اما بعدها ای��ن رابطه به تعاملی متقابل 
تبدیل شد. وی با گرامیداشت خاطره زنده یاد 
ابوالفض��ل زرویی نصرآباد ک��ه در حوزه ادبیات 
س��رآمد بود، عنوان کرد: می توان گفت انقاب 
ما انقابی شاعرانه و به دنبال عبور دادن جامعه 
بشری از ظاهر به باطن بوده است. این انقاب 
را هیچ زبانی مثل شعر نمی تواند توصیف کند. 
به همین دلیل از ابتدا هنرمندانی که بیشترین 
همراهی را با این جریان داش��ته و چهره نامدار 
انقاب هستند و حرف از تاریخ و مردم زده    اند، 
از گروه شاعران بوده   اند. ذات انقاب شاعرانه و 
دعوتی از ظاهر عالم به باطن اس��ت. شعر نیز 
بالذات انقابی است. از این نظر شعر انقاب در 
مسیر حرکت مردم ایران طی نیم قرن اخیر و 
در دوران پرفرازونشیب هرگز تافته جابافته ای از 
کلیت شعر فارسی نبوده است. وی با بیان اینکه 
شایسته است با نگاه جدی تری به شعر انقاب 
و فراز و فرودهایش توجه کنیم، ادامه داد: شعر 
انقاب درباره ابعاد مختلف زندگی بشری حرفی 
برای گفت��ن دارد و در موضوع��ی خاص راکد 
نمانده اس��ت. به همین دلیل، شعر انقاب در 
هر س��ال با سال دیگر از نظر موضوع و رویکرد 
تفاوت دارد و این نشانه حیات این گونه از شعر 
است. یازدهمین جش��نواره بین المللی شعر و 
داس��تان انقاب همزمان با هفته هنر انقاب 

اسامی فروردین 98 برگزار می شود.

آریا عظیمی نژاد موسیقی »23 نفر« 
را می سازد

آری��ا عظیمی نژاد موس��یقی 
فیلم سینمایی »۲۳ نفر« به 
مه��دی جعفری  کارگردانی 
مجتب��ی  تهیه کنندگ��ی  و 
ب��ه  می س��ازد.  را  ف��رآورده 
گزارش »وطن امروز«، س��اخت موسیقی فیلم 
س��ینمایی »۲۳ نفر« تازه     ترین محصول مرکز 
فیلم و سریال سازمان هنری- رسانه ای اوج را 
آریا عظیمی نژاد بر عهده گرفت. براس��اس این 
گزارش، پس از پایان فیلمبرداری »۲۳ نفر« از 
لوگوی رسمی این فیلم سینمایی نیز رونمایی 
شد. فیلم س��ینمایی »۲۳ نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری که تصویرب��رداری آن نزدیک 
ب��ه ۳ ماه در تهران و آب��ادان به طول انجامید 
در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی 
خواهد ش��د. بنا بر این گ��زارش، »۲۳نفر« به 
تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی 
از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان 
جنگ ایران و عراق در س��ال ۱۳۶۱ به اسارت 

نیروهای عراقی درآمدند.

انتشار دومین تیزر مسابقه سراسری 
»چهل سال چهل فیلم«

دومین تیزر مسابقه سراسری 
»چهل س��ال چه��ل فیلم« 
توس��ط مس��لم منفرد و به 
س��فارش انجمن س��ینمای 
دفاع مق��دس  و  انق��اب 
تهیه و تولید ش��د. به گ��زارش »وطن امروز«، 
حس��ین صابری، مدیرعامل انجمن سینمای 
انقاب و دفاع مق��دس با اعام این خبر گفت: 
فیلمنامه هایی در بخش های سینمایی، کوتاه 
داس��تانی و انیمیش��ن در حوزه ه��ای انقاب 
اس��امی، دفاع مقدس و مقاومت دریافت شده 
که این انجم��ن از منتخبان و برگزیدگان آنها 
حمایت خواهد کرد. صابری در ادامه با اش��اره 
به این نکته که برای فیلمنامه  های س��ینمایی 
محدودی��ت زمانی وجود ن��دارد، گفت: مهلت 
ارس��ال آثار برای فیلمنامه های کوتاه داستانی 
در مرحل��ه دوم، تا تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳97 
است. مسابقه »چهل سال چهل فیلم« با هدف 
شناسایی فیلمسازان نسل سوم انقاب و فراهم 
کردن زمینه ای برای رشد و تعالی ایشان، در ۳ 
بخش کوتاه داستانی، بلند سینمایی و پویانمایی 
و به مناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند 
انقاب اسامی توسط انجمن سینمای انقاب و 

دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

ابوالقاسم طالبی:
به عقب بازگردم، باز هم »قاده های 

طا« را می سازم

فیل��م  کارگ��ردان  طالب��ی،  ابوالقاس��م 
»قاده های طا« به مناسبت سالروز حماسه 
9 دی با حض��ور در برنامه »فرمول یک« به 
سوااتی در ارتباط با این اثر و وضعیت امروز 
سینمای ایران پاس��خ داد. به گزارش »وطن 
امروز«، طالبی در این برنامه در پاسخ به اینکه 
آی��ا اگر به عقب بازگردی��د باز هم قاده های 
طا را می سازید، گفت: اگر به عقب بازگردم؟ 
یعنی از اثرم پش��یمانم؟ چرا نسازم؟ این کار 
تج��اری نبود اما فروخ��ت و خیلی ها گفتند 
قس��مت دوم آن را بساز و می فروشد. من اما 
نمی خواستم قسمت دوم را بسازم چون دیگر 
تجاری می شد و فقط می خواستم روشنگری 
کنم. این کارگردان در پاس��خ به این س��وال 
ضیا مبنی بر اینکه آیا بازیگرهای فیلم تان از 
بازی در »قاده های طا« پش��یمان ش��دند، 
تاکید کرد: نشنیدم کسی گفته باشد از بازی 
در فیلم من پش��یمان است. یک نفر از خارج 
به بازیگر من زنگ می زند و می گوید چرا در 
این فیلم بازی کردی؟ می گوید من بازیگرم 
و بازی کردم. یک تفکر فاشیستی هست که 
می  گوید چرا در کاری که ما دوست نداشتیم، 
بازی کردی. برخی ها تک تک سلول های شان 
فاشیس��ت اس��ت، اگرچ��ه لیب��رال را فریاد 
می زنند و نمی توانند غیر از عقیده خودشان 
را ببینند. وی در این باره که آیا بازیگری بوده 
که با ش��ما کار نکرده باشد، بیان کرد: پیش 
آم��ده اما نه به خاط��ر اینکه من »قاده های 
طا« را ساختم. ما شاید زیاد پول نمی دهیم 
و دست مان با پولشویان در یک کاسه نیست. 
م��ن نمی فهمم ی��ک میلی��ارد دادن به یک 
بازیگر برای دو، س��ه ماه کار یعنی چه؟ این 
پول ها برنمی گردد، بلکه پول هایی اس��ت که 
دوست دارند از این طریق آن را خرج کنند!

»خارج از دید 2« در شبکه 3 

پخ��ش مجموعه »خ��ارج از دی��د ۲« به 
کارگردانی مهدی نقویان از شنبه گذشته آغاز 
شد. این مجموعه هر هفته شنبه ها بعد از اخبار 
۲۲  از ش��بکه ۳ پخ��ش می ش��ود. به گزارش 
»وط��ن امروز«، این مجموعه با موضوع نفوذ و 
اقدامات تخریبی اقتصاد کشور توسط نفوذی ها 
در ۱۳ قسمت توسط شبکه ۳ سیما تهیه شده 
اس��ت. فصل اول این مجموعه سال 9۶ پخش 
ش��ده بود که با واکنش های بس��یاری از سوی 

چهره های سیاسی مواجه شد.

تازه ترین سروده مهدی جهاندار 
علی بصیرت عماروار می خواهد

شراب خانه و میز قمار می خواهد 
بنی امیه حمار و خمار می خواهد 
بنی امیه فقط مردمان بی طرفی 
به بی تفاوتی روزگار می خواهد 
بنی امیه فقط شیعیان نادانی 

فریب خورده و بی اختیار می خواهد 
بنی امیه علی را میانه  میدان 

بدون ُدلدل و بی ذوالفقار می خواهد 
بنی امیه امام جماعتی اهل 

نماز و روزه ولی بی بخار می خواهد 
بنی امیه امام و رئیس جامعه را 

عبا به دوش ولی تاجدار می خواهد 
بنی امیه سیاستمدار بی خطری 
که با یزید بیاید کنار می خواهد 

فریبکار و ندانم به کار و سازشکار 
از این قبیل سیاستمدار می خواهد 

بنی امیه فقط آن شریح قاضی را 
که وقت فتنه بیاید به کار می خواهد 

بنی امیه أبا شهوت و أبا شکمی 
نزول خواره و بی بند و بار می خواهد 

که هر چه می کشد اسام از منیت ماست
حس��ین جان به کف و جان نثار می خواهد که 

هر چه می کشد اسام از جهالت ماست
علی بصیرت عماروار می خواهد...

احس�ان س�المی، میکائیل دیانی: »دس��تکش ننه 
عصمت« چند س��الی هس��ت که تبدیل به یکی از 
نمادهای جشنواره مردمی فیلم عمار شده است. »ننه 
عصمت« بانوی یزدی است  که در دوران دفاع مقدس 
برای رزمنده ها دستکش می بافت و پس از جنگ نیز 
برای س��ربازان ل��ب مرز و مدافعان حرم دس��تکش 
می بافد. دس��تکش هایی که »ننه عصمت« می بافد، 
طی س��ال های اخیر به عنوان جایزه ویژه جشنواره 
عمار به فیلمسازان و فعاان جبهه فرهنگی انقاب 
اهدا شده اس��ت و تاکنون چهره هایی نظیر مسعود 
ده نمکی، محمدباقر مفیدی کیا، محس��ن اردستانی 
رس��تمی و مه��دی نقوی��ان موفق ب��ه دریافت آن 
شده اند.  امسال این جایزه به زهرا چخماقی، خبرنگار 
صداوسیما رسید. خبرنگاری فعال که سهم بسزایی 
در اطاع رس��انی و حمایت از رویداده��ا و تولیدات 
فرهنگی و هنری جبهه فرهنگی انقاب داشته است. 

به این بهانه به گفت وگو با او نشستیم. 
*** 

  به عنوان نخستین  سوال به نظرم خوب است بحث 
را با چگونگی ورود ش�ما به عرص�ه کار خبری آغاز 
کنیم. مادر ش�ما یکی از گوینده های سرشناس  خبر 
در س�ال های بعد از انقاب بود؛ حضور ایشان در این 
حوزه چقدر در جذب ش�ما ب�ه کار خبری موثر بود؟ 
این را هم از لحاظ آش�نایی با این فضا و هم از لحاظ 

زمینه سازی ورودتان به این حوزه می پرسم.
هم مادرم و هم پدرم در ورود من به این فضا موثر 
بودند. خیلی ها پدرم را ندیده اند و او را نمی  شناسند، 
ایش��ان روی آنتن نبوده اند و پش��ت صحنه حضور 
داش��ته اند. پدر و مادرم در صداوس��یما با هم آش��نا 
می  شوند، بعد ازدواج می  کنند و بچه دار می  شوند و به 
کار ادامه می  دهند. ما بچه ها مخصوصا من و خواهرم 
زین��ب، به خاطر اینکه بچه ه��ای اول بودیم، حضور 
و زندگی در محیط رس��انه ای و صداوسیما را خیلی 
تجربه کرده ایم. تصور کنید حتی مدرسه ما کنار صدا 
و سیمای مرکز خلیج فارس در بندرعباس بود. ما به 
آنجا می  رفتیم تا کار پدر و مادر در آنجا تمام ش��ود 
و به خانه برویم. پدرم برنامه س��از بود و در آن دوران 
یک وقت هایی متناسب با برنامه هایی که مي ساخت، 
همچنین با توجه به سن و سال مان از ما برای پیش 
بردن برخی برنامه های مخصوص کودکان اس��تفاده 
می کرد. مثا ایش��ان ساخت ُجنگی را برای روزهای 
جمعه بر عهده داش��ت، به من می گفت »زهرا بیا و 
اسم نقاشی های بچه ها را همان گونه که دوست داری 
بگو«، من هم شروع می  کردم: »بچه ها این نقاشی را 
که می  بینید مینا کشیده است و از میناب فرستاده 
است. مینا 9 سال دارد، آفرین چه نقاشی قشنگی«. 
اینگونه تمرین می  کردم. پدرم شرایط خوبی را برای 
اینکه من و هر کدام از اعضای خانواده به محصوات 
فرهنگی دسترسی داشته باشیم، فراهم کرده بود. از 
طرف دیگر مادرم در استودیو خبر می  خواند و گاهی 
من با اجازه در اتاق فرمان می  ایستادم و نگاه می  کردم 
یا همراه مادرم برای تهیه گزارشی تا جایی مي رفتم 
و برمي گشتم. همه اینها در ذهن من مانده است. به 
یک برهه رس��یدیم ک��ه در دوران نوجوانی پدرم به 
ما گفت کم کم یک حرکتی بکنید، مثا زهرا تو که 
می  گویی قصه را دوست داری، خودت تمرین کن و 
ببین آیا می  توانی یک چیز مانند خاطره یا یادداشت 
بنویسی تا در نشریه ای چاپ شود؟ پدرم خودش از 
دوران نوجوانی اهل نوش��تن بود و مطالب متعددی 
برای مطبوعات مي فرستاد که همگی چاپ مي شدند 
و اغلب شان را در آرشیو خود دارد. در سال های جوانی 
هم برای مجات توفیق و گل آقا مطالب و اشعار طنز 
مي نوشت که چاپ مي شد. درباره خودم این را بگویم 
مثاً در دوران دبس��تان  جزو دانش آموزانی بودم که 
خوب انشا مي نوشتم و مي خواندم. یادم هست یک بار 
در کاس پنجم خانم معلم بعد از انشایم پای دفترم 
نوشت: »زهرا جان! امیدوارم روزی تو را به عنوان یک 
مجری موفق در تلویزیون  ببینم« و خب! این هم از 
خاطرات خوبم ش��د. من بشدت اهل خواندن مجله 
مخصوص��ا فرهنگی و هنری بودم؛ »کیهان بچه ها«، 
»س��روش کودکان«، »س��روش نوج��وان«، »مجله 
باران« و »س��ام بچه ها« اینه��ا مجات مختص ما 
بودند. در نوجوانی »نشریه فیلم« را که هر ماه پدرم 

می خری��د با عاقه می خواندم. به این ش��کل در آن 
فضا قرار گرفتیم. در مدرسه هم پیگیر اجرای تئاتر و 

راه اندازی گروه سرود بودم.
  اجرا را هم از همان نوجوانی شروع کردید؟

ب��ه یاد دارم یک ب��ار در دوره نوجوانی، پدرم در 
حال ساخت برنامه ای برای نوجوانان در شبکه یک 
بود؛ یک برنامه س��رگرمی که مسؤولیت بخش های 
مختل��ف آن با پ��درم بود و او از م��ن و خواهرم به 
عنوان کمک اس��تفاده می  کرد. ب��رای مثال زینب 
مج��ری بود و من گزارش��گر بودم و ای��ن برنامه به 
مدت یک س��ال ونیم از ش��بکه یک پخش می  شد. 
عن��وان آن برنام��ه »موج، م��وج، مرواری��د« بود؛ 
برنامه ای که بخش مس��ابقه و سرگرمی هم داشت 
و ما نامه های زیادی از سراس��ر ایران از مخاطبانش 
دریاف��ت مي کردیم و انرژی مي گرفتیم. بس��یاری 
از آن نامه ه��ا را هنوز پدرم نگه داش��ته اس��ت. در 
جش��نواره اس��تان ها که هر س��ال برگزار می  شد و 
ب��ه بهترین های مراکز جایزه می  دادند این برنامه از 
لحاظ کارگردانی اول ش��د و به پدرم جایزه دادند، 
برای اجرا هم به من و خواهرم هدیه دادند. از سال 
7۶ ب��ه بعد که پدرم بازنشس��ته ش��د، ما به تهران 
آمدیم. وقتی به تهران آمدیم به دوران دبیرس��تان 
رس��یده ب��ودم و دیگر حس خاصی نس��بت به کار 
م��ادرم نداش��تم؛ حتی گاهی گله هم داش��تم زیرا 
احساس می  کردم ما او را کم می  بینیم و نمی توانیم 
خیلی در کنار هم باش��یم. ب��ه همین خاطر ما هم 
سرگرم درس و مش��ق خودمان شدیم و هر کسی 
رشته مورد عاقه خودش را خواند. من در اصفهان 
رشته پتروشیمی نفت قبول شدم و بعد از دو سال و 
نیم با بی عاقگی فوق دیپلم گرفتم و برگشتم؛ اصا 

نمی  دانستم چرا آن رشته را انتخاب کردم!
  ورودتان به خبرنگاری از همین مقطع بود؟

سال 8۳ یا 8۴ بود که پس از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه، مادرم به من و خواهرم پیشنهاد کرد 
که به باش��گاه خبرنگاران برویم، زیرا ورود به آن 
و گذراندن دوره خبرنگاری در آن برای همه آزاد 
اس��ت و ش��رایط خاصی ندارد، بنابراین آن را به 
ما پیش��نهاد ک��رد و گفت »تا پیدا کردن ش��غل 
مناس��ب و مورد عاقه تان در باشگاه خبرنگاران 
باشید اصًا شاید از فضای کار خبر هم خوش تان 
آمد و همانجا مش��غول ش��دید«. راستش در اوج 
بی عاقگ��ی س��راغ ای��ن کار رفتم و در باش��گاه 
خبرنگاران دوره گذراندم، امتحان دادم و پذیرفته 
شدم. استاد من آقای مرتضی حیدری بود. آقای 
حیدری می  دانس��تند مادر من از همکاران ش��ان 
هستند ولی هیچ فرقی بین ما و دیگران نگذاشت. 
بعد از حضور در باش��گاه هر کس باید متناس��ب 

با عاقه اش حضور در یکی از 
حوزه های خب��ری را انتخاب 
می ک��رد و م��ن هم س��راغ 
فرهنگ و هنر رفتم که ذهنم 
نسبت به آن آشنایی بیشتری 
داشت. بعد از ۳ سال فعالیت 
در س��رویس فرهن��گ و هنر 
کردم،  رش��د  کم کم  باشگاه، 
گزارش های خبری و مکتوب 
زیادی آماده کردم و به لطف 
خ��دا بارها م��ورد تقدیر قرار 
گرفت��م. س��ال 88 خبرنگار 
گروه سیاس��ی ش��دم، بعد از 
ح��دود یک س��ال فعالیت در 
به  سرویس سیاس��ی مجدد 

سرویس فرهنگ و هنر برگشتم و آنجا به عنوان 
دبیر سرویس و جانشین سردبیر مشغول شدم و 
مهم ترین کارم کمک به خبرنگاران تازه کار برای 
انج��ام و تجربه تهیه گزارش های تصویری بود. از 
نوشتن سناریو تا خواندن نریشن و تدوین تاش 
مي کردم کمک شان کنم تا زودتر راه بیفتند. بعد 
از آن کم کم و با گذراندن مراحل ابتدایی و انجام 
تس��ت، اجرا را ش��روع کردم. در همه این موارد 
باش��گاه ما را برای پیش��رفت کردن هل می داد. 
سال 9۰ بود که من نخستین  اجرای خودم را در 
شبکه 5 انجام دادم، بعد مجله خبری شبکه یک 

و بعد از آن در سال 9۳ جذب سازمان صداوسیما 
شدم، به عنوان نیروی برنامه ای )حق الزحمه ای( 
همراه با تعداد دیگر از خبرنگاران قدیمی باشگاه 
به خبرگزاری صداوس��یما معرفی ش��دیم. برای 
خواه��رم نیز ش��رایط مش��ابهی رخ داد تا اینکه 
خیلی اتفاقی از س��ال 9۴ با ه��م در خبرگزاری 
صداوسیما همکار شدیم و مي توانم بگویم زینب 
همیشه بهترین راهنمای من در مسیر حرفه ای ام 
است و از او یاد مي گیرم. هر چند روحیه و سبک 

کاری و قلمش با من تفاوت های زیادی دارد.
  پ�س یعنی ما نباید خانم زه�را چخماقی را مانند 
بسیاری از افرادی بدانیم که از رانت بستگان استفاده 

کرده اند؟
رانت به نظرم اس��تفاده ک��ردن از یک موقعیت 
برای پیشرفت سریع و آسانس��وری است، در حالی 
که خبرنگاری اصا چه ش��غلی اس��ت که آسانسور 
بخواهد؟!  غیر از س��ختی و مشقت مگر دارد؟ یعنی 
آن ۲ دقیقه روی آنتن بودن، ارزش آن همه استرس 
و س��ختی را دارد؟! رانت یعنی آس��ان شدن کارها و 
تس��هیل برای پیش��رفت، رانت یعنی شرایط راحت 
کاری، در حال��ي که این خبرها در وادی خبرنگاری 

نیست.
  اان ک�ه به عنوان خبرن�گار یک برنامه تخصصی 
را در ح�وزه فرهن�گ  و هنر به ن�ام »کاکت« تولید 
می  کنی�د، س�عی کردی�د در زمین�ه کس�ب دانش 

حوزه های تخصصی هم ورود کنید؟
حقیقت این اس��ت که باید نس��بت به جایی که 
هس��تم و آنچه مي دانم بیشتر تاش کنم. این اتفاق 
باید زودتر هم مي افتاد. درگیر شدن من در کار کمی 
م��ن را از حوزه های تئوری��ک و مطالعات تخصصی 
فرهنگی کمی دور انداخته است، البته من همزمان 
با کارم در س��ال 8۶ در رش��ته خبرنگاری دانشگاه 
علمی- کاربردی خبر قبول شدم و تحصیاتم را در 

این زمینه ادامه دادم.
  معم�وا روال انتخاب س�وژه ها و تهیه  گزارش در 
تلویزیون به چه ش�کل است؟ منظورم این است که 
سوژه ها کنش محور انتخاب می شوند یا واکنش محور؟

ما با خبر پیش می  رویم؛ بعضی وقت ها انتش��ار 
یک خبر بهانه ای می  شود که ما برویم و یک گزارش 
تولی��دی از آن تهیه کنی��م و روی آنتن ببریم. یک 
وقت هایی خودمان آن خبر را تولید می  کنیم و سراغ 
س��وژه می  رویم. شخصا ترجیحم کنشگری است اما 

به نظرم فضای تلویزیون بیشتر واکنش محور است.
  در انتخاب س�وژه ها مشورت پذیر هستید؟ اصوا 

مشورت پذیری در خبرنگاری خوب است یا خیر؟
بله! من مشورت پذیرم و به نظرم مشورت پذیری 
خوب اس��ت؛ اگر کسی س��وژه جذابی بدهد دنبال 
می کنم اما اهل سفارش��ی کار 
ک��ردن هم نیس��تم! گاهی هم 
مي ش��ود  دلخوري هایی  باعث 
اما مي گ��ذرد. این را هم بگویم 
همیش��ه با می��ل و افتخ��ار از 
آثار ارزش��مند هن��ر انقاب و 
نیز آث��ار فاخر، اصی��ل و قابل 
قبول هنرمندان در عرصه های 
مختلف در گزارش هایم حمایت 

مي کنم.
  کار کردن ب�ا اهالی فرهنگ 
و هنر به واس�طه روحیه خاص 
و منحص�ر به فردی ک�ه دارند 
ظراف�ت بیش�تری می طلب�د. 
برای ش�ما پی�ش آم�ده که از 
آنه�ا و همچنین مخاطبان بازخ�ورد مثبت یا منفی 
در زمینه گزارش ها و خبرهای�ی که تولید کرده اید، 

دریافت کنید؟
هم س��ر و کار داش��تن با اهال��ی فرهنگ و هنر 
ظراف��ت خاصی می  خواه��د و هم بازتاب��ی که ما از 
مخاطب می  گیریم متفاوت تر است. تمرکز مخاطب 
بر پیگیری اخبار اهالی هنر بیش��تر و متنوع اس��ت؛ 
به همین خاطر من واکنش و قضاوت زیاد می  بینم، 
یعن��ی هم ب��د و بیراه زیاد می  ش��نوم و هم در کنار 
آن تعری��ف و تمجی��د وج��ود دارد ک��ه آن هم کم 
نیست. به طور طبیعی اغلب بازتاب منفی بیشتر از 

واکنش های مثبت به چش��م می  آید. سختی کار ما 
از آن نظر بیش��تر است که باید مخاطب مان را قانع 
کنیم که چرا ب��ه این موضوع می  پردازیم و وقتی به 
یک موض��وع می پردازیم، هدف م��ان آن موضوع یا 
ش��خص نیس��ت، بلکه هدف یک فکر و یک جریان 
است اما به طور کلی چه از بازخوردهای مستقیمی 
که دریافت کردم و چه از بازخوردهای غیرمستقیمی 
که به واس��طه قرار گرفتنم در برخی موقعیت ها به 
دس��ت آورده ام، احس��اس می  کنم ش��ناخت خوبی 
نسبت به ش��خصیت و کار من پیدا شده و راستش 
را بخواهید، وقتی سبک و سنگین می  کنم، احساسم 
این اس��ت که وزنه آن حس اعتمادی که نسبت به 
من جمع شده، به رغم سختي ها، خوشبختانه بیشتر 

و سنگین تر است.
  مصداق�ی از واکنش های منف�ی هنرمندان هم در 

ذهن دارید؟
در فض��ای مجازی چند وقت پیش اتفاقی افتاد 
که من در گ��زارش »داغ های مجازی« به ویدئویی 
اش��اره کردم که آقای پرس��تویی در صفحه ش��ان 
منتش��ر کرده بودن��د. ویدئو هم به لح��اظ مواضع 
خب��ری و هم به لحاظ منبع خبری نادرس��ت بود. 
م��ن این را مط��رح کردم. جالب اس��ت که اس��م 
آقای پرس��تویی را هم نی��اوردم و گفتم در صفحه 
یکی از چهره های شناخته ش��ده این ویدئو منتشر 
شده اس��ت. بعد از این ماجرا ایش��ان در حالی که 
عصبانی و ناراحت بودند، به من زنگ زدند. هرچند 
من خیلی تاش کردم ایش��ان را به آرامش دعوت 
کنم اما موفق نش��دم. در نهایت هم ایش��ان پاسخ 
قانع کننده ای درباره نادرست بودن منبع آن خبر به 
من ندادند و مکالمه با دلخوری تمام شد. فردای آن 
روز من با یک پرویز پرس��تویی دیگر مواجه شدم! 
ایش��ان برای من پیامکی فرس��تادند و عذرخواهی 
کردند و به من گفتند دیشب حال خوبی نداشتم و 
امیدوارم یک بار همدیگر را ببینیم و صحبت کنیم و 

به نوعی عذرخواهی کردند. 
  البته این نش�ان می دهد ک�ه تلویزیون برای آنها 

اهمیت دارد.
بله! نمونه های اینچنینی زیاد داش��ته ایم. به رغم 
همه ش��عارهایی که می دهند و با وجود آنکه امروز 
دیگر با شبکه های اجتماعی هر کسی برای خود یک 
رس��انه دارد اما هنوز هم آنچه در رسانه های رسمی 
درباره آنها مطرح می شود، برای شان مهم است و آن 

را در وضعیت خود اثرگذار می دانند.
  فکر می کنم حاا که صحبت از واکنش های منفی 
ش�د، خوب اس�ت درب�اره هجمه طرف�داران برخی 
گروه های موسیقی مثل ماکان بند به شما هم صحبت 
کنی�م. یک نکته که به نظرم آمد و ش�ما خودتان به 
کلی�ت آن اش�اره کردید، بحث ع�دم تحمل نقد در 
جامع�ه بویژه در میان برخی هنرمندان اس�ت. فکر 

می کنید دلیل این اتفاق چیست؟
برای من مش��خص ش��د که این حمله ها رسما 
از طرف طرفدار های س��فت و س��خت و احساساتی 
گروه های موس��یقی اس��ت. سفت و س��خت به این 
معنا که کسی که در صفحه من می  آمد و بد و بیراه 
می  گفت، عکس پروفایلش دقیقا عکس خواننده های 
آن گروه بود یا اینکه عکس آن پروفایل نشان می  داد 
سن نسبتا کمی دارد و نقدپذیری اش احتمااً پایین 
اس��ت. جالب اس��ت بگویم من فقط از همین دست 
طرف��داران و گروه آنها بد و بیراه ش��نیده ام که چرا 
نقدمان مي کنی ؟ ما بهترینیم! شما حسود هستید! 
و.... اصًا هم ب��ه زاویه نقد ما توجه ندارند. در حالی 
که پشت صحنه از خواننده ها، نوازنده و آهنگسازهای 
مختلف گرفته تا مخاط��ب عادی بازتاب های خوبی 
نس��بت به آن گزارش دی��ده ام و همچنان می  بینم. 
البته همیشه پذیرفتن تبعات بیان یکسری از حرف ها 
پی��ش از اق��دام، در ذهنم بوده و خ��ودم را برای آن 
آماده کرده ام. برای مثال پنجشنبه ها که »کاکت« 
من پخش می  ش��ود، جمعه ها در اینس��تاگرام یک 
»من« هس��تم و یک عکس فان��ی در کنارم همراه 
با جماتی مثل »حمله تند بیست و س��ی به فانی« 
و... و مخاطبی که گاهی بر اساس همان تیتر موضع 

مي گیرد. 
ادامه در صفحه 12

ادبیات
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گفت وگوی »وطن امروز« با زهرا چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما 
به بهانه تقدیر از او در جشنواره فیلم عمار

 کاکت یک 
خبرنگار فرهنگی

سینما

شعر

 تمرک�ز مخاطب  بر  پیگی�ری اخبار 
اهالی هنر بیشتر است، به همین خاطر 
من واکنش و قض�اوت زیاد می  بینم، 
یعنی هم بد و بیراه زیاد می  ش�نوم و 
هم در کنار آن تعریف و تمجید وجود 
دارد. ب�ه طور طبیعی اغل�ب بازتاب 
منفی بیشتر از واکنش های مثبت به 
چشم می  آید. سختی کار ما این است 
که بای�د مخاطب مان را قانع کنیم که 
چرا به این موضوع می  پردازیم و وقتی 
به یک موضوع می پردازیم، هدف مان 
آن موضوع یا ش�خص نیس�ت، بلکه 

هدف یک فکر و یک جریان است

روز
ن ام

، وط
بی

خطی
ار 

امی
س:  ک

  از زندگی در خانواده فرهنگی چخماقی عك
 گویندگی مادر و  برنامه سازی پدر در تلویزیون

  تا مسیر خبرنگاری از باشگاه خبرنگاران 
تا خبرگزاری صدا و سیما



ورزشی14 دوشنبه 10 دی 1397وطن امروز  شماره 2620 

اولین میزبانی »آزادی«
 از بانوان فوتبال ایران

دیدار دوس��تانه تیم های  ملی فوتبال بانوان 
ای��ران و روس��یه در ورزش��گاه آزادی برگ��زار 

می شود.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال بانوان ایران 
که خود را برای حضور در مرحله دوم انتخابی 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده می کند در ورزشگاه 
آزادی در یک بازی دوس��تانه میزبان تیم ملی 

فوتبال بانوان روسیه خواهد بود.
این ب��ازی در حال��ی برگزار می ش��ود که 
تیم ملی بانوان ایران برای اولین بار بعد از انقاب 
اسامی قرار است در ورزشگاه آزادی بازی کند.
در ای��ن دی��دار که با پیگیری فدراس��یون 
فوتب��ال و با هم��کاری وزارت ورزش و جوانان 
برگزار می شود، تنها بانوان می توانند با حضور 

در ورزشگاه تماشاگر بازی باشند.
مهدی تاج، رئیس فدراس��یون فوتبال این 
خبر را تایید کرد ام��ا هنوز زمان برگزاری این 

دیدار مشخص نیست.

تذکر شدید سازمان لیگ به استقال 
درباره پرونده سوپرجام

وکیل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در 
دادگاه عالی ورزش ش��رکت می کند. سازمان 
لیگ فوتبال ایران اع��ام کرد: در پی اظهارات 
یکی از مس��ؤوان باشگاه اس��تقال مبنی بر 
دخالت فدراس��یون فوتبال و سازمان لیگ در 
تش��ریفات رس��یدگی به پرونده مطروحه در 
CAS به اطاع می رس��اند: مرجع بین المللی 
مذکور تابع تشریفات و ضوابط قانونی خود بوده 
و همگان موظف به رعایت آن هستند، لذا ضمن 
تاکید بر مس��ؤولیت و ماموریت سازمان لیگ 
برای صیانت از حقوق تمام باشگاه های فوتبال 
و در نتیج��ه ارتقای فوتب��ال و تذکر جدی به 
بیان کنندگان مطالبی که باعث تشویش  اذهان 
عمومی می شود اعام می کند فدراسیون فوتبال 
و س��ازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس در ادامه 
رون��د پیگیری پرونده فق��ط اقدامات قانونی را 
درباره دادگاه CAS انجام داده و وکیل مرتبط 
با پرونده از طرف فدراس��یون فوتبال و سازمان 
لیگ در دادگاه ش��رکت می کن��د، لذا هرگونه 
اظهارات خاف واقع در ارکان قضایی فدراسیون 

پیگیری می شود.

فروش با 10 برابر قیمت اولیه
بلیت های ایران - عراق نایاب شد!

در فاصل��ه ۲ هفته تا بازی حس��اس گروه 
D جام ملت های آس��یا، خری��د بلیت ورود به 
ورزشگاه کوچک آل مکتوم به بازار سیاه کشیده 

شده است.
بعد از اینکه آیین قرعه کشی مرحله گروهی 
ج��ام ملت های آس��یا در ابتدای س��ال 97 در 
ابوظبی برگزار شد و ایران و عراق دوباره در یک 
گروه قرار گرفتند تا در شهر دوبی به مصاف هم 
بروند، می شد پیش بینی کرد بلیت تماشای این 

بازی زودتر از آنچه تصور شود به پایان برسد.
نزدی��ک به ی��ک ماه قبل ک��ه پیش فروش 
بلیت ها در دس��تور کار کمیته برگ��زاری جام 
ملت های آس��یا و کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
 ق��رار گرف��ت، اس��تقبال از خرید بلی��ت بازی
ایران - عراق بشدت باا بود تا جایی که مسؤوان 
برگ��زاری بلیت های ورود به آل مکت��وم را در 3 
قسمت ۲5، 5۰ و 75 درهمی در معرض خرید 
قرار دادند که در کمتر از 48 ساعت ظرفیت 1۲ 

هزار نفری ورزشگاه به فروش رفت.
ام��ا نکته نایاب ش��دن بلیت ه��ای جنگ 
کاس��یک آسیا جایی است که در حال حاضر 
برخی سایت های فروش غیرقانونی بلیت جام 
ملت ها بنا به درخواس��ت طرفداران بلیت برای 
عرضه به طرفداران ۲ تیم دارند  اما نه به قیمت 
معمول بلکه به قیمت بازار سیاه. به عنوان مثال 
وقتی به یکی از این س��ایت ها وارد می شوید و 
درخواس��ت بلی��ت ۲5 درهمی ب��رای جایگاه 
روبه روی ورزش��گاه آل مکتوم را ارائه می دهید 
با این پاس��خ روبه رو می ش��وید ک��ه باید برای 
 خرید آن رقمی در حدود 38۰ درهم )بیش از

یک میلیون تومان( واریز کنید.
به همین نس��بت بلیت س��ایر جایگاه های 
بهتر ورزش��گاه کوچک آل مکتوم نیز با قیمت 
بازار س��یاه در ح��ال فروش اس��ت و کار را به 
VVIP و VIP جایی رسانده که برای جایگاه 
آل مکتوم ارقامی بین ۲/5 تا 3 میلیون تومان 
باید پول بلیت در بازار س��یاه هزینه شود. این 
اتف��اق در ش��رایطی رخ داد ک��ه ایرانی ه��ا و 
عراقی های مقیم ش��هر دوبی بس��یار بیشتر از 
شهرهایی مثل ابوظبی، شارجه یا العین هستند 
از همین رو می شد پیش بینی کرد که تماشای 
جنگ کاس��یک آسیا میان ۲ رقیب دیرینه و 

همسایه به این شکل درآید.

مشکل بزرگ رابیو
مادر طمع کار

مادر آدرین رابیو که ایجنت او نیز هس��ت، 
درخواس��ت کرده بارس��لونا 5 میلی��ون یورو 
بیشتر برای جذب او هزینه کند؛ رابیو با قبول 
پیشنهاد 1۰ میلیون یورویی و حقوقی به همین 
مقدار برای هر فصل، از زمس��تان بازیکن بارسا 
به حس��اب می آمد  اما به نظر می رس��د ستاره 
فرانسوی، خواهان حقوق بااتری از سوی باشگاه 
است؛ شرایطی که روسای باشگاه بارسلونا را با 
تردید روبه رو کرده اس��ت. مش��خص است که 
اولویت رابیو و اطرافیانش، پیوستن او به بارسلونا 
است ولی مشکل باش��گاه، ورونیکا، مادر رابیو 
است. در حقیقت اوست که رقم درخواستی را 
باا برده و پیش تر نیز با باشگاه پاری سن ژرمن 
دچار اختافات ش��دیدی ش��ده بود. بارسلونا 
در حال حاضر در حال بررس��ی رفتار و اوضاع 
رابیو اس��ت. اینک��ه او بازیکن چندان همراهی 
نیس��ت، رفتار خوبی ن��دارد، تاثیر منفی روی 
محی��ط اطرافش می گذارد و اینها خصوصیات 
چندان مثبتی برای یک بازیکن نیست. آدرین 
و مادرش همچنان در جبهه ای می جنگند که 
ممکن است آینده هافبک فرانسوی را به کلی 
به خطر  انداخته و او نه راهی بارسلونا شود و نه 

دیگر در پاری سن ژرمن جایی داشته باشد.

راهکار استقال
برای کنترل مصدومیت بازیکنان

معاون پزش��کی باشگاه استقال اعام کرد 
بازیکنان قبل از شروع تمرینات در تست های 
پزش��کی ش��رکت خواهند ک��رد. دکتر امین 
نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقال درباره 
وضعیت بازیکنان پیش از شروع تمرینات گفت: 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در پایان هفته 
و قبل از ش��روع تمرینات تس��ت های مختلف 
روی بازیکنان انجام می شود تا گزارش کامل و 

جدیدی از وضعیت بازیکنان داشته باشیم.
او در ادامه صحبت هایش تصریح کرد: بعد 
از انجام و آنالیز تست های انجام شده، وضعیت 
بازیکنان مش��خص خواهد شد و درباره حضور 
بازیکن��ان در تمرین��ات از روز اول اع��ام نظر 

خواهیم کرد.

گزارش اخبار

آبی  های تهرانی نقل  و انتقاات خود را هنوز رسما 
آغاز نکرده اند اما کار سختی تا پایان آن ندارند.

آبی  های تهرانی هر چند روز اول تعطیات نیم فصل 
خود را با اعام خبر فسخ قرارداد ۲ بازیکن آغاز کردند و 
به نظر می رسید خیلی زود شاهد فعالیت  های این تیم 
باش��یم اما با گذشت مدتی مشخص شد در استقال 
خبری از نقل  و انتقاات پرتعداد نیست و بعد از اضافه 
شدن 3 بازیکن جدید که با این تیم قرارداد داشتند، 
با تکمیل پرونده نقل وانتقااتی ۲ بازیکن دیگر، آبی ها 

پنجره زمستانی خود را می بندند.
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ازبکستان که یکی 
از گزینه های استقال برای حضور در جمع آبی پوشان 
بود با یک تیم ازبکستانی به توافق رسید تا حضورش 
در لیگ برتر برای نیم فصل دوم منتفی ش��ود. سرور 
جپ��اروف یکی از بازیکنانی بود که در نقل  و انتقاات 
نیم فصل مدنظر باشگاه استقال قرار داشت. جپاروف 
فصل گذشته عملکرد خوبی در استقال داشت ولی 
در انته��ای فصل راهی لیگ قزاقس��تان ش��د. با این 
حال مشکل آبی  های تهران در خط میانی و نداشتن 
بازیساز، باعث ش��د وینفرد شفر درخواست بازگشت 
این بازیکن را به باش��گاه ارائه بدهد. استقالی ها هم 
در چند هفته گذش��ته مذاکرات فشرده و مفصلی با 
جپاروف داش��تند ولی این بازیکن با باشگاه متالورگ 
بیکاباد ازبکستان به توافق رسید. به این ترتیب پروژه 
بازگرداندن جپاروف به استقال به نتیجه نرسید. گفته 
می شد جپاروف قرار است در ازای دریافت 13۰ هزار 
دار از مطالبات فصل گذشته خود برای نیم فصل به 
اس��تقال بیاید اما طبق اعام رسانه  های ازبکستانی، 
قرارداد جپاروف بعد از انجام تس��ت پزش��کی با این 

باشگاه ازبکستانی امضا می شود.
مهاجم خارجی؛ در انتظار سورپرایز ■

لیست مهاجمان مورد نظر شفر، تا به امروز مخفی 
و بی حاشیه بوده است. فتحی و همکاران او در باشگاه 
ب��ه دور از هیاه��و برنامه  های خ��ود را پیش می برند 
و به اس��تثنای ۲ س��فر به دوبی، فعا کسی جزئیات 
برنامه  های سرمربی و سرپرست استقال را نمی داند. 
اظهارنظر درباره خرید بعدی شفر در خط حمله، روند 
بسیار سخت و دشواری را می طلبد. سرمربی استقال 
بر اساس گفته  های امیرحسین فتحی لیستی کامل و 
ش��امل چندین بازیکن را ب��ه او ارائه کرده که در این 

لیس��ت، اولویت بندی ها نیز صورت گرفته است. برای 
مشخص شدن نام خرید خارجی استقال باید منتظر 
یک سورپرایز بود؛ سورپرایزی که همه انتظار دارند تیام 

جدید باشد و هیچ نشانی از گرو در او یافت نشود.
نورافکن؛ در انتظار تاش  های امید ■

امید نورافکن فاصله زیادی تا اس��تقالی ش��دن 
ندارد و موضوع اصلی درباره پرونده این بازیکن، کسب 
رضایتنامه از باشگاه شالرواست؛ موضوعی که با توجه 
به اختافات نورافکن و این باش��گاه بلژیکی به عهده 
شخص نورافکن گذاش��ته شده و استقالی ها تمرکز 
زی��ادی روی مذاکره با باش��گاه بلژیک��ی برای جذب 
نورافکن ندارند. اس��تقالی ها هر چن��د از حضور این 
بازیکن با توجه به جدایی احتمالی تیموری استقبال 
می کنند اما هم اکنون آلترناتیوهای مناسبی در ترکیب 
خ��ود دارند و به همین دلیل تمرک��ز آنها فعا روی 

مسائل ۲ گزینه دیگر است.
ارزیابی از نیم فصل اول ■

استقال با سیس��تم 3-3-4 به میدان می رود؛ ۲ 
وینگر و یک مهاجم نوک دارد که در این میان وظیفه 
گلزنی تقریبا بین همه بازیکنان تقس��یم ش��ده و به 
همین دلیل است که شفر 11 گلزن در تیم خود دارد.

در نیم فص��ل اول مرتضی تبریزی، گ��رو، روح اه 
باقری و اللهیار صیادمنش گزینه  های شفر برای پست 
مهاجم نوک بودند، فرش��ید اسماعیلی، وریا غفوری، 
ط��ارق همام، مرتض��ی تبریزی و مه��دی قائدی در 
کناره ها حضور داش��تند و در پست هافبک تهاجمی 
نیز فرشید اسماعیلی، فرشید باقری، نیومایر و آذری 

به میدان رفتند.
آغاز تغییرات برای گلزنی بیشتر ■

ترکیب مهاجم  های نوک استقال خیلی زود تغییر 
کرد؛ مرتضی آقاخان جانش��ین گرو می شود و بزودی 
یک مهاجم خارجی نیز اضافه خواهد ش��د. اگر شفر 
تصمیمی برای خروج باقری و تبریزی نداشته باشد، 
سرمربی آبی ها 4 مهاجم و یک جوان فوق العاده به نام 

صیادمنش را در اختیار خواهد داشت.
در پس��ت وینگر البته تغییرات اس��تقال بیشتر 
درونی اس��ت؛ محس��ن کریم��ی در کن��ار داریوش 
ش��جاعیان به کناره  های اس��تقال اضافه می شوند و 
رقابت در این پس��ت ها بسیار داغ تر از گذشته خواهد 
شد و احتمال جدایی بازیکنی مانند قائدی نیز وجود 

دارد.
 در پست هافبک شماره 1۰ که نقش بسیار پر رنگی

در تیم ش��فر دارد، یک گزین��ه خارجی برای تقویت 
استقال مدنظر است. با حضور او در این پست، شفر 
می تواند به نقش��ه  های جدید برای گلزنی فکر کند و 

تنوع خط حمله را باا ببرد.
خط حمله رؤیایی استقال ■

مهاجم مورد نظر ش��فر هنوز از راه نرسیده است؛ 
اس��تقال س��ال قبل مثلث س��رور جپاروف، فرشید 
اسماعیلی و داریوش ش��جاعیان را در خط حمله در 
اختیار داش��ت و تیام جلوتر از این بازیکنان به میدان 

می رفت.
سرمربی اس��تقال در نیم فصل دوم شجاعیان و 
اسماعیلی را دوباره در اختیار خواهد داشت و احتماا 
با اضافه شدن خرید خارجی مثلث پشت یک مهاجم 
خارجی شکل خواهد گرفت. شفر می تواند مانند سال 
گذش��ته از مثلث قدیمی خود اس��تفاده کند و البته 
امسال چهره   جذابی مانند طارق همام را نیز در اختیار 
دارد که می تواند در کنار وریا غفوری به آبی  های تهرانی 

در لیگ قهرمانان کمک کند.
ش��فر به نظ��ر می رس��د در این چند پس��ت نیز 
گزینه  های زیاد و ترکیب غیرثابت دارد و تنوع بازیکنان 

در این مناطق می تواند برگ برنده او باشد.

تیم ملی  پرتغالی  سرمربی 
کره جنوب��ی تنه��ا قول��ی که 
به رس��انه ها داد ای��ن بود که 
تیم ملی ک��ره بازی های خوبی 
در این دوره به نمایش خواهد 

گذاشت.
به نقل از یونه��اپ، تیم ملی فوتبال کره جنوبی 
بای��د در جام ملت های آس��یا برابر تیم های چین، 
فیلیپین و قرقیزستان به میدان برود. کره ای ها در 
5 دوره اخیر جام ملت ها در 4 دوره توانس��تند در 
جم��ع 4 تیم پایانی قرار گیرند ولی از رس��یدن به 

قهرمانی بازماندند. 
کره در س��ال ۲۰۰4 با شکس��ت برابر ایران در 
یک چه��ارم نهایی حذف ش��د ول��ی در دوره های 
۲۰۰۰، ۲۰۰7 و ۲۰11 در رده س��وم ق��رار گرفت 

و در دوره گذشته نیز دوم شد.
پائول��و بنتو در پاس��خ به 
س��وال خبرنگار کره ای مبنی 
بر ش��انس قهرمان��ی این تیم 
در جام ملت ها گفت: تیم ملی 
فوتبال ک��ره در ۶ دیدار اخیر 
خود خوب ظاهر ش��ده است و قبول دارم که اان 
انتظارها از تیم ملی باا رفته باش��د. با این حال ما 
تنها مدعی قهرمانی در جام ملت ها نیس��تیم. من 
فکر نمی کنم ما تنها مدعی قهرمانی هس��تیم ولی 
می توانم قول دهم ک��ه در این دوره فوتبال خوبی 

به نمایش بگذاریم.
جام ملت های آسیا از شنبه هفته آینده با دیدار 
امارات و بحرین آغاز خواهد شد و ۲4 تیم برتر آسیا 

برای رسیدن به عنوان قهرمانی رقابت می کنند.

هموطن کی روش هم قول قهرمانی در جام ملت ها نداد!
پرتغالی محتاط

آخرین  عص��ر  ام��روز 
دی��دار دوس��تانه تیم ملی 
ج��ام  ش��روع  از  قب��ل 
ملت ه��ای آس��یا برگ��زار 
می شود؛ دیداری که ایران 
از ساعت ۲۰:3۰ )به وقت 

ایران( به مصاف قطر می رود تا آخرین عامت 
سوال های ترکیب تیم ملی برای کی روش حل 

شود.
حضور نداشتن س��عید عزت اللهی در این 
تورنمنت و انتخاب گزینه جانشینی او، یکی 
از بزرگ ترین سوااتی است که کی روش باید 
پاس��خ آن را پیدا کند. هافبک دفاعی فیکس 
و لژیونر تیم ملی در کلیدی ترین پست دست 
کی روش را خالی گذاش��ت. با نبود س��عید، 
کی روش امروز بای��د تصمیم نهایی را بگیرد؛ 
اینک��ه دوباره ب��ه  امید ابراهیم��ی بازی دهد 
یا س��راغ گزینه های جدی��دی مثل نوراللهی 
م��ی رود. در بازی دوس��تانه قبل��ی تیم ملی، 
چشمی و نوراللهی در این پست بازی کردند 
و امش��ب مش��خص می ش��ود تصمیم نهایی 
کی روش ب��رای جانش��ینی عزت اللهی کدام 

بازیکن است.
با این تصمیم کی روش، تا حد زیادی تکلیف 
دفاع وسط تیم ملی هم مشخص می شود. اگر 
روزبه چشمی به پست تخصصی اش بازگردد، 
مجید حسینی زوج پورعلی گنجی را تشکیل 

خواهد داد، یعنی کی روش 
دیگ��ر ازم نیس��ت برای 
قلب دفاعش هم بیشتر از 

این وقت بگذارد.
و  ق��دوس  س��امان 
علیرضا جهانبخش هم ۲ 
عامت سوال دیگر ترکیب هستند؛ جهانبخش 
بتاز گی از بند مصدومیت رها شده و بعید است 
کی روش در مرحله گروهی سر او ریسک کند، 
به همین خاطر حداقل برای ۲ بازی نخس��ت 
تیم ملی که س��اده تر هم هس��ت، س��رمربی 
تیم ملی باید فکری به حال جانش��ین علیرضا 
جهانبخ��ش کند. یک��ی از مهم ترین گزینه ها 
برای جانش��ینی علیرضا، سامان قدوس است؛ 
بازیکنی که تبحر باایی در ارس��ال پاس های 
کلی��دی و ش��وت های تماش��ایی دارد و در 
تورنمنتی که قرار اس��ت تیم ملی مالک توپ 
باشد و حمله کند، احتماا جزو نفرات فیکس 
ک��ی روش خواهد بود. اگر قرار باش��د بازیکن 
دیگ��ری جز قدوس، جای خالی جهانبخش را 
پر کند هم، قدوس به عنوان یکی از 3 هافبک 

تیم ملی وارد زمین می شود.
اینها همه سوااتی است که در بازی امشب 
کی روش پاس��خ آن را پی��دا می کند. احتماا 
ب��ه همین خاطر هم س��رمربی تیم ملی اصرار 
 زیادی داشت که این بازی پشت درهای بسته

برگزار شود.

4 عامت سؤال کی روش برای ترکیب تیم ملی
دغدغه 11 نفره

بررسی نقل  و انتقاات استقال

دورخیز بزرگ

لیگ برتر

الیگا
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گروه بین الملل: سال 2019 میادی تا چند ساعت 
دیگر آغاز می ش��ود  اما کابوس مکرون با اعتراضات 
گس��ترده جلیقه زرد ها کماکان ادامه دارد. شلیک 
گاز  اش��ک آور در روز گذش��ته 30 دسامبر 2018 
پاریس را در آستانه س��ال نوی میادی به میدان 
جنگی تمام عیار تبدیل کرد. از انتشار ویدئوی نشانه 
گرفتن خبرنگاران توس��ط نیروهای مسلح پلیس 
تا ش��لیک های هوایی و حضور گسترده نیروهای 
 امنیتی همگی نش��ان می دهد پاریس در ش��رایط 
وخیمی قرار دارد و حتی دستگیری های گسترده ای 
که طی ماه های گذشته در این کشور رخ داده است 

هم نتوانسته  امنیت نسبی را به فرانسه بازگرداند.
 ابع��اد وس��یع درگیری ه��ای جلیقه زرد ها در 
ش��هرهای مختل��ف اروپایی جنب��ش اعتراضی از 
جنس جنبش های دهه 1960 را در سراس��ر اروپا 
ایجاد کرده است که حتی دولت های دست راستی 
چون اس��پانیا و فرانسه هم از شر این اعتراضات در  
ام��ان نمانده اند. نباید از نظر دور داش��ت که توجه 
به حقوق اقلیت خاص س��رمایه دار در کش��ورهای 
اروپایی که از مدلی کاما  آمریکایی تبعیت می کند 
ریشه اصلی تبعیض ها و شکاف های اجتماعی را در 
جوامع اروپایی ایجاد کرده است. وجود طبقه خاصی 
از سیاستمداران و عدم چرخش نخبگان همگی از 
جمله مسائلی اس��ت که دولت های اروپایی بویژه 
فرانس��وی ها از س��ال  2000 تاکنون با آن رو به رو 
بوده اند. شهروندان معترض فرانسه به سیاست های 
اقتصادی دولت این کشور، همچون 2 ماه گذشته، 
برای هفتمین هفته متوالی به خیابان های پاریس و 
شهرهای بزرگ فرانسه سرازیر شده و فریاد اعتراض 
خود را س��ر دادند. تظاهرات کنندگان در فرانس��ه 
که به جلیقه زردها مشهور هس��تند، در تظاهرات 
روزهای ش��نبه و یکش��نبه خود بار دیگر خواهان 
تغییر جهت گیری های اقتص��ادی دولت و کاهش 
فقر و نابرابری در این کش��ور ش��دند. با این حال، 
نیروهای پلیس فرانسه در شرایطی که اعام کرده 
بود به دنبال حفظ نظم عمومی اس��ت، مانع تداوم 
راهپیمایی های اعتراضی جلیقه زردها شد و به زد و 

خورد با آنها پرداخت.
 در جریان تظاهرات شنبه و یکشنبه گذشته 
در فرانسه، نیروهای  امنیتی  بیش از 57 معترض را 

بازداشت کردند. با این حال، بر اثر زد و خوردها و 
شلیک گاز  اشک آور و به آتش کشیدن استیک ها 
و برخی اشیای دیگر در خیابان های مرکزی شهر 
پاریس، برج ایفل، نماد کش��ور فرانسه و پایتخت 
آن )پاری��س( غرق در دود ش��د. ای��ن تظاهرات 
اعتراضی به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه 
در ش��رایطی برگزار شد که کشور وارد تعطیات 
سال نوی میادی شده است و فردا جشن سال نو 
در این کش��ور برگزار می شود.  این در حالی است 
که تظاهرات معترضان به اوضاع اقتصادی فرانسه و 
سیاست  های دولت  امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
این کشور موسوم به جلیقه زردها روز گذشته ادامه 
یاف��ت و خبرگزاری ه��ا و ش��بکه های خبری به 
پوش��ش این اعتراضات خیابانی پرداختند. صدها 
نفر از معترضان در فرانس��ه به س��مت ساختمان 
رس��انه های مطرح این کشور راهپیمایی کردند و 
فریاد »خبرنگاران، همدستان دشمن« سر دادند. 
معترضان رسانه های این کشور را به جانبداری از 
رئیس جمهوری فرانسه و سیاست های وی متهم 

کردند. بر اس��اس اعام آسوش��یتدپرس، اگرچه 
تعداد معترضان در مقایس��ه با هفته های گذشته 
در پاریس در نوس��ان اس��ت  اما در برخی نقاط از 
قبیل شانزه لیزه نیز تعدادی از جلیقه زردها حضور 
فعالی دارند. بر اس��اس تصاویر منتش��ره توسط 
اکسپرس، پلیس پاریس با استفاده از گاز  اشک  آور 
و ماش��ین های آب پاش در تاش بود معترضان را 

متفرق کند.
 همچنی��ن درگی��ری پلیس ب��ا معترضان در 
این ش��هر نیز گزارش شده است. در همین رابطه، 
ش��هرهای »مارس��ی«، »مونپولی��ه« و »کن« هم 
یکشنبه شاهد اعتراضات مردمی بودند. اعتراضات 
مردمی در فرانس��ه که از حدود 2 ماه پیش شروع 
ش��ده، با وجود عقب نشینی مکرون از گران کردن 

سوخت خودرو کم و بیش ادامه دارد. 
دولت فرانسه قصد داشت در چارچوب سیاست 
تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی 
و کاهش خودروهای متکی به س��وخت فسیلی، از 
ابتدای س��ال آینده میادی مالیات بر س��وخت را 

افزای��ش دهد  اما همین تصمی��م جرقه اعتراضات 
طبق��ه متوس��ط را زد. معترض��ان مک��رون را که 
پی��ش از این یک بانکدار بوده، به حمایت از طبقه 
ثروتمند متهم کرده و می گویند او سیاس��ت هایی 
را دنبال می کند که بانک های بزرگ فرانس��ه از آن 
نفع می برند. در مجموع تا هفتمین هفته اعتراضات 
در فرانس��ه بر اس��اس  آمارها 10 نف��ر در جریان 
خش��ونت های خیابانی کش��ته، بیش از هزار نفر 
زخمی و افزون بر 4 هزار و 341 معترض از س��وی 

پلیس فرانسه دستگیر شده اند. 
تظاهرات جلیقه زرده��ا در حالی وارد هفتمین 
هفته خود شد که »امانوئل مکرون« برای گذراندن 
تعطیات س��ال ن��و به ی��ک قلعه تاریخ��ی قرن 
هفدهمی در سواحل دریای مدیترانه فرانسه رفته 
است  اما گزارش ها حاکی است معترضان موسوم به 
»جلیقه زردها« تا آنجا نیز مکرون را تعقیب و تاش 
کرده اند ب��رای تظاهرات وارد محوطه قلعه »فورت 
دی برگانکون« شوند که با ممانعت نیروهای پلیس 

مواجه شده اند.

فرانسه در آستانه سال 2019 کماکان شاهد برخورد خشونت بار پلیس با معترضان است

کریسمسپاریسبابویگازاشکآور
گزارش

 53 بار نقض آتش بس توسط متجاوزان
در الحدیده

سعودیهانمیخواهند
الحدیدهراتخلیهکنند

گ�روه بین الملل: عملیات تخلیه الحدیده که 
قرار بود از ش��نبه آغاز ش��ود با خروج گروه 
نخست کمیته های مردمی و نیروهای ارتش 
کار خ��ود را آغاز کرد ام��ا نباید از نظر دور 
داش��ت که 53 بار طی کمتر از 24 ساعت، 
آتش بس توافقی در سوئد از سوی عربستان 

سعودی نقض شده است. 
عربس��تان که از شکس��ت خود در برابر 
کمیته های مردمی یمن، بس��یار خشمگین 
اس��ت، مجب��ور ش��د در مذاک��رات صل��ح 
استکهلم که 2 هفته قبل برگزار شد شرکت 
و از مواضع خود عقب نش��ینی کند. با توجه 
به آنکه نیروهای تحت رهبری سعودی باید 
بخش ش��رقی شهر الحدیده را ترک کنند تا 
ش��هر کاما غیرنظامی شود اما گزارش های 
متعددی منتش��ر ش��ده که نش��ان می دهد 
س��عودی ها حاض��ر ب��ه پذیرش شکس��ت 

عملیاتی خود نیستند. 
در همی��ن راس��تا ام��ا یحی��ی س��ریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت ائتاف 
متجاوز سعودی طی 24 ساعت گذشته 53 

بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد. 
وی اف��زود: جنگنده ه��ا و هواپیماه��ای 
جاسوس��ی دشمن پرواز خود بر فراز مناطق 
الدریهمی، الجاح، الف��ازه، الجبلیه، التحیتا، 
اللحیه و الخوبه را گس��ترده کردند. س��ریع 
اظهار داشت توپخانه ائتاف متجاوز سعودی 
مناطق مسکونی و مواضع نیروهای ارتش و 
کمیته ه��ای مردم��ی یم��ن در الدریهمی، 
منطقه کیل��و 16 و حیس را هدف حمات 
خ��ود قرار داد که در پ��ی این حمات یک 
ش��هروند یمنی به شهادت رسید و یک نفر 

نیز زخمی شد. 
ادام��ه گف��ت:  یمن��ی در  ای��ن مق��ام 
جنگنده ه��ای ائتاف متجاوز س��عودی 36 
ب��ار تعدادی از اس��تان های یم��ن از جمله 
ذم��ار، ح��رض، می��دی، حجه و صع��ده را 
بمباران کردن��د. وی تاکید ک��رد نیروهای 
ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یم��ن موفق 
شدند عملیات های مزدوران ائتاف متجاوز 
سعودی برای پیش��روی در مناطق مختلف 

را دفع کنند.
 از س��وی دیگر تک تیران��دازان ارتش و 
کمیته های مردمی یمن 3 نظامی س��عودی 
از جمله یک افسر را در جنوب شرق جحفان 
در جی��زان هدف قرار دادند. همچنین یگان 
پهپ��ادی و توپخانه ای ارت��ش و کمیته های 
مردم��ی یمن ب��ا انجام عملیاتی مش��ترک 
مراکز تجم��ع مزدوران ارتش س��عودی در 
نجران را هدف قرار دادند. یک منبع نظامی 
در نجران گفت در پی این عملیات مشترک 
خس��ارات جانی و مالی سنگینی به دشمن 

وارد شد. 
عربستان سعودی بیش از 4 سال است با 
تشکیل ائتافی متجاوز از رژیم های مرتجع 
عربی، جنگ��ی ویرانگر را علیه یمن با هدف 
تس��لیم کردن م��ردم این کش��ور در برابر 
سیاس��ت های خود و جلوگیری از تش��کیل 
دولت مس��تقل و غیروابس��ته به خود آغاز 
کرده اس��ت که این حمات هیچ نتیجه ای 
 جز قربانی ش��دن میلیون ها انس��ان بیگناه 
و ویران شدن زیرس��اخت های حیاتی یمن 

نداشته است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا توجه به 
اجرای بخش اول تعه��دات نیروهای یمنی 
و انصاراه و از سوی دیگر تعلل طرف مقابل 
)دولت مس��تعفی یمن( در اجرای تعهدات 
خویش از جمله خارج نشدن از بخش شرقی 
 الحدیده و خودداری از عقب نشینی از جاده 
صنعا- الحدیده، به نظر می رسد هشدارهای 
مک��رر مقام��ات یمن��ی و انص��اراه درباره 
تح��رکات ط��رف مقاب��ل ک��ه از حمای��ت 
عربس��تان، ام��ارات و غ��رب بوی��ژه آمریکا 
برخ��وردار اس��ت، در خصوص به شکس��ت 
کش��اندن توافق س��وئد بی دلیل نبوده و در 

حال رنگ واقعیت به خود گرفتن است.
 این وضعیت در حالی رخ داده است که 
س��ازمان ملل تاکنون در برابر هش��دارهای 
نیروه��ای یمنی و انص��اراه درب��اره تعلل 
نیروه��ای م��ورد حمایت دولت مس��تعفی 
یم��ن موضع��ی نگرفته و در عم��ل به نظر 
می رس��د گوی��ا توافق نانوش��ته ای برخاف 
توافق س��وئد و قطعنامه سازمان ملل درباره 
یمن در حال اجراس��ت. با ای��ن حال هنوز 
نمی توان نتیجه گیری قطعی کرد، بلکه باید 
منتظر ماند و روند اجرای توافق سوئد را در 

روزهای آینده به نظاره نشست.

چهره ها
تبعیض شرقی- غربی در اتحادیه اروپایی

یونکر:رومانیازپسریاستبرنمیآید
ژان کل��ود یونک��ر، رئی��س 
کمیس��یون اروپا از ش��ک و 
تردیدهایش درباره اینکه آیا 
رومانی توانایی و قدرت کافی 
برای ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپایی را خواهد داشت یا نه، سخن گفته است. 
این در حالی است که کشورهای شرق اروپا 
و بروکسل برای مساله پذیرش مهاجران در سال 
2018 درگیری  های ش��دیدی را با کشورهای 
غربی داشته  اند و پرچمدار این مساله مجارستان 
بوده اس��ت. اما رومانی در چند روز آینده برای 
نخستین بار ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی را از 
کشور اتریش تحویل می گیرد. سخنان یونکر به 
دنبال افزایش تنش میان بخارست و بروکسل 

به گوش می رسد.
 رومانی از س��ال 2007 به اتحادیه اروپایی 
پیوسته و این نخستین بار است که این کشور 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی را تجربه خواهد 
کرد. یونکر در همین زمینه گفته است: »با وجود 
اینکه کشور رومانی از نظر تکنیکی بخوبی آماده 
شده اما دولت بخارست هنوز بخوبی نفهمیده 
که ریاست بر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 

به چه معناست«. 
این در حالی اس��ت که هم��واره زمانی که 
کش��ورهای اروپای ش��رقی ریاس��ت دوره ای 
اتحادیه اروپایی را بر عهده می گیرند از س��وی 
کشورهای ش��مالی و غربی اتحادیه اروپایی با 
نوعی ان��زوا روبه رو می ش��وند و دوران 6 ماهه 
ریاس��ت آنها بر اتحادیه اروپایی معموا بسیار 
خنثی اس��ت. نباید از نظر دور داشت که بحث 
تبعیض در اتحادیه اروپایی از جمله مس��ائلی 
اس��ت که تاکنون به آن به طور مشخص اشاره 
نشده است اما کشورهای شرقی عمدتا نسبت به 

این رفتار  ها معترض هستند. 
یونکر همچنی��ن در این رابط��ه می گوید: 
ریاست بر اتحادیه اروپایی نیازمند آمادگی کامل 
برای ش��نیدن حرف های دیگران است و اینکه 
نگرانی های خ��ود را در پس زمینه قرار دهیم. 
من درباره این مساله و اینکه آیا رومانی بتواند 
چنین کند، تردید دارم. ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپایی هر 6 ماه یک بار به یکی از کش��ورهای 
عضو اتحادیه اروپایی واگذار می ش��ود. در حال 
حاضر، اتریش ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی 

را بر عهده دارد.

پرچمصهیونیستها
زیرپایدیپلماتارشداردن

اقدام س��خنگوی دول��ت اردن در لگدمال 
کردن پرچم رژیم صهیونیستی، خشم مقام ها 
در تل آویو را برانگیخته اس��ت. جمانه غنیمات 
هنگام ورود به ساختمان سندیکای مشاغل در 
ش��هر  امان که در آنجا عمر الرزاز، نخست وزیر 
اردن نشستی با نمایندگان سندیکاهای شغلی 
داش��ت، از روی پرچم اس��رائیل که مقابل در 
ورودی روی زمین نقاشی شده بود، عبور کرد. 
شمعون آران، تحلیلگر  امور سیاسی مرکز پخش 
رژیم صهیونیستی در توئیتی از شکل گیری یک 
بحران جدید میان اس��رائیل و اردن در پی این 

اقدام غنیمات خبر داد. 
س��ندیکای مش��اغل اردن مهم ترین نهاد 
غیردولتی در این کشور است که با عادی سازی 
روابط با اسرائیل مخالف است و به همین دلیل 
نیز پرچم اسرائیل با نقش هایی از جای کفش 
در محل ورودی اصلی س��اختمان روی زمین 
نقاشی ش��ده تا مراجعان هنگام ورود و خروج 

آن را لگد کنند.

وزیرعراقی،نیامدهاستعفاکرد
وزیر  آموزش وپرورش عراق به 
دنبال انتش��ار اخباری درباره 
ارتباط ب��رادرش ب��ا داعش، 
اس��تعفا کرد. شیماء الحیالی 
در اس��تعفانامه خ��ود گفت: 
داعش س��اکنان موص��ل را با تهدید مجبور به 
انجام وظایفی می کرد و یکی از این س��اکنان 
ب��رادر من بود که در یکی از ادارات وابس��ته به 
داعش در این شهر فعالیت می کرد. داعش او را 
مثل بقیه مجبور کرده بود آنچه را بگوید و انجام 
دهد که این گروه می خواست  اما هیچگاه ساح 
به دست نگرفت و در کشتن عراقی ها مشارکت 
نکرد. »افراد خرابکار« فایل تصویری ای را برای 
اینک��ه ارتباط برادرم را ب��ا داعش ثابت کنند، 
منتشر کردند. استعفای الحیالی تنها 4 روز بعد 
از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان صورت گرفته 
است. از سوی دیگر عادل عبدالمهدی از پارلمان 
خواست رأی گیری درباره وزرای کشور و دفاع را 
به خاطر اختافات و مذاکراتی که درباره این دو 

پست وجود دارد به تأخیر بیندازند.
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گ�روه بین الملل: تحوات میدانی 
در مرزهای شمالی سوریه عمدتا 
در مناطق کردنشین آن، این روزها شتاب سریعی 
به خ��ود گرفته اس��ت و تمام امور ب��ه نفع دولت 
مرک��زی جلو می رود. این تح��وات امیدوار کننده 
ب��ه دنبال اعام تصمیم غافلگیرکننده واش��نگتن 
در هفته گذش��ته شکل می گیرد که بر مبنای آن 
قرار است نیروهای آمریکایی مستقر در نوار شرقی 
سوریه از مرز اردن تا ترکیه، این کشور را ترک کنند. 
همزمان با اعام آغاز پروسه عقب نشینی نظامیان 
آمریکا از س��وریه که گفته می شود اولین گروه 50 
نفره از این نیروها روز جمعه این کشور را ترک و به 
همراه خودروهای نظامی از شهر المالکیه در شمال 
ش��رق سوریه به س��مت عراق نقل مکان کرده اند، 
شبه نظامیان کرد در قالب گروه های مختلف خود 
را در برابر یک دوراهی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز 
می بینند؛ از یک س��و، ارتش ترکیه نیروهای خود 
را ع��ازم مرزهای جنوبی و در مجاورات 3 اس��تان 
کردنشین سوریه مستقر کرده و عاوه بر آن حدود 
140 ه��زار نفر از نیروهای گروه شورش��ی »ارتش 
آزاد سوریه« را س��ازماندهی کرده و برای مقابله با 
کرده��ا در کنار ارتش به مرزهای خود با س��وریه 
اعزام کرده اس��ت و از سوی دیگر، با توجه به اعام 
خروج نظامی آمریکا، کردها مهم ترین حامی خود 
را از دس��ت داده اند و با توجه به دش��منی هایی که 
با عناصر داعش��ی در 7 سال گذشته داشته اند، هر 
لحظه ممکن است آنان با استفاده از فرصت، اقدام به 
هجوم به مناطق کردنشین برای تصرف این مناطق 
کنند. در سایه چنین وضعیتی، شبه نظامیان کرد که 
به حمایت های نظامی و سیاسی آمریکا امید بسته 
بودند، تنها راه نجات از خطر دوگانه یعنی داعش و 
ترکیه را پناه بردن به آغوش نظام دمشق می بینند 
که البته همین امر بهترین برگ برنده را در اختیار 
دمشق قرار می دهد؛ دولت مرکزی سوریه که از 7 
س��ال پیش کنترل مناطق کردنش��ین را از دست 
داده و حدود یک س��وم از خاک این کش��ور عما 

در اختیار کردها قرار داش��ت، در چارچوب توافقی 
نانوشته، بدون حتی شلیک یک گلوله، تنها با اعزام 
ق��وای نظامی اش کنترل این مناطق را به دس��ت 
گرفته است. طبق گزارش های منابع منطقه ای، روز 
شنبه ارتش سوریه کنترل سد راهبردی تشرین در 
شمال استان حلب را بر اساس توافق شکل گرفته با 
نیروهای دموکراتیک کرد )قسد( در اختیار گرفت. 
س��د تشرین در 33 کیلومتری جنوب شهر مهم و 
راهبردی منبج و 115 کیلومتری شرق حلب قرار 
گرفته و 80 کیلومتر با مرزهای ترکیه فاصله دارد. 
این س��د که روی رود فرات ایجاد شده، از اهمیت 
راهبردی برای بخش برق س��وریه برخوردار است. 
پیش از آن نیز نیروهای ارتش س��وریه با استقبال 
مردمی کرده��ا وارد برخی مناط��ق اطراف منبج 
مانند العریمه ش��ده بودن��د و در ادامه نیز کنترل 
ش��هر منبج در اختیار نظامیان سوریه قرار گرفت. 
از این  رو پیش بینی می ش��ود با توجه به وضعیت 
شمال شرق سوریه بزودی بقیه این مناطق نیز در 
اختیار ارتش این کشور قرار گیرد. در سایه چنین 
تحوات مثبتی به نفع ارتش سوریه، اکنون معادله 

پیچیده شرق فرات ساده شده و بسیار بهتر از قبل 
قابل حل اس��ت. با توجه به بسط حاکمیت دولت 
س��وریه بر مناطق کردنشین و اس��تقرار نیروهای 
مل��ی آن در پایگاه ه��ای تخلیه  ش��ده از نیروهای 
آمریکایی، ارتش س��وریه در برابر ارتش ترکیه قرار 
می گیرد و هرگونه حمله آن را که از دید جهانیان 
تجاوزکارانه خواهد بود، پاسخ خواهد داد و ترک ها 
را به آن سوی مرزها عقب خواهد راند. آنکارا نیز در 
روزهای اخیر اعام کرده بود در صورتی  که خطری 
از سوی مناطق کردنشین سوریه، ترکیه را تهدید 
نکند، این کشور هم چشمداشتی به اراضی سوریه 
ن��دارد. اکنون می توان پیش بین��ی کرد در صورت 
وقوع هرگونه درگیری دوباره در شرق فرات، به طور 
یقین این درگیری بین ارتش سوریه و تروریست ها 
خواهد بود که در چنین وضعیتی، کردها که چوب 
خیانت همپیمان آمریکایی ش��ان را خورده اند، در 
کنار ارتش سوریه، با تروریست ها خواهند جنگید. 
اما پیروزی های نظام دمشق فقط بر مدار تحوات 
نظامی نمی چرخد؛ طی روزها و هفته های گذشته 
رایزنی ها برای راه اندازی سفارتخانه های کشورهای 

عربی و بازگش��ت دولت س��وریه به اتحادیه عرب 
افزایش یافته اس��ت، همچنان  که از حدود 2 هفته 
پیش سفرهای دیپلماتیک به دمشق افزایش یافته 
اس��ت. بعد از سفر »عمر البشیر« رئیس  جمهوری 
سودان به دمشق که اولین سفر رئیس جمهور یک 
کش��ور عربی به سوریه طی 7 سال اخیر محسوب 
می شد، حاا منابع رس��انه ای از دیدار قریب الوقوع 
رئیس جمهوری موریتانی با بش��ار اسد در دمشق 
خبر داده اند. روزنامه الجواهر موریتانیایی به نقل از 
منابع آگاه اعام کرد »محمد ولد عبدالعزیز« ظرف 
چند روز آینده به س��وریه س��فر می کند تا با بشار 
اس��د دیدار و گفت وگو کند. طبق اعام این منبع، 
رئیس جمهوری موریتانی در پاسخ به دعوت بشار 
اسد که پیش تر انجام شده بود، قرار است اوایل ماه 
آینده میادی به سوریه سفر کند. این در حالی است 
که برخی منابع دیگر نیز تاکید کردند »الباجی قاید 
السبسی« رئیس جمهوری تونس نیز قصد دارد از 
بشار اسد برای سفر به تونس و مشارکت در نشست 
اتحادیه عرب که ماه مارس برگزار می ش��ود دعوت 
کند اما »خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه تونس 
تاکید کرده اس��ت این کشور تاکنون جز عربستان 
و امارات از هیچ کدام از سران کشورهای عربی برای 
مشارکت در این نشست دعوت نکرده است و تونس 
در این باره صاحب اختیار نیست، بلکه این مساله ای 
است که باید در نشست اتحادیه عرب بررسی شود.

استقبال اسد از رئیس حشدالشعبی عراق ■
بش��ار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز شنبه از 
»فالح الفیاض« رئیس حشدالشعبی و مشاور امنیت 
ملی عراق، در دمشق استقبال به عمل آورد. الفیاض 
در این دیدار پیام »عادل عبدالمهدی،« نخست وزیر 
عراق را تقدیم بشار اس��د کرد. خبرگزاری رسمی 
سوریه به نقل از سایت ریاست جمهوری این کشور 
گزارش داد، مضمون این پیام درباره تحکیم روابط 
2 کشور، اهمیت تداوم هماهنگی در تمام زمینه ها 
از  جمله مبارزه با تروریس��م و همکاری در این باره 

بویژه در مرزهای 2 کشور بود. 

گروه بین الملل: اعام تصمیم دور از انتظار آمریکا 
به خارج کردن نیروهایش از سوریه، پرسش هایی 
بسیاری را درباره مقصد بعدی این نیروها مطرح 
 ک��رد. حال به نظر می رس��د ماموریت جدید این 
نیروها در عراق است. گزارش ها حاکی از این است 
که آمریکا در پی تخلیه یکی از مراکز نظامی خود 
در ش��هر المالکیه استان حسکه در شمال شرقی 
س��وریه، تجهیزات آن را به ع��راق منتقل کرده 
است. به گفته منابع محلی در حسکه، آمریکا روز 
جمعه این مرکز نظامی را که شامل چندین انبار 
مهمات و نیز استقرار 50 سرباز آمریکایی بود در 
چارچوب خارج کردن نیروهایش از سوریه، تخلیه 
کرده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، خودروهای 

زرهی از نوع هامر و نیز کامیون های مس��تقر در 
این مرکز نظام��ی و نیروهای نظامی آن به عراق 
منتقل شده اند. پیش از این منابع عراقی از اقدام 
آمریکا برای تاس��یس 2 پایگاه نظامی جدید در 
مناطق غیرمسکونی استان اانبار خبر داده بودند 
که اولین پایگاه در شمال رمانه در منطقه القائم و 
در نزدیکی مرز سوریه و 360 کیلومتری رمادی، 
مرکز اس��تان غربی اانبار راه اندازی ش��ده است. 
دومین پایگاه نیز در ش��رق ش��هر الرطبه، حدود 

310 کیلومت��ری غرب رمادی و در کمتر از 100 
کیلومتری مرز س��وریه است. نکته مهم درباره 2 
پایگاه جدی��د آمریکا در عراق اینکه این پایگاه ها 
در دروازه ورودی سوریه به عراق استقرار یافته اند 
ک��ه با توجه به این موقعیت جغرافیایی، می توان 
گفت آمریکایی ها به دنبال کنترل کریدور شرق به 
غرب سوریه هستند؛ کریدوری که از نظر آمریکا 
و اس��رائیل، بخشی از برنامه ایران برای گسترش 
نفوذ خود به مدیترانه است. در همین راستا، کاظم 

الحا، تحلیلگر سیاس��ی عراقی اب��راز عقیده کرد 
بازدید سرزده رئیس جمهور آمریکا از پایگاه هوایی 
عین ااسد در اانبار با هدف سوء استفاده از خاک 
عراق برای انجام حمات علیه کشورهای همسایه 
بوده و این سفر ترامپ و تاکیدش بر خارج نکردن 
نیروهایش از ع��راق، تهدیدی برای این کش��ور 
است. سفر چهارشنبه پیش رئیس جمهور آمریکا 
به عراق با واکنش مس��ؤوان این کش��ور مواجه 
ش��د و گروه های مختلف عراقی خواستار خروج 
نظامیان این کشور شدند و ائتاف سائرون وابسته 
به جریان صدر نیز خواستار موضع گیری رسمی 
روس��ای قوای س��ه گانه عراق در قبال این نقض 

حاکمیت از سوی ترامپ شد.

تغییر معادات سیاسی و امنیتی از منبج تا مقرهای دیپلماتیک در دمشق
 ارتش سوریه کنترل سد راهبردی تشرین را

 به دست گرفت

 راهبرد آمریکا در سال 2019
 از سوریه خارج می شویم اما در عراق می مانیم

خاورمیانه
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عکس:    میزان

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: نرخ تورم آذرماه امس��ال بر اساس 
محاس��بات بانک مرکزی با 2/8 درصد افزایش به 
21/2 درص��د و ت��ورم نقطه به نقطه با رش��د 2/4 
درصدی به 42/3 درصد رس��یده است اما دولت به 
این بانک اجازه انتشار این گزارش را نداد. به گزارش 
فارس، بانک مرکزی روز سوم یا حداکثر پنجم هر 
ماه نرخ تورم را منتش��ر می ک��رد و این روند تا ماه 
گذشته ادامه داشت اما ماه جاری گزارش نرخ تورم 
ماه قبل منتشر نشد و فقط گزارش مرکز آمار ایران 
اعام شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
نقطه به نقطه 37/4 درصد و نرخ تورم میانگین 18 
درصد بوده است ولی یکی از رسانه ها خبر نرخ تورم 
بانک مرکزی را منتشر کرده است که با توجه به عدم 
تکذیب آن از س��وی بانک مرکزی و از طرف دیگر 
انتشار خبر با جزئیات دقیق، صحت ارقام درج شده 
در این خبر قابل تایید است. بر اساس این آمار، نرخ 
تورم آذرماه امس��ال با 2/8 درصد افزایش به 21/2 
درصد و تورم نقطه به نقطه با رش��د 2/4 درصدی 
به 42/3 درصد رسیده است. به نظر می رسد علت 
اصلی حذف این خبر از روی سایت بانک مرکزی یا 
به طور کلی عدم انتشار آن، عبور نرخ تورم نقطه به 
نقطه از مرز 40 درصد بوده است. مسؤوان دولتی 
در طول 5 س��ال گذش��ته و بوی��ژه در دوره دولت 
یازدهم، باره��ا و بارها و در اغلب محافل اقتصادی 
از کاه��ش نرخ تورم در دولت یازدهم و تورم نقطه 
به نقطه 45 درصدی در پایان دولت دهم صحبت 
می کردند. آن سال ها رشد پایه پولی و تامین منابع 
مالی برای مسکن مهر به عنوان دلیل اصلی افزایش 

نرخ تورم عنوان می ش��د و دلیل نزولی شدن نرخ 
تورم هم انضباط مالی و پولی و توقف اعطای خط 
اعتباری مسکن مهر. آنقدر این گزاره تکرار می شد 
ک��ه همه خبرنگاران حاضر در جلس��ات اطمینان 
داش��تند یکی از نکاتی که مطرح خواهد شد نرخ 
تورم است. مسؤوان دولتی بانک مرکزی را مجبور 
به حذف و عدم انتشار گزارش نرخ تورم کردند اما بد 
نیست این را هم در نظر بگیرند که حذف این آمار، 
مساله  را حل نمی کند و مردم کاهش شدید قدرت 
خرید  خود در یک سال ونیم اخیر را به وضوح لمس 
کرده اند و اگر از مردم در کوچه و بازار بپرسید نرخ 
تورم چقدر اس��ت، یقینا ارقامی بسیار فراتر از آمار 
بانک مرکزی را هم مطرح می کنند. در هر شرایطی 
اعام نش��دن آمار تورم بانک مرکزی از سوی خود 
این بانک و منابع رسمی چیزی فراتر از پاک کردن 
صورت مساله نیست و پاک کردن صورت مساله نیز 

اصل مشکل را پنهان نمی کند.
میلگرد یک  ساله 1990 درصد گران شد ■

آمار وزارت صنعت از قیمت کااهای اساس��ی 
تا پایان مهرماه امس��ال حکایت از افزایش ش��دید 
قیمت ها در س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه 
در سال گذشته دارد. براساس این گزارش، قیمت 
برنج تایلندی 76/6 درصد، تخم مرغ 67/2 درصد، 
تیرآه��ن نمره 14 افزای��ش 94/4 درصد، میلگرد 
آج��دار 14 افزای��ش  109/3 درص��د، خیار 53/9 
درصد، س��یب زمینی 106/1 درصد، س��یب زرد 
91/9 درص��د، گوجه فرنگ��ی 144/4 درصد و موز 
154/9 درصد در مهرماه امسال افزایش یافته است.

گزارش ساانه وزارت صمت از افزایش قیمت کااهای اساسی تا مهرماه 
دولت تورم نقطه  به نقطه ۴۲ درصدی را پنهان کرد

تداوم گرانی محصوات پروتئینی سبد مصرفی خانوارها
گوشت گوسفندی گران تر شد

پروتئین

کاای اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی خبر داد
واریز مابه التفاوت قیمت کااهای اساسی به کارت خانوار

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه س��رانه هر فرد در مابه التف��اوت ارز 4200 
تومانی تخصی��ص یافته به کااهای اساس��ی و 
قیم��ت این کااها در بازار مش��خص بوده و باید 
در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت ش��ود، 
گفت: قیمت کااهای وارداتی با ارز رسمی در بازار 
متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته 
نیست. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی 
با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دار امسال و نیز 
س��ال آینده به کااهای اساسی اختصاص یافته 
است، گفت: قیمت این کااها در بازار متناسب با 
ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص  یافته نیست. 
در نشستی که سه ش��نبه هفته گذشته اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مسؤوان دستگاه های نظارتی برگزار 
کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر 
قیمت کااهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در 
کاهش این کااها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت 
در اقتصاد کشور است و این مساله به هیچ وجه 
نمی تواند ادامه یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی افزود: اولویت نخست ما 
این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی 
و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کااهای اساسی 
را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما 
در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی 
مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز 

تخصیص یافته به کااهای اساس��ی و قیمت این 
کااها در بازار اس��ت. وی اظهار داش��ت: حدود 
100 هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت 
کااهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی 
و قیمت این کااها در بازار است. این رقم معادل 
یک چهارم بودجه کل کش��ور در سال 98 است 
و باید برای آن تصمیم گیری شود. اگر نظارت بر 
قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که 
بخ��ش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در 
واسطه گری از جیب مردم خارج می شود باید به 
جیب مردم بازگردانده شود. پورابراهیمی با اشاره  
به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده 
اس��ت، گفت: س��رانه هر فرد از این مابه التفاوت 
مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری 
به خانوار داده می ش��ود. همچنین  بر اساس این 
ط��رح قیمت کاایی که مردم پرداخت می کنند 
همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر 
اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود. 
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��امی با بیان اینکه کااهایی که اکنون با ارز 
4 هزار و 200 تومانی وارد می شوند با ارز آزاد در 
مرزها صادر می شوند، افزود: با اجرای طرح کارت 
اعتباری جلوی قاچاق کااهای اساسی که اتاف 
منافع عمومی ملت است گرفته می شود. سه شنبه 
هفته آینده با دولت در کمیسیون اقتصادی برای 

تنظیم بازار رایزنی می کنیم.

رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی از افزایش 
قیم��ت این ن��وع گوش��ت در ب��ازار خب��ر داد و 
گفت: قیمت هرکیلوگرم ش��قه ب��دون دنبه برای 
مصرف کنندگان به 71 تا 72 هزار تومان رس��یده 
است. علی اصغر ملکی در گفت وگو با مهر از افزایش 
مجدد قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: 
قیمت گوش��ت گوس��فندی  نیز مقداری افزایش 
داش��ته و نرخ هر کیلوگرم ش��قه بدون دنبه برای 

مصرف کنندگان ب��ه 71 هزار 
تومان تا 72 هزار تومان رسیده 
اس��ت. وی اف��زود: همچنین 
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون 
دنبه برای مغازه داران بین 65 
هزار تومان ت��ا 66 هزار تومان 
اس��ت که با 10 درصد س��ود 
آن را ب��ه مصرف کننده عرضه 
می کنن��د. رئی��س اتحادی��ه 
درباره  گوس��فندی  گوش��ت 
اینک��ه برخی دلی��ل کمبود 
دام را قاچ��اق و برخی کاهش 

تولید عنوان می کنند، اضافه کرد: بحث قاچاق در 
این زمینه مطرح اس��ت، قاچاق دام با افزایش نرخ 
دار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار 
بوده اس��ت.  ملکی درباره اینکه قرار است شرکت 
پش��تیبانی  ام��ور دام، دام زنده از کش��ور رومانی 
وارد کند، گفت: این موضوع مطرح ش��ده که باید 
راهکارها بررسی و رایزنی ها انجام شود، همچنین 
بودجه مورد نظر تامین شود، به عبارتی باید بستر 
ازم برای انجام این کار فراهم شود تا دام وارد کنند.

هر کیلو گوشت مرغ 14 هزار تومان ■
یک منب��ع آگاه از کاهش 500 تومانی نرخ 
مرغ  آماده طبخ در خرده فروش��ی ها نس��بت به 
قیمت 14 هزار و 500 تومانی آن در روز ش��نبه 
هفته جاری خب��ر داد و گفت: دیروز )ش��نبه( 
نرخ هر کیل��و مرغ زنده مقابل مرغداری 9 هزار 
و 800، م��رغ آ ماده طبخ مقابل کش��تارگاه 12 
ه��زار و 800، توزی��ع مقاب��ل واحد های صنفی 
13 هزار و خرده فروشی 14 
هزار تومان ب��ود. وی گفت: 
ب��ا توجه به ثب��ات نرخ مرغ 
زنده، قیمت مرغ  آماده طبخ 
نس��بت به روز ش��نبه هفته 
ج��اری در بازار کاهش یافته 
اس��ت. این منبع آگاه ادامه 
داد: با وج��ود کاهش عرضه 
م��رغ زنده به کش��تارگاه ها، 
نوس��ان نرخ نهاده های دامی 
جوجه ری��زی  کاه��ش  و 
دقیقی  پیش بینی  نمی توان 
راج��ع به وضعیت قیمت مرغ طی روز های آتی 
در بازار داشت. بسیاری از مسؤوان  امر از هفته 
گذش��ته به سبب توزیع مناسب مرغ منجمد با 
نرخ مص��وب 8 هزار و 900 توم��ان در صنوف، 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار 
نوید کاهش قیمت م��رغ تا مرز 12 هزار تومان 
را داده بودند که قیمت های س��طح بازار نش��ان 
می دهد توزیع مرغ منجمد نتوانسته در تعادل 

بازار نقش چندانی داشته باشد.

آب و هوا
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 اذان ظهر:   غروب آفتاب:              
 اذان مغرب:         نیمه شب شرعی: 
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افق تهران

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

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شكیبایي

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

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

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

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

ساختار شرکت راه آهن اصاح می شود

قائم مقام مدیرعامل راه آهن گفت: تمایلی به 
ورود در حوزه س��اخت خط آه��ن نداریم، چون 
کارهای زی��ادی در بهره برداری داریم اما ممکن 
است در پروژه ای به ما تکلیف شود که در بخش 
ساخت نظیر خط آهن رشت- آستارا وارد شویم. 
به گزارش فارس، نشس��ت هم اندیش��ی روابط 
عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران 
با اصحاب رسانه درباره فرآیندهای اطاع رسانی 
در  س��اختمان راه آه��ن برگ��زار ش��د. در این 
مراس��م، مدیرکل روابط عمومی راه آهن با اشاره 
به لزوم ارتباط مس��تمر بین اصحاب رس��انه و 
ش��رکت راه آهن اظهار داش��ت: توجه به صنعت 
حمل ونق��ل ریلی یکی از اولویت های کش��ور و 
نظام است که توسعه آن ضروری است و در این 
رابطه دست یاری رسانه ها را می فشاریم. صادق 
سکری از برگزاری نخستین جش��نواره راه آهن 
و رس��انه )جش��نواره دو خط موازی( خبر داد و 
گفت: اصحاب رس��انه می توانند آثار خود درباره 
حمل ونقل ریلی را تا پایان امس��ال به دبیرخانه 
این همایش ارسال کنند، این آثار می تواند جنبه 
انتقادی، حمایتی و توسعه ای در حوزه ریلی داشته 
باشد. وی ادامه داد: جشنواره راه آهن و رسانه در 
اردیبهشت 98 و در روز ارتباطات برگزار خواهد 
شد و به مجموعه های برتر جوایزی اهدا می شود. 
 در ادامه این مراسم، حسین عاشوری، قائم مقام 
مدیرعامل راه آهن با تأکید بر اینکه ضرورت دارد 
جامعه از طریق رس��انه از دولت ها مطالبه گری 
کند، گفت: قطعا باید به موضوعاتی نظیر اینکه 
چرا راه آهن به تناسب نیاز جامعه توسعه نیافته 
است یا در 100 سال اخیر توسعه یافتگی راه آهن 
مطلوب نبوده اس��ت پرداخت؟  وی یادآور ش��د: 
در همه برنامه های باادستی توسعه، به توسعه 
حمل ونقل ریلی به عنوان حمل ونقل ایمن و سبز 
اشاره می شود اما زمانی که صحبت از تخصیص 
منابع می شود توجه جدی به این بخش صورت 
نمی گیرد که اصحاب قل��م باید در این حوزه به 
کمک راه آهن بیایند تا تصمیم گیران کشور توجه 
واقعی به حوزه ریلی داشته باشند.  وی ادامه داد: 
در س��ند چشم انداز 20 ساله باید تا سال 1404 
شمس��ی 25 هزار کیلومتر خط آهن در کش��ور 
داشته باشیم در حالی که امروز 12 هزار کیلومتر 
خط ریلی داریم و دستیابی به این هدف تا پایان 
سال 1404 بسیار مشکل است. وی با تأکید بر 
اینکه اصاح س��اختار راه آه��ن به صورت جدی 
دنبال می شود، گفت: از حضور بخش خصوصی 

در صنعت ریلی استقبال می کنیم.

شهادت »ثقه ااسام میرزاعلي آقاتبریزي«  ■
توسط قواي متجاوز روس در تبریز - 1290ش

تظاه�رات خونی�ن مردم مش�هد و دیگر  ■
شهرها در اعتراض به رژیم پهلوي- 1357ش

تأس�یس مجم�ع جهاني اهل بی�ت)ع( به  ■
دس�تور مقام معظم رهبري، حضرت آیت اه 

»خامنه اي«- 1369ش
مرگ »سلطان محمود غزنوي« بزرگ ترین  ■

پادشاه سلسله  غزنویان- 421 ق
درگذشت فقیه رباني »ما احمد نراقي«-  ■

1245 ق
قتل »گریگوري راس�پوتین« ش�خصیت  ■

مرموز دربار تزاري روس- 1916م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11200

12850

14000

3050

-

-

1630

2150

400

450

400

90

-

-

30

-150

-

-

-

-
163

-

-

-

-
1

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/03
55/08

-
-

45/12-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3570000

3700000

1880000

1200000

630000

70000

100000

40000

20000

10000

-

335890

-

-
15/445

-

12100

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

161309/8
7914/8

6963/3

0/33
0/47

0/35

118810/3
321483/3

144870/4

0/54

-0/03

0/20

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-
-
-

23062

20015

2494
-

کام نور

دوست داشتن دوستان خدا واجب است 
و همچنین نفرت و بیزاری از دشمنان 

خدا و پیشوایان آنها.
امام رضا)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
10643

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-8/17

کشت  و صنعت  چین  چین 
آبسال

تراکتورسازي ایران   
سیمان کردستان

مهرکام پارس
سیمان هرمزگان  

ح. گروه دارویي سبحان
گروه صنعتي بوتان
سیمان  بجنورد 

3220

3772
953

2206

7770

1615
8660

6449

4/99
4/99

4/98
4/96

4/9

4/86

4/8

4/79

4/74

ح.  پگاه آذربایجان غربي   
نفت سپاهان

س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین 
فرآورده هاي  نسوز پارس

معدني  دماوند 
درخشان  تهران

ح. مهندسي نصیرماشین   
جام دارو  

به پرداخت ملت

910

26467

2024
5824

19922

7399

2089
8973

13197

-7/65

-4/62

-4/52
-4/41

-4/28

-4/26

-3/84

-3/13

قیمت)تومان(محصول)گوشت(تاریخ

97/10/9
68000گوساله

72000گوسفندی

97/10/8
68750گوساله

70250گوسفندی

97/10/6
67000گوساله

68000گوسفندی

97/10/5
67000گوساله

68000گوسفندی

 پیامک خوانندگان
  10002231

افزایش قیمت کااهای اساسی و مهم از مهر 96 تا مهر 97
درصد تغییرمهر 1397مهر 1396واحدنام کاا

90441325346/5کیلوگرمذرت داخلی
22551835739051/7حلب 5 کیلوییروغن نباتی جامد
524356708427/9بطری810 گرمیروغن نباتی مایع

372647102990/6کیلوگرمسیب قرمز درجه یک
294483693225/4کیلوگرمشكر سفید

335533995219/1بسته 900 گرمیشكر 
70632731063/5کیلوگرمعدس درجه یک

368914622425/3کیلوگرمقند حبه
1795343880144/4کیلوگرمگوجه فرنگی

36552454839150/0کیلوگرمگوشت گوساله
38633656156145/4کیلوگرمگوشت گوسفندی )مخلوط(

689069626639/7کیلوگرمگوشت مرغ تازه
88135902802/4کیلوگرملپه درجه یک
648679504046/5کیلوگرمبرنج پاکستانی
341706036176/6کیلوگرمبرنج تایلندی
1318181422857/9کیلوگرمبرنج طارم اعا
499296397328/1بسته 450 گرمیپنیر  پاستوریزه

20093206052/5کیلوگرمپیاز
527798823767/2کیلوگرمتخم مرغ

34/0-1789811819عددجوجه یک روزه
44038112262154/9کیلوگرمموز درجه یک

230434817171990/5کیلوگرممیلگرد آجدار نمره 14
2393149909108/6کیلوگرمنبشی نمره 8

85933910876کیلوگرمنخود درجه یک
1301071422339/3کیلوگرمبرنج داخلی هاشمی

8667210691623/4کیلوگرمخرما مضافتی
قیمت ها به ریال است


