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آن را مبهم تر کرده است
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سخنگوی وزارت خارجه همزمان با پایان موعد 
اعامی اروپا برای ارائه ساز و کار مالی به ایران:

 اروپا نتوانست SPV را 
به مرحله نهایی برساند

 اروپا نشان داد در مقابل فشار آمریکا 
از توانایی ازم برخوردار نیست

نقدپیچانی!
چرا برخی فیلمسازان ترجیح می دهند از 

مهم ترین رویداد سینمایی کشور فاصله بگیرند؟

روزهای نو، زخم های کهنه و شکاف های 
اجتماعی سرمایه داری در سال 2019

تیترهاي امروز
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رهبر انقاب در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین و هیأت همراه بشارت دادند

 تشکیل حکومت فلسطینی
 در تل آویو محقق خواهد شد
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پیام تبریک فرمانده کل سپاه 
به آیت اه آملی

فرمانده کل سپاه در پیامی 
انتصاب آیت اه شیخ صادق 
ریاس��ت  به  آملی اریجانی 
مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام را تبری��ک گفت. به 
گزارش س��پاه نی��وز، در بخش��ی از این پیام 
آمده اس��ت: انتصاب حضرتعالی را به ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام 
معظم رهب��ری حضرت آیت اه العظمی امام 
خامنه ای )مدظله العالی( که نشان از حسن 
اعتماد معظم له به آن فقیه وارسته و انقابی 
دارد تبریک عرض می نمایم. بی تردید سوابق 
برجس��ته و درخش��ان در ش��ورای نگهبان، 
تج��ارب مدیریت��ی ارزن��ده در قوه قضائی��ه 
و ظرفیت ه��ای ارزش��مند علم��ی و فکری 
جنابعالی؛ منظومه مبارک و ارزشمندی است 
که یاری بخش آن جناب در تحقق انتظارات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تحول 
و پویای��ی این نهاد در پیش��برد اهداف واا و 
آرمان های متعالی انقاب اسامی خواهد بود؛ 

ان شاءاه.

آیت اه آملی بهترین گزینه
 برای ریاست مجمع بود

مرک��زی  ش��ورای  عض��و 
مس��تقلین  فراکس��یون 
وایی مجلس معتقد است 
آملی اریجان��ی  آی��ت اه 
با توج��ه به س��وابق خود 
بهترین گزینه برای ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود. عزت اه یوسفیان ما در 
گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به انتصاب 
شایس��ته آیت اه آملی اریجانی به ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام 
معظ��م رهبری گف��ت: فردی باید ریاس��ت 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام را برعهده 
گیرد که هم جامعیت به امور جاری کش��ور 
و ه��م به مس��ائل فقهی، اعتق��ادی و دینی 
اش��راف کامل داشته باش��د. نماینده مردم 
آمل و اریجان در مجلس ش��ورای اسامی 
ب��ر همین اس��اس تصری��ح ک��رد: آیت اه 
آملی اریجانی به واسطه عضویت در شورای 
نگهب��ان و مجلس خبرگان رهبری اش��راف 

کاملی به حوزه قوانین و غیره دارد. 
وی اف��زود: همچنین ایش��ان با توجه به 
حضور 10 س��اله خود در س��مت ریاس��ت 
قوه قضائی��ه با این حوزه نیز ب��ه طور کامل 
آشناس��ت و از طرفی ب��ه موازین فقهی نیز 
تس��لط کامل و قطعی دارد. عضو ش��ورای 
مرکزی فراکسیون مستقلین وایی مجلس 
شورای اس��امی در پایان خاطرنشان کرد: 
آیت اه آملی اریجانی بهترین فردی اس��ت 
که می تواند مصلحت نظام را تشخیص دهد 
و انتصاب ایشان از سوی مقام معظم رهبری 
به ریاس��ت مجمع اقدام شایسته ای بود که 

باعث تعالی این نهاد می شود.

 هزار فراخوان تجمع از سوی 
ضدانقاب از ابتدای سال

فرمان��ده انتظامی پایتخت 
با اش��اره به اینکه از ابتدای 
س��ال تاکنون بیش از هزار 
فراخ��وان تجمع از س��وی 
ضدانقاب داشته ایم، گفت: 
خوشبختانه با تاش نیروی انتظامی، بسیاری 
از ای��ن اقدامات ناکام مان��د. به گزارش مهر، 
سردار حس��ین رحیمی در همایش عمومی 
فرمانده��ان و مدی��ران فرمانده��ی انتظامی 
ته��ران بزرگ با بیان اینک��ه هر 7 ثانیه یک 
تم��اس ب��ا س��امانه 110 برقرار می ش��ود، 
گف��ت: در ۹ ماه گذش��ته، ۹۳۲ مورد تجمع 
داش��ته ایم که ب��ا درایت و ت��اش همکارانم 
این تجمع ها مدیریت ش��د. با اینکه بسیاری 
از ای��ن تجمع ها برای شهرس��تان های دیگر 
ب��ود، همچنین فرمانده��ان را مکلف کردیم 
در زمان تجمع ها مس��ؤوانی را که پاسخگو 
نبودن��د، حتی اگر ش��ده از خانه های ش��ان 
بیرون آورده تا پاس��خگوی مردم باشند. وی 
ادامه داد: یک هزار و ۶ مورد فراخوان توسط 
ضدانقاب داش��تیم که خوشبختانه با تاش 
همکارانم در نیروی انتظامی بس��یاری از این 
اقدامات دش��من ناکام مان��د. رئیس پلیس 
پایتخ��ت با اش��اره به انهدام یکه��زار و ۴۶1 
باند س��ازمان یافته در ۹ ماه اخیر گفت: این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1۲ 
درصد رشد داشته است اما توانستیم سازمان 
جرم ها را بهم بریزیم. سردار رحیمی با اشاره 
به بازداش��ت وحید مظلومین و محمد سالم 
و صدها نفر از مخان نظم اقتصادی کش��ور، 
از تشکیل 1۸ پرونده بزرگ برای اخالگران 
اقتصادی خبر داد و خاطرنشان کرد: یکهزار 
و ۶۵۶ نفر از اخالگ��ران اقتصادی احضار و 
۲7۵ نفر از این افراد به زندان منتقل شدند.

گروه سیاس�ی: حض��رت آیت اه العظمی خامنه ای، 
رهبر حکیم انقاب اسامی صبح دیروز )دوشنبه( در 
دیدار »زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسامی 
فلس��طین و هیات همراه تأکید کردند: فلسطین با 
قدرت خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان 
دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ری، حضرت آیت اه خامنه ای با اش��اره به یک 
معادله روش��ن در قضیه فلسطین گفتند: بر اساس 
ای��ن معادله اگر مقاومت کنید، پی��روز خواهید بود 
و اگ��ر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید داش��ت اما 
ب��ه فضل الهی، مردم فلس��طین در مب��ارزه با رژیم 
صهیونیستی تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند. 
رهبر انقاب اسامی افزودند: پیروزی مردم فلسطین 
در سال های اخیر، به معنای توانایی تشکیل حکومت 
در تل آویو نبوده اس��ت ک��ه البته این موضوع نیز به 
فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی 
این بوده اس��ت که رژیم صهیونیستی که ارتش های 
عربی نتوانس��تند آن را شکس��ت دهند، به وس��یله 
مردم فلس��طین و گروه های مقاوم��ت به زانو درآمد 
و به اذن الهی پیروزی ه��ای بزرگ تری نیز خواهید 
داشت. حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنشان کردند: 
رژیم صهیونیستی که در ۲ جنگ قبلی با گروه های 
مقاومت، در برهه ای بعد از ۲۲ روز و در برهه ای دیگر 
بعد از ۸ روز درخواس��ت آتش ب��س کرد، در آخرین 
درگیری، بعد از ۴۸ ساعت خواستار آتش بس شد و 
این، یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی. 
رهب��ر انقاب اس��امی این اتفاقات را بس��یار مهم 

و از الط��اف الهی برش��مردند و تأکی��د کردند: علت 
پیروزی های مستمر ملت فلسطین در سال های اخیر، 
ایستادگی و مقاومت بوده است و در آینده و تا زمانی 
که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال رژیم 
صهیونیس��تی ادامه خواهد داشت. حضرت آیت اه 
خامنه ای با اشاره به فشارهای سنگین جبهه استکبار 
به جمهوری اسامی ایران، گفتند: این فشارها هرگز 
موجب نخواهد شد ما از وظیفه الهی، دینی و عقانی 
خود در حمایت از فلس��طین منصرف شویم. رهبر 
انقاب اس��امی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تمجید از مقاومت و مبارزات جهاد اسامی فلسطین، 
ش��فای هرچه زودت��ر آقای دکتر رمض��ان عبداه، 
دبیرکل س��ابق جهاد اس��امی را از خداوند متعال 

مسالت کردند. 
در این دیدار زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اس��امی 
فلس��طین نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحوات 
فلس��طین اش��غالی و توانایی ها و آمادگی های باای 
گروه ه��ای مقاوم��ت، گفت: مردم غزه ب��ا وجود همه 
فشارها، در مقابل رژیم صهیونیستی و طرح موسوم به 
»معامله قرن« ایس��تاده اند که نمونه بارز آن، استمرار 
تظاه��رات هفتگ��ِی »جمعه بازگش��ت« اس��ت. وی 
همچنین به پیروزی اخیر مقاومت اسامی فلسطین 
در مقابل رژیم صهیونیستی و درخواست این رژیم برای 
آتش بس بعد از ۴۸ ساعت، اش��اره کرد و افزود: امروز 
توانایی ها و قدرت مقاومت اس��امی فلسطین بیش از 
هر زمان دیگر است، به گونه ای که اگر جنگی رخ دهد، 
تل آویو و همه شهرها و شهرک های رژیم صهیونیستی 
در تیررس هزاران موشک مقاومت قرار خواهند داشت.

چند روز پس از حواشی به وجود 
آم��ده درباره عملی��ات کربای۴ 
که با ۲ توئیت محس��ن رضایی، فرمانده س��پاه در 
دوران دفاع مقدس کلید خورده بود، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاس��داران توضیحاتی در این باره بیان 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، ۳ روز پیش محسن 
رضایی در توئیتی نوش��ت عملیات کربای ۴ برای 
فریب دش��من انجام شد. همین جمله کوتاه کافی 
بود تا س��یلی از انتقادات درباره نوع مدیریت او در 
این عملیات در رس��انه ها مطرح شده و بسیاری از 
رسانه ها و شخصیت  های سیاس��ی علیه او موضع 
بگیرند. تا جایی که گذش��ت چند روز هم موجب 
نشد این حرف و حدیث ها در این باره فروکش کند. 
در نهایت محسن رضایی صبح دیروز به یک برنامه 
تلویزیونی رفت تا در این ب��اره توضیح دهد. عاوه 
بر رضایی، سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی نیز 
به صورت تلفنی میهمان برنامه حاا خورشید شبکه 
۳ بود و به ارائه توضیحاتی درباره عملیات کربای ۴ 
پرداخت. فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: عملیات 
کرب��ای ۴ عملیات اصلی بود و دش��من با اجرای 
عملی��ات کربای ۵ که 1۵ روز بعد انجام دادیم و 
به پشت کانال ماهی رسیدیم، تصور کرد کربای 
۴ عملیات فریب بوده اس��ت. سردار سلیمانی در 
این برنامه، نخس��ت به تمجید از خدمات محسن 
رضای��ی در دوران دفاع مق��دس پرداخت و تاکید 
کرد »آقا محس��ن رضایی« حق بزرگی به گردن 
همه ما دارد. وی درباره حواش��ی توئیت محسن 
رضای��ی درباره عملیات کرب��ای ۴ گفت: بعضی 

از بحث ه��ا درب��اره جنگ در 
س��ال های اخی��ر را ضروری 
س��ال های  در  نمی دان��م. 
اخی��ر بحث  ه��ای انحراف��ی 
دل خانواده ش��هدا را به درد 
آورده است، مثل موضوع فتح 

بیت المقدس و قبل و بع��د از آن. فرمانده نیروی 
ق��دس تأکید ک��رد: این نوع بحث ه��ای انحرافی 
قداس��ت و ارزش ه��ای دفاع مقدس را زیر س��وال 
می ب��رد. البته من بحث طوانی در این باره دارم و 
اگر بخواهم در این موضوع صحبت کنم انتقادات 
زیادی نس��بت به کس��انی که به ای��ن موضوعات 
می پردازند، دارم. س��ردار س��لیمانی اظهار داشت: 
آقای محسن رضایی حق بزرگی به گردن همه ما 
دارد. آقا محسن در واقع طراح عملیات  های بسیار 
بزرگ��ی در دوران دفاع مقدس ب��ود؛ مثل عملیات 
بیت المقدس، طریق القدس، ثامن اائمه، رمضان و 
همه عملیات  های مهمی که در جنگ صورت گرفته 
بودند که اغلب آنها هم موفق بود. وی خاطرنش��ان 
کرد: در همه این عملیات ها، طراحی و نقش ایشان 
برجسته بود. البته برخی دوستان مان که به شهادت 
رسیدند در این عملیات ها نقش برجسته ای داشتند 
مثل شهید باکری و شهید باقری. سردار سلیمانی 

گف��ت: نباید فردی ک��ه دوره 
طوانی  ۸ س��ال دفاع مقدس 
رم��ز موفقیت  ه��ای م��ا بوده 
است، ]نمی خواهم بگویم مورد 
عقده گشایی[ محور انتقادات و 

مورد شماتت قرار گیرد.
در طول جنگ این اتفاقات طبیعی است ■

فرمان��ده نیروی ق��دس در ادامه ای��ن گفت وگو 
تاکید کرد عملی��ات کربای ۴ عملیات اصلی ما بود 
و عملیات فرعی نب��ود. وی ادامه داد: ما عملیات های 
مختلفی در دفاع مقدس داش��تیم ک��ه ۶-۵ ماه روی 
آن کار می کردیم اما به موفقیت دس��ت نمی یافتیم؛ 
فقط عملیات کربای ۴ دچار چنین سرنوشتی نبود. 
عملیات رمضان نیز دچار مشکاتی شد و به نتایج مورد 
نظر دست نیافت. سردار سلیمانی گفت: برای عملیات 
والفج��ر مقدماتی، مقدمات زیادی ص��ورت گرفت و 
عملیات هم انجام ش��د اما به نتیجه نرسید. عملیات 
بدر هم جزو چنین عملیات   هایی بود. وی یادآور شد: 
در ط��ول جنگ، ۶-۵ عملیات داش��تیم که اقدامات 
زیادی روی آن انجام ش��د اما به موفقیت نرسید. در 
طول جنگ این اتفاقات طبیعی است. فرمانده نیروی 
قدس با بیان اینکه در طول جنگ عملیات  های موفق 
و غیرموفق انجام ش��د، اظهار داشت: کربای ۴ جزو 

عملیات  ه��ای اصلی ما بود. مثل عملی��ات رمضان و 
والفجر مقدماتی که ناموفق بودند. س��ردار سلیمانی 
خاطرنشان کرد: در فضای مجازی برخی مطرح کرده 
و شماتت کردند که چرا وقتی عملیات لو رفت آقای 
محس��ن رضایی دس��تور عملیات دادند؟ این دستور 
دستور شخصی نبوده است بلکه یک جمعی در مسأله 
جنگ تصمیم گیرنده بودند. به گزارش مهر، وی اظهار 
داش��ت: یک منطق نظامی وجود دارد و آن این است 
که در همه عملیات ها نسبتی از لو رفتگی وجود داشت. 
در عملی��ات والفجر ۸ که یکی از غافلگیر کننده     ترین 
عملیات  های دفاع مقدس بود، من شب، لب رودخانه 
نشسته بودم وقتی غواص  های ما وارد آب شدند همان 
زمان دش��من منور روی آب زد و به ساحل ما شلیک 
کرد. آیا باید عملیات را لغو می کردیم؟ سردار سلیمانی 
ادامه داد: در کربای ۵، روی دژ ایستاده بودم. نیروها 
آماده می ش��دند تا وارد آب ش��وند. دشمن نزدیک به 
100 کاتیوشا به خط ما شلیک کرد. آیا باید عملیات 
را لغو می کردیم؟ فرمانده نیروی قدس تأکید کرد: اگر 
در جنگ چنین تصوراتی را مبنا قرار می دادیم قادر به 
اجرای هیچ عملیاتی نبودیم و باید همه عملیات ها را 
متوقف می کردیم. بنابراین این منطق نمی تواند مانع 
اجرای کارهای مهمی که برای یک عملیات انجام شده 
بود، باشد. وی همچنین تاکید کرد: کربای ۴ عملیات 
فرعی ما نبود اما بع��د از اینکه ما عملیات کربای ۵ 
را ش��روع کردیم و پیروزی بزرگی به دست آوردیم و 
توانستیم از کانال ماهی عبور کنیم و خود را به بصره 
برسانیم، دشمن به این جمع   بندی رسید که کربای 

۴، عملیات فرعی ما بوده است. 

سیاسی 0 2

انهدام شبکه سوء استفاده کنندگان
 از ارز دولتی

وزارت اطاعات در اطاعیه ای از شناس��ایی، 
انهدام و دستگیری 11 نفر از عناصر اصلی شبکه ای 
از مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان از ارز 
دولتی در استان کردستان خبر داد. به گزارش 
فارس، در این اطاعیه آمده اس��ت: در شرایط 
حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در 
اس��تفاده از ذخایر ارزی، این ش��بکه معادل ۴ 
هزار و 700 میلیارد تومان ارز دولتی را به بهانه 
واردات کااهای ضروری مردم از کش��ور خارج 
و در برخی کشورها سرمایه گذاری کرده اند که 
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
دام افتادند. این اطاعیه می افزاید: این شبکه ارز 
مورد اشاره را با استفاده از کارت های بازرگانی 
ش��رکت های ص��وری و با جع��ل پیش فاکتور 
برای ثبت س��فارش واردات کااهای ضروری و 
همچنین با پرداخت رشوه از بانک های مختلف 
دریافت کرده و با ع��دم انجام تعهدات ارزی و 
اس��تفاده از ترفندهای مختل��ف، مانع اجرای 
اقدامات قانونی بانک ه��ا در پیگیری اعتبارات 
ارزی ش��دند. وزارت اطاع��ات به عموم مردم 
شریف ایران توصیه می کند موارد سوءاستفاده 
مالی بویژه در حوزه ارز دولتی را از طریق تلفن 
11۳ به ادارات کل اطاعات استان خود اطاع 
دهند تا با اقدام بموقع از گس��ترش آثار س��وء 

اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

تجمعات پراکنده دیروز 
بدون مجوز برگزار شد

معاون سیاسی - امنیتی فرمانداری تهران 
با بیان اینکه دیروز تعدادی از افراد فرصت طلب 
در مقابل دانش��گاه تهران تجمع کردند، گفت: 
ای��ن تجمع غیرقانون��ی بوده و البته ش��رایط 
تح��ت کنت��رل ب��ود. عبدالعظی��م رضایی در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه در چند 
روز گذش��ته تجمعاتی در داخل دانشگاه آزاد 
به دلیل اتف��اق تاثربرانگیز برای دانش��جویان 
این دانش��گاه، برگزار شده اس��ت، اظهار کرد: 
ای��ن تجمعات نی��ازی به مج��وز فرمانداری یا 
استانداری نداش��ت، زیرا داخل دانشگاه برگزار 
شده اس��ت اما دیروز برخی افراد فرصت طلب 
در مقابل دانش��گاه تهران تجمعات پراکنده ای 
داشتند که این تجمعات پراکنده بدون مجوز 
برگزار ش��د، بنابراین غیرقانونی بود. وی ادامه 
داد: مش��خص بود دس��ت هایی در کار است تا 
فضا ناآرام شود ولی تعداد تجمع کنندگان بسیار 
اندک بود.  معاون سیاسی - امنیتی فرمانداری 
 تهران با اشاره به اینکه تجمعات با حضور حدود
 ۳0-۲0 نفر برگزار شده است، بیان کرد: اکنون 

شرایط تحت کنترل است.

سران فتنه ۸۸ به کشور خیانت کردند
فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
سران فتنه به کشور خیانت 
کردن��د و باعث ش��دند در ۸ 
ماه کشور دچار مشکل شود؛ 
اینها باید در دادگاه عدل الهی 
و پیشگاه مردم محاکمه شوند. به گزارش فارس، 
سردار حس��ین اش��تری در همایش عمومی 
فرماندهان، رؤس��ا و مدیران فرماندهی تهران 
ب��زرگ، ۹دی را میثاق مج��دد با مقام معظم 
رهبری، امام و شهدا عنوان کرد و اظهار داشت: 
۹ دی روز بصیرت و روز نابودی دش��من بود و 
روزی بود که دشمنان داخلی و خارجی مایوس 
ش��دند. سردار اش��تری گفت:  قبل از انتخابات 
ستاد صیانت از آرا تشکیل دادند و قبل از وزارت 
کش��ور برخی کاندیداها پیروزی خود را اعام 
کردند؛ سران فتنه ۸۸ با شعارهایی که دادند به 
کشور خیانت کردند و باید در دادگاه عدل الهی 

و پیشگاه مردم محاکمه شوند.

فتنه ۸۸ جنگ تمام عیار علیه ایران بود
فرهنگی  عض��و کمیس��یون 
مجل��س با بی��ان اینکه فتنه 
۸۸ ی��ک جن��گ تم��ام عیار 
علیه جمهوری اس��امی بود، 
گف��ت: هدف فتنه گ��ران دور 
کردن مردم از اندیشه های امام )ره(، رهبر انقاب 
و براندازی نظام بود. حجت ااسام احمد سالک 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به حضور گسترده 
مردم در س��الگرد حماسه ۹ دی، گفت: حماسه 
۹ دی برگ زرین بصیرت، هوش��یاری و حضور 
ملت ایران در مقابل یک فتنه  جهانی بود. وی در 
واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه ۹ 
دی حماسه ای از متن مردم نبود گفت: کسانی 
ک��ه چنین ادعایی را مط��رح می کنند، صرفا به 
دنبال تحریف مس��یر انقاب اس��امی هستند. 
سالک با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ یک حرکت ساده 
نبود، بلکه یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری 
اس��امی بود، گفت: هدف فتنه گران و دشمنان 
دور کردن مردم از اندیشه های حضرت امام )ره( 
و رهبر انقاب و همچنین براندازی نظام بود اما 
مردم پای اعتقادات شان ایستادند و همواره در ۹ 
دی پاسخ محکمی به فتنه گران و براندازان نظام 

خواهند داد و در برابر آنان سکوت نمی کنند.

رهبر انقاب در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین و هیأت همراه بشارت دادنداخبار

تشکیل حکومت فلسطینی در تل آویو محقق خواهد شد
اخبار
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رئیس قوه قضائیه گفت قدردان 
اعتم��اد رهبر انق��اب به وی و 
انتصابش به ریاس��ت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و عضویت در شورای نگهبان است. به گزارش 
»وط��ن ام��روز«، آیت اه ص��ادق آملی اریجانی 
روز دوش��نبه در جلسه مسؤوان عالی قضایی با 
قدردانی از رهبر معظم انقاب اس��امی تصریح 
ک��رد: قب��ل از هر چی��ز از مقام معظ��م رهبری 
)مدظله العالی( به دلیل اعتمادی که به اینجانب 
برای ریاس��ت مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
عضویت در شورای نگهبان داشتند، تشکر می کنم 
و از خدا می خواهم توفیق انجام مس��ؤولیت ها به 
نحو احسن، اخاص در عمل و توفیق طاعت حق 
را در هم��ه امور عطا فرمای��د. رئیس قوه قضائیه 
ادامه داد: امیدوارم بتوانم مسؤولیتی را که به این 
ترتیب بر عهده اینجانب گذاش��ته شده به نحوی 
به انجام برس��انم که هم اهداف قانون اساس��ی و 
نظام جمهوری اسامی و هم منویات رهبر معظم 
انقاب محقق ش��ود. آیت اه آملی اریجانی همه 
نهادهای قانونی را مهم دانست و در عین حال با 
اش��اره به آنچه در حکم رهبر معظم انقاب آمده 
اس��ت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهب��ان را دارای نقش ه��ای بی بدی��ل در نظام 
جمهوری اس��امی دانس��ت و افزود: همگی باید 
در جهت انجام اهدافی که قانون اساس��ی و رهبر 
معظم انقاب برای این نهادهای مهم نظام ترسیم 
کرده ان��د گام برداریم و از خداوند می خواهیم که 
توفیق خ��ود را نصیب ما کند تا بتوانیم آنچه در 
توان داریم به خدمت بیاوریم و در راستای رضایت 
حق تعالی و خدمت به مردم حرکت کنیم. رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه الطاف مقام معظم رهبری 
همواره موجب دلگرمی و نش��اط مسؤوان نظام 
اس��ت، اظهار کرد: امیدواریم حمایت های ایشان 
در این مسیر دشوار همراه ما باشد تا بتوانیم این 

مسؤولیت های بزرگ را به درستی ایفا کنیم.

برخی کوتاهی ها در  ■
حادثه دانشگاه عمدی است

پس از حضور دادس��تان 
کل کش��ور و دادستان تهران 
در واح��د عل��وم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد و بررسی ماجرای 

سانحه اتوبوس توسط آنها، رئیس قوه قضائیه ضمن 
تشکر از این اقدام دادستان کل و دادستان تهران، 
تاکید کرد این ماجرا باید به صورت جدی پیگیری 
ش��ود. آیت اه آملی اریجانی در جلسه مسؤوان 
عالی قضایی  با اش��اره به حادثه غمب��ار واژگونی 
اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسامی و تسلیت به خانواده های داغدار 
و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان، تصریح کرد: 
نکته مهم این است که مسؤوان باید در وقت خود 
به مشکات توجه داشته باشند. اگرچه ممکن است 
مشکات در نهادی مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و 
از چشم مسؤوان دور بماند اما واقعیت این است که 
برخی از امور قابل بازگشت نیست. رئیس قوه قضائیه 
ادامه داد: حسب برخی گزارش ها، دانشجویان اعام 
کرده اند مکررا مشکات به مسؤوان دانشگاه تذکر 
داده شده بود. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، 
حتماً نیاز به پیگرد دارد. من از دادستان محترم کل 
و دادستان محترم تهران که دیروز وقت گذاشتند 
و در جمع دانشجویان دانشگاه حضور یافتند تشکر 
می کنم، زیرا بسیار کار درست و پسندیده ای بود اما 
مهم  تر از همه آن اس��ت که مطالبات را به صورت 
جدی پیگیری کنند و اگر کس��ی تعمدی در این 
حوادث داشته بررسی شود. آیت اه آملی اریجانی 

ک��ه  را  کوتاهی ه��ا  برخ��ی 
مقدمات��ش در اختی��ار خود 
مسؤوان است، به نحوی عمد 
دانس��ت و گفت: درست است 
که ممکن است کسی در خود 
واژگون ش��دن اتوبوس و جان 
باختن این عزیزان عمدی نداش��ته اما کوتاهی در 
برخی مسائل قابل پذیرش نیست خصوصا اگر قبا 
تذکر داده ش��ده باش��د. من همین جا از دادستان 
محترم تهران و دادستان محترم کل می خواهم که 
این قضیه را پیگیری جدی، س��ریع و متقن کنند. 
رئیس قوه قضائیه در عین حال اظهار کرد: باید از 
سر و صداهای رسانه ای هم احتراز کرد، زیرا عده ای 
دنبال اهداف سیاسی هستند و حاا چنین حادثه ای 
را عرصه تسویه حساب با برخی اشخاص می بینند 
که این واقعا ناشایست و ناپسند است. اینها ربطی به 
کار دستگاه قضایی ندارد. آنچه به ما مربوط می شود، 
رسیدگی عادانه و تعقیب کسانی است که در این 
زمینه قصور یا تقصیر داشته اند. عاوه بر این، تاش 
ما در جهت پیشگیری از چنین حوادثی در آینده 
است و دادستان محترم نیز از باب مدعی العموم باید 
به این موضوع ورود کند. واقعا بحث کوچکی نیست، 
زیرا یکباره 10 خانواده به دلیل امری که به احتمال 
زیاد قابل اجتناب بوده، داغدار ش��ده اند. چه نیازی 
است که نحوه رفت و آمدها در یک دانشگاه اینگونه 
باشد؟ آیت اه آملی اریجانی ابراز امیدواری کرد با 
تعقیب دادستان تهران، نظارت دادستان محترم کل 
کش��ور و پیگیری خود مسؤوان دانشگاه، کسانی 
که کوتاهی کرده اند و مقصرند به مجازات برس��ند 

و از تکرار حوادث مشابه در این دانشگاه یا هر جای 
دیگری پیشگیری شود. 

آمریکا سال ۸۸ فقط آشوبگران را »مردم«  ■
می دانست

آیت اه آملی اریجانی همچنین در بخشی از 
اظهارات خود به فتنه ۸۸ اش��اره کرد. رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به ابراز تمایل اوباما به نزدیک شدن 
به ایران و سپس، تغییر رویکردش پس از مشاهده 
حوادث سال ۸۸، ادامه داد: به محض اینکه اوضاع 
را آش��فته دیدند، ورق برگش��ت و به همراه وزیر 
خارجه خود، رئیس جمهوری فرانسه و برخی دیگر 
از سران کشورهای غربی، مدعی »حمایت از مردم 
ایران« شدند. آنها آشوبگران را مردم می دانستند اما 
از نظرشان میلیون ها ایرانی بصیر که در دفاع از نظام 
و انقاب خ��ود قد علم کردند، جزو مردم نبودند! 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عده ای نیز آب به 
آسیاب دشمن ریختند، یادآور شد: امروز نسبت به 
گذشته، دشمن ابزارهای متنوع تر و بیشتری دارد 
و هزینه های کان تری می کند. بر این اساس، ما 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند دشمن شناسی، 
فتنه شناسی و موقعیت شناسی هستیم تا با درک 
صحیح بزنگاه ها، چش��م فتنه را به موقع درآوریم. 
این یک��ی از مهم تری��ن عبرت های فتن��ه ۸۸ و 
حماسه ۹ دی است. آیت اه آملی اریجانی با بیان 
اینکه متاس��فانه امروز هم برخی در داخل همان 
اشتباهات گذش��ته را تکرار می کنند و دشمن را 
به تحقق رویاهایش امیدوار می کنند، خاطرنشان 
کرد: اقشار مختلف مردم از جمله کارگران محترم، 
دانش��جویان عزیز و... مطالبات برحقی دارند که 
قطعا مس��ؤوان باید صدای آنان را بش��نوند و در 
جه��ت حل مشکات ش��ان گام بردارن��د اما این 
عزیزان نیز باید هوش��یار باشند که خدای ناکرده 
غافانه نردبان دشمن نشوند و دشمن حس نکند 
با استفاده از بستر مطالبات آنان می تواند به ساحت 

نظام ورود کند.

در جلسه شورای عالی قضایی و به خاطر انتصاب به ریاست مجمع تشخیص انجام شد

قدردانی آیت اه آملی از اعتماد رهبری
  دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل و دادستان تهران 

برای پیگیری جدی حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات

عدلیه

توضیحات سرلشکر سلیمانی درباره حواشی به وجود آمده پیرامون عملیات کربای 4واکنش

کربای 4 عملیات اصلی بود
آقا محسن رضایی حق بزرگی به گردن همه ما دارد

نما
حجت ااسام حاج علی اکبری به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد

حجت ااسام والمسلمین شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از طرف رهبر معظم انقاب اسامی به عنوان 
امام جمعه موقت تهران منصوب شد و نماز جمعه این هفته تهران )14 دی 97( به امامت وی در مصای 
امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد. به گزارش فارس، حجت ااسام   محمدجواد حاج علی اکبری سال 73 
به  امامت جمعه شهرس�تان دماوند منصوب ش�د و به فاصله  کوتاهی امام جمعه نمونه شناخته شد. وی 
همچنین سال 79 از سوی رهبر معظم انقاب اسامی به عنوان جوان ترین عضو شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه کشور منصوب شد. حاج علی اکبری عاوه بر موارد فوق الذکر، ریاست مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان تهران از سال 90، عضویت و فعالیت در هیأت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین، هیأت 
امنای بنیاد نهج الباغه، هیأت امنای مس�جد جمکران، شورای مرکزی هیأت رزمندگان اسام و شورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور را در مقاطع زمانی مختلف در سوابق خود دارد.



کارگر
احمد توکلی در نامه ای به فرهاد دژپسند:

رئیس سازمان خصوصی  سازی را 
عزل کنید

رئی��س هیات مدی��ره س��ازمان دیده ب��ان 
ش��فافیت و عدالت در نام��ه ای به وزیر اقتصاد 
خواس��تار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی 
و حمای��ت از اع��ام جرم دیده ب��ان علیه وی 
شد. به گزارش فارس، احمد توکلی در نامه ای 
به فرهاد دژپس��ند خواس��تار خل��ع ید فوری 
علیمحم��دی از مالکیت مجتم��ع آلومینیوم 
المهدی و هرمزال          ، عزل پوری حسینی رئیس 
فعلی سازمان خصوصی  سازی و حمایت از اعام 
جرم دیده بان علیه وی شد. همچنین توکلی از 
دژپسند خواست علت فسخ قرارداد این مجتمع 
به صورت صریح و مبس��وط بیان شود و همه 
اموال فروخته ش��ده این مجتمع مش��خص و 
از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم المهدی و 
هرمزال س��تانده شود. توکلی در نامه اش آورده 
اس��ت:  آلومینیوم المهدی و هرمزال که حاا 
هرمز جنوب شده بشدت آسیب دیده است. باید 
به دقت تاوان این آسیب ها و اموالی که متعلق به 
دولت بود و آقای علیمحمدی نمی داد یا متعلق 
به بنگاه بوده و فروخته ش��ده است، معلوم و از 

تصاحب کننده عهدشکن ستانده شود.

قطع 62 هزار و 481 سیمکارت مزاحم

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی تا 9 دی 97 تعداد 62 هزار 
و 481 سیمکارت شخصی به دلیل سوءاستفاده 
از این امکان شخصی برای ارسال پیامک انبوه و 
ایجاد مزاحمت برای مشترکان موبایل قطع شده 
است. به گزارش فارس، این سیمکارت ها بدون 
نیاز به شاکی شخصی و بدون توجه به محتوای 
پیامک توسط رگواتوری قطع می شوند. مجید 
حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات رگواتوری 
در این باره گفته بود: سیمکارت های شخصی که 
در تعداد 100 یا 200 پیامک ارس��ال کنند در 
حکم ارس��ال کننده پیامک انبوه مزاحم تلقی 
ش��ده و بدون نیاز به شکایت مشترکان و بدون 
توجه به محتوای پیامک توسط رگواتوری قطع 
می شوند. به اس��تناد آمار رگواتوری، در حال 
حاضر تعداد مشترکان تلفن همراه 91 میلیون و 
824 هزار و 535 نفر و ضریب نفوذ تلفن همراه 

در کشور 111 درصد است.

مثبت شدن تراز تجاری در 9 ماه 97
 صادرات غیرنفتی 

از ۳۳ میلیارد دار گذشت
گ�روه اقتص�ادی: صادرات غیرنفت��ی ایران در 
9 ماه��ه نخس��ت 1397 با رش��د  5 درصدی 
نسبت به 9 ماهه 1396 به 33 میلیارد و 358 
میلیون دار رس��ید.  به گزارش »وطن امروز«، 
براس��اس تازه ترین آمار گم��رک در این مدت 
حجم صادرات غیرنفتی ای��ران به 86 میلیون 
و 940 هزار تن رس��یده است. به این ترتیب تا 
پایان آذر صادرات ایران نس��بت به مدت مشابه 
پارس��ال افزایش5/40 درص��دی از نظر ارزش 
داری داشته است. از سوی دیگر، در این مدت 
می��زان واردات قطعی کاا به ایران 23 میلیون 
و 871 ه��زار تن ب��ه ارزش 32 میلیارد و 620 
میلیون دار بوده اس��ت. برهمین اساس، مازاد 
تراز تج��ارت خارجی 738 میلیون دار ش��د.  
واردات ای��ران در این مدت نس��بت به 9 ماهه 
پارسال 31/3 درصد از نظر وزنی و 15/9 درصد 
از حی��ث ارزش داری کاهش داش��ته اس��ت. 
گ��زارش گم��رک ایران حاکی از آن اس��ت که 
34/3 درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط 
به پتروشیمی ها، 8/3 درصد مربوط به میعانات 
گازی و 57/3 درص��د مربوط ب��ه دیگر کااها 
بوده اس��ت. اقام عم��ده وارداتی در این مدت، 
شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 477 
میلیون دار و سهم ارزشی 4/53 درصد، قطعات 
منفصله ب��رای تولید اتومبیل س��واری ردیف 
8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی سی 
با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای 
استیک به ارزش یک میلیارد و 214 میلیون 
دار و سهم ارزشی 3/72 درصد، برنج به ارزش 
یک میلیارد و  23 میلیون دار و سهم ارزشی 
3/14 درصد، لوبیای سویا به ارزش 944 میلیون 
دار و سهم ارزشی 2/89 درصد و الکترود زغالی 
برای کوره ها به ارزش 437 میلیون دار و سهم 

ارزشی 1/34 درصد بوده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسامی کار:
حقوق کارگر کفاف 10 روز را می دهد

رئیس کانون عالی شوراهای اسامی کار 
با اشاره به اینکه برای دستمزد سال 98 باید 
واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت در 
نظر گرفته ش��ود، گفت: کارفرمایان و دولت 
از ترمیم دس��تمزد در س��ال 97 خودداری 
کردند، حاا قرار است کمیته های دستمزد 
دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. به گزارش 
تسنیم، اولیا علی بیگی درباره جلسات مزدی 
وزارت کار اف��زود: حقوقی که امروز کارگران 
دریاف��ت می کنند کفاف بیش��تر از 10 روز 
زندگ��ی یک خان��وار 4  نف��ره را نمی دهد.  
وی ادامه داد: کمیته های دس��تمزد امسال 
کار خ��ود را از چن��د ماه قبل ب��رای ترمیم 
دس��تمزد س��ال 97 آغاز کردن��د اما به رغم 
بررسی هایی که انجام شد و آمار و اطاعاتی 
که از هزینه ه��ای زندگی خانوار کارگری به 
دس��ت آمد، کارفرمای��ان و دولت از افزایش 
دس��تمزد در س��ال 97 خ��ودداری کردند.  
علی بیگی اضاف��ه کرد: با وجود ثبات قیمت 
ارز قیم��ت کااها هنوز ه��م در بازار متغیر 
است و مدام باا می رود و نتیجه این شرایط 
آن اس��ت که کارگران برخی اقام از جمله 
گوش��ت قرمز و مرغ را کم کم از سفره های 
خود کنار می گذارند. از س��وی دیگر فرامرز 
توفیق��ی، رئی��س کمیته مزد کان��ون عالی 
شوراها با اش��اره به افزایش قیمت کااها و 
خدمات اف��زود: اعام می کنن��د 32 درصد 
لبنیات گران شده، 85 درصد افزایش قیمت 
گوش��ت، 50 درص��د افزایش قیم��ت مرغ، 
صددرص��د افزایش قیمت ماهی، 30 درصد 
افزایش قیمت میوه، 83 درصد افزایش هزینه 
ارتباط��ات و در بخش مس��کن نیز بیش از 

140 درصد افزایش هزینه داشته ایم.

شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار 
اباغ شد

نگهداری کدام کااها احتکار است؟

جزئیات شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با 
احتکار و اختفای کاا اعام ش��د. به گزارش 
ش��اتا، به موجب اباغیه صادره از سوی وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت؛ احت��کار، اختفا و 
امتناع از عرضه و گران فروشی در این شیوه نامه 
شفاف شده است. در این راستا به استناد ماده 
4 قان��ون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون 
نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفای کاا 
به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صاح 
و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروش��ی یا 
اضرار ب��ه جامعه پس از اعام ضرورت عرضه 
از س��وی وزارت صمت و سایر مراجع قانونی 
اس��ت. در عین حال اختفا و امتناع از عرضه 
نی��ز، خ��ودداری از عرض��ه کاای دارای نرخ 
رس��می به قصد گران فروش��ی یا تبعیض در 
فروش تعریف ش��ده اس��ت. گران فروشی نیز 
عرضه یا فروش کاا و خدمات به بهای بیش از 
نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور 
علی الحس��اب یا قطعی و عدم اجرای مقررات 
و ضوابط قیمت گ��ذاری و انجام دادن هر نوع 
اقدام��ات دیگر ک��ه منجر ب��ه افزایش بهای 
کاا یا خدمت برای خریدار اس��ت، معنا شده 
است. بر اساس این گزارش فهرست کااهایی 
که ض��رورت عرضه آن را دول��ت پیش تر در 
مرداد ماه اباغ کرده در این حوزه مدنظر است. 
در این راستا غات شامل گندم، گندم دامی، 
جو و برنج س��فید، کااهای اساس��ی شامل 
روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکرخام 
و ش��کر س��فید و کره، مواد پروتئینی شامل 
گوش��ت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیرخش��ک 
صنعتی و نهاده ها ش��امل جوج��ه یک روزه، 
تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله س��ویا، 
سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا، 
آفتابگردان، کلزا و کانواست. همچنین مواد 
اولیه تولید، حبوب��ات، لوازم خانگی همچون 
یخچال، یخچال فریزر، ماش��ین لباسشویی، 
تلویزی��ون  تولی��د داخل��ی و ل��وازم یدکی و 
استیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار 
دارد. ای��ن طرح کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، 
انواع پ��ودر ش��وینده و مصالح س��اختمانی 
پرمصرف مانند محص��وات فلزی پرمصرف 
و س��یمان را نیز در برمی گیرد. براساس این 
اباغیه، ستاد می تواند حسب ضرورت نسبت 
ب��ه تغییر تعداد اقام یعنی افزایش یا کاهش 

آن اقدام کند.

خصوصی سازی

3اقتصاد

محم�د نجارصادقی: ایحه دخل و خرج دولت در 
سال 98 به مجلس ش��ورای اسامی تقدیم شده 
است و از نکات جالب این ایحه سهم 75درصدی 
)1200 هزار میلیارد تومان( ش��رکت های دولتی 
از تمام بودجه کش��ور است. جالب اینجاست که 
منابع و مص��ارف بودجه عمومی به صورت دقیق 
و تفصیلی بیان شده است اما بودجه شرکت های 
دولتی تنها به صورت درآمد- هزینه در پیوس��ت 
ش��ماره 3 بودجه قی��د ش��ده و هیات مدیره این 
ش��رکت ها می توانند به هر شکلی که می خواهند 
درب��اره منابع خ��ود تصمیم بگیرن��د و هیچ منع 
قانونی ه��م ندارند. برای مث��ال هیات مدیره یک 
شرکت دولتی می تواند مقرر کند طبق اساسنامه 
داخلی، به ش��خصی حقوق نجومی تعلق گیرد و 
هیچ کس ه��م حق اعتراض به آن را ن��دارد، زیرا 
هم قانونی اس��ت و هم از نظر بودجه محدودیتی 
برای آن قید نشده اس��ت. البته همه این مسائل 
در برابر لفظ پرقدرت »تخصیص« ناتوان می شوند، 
این یعنی اگر محمدباقر نوبخت بخواهد به کسی 
بودجه بدهد، می دهد و اگر نخواهد، هیچ کس توان 
اجبار به او را ندارد. در هر صورت ایحه بودجه در 
سال های اخیر به امری فرمالیته تبدیل شده است 
و آنچه مهم است تصمیم آقایان در سازمان برنامه 
و بودجه اس��ت؛ بدرستی که نوبخت سال گذشته 
در میان نماین��دگان مجلس گفت: »بودجه خود 
من هستم«. به گزارش »وطن امروز«، رشد بودجه 
س��ال آینده از حیث درآمده��ا منفی 3/5 درصد 
بوده است، همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین 
کرده بخش هزینه ها در ایحه بودجه 98 نسبت 
به قانون بودجه 97، 9 درصد افزایش داشته است. 
واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز در بودجه سال 
آینده 37/7 درصد نس��بت به قانون بودجه سال 
97 افزایش یافته و رشد واگذاری دارایی های مالی 
منفی 19 درصد پیش بینی شده است. در مجموع 
نیز منابع عمومی دولت در بودجه سال 98 نسبت 
به قانون بودجه س��ال گذشته 5/4 درصد افزایش 

داشته است.
ردیف »یک« عجیب

در حال��ی در ایحه بودجه 98 برای هزینه های 
جاری و عمرانی و منابع حاصل از مازاد فروش نفت، 
میعان��ات گازی و گاز عدد »یک« قرار داده ش��ده 
اس��ت که این تکنیک بودجه نویسی در واقع چک 
سفیدی است که به دولت داده می شود. در ایحه 
بودجه س��ال 98 در موارد متع��دد به جای اعداد و 
ارقام از عدد یک استفاده شده است. عدد یک یعنی 
اعتباری به عن��وان هزینه یا منبعی به عنوان درآمد 
در ردیف مربوط لحاظ نش��ده اس��ت و احتمااً در 
جریان اجرای بودجه جزئیات آن مشخص خواهد 
ش��د، بر این اساس س��قف منابع درآمدی بودجه 
مغش��وش خواهد بود. این تکنی��ک فقط در ایران 

اس��تفاده می شود و از چند س��ال قبل آغاز شده و 
در بودجه س��ال 98 اس��تفاده از آن به اوج رسیده 
اس��ت. مهم ترین »یک« های ایحه بودجه مربوط 
به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، 
انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات 
و منابع واریزی بودجه از محل مازاد منابع صادرات 
نفت خام و گاز اس��ت. همچنین دولت برای منابع 
ارزی ناش��ی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات 
گازی و خالص  صادرات گاز نس��بت به پیش بینی 
چه ب��رای مصارف جاری و چ��ه عمرانی عدد یک 
ق��رار داده و مجموع آن نیز 2 ش��ده اس��ت. مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی معتقد است 
این اعداد به  مثابه چک س��فیدی برای دولت است 
که هرچقدر درآمد در این ردیف ها ایجاد شد، برای 
مصارفی که مشخص نیس��ت استفاده کند)به نظر 
می رسد درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز 
کش��ور در ردیف های مربوط ب��ه جدول 21 ایحه 
بودجه مصرف شود(. البته سازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به این ابهام عذر بدتر از گناه آورده و گفته 
است این اتفاق پیش از این هم رخ داده و ما هم به 
سنت گذشتگان این اقدام را کرده ایم. این در حالی 
اس��ت که میزان این اعداد تک رقمی در بودجه در 

سال های اخیر به اوج خود رسیده است.  
س��ازمان برنامه و بودجه در توضیحات عجیب 
خود آورده اس��ت: »در زمان تهیه و تنظیم ایحه 
بودجه س��نوات، برآورد مبال��غ در برخی ردیف ها 
امکان پذیر نیست، همچنین درجه ارقام غیرواقعی 
در بخش منابع موج��ب افزایش غیرواقعی منابع 
دولت می ش��ود و در بخ��ش هزینه ای پیش بینی 

مبالغ غیرواقعی موجب بسته شدن سقف و عدم 
ام��کان تخصیص اعتبارات ازم ب��رای آن خواهد 

شد«.
قطع��ا این موضع گی��ری را باید یک بدعت در 
بودجه نویسی بدانیم، چرا که قطعا پیش بینی جزء 
اینفک بودجه نویس��ی اس��ت و اگر بودجه نویس 
نتواند پیش بینی درآمد و هزینه کند، چه احتیاجی 

به ایحه بودجه است.
منابع بودجه مشخص نیست ■

کارشناس مسائل اقتصادی درباره ایحه بودجه 
س��ال آینده گفت: قیمت هر بشکه نفت در سال 
گذش��ته 55 دار و در بودجه سال آینده 54 دار 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و از س��ویی صادرات 
نفت خام و میعانات گازی در س��ال گذشته 2/53 
میلیون بش��که در روز محاسبه ش��ده بود که در 
ایحه بودجه س��ال 98، یک و نیم میلیون بشکه 
در روز محاسبه شده اس��ت که چندان واقعی به 

نظر نمی رسد.
س��یدهادی موسوی نیک یادآور شد: در ایحه 
بودجه سال 98 وابستگی بودجه به نفت 36 درصد 
اس��ت،  این در حالی است که در بودجه سال 97 
وابستگی بودجه به نفت 28 درصد بود. همچنین 
منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته 28/8 
میلیارد دار بود که امس��ال ب��ه 29 میلیارد دار 
رسیده است. وی با اشاره به اینکه بودجه سال 98 
ج��ای مانور زیادی ندارد، گفت: 95 درصد بودجه 
بر اساس هزینه های اجتناب ناپذیر و 5 درصد آن 

صرفاً قابل بررسی و بحث است.
وی با اش��اره به 2 سقفی بودن بودجه ایحه 

بودجه سال 98 گفت: سقف دوم بودجه 40 هزار 
میلیارد تومان بیش��تر از س��قف اول اس��ت و به 
نظر می رس��د برای این موضوع روی استفاده از 
س��هم صندوق توسعه ملی حس��اب شده است. 
ای��ن کارش��ناس اقتصادی همچنی��ن گفت: بر 
مبنای بودجه س��ال 98 تورم س��ال آینده 35 تا 
40 درصد پیش بینی می شود که این رقم در سال 
97، 30 تا 35 درصد بوده است اما چون بخشی 
از تورمی که قرار اس��ت س��ال آین��ده در پیش 
داش��ته باشیم امسال پایه گذاری شد، حس تورم 
در س��ال آینده از امس��ال کمتر خواهد بود. وی 
روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار 
دانست و گفت: بسیاری از اشتغال های مربوط به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط ب��ا این وضعیت از 
دس��ت خواهد رفت. موسوی نیک گفت: بیکاری 
در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام 
نش��ان نداده اس��ت، در ش��رایط اقتصادی فعلی 
چون تعداد زیادی از بیکاران از یافتن کار ناامید 
ش��ده اند، در جمعیت جویای کار قرار نمی گیرند 
و ب��ه همین دلیل ممکن اس��ت نرخ بیکاری که 
امسال 12/2 درصد است به بیش از  12/5 درصد 
در آمارها نرسد. این کارشناس اقتصادی توصیه 
کرد که منابع بودجه بویژه درباره درآمدهای نفتی 
واقعی ش��ود، چرا که ف��روش یک و نیم میلیون 
بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش بینی 
شده واقعی نیست و به نظر می رسد بیش از یک 
میلیون بش��که امکان فروش نفت در سال آینده 
وجود نخواهد داش��ت و فروش 500 هزار بشکه 

نفت مازاد در روز غیرواقعی است.

وطن امروز  شماره 2621 سه شنبه 11 دی 1397

اعداد و ارقام عجیب و غریب در ایحه بودجه 98 آن را مبهم تر کرده است

رمزنویسی یا بودجه نویسی؟

گ�روه اقتص�ادی: در آذر 97 عدد 
شاخص کل برای خانوارهای کشور 
به 151/7 رسید که نس��بت به آبان ماه 2/6 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. به گ��زارش »وطن امروز«، 
در این ماه بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهای 
کش��ور مربوط به اس��تان بوش��هر ب��ا 4/4 درصد 
افزای��ش و کمتری��ن نرخ ت��ورم ماهان��ه مربوط به 
 استان سیستان وبلوچس��تان  با 1/7 درصد افزایش

اس��ت. درصد تغییر شاخص کل نس��بت به آذرماه 
1396 )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
37/4 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه  به  نقطه 
مربوط به استان ایام  برابر با 44/4 درصد و کمترین 
آن مربوط به اس��تان قم برابر 30/9 درصد اس��ت. 
یعنی خانوارهای ساکن استان ایام  به طور متوسط 
7 درصد بیش��تر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
ساکن اس��تان قم به طور متوسط 6/5 درصد کمتر 
از میانگین کل کش��ور نس��بت به آذر 1396 برای 
خرید یک »مجموعه کاا و خدمات یکسان« هزینه 
کرده   اند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به آذر 1397 برای 
خانوارهای کش��ور به عدد 18 درصد رسید. گفتنی 
است، بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان 

لرستان با 21/9 درصد و کمترین آن مربوط به استان 
کرمان برابر 14/2 درصد است. بر این اساس شکاف 
ن��رخ تورم 12 ماهه اس��تان ها در آذرماه 7/7 درصد 
است که نسبت به آبان ماه 0/7 واحد درصد افزایش 
نشان می دهد.  همچنین در آذرماه عدد شاخص کل 
برای خانوارهای شهری به 151 رسید که نسبت به 
ماه قبل 2/5 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط 
به استان بوشهر با 4/4 درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با 1/6 درصد 
افزایش اس��ت. تورم نقطه به نقطه در این ماه برای 
خانوارهای شهری کش��ور 36/9 درصد بوده است. 
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ای��ام  برابر با 44/9 درصد و کمترین آن مربوط به 
استان کرمان برابر با 30/8 درصد است. از سوی دیگر 
عدد ش��اخص کل برای خانوارهای روستایی کشور 
در این ماه به 155/3 رس��ید که نس��بت به آبان ماه 
3 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان 
ق��م برابر با 5 درصد افزای��ش و کمترین آن مربوط 
به اس��تان اردبیل  با 1/4 درصد افزایش است. تورم 

نقطه به نقطه روس��تایی نی��ز 39/9 درصد بوده که 
بیشترین نرخ آن مربوط به استان کردستان برابر با 

47/6 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان 
برابر با 32/4 درصد بوده است.

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با 
بیان اینکه 20 میلیون تن کاای 
اساس��ی در کشور تامین و تدارک ش��ده است، از 
توزی��ع 147 هزار ت��ن روغن، برنج و ش��کر برای 
شب عید خبر داد. به گزارش مهر، یزدان سیف در 
نشستی خبری گفت: تاکنون 8/5 میلیون تن از این 
کااها مصرف و باعث ش��ده آرامش نسبی در بازار 
ایجاد شود و اختالی به وجود نیاید. سیف با اشاره 
به تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: در این راستا 
ح��دود 50 هزار تن برنج با رصد کمیس��یون  های 
تنظیم بازار استانی، حدود 57 هزار تن روغن خام 
برای تولید روغن نباتی مردم و حدود 40 هزار تن 
شکر برای ش��ب عید توزیع خواهد شد. وی ادامه 
داد: برنج هومالی تایلندی گرید A با قیمت 5هزار 

 B و 200 توم��ان و گری��د
با قیم��ت 4 ه��زار و 200 
تومان در اختیار اس��تان ها 
قرار می گیرد و قیمت این 
کاا در خرده فروش��ی ها در 
ش��ورای اقتصاد هر استان 

تعیین می ش��ود. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به بررس��ی  های انجام شده در حوزه 
نان کش��ور گفت: بر اساس بررس��ی ها انجام شده 
نان س��نگک نمره 86/9، نان برب��ری 85، تافتون 

83 و ل��واش 84 از 100 را 
کس��ب کرده اند. وی درباره 
فاس��د ش��دن 20 هزار تن 
برن��ج در انبارهای کش��ور 
اظهار داش��ت: ما این عدد 
را تکذیب می کنیم و چنین 

مساله ای صحت ندارد.
سامانه جدید خرید و فروش آرد ■

سیف در ادامه خاطرنشان کرد: بر حسب تصمیم 
س��ران قوه و دولت، س��امانه خرید و فروش آرد به 

صنوف،  خبازی ها و آزادپزها در بهمن ماه رونمایی 
می شود که جلوی قاچاق گندم را به دلیل یارانه ای 
بودن قیمت نان می گیرد. وی با بیان اینکه پرداخت 
یارانه به نان د ر سال های گذشته باعث شده شبهه 
قاچاق گندم بیش��تر شو د، گفت: این سامانه اجازه 
می دهد که فروش گندم به کارخانه ها تنها متناسب 
با آردی که آنها به نانوایی ها می دهند انجام ش��و د. 
س��یف با بیان اینکه 400 کارخان��ه آرد و 25 هزار 
صنف نانوایی و آزادپز برای این سامانه ثبت نام شده 
است، تصریح کرد: در 10 روز گذشته 58 هزار تن 
آرد د ر این س��امانه سفارش ش��ده و 80 درصد آن 
حمل شده است                                                                                            . قرار است با راه اندازی این سامانه 
مش��کل اختاف قیم��ت داخل و خارج از کش��ور 

برطرف شو د                      .

گزارش »وطن امروز« از تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در 9 ماه نخست 97

شکاف نرخ تورم استان ها به 7/7 درصد رسید

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأمین2۰ میلیون تن کاای اساسی:

نگران مایحتاج شب عید نباشید

تورم

کشاورزی

پیامک

تجارت

احتکار

شاخص نام استان
کل

تورم 
ماهانه

تورم 
نقطه ای

 تورم
 12 ماهه

151/72/637/418کل کشور
151/933817/7مرکزی
1471/933/715/8گیان

148/82/933/716/1مازندران
157/83/839/318/7آذربایجان شرقی
153/22/736/317/9آذربایجان غربی

155/22/1362۰/1کرمانشاه
153/13/139/518/3خوزستان

145/3234/116/1فارس
143/62/431/314/2کرمان

15۰/43/336/916/2خراسان رضوی
146/42/234/215/5اصفهان

155/31/743/818/3سیستان وبلوچستان
158/52/444/319/8کردستان
154/62/436/92۰/8همدان

164/23/343/62۰/6چهارمحال وبختیاری

شاخص نام استان
کل

تورم 
ماهانه

تورم 
نقطه ای

 تورم
 12 ماهه

162/83/143/121/9لرستان
162/12/644/421/2ایام

154/73/14217/6کهگیلویه وبویراحمد
152/54/442/116/9بوشهر
1482/734/916/4زنجان
1482/63416/6سمنان

149/53/935/415/5یزد
145/61/932/715/5هرمزگان

153/82/339/42۰/2تهران
147/31/733/916اردبیل

143/12/53۰/915/1قم
148/62/334/516/6قزوین

154/72/43718/4گلستان
163/62/743/219/9خراسان شمالی
159/73/743/519/9خراسان جنوبی

145/32/633/815/5البرز

شاخص قیمت کل کااها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور



سرپرس��ت  اجتماع�ی:  گ�روه 
سازمان تأمین اجتماعی از واریز 
بسته حمایتی نقدی برای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
بازنشس��ته و مستمری بگیر این سازمان خبر داد. 
محمدحسن زدا به  میزان اظهار داشت: این بسته 
حمایتی پول نقد است که به حساب بازنشستگان 
و مس��تمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان می گیرند 
واریز می شود. وی افزود: مبلغ این بسته ۲۰۰ هزار 
تومان اس��ت که پرداخت آن از طریق رسانه ها یا 
پیامک بانک به آنها اطاع رسانی می شود. زدا گفت: 
دریافت کنندگان بسته حمایتی ۳ گروه هستند که 
شامل بازنشس��تگان، ازکارافتادگان و بازماندگان 
هستند که واریز به حس��اب آنها آغاز شده است 
و به تمام مس��تمری بگیرانی ک��ه زیر ۳ میلیون 
تومان دریافتی دارند، پرداخت می شود. سرپرست 
سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اگر این مبلغ 
به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی واریز نش��د، می توانند با ش��ماره 
۱۴۲۰ تم��اس بگیرند و پیگیری کنند. زدا گفت: 
ت��اش  داریم تا پایان س��ال ۲ مرحله دیگر این 
بسته را به حساب مستمری بگیران واریز کنیم. وی 
اف��زود: با توجه به زمان بر بودن تهیه کاا و عرضه 

آن برای نخس��تین بار قرار شد بسته حمایتی به 
صورت نقدی پرداخت ش��ود و احتمال اینکه در 
دفعات بعد کاا در اختیار افراد واجد ش��رایط قرار 

بگیرد وجود دارد.

زدا درب��اره بس��ته حمایتی بیمه ش��دگان و 
کارگ��ران نیز گف��ت: پرداخت بس��ته حمایتی 
کارگران را هم در دس��تور کار داریم. این گروه ها 
دارای همپوشانی هستند و از آنجایی که ممکن 

است بیمه ش��دگان از طریق سیستم های دیگر 
این کمک را دریافت کرده باشند، همپوشانی ها 
را مش��خص کرده ایم و از مجموع بیمه ش��دگان 
۶ میلی��ون و ۵۰۰ هزار نف��ر از آنها که دریافتی 
زیر ۳ میلیون توم��ان در ماه دارند و تاکنون این 
کمک را دریافت نکرده اند، مش��مول این بس��ته 
هس��تند و در صورتی که تامین اعتبار ش��ود به 
این افراد بسته حمایتی تعلق می گیرد. وی درباره 
همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: 
کمیته مشترکی با بازنشستگان کشوری تشکیل 
دادیم تا از نظرات بازنشستگان و متخصصان بیمه 
بهره مند شویم. چند مدل برای این موضوع ارائه 
شده است که باید به یک مدل مشترک برسیم. 
پس از انتخاب مدل و محاسبه بار مالی و تامین 
اعتبار، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان 
از سوی سازمان تامین اجتماعی قابل انجام است. 
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف 
دفترچه های بیمه نیز گفت: دفترچه های بیمه در 
مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر 
کشور به طور کامل حذف شده است. درباره مراکز 
درمانی طرف قرارداد نیز حذف دفترچه در حال 
اجراست و در ۱۴ استان باقیمانده نیز ظرف چند 

روز آینده برنامه حذف دفترچه ها آغاز می شود.

گروه اجتماعی:  سخنگوی سازمان 
تعزی��رات حکومتی گف��ت: در 9 
ماهه گذشته قریب به ۴۰۰ هزار پرونده داشتیم که 
ورودی پرونده ها با رشد ۱۱ درصدی نسبت به کل 
سال 9۶ همراه بوده است. میزان مبالغ هم با رشد 

۲۶درصدی به ۷۰ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش فارس، یاس��ر رایگانی، س��خنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی درباره اقدامات سازمان 
تعزیرات حکومت��ی در موضوع جمع بندی 9 ماهه 
اقدامات این سازمان گفت: قریب به ۴۰۰ هزار پرونده 
داش��تیم که ورودی پرونده ها با رشد ۱۱درصدی 
نس��بت به کل س��ال 9۶ همراه بوده است. میزان 
مبالغ هم با رش��د ۲۶ درصدی به ۷۰ هزار میلیارد 

ری��ال رس��یده اس��ت. وی 
افزود: از ای��ن تعداد پرونده 
۲۷9 ه��زار و ۳۶۶ پرون��ده 
در ح��وزه کاا و خدم��ات 
ب��وده اس��ت و متخلفان به 
پرداخ��ت ۳۵ هزار میلیارد 

ری��ال جریمه محکوم ش��دند. رایگانی اف��زود:  در 
بهداش��ت و درمان ۳۴ هزار پرونده تشکیل شد که 
متخلفان ۱۴۵ میلیارد ریال جریمه شدند. در حوزه 

قاچ��اق کاا و ارز  ه��م ۵۰ 
هزار پرونده تش��کیل شده 
است که متخلفان بیش از 
۳۳ هزار میلیارد ریال جریمه 
شدند. س��خنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی گفت: در 
بحث اجرای احکام هم ۳۵۵ هزار پرونده داش��تیم 
که میزان وصولی م��ا در این مدت ۳ هزار میلیارد 

ریال بوده است. 

در حوزه ش��رکت های لبنی برای ۳۰ ش��رکت 
در ش��عبه تعزیرات پرونده تش��کیل ش��ده است 
که ۵ پرونده در ش��عبه تجدید نظر اس��ت. یکی از 
ش��رکت های لبنی به پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال 
جریمه محکوم ش��ده اس��ت و درباره یکی دیگر از 
شرکت های لبنی هم ۱۱۷ میلیارد ریال جریمه در 
نظر گرفته شده است. وی افزود: سیاست تعزیرات 
در پرونده های لبنی این اس��ت که ب��ا افرادی که 
مصوبات ستاد تنظیم بازار را اجرا نمی کنند برخورد 
کند. در حوزه مرغ و گوشت ۳-۲ مرتبه ستاد تنظیم 
درباره  این محصول اعام قیمت کرد اما متاسفانه 
در بازار با عدم همراهی بخش خصوصی مواجهیم و 

این باعث آشفتگی می شود.

سامت

تعزیرات

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:
دفترچه بیمه تأمین اجتماعی در تمام کشور حذف می شود

سخنگوی سازمان تعزیرات مطرح کرد
تشکیل 279  هزار پرونده در حوزه کاا و خدمات

اجتماعي 0 4

اخبار غیررسمی از استعفای قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت خداحافظی کرده است

وزیر بهداش��ت روز گذش��ته 
در جلس��ه معاون��ان وزارت 
بهداش��ت از هم��کاران خود 

خداحافظی کرد.
به گزارش فارس، حس��ن 
قاضی زاده روز گذشته در جلسه معاونان وزارت 
بهداشت که در ستاد این وزارتخانه برگزار شد از 
همکاران خود خداحافظی کرد. قاضی زاده هفته 
گذشته استعفای خودش را تحویل هیات دولت 
داد، روز گذش��ته به رغم تکذیب های پی درپی، 
ای��ن موض��وع از منابع موثق م��ورد تایید قرار 
گرفت. موضوع اصلی اختاف بودجه ای دولت 
و این وزارتخانه مطرح شده است. گفتنی است، 
هنوز به صورت رس��می اس��تعفای قاضی زاده 
پذیرفته نش��ده و خبرها از رایزنی دولتی ها در 

این باره حکایت دارد.

معاون بنیاد شهید اعام کرد
ثبت بیش از ۵۰۰ هزار درخواست 

کارت ایثارگری

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار 
درخواست کارت شناسایی ایثارگری در سامانه 
ایثار ثبت شده اس��ت. به گزارش مهر، معاون 
تع��اون و ام��ور اجتماعی بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار 
درخواست کارت شناسایی ایثارگری در سامانه 
ایثار ثبت شده است، از چاپ و ارسال ۴۰۵ هزار 
کارت شناس��ایی ایثارگری خب��ر داد. محمود 
پاکدل درباره  آم��ار ثبت نام کنندگان دریافت 
کارت هوشمند ایثارگری گفت: ۵۱۰ هزار نفر 
از ایثارگ��ران گرامی و خانواده ه��ای آنها برای 
دریافت کارت ایثارگری در سامانه ایثار ثبت نام 
کرده ان��د. وی افزود: تاکنون تع��داد ۴۰۵ هزار 
کارت شناسایی ایثارگری صادر و برای ایثارگران 
ارسال شده اس��ت و ۱۰۵ هزار قطعه کارت نیز 
در دس��ت اقدام برای چاپ اس��ت که به  محض 
آماده شدن در روزهای آتی از طریق پست برای 
ایثارگران ارسال می ش��ود. معاون تعاون و امور 
اجتماعی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با بیان 
اینکه کارت های شناسایی قبلی از درجه اعتبار 
ساقط شده است، خاطرنشان کرد: شناسایی و 
ارائه خدمات به ایثارگران تنها با کارت های جدید 
امکان پذیر است. پاکدل با اشاره به فراهم شدن 
زیرس��اخت و ظرفیت س��امانه ایثار، از واجدان 
ش��رایط درخواس��ت ک��رد هر چه س��ریع تر با 
دریافت نام کاربری و رمز عبور به سامانه خدمات 
الکترونیک ایثار مراجعه و درخواس��ت دریافت 

کارت ایثارگری خود را ثبت کنند.

ورود سامانه بارشی جدید به  کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی از آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید 
از روز چهارشنبه )۱۲ دی ماه( خبر داد و گفت: 
روز پنجشنبه این سامانه تقویت شده و عاوه 
بر نیمه غربی در نوار ش��مالی و مرکزی کشور 

گسترش خواهد یافت.
احد وظیفه به ایسنا گفت: بر اساس تحلیل 
آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، سامانه 
بارشی در جنوب و جنوب غرب کشور تقویت 
ش��ده و دامن��ه فعالی��ت آن در نواحی مرکز و 
شرق کشور در استان های کرمان، یزد، جنوب 
اصفهان، خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی 
گس��ترش می یابد. این کارش��ناس س��ازمان 
هواشناسی همچنین تاکید کرد: انتظار رگبار 
و رع��د و برق و گاهی وزش ب��اد برای مناطق 
جنوب و جنوب غرب کشور را داریم. افزون بر 
این بارش برف برای ارتفاعات و مناطق سردسیر 
پیش بینی می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
در نواحی ش��مال غرب کش��ور در استان های 
آذربایجان غرب��ی و آذربایجان ش��رقی بارش 
ب��رف و باران پیش بینی می ش��ود، اظهار کرد: 

خلیج فارس سه شنبه مواج و توفانی است.
وظیفه با بیان اینکه با خروج سامانه بارشی، 
از امروز ۱۱ دی ماه برای بیش��تر نقاط کش��ور 
آس��مان صاف پیش بینی می شود، گفت: تنها 
برای نواحی شمال غرب کشور انتظار ابرناکی و 
بارش پراکنده داریم. همچنین چهارشنبه )۱۲ 
دی ماه( با ورود سامانه بارشی جدید در نواحی 
غرب و جنوب غرب کش��ور بارش باران، گاهی 
رگب��ار و رعد و ب��رق و وزش باد و در ارتفاعات 

بارش برف پیش بینی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرسالم خبر داد
 راه اندازی مرکز تشخیص سرطان

 در سال آینده

مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 
از راه اندازی مرکز تش��خیص سرطان در شهریور 
س��ال آین��ده در تهران خب��ر داد و گف��ت: باید 

مجوزهای ازم اخذ شود.
حمید چوبینه درباره احداث مرکز پیشگیری 
از س��رطان در کانش��هر تهران، به فارس گفت: 
در حال رایزنی با سازمان بازنشستگی شهرداری 
تهران برای تأمین زمین هس��تیم تا بتوانیم این 
س��اختمان را در یک مکان خوب احداث کنیم. 
وی با بیان اینکه مرکز تش��خیص و پیش��گیری 
سرطان را در اواخر نیمه اول سال آینده راه اندازی 
می کنیم، گفت: الزاماتی برای انجام این کار وجود 
دارد، بعد از تأمین ساختمان باید مجوزهای ازم 
از وزارت بهداشت اخذ شود و همچنین تفاهمی با 
مراکز علمی در این باره داشته باشیم و باید بتوانیم 
از ت��وان متخصص��ان این حوزه اس��تفاده کنیم. 
چوبینه با تأکید ب��ر این موضوع که موافقت های 
اولیه سازمان بازنشس��تگی را برای تأمین زمین 
دریافت کرده ایم، گفت: بزودی این موضوع تعیین 
تکلیف می شود. به اعتقاد چوبینه، اگر تمام موارد 
بدرس��تی پیش رود س��ال آینده این مرکز  آماده 

بهره برداری است.

 کشف بیش از یک میلیون
 و ۴۰۰ هزار عدد مواد محترقه

رئی��س پایگاه هفتم پلی��س امنیت عمومی 
از کش��ف بیش از یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار عدد 
مواد محترقه پرخطر در جنوب پایتخت خبر داد. 
به گزارش ایلنا، س��رهنگ رسول محبت، رئیس 
پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران گفت: با 
دریافت خبری مبنی بر اینکه ۴ نفر در بازار تهران 
با همکاری یکدیگر اق��دام به خرید و جمع آوری 
مقادی��ر زیادی م��واد محترقه در مح��دوده بازار 
کرده    اند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. وی با بیان اینکه در پایش  های اطاعاتی 
مخفیگاه متهمان شناس��ایی شد، بیان داشت: با 
هماهنگی مقام قضایی طرح مشترک دستگیری 
متهمان با هم��کاری ماموران پایگاه  ه��ای دوم          ، 
س��وم و هش��تم امنیت عمومی در محدوده بازار 
به منظور دس��تگیری و بازرسی از مخفیگاه آنان 
به اجرا در آمد. رئیس پایگاه هفتم پلیس امنیت 
عمومی تهران بیان داشت: در این طرح مشترک 
هر ۴ متهم دس��تگیر و در بازرسی از محل          ، یک 
میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۴۸ عدد انواع مواد محترقه 
کشف شد. سرهنگ محبت با بیان اینکه متهمان 
به مرجع قضایی منتقل ش��دند، عنوان داش��ت: 
کارشناسان ارزش ریالی مواد محترقه کشف شده 

را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

 تأکید به استفاده از فناوری
  در حوزه سامت

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با بیان اینکه فناوری ه��ای نوین نقش زیادی در 
کاهش هزینه های درمان��ی بیماران دارند، گفت:  
ازم است به نقش فناوری های دیجیتال در حوزه 
سامت توجه بیشتری ش��ود. به گزارش فارس، 
مهدی شامی زنجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران اظهار داشت: س��ومین دوره جایزه تحول 
دیجیتال به حوزه پزش��کی و بهداش��ت و درمان 
کشور اختصاص خواهد یافت. وی افزود: دانشگاه 
تهران با هدف فرهنگ سازی در زمینه استفاده از 
فناوری های دیجیتال در حوزه بهداشت و درمان 
کشور این همایش را برگزار خواهد کرد و از تمام 
استارت آپ ها، ش��رکت های دانش بنیان و مراکز 
درمانی برای ش��رکت در این مراس��م دعوت به 
عمل می آورد. وی با بیان اینکه استفاده از صنعت 
دیجیتال در حوزه بهداشت و درمان در کشور ما 
نوپاست، گفت: جهان به سمت دیجیتالی شدن در 
حال پیشروی بوده و تمام صنایع از جمله نفت و 
گاز، بانک، بیمه و همچنین حوزه سامت در تمام 
دنیا به سمت استفاده از فناوری های دیجیتالی در 
حال حرکت هستند. شامی زنجانی تصریح کرد:  
با استفاده از صنعت دیجیتال کاهش هزینه های 
درمانی بیماران رخ خواهد داد. وی درباره کاربرد 
فناوری ه��ای دیجیتال در حوزه س��امت گفت: 
نسخه و پرونده های الکترونیک استفاده از هوش 
مصنوعی در زمینه درمان، استفاده از نرم  افزارهای 
موبای��ل در خص��وص پیش��گیری و اط��اع از 
روش های درمانی از جمله موارد اس��تفاده از این 

صنعت در زمینه سامت به حساب می آید. 

نبض جامعه

گ�روه اجتماعی: معاون توسعه مدیریت 
و پش��تیبانی وزارت آموزش  وپرورش با 
تشریح جزئیات بودجه 9۸  این وزارتخانه 
گفت: بودجه آموزش وپرورش به ۵۶ هزار 
و ۳۰9 میلیارد تومان رسیده است که در 

مجموع ۲9/۵ درصد رشد دارد.
به گزارش تسنیم          ، علی الهیارترکمن 
در نشس��ت خب��ری ایح��ه بودج��ه 
آموزش وپرورش، اظهار داشت: در بودجه 
9۸ کشور توجه به اصاحات ساختاری 
مدنظر اس��ت تا بتوان به چابک ش��دن 
اج��رای فرآینده��ا و اثربخش��ی منابع 
ایحه کمک کرد. وی با اش��اره به چند 
م��ورد از اصاحات س��اختاری گفت: از 
جمل��ه این اصاحات کاهش اس��تفاده 
دولت از درآم��د ارزی که از ۲۷ میلیارد 
دار ب��ه ۲۱/۷ میلی��ارد دار رس��یده 
اس��ت، رویکرد ۲ س��اله ب��رای پایداری 
بودجه و الزام صندوق های بازنشستگی 
ب��ه کارآی��ی بنگاه های تحت پوش��ش 

اس��ت تا بتوانند کس��ری حقوق بازنشستگان را 
از منابع داخلی خود تأمین کنند. معاون توس��عه 
مدیری��ت و پش��تیبانی وزارت آموزش وپ��رورش 
گفت: اصاح��ات فرآیندی در آموزش وپرورش در 
بند »ب« تبصره ۲۱ ایحه بودجه آمده اس��ت و 
بر این اس��اس ۱۰درصد دانش آموزان باید تحت 
پوشش خرید خدمات آموزشی قرار گیرند و ادارات 
مراکز استان ها و مناطق کوچک آموزش وپرورش 
کاهش یابد. الهیارترکمن افزود: افزایش شفافیت 
و انضب��اط بودج��ه موضوع دیگری اس��ت که در 
ایحه بودج��ه 9۸ مورد توجه اس��ت؛ همچنین 
بخش اول ایحه بودجه موضوع تبصره هاست که 
از تبصره  های بیست ودوگانه چند موضوع آن مهم 
اس��ت، از جمله تبصره ۶ که به موضوع مالیات بر 
درآمد کارکنان دولتی، تبصره 9 اس��تفاده درست 
از اماک مازاد آموزش وپرورش، استفاده درست از 
اماک آموزش وپرورش، تبصره ۱۲ س��قف پاداش 
پایان خدمت کارکنان دولت است. معاون توسعه 
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش وپرورش در 
ادامه بیان ک��رد: بند »ج« تبص��ره ۱۸ به وزارت 
ارتباطات اجازه داده برای هوشمندسازی مدارس 
اق��دام کنند. همچنین در تبصره ۱9 مجوز خرید 
خدمات آموزشی از موسسان غیردولتی آمده است.

خرید خدمات آموزشی ■
الهیارترکم��ن عنوان کرد: در تبصره ۲۱ س��ه 
م��ورد را ب��رای وزارت آموزش وپ��رورش در حوزه 
سیاس��ت  گذاری و اصاحات س��اختاری ش��اهد 
هس��تیم ک��ه ب��ر اس��اس آن س��اانه ۱۰درصد 
دانش آم��وزان باید تحت پوش��ش خرید خدمات 
آموزش��ی ق��رار بگیرن��د، ادارات آموزش وپرورش 
مناطق و نواحی مستقر در استان ها باید حداکثر به 
۶۲ واحد برسد. همچنین خرید خدمات آموزشی 
ب��رای تأمی��ن نیروهای پژوهش س��راها و مربیان 

بهداشت و متصدیان کارگاه ها 
تا پایان سال 9۸ اجرا می شود 
ک��ه ۳۰ درص��د بای��د از این 
طریق تأمین شوند. همچنین 
ادارات آموزش وپ��رورش ک��ه 
تعداد دانش آموزان آنها کمتر 
از ۵ ه��زار نفر هس��تند باید 

تجمیع شوند.
بودجه س�ال آینده؛ 56  ■

هزار میلیارد تومان
مع��اون توس��عه مدیریت 
و پش��تیبانی وزارت آموزش 
 و پ��رورش در ادام��ه گف��ت: 
در  آموزش وپرورش  اعتبارات 
س��ال 9۸ در ج��داول ۷، ۸، 

9، ۱۸ و ۲۱ و بخ��ش یارانه ها بال��غ بر ۵۶هزار و 
۳۰9 میلیارد تومان است که در اعتبارات هزینه ای 
۲۶ درصد، تملک دارایی س��رمایه ای ۴۰/۳ درصد 
و در کل اعتب��ارات ۲9/۵ درصد رش��د داش��تیم 
که بدون احتس��اب رتبه   بندی، مجموع اعتبارات 

آموزش وپرورش ۲۵ درصد رشد دارد.
بی توجهی بودجه به سرانه غذایی ■

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت 
آموزش وپرورش یکی از نقاط ضعف بودجه س��ال 
9۸ را س��رانه اندک غذای دانش آم��وزان مدارس 
شبانه روزی دانس��ت و گفت: برای هر روز ۳ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان برای دانش آم��وزان درنظر گرفته 
ش��ده است درحالی که این رقم برای دانشجویان 
۱۶ هزار تومان است و انتظار این است دانش آموزان 
که در مرحله رش��د قرار دارند و از مناطق محروم 
کش��ور در مدارس شبانه روزی حضور می یابند به 
لحاظ س��رانه غذایی بیشتر از این مورد توجه قرار 
بگیرند. الهیارترکمن گفت: سرانه ارتقای سامت 

جسمی دانش آموزان ۴ هزار 
و ۴۰۰ تومان، پیش��گیری از 
 ۲۵۵ اجتماعی  آس��یب های 
هزار تومان، آموزش ۲۷۱هزار 
نوآموز مناطق دوزبانه و محروم 
۷۴ میلی��ارد تومان،  س��رانه 
پرورش��ی ۲۰ ه��زار تومان و 
اعتبار مدارس خارج از کشور 
۲۰۷ میلی��ارد تومان تعیین 
ش��ده اس��ت اما ب��ا توجه به 
نوسانات ارزی، اعتبار در نظر 
گرفته ب��رای مدارس خارج از 

کشور قابل اتکا نیست.
صحبت های  ■ ب�ه  واکنش 

رئیس جمهور
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره 
صحبت ه��ای رئیس جمه��ور در صح��ن علن��ی 
مجلس مبنی بر گران بودن خدمات ارائه شده در 
آموزش وپرورش و گس��ترش طرح خرید خدمات 
آموزشی گفت: صحبت های رئیس جمهور از دید 
قوانین باادس��تی باید تفسیر ش��ود. در ماده ۲۵ 
قانون برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس 
و ش��ورای نگهبان رس��یده، آمده است به منظور 
مردمی شدن و گسترش سهم خصوصی و تعاونی 
در اقتص��اد و افزایش بهره وری و کیفیت خدمات 
و مدیریت هزینه، به تمام دستگاه های اجرایی که 
عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از 
جمله مراکز آموزش��ی، فرهنگی، هنری و ورزشی 
و ارائه دهنده خدمات کشاورزی هستند، اجازه داده 
می ش��ود در چارچوب اس��تاندارد کیفی خدمات 
نس��بت به خرید خدمات از بخ��ش خصوصی و 

تعاونی اقدام کنند.
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت 

آموزش وپ��رورش ادام��ه داد: صحب��ت 
رئیس جمه��ور در مجلس درباره قیمت 
تمام شده هزینه  های آموزش وپرورش بود 
که این بخش مورد توجه قرار گرفت اما 
این موضوع که بااترین رشد بودجه ای 
دولت مربوط به وزارت آموزش وپرورش 

بود دیده نمی شود.
بودجه ایمن  سازی مدارس ■

الهیارترکم��ن در ادام��ه در پاس��خ 
به پرسش��ی درباره اینکه چ��را بودجه 
ایمن  س��ازی مدارس محقق نمی شود، 
خاطرنش��ان کرد: بودجه ایمن  س��ازی 
م��دارس در ح��وزه اختیارات س��ازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور است و 
ما به صورت ریز وارد این موضوع نشدیم 
و آنه��ا برنامه ه��ای خاص��ی در این باره  
دارند اما توجه داش��ته باش��ید وقتی از 
حق��وق دانش آموز صحب��ت می کنید 
تنها تأمین معلم باکیفیت نیست، بلکه 
ایمنی مدرس��ه نیز مدنظر اس��ت. وی 
گفت: مش��کات س��اختاری در آموزش وپرورش 
بسیار زیاد اس��ت و خبرنگاران به جای آنکه دائم 
درب��اره پرداخت معوقات و مطالبات از ما س��وال 
کنند بهتر است بپرسند این مشکات ساختاری 
با چه عقبه ای ایجاد ش��ده اس��ت و برای حل آن 
بای��د چه اقدامات��ی انجام دهیم. معاون توس��عه 
مدیری��ت و پش��تیبانی وزارت آموزش وپ��رورش 
گف��ت: بودجه عمرانی آموزش وپرورش در س��ال 
9۸، ۴۰ درص��د افزایش پیدا کرد و در س��ال 9۷ 
 نی��ز این بودجه به ص��ورت ۱۰۰درصد تخصیص

 یافت.
انتقال هزار میلیارد کسری 97 به 98 ■

الهیارترکم��ن ب��ا اش��اره به کس��ری بودجه 
آموزش وپ��رورش بیان کرد: ه��زار میلیارد تومان 
کس��ری از س��ال 9۷ به 9۸ منتقل می ش��ود، در 
سال 9۷ کسری ۴ هزار میلیارد تومانی داریم که 
۳ هزار میلیارد آن قابل تأمین است و هزار میلیارد 
تومان به سال بعد موکول می شود. وی همچنین 
درباره بودجه آموزش وپرورش اس��تان ها در سال 
9۸ گفت: این بخش نیز با کسری ۵ هزار میلیارد 
تومانی مواجه اس��ت که ۴ میلی��ارد تومان آن از 
محل سازوکار  های قانون بودجه قابل تأمین است 
و هزار میلیارد تومان به سال بعد منتقل می شود. 
همچنین در جدول شماره 9 بودجه ۳ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان اختصاص 

یافته که قابل تأمین است.
تخصیص اعتبار برای شیر مدارس ■

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت 
آموزش وپرورش درباره بودجه شیر مدارس گفت: 
۲۰۰ میلی��ارد توم��ان در جدول ش��ماره 9 برای 
این موضوع لحاظ ش��ده است، البته در سال های 
 9۶ و 9۷ ب��رای ش��یر مدارس تخصی��ص اعتبار 

نداشتیم.

آوای شهر

الهیارترکمن: در تبصره 21 س�ه مورد 
در  آموزش وپ�رورش  وزارت  ب�رای  را 
ح�وزه سیاس�ت  گذاری و اصاح�ات 
س�اختاری شاهد هستیم که بر اساس 
آن س�اانه 10درصد دانش آموزان باید 
تحت پوشش خرید خدمات آموزشی 

قرار  بگیرند
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جزئیات بودجه 56 هزار میلیارد تومانی آموزش وپرورش در سال 98  تشریح شد

تأیید خرید خدمات آموزشی

فناوری
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گروه سیاس�ی: س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز 
 SPV در نشس��ت هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره
)سازوکار ویژه مالی اروپا( و اینکه آیا مذاکرات با اروپا در این زمینه 
پایان یافته است؟ گفت: مدتی است مذاکرات ایران با اروپا و 4+1 
در جریان اس��ت. بنا به خواست این کشورها و جامعه جهانی، بعد 
از خ��روج آمریکا از برجام و عاقه مندی برای حفظ برجام و تعهد 
طرف  مذاکره با ای��ران منهای آمریکا برای تامین منافع حاصل از 
برجام برای جمهوری اس��امی ایران، قرار ش��د مذاکرات با اروپا و 
1+4 برای یافتن س��ازوکار مالی برای تبادل همکاری ها در دورانی 
که آمریکا تحریم های غیرقانونی یکجانبه خود را مجددا بازگرداند، 
انجام ش��ود. بهرام قاس��می با بیان اینکه در طول زمان یکس��ری 
واقعیات خود را نشان داد، اظهار داشت: پیچیدگی  ایجاد یک چنین 
سازوکار جدیدی با توجه به شرایط تحریم بین ایران و این کشورها 
و همچنین فشار بی اندازه و قلدرمآبانه آمریکا بر کشورهای اروپایی، 
باعث شد تا حد زیادی این موضوع زمان بر شود و مذاکرات و تاش 
برای نهایی ش��دن این سازوکار بیش از حد به طول بینجامد. وی 
افزود: عاوه بر اراده سیاسی اتحادیه اروپایی که به هر حال مشهود 
بود، در عمل اتحادیه اروپا نشان داد در مقابل فشار آمریکا از توانایی 
ازم برخوردار نیست و به رغم تاریخ هایی که مشخص کرده بودند 
و وعده هایی که وجود داشت، نتوانستند این سازوکار را به مرحله 

نهایی خود که مورد قبول ایران باشد، برسانند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه با اش��اره به 3 فاکتور ش��امل 
پیچیدگی این مکانیس��م، فش��ار بی حد و اندازه آمریکا و ناتوانی 
اتحادیه اروپایی در قبال آمریکا و س��یطره دار و اقتصاد آمریکا بر 
موسسات مالی و شرکت های اروپایی، افزود: ما هنوز این موضوع را 
دنبال می کنیم و در دستورکار داریم و امیدواریم اروپا در این برهه 
حساس و در این آزمون جدی بتواند از هویت، ارزش ها و استقال 

خود در قبال آمریکا و دار دفاع کند و بتواند در اتمام این س��از و 
کار موفق باشد و گامی به جلو بردارد. قاسمی خاظرنشان کرد: اگر 
اروپا نتواند این سازوکار را به سرانجام برساند باید منتظر فشارهای 
بیشتر اقتصاد آمریکا بر اروپا و عواقب جانبی آن در آینده باشد که 
فک��ر می کنم برای اروپا به لحاظ حیثیتی و هویتی، حتما موضوع 
ناخوشایندی خواهد بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سخنگوی 
دستگاه دیپلماس��ی افزود: اس پی وی تنها درباره کاا های اساسی 
بوده و فروش نفت تنها محور این کانال مالی اس��ت. موضوع نفت 
در برابر غذا را رد می کنم، این س��ازوکار اگر هر چه زودتر تکمیل 
شود همه کاا ها و اقام را در بر می گیرد و حوزه وسیعی از مبادات 
را ش��امل خواهد ش��د، حتی می تواند نقطه اتکایی برای استفاده 
کشور های غیراروپایی باشد ولی بحث نفت در برابر غذا صحت ندارد.

به گزارش »وطن امروز« اظهارت قاسمی درباره ناتوانی اروپا در 
ارائه سازوکارمالی در موعد  های تعیین شده در حالی است که از 18 
اردیبهشت )خروج آمریکا از برجام( تاکنون مذاکرات دولت حسن 
روحانی با 3 کشور اروپایی برای گرفتن تضمین  های اقتصادی در 
حال انجام بوده اس��ت. با وج��ود توصیه  های مکرر به دولت مبنی 
ب��ر عدم امی��دواری به اروپا و قطع امید کردن از این 3 کش��ور اما 
محمدجواد ظریف 8 ماه منتظر بس��ته اروپایی برای ماندن ایران 
در برجام مانده است. این در حالی است که با وجود خروج آمریکا 
از برج��ام و عدم اجرای تعهدات اروپا در این توافق، دولت روحانی 
همچنان تعهدات خود در این توافق را مو به مو انجام می دهد. به 
عبارت دیگر، بیش از 3 س��ال از تعطیلی بخش عمده ای از برنامه 
هسته ای ایران گذشته و این در حالی است که برجام عما دستاورد 
ملموس��ی برای کشور نداشته است. از س��وی دیگر از 8 ماه قبل 
ک��ه آمریکا رس��ما از این توافق خارج ش��د و تحریم ها علیه ایران 
مجددا اعمال شد و با وجود اینکه طی این مدت نیز اروپا سیاست 

وقت کشی را دنبال کرده و عما دستاوردی جز هیچ نصیب دولت 
روحانی نشده، هنوز هم برنامه هسته ای ایران تعطیل مانده است!

معنی دقیق      تر این وضعیت این است که در نتیجه سیاست  های 
دولت روحانی و دیپلماسی محمدجواد ظریف، ارزش و اعتبار برنامه 
هس��ته ای ایران آنقدر پایین آمده که تعطیل شدن آن هیچ عامل 
انگیزش��ی ب��رای اروپا ایجاد نکرده که حتی یک بس��ته محدود و 
مختص��ر با محتوای »نفت در براب��ر کاا« را در ازای این تعطیلی 
به دولت ایران ارائه دهد! اگر 5 سال قبل و در زمان آغاز مذاکرات 
محمدجواد ظریف و وزرای خارجه 1+5  کسی چنین چشم اندازی 
را برای مذاکرات هسته ای و برنامه ملی هسته ای ایران پیش بینی 
می کرد؛ آیا م��ردم ایران هرگز حاضر می ش��دند چنین مذاکرات 

توهین آمیزی آغاز شود؟
8 ماه انتظار بیهوده ■

ادبیات آقای ظریف و سایر مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی که 
در ماه  های گذشته درباره زمان ارائه SPV اظهارات مختلفی مطرح 
کرده و حتی وعده نهایی ش��دن و ارائ��ه آن در نزدیک     ترین زمان 
پیش رو را نیز داده بودند، کاما تغییر کرده است. این موضوع در 

حالی است که فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپایی 19 آذرماه سال جاری تاکید کرده بود سازوکار مالی تا آخر 
۲۰18 اجرایی می شود. مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی 
پس از نشست شورای روابط خارجی این اتحادیه، اعام کرد: انتظار 
دارم سازوکاری مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال 
)۲۰18( به عنوان راهی برای حفظ و ارتقای دادوستدهای مشروع 
 SPV مستقر ش��ود. اما نگاهی به ۲ اظهارنظر اخیر ظریف درباره
نشان می دهد او از اس پی وی و اثرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی 
کشور ناامید شده است. وزیر امور خارجه 4 دی ماه در گفت وگو با 
 SPV روزنامه خراسان در پاسخ به این سوال که آیا درباره موضوع
)کانال ویژه مالی اروپا( قرار اس��ت ضرب ااجلی برای اروپا تعیین 
کنیم؟ گفت: اروپایی ها یک فرصت جدی داش��تند و این فرصت 
را به خاطر بی عملی و انفعال در برابر آمریکا یا ناهماهنگی داخلی 
یا فرصت طلبی )که می خواستند هم از منافع استفاده کنند و هم 
هزینه ای ندهند( از دست دادند. متاسفانه اروپا آمادگی هزینه کردن 
را ندارد. این باعث می ش��ود اروپایی ها نتوانند از شرایط بین المللی 
بیشترین استفاده را بکنند در شرایطی که می توانستند و دیگران 

اس��تفاده کردند. کسی که در قضیه SPV  ضرر کرده، اروپاست«. 
چند روز بع��د از این اظهارنظر، محمدجواد ظریف در گفت وگوی 
دیگری تاکید کرد وزارت امور خارجه منتظر SPV نبوده و نخواهد 
بود! ظریف 8 دی ماه در گفت وگو با ش��بکه فونیکس چین گفت: 
»اروپایی ها گفته اند در بحث کانال ویژه مالی )SPV( مشغول کار 
هستند ولی ما هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم و اان هم نیستیم«. 
اظهارنظر آقای ظری��ف درباره اینکه دولت هی��چ گاه منتظر ارائه 
SPV  نب��وده در حالی اس��ت که نگاهی به مواضع چند ماه اخیر 
وزیر امور خارجه درباره ارائه سازوکار ویژه اروپا روایت دیگری درباره 
نگاه دستگاه دیپلماسی به SPV ارائه می دهد. در حقیقت به نظر 
می رس��د بعد از اینکه ظریف در گفت وگوی اخیر خود تاکید کرد 
اروپا فرصت را از دست داده است، اظهارنظر جدید وزیر امور خارجه 
در گفت وگو با ش��بکه فونیکس چین در حقیقت تصمیمی برای 
توجیه معطل نگه داشتن کشور آن هم بیش از 7 ماه درباره سازوکار 

مالی اروپا بوده است!
در ادام��ه برخ��ی از مهم     ترین اظهارات محمدج��واد ظریف در 

ماه  های گذشته درباره SPV را مرور می کنیم. 

بزودی مشخص خواهیم کرد گروه 1+5 چگونه می تواند  24 اردیبهشت
در بروکسل

مناف��ع ایران ذی��ل برج��ام را تضمین و این دس��تاورد 
منحصربه فرد دیپلماسی را حفظ کند.

اروپا و آمریکا در موضوعاتی دارای اش��تراک هستند و در  26 اردیبهشت
 گفت وگو با 

تسنیم
موضوعاتی اختاف دارند؛ فع��ا موضوع ایران موضوعی 
است که مورد اختاف آنهاست معنی اش این نیست که 
آمریکا و اروپا فردا با هم درگیر می شوند کما اینکه سال ها 
درباره موضوعات دیگر با هم اختاف داشتند اما اروپایی ها خط خود را دنبال 
کردند و آمریکایی ها خط خودشان را دنبال کردند... تا چند هفته آینده منافع 
ایران از برجام مشخص می شود؛ فعا فهرستی از کارهایی که باید انجام شود 
تهیه ش��ده اس��ت و همه آنها نیاز دارد عملیاتی و جزئی شود تا بر اساس آن 

بتوانیم تصمیم بگیریم برجام چه مقدار می تواند منافع ایران را تضمین کند.

حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست؛ اتحادیه اروپایی  30 اردیبهشت
دیدار با کمیسر 

انرژی اروپا
ب��رای تداوم همکاری ه��ای اقتصادی خود ب��ا ایران باید 
»گام های عملی بیش��تری برداشته و سرمایه گذاری های 
خ��ود را در ایران افزایش دهد«؛ تعهد اتحادیه اروپایی بر 
اجرای برجام با اعام انصراف احتمالی شرکت های بزرگ اروپایی از همکاری با 

ایران همخوانی و تطابق ندارد.

2 خرداد بسته پیشنهادی اروپا در چارچوب برجام قرار است ارائه 
حاشیه جلسه 

هیأت دولت
شود و مسائل خارج از برجام را شامل نخواهد شد... طبیعتاً 
خواسته های ما همان هایی است که برای مردم ما در برجام 
تضمین شده است. البته دستاوردهای سیاسی، حقوقی و 
امنیتی ما که حتی با رفتن آمریکا تقویت شده است اما دستاوردهای اقتصادی 
را که با رفتن آمریکا متضرر شده باید سایر اعضای برجام برای ما تأمین کنند.

فکر می کنم تمرکز اعضای کمیس��یون مشترک بر این  4 خرداد
 گفت وگو با

 ایلنا
خواهد بود که چگونه می خواهند منافع ایران را در برجام 
تضمین کنند؛ آمریکا از برجام خارج ش��ده است. اینک 
اعضای دیگر کمیسیون مشترک باید بررسی کنند چگونه 
می توانند خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. این بحث مهمی اس��ت که 

جلسه امروز کمیسیون مشترک خواهد بود.

در آخرین دور گفت وگوهای کارشناسی که هفته گذشته در  23 خرداد
بدو ورود به 

آفریقای جنوبی
تهران برگزار شد، یک بار دیگر همه اعضای باقیمانده برجام 
تعه��د خود را برای اینکه اقدام��ات ازم را جهت برخورداری 
ایران از تضمین  های اقتصادی برجام داشته باشند اعام کردند؛ 
البته هنوز بسته عملیاتی ازم را دریافت نکرده       ایم ولی هم در کشورهای اتحادیه 

اروپایی و هم همکاران روسی و چینی ما مشغول کار روی این بسته هستند.

انتظ��ار می رود بس��ته پیش��نهادی، تعه��دات مجموعه  14 تیر
 بدو ورود
به وین 

کش��ورهای باقیمانده در برجام شامل تعهداتی باشد که 
حقوق مردم ایران از این توافق در س��ایر زمینه ها ازجمله 

اقتصادی، سیاسی و هسته ای را تضمین کند.

وظیفه من کاما روش��ن اس��ت: ایجاد راه حل های عملی. از  15 تیر
 توئیتر 
در وین

اتحادیه اروپایی و همتایانم در 3 کش��ور اروپایی به اضافه دو 
کش��ور )روس��یه و چین( انتظار دارم که تعهدات قابل اجرا و 

مشخصی ارائه دهند و قول های مبهم و طوانی مدت ندهند.

بس��ته ای دریافت کردیم که رضایتبخش نبود. اکنون در  29 تیر
گفت وگو با 

یورونیوز
حال همکاری با اروپایی ها هستیم. در حالی که ما مشغول 
صحبت هستیم، همکاری ها در جریان است. برای آزمودن 
امکان ]حفظ توافق[ به اروپا فرصتی داده ایم. از سوی اروپا، 
شاهد تعهد سیاسی بوده ایم. ما ]همچنین[ شاهد اقدامات فنی بوده ایم که ارائه 

شده است. اما اینها کافی نیست. ۲ چارچوب زمانی مشخص وجود دارد؛ اولی، 
چارچوب زمانی اولین دس��ته از تحریم های آمریکاست که ماه آگوست اجرا 
می شود و چارچوب زمانی دیگر، دومین دسته از تحریم های آمریکاست که ماه 
نوامبر اجرا می شود و ما خواهیم دید اروپا چطور با آن دست و پنجه نرم می کند 

و کاما مطابق آن، پاسخ خواهیم داد و برنامه  مشخصی برای آن داریم.

اتحادیه اروپایی قرار بود اقداماتی انجام دهد، از جمله حفظ  3 شهریور
 همایش

عبور از بحران
ف��روش نفت ایران و حفظ کانال های بانکی که همچنان 

منتظریم آنها را عملی کند.

ظریف در پاس��خ به سوالی درباره مذاکره عراقچی با معاون  10 شهریور
پاسخ به خبرنگار 

صدا وسیما
وزی��ر خارجه انگلیس و موضوع این مذاک��رات و اینکه آیا 
اتحادیه اروپایی از جمله انگلیس گشایشی در زمینه مسائل 
مالی و پولی ایجاد کرده است؟ گفت: گشایش مسائل مالی 
و پولی رخ می دهد یا نه؟ این گفت وگوها یک دستور کاری دارد و همه جلسات 
مربوط به روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی است که درباره آنها بحث 
و تبادل نظر می شود. یکسری از موضوعاتی که با دولت انگلیس به عنوان یکی از 
اعضای باقیمانده 1+5 یعنی 1+4 داریم، اجرای برجام است و یکی از مهم ترین 
موضوعات اجرای برجام، موضوع دسترسی بانکی است. موضوع فروش نفت در 
این جلس��ه به طور حتم مطرح می شود و پیش از این، هم وزرای خارجه تعهد 
خودشان را در این زمینه در بیانیه ای با 3 وزیر اروپایی و خانم موگرینی داشته  اند 
و هم در اجاس کمیس��یون مشترک در سطح امور خارجه تعهد خود را اعام 
کرده   اند. روش های اجرایی متعددی نیز پیشنهاد کرده و ارائه داده  اند و آنچه مهم 

است این است که این روش ها عملیاتی شود.

طرف های اروپایی برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس در  24 شهریور
گفت وگو با نشریه 

اشپیگل
ادامه  تاش ها برای مقابله با این تحریم های آمریکا علیه 
تهران و حفظ توافق هسته ای هم اکنون در حال رایزنی با 
مقامات اتحادیه اروپایی برای ایجاد یک کانال مالی جدید 
با ایران در آس��تانه بازگش��ت بخش دوم  تحریم های واش��نگتن علیه تهران 
هس��تند. این 3 کشور به همراه اتحادیه اروپایی در طول ماه های اخیر تاش 
کرده اند راه هایی برای ادامه  اجرای توافق هسته ای و تجارت با ایران که بخشی 

از تعهدات آنها ذیل توافق هسته ای محسوب می شود، بیابند.

در اجاسی که در وین داشتیم نه فقط اتحادیه اروپا، بلکه  27 شهریور
در جمع 
خبرنگاران

1+4 تعهداتی را اعام کردند و ما گفتیم این تعهدات باید 
به اقدامات عملی تبدیل شود؛ در خبرهای روزهای اخیر 
هم دیدید اروپا اقدامات عملی را شروع کرده و ما منتظر 
اجرایی شدن این اقدامات عملی هستیم. اروپایی ها هم می دانند ما بر اساس 

این اقدامات عملی  تصمیم گیری می کنیم.

ایران به کار با ش��رکایش ادامه خواهد داد تا فضایی جدید  5 مهر

توئیت
ایج��اد کند که در آن ملت هایی که برای خودش��ان احترام 
قائلند بتوانند منافع خود و تعهدات بین المللی شان را دنبال 
کنند. ما به تاش های خ��ود برای بی اثر کردن تحریم های 
غیرقانونی آمریکا و از بین بردن عارضه بی ثبات کننده قوانین فراسرزمینی ایاات 

متحده ادامه خواهیم داد.

سیستم مالی جدید اتحادیه اروپایی کاما رضایت بخش  7 مهر
گفت وگو با 

المانیتور
نیس��ت اما می تواند برای ایران مزایای ارزشمندی داشته 

باشد.

ش��ما از قدرت دار آگاهید. ش��ما س��عی داش��تید با  8 مهر
 گفت وگو با
 فرید زکریا

ش��رکت هایی که از بازار ایران خارج ش��دند، دادوستد 
کنید. آیا این مکانیس��م اروپایی می تواند جواب دهد؟ 
می دانم که اروپا مصمم اس��ت. می دان��م که باقی دنیا 

مصمم هس��تند ت��ا نگذارند آمری��کا توافقی را که یکی از کم س��ابقه ترین 
دستاوردهای دیپلماتیک عظیم در سال های اخیر تلقی می شود، نابود کند. 
پس این مکانیسم، مکانیسمی جدی اس��ت. حال باید نظاره گر باشیم که 
ج��واب می دهد یا خیر. ایران خ��ود می خواهد نتیجه را ببیند. ما این را به 
شرکای اروپایی و دیگر افراد گفته ایم...  یکی از گزینه های مان پس از خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای، خروج از برجام بوده است اما زمانی که چین و 
روسیه به همراه دیگر طرفین اروپایی برجام به ما تضمین دادند که راه هایی 
برای به منفعت رساندن ایران می یابند، از این تصمیم منصرف شدیم. حال 
آنها حرف های ش��ان را زده  و مکانیسمی را تبیین کرده اند. باید ببینیم که 

جواب می دهد یا نه.

اگر سازوکار ویژه اروپا موثر نباشد، ایران از برجام خارج  8 مهر 
در مجمع عمومی 

سازمان ملل
خواه��د ش��د... . اکنون ایران و 1+4 ب��ه همراه اتحادیه 
اروپای��ی توافق کرده ان��د برای حفظ توافق هس��ته ای 
س��ازوکاری ویژه را برای پرداخت پ��ول به ایران پس از 
بازگشت این تحریم های واشنگتن ایجاد کنند. طرف های باقیمانده در توافق 
 هس��ته ای تاکید دارن��د که این توافق کارس��از بوده و حف��ظ آن ضروری

 است.

ته��ران به رغم تحریم های آمریکا، در حال دس��تیابی به  8 مهر 
در جمع 
خبرنگاران

توافقی نفتی با کشورهای اروپایی است... . سیستم مالی 
جدید اتحادیه اروپایی برای ماست تا نفت مان را به فروش 

برسانیم و پیشرفت کنیم.

مهم ترین چیز در اینجا توافقات مالی است. ما در حال کار  8 مهر
گفت وگو با 

المانیتور
با اروپا روی این توافقات هستیم و اروپایی ها هم اکنون روی 
یک سیس��تم کار می کنند که به م��ا اجازه می دهد پول 
صادرات م��ان را دریافت کنی��م. اروپایی ها در گفت وگو با 
یکدیگر بس��یار فعال هستند. 7 کشور تاکنون مشارکت کرده اند. دیگران نیز 
مایل به این کار هستند. کشورهای غیراروپایی هم مایلند از مزایای این سازوکار 
برای داد و ستدهای مالی خود با ایران بهره ببرند، بنابراین باید صبر کنیم. ابتدا 
ازم است این سازوکار عملیاتی شود و سپس باید ببینیم چگونه کار می کند.

اروپایی ها شاید نس��بت به آنچه دیگران انتظار داشتند،  11 مهر 
گفت وگو با شبکه 

بی بی سی
تعهدات بهتری را ارائه دادند، بنابراین اروپا باید این تعهدات 
سیاسی را به سازوکارهایی تبدیل کند و من بر این باورم 

که این سازوکارها به کار گرفته خواهد شد.

ما توانسته ایم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اتحادیه  15 مهر
در جلسه  علنی 

مجلس
اروپای��ی به عنوان ش��ریک راهبردی آمری��کا مقررات و 
مکانیسمی ایجاد کرده تا بتواند تحریم آمریکا را دور بزند. 
این مکانیزم نقطه ش��روع پایان حکومت دار بر اقتصاد 
جهانی تلقی می شود. ما باید بدانیم جمهوری اسامی و برجام توانسته چکار 
کند. همین اروپایی ها می گویند برای اجرای این مکانیزم نیاز داریم ایران عضو 

این کنوانسیون ها باشد. ما کسی را نمی ترسانیم.

اروپایی ها و آمریکایی ها درباره برخی سیاست ها و مسائل با  19 آبان
 گفت وگو با
رادیو تهران

یکدیگر اتفاق نظر دارند ولی درباره برخی مسائل اختاف 
نظر دارند که از جمله این مسائل اختافی موضوع برجام 
است و به نظر من در این قضیه کسی نقش پلیس خوب 
و بد را بازی نمی کند... کش��ورهای اروپایی برای حفظ برجام در حال تاش 
هس��تند، اگرچه ما معتقدیم روند آنها در این زمینه کند است و باید سرعت 

بیشتری به آن ببخشند.

سازوکارهایی که اتحادیه اروپایی در نظر گرفته در چند  7 آبان
 در جریان سفر 

به ترکیه
روز آینده عملیاتی می شود، البته ممکن است مقداری 
دیگر طول بکش��د تا بتوان از این س��ازوکارها استفاده 

کرد.

اس پی وی )س��ازوکار مالی طراحی شده توسط مقام  های  15 آبان
گفت وگو با 

یواس ای تودی
اتحادیه اروپایی( ب��رای ادامه روابط و خدمات بازرگانی و 
بانکی با ایران به رغم اعمال تحریم ها، اقدامی به خصوص 
است که در گام نخست برای وضع ایران طراحی شده اما 
هدف نهایی آن صرفا حفاظت از ادامه روابط تجاری میان ایران و اروپا یا میان 
ایران و کشورها و طرف  های ثالث نیست، بلکه در واقع برای دفاع از اروپا در برابر 

فشار ایاات متحده است.

بخشی از گزارش��ی از »گاردین« را نیز که در دوم نوامبر  22 آبان

در توئیتر
منتشر شده اس��ت، در توئیت خود بازنشر کرده است با 
عنوان »آمریکا جلوی اروپایی ها را برای حصول اطمینان از 
معافی��ت غذا و دارو از تحریم ها می گی��رد«. در متن این 
گزارش آمده اس��ت: »س��فیران انگلیس، فرانس��ه و آلمان به طور مشترک 
می کوشند آمریکا را در راستای چگونگی حصول اطمینان از تأمین نیازهای 
بش��ری متقاعد کنند. به گفته دیپلمات های نزدیک به مذاکرات، دولت های 
اروپایی تاکنون موفق نش��ده اند دولت ترام��پ را برای تضمین صادرات مواد 
غذایی و دارویی اساسی به ایران پس از اعمال تحریم های هفته  آتی متقاعد 

کنند«.

ایران از س��رعت کن��د اتحادیه اروپایی ب��رای کمک به  29 آبان
پس از دیدار با 

جرمی هانت
شرکت های اروپایی مایل به ادامه تجارت با ایران، مأیوس 
ش��ده است؛ چیزی که اهمیت دارد این است که اروپا در 
این زمینه تعهد سیاسی داده اما متاسفانه تاکنون در زمینه 

عملیاتی کردن این تعهدات، خیلی کند رفتار کرده است.

اروپایی ها عنوان می کنند که برای پیدا شدن کشوری که  29 آبان
 گفت وگو با 
خانه ملت

میزبان س��ازوکار ویژه مالی باشد، قدری با چالش مواجه 
هس��تند. در واقع برخی کش��ورها که به عن��وان میزبان 
پیش��نهاد ش��دند، این امر را نپذیرفتند و مذاکرات برای 

مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد.

ما در تماس فنی با اروپایی ها هستیم تا این مکانیزم ویژه  13 آذر
گفت وگو با باشگاه 

خبرنگاران
مالی برقرار شود، بنابراین امیدواریم SPV بتواند نیازهای 

کشور را در حد قابل قبولی تأمین کند.

خبرهایی که هفته گذشته در سفرهای مان به بروکسل و  14 آذر
در جمع 
خبرنگاران

ژنو شنیدیم این است که توافق های نهایی انجام شده و در 
آینده نزدیک شاهد ثبت SPV )سازوکار مالی( خواهیم 
بود. با توجه ب��ه اینکه آمریکایی ها به محض اطاع پیدا 
کردن از هر تحولی می خواهند مانع اجرای آن شوند، اروپایی ها می خواهند این 
مرحله را به صورت محرمانه دنبال کنند تا به نتیجه برسند، بنابراین خودشان 

این مرحله را ادامه می دهند و وقتی به نتیجه رسیدند اعام می کنند.

آمریکایی ها هر تاش��ی کرده اند تا در روابط ایران و اروپا  17 آذر
کنفرانس رؤسای 

مجالس
مزاحمت ایجاد کنن��د. حتی بیش از اینکه روابط ایران و 
اروپا را به خطر بیندازند، تاش آنها بر این است که مسائل 

منطقه را وارونه جلوه دهند.

من فکر می کنم که اروپایی ه��ا تاش   هایی کرده  اند ولی  اول دی
 گفت وگو با 

لوپوئن
آمادگ��ی ای��ن را ندارند ک��ه به��ای آن را بپردازند. آنها 

می خواهند شنا کنند بی آنکه خیس شوند.

اروپایی ها در اجرای تعهدات شان به توافق هسته ای کند  3 دی
گفت وگو با شبکه 

المیادین
عمل می کنند، ما منتظرش��ان نخواهیم ماند مگر اینکه 

گام  های عملی اتخاذ کنند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه همزمان با پایان موعد اعامی اروپا 
برای ارائه ساز و کار مالی به ایران:

اروپا نتوانست SPV را به مرحله نهایی برساند
اروپا نشان داد در مقابل فشار آمریکا از توانایی ازم برخوردار نیست

بازهم هیچ!
سنا

ی ای
دولت

ی 
زار

برگ
س:  خ

 عك
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چند برش از صادرات انواع دموكراسی آنگلوساكسون به ایران

یک: این میزها وفا نداره
این آقای مصدق عین آدم های متمدن نشسته 
بود توی دفترش و س��رش توی کار خودش بود. 
همین ط��ور که داش��ت نامه های ت��وی کارتابل 
را پ��اراف می ک��رد، یکهو تیم ش��عبون جعفری 
-متخلص به بی مخ- پیدایش��ان شد و »می خوام 
برم تو آفتاف��ه/ چه جوری میری تو آفتافه«گویان 
)ر.ک. س��ریال »در چش��م ب��اد«( عی��ن زامبی 
ریختن��د توی دودم��ان دولت و به نخس��ت وزیر 
گفتند »ممدآقا ش��ما بفرما یه م��دت چنارهای 
خیابون ولیعصر احمدآباد مس��توفی رو آب بده، 
خودمون صدات می کنی��م«. مصدق بنده خدا بنا 
را بر حس��ن نیت گذاش��ت و رفت سراغ چنارها. 
چنارها اما بیخ جوب بودند و با سیس��تم آبیاری 
سرخود، اصا آبیاری با شلنگ ازم نداشتند. آن 
خدابیامرز هم هر چه نشست که بیایند دنبالش، 
نیامدند. در عوض، محمدرضا پهلوی متواری را از 
ایتالیا آوردند و بردند توی کاخ بابایش که مشغول 

و خوشحال باشد برای خودش.
مصدق مرحوم هی با خودش می گفت »خب 
م��ن چه هیزم تری به ش��ما فروخته بودم؟ اصا 
اینکه اان دقیقا نیمه شب است چه ربطی به سیا 
و بی بی سی دارد؟ شما مگر ۱۱۹ اید؟!« تا این که 

همان جا افتاد مرد.
علی رغم مرگ وی در بی ک��س و کاری، مزار 
شعبون بعنوان عامل میدانی کودتای سیا، سال ها 
در آمریکا میعادگاه عاش��قان و شاه دوستان است. 

یادش گرامی.

دو: استعفا میکنما!
از آنجا که در آبان۵۸ کاس های دانش��گاه ها 
ت��ق و لق بود، گروهی از دانش��جویان ریختند از 
در و دیوار سفارت آمریکا باا رفتند. که چی؟ که 
چرا آمریکا ش��اه آواره را پناه داده. هر چی آمریکا 
گفت: »بابا من پناه ندادم. خودش��ون عین اسب 
سرشون رو انداختن پایین اومدن تو«، دانشجویان 

سمیرا قره داغی

خداقوت پهلــوان]پنبه[
مذکور داغ بودند، توجه نمی کردند. البته زیاد هم 
یک طرفه به قاضی نرویم؛ هرچند آمریکا ش��اه را 
پذیرفته بود، اما اس��کان در یک اتاق متروکه در 
گوش��ه یک بیمارستان روانی، همچین پناه دادن 

هم محسوب نمی شود.
دانش��جویان هم که پر تابلو ب��ود می خواهند 
کاس ه��ای دانش��گاه را بپیچانند، هی س��وراخ 
سمبه های س��فارت را انگولک می کردند و هربار 
ی��ک س��ند خصوص��ی از همکاری ه��ای آمریکا 
و برخ��ی از اعض��ای دولت موق��ت و دیدارهای 
مخفی ش��ان گیر می آوردند. کار داشت بیخ پیدا 
می ک��رد که دولت گفت: »اصا ش��ما مگه درس 
و مش��ق ندارید؟ بی خیال نشید استعفا میکنما«، 
س��پس اس��تعفا کرد و رفت. اما زمانی که دولت 
موقت مش��غول ارش��اد انقاب و دانشجویان بود، 
آمریکا نیز خیلی نرم و یواش اموال و حساب های 

ایران را در آمریکا مسدود کرد.
ای��ن گروگانگی��ری بیش از یک س��ال طول 
کشید ولی بعد ها با پرداخت نفری چهارمیلیون 
و چهارصدهزار دار)ابد فکر می کنید دس��تم 
خ��ورده و صفرهای��ش را اضافی گذاش��ته ام؟!( 
از مح��ل همان اموال بلوکه ش��ده ب��ه هر نفر 
از گروگان ه��ا، ت��اش ش��د تا هم از دل ش��ان 
دربیاید و ه��م از خدمات غیربراندازانه  پیش از 
گروگانگیری شان تقدیر ناچیزی صورت بگیرد.

سه: ویلون خارج
مستحضرید که جان شهروندان برای آمریکا از 
نان شب محترم تر است )ر.ک. آمار کشته شدگان 
جن��گ بیخود و بی جهت ویتنام(. به همین دلیل 
و کم��ی هم به خاط��ر کاغذپاره ه��ای ناچیِز توی 
س��فارت، از هر سوراخی در سیستم دفاعی ایران 
برای ورود و کودتا نهایت استفاده به عمل می آمد.
سوراخ اول با بلند شدن توفان شن در صحرای 
طبس، ک��م مانده بود زبان��م ال زبانم ال، فاق 
ش��لوار فرماندهان عملیات را م��ورد عنایت قرار 

ده��د که البته با هش��یاری نیروهای آمریکایی و 
مدیریت صحیح بحران، نامبردگان موفق ش��دند 
گروگان ه��ای س��فارت را به خدا س��پرده و جان 

خودشان را بردارند و کمی در بروند.
شما یک لحظه خودتان را جای شاپور بختیار 
بگذارید. ط��رف تا دیروز توی تلویزیون داش��ت 
»خیلی ام همه چی خوب��ه« تحویل ملت می داد. 
بع��د اما مجبور ش��ده جمع کند ب��رود ویلون و 
سیلون پاریس بشود. فشار غربت و نچسبی مردم 
فرانس��ه و اخاق خشک ش��ان، باعث شد دومین 
س��وراخ دفاعی نیز شناسایی شده و چندماه پس 
از ماجرای طبس، یک کودتای هیجان انگیز دیگر 
کلید بخورد. طبق معمول، باز هم اسپانسر پروژه 
سازمان س��یا بود. این عملیات با توبه بدموقع دو 
تن از مجریانش، در نطفه نفله ش��د اما اس��ناد و 
نقشه هایش را نگه داشتند تا بعدا ببینند در حمله 

رژیم بعث به ایران، به چه دردشان می خورد.

چهار: شیرجه مختلط در آب های آزاد
هرچن��د آدم »کله خ��ر« زن و بچه را زودتر از 
موع��د پیر می کند، اما در مناس��بات بین المللی، 
اب��زاری مهم برای صدور دموکراس��ی محس��وب 
می ش��ود. این گونه ب��ود که پس از جلس��ه ای با 
برژینس��کی در اردن، صدام شیر شده و راه افتاد 
که س��ه روزه تهران باشد. چون رسیدن به تهران 
کمی طول کش��ید )حدود هش��ت سال(، آمریکا 
»من بمیرم تو بمیری« را کنار گذاشت و با حمله 
به س��کوهای نفتی علنا وارد فاز دعوای حضوری 
ش��د. ماجرای حمله ناو وینس��نس به هواپیمای 
مسافری البته حس��ابش جداست. گفته می شود 
اعطای امکان »ش��نای مختلط در آب های آزاد«، 
برای م��ردان و زنان و کودکان و ن��وزادان، دلیل 
اصل��ی حمله بوده. به همین خاطر با یک نش��ان 
ش��جاعت از فرمانده عملیات تقدیر شایس��ته ای 

به عمل آمد.

پنج: چقدر »برهه حساس كنونی«؟
۱۸تی��ر ۷۸ نیز ب��ا کلید خوردن یک س��ری 
ج��ون،  »آخ  آمری��کا  مطبوعات��ی،  ماجراه��ای 
دعوا!«گویان، خودش را رس��اند تا نظر معترضین 
خیابانی را در مورد تغییر رژیم در ایران بپرس��د. 
اما تا بیاید بپرسد، ماجرا بدون براندازی تمام شده 

بود، کنف شد.
سپس در خرداد۸۸ که آقایان »میم. میم« و 
»میم. کاف« به روند انتخابات اعتراضات خفیفی 
داشتند، از جمعیت میلیونی هواداراْن صمیمانه 
دع��وت کردند بریزند توی خیابان تا ببینند این 
نظام حرف حسابش چیس��ت؟! شورای نگهبان 
که معلوم بود خیلی هول شده است، اعام کرد: 
»عه عه عه مهندس! ش��ما که تحصیل کرده ای 
و نقاش��ی آبس��تره بلدی و همسرت لباس جین 

میپوش��ه، ش��ما چرا؟ بیا ده درص��د آرا رو 
واست بازشماری کردیم«. اما مهندس 

خیلی از موضع اقتدار برخورد کرد 
و گ��ول ای��ن صحنه آرایی ها را 

نخ��ورد. وی چیزی در حدود 
چهارصد پونصد بیانیه صادر 
کرد که نهایتا شورای عالی 
به خاط��ر  مل��ی  امنی��ت 
»اع��ام همبس��تگی ب��ا 
معارضان س��وری«، او را 
ت��وی خانه اش حصر کرد 
تا عاوه بر خوردن حرص 
ش��ب  دیکت��ه  ج��وِش  و 

هم خراب  پوستش  بچه ها، 
شود و موهایش هم در کمال 

ناباوری سفید گردد.
کلینت��ون  هی��اری  بعده��ا 

ضمن اش��اره به وقایع آن روزها، عین 
دکتره��ای توی فیلم ها که از ات��اق عمل بیرون 
می آین��د، گفت: »م��ا همه ت��اش خودمون رو 
کردیم«. چیزهایی هم در مورد پرونده هسته ای 

و ش��ورای امنی��ت گفت که کس��ی نفهمید چه 
می گوید و هم��ه فکر کردن��د دارد دنبال دندان 

مصنوعی اش می گردد.
از  مج��ددا دی م��اه ۹۶، م��وج جدی��دی 
ش��ورش های دموکراس��ی خواهانه ب��ه رهبری 
رض��ا ربع پهلوی)به چ��ی می خندید؟!(، و یک 
کانال تلگرامی ش��روع ش��د. متاس��فانه به علت 
زمان بندی نامناسب، و همزمانی جنبش مزبور 
با ایام حوالی نُه دی، هواداران نامبرده یادشان 
رف��ت اصا برای چی آمده بودند. یک دس��تی 
برای راهپیمایان نه دی تکان دادند و برگشتند 

زی��ر پت��و.

شش: مهمون داریم، چه گوریایی!
- آقا داماد چی کاره ان؟

+ مهم��ون افتخ��اری نشس��ت های منافقین 
هستن. میرن میگن جمهوری اسامی تروریسته، 

مریم چک شون رو می نویسه.
- اوووو چه مایه دار. آقا مبارکه.

بل��ه! واقع��ا هر س��اله مقام��ات آمریکایی در 
نشس��ت منافقین حاضر شده و پس از خندیدن 
ب��ه »جوراب رنگ پا در ناحی��ه تحتانی، علی رغم 
حجاب سفت در ناحیه فوقانِی« مجاهدین، قصه 

می گویند و برایش پول می گیرند.

هفت: دوران پس از شیردهی
مریم رجوی: عجیجم! حوصله م س��ررفته، تو 

پس به چه دردی می خوری؟ 
ترکی فیصل: پشتک بزنم برات؟

مری��م: ن��ه، موقع برعکس ش��دْن 
دشداش��ه ت میفته، سوژه رسانه ها 

می شی.
فیصل: ادای خر شِرک رو 

دربیارم؟
مریم: تکراریه. جدیدتر.

شیرم  می خوای  فیصل: 
رو بدوشی؟

مریم: چیزی ام گذاشتن 
بمونه؟

فیص��ل: خ��ب ی��ه تی��م 
جدید بس��تیم توی کپنهاگ. 
تجهیزات ش��ون از ای��ن خریدای 
جدیدمون��ه. بگ��م بریزن اه��واز رو 

خونین و مالین کنن بخندی؟
مری��م: چ��ه نااااز! ت��و از همه ش��وهرام 

بهتری. می خوام. می خوام.

حاا درس��ت است که جنبش سبز 
با مغ��ز رفت تو زمین ام��ا آثار جهانی 
و مل��ی از خود به جا گذاش��ت. اولین 
دس��تاورد ای��ن جنبش، ح��ل معادله 
س��ی و پنج مجهولی ۱۳ بزرگتر از ۲۴ 
است، بود. ش��اید از خود بپرسید پس 
مجهولش کجاست؟ شاید هم نپرسید، 
اصا به من چ��ه! خاصه قضیه از این 
قرار بود ک��ه ۱۳ میلیون کاغذ ریختن 
تو این صن��دوق، ۲۴ میلیون توی اون 
صن��دوق، اونوق��ت صندوق��ی که ۱۳ 
میلی��ون داش��ته با اخت��اف قاطع آرا 

رییس جمهور بوده.
از دیگر دس��تاوردهای جنبش ذکر 
ش��ده می توان به کش��ف مکتب انسان 
س��وزی به نام ماخوبیس��م اشاره کرد. 
چکیده و عصاره آن هم این اس��ت که 
اگر نتیجه به نفع ما باشد درست است 
وگرنه تقلب ش��ده حتی اگر قانونی هم 
باش��د با زنوناوینی چیزی فیصله پیدا 
می کند. ازم به ذکر اس��ت که همین 
زنوناوین س��اده پیشینه تاریخی زیادی 

داشته است.
دس��تاورد بس��یار مهم این جنبش 
کش��ف چیزی به ن��ام س��اندیس بود. 
س��اندیس ب��ه ترکیبی گفته می ش��ود 
که رویش نوش��ته از اینجا ب��از کنید، 
ول��ی با وج��ود اینکه هم��ه از آنجا باز 
می کنند هم ج��واب می دهد، عاوه بر 
ج��ادادن جگ��ر، دل، بناگوش و زبان، 

رژيم چنج با بالش
حالت خاص��ی را در ف��رد ایجاد کرده 
که سر سیاه زمستان پامی شود می رود 
وس��ط خیابان و می زند جنبش را نفله 
می کند. خود جنبش اگر چهار تا از این 
ساندیس ها داش��ت، اان هفت هشت 
ب��ار رژیم چنج ک��رده بود. مع ااس��ف 
ای��ن رژی��م، تکنول��وژي س��اخت این 

ساندیس ها را به هیچکس نمي دهد!
فض��ای  ایج��اد  دیگ��ر،  دس��تاورد 
گفتمانی و آزادی بیان، همچنین ایجاد 
فضایی برای به رسمیت شناختن حق 
اعتراض بود. مثا تا قبل از این کس��ی 
فکرش را ه��م نمی کرد که می توان در 
اعت��راض ب��ه نتیجه انتخابات، س��طل 
آشغال آتش زد یا لباس مردم را وسط 

خیابان از تنشان درآورد.
و مهم ترین دستاورد جنبش مذکور 
کش��ف موجوداتی صددرصد آریایی و 
وطن پرس��ت جیز و آتیش��ی که براي 
چنج نظام و براندازی، عقل سلیم شان 
را به ما داده بودن��د و اقدامات مؤثری 
همچون روش��ن کردن چراغ ماش��ین 
در روز، پرک��ردن لوله  فاضاب خانه ها، 
ب��ه ب��رق زدن همزم��ان اتوه��ا جهت 
فل��ج کردن رژی��م انج��ام دادند. حتی 
زمانهای��ی که م��ا داش��تیم “بفرمایید 
ش��ام” نگاه می کردیم و دستور جدید 
صادر نمی کردیم، به صورت خودجوش 
از پتو و بالش برای براندازی اس��تفاده 

می کردند.

علی پرتوی 

با کس��ب اجازه از بزرگت��ران مجلس، قاضی 
محترم و هیأت بی انص��اِف منصفه، اینجانب 
م.ح ملقب به م. حیه دست نش��انده، به ظاهر 
متولدشده در ایران، دفاعیه کوک شده  خود را 
در برابر اتهام دادگاه مبنی بر داشتن نقاب های 
متعدد و بهم ریختن جو کش��ور به بهانه های 

مختلف تقدیم می کنم.

۱. آق��ای قاض��ی! در اتهامات وارد ش��ده به 
من تقلب شده اس��ت. یا میزان اتهامات من 
خوب ش��مارش نش��ده یا آن ها را زیر فرش 
 قایم کرده اند. ش��غل اصل��ی اینجانب، خیمه 
ش��ب بازی بوده و از خرید و فروش نقاب های 

رنگی بی اطاع هستم.

۲. هیچ ک��س م��را نمی ش��ناخت. هیچ کس 
مرا نمی دید. همه  س��هم من از زندگی پرده  
گوش و استراق سمع زیر پتو بود. من که جز 
تش��ویش اذهان عمومی و دستور به گرفتن 
جش��ن پیروزی در زمان رای گیری و فرقی 
نمی کند چه کس��ی رای بیاورد، فقط بریزید 
در خیاب��ان و کنت��رل از راه دور با گوش��ی و 
فرس��تادن یک ویدئو از شلوغی و نشان دادن 
وخامت و ضخامت و وقاحت اوضاع به جهان 
کاری نک��ردم. من هیچ چی��ز را برای خودم 
نخواستم و هیچ چیز را در جیبم نگذاشتم. هر 
چه کردند خودش��ان کردند و هر چه دار در 
جیبم گذاشتند خودشان گذاشتند و من کاما 

بی اطاع از دست های پشت جیبم بودم.

۳. خدا شاهد است که من هیچ چیز را خراب 
نکردم. من در خانه روی س��نگ دستشویی 
نشس��ته بودم و در جهت تحقق خودکفایی 
در کشور آموزش ساخت تف تف تولوتف را در 

کانال تلگرامم می فرستادم.

۴. خدا ش��اهد است که من کس��ی را اذیت 
نکردم. در رختخواب گرم و نرم خوابیده و پتو 
را ت��ا زیر دماغم باا کش��یده بودم و همراه با 
تایپ جمله »نترس��ید نترسید ما همه با هم 
هس��تیم« در گ��روه تلگرام��م، از دیدن دود 
غلیظی که آس��مان ش��هر را گرفته بود لذت 

میبردم و منتظر شنیدن صدای بووووم بودم.

و در آخر آقای قاضی، من اشتباهی بودم. من 
خودم نبودم. من آن ها بودم. بعضی وقت ها هم 

آن ها من بودند. من اصا از اول نبودم.

فیروزه كوهیانی

مرد 
چندهزار 

چهره

متن دفاعیه  م.ح مدیرمسوول 
بشکن و آتش  بزن های عمیق 

امنیتی در كشور

ب��ا توج��ه ب��ه اس��تعمال گس��ترده نام 
اینجانب��ان ب��رای ع��ده ای معلوم الحال 
که با اختاف قاط��ع آرا برنده انتخابات 
بودند، متن پی��ش رو جهت اعام برائت 
تیره جلبک  ها از این افراد تنظیم ش��ده 
است. ازم به ذکر است حداقل خواسته 
ما استفاده از  آن یکی اسممان -گاوآب- 
ک��ه بیش��تر ب��ه سکناتش��ان می خورد، 

می باشد. 
ما جلبک ها که غالبا قش��ر تحصیل کرده 
گیاه��ان دریایی را تش��کیل می دهیم از 
منسوب ش��دن به مشتی بی سواد لمپن 
که معلوم اس��ت ریاضی اول دبستانشان 
را ب��ا وضعی��ت نیاز ب��ه تاش بیش��تر 
گذرانده ان��د، برائ��ت می جویی��م. حتی 
پانکتون ه��ا و آمیب ها ک��ه چوب خط 
تک ماده جفت ماده هایش��ان پر است هم 
می دانن��د که ۲۴ از ۱۳ بیش��تر اس��ت. 
آنوقت همین هایی که خودشان را قاطی 
م��ا می کنند، نه تنها ای��ن را نمی دانند، 
بلک��ه ب��رای اثبات ادعایش��ان، س��طل 

آش��غال هم آتش می زنند. درحالیکه 
 ت��ا اان حت��ی یک مورد س��طل 

اینج��ا  در  ه��م  آشغال س��وزی 
گزارش نشده است، البته اینکه 
در آب سطل ها آتش نمی گیرند 

هم بی تأثیر نیست.
م��ا ب��ه نمایندگ��ی از جامع��ه 

اع��ام می داریم  دریایی،  گیاهان 
ک��ه با ۴درصد رأی، پش��کل هم به 

آدم نمی دهند، چه برس��د به ریاس��ت 
جمهوری. آی  جلبک نماها، یا به عبارت 
دیگ��ر آی گاوآب نماها! ای��ن ۴درصد با 
تلورانس��ش نهایت��ا بش��ود ۵درصد، برو 

ببینم چه غلطی می خواهی بخوری!
درحالی که تم��ام امید گیاهان دریایی و 

نظريه... ِفرت!
آبزیان ب��ه نظریه داروین بود، بلکه ما را 
هم قاطی آدمیزاد حساب کنند، همین 
ش��ما جلبک نماها با علم ک��ردن نظریه 
داماد لرس��تان، نظریه ای ب��ا آن قدمت 
تاریخی را به حاشیه راندید. شرم بر شما 
که خود را جلبک می نامید ولی بویی از 
جلبکیت نبرده اید و منافع شخصی خود 

را بر منافع دریایی ارجح می دانید.
ب��ه امی��د روزی که همه م��ردم بدانند، 
هر سبزی جلبک نیس��ت و هر جلبکي 
قهوه اي نیست و این قهوه اي اون جلبک 
نیس��ت و هر جلبکي مث��ل این قهوه اي 

نیست و...
این متن به درخواست جلبک های سبز، 
جلب��ک صخ��ره، جلبک قرم��ز و بخش 
اعظم جلبک های قهوه ای نگارش شده تا 
برائ��ت این جمع از جلبک نماهای برنده 
قطع��ی انتخابات، به س��مع و نظر مردم 

شریف ایران برسد.

فرشته موسوی

سجاد جعفری ■

دکت��ر کیومرث تابل��وزاده، تشویش��گر 
مس��ائل سیاس��ی خاورمیانه است که چهل 
س��ال فعالیت خود را معطوف به بررس��ی و 
تشویق مس��ائل ایران نموده است. او معتقد 
اس��ت ایران در س��ال های پس از انقاب در 
وضعیت خاصی ق��رار دارد که این وضعیت 
خاص، حکومت آخون��دی را دچار یک نوع 
پاش��ش درونی نموده و این پاشش در سال 
چهلم - فورتي - به پاششی بیرونی و نهایتاً 
به سرنگونی و فروپاشی رژیم خواهد انجامید. 
تابلوزاده در گفت وگو با خبرنگار سرویس 
ایاب و ذهاب گفت: همین آمارهای رس��می 
که خود آخونده��ا اعام می کنند بهترین و 
روش��ن ترین دلیل من برای اثبات فروپاشی 
رژیم اس��ت. تا به حال فک��ر کردید که چرا 
راه های کش��ور ۶ برابر افزای��ش پیدا کرده؟ 
چون مردم به قدری تحت فش��ار هس��تند 
که دنب��ال راه فرار مطمئنی از این کش��ور 
می گردن��د و دولت ب��رای گم��راه کردن و 
شناسایی مخالفین، راه های زیادی ساخته تا 
م��ردم راه اصلی فرار از ایران را پیدا نکنند و 
دچار سردرگمی شده و نهایتاً به چنگ عمال 
رژیم بیفتن��د. یا مثًا چرا باید تولید برق در 
کشور ۱۴ برابر افزایش پیدا کرده باشد؟ برای 
جواِب مصیبت بار این سوال باید از غصه جان 
داد. چون ه��ر وات برقی که دراین کش��ور 
تولید می شود معنایش تولید و افزایش صد 
هزار صندلی الکتریکی برای ش��کنجه است 
و ۱۴ برابر ش��دن تولید برق یعنی ۱۴ برابر 
شدن ش��کنجه؛ یعنی ۱۴ برابر خفه کردن 

نغمه های آزادی...
تابلوزاده در پاس��خ به نفر آخر سرویس، 
س��مت راننده که گفته بود: چ��رت نگو بابا! 
افزایش ب��رق به خاطر افزایش سدس��ازیه، 
خاطرنشان کرد: سد کجا بود؟ رژیم از همان 
س��ال های اول اقدام به س��اخت دیوارهایی 
جلوی مس��یر رودخانه ها کرد و اس��مش را 
س��د گذاشت. می دانس��تید سد در حقیقت 
مخفف دو کلمه »س��وراخ سرد دیوار درد« و 
در حقیقت نوعی ش��کنجه است؟ رژیم  در 
بدنه دیواره��ای جلوی آب ها س��وراخ هایی 
ایجاد می کند و انگش��ت اشاره دست راست 
مخالفی��ن را در این س��وراخ ها فرو می کند 
تا آب پش��ت دیوار بیرون نری��زد. مخالفین 
ه��م مجب��ور ب��ه ای��ن کار هس��تند چون 
خانواده ها یشان را در قفسه های فلزی جلوی 
دیواره��ا زندانی کرده اند و اگ��ر آب از دیوار 

بیرون بریزد، خانواده هایشان را آب می برد.
وی با اشاره به صدای خنده نوزاد یکی از 
حضار که در حال نش��ان دادن فیلم بچه اش 
به بغل دستی اش بود گفت: همین نوزادها که 
می گویند آمار مرگ و میرش��ان پایین آمده 
فکر می کنید برای چیست؟ به خاطر اینکه 
نوزادها را از بیمارس��تان ها جمع می کنند و 
آن ها را وارد ش��هری می کنن��د که صبح تا 
شب فقط بازی کنند و ظاهراً همه چیز برای 
تفریح بچه هاس��ت اما بچه ه��ا نهایتاً تبدیل 
به خر می ش��وند و از آن ه��ا برای جابه جایی 
ساح های هس��ته ای در شکم نهنگهاي زیر 

آب استفاده می کنند.
در پایان با رسیدن س��رویس به مقصد، 
آقای تابلوزاده از جای خود بلند شده و افزود: 
من مطمئنم که با همه اینها رژیم فقط چند 
روز دیگ��ر دوام می آورد چون من س��ال ۵۶ 
مسوول دپوی اسلحه خانه غرب تهران بودم 
و آم��ارش را دارم که اینه��ا چندتا گلوله را 
مصادره کردند و در این چهل س��ال حساب 
ک��رده ام که چند گلوله مص��رف کرده اند. تا 
جای��ی که م��ن حس��ابش را دارم فقط ۷ تا 
گلوله برایش��ان باقی مانده که یکی از آن ها 
چون از اول کج بود موقع شلیک گیر می کند 
و کار نمی کند و رژیم توان مقابله نظامی اش 

را کا از دست خواهد داد.
گفتنی است تابلوزاده موقعی که اعضای 
حاضر در س��رویس مشغول پرت کردن او با 
اردنگ��ی به بیرون بودن��د هم یک چیزهایی 
گفت که به دلیل همزمان��ي با صداي ترمز 
خودروي عقبي و نامفهوم بودن بین همهمه 

ایجاد شده، قابل گزارش نبوده است.

فاطمه سادات محمودیان

فقط شش 
تا مونده

دایل عقلي دكتر مبني بر 
پاشش نظام

سیدمحمدجواد طاهري ■

پس از آنکه آقای نماینده فحشهایی که به کارمند گمرک داده بود را نتیجه همگام سازِی 
کلمات دانست، انتظار می رود اشتباهات دیگِر نمایندگان نیز به این شکل توجیه شوند:

تحمیل نظرات خود به دیگران: همگام سازِی نظرات
درآوردن اشک مردم: همگام سازِی قطرات

برخورد فیزیکی و ضرب و شتم منتقدان: همگام سازِی عضات
برخورد حذفی با منتقدان: همگام سازِی حمات

کشتار! دسته جمعی: همگام سازِی تلفات

همگام سازي 
حضرات!

كدوم كار با چي توجیه میشه

محمدحسین علیان

بدون شک سالي که گذشت، سالی مملو 
از ظه��ور و بروز بحران های طبیعی و غیر 
طبیعی بود که اگر بخواهیم ش��ب عیدی 
دلتان نخواهد، این س��ال را به یک مغازه 
تش��بیه کنیم، نه تنه��ا ویترین همه چیز 
تمام و جامعی از بحران خواهد داش��ت، 
بلک��ه انبارها هم پر اس��ت و از هر نوع و 
س��ایزی که بخواهید بحران در آن یافت 
می ش��ود. اما گل سرسبد و مشتری ُکش 
ویتری��ن، قطع��ا بحراِن مدیری��ت بحران 
است. نه اینکه خدای ناخواسته مسوولین 
س��وء مدیریت داش��ته باش��ند ی��ا عمدا 
بخواهند ه��ا، نه، دستش��ان برکت دارد! 
یعنی شما یک قطره آب بدهید دستشان، 
برای تان سیل درست می کنند، یک گوله 
برف بدهید تا بهمن راه نیندازند ول کن 
ماجرا نیستند. غیر از برکت، ویژگی مثبت 
دیگر ای��ن عزیزان، فرق نگذاش��تن بین 
بحران هاس��ت. بین  اتفاقاتی که می افتد 

کی از همه 
بحران تره؟

تبعیض قائل نمی ش��وند حاا می خواهد 
یک بحران ناگهانی مانند زلزله باش��د یا 
یک بح��ران درازمدت مانند آلودگی هوا، 
کم آبی یا ریزگ��رد. آنقدر صبر می کنند 
ت��ا درازمدت ها ه��م به بح��ران ناگهانی 
تبدیل ش��ود و آن وقت همه بحران ها را با 
همان روش غافلگیری همیشگی مدیریت 
می کنن��د. اگرچه عزیزان مس��وول تعمد 
ندارن��د، ول��ی در عالم ح��وادث طبیعی، 
موج��ی از نگرانی و س��ردرگمی پدیده ها 
را دربر گرفته اس��ت. یعنی خودشان اآن 
نمی دانند قرار بوده باران سیل آسا باشند 
یا نم نم بارون. نمی دانند نعمت هس��تند 
یا عذاب. خاصه وضعیت به ش��دت تیر 
تو پر اس��ت. امسال که متأسفانه غافلگیر 
خواهیم ش��د، اما امیدواریم مس��ووان با 
برنامه ریزی در س��ال آتی حداقل بتوانند 
بحران شخصیتی این  پدیده های عزیز را 

برطرف سازند.

شاهرخ بایرامی

علی رجبی ■

راه حل 
دموکراتیک

جزئیات جلسه عده ای از دلسوزان خلق قهرمان فرانسه 
برای حل مشکل مردم فرانسه

علی بهمنی 

مکرون: دوستان! عزیزان! همانطور 
که مس��تحضر هس��تید معترضان، 
حاض��ر به ترک خیابان ها و دس��ت 
برداشتن از اعتراض نسبت به دولت 
و سیاست های ما نیستند و استفاده 
از راه ح��ل های دموکراتیکانه باتوم، 
ماشین آب پاش و گاز اشک آور هم 
چاره ساز نبوده است. اگر دوستان راه 
حلی برای این قضیه دارند به گرمی 
استقبال می کنیم و شیرینی آن هم 

محفوظ است.
بن سلمان: بنده یک راه حل خوب 

به  اسم دموکراسی اره اییی...
ترامپ: بتمرگ س��رجات! تو هنوز 
س��هم ش��یر من رو ت��وی ماجرای 
خاش��خقچی ندادی اونوقت بازم به 
خودت اجازه می دی توی همچین 
جمعی نظر بدی؟ بدم شاخات رو از 

ته ببرند؟

نتانیاهو: به نظر بنده مسئله اعتراض 
مردم در فرانسه اولویت اول که هیچ 
اولویت چهارم و پنجم هم نیس��ت. 
بنده اطاعات موثق دارم ایران جدیدا 
دس��ت به آزمایش ی��ک بمب اتمی 

جدید در این محل زده!
موگرینی: اعه اینجا که ورزش��گاه 
آزادی��ه. ب��از قرص��ات رو نخوردی 

بنیامین؟
مکرون: اع��ه اعه اعه... مثل این که 
اینجا جمع ش��دیم تا مشکل من رو 
حل کنی��د. چکار کنم م��ن با این 

معترضان؟
خواه�ر مجاهد: پیش��نهاد میدم 
یک��ی دو نفر ب��ه خودش��ون بمب 
ببندند برن وسط جمعیت مردم رو 
مورد محبت دموکراتیکانه قرار بدن. 
با این اتفاق دیگه کس��ی نمیاد توی 
خیابونا تظاهرات. یا حداقل چهار پنج 

هزارتاشون رو زنده زنده بندازیم توی 
آتیش تا حساب دست بقیه بیاد!

مکرون: یعنی جواب میده؟
ع�ادل ش�وهر جدی�د خواه�ر 
مجاهد: ه��ا چرا جواب ن��ده؟ من 
خودم ش��اهدم هر وقت کار خواهر 
مجاه��د گیر می کنه ب��ا یکی دو تا 
تله انفجاری دموکراتیکانه و ترور کور 

حلش می کنه می ره!
نتانیاه�و: خ��ب بع��د از کش��تن 
معترضان بگیم کار سپاه بوده حداقل 

یه چیزی این وسط هم گیر ما بیاد!
مکرون: یعنی راه بهتری ندارید یه 
جوری همش��ون منفجر بشن بعدا 

دوباره شر پیش نیاد؟!
خواهرمجاه�د: برا اون هم راه حل 
هست حاا این یکی رو امتحان کنید 
اگه جمع نش��د بع��د دز عملیات رو 

بیشتر می کنیم...
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نایب رئیس کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیع��ی مجلس ب��ا بیان اینکه برخورد چکش��ی 
دس��تگاه های اجرایی مانع از قطع درختان منطقه 
ارسباران می ش��ود، گفت: داان به قطع درختان 
غرب کشور از جمله ارسباران و زاگرس رو آورده اند. 
جال محمودزاده در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره 
به اینکه قلع و قمع درختان صرفاً مختص منطقه 
ارسباران اس��تان آذربایجان شرقی نمی شود، بلکه 
بیشتر نقاط کشور مورد هجوم داان صنایع چوبی 
قرار گرفته است، اظهار داشت: متأسفانه این روزها 
واس��طه ها و داان به قطع درختان غرب کشور از 

جمله ارسباران و زاگرس رو آورده اند.
نایب  رئیس کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس ش��ورای اسامی افزود: درختان از 
استان کردس��تان تا آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی و ایام در امان نیستند و با توجه به تصویب 
قانون تنفس 10 س��اله جنگل های شمال کشور، 
واس��طه ها و داان صنایع چوب��ی و کارخانجات 
تولید کاغذ برای تأمین چوب آات به این استان ها 
هج��وم آورده اند. نماینده م��ردم مهاباد در مجلس 
شورای اسامی در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه آیا 
قانونی برای جلوگیری از قطع درختان مناطقی از 
جمله منطقه ارس��باران وجود دارد یا خیر؟ گفت: 
قوانین جهت جلوگیری از قطع درختان و تخریب 
محیط زیس��ت وج��ود دارد اما باید دس��تگاه های 

ذی رب��ط از جمله منابع طبیعی، محیط زیس��ت و 
نیروی انتظامی حساس��یت زیادی به خرج داده و 
اجازه نسل کش��ی درختان را ندهند.  محمودزاده 
ادامه داد: اگر دستگاه های ذی ربط برخورد چکشی 
داش��ته باش��ند و مانع از قطع درختان جنگلی و 
حتی باغی در اماک ش��خصی شوند که به سمت 
کارخانجات کاغذ حرکت می کنند یا آن را توقیف 
کرده و ب��ه تعزیرات حکومتی و دس��تگاه قضایی 
تحویل دهند، مطمئناً می شود قطع درختان را در 
کش��ور کاهش داد. وی در پاسخ به سؤال دیگری 

مبنی ب��ر اینکه قانون تنفس جنگل های ش��مال 
زمینه را برای هجوم و قلع و قمع درختان از جمله 
در منطقه ارس��باران فراهم کرده است، مجلس با 
اصاح قانون تنفس جنگل های ش��مال یا تصویب 
قانون جدید تا چه حدی می تواند از قطع گسترده 
درختان منطقه ارس��باران جلوگیری کند؟ گفت: 
قان��ون تنفس جنگل های ش��مال قانونی منطقی 
است، اینطور نیست که بگوییم صورت مسأله اشتباه 
است، لذا باید جنگل های شمال را هم حفظ کنیم 
و ای��ن جنگل ها جزو انفال هس��تند.  نایب رئیس 

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسامی با ذکر اینکه دولت باید جایگزینی 
برای درختان جهت تولید کاغذ در نظر گیرد، افزود: 
اس��تفاده از ظرفیت های مع��ادن برای تولید کاغذ 
راه��کار دیگری برای جلوگی��ری از قطع درختان 
اس��ت، به  طوری که باید برنامه ای داشته باشیم تا 
نه درختی قطع ش��ود و نه صنعت تولید کاغذ در 
کشور تعطیل شود و راهی که به نظر می رسد این 
است که یارانه، تسهیات و مواد جایگزین در اختیار 
کارخانج��ات تولید کاغذ قرار دهی��م. محمودزاده 
اضافه کرد: اغلب کشورها به جهت اینکه می خواهند 
محیط زیس��ت و جنگل ها را حفظ کنند از معادن 
ب��رای تولید کاغذ اس��تفاده می کنن��د، بنابراین با 
وجود اینکه باید قانون تنفس جنگل های ش��مال 
را حف��ظ کنیم و اجازه ندهیم جنگل های ش��مال 
تخریب ش��ود، باید با فراهم س��ازی بستر قانونی و 
مالی، از قل��ع و قمع درختان در مناطقی همچون 
ارس��باران و زاگرس جلوگیری کنیم. وی با تأکید 
بر اینکه مجلس ش��ورای اسامی ش��رایط را برای 
افزایش کارآمدی دستگاه ها جهت جلوگیری از قطع 
گسترده درختان و تخریب محیط زیست و گرفتن 
فرصت از سوداگران فراهم کرده است، خاطرنشان 
کرد: جنگل های ارس��باران سرمایه های آذربایجان 
ش��رقی و ریه های تنفس��ی مردم هستند و تأکید 

داریم باید از تخریب جنگل ها جلوگیری شود.

تصویب مطالعات مرحله اول طرح 
آبرسانی به بخش چهاردانگه ساری

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران 
از تصویب مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به 
بخش چهاردانگه س��اری از سوی دفتر مطالعات 
و بررسی فنی ش��رکت مهندسی آب و فاضاب 
کش��ور خب��ر داد. حی��در داوودیان با اش��اره به 
محدودیت های تامین آب ش��رب ش��هر کیاسر 
و 94 روس��تای بخش چهاردانگه س��اری که در 
حال حاضر از طریق چشمه های موجود و چاه ها 
تامین آب می ش��وند به انج��ام مطالعات مرحله 
اول طرح آبرس��انی این طرح در 2 افق 1410 و 
1425 پرداخت و گفت: سال گذشته وزارت نیرو 
با تخصیص آب به میزان 21/7 میلیون مترمکعب 
از س��د چهاردانگه برای تامین آب بویژه ش��رب 
موافقت کرد. داوودیان افزود: با توجه به موافقت 
وزارت نیرو، مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به 
چهاردانگه که یکی از 9 مجتمع اصلی طرح جامع 
آبرسانی استان است، در دستور کار آب منطقه ای 
مازندران قرار گرفت. وی افزود: آب شرب جمعیت 
ساکن و شناور منطقه در درازمدت از طریق سد 
چهاردانگه تامین و با احداث یک خط انتقال به 
قطر 400 میلیمتر و به طول 14 کیلومتر به محل 
پیشنهادی  تصفیه خانه در مسیر منتقل خواهد 
ش��د و آب تصفیه شده در اختیار مردم کیاسر و 

94 روستای منطقه قرار می گیرد.

برگزاری جشنواره» نخستین واژه آب« 
جش��نواره نخستین واژه آب به همت شرکت 
آب و فاض��اب روس��تایی مازن��دران در یکی از 
دبستان های دخترانه شهرستان ساری برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضاب روستایی مازندران، هر ساله شرکت 
آب و فاضاب روس��تایی مازندران و امورات تابعه 
به منظور ترویج فرهن��گ مدیریت مصرف اقدام 
به برپایی جشنواره نخس��تین واژه آب می کنند 
که این بار در دبس��تان دخترانه فرهنگ س��اری 
این جشنواره برگزار شد. در این مراسم مهندس 
س��یدمظاهر حس��ینی، مدیر امور آب و فاضاب 
روس��تایی شهرس��تان س��اری ضمن تبریک به 
نوآموزان و قدردانی از  زحمات معلمان آنها، با زبان 
کودکانه، اهمیت آب در زندگی، لزوم صرفه جویی 
و مدیریت مصرف را برای دانش آموزان برشمرد و 
از آنها خواس��ت صرفه جویی در مصرف آب را در 

خانواده و جامعه پیاده کنند. 

گلستانمازندران

امضای تفاهمنامه همکاری مخابرات 
منطقه گلستان و دانشگاه گلستان

به منظور توسعه فناوری، تجاری سازی نتایج 
تحقیقات، تحق��ق ارتباط صنعت و دانش��گاه و 
دس��تیابی به خودکفایی علمی و ارتقای س��طح 
تحقیقات��ی و همچنین بهینه س��ازی انجام امور 
اجرای��ی با حمایت متقابل دانش��گاه گلس��تان 
ش��رکت مخابرات ایران - منطقه گلستان- این 
تفاهمنامه ای در هفته پژوهش و فناوری با حضور 
مهندس غامعلی ش��همرادی مدی��ر مخابرات 
منطقه گلس��تان و دکتر یغمایی رئیس دانشگاه 
گلس��تان به امضا رس��ید. ه��دف از این تفاهم 
همکاری مش��ترک به منظور تعریف طرح های 
مش��ترک در راستای ارائه س��رویس های ارزش 
افزوده بر بستر فنی شرکت، اجرای تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهشی و پایان نامه های دوره های 
تحصیات تکمیلی و پروژه های در سطوح خرد و 
کان، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره علمی 
و تخصصی متقابل، همکاری در زمینه توسعه در 
جهت اهداف خرد و کان ش��رکت و دانش��گاه 
در چارچوب نیازهای ش��رکت و دانشگاه و وفق 
سیاست ها و اختیارات اباغی معاونت پژوهشی 
و فناوری وزارت علوم وتحقیقات و فناوری است.

آثار استاد علی اکبر پرورش 
در قم رونمایی شد

با حضور آیت اه مقتدایی عضو شورای عالی 
حوزه های علمیه و س��ردار سرلشکر سیدیحیی 
رحیم صفوی مشاور مقام معظم رهبری در امور 
نیروهای مس��لح از آثار اس��تاد علی اکبر پرورش 
رونمایی ش��د. به گ��زارش تس��نیم، همزمان با 
پنجمین سالگرد ارتحال اس��تاد پرورش، مراسم 
رونمای��ی از آثار وزیر اس��بق آموزش وپرورش در 
دارالق��رآن عامه طباطبایی برگزار ش��د. در این 
مراس��م از کتب جلوه هایی از عاش��ورا، در انتظار 
ظهور، نگرشی به نظام خانواده در اسام، فرصتی 
برای خودسازی و راهیابی به ملکوت قرآن از آثار 
اس��تاد پرورش و همچنین چ��اپ جدید کتاب 
»خاطراتی از استاد پرورش« به قلم مرتضی نجفی 
قدس��ی به همراه آلبوم تصاوی��ری از آن مرحوم 
رونمایی ش��د. همچنین در پایان این مراس��م از 
زحمات مرتضی نجفی قدس��ی، مدیر دارالقرآن 
عامه طباطبایی به خاطر نگارش کتابی در زمینه 

مرحوم پرورش تجلیل شد. 

قم

300 هکتار به کمربند سبز کرج اضافه می شودمدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه استعفا کرد
مدیرعامل س��ازمان قطار شهری کرمانشاه گفت: 
قطار شهری کرمانش��اه مظلوم واقع شده و کمترین 
توجهی از طرف ش��هرداری کرمانش��اه به پروژه ملی 
اس��تانی نشده است. سعید سلیم ساس��انی که از بدو 
تاسیس سازمان قطار ش��هری مسؤولیت مدیریت و 
نظارت بر اجرای پروژه قطار شهری را برعهده داشت 
از س��مت خود اس��تعفا کرد. به گزارش تسنیم، وی 
اظهار داشت: حواشی برای پروژه قطار شهری توسط 
بعضی مس��ؤوان استانی در فصل بودجه ایجاد شد و 
حاا دچار مشکات و مس��ائل درون شهری شده ایم، 
در صورتی که باید همه مس��ؤوان استانی به همراه 
نماین��دگان مجلس تاش خ��ود را ب��رای پیگیری 

اعتبار طرح مصوب ش��ده انجام می دادند. وی عنوان 
کرد: قطار ش��هری تنها پروژه ملی اجرایی در استان 
کرمانشاه  است، از این رو سنگ اندازی برخی مسؤوان 
در فصل بودجه قابل توجیه نیس��ت. وی بیان کرد: از 
س��ال 1390 در بودجه س��اانه مصوب مجلس برای 
پروژه قطار ش��هری اعتبار در نظر گرفته شده است. 
ساسانی با اشاره به اینکه قطار شهری کرمانشاه مظلوم 
واقع شده است، عنوان کرد: کمترین توجهی از طرف 
شهرداری به سازمان قطار شهری نشده و پرسنل آن 
ماه هاس��ت حقوقی دریافت نکرده اند و بعضی اعضای 
شورای شهر به صورت شخصی چوب ای چرخ  قطار 

شهری گذاشتند. 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج گفت: یکی از اهداف توسعه فضای سبز 
کم کردن فاصله کرج امروز با باغش��هر گذشته است. 
پیمان بضاعتی پور در این رابطه اظهار کرد: براس��اس 
آمارهای موجود، در حال حاضر سرانه فضای سبز برای 
هر شهروند کرجی 5/22 مترمربع است که امیدواریم 
تا پایان برنامه پنجم این میزان به 35 مترمربع برسد. 
وی با اشاره به سابقه باغشهری کانشهر کرج، افزود: 
سازمان س��یما، منظر و فضای سبز شهری بر اساس 
رس��الت ذاتی ، مجموعه فعالیت   هایی را برای مصون 
ماندن و سالم ماندن درختان و ریه  های شهر کرج انجام 
می دهد که مجموعه این اقدامات در جهتی است که 

فاصله کرج امروز با باغشهر گذشته کمتر شود. رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج حفظ درختان کاش��ته ش��ده و تاش در جهت 
پرورش آنها را از درختکاری مهم تر دانست. بضاعتی پور 
اج��رای طرح کمربند س��بز را یک��ی از اقدامات مهم 
زیست محیطی با هدف مقابله با پدیده های تاثیرگذار 
در آلودگی محیط زیس��ت و ریزگرده��ا عنوان کرد و 
گف��ت: با پیگیری و رایزنی  های انجام ش��ده عملیات 
اجرایی کاش��ت درخت در فرودگاه پیام و رادیو بعثت 
در حال انجام اس��ت که روند پیشرفت پروژه یادشده 
مطلوب بوده و بر این اساس تا پایان سال جاری 300 

هکتار دیگر به کمربند سبز کرج اضافه می شود.

قلع و قمع  درختان غرب کشور توسط داان چوب 

جنگل ها در امان نیستند

در شبکه های اجتماعی
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اخبار

ویژه برنامه نهمین جشنواره »عمار« 
در شبکه مستند

به  ویژه برنامه »مستندنگار« 
تهیه کنندگی رضا جوهرچی 
از دی��روز دوش��نبه ۱۰ دی 
همزمان ب��ا برگزاری نهمین 
فیل��م  مردم��ی  جش��نواره 
»عمار« روانه آنتن شبکه مستند  شد. به گزارش 
»وطن امروز«، برنامه تلویزیونی »مستندنگار« 
ویژه نهمین جش��نواره مردمی فیلم »عمار« با 
پخش آثاری در موضوعات ملت قهرمان، جنگ 
اقتصادی، مدافعان ح��رم، نقد درون گفتمانی، 
بیداری اس��امی، جنگ نرم و تاریخ سیاس��ی 
ایران از دوش��نبه ۱۰ دی ماه به مدت ۱۰ شب 
از ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش 
می ش��ود. در این برنامه تلویزیونی یک ساعته، 
هر ش��ب یکی از مس��تندهای برتر جشنواره 
»عمار« پخش می شود. گفت وگو با کارگردان 
اثر پخش  ش��ده و گزارش��ی از اکران  فیلم های 
نهمین جشنواره »عمار« در سینما فلسطین از 

بخش های مختلف این برنامه است.

تغییر در مدیریت
 مؤسسه تصویر شهر

رئی��س س��ازمان فرهنگی- 
هنری ش��هرداری تهران طی 
حکمی هاش��م میرزاخانی را 
به عنوان »سرپرست موسسه 
تصویر شهر« منصوب کرد. به 
گزارش »وطن امروز«، میرزاخانی فارغ التحصیل 
رشته کارگردانی از دانش��کده صداوسیما است 
که در کارنامه کاری خود مسؤولیت های مختلف 
فرهنگی- هن��ری، از جمله رئیس هیات مدیره 
و مدیرعام��ل انجمن س��ینمای جوان��ان ایران، 
مدیرعامل انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس، 
دبیر ۲۷ تا س��ی امین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران و... را دارد. پیش از میرزاخانی، علی 
احمدی مدیریت این مؤسسه را برعهده داشت. 

احتمال برگزاری اختتامیه کتاب 
سال دفاع مقدس در اسفندماه

فروغ��ی،  محمدقاس��م 
دبی��ر جای��زه کتاب س��ال 
برنامه ریزی  از  دفاع مق��دس 
برای برگزاری اختتامیه این 
جایزه خب��ر داد. به گزارش 
ف��ارس، فروغی ضمن اش��اره ب��ه اینکه زمان 
برگزاری مراسم اختتامیه هنوز مشخص نیست، 
توضی��ح داد: داوری آثار به پایان رس��یده و در 
حال جمع بندی نتایج هستیم اما زمان برپایی 
مراسم پایانی مشخص نیست. با در نظر گرفتن 
مقدمات کار، چنانچه امکان برگزاری مراس��م 
فراهم ش��ود احتماا آیین پایانی در اسفندماه 
برگزار می شود. فروغی در پاسخ به این سوال که 
در بخش هایی امکان عدم معرفی اثر ش��اخص 
وج��ود دارد، توضیح داد: اص��وا کار داوری بر 
اس��اس انتخاب اثر شاخص بوده اما با توجه به 
اینکه در این دوره معیارهای داوری تغییر کرده 
و در آنها دقت بسیار صورت می گیرد، از این رو 
در برخی رشته ها کار شاخص معرفی نمی شود.

تمدید مهلت ثبت نام در بزرگ ترین 
کارگاه هنری درباره یمن

مهل��ت ثبت نام ب��رای حض��ور در کارگاه 
تخصص��ی »یم��ن و نق��ش من«، ب��ا هدف 
نقش آفرینی هنری و رسانه ای در پشتیبانی از 
مردم یمن، تا ۱۲ دی ماه تمدید شد. به گزارش 
»وطن امروز«، این رویداد مردمی ۳  روزه که با 
حضور هنرمندان، فرهیختگان، اهالی رسانه و 
فعاان فضای مجازی با هدف حمایت رسانه ای 
از مقاوم��ت م��ردم یمن برگزار می ش��ود، در 
قالب های عکاسی، شعر، داستان کوتاه، قطعه 
ادب��ی، نمایش��نامه، گرافیک )اعم از پوس��تر، 
داده نمایی، لوگوتایپ، فوتومونتاژ و...(، نقاشی، 
 تصویرسازی، کاریکاتور، موسیقی، آهنگسازی، 
مجسمه س��ازی، صنای��ع دس��تی، هنره��ای 
مفهوم��ی، هنره��ای نمایش��ی و پرفورمنس، 
پادکس��ت، س��رود و آهنگ، موش��ن گرافی و 
پویانمایی، فیلم کوتاه، مستند، فیلم داستانی، 
نماهنگ، صنایع دس��تی و... برگزار می ش��ود. 
ایده های خ��اق رس��انه ای و تولیدات هنری 
برگزیده ک��ه در طول این روی��داد و در ادامه 
آن، تولید خواهند شد در چارچوب پویش های 
تبلیغاتی و با هدف نشر در فضای رسانه ای ملی 
و نیز بین المللی در قال��ب زبان های خارجی، 
مورد حمای��ت مالی و تبلیغاتی ق��رار خواهند 
گرفت و به آث��ار برگزیده، جوای��زی اهدا خواهد 
ش��د. این کارگاه هنری، روزه��ای ۱9، ۲۰ و ۲۱ 
دی م��اه جاری در مدرس��ه عامه حلی )شماره 
ی��ک( تهران برگ��زار می ش��ود و عاقه مندان 
ب��رای حض��ور و مش��ارکت در فعالیت ه��ای 
 ای��ن کارگاه، می توانن��د ب��ا مراجع��ه به نش��انی
 www.ARTCHARITY.ir  نام نویسی کنند.

تماشای دوباره »قاده های طا« 
توسط رهبر انقاب به روایت طالبی

کارگ��ردان »قاده های طا« 
با انتش��ار توئیتی اعام کرد 
پیام رهبر انق��اب را به وی 
رس��انده اند که از ساخت این 
فیلم دوباره تش��کر کرده اند. 
به گزارش »وطن امروز«، هر ساله با فرارسیدن 
یوم اه 9 دی، رس��انه ملی اقدام به پخش فیلم 
س��ینمایی »قاده های طا« ساخته ابوالقاسم 
طالبی می کند اما امسال در آستانه پخش این 
فیلم، واکنش هایی از س��وی کارگردان این اثر 
نسبت به عدم پخش قسمت هایی از آن صورت 
گرفت. طالبی با حضور در برنامه »فرمول یک« 
درب��اره برخی حواش��ی ایجاد ش��ده در زمان 
ساخت این فیلم صحبت کرد. این صحبت ها در 
ادامه باعث ایجاد حواشی دیگری شد. طالبی در 
نهایت با انتشار پستی در صفحه شخصی خود 
نوشت:  »امشب )نهم دی ماه 9۷ ساعت ۲۰:۳۰ 
دقیق��ه( از بیت حضرت رهبری با بنده تماس 
گرفتند و پیام ایشان را به اطاع بنده رساندند، 
حضرت آقا فرمودند دیش��ب مجدداً فیلم شما 
را از ش��بکه افق دیدم آفری��ن، آفرین ، آفرین؛ 
دس��ت ش��ما درد نکند از قول من به بازیگران 

سام برسانید«.

التماس دعای »م. مؤید« از مردم
مه��دوی ،  محمدحس��ین 
مشهور به »م. مؤید« گفت: 
این روزها حال خوبی ندارم. 
چند روزی است به پزشک 
مغ��ز و اعص��اب در گیان 
مراجعه ک��رده ام اما کهولت س��ن و بیماری 
اج��ازه فعالیت به بن��ده نمی دهد. به گزارش 
فارس، این ش��اعر سرشناس در پاسخ به این 
سوال که آیا نوشتن را کنار گذاشته اید، گفت: 
فع��ا قادر به نوش��تن هم نیس��تم، هر چند 
بیماری من در حال کنترل است اما برایم دعا 
کنید تا بهبودی حاصل ش��ود. محمدحسین 
مهدوی  مشهور به »م.مؤید« چند سال پیش 
بر اثر بیماری در بیمارستان مسیح دانشوری 
ته��ران تحت عمل جراحی ق��رار گرفت. وی 
متول��د ۱۳۲۲ در نج��ف اش��رف اس��ت و از 
ش��اعران مدرن و موج نو به حس��اب می آید. 
ش��عرهای او از ده��ه ۴۰ در مجات ادبی به 
چاپ رسیده است. به تازگی بزرگداشت این 
شاعر از سوی جشنواره شعر و داستان جوان 

سوره در گیان صورت گرفت. 

روایت صفر تا 100 فتنه 88 
در شبکه مستند

مس��تند »گزارش اقلیت« به 
کارگردانی مه��دی نقویان در 
جدیدتری��ن قس��مت برنامه 
»به اضافه مستند« روی آنتن 
شبکه مستند خواهد رفت.  به 
گزارش »وطن امروز«، هفتمین قسمت از فصل 
س��وم »به اضافه مس��تند« با پخش و بررس��ی 
مستند »گزارش اقلیت« ساخته مهدی نقویان از 
شبکه مستند پخش خواهد شد. در این قسمت و 
پس از پخش مستند، مهدی محمدی، کارشناس 
مس��ائل سیاس��ی و از فعاان رسانه ای میهمان 
برنام��ه خواهد بود و با موضوع فتنه س��ال ۸۸، 
ناگفته های پیرامون آن ماجرا، پشت پرده اتفاقات 
عاشورای سال ۸۸ و راهپیمایی مردمی روز 9 دی 
صحبت خواهد کرد.  مستند »گزارش اقلیت«، 
روایتی متفاوت از اتفاقات عاش��ورای سال ۸۸ و 
ماجراهای پشت پرده آن است. وقایعی که در دل 
آشوب های خیابانی رخ می دهد و در نهایت به روز 
9 دی در تهران و شهرستان ها منتهی می شود. 
این مستند همچنین تبعات مختلف فتنه سال 
۸۸ و تحریم هایی که پس از آن علیه ایران اعمال 
ش��د را به تصویر می کشد. این قسمت از برنامه، 
امروز سه ش��نبه ۱۱ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه 

مستند پخش خواهد شد.

آغاز اکران کمدی جدید 
رامبد جوان از چهارشنبه

فیلم جدید رامب��د جوان از 
۱۲ دی ماه در سینماها اکران 
می ش��ود. به گزارش ایس��نا، 
غامرضا فرجی، س��خنگوی 
کارگروه اکران درباره تازه ترین 
مصوب��ات این کارگروه گفت: فیلم س��ینمایی 
»قان��ون مورفی« از چهارش��نبه ۱۲ دی ماه در 
سرگروه استقال به جای »پاستاریونی« اکران 
خود را آغ��از می کند، ضمن اینکه اکران فیلم 
»پاستاریونی« در سینماهای زیرگروه همچنان 
ادامه خواهد داش��ت. همچنین در این جلسه 
قرارداد فیلم »بهشت گمشده« برای اکران در 
سرگروه باغ کتاب بعد از فیلم »قرارمون پارک 
شهر« ثبت ش��د و اکران فیلم های دیگر روی 
پرده فعا ادامه دارد تا هفته آینده کف فروش 

آنها بررسی شود. 

محسن شهمیرزادی: در حالی که یک ماه دیگر رسما 
بزرگ ترین رویداد س��ینمایی کشور افتتاح می شود، 
برخی حواشی دامنگیر سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر شده است و تعدادی از کارگردان ها اعام کردند 
فیلم خود را به این جش��نواره نخواهند فرستاد. این 
اتف��اق در حالی رخ می دهد ک��ه پیش از این کمال 
تبری��زی در جری��ان رونمایی از فیل��م »مارموز« به 
سینماگران پیشنهاد داد بابت جلوگیری از مواجهه 
با منتقدان و نظارت اهالی هنر و رس��انه و اصاحات 
احتمالی، فیلم خود را به جش��نواره فجر نفرستند و 
مس��تقیما روی پرده سینما بیاورند. اگرچه این حق 
طبیعی کارگردان یا تهیه کننده است که در صورت 
عدم تمایل اثر خود را به جشنواره ارسال نکند تا در 
معرض ارزیابی اهالی رسانه و هنر قرار نگیرد اما پیش 
از این مرس��وم بود عمدتا کارگردان هایی فیلم خود 
را به جش��نواره نمی فرستادند که یا از ضعف فیلم و 
مواجهه تند مخاطبان بیمناک بودند یا آنکه آثارشان 
از خطوط قرمز هنجاری و اخاقی عبور کرده بود که 
حضورشان در فجر برای آنها چالش ساز می شد. به جز 
مسعود ده نمکی که معموا آثارش در جشنواره فیلم 
فج��ر مورد بی توجهی قرار می گیرد و »زندانی ها«ی 
او نیز مس��تثنا از این قاعده نیست، سعید سهیلی با 
فیلم »ژن خوک«، مجید صالحی با فیلم »زیر نظر«، 
رضا درمیش��یان با »مجبوریم« و منوچهر هادی با 
»رحمان ۱۴۰۰ « با بهانه های گوناگون از جمله عدم 
اتمام فیلمب��رداری یا آمادگی برای اکران عمومی یا 
جلوگیری از ایجاد حاش��یه برای فیلم، اعام کردند 
فرم حضور در جش��نواره را پر نکرده و در این رویداد 

سینمایی حضور نخواهند داشت. 
سینما در انتظار فجر! ■

جش��نواره فیلم فجر به عنوان باس��ابقه ترین و 

معتبرترین جشنواره سینمایی کشور، با وجود تمام 
نواقص و چالش ها همواره متر و معیار سینمای ایران 
در عرصه تولید بوده است. ارزیابی منتقدان، اهالی هنر 
و سینما از کارنامه یک ساله سینما در این جشنواره 
انجام می ش��ود و عاوه بر اینکه فجر ویترینی برای 
سینماست، محلی برای تبادل نظر میان کارشناسان 
سینما و سینماگران هم محس��وب می شود. از این 
سو همواره جش��نواره فیلم فجر بزرگ ترین رویداد 
سینمایی در کشور محسوب شده که کارگردان های 
مطرح سینما تاش دارند اثر خود را به این جشنواره 
برس��انند و آن را در معرض اهالی هنر و رسانه قرار 
دهند. از سوی دیگر عاوه بر وجود بزرگ ترین های 
سینما در این جشنواره، حضور فیلم اولی ها موجب 
شده هر ساله پدیده ای به سینمای ایران معرفی شود 
ک��ه در دنیای خارج از فجر چنین اتفاقی به راحتی 
میس��ر نبود. عمده کارگردان های جوان و درخشان 
ای��ن س��ال ها با اقب��ال در فجر توانس��تند حمایت 
تهیه کنندگان را برای آثار بعدی خود کس��ب کنند 
و از دل آنها محمدحسین مهدویان، سعید روستایی، 
احسان بیگلری، نوید محمودی و... به دنیای سینما 
معرفی شدند. امسال نیز تمام کارگردان های برجسته 
س��ینما که اثری در دس��ت تولید دارن��د، فرم این 
جشنواره را پر کرده و منتظر انتخاب آثار و رقابت با 
سایرین در نیمه دوم بهمن ماه هستند. با این وجود 
برخی سینماگران تصمیم گرفتند در این جشنواره 
حضور نداشته باش��ند. آنچه در این خصوص بیش 
از همه گم��ان می رود، ارجاع به صحبت های کمال 
تبریزی داور س��ال گذشته جشنواره فجر است که 
در رونمای��ی از اثر چالش��ی و البت��ه ضعیف خود، 
س��ینماگران را به عدم ش��رکت در جشنواره فجر 
توصیه ک��رده بود، چرا که معتقد ب��ود قرار گرفتن 

در معرض منتقدان و اهالی رسانه برای فیلم های او 
چالش آفرین بوده است. اگر چه نمی توان این اتفاق 
را به تمام کارگردان های انصرافی از فجر تعمیم داد 
اما به نظر می رس��د دور زدن جشنواره فجر تبدیل 
به راهی مرس��وم برای دور زدن منتقدان اس��ت تا 
آثارش��ان بدون چالش روی پرده رود. این مس��اله 
برای فیلم هایی با محتوای نازل و فرمی ضعیف بسیار 
کارآمد بوده است. عمده کمدی  های کلیشه ای که در 
گیشه پرفروش می شوند و در عین حال از ضعف های 
محتوایی و فرمی مخاطب را رنجور می کنند، ترفندی 
مش��ابه به کار برده و بی توجه به اهالی هنر و رسانه 
مش��غول درآمدزایی خود از گیشه شدند؛ همانطور 
که دور زدن جشنواره فیلم فجر توسط آثاری چون 
»5۰ کیلو آلبالو« ش��خص وزیر ارش��اد را مجبور به 
عذرخواهی از مردم و مراجع تقلید می کند که آثاری 
با چنین محتوای مبتذل، دور از نظارت اهالی رسانه 

و منتقدان روی پرده رفته است. 
اولوی�ت اک�ران؛ راه�ی ب�رای دوربرگ�ردان  ■

کارگردان های پرحاشیه 
این مس��اله جریانی را پدید آورده است که در 
درازمدت نه تنها عنان س��ینمای ایران را در دست 
انحصارگرایان و جریان های پرقدرت اقتصادی سینما 
قرار می دهد، بلکه به ضعف روزافزون جشنواره فیلم 
فجر به عنوان متر و معیار جریان ارزش گذاری آثار 
تولیدشده در سینمای ایران توسط جریان نخبگانی 
این حوزه منجر خواهد ش��د. همچنین با تضعیف 
جشنواره فیلم فجر و تخریب جایگاه آن، که محلی 
برای رویش و س��کویی ب��رای پ��رش جوان ها به 
سینمای حرفه ای ایران است، شاهد بحرانی جدید 
در رویش های سینمای ایران خواهیم بود، چرا که 
در سینمایی که در آن سینماگران باسابقه نسبت 

به اصلی ترین رویداد س��ینمایی کشور بی اعتنایی 
کنند، چگونه می توان این رویدا را س��کویی برای 
پرش فیلمس��ازان جوان دانس��ت. از این رو به نظر 
می رس��د شورای اکران و وزارت ارشاد باید تدبیری 
جه��ت اصاح وضعیت موجود کنن��د. یکی از این 
تدابیر می تواند اولویت بن��دی فیلم های حاضر در 
جشنواره در زمان اکران عمومی باشد. به این منظور 
که فیلم های موفقی که در جش��نواره فجر حضور 
داشتند اولویت بااتری نسبت به فیلم هایی داشته 
باش��ند که به هر دلیلی از جمله نرسیدن فیلم به 
جشنواره فیلم فجر در مهم ترین رویداد هنری کشور 
حضور نداشته اند. در ساختار پر از ایراد فعلی چرخه 
اکران آثار س��ینمایی کشور بسیاری از  فیلم هایی 
که موفق به دور زدن جش��نواره می شوند، آسان تر 
و زودتر از فیلم های حاضر در جش��نواره می توانند 
روی پرده حاضر ش��وند و همین امر می تواند یکی 
از محرک هایی باشد که بسیاری از تهیه کنندگان را 
به عدم حضور در جشنواره ترغیب کند. حال آنکه 
فیلم های برگزیده و مورد اس��تقبال قرار گرفته در 
فجر، مورد ارزیابی اهالی س��ینما و رسانه به عنوان 
بدنه نخبگانی سینما قرار گرفته اند و می توان نسبت 
به دارا بودن حداقل شاخصه های کیفی در این آثار 
اطمینان حاصل کرد. فرآیند بی اعتبارسازی فجر در 
حالی شروع شده است که عمده آغاز کنندگان آنها 
خود اعتبارشان را وامدار حضور در این جشنواره و 
احیانا جوایز  آن هس��تند و اکنون تاش دارند در 
صورت ناتوانی در مصادره به مطلوب این جشنواره- 
ک��ه قطعا پر از ایراد و انتقاد اس��ت- آن را از درجه 
اعتبار ساقط کنند، که قطعا چنین چیزی در عالم 
واقع ممکن نخواهد بود و صرفا اعتبار خودشان را از 

سینمای ایران خواهند زدود.

جشنواره  نهمین  دبیرخانه 
مردمی فیلم عم��ار، برنامه 
نشس��ت خبری فیلم های این رویداد سینمایی را 
اعام کرد. ب��ه گزارش »وطن امروز«، بر اس��اس 
این گزارش، مستند »هاشمی زنده است« ساخته 
علی طادی یکی از آثاری اس��ت که نشست آن در 
جشنواره عمار امسال برگزار می شود. این نشست 
روز چهارش��نبه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ و بعد از 
نمایش فیلم در سانس 5 سالن شماره یک سینما 
فلس��طین برگزار می شود. نشس��ت خبری بعدی 
جش��نواره عمار امسال درباره مستند »دریابست« 
به کارگردانی مشترک ش��هبازی و عادل قاسمی 

است. این نشست خبری روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه 
س��اعت ۲۰ و بعد از اکران فیلم در سانس 5 سالن 
شماره یک سینما فلسطین برگزار می شود. مستند 
»عابدان کهنز« ساخته مجید رستگار دیگر اثری 
است که نشس��ت خبری آن در جش��نواره عمار 
امس��ال برگزار می شود. این نشس��ت خبری روز 
جمعه ۱۴ دی ماه س��اعت ۱۸:۳۰ و بعد از نمایش 
این فیلم در س��انس 5 س��الن شماره یک سینما 
فلس��طین برگزار می ش��ود. همچنین هفته دوم 

اکران های نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در 
سینما فلسطین با نشست خبری مستند »راه طی 
شده« به کارگردانی علی ماقلی پور آغاز می شود. 
این نشست خبری روز ش��نبه ۱5 دی ماه ساعت 
۱۸:۳۰ و بعد از اکران این فیلم در سانس 5 سالن 
شماره یک سینما فلسطین برگزار می شود. نشست 
دیگر به مس��تند »تهران دمش��ق« س��اخته علی 
صدری نیا اختصاص دارد. این برنامه روز یکش��نبه 
۱۶ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ و بعد از نمایش این فیلم 

در س��انس 5 سالن ش��ماره یک سینما فلسطین 
برگزار می ش��ود. نشس��ت خبری دیگر این دوره 
جشنواره عمار درباره مستند »ستاره دختر ایران« 
به کارگردانی محمدتقی رحمتی برگزار می شود. 
این نشست خبری روز دوشنبه ۱۷ دی ماه ساعت 
۱۸:۳۰ و بعد از اکران این فیلم در سانس 5 سالن 
شماره یک سینما فلسطین برگزار می شود. آخرین 
نشست خبری آثار نهمین جشنواره عمار به فیلم 
داستانی »سوزن« ساخته حسین دارابی اختصاص 
دارد. این نشست خبری روز جمعه ۱۸ دی ماه بعد 
از نمایش این فیلم در سانس 5 سالن شماره یک 

سینما فلسطین برگزار می شود.

رویداد 
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 حس�ین س�اعی منش: برای هر مخاطب�ی همواره 
این س�وال وج�ود دارد ک�ه در مواجهه ب�ا اثر یک 
کارگ�ردان فیلم اول�ی چگونه بای�د واکنش هایش 
)غالبا واکنش های منفی( را تعدیل کند و معیارهای 
س�ینمایی اش چط�ور با اث�رات غیرقاب�ل اجتناب 
»بی تجربگ�ی« منطب�ق ش�ود. مخاط�ب چنی�ن 
فیلم هایی مدام از خودش می پرسد باید چه انتظاری 
از کار اول یک کارگردان داش�ته باشد و پیوسته به 
خودش ی�ادآوری می کند که ارزیاب�ی کار اول یک 
کارگردان 30 س�اله، با کار بیس�تم ی�ک کارگردان 
پیشکس�وت متفاوت است و نمی ش�ود هر دو را به 
یک چشم نگاه کرد و برای هر دو به یک میزان مته 
به خشخاش گذاش�ت. این مساله البته جای سوال 
ندارد؛ واضح اس�ت که سطح انتظارات از اسمی که 
هنوز شناخته نشده و »مخاطبان«ش هنوز تبدیل به 

»سینه چاکان«ش نشده اند، خیلی پایین تر است 
و مخاطبان معموا با در نظر گرفتن فرض 

»البت�ه کار اولش�ه« در قب�ال چنین 
فیلمی س�هل گیرتر می ش�وند و 

سعی می کنند تولید نمونه هایی 
و  روز«  ی�ک  و  »اب�د  مث�ل 

»ایس�تاده در غب�ار« را هم 
نادیده بگیرند یا به شرایط 
خ�اص تولیدش�ان رب�ط 
بدهند. اما این چیزی که 
گفته شد مختص مخاطب 

اس�ت. یعنی فقط مخاطب است که مجاز است پای 
این س�هل گیری را وس�ط بکش�د. به اندازه همان 
مورد قبلی، واضح اس�ت که چنین رویکردی برای 
فیلمس�از ویرانگر است. اتفاقا پیش فرض فیلمساز 
درباره اثر اولش باید دقیقا در نقطه مقابل مخاطبش 
باش�د. یعن�ی باید فیل�م اول خودش را ب�ه عنوان 
سکوی پرتابی ببیند که قرار است عامل »اثبات« او 
ش�ود و ادامه راهش را هموار کند. پس قاعدتا باید 
سختگیری ویژه ای نسبت به آن داشته باشد. مشکل 
اما در این است که انگار دارد همان ذهنیت قبلی به 
فیلمس�ازها هم س�رایت می کن�د. نمونه  جدیدش 
همین فیلم »بی نامی« اس�ت ک�ه انگار کاما با یک 
نگاه حداقلی ساخته شده. انگار فرض کرده اند همین 
که شخصیت ها در یک کافه جمع شوند و با هم 
حرف بزنند و مش�خص باش�د که چه کسی 
در کدام کنج کافه نشسته و دقیقا دارد با کی 
حرف می زند، یعنی فضای صحنه ش�کل گرفته و 
میزانس�ن و دکوپاژ درستی اجرا شده و فعا همین 
کافی اس�ت! و دیگر اهمیتی ندارد که این حرف ها، 
این آدم ها، این صحنه های مکرر و این میزانس�ن و 
دکوپاژ »درس�ت«، دقیقا دارند چه اطاعات خاصی 
را به مخاطب می دهند و قرار است چه تاثیری بر او 

بگذارند. مساله این است که قبل از همه این حرف ها 
آنچه که اهمیت دارد »جذابیت« اس�ت و این دقیقا 
عنصر گمش�ده »بی نامی« است. معلوم نیست چرا 
مخاطب باید این صحنه های کم تحرک را پی بگیرد 
و مثا بخواهد س�رانجام کس�ی را دنبال کند که از 
ابتدای فیلم تا انتها از اینکه »همه آدما دروغ می گن« 
غمگین است و مهم ترین کنشش »آن ایک کردن« 
پست هایی است که قبا در اینستاگرام ایک کرده. 
در فیلم اول، مساله این است که اگر این »جذابیت« 
وجود داش�ته باشد، مخاطب ایرادهای ریز و درشت 
دیگر را احتماا نادیده می گیرد اما وقتی که فیلمساز 
قید این جذابیت را بزن�د، دیگر دلیلی وجود ندارد 
ک�ه مخاطب هم ب�ر همان س�هل گیری قبلی بماند 
و هیچ بعید نیس�ت که بازی ه�ای غیرقابل تحمل 
بازیگران نقش های فرعی و دیالوگ های بی ظرافت و 
ارجاع های ادبی و سینمایی نچسب فیلم هم برایش 

آزاردهن�ده ش�ود.  اتفاقا در پی همی�ن جابه جایی 
پیش فرض هاست که استعدادهای جدید، عما قبل 
از ورود جدی به عرصه حذف می ش�وند و فیلم های 
اولی ک�ه مخاطبان را به وج�د می آورند به تعدادی 
انگشت شمار و آثاری مثل »در دنیای تو ساعت چند 
اس�ت؟« که خارج از حالت متعارف تولید شده اند، 
محدود می ش�وند و این نتیجه طبیعی س�ینمایی 
اس�ت که در آن فیلمی مثل »بی نامی« می تواند به 
عنوان اثر یک کارگردان تازه کار و به عنوان معرف او، 
جذب سرمایه کند، این عوامل را راضی به همکاری 
کند، ساخته شود و در نهایت )هرچند بعد از مدتی 
طوانی( به اکران برس�د، بدون اینکه ذره ای تاش 
برای جذب مخاطب و اثبات و شناساندن صاحبش 

در آن دیده شود.

نقدی بر فیلم سینمایی »بی نامی« ساخته علیرضا صمدی

تبعات عوض  شدن معیارهای فیلمساز و مخاطب

چرا برخی فیلمسازان ترجیح می دهند از مهم ترین رویداد سینمایی کشور فاصله بگیرند؟

نقدپیچانی!

اعام نشست  خبری فیلم های نهمین جشنواره عمار جشنواره عمار

ادبیات

رسانه

مستند

گیشه
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کیوسک
توتو اسپورت

یووه-رمزی؛ پیشنهاد اینجاست
گاتزتا

دوباره همیلتون
اکیپ

قرمزهای شکست ناپذیر
کوریره

کروس برای ایکاردی

سلطانی فر: انتظار ملت از فوتبال 
قهرمانی آسیاست

وزیر ورزش می گوی��د: نتایج جام جهانی و 
آماده سازی تیم ملی نشان می دهد در مقایسه 
با سایر تیم های آسیایی شرایط مطلوبی داریم 
که قهرمان آس��یا ش��ویم. انتظار مل��ت هم از 
تیم ملی قهرمانی آسیاست. مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش بعد از نشست ستاد عالی بازی های 
المپی��ک در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز 2 
جلسه در کمیته المپیک و پارالمپیک داشتیم. 
یک��ی درباره ایج��اد موزه مل��ی ورزش بود که 
مباحث آن از ی��ک دهه قبل در مدیریت های 
مختلف مطرح بود. با هماهنگی ای که با رئیس 
کمیته داشتیم تصمیم گرفتیم با جدیت این 
موضوع را پیگیری کنیم. بحث مکان هم مطرح 
بود. همین ساختمان کمیته از ابتدا برای موزه 
ورزش ساخته شد که برای کمیته در نظر گرفته 
شد. در 2 فاز قرار شد این موزه راه اندازی شود. 
فاز اول اس��تفاده از فضاهای موجود با اهدافی 
که از اول پیش بینی ش��ده بود که از چند ماه 
دیگر افتتاح می کنیم. سلطانی فر درباره وضعیت 
تیم مل��ی فوتبال گفت: ما یک��ی از آ ماده ترین 
تیم ها را در اختیار داریم. فدراس��یون فوتبال با 
تمام توان، همه نیازهای تیم ملی را فراهم کرده 
است. هم بازیکنان داخلی و هم لژیونرها در حال 
حاضر آماده اند و ما تقریباً 2 تیم ملی قدرتمند 
داری��م. همه این عوامل دس��ت به دس��ت هم 
داده و ب��ا تعامل و هماهنگی کار پیش می رود. 
نیازه��ای تیم ملی تأمین ش��ده و آنها در حال 
حاضر بهترین کمپ را در اختیار دارند. مربی، 
بازیکنان خوب و فدراسیون توانمند و پای کار 
داریم و همه چیز دس��ت به دست هم داده که 
بعد از 42 سال مجدداً قهرمان آسیا شویم. وزیر 
ورزش و جوانان تاکید کرد: نتایج جام جهانی و 
آماده سازی تیم ملی نشان می دهد در مقایسه با 
سایر تیم های آسیایی شرایط مطلوبی داریم که 
قهرمان آسیا شویم. انتظار ملت هم از تیم ملی 

قهرمانی آسیاست. 

کی روش: آنهایی که آسان می بینند 
آرزوهای مان را به خطر می اندازند

س��رمربی تیم مل��ی فوتبال کش��ورمان در 
مصاحب��ه با س��ایت AFC گف��ت: در چنین 
مس��ابقاتی اگ��ر در بازی اول م��ان مقابل یمن 
پیروزی نش��ویم فردایی وجود ن��دارد. کارلوس 
کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران در مصاحبه 
با س��ایت AFC گفت: اولین ب��ازی ما در جام 
ملت  های آسیا با یمن است و هیچ تیم کوچکی 
وجود ندارد. همه در اولین دیدارش��ان به دنبال 
بهترین نتیجه و آرزوهای شان هستند. در چنین 
رقابت هایی بازی اول بسیار سخت است، چون 
همه چیز به تیم پیروز می رسد و برای تیم بازنده 

تقریبا چیزی نمی رسد.
م��رد پرتغالی عن��وان کرد: م��ا نمی توانیم 
مس��یری را پیگیری کنیم که برخی مردم فکر 
می کنند این مسیر آسانی است و بالعکس. چون 
اشخاصی که دوس��ت دارند همه چیز را آسان 
ببینند تاش می کنند آرزوهای مان را به خطر 
بیندازند. ما متواضع هستیم و به تمام رقبای مان 
احترام می گذاریم و تمام تاش خود را می کنیم.

کی روش در پایان گفت: در چنین مسابقاتی 
اگر در بازی اول مان مقابل یمن پیروز نش��ویم 
فردایی وجود ندارد. هیچ چیز جز بازی برای ما 
اهمیت ندارد. وقتی بازی یمن را برنده شویم به 
ب��ازی ویتنام فکر می کنیم و بعد از آن به بازی 
ع��راق. می خواهیم این ن��وع از غریزه را در تیم 
تقویت کنیم تا تمام انرژی م��ان در 90 دقیقه 

جلوی یمن منفجر شود.

پیش بینی ژاوی از فینالیست ها
و قهرمان جام ملت های آسیا

اس��طوره آبی  واناری ها پیش بینی کرد قطر با 
شکست دادن ژاپن در فینال جام ملت  های آسیا 

2019 جام قهرمانی را باای سر ببرد.
به نقل از الخلیج، تا آغاز جام ملت  های آس��یا 
2019 در امارات تنها 4 روز دیگر باقی مانده است. 
ژاوی هرناندز و اسطوره آبی واناری ها که چند سالی 
اس��ت در لیگ قطر بازی می کند پیش بینی کرد 
2 تیم قطر و ژاپن به فینال جام ملت  های آس��یا 
راه پی��دا کنند و در نهای��ت قطر جام قهرمانی را 

باای سر ببرد.
ژاوی گفت: قطر شانس باایی برای قهرمانی 
دارد. اگر بازیکنان این تیم اعتماد به نفس ازم 
را داشته باش��ند و به خودباوری رسیده باشند 
بدون ش��ک ج��ام را به دس��ت می آورند. من 
پیش بینی می کنم که قطر در دور حذفی عراق 
را از پی��ش رو بردارد. این تیم در مرحله بعد با 
کره جنوبی ب��ازی خواهد کرد و این تیم را هم 

شکست می دهد.
او ادامه داد: دیدار قطر و استرالیا در نیمه نهایی 
ج��ذاب خواهد بود و بر این باور هس��تم که قطر 
با شکس��ت اس��ترالیا به فینال صع��ود می کند. 
پیش بینی من از حریف قطر در فینال ژاپن است 
و بر این باور هس��تم که قطر می تواند ژاپن را هم 

شکست دهد و به قهرمانی برسد.

مرور هفته گذشته لیگ برتر فوتبال جزیره
مردان ماراتن

نی�ک میلر: لیورپ��ول با تمام نتای��ج عالی و 
نمایش های چش��مگیری ک��ه در این فصل 
داش��ته هن��وز ب��ه بااترین س��طح خودش 
نرس��یده اس��ت؛ این مثبت ترین نکته برای 
هواداران قرمزهای مرسی ساید است. ریتمی 
ک��ه یورگن کلوپ برای تیمش تنظیم کرده، 
ریت��م یک دون��ده مارات��ن اس��ت. لیورپول 
در فص��ول پیش، ای��ن ماراتن را با س��رعت 
زی��ادی ش��روع می ک��رد و در میانه های راه 
نفس��ش می برید. این فصل اما همه چیز به 
نظر س��ر جایش قرار گرفته و مسیر بدرستی 

پیش بینی شده است.
ش��اگردان کلوپ این فص��ل با ترکیبی از 
فشار و آرامش بازی می کنند و در 99 درصد 
مواقع جریان بازی را تحت کنترل خودشان 
دارند. لیورپول برابر آرس��نال، بعد از نزدیک 
یک س��ال در آنفیلد عقب افتاد. واکنش آنها 
به ش��رایط اما زدن گل تس��اوی بعد از 172 
ثانیه و پیش افتادن از میهمان شان بعد از 3 
دقیقه بود. اگر چه عامل شانس و اشتباهات 
وحشتناک مدافعان حریف تاثیر زیادی روی 
دو گل اول لیورپول در این ش��ب داشت اما 
اعتماد به نف��س باای آنها عامل اصلی تمام 

شدن بازی در همان نیمه اول بود.
لیورپ��ول ح��اا ب��ا 7 امتی��از بیش��تر از 
منچسترس��یتی در صدر ج��دول لیگ برتر 
قرار گرفته اس��ت. آخرین باری که یک تیم 
چنین اختاف امتی��ازی را در این مقطع از 
فص��ل از دس��ت داد و در نهایت دس��تش از 
قهرمانی کوتاه مان��د به فصل 1995-1996 
و نیوکاس��ل »کوی��ن کی��گان« بازمی گردد. 
ش��اید بازی پنجشنبه شب لیورپول و سیتی 
تصویری ش��فاف تر از سرنوشت قهرمانی این 
فصل بس��ازد. در هر صورت اما سخت است 
تصور کنیم بایی که سر تیم کیگان آمد سر 

تیم کلوپ هم بیاید.
در س��وی دیگر زمین آنفیلد در آن شب 
آرسنال حضور داشت؛ تیمی که فصل پیش 
هم در همین اس��تادیوم 4 بر صفر شکس��ت 
خ��ورده بود اما نمایش آنها در این شکس��ت 
بس��یار امیدوارکننده تر از فصل گذشته بود. 
این شکس��ت می تواند برای آرس��نال مفید 
باش��د، چرا که تصویری واقع��ی از ماموریت 
س��ختی که اونای امری در پیش دارد نشان 

داد.
آرس��نال با امری از جهات��ی این فصل را 
بهتر از آنچه باید شروع کرد و 22 بازی بدون 
شکس��ت توپچی ها مشکات ریش��ه ای آنها 
را پنه��ان کرد. خط حمله آرس��نال به اندازه 
کاف��ی مهره دارد و خ��ط میانی این تیم هم 
در حال پیش��رفت اس��ت، بویژه با درخشش 
لوکاس توریرا که خیلی زود به مهره کلیدی 
تیم جدیدش تبدیل شده اما خط دفاعی که 
ام��ری در اختیار دارد نیاز به یک بازس��ازی 
اساس��ی دارد. شکست آرسنال برابر لیورپول 
بیانگر این واقعیت بود که برای تبدیل شدن 
دوباره به مدعی جدی قهرمانی لیگ، راه دور 

و درازی در پیش است.
اما در هفته ای که سیتی بعد از 2 شکست 
پیاپی، دوباره به راه پیروزی در لیگ برگشت، 
تاتنهام بعد از 2 پیروزی چشمگیر و زدن 11 
گل مقاب��ل اورتون و بورنم��وث، برابر ولوز به 
ش��کلی عجیب شکست خورد. هری کین در 
نیمه اول با شوتی فوق العاده دروازه میهمان 
تازه وارد به لیگ برتر را باز کرد اما ش��اگردان 
»نونو اس��پریتو سانتو« در نیمه دوم 3 بار به 
گل رسیدند تا تاتنهام فقط بعد از یک هفته 
دومی، دوباره به رده سوم بازگردد. بعد از این 
شکست تلخ و غیرمنتظره موریسیو پوچتینو 
گف��ت: »ما بای��د در هر ب��ازی 95 دقیقه در 
بااتری��ن س��طح خودمون باش��یم. امروز ما 
ان��رژی و تمرکز خودمون را از دس��ت دادیم 
و موفق نش��دیم بازی را بکش��یم«. بخش��ی 
از دلیل این شکس��ت را می توانیم خستگی 
بازیکنان تاتنهام که نتیجه عمق کم تیم شان 
در پ��ی خریدن نکردن در تابس��تان اس��ت، 
بدانی��م ام��ا بخش��ی دیگ��ر از آن را باید در 
عوامل روحی و روانی جس��ت وجو کنیم. اگر 
وزن این عامل زیاد باشد مشکل بزرگی برای 
پوچتینو پیش آمده، مشکلی که پیش از این 
»اس��پرزی بودن« نامید می شد و خود مربی 
آرژانتینی تاتنهام بود که آن را حل کرده بود.

تاتنهام با این شکس��ت عم��ا از کورس 
قهرمانی جا ماند و فرصت خلق یک شگفتی 
بزرگ را از دس��ت داد. به نظر می رس��د یک 
ب��ار دیگر ه��دف اول و اصلی پوچتینو و تیم 
جوان��ش باید ق��رار گرفتن بی��ن 4 تیم اول 

جدول باشد.

یادداشت اخبار

سپهر س�تاری: در هفته ها و ماه های اخیر، بحث 
خصوصی س��ازی 2 تیم اس��تقال و پرسپولیس 
دوب��اره آغ��از ش��ده و وزارت ورزش و جوانان از 
خصوصی ش��دن قطعی این 2 تیم تا پایان سال 
ج��اری خبر داده اس��ت. این برای نخس��تین بار 
نیس��ت که دولت اعام می کند قصد فروش این 
دو تیم را دارد، چرا که در س��ال های گذشته نیز 
به کرات درباره این موضوع صحبت ش��ده و هر 
ب��ار به دایل مختلفی این اتفاق نیفتاده اس��ت؛ 
بس��یاری از کارشناسان و اهالی فوتبال معتقدند 
اساس��ا عزمی برای خصوصی س��ازی سرخابی ها 
وجود ن��دارد و وزارتخانه  تنها در ظاهر مش��تاق 
به ف��روش ای��ن 2 تی��م اس��ت. در ای��ن میان 
سرنوش��ت تیم های خصوصی در سال های اخیر 
ای��ن نگرانی را در میان هواداران این 2 باش��گاه 
به وجود آورده اس��ت که ممکن اس��ت استقال 
و پرس��پولیس هم چند س��ال پس از انتقال به 
بخش خصوصی دچار مش��کل شوند و نتوانند به 
فعالیت خود ادامه دهند؛ اتفاقی که برای تیم های 
ریش��ه داری چون نفت تهران و راه آهن رخ داد و 
اکنون اثری از این 2 تیم در س��طح اول فوتبال 
کشور نیست. در تمام این سال ها مشکات مالی 
بخش جدایی ناپذیر تیم های خصوصی بوده است. 
فصل گذشته 2 تیم سقوط کرده لیگ برتر نفت 
تهران و س��یاه جامگان بودند که هر دو مالکیتی 
خصوصی داش��تند و در این فص��ل نیز تیم های 
خصوصی س��پیدرود رشت و استقال خوزستان 
که آنها هم خصوصی هس��تند بخت اول سقوط 
به ش��مار می روند. با این اوصاف به نظر می رسد 
اگر وزارت ورزش عزمی جدی برای فروش 2 تیم 

پرهوادار پایتخت دارد، باید در این مسیر با دقت 
پیش برود تا سرنوش��ت تیم های شکست خورده 

برای سرخابی ها تکرار نشود.
وضعیت تیم ه�ای خصوصی در این فصل از  ■

رقابت ها
پدی�ده: تنها نماینده خراس��ان در لیگ هجدهم 
وضعی��ت خوب��ی در ج��دول دارد و ب��ا مرب��ی 
خوش فک��رش در رده دوم جدول ق��رار دارد. با 
این حال از اطراف این تیم اخبار خوبی به گوش 
نمی رس��د و مش��کات مالی باعث ش��ده یحیی 
گل محمدی س��از جدایی کوک کند و تمرینات 
این تی��م را تحریم کند. مش��کات مالی پدیده 
که از همان روزهای ابتدایی فصل ش��روع ش��د، 
سبب شد سازمان همیاری ها از زیرمجموعه های 
ش��هرداری وارد عمل شود و با دستور استانداری 
مبلغی بین 2 ت��ا 4 میلیارد تومان طی نیم فصل 
اول ب��رای تیم فراهم کرد ولی این س��ازمان هم 
وقتی ش��هر خودرو را به عنوان یکی از خریداران 
پ��ر و پاقرص امتی��از این تیم دی��د، دیگر برای 
تامین بودجه تیم پیشقدم نشد. ظاهرا قرار است 
جلس��ه ای بین مدیرعامان شرکت پدیده، شهر 
خودرو و باش��گاه پدیده برگزار ش��ود تا وضعیت 

تغییر مالکیت این تیم به نتیجه برسد.
تراکتورس�ازی: فعا آرام ترین وضعیت بین تیم ها 
متعل��ق به تراکتورس��ازی تبریز اس��ت. این تیم 
ریش��ه دار و قدیمی که در ابتدای فصل به بخش 
خصوصی واگذار ش��د، با خریدهای گران قیمت و 
نجومی توانس��ته به رده های باای جدول برسد و 
به نظر می رسد در نیم فصل دوم از مدعیان کسب 
مقام قهرمانی باشد. مهم ترین خبری که این روزها 

از باشگاه تراکتورس��ازی به گوش می رسد، اخبار 
مربوط به بازگش��ت آنتونی استوکس به این تیم 

است.
نساجی: یکی از پرخبرترین تیم های این روزهای 
لیگ، نس��اجی قائمش��هر اس��ت. تی��م محبوب 
مازندران که این فصل پس از 24 سال در سطح 
اول فوتبال کش��ور حضور دارد و نیم فصل اول را 
در رتبه دهم به پایان رساند، این روزها وضعیت 
نامشخصی دارد. پس از اس��تعفای علی امیری، 
مدیرعامل این باشگاه، استعفای جواد نکونام هم 
وضعیت نساجی را پیچیده تر کرده است. به نظر 
می رسد مش��کات مالی این تیم محبوب، امان 
مدیریت و س��رمربی این تیم را بری��ده و آنها را 
مجبور به جدایی از این تیم کرده است. باید دید 
در روزهای آینده وضعیت نساجی چگونه خواهد 
بود و چه کسی جای جواد نکونام را روی نیمکت 

این تیم خواهد گرفت.
ماشین س�ازی: دیگ��ر نماین��ده تبری��ز در لیگ 
هجدهم که مالکیتی مش��ترک با تراکتورسازی 
دارد، در این فصل به جای گسترش فواد راهی 
لیگ برتر شد. ماشین سازی که ابتدای فصل تنها 
نامش جایگزین گس��ترش شد، با همان نفرات و 
کادر فن��ی روانه لیگ برتر ش��د. آنها که اکنون 
رض��ا مهاج��ری را روی نیمکت خ��ود می بینند 
در ج��دول وضعیت بدی ندارن��د و در هفته های 
پایانی نیم فصل اول نتایج بهتری کس��ب کردند. 
مهم تری��ن موضوع��ی که این روزه��ا درباره این 
تی��م وجود دارد، اخبار پیرام��ون انتقال راحت و 
بی دردس��ر بازیکنانش به دیگر تیم زنوزی یعنی 
تراکتورسازی است که این هم یکی از مشکات 

حضور 2 تیم با یک مالک در لیگ برتر است!
س�پیدرود: رش��تی ها که فصل گذش��ته با علی 
کریم��ی در آخرین لحظات در لیگ برتر ماندنی 
ش��دند، فصل را با حواشی مختلف مالکیتی آغاز 
کردند؛ ب��ه طوری که در مقطع��ی 2 تیم تحت 
عنوان س��پیدرود در رش��ت تمری��ن می کردند. 
حاصل چنین مسائلی ش��روع ضعیف سپیدرود 
در لی��گ هجدهم بود. با گذش��ت چند هفته از 
لی��گ علی کریمی به این تیم بازگش��ت و گفته 
می ش��ود مالکیت تیم را هم ب��ر عهده گرفت. با 
بازگش��ت کریمی هم تغییری در روند سپیدرود 
حاصل نشد و آنها برای بقا در لیگ هجدهم نیاز 
به خرید چند بازیکن بزرگ دارند. کریمی خوب 
می داند لیگ هجدهم دیگر نفت و سیاه جامگانی 
ن��دارد که پایین تر از تیمش ق��رار بگیرند و باید 

فکری جدی برای تیمش کند.
استقال خوزس�تان: همچون فصل قبل، در این 
فصل ه��م 2 تیم خصوص��ی در انته��ای جدول 
حض��ور دارن��د. آبی های خوزس��تان فص��ل را با 
مش��کات عدیده مالی آغاز کردند؛ مشکاتی که 
س��رانجام باعث کس��ر 6 امتیاز آنها شد تا اکنون 
با تنه��ا 6 امتیار در قعر جدول ق��رار بگیرند و به 
نظر می رس��د در پایان فصل به لیگ یک سقوط 
کنند. خوزستانی ها فصل را با داریوش یزدی آغاز 
کردند و با زوج ایمان مبعلی و کریم بوستانی ادامه 

می دهند.
تکمله: حاا فرض کنید چنین بایی سر سرخابی ها 
بیاید. دو تیم با میلیون ها هوادار عاشق. از این رو به 
نظر می رسد بدترین اتفاق ممکن همین انتقال به 

بخش خصوصی است.

علی خلف: در بین کشورهایی که تجربه حضور 
در 16 دوره گذش��ته رقابت های جام ملت های 
آسیا را دارند، 4 کشور توانسته اند جام قهرمانی 
را باای س��ر ببرند و س��کوهای برتر را به خود 
اختص��اص دهن��د. مهم ترین روی��داد فوتبالی 
بزرگ ترین ق��اره جهان از پانزده��م دی ماه در 
کشور امارات آغاز می شود و تیم ملی کشورمان در 
نخستین دیدار خود در این مسابقات روز هفدهم 
دی ماه از ساعت 19:30 به مصاف یمن می رود. 
تیم ملی ایران یکی از مدعیان جدی قهرمانی در 
این رقابت ها به حساب می آید. از دیگر مدعیان 
قهرمانی می توان به ژاپن، کره جنوبی، عربستان، 
استرالیا، امارات و حتی قطر اشاره کرد. در حالی 
هفدهمین دوره این رقابت ها را پیش رو داریم که 
ژاپن با 4 قهرمانی دارای بیشترین تعداد قهرمانی 
در ادوار گذش��ته است. چشم بادامی ها در حالی 
4 بار ج��ام قهرمانی را در این مس��ابقات باای 
س��ر برده اند که تنها 4 بار به فینال رس��یده اند 
و آم��ار 100 درصد پی��روزی در فینال را به نام 
خود ثبت کرده اند. تیم ملی کشورمان هم که با 3 

قهرمانی از پرافتخارترین تیم ها در این مسابقات 
است، مثل ژاپنی ها آمار 100درصد پیروزی در 
فینال را برای خود ثبت کرده است. کره جنوبی 
و عربستان با 6 بار تجربه کردن فینال، رکورددار 

بیشترین حضور در فینال جام ملت ها هستند. 
پ��س از این دو تی��م، ژاپن با 4 فین��ال در رده 
بع��دی ق��رار دارد. ای��ران با 3 فین��ال و کویت 
 به هم��راه چین با 2 فین��ال در رده های بعدی

ق��رار می گیرند. چین با 2 ب��ار حضور در فینال 
و 2 نای��ب قهرمانی آمار 100 درصد شکس��ت 
در دیداره��ای نهای��ی را دارد و عراق هم از تنها 
حض��ورش در دیدارهای نهایی یک قهرمانی به 
دست آورده اس��ت. کره جنوبی با 10 بار حضور 
در نیمه نهای��ی از این نظر هم رکورددار اس��ت. 
کره ای ها 4 بار به دیدارهای نیمه نهایی مسابقات 
رس��یده اند که در هر 4 بار پیروز شده و به مقام 

سوم این مسابقات دست یافته اند.
 بیشترین تعداد نایب قهرمانی به کره جنوبی
و  می گی���رد  تعل��ق  قهرمان��ی  ب��ا 4 نای��ب 
عربستان سعودی با 3 نایب قهرمانی بعد از کره 

در رده بعدی قرار دارد. 
تیم ه��ای ملی ایران و کره جنوبی با 4 عنوان 
س��ومی در این مس��ابقات از این نظر جلوتر از 
دیگر تیم ها هستند. تیم ملی کشورمان 5 بار به 
دیدار رده بندی این مسابقات رسیده که 4 بار در 
سال های 19۸0، 19۸۸، 1996 و 2000 پیروز 
ش��ده و یک بار در سال 19۸4 شکست خورده و 

به مقام چهارم رسیده است.

رکوردداران »سکو« در جام ملت های آسیا
جام در سیطره 4 کشور

خصوصی سازی استقال و پرسپولیس صحیح است؟

نمونه  های شکست خورده
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فروپاشیاروپا،جنبشجلیقهپوشهاوجنگتعرفهها

نگاه میهمان

جایخالیحماسه9دی
اینباردرسوریه

رضا رضایی*: ش��اید کمتر کسی گمان می کرد 
اعتراض ضدحکومتی چند دانش آموز شهر درعا 
در جنوب غربی سوریه، به یک جنگ تمام عیار 
داخل��ی )بخوانید بین المللی( تبدیل ش��ود اما 
تبدیل ش��د! روز 26 ژانویه 2011 برابر با ششم 
بهمن ماه س��ال 1389حت��ی معترضان )همان 
دانش آموزان( و البته اولیای آنها باورش��ان نبود 
چه سرنوشتی را برای کشورش��ان رقم زده اند! 
و این شد بهانه ای برای تأمین خوراک رسانه ای 

غرب و آغاز فتنه ای جدید در منطقه.
اگرچه مسائل و مشکات داخلی یک کشور 
می تواند یک موضوع عادی به حس��اب آید اما 
حضور عوامل خارجی از کش��ورهایی همچون 
لیبی، تونس و حتی برخی کش��ورهای اروپایی 
در س��وریه و تبدیل یک اعتراض داخلی به یک 
جنگ بین المللی 8 س��اله آن هم با 522 هزار 
کش��ته )تخمین دیده بان حقوق بش��ر سوریه، 
س��پتامبر 2018(، بیش از 7 میلی��ون و 600 
هزار مهاج��رت اجباری و 5 میلیون و 116هزار 
پناهنده )تخمین کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد، جوای 2017(، همه و همه نشان از یک 
برنامه ریزی مشکوک و از پیش تدارک شده دارد 
که خیلی بزرگ تر از اعت��راض چند دانش آموز 

سوری است به سیستم حکومتی کشورشان.
در دسامبر 2010 و در بحبوحه انقاب های 
مردمی جنوب غربی آس��یا و شمال آفریقا که 
منجر به سقوط دیکتاتورهای کشورهای عربی 
همچون تونس، مصر، لیبی و یمن شده بود و با 
گسترش اعتراضات و تظاهرات، سخن از بیداری 
اس��امی در منطقه به گوش می رس��ید، فتنه 
آمریکایی-سعودی با هدف انحراف افکار عمومی 
از این خیزش انقابی و با عنوان راهبرد فرار رو 
به جلو طرح ریزی می ش��ود که در پی دریافت 
پالس ه��ای فتنه آمیز از داخل س��وریه، منطقه 
عملیاتی این فتنه در داخل خاک سوریه تعریف 

می شود.
آن زمان با گذش��ت چندماه از آغاز بیداری 
اس��امی در منطقه، ارتش آزاد س��وریه توسط 
نظامیان ج��دا ش��ده از ارتش ب��ا دیدگاه های 
ملی گرایانه و دموکراتیک تش��کیل می ش��ود؛ 
اپوزیس��یون داخلی س��وریه هم با ائتاف چند 
گروه سلفی ایجاد می شود؛ از طرف دیگر جبهه 
النصره )شاخه جداشده از القاعده( و ااحرار شام 
که هر 2 جزو جیش الفتح محس��وب می شدند 
با همکاری ترکیه ش��کل می گیرند و در ادامه با 
اتحاد تمام گروه های مخالف بش��ار اسد و البته 
با پشتیبانی مالی حامیان فتنه، دولت اسامی 
عراق و ش��ام ب��ا عنوان داعش ظه��ور می کند، 
طوری که در ادامه، جنگ گس��ترده ای منطقه 
را ف��را می گیرد و در آخ��ر، همین جنگ حتی 

گریبانگیر کشورهای حامی فتنه نیز می شود.
اگرچه در ابتدای س��ال 2011 اعتراض های 
داخلی س��وریه با هدف کناره گیری بشار اسد از 
قدرت شکل می گیرد اما با گسترش اعتراضات و 
ایجاد جنگ داخلی از یک طرف و ناکامی ارتش 
آزاد و عدم حمایت سابق کشورهای غربی- عربی 
از آن و نیز عدم توفیق اپوزیس��یون سیاسی در 
جایگزینی اسد از طرف دیگر، موجبات پیدایش 
تکفیری ها را فراهم می کند که در ادامه 3 گروه 
جبهه النصره، اأحرار ش��ام و جیش ااسام با 
مش��ارکت هم در پی احیای خاف��ت اموی و 
ریشه کن کردن علویان سوریه برآمده و جنگ 8 

ساله را باعث می شوند. )الکوثر 96/5/30(
در این بین، هرچند فتنه آمریکایی-سعودی 
در س��وریه قابل مقایس��ه با فتن��ه آمریکایی-
انگلیسی- اسرائیلی س��ال 88 ایران نیست اما 
عوامل��ی چون تحریک ابتدای��ی فتنه به بهانه 
واهی، اقلیت معترض��ان داخلی، حضور عوامل 
خارجی در طرح ریزی فتنه، حمایت سیاس��ی 
و مالی کش��ور های غربی و عربی از فتنه گران، 
براندازی حکومت مرکزی به عنوان هدف نهایی 
فتنه، جنگ رس��انه ای و روانی گسترده به نفع 
اقلی��ت معترض، توهین به مقدس��ات دینی و 
شعائر اسامی و همچنین عدم تمکین به قانون 
اساسی کشور را می توان ازجمله وجوه اشتراک 
این 2 فتنه قلمداد کرد؛ 2 فتنه ای که در ایران 
با کمک عوامل فریب خ��ورده داخلی منجر به 
آشوب های خیابانی 7 ماهه می شود و در سوریه 
با دخالت فیزیکی دیگر دولت ها، تمامیت ارضی 
و استقال آن کشور، 8 سال مورد تهدید واقع 

می شود.
اینک با مقایس��ه حداقلی 2 فتن��ه اخیر و 
تأکید بر نقش مؤثر مردم انقابی ایران در پایان 
بخش��یدن به فتنه 88، به نظر می رسد تجویز 
نسخه ایرانی، یعنی حضور حماسی امت حزب اه 
در نهم دی ماه س��ال 88 برای کشور سوریه نیز 
می تواند راهگشا باشد؛ بااخص با تصمیم اخیر 
آمریکایی ها مبنی بر خروج مفتضحانه از سوریه 
و نیز بازگش��ت خجالت آور کش��ورهای عربی 
متخاصم از طریق بازگشایی سفارتخانه های خود 
در دمشق، جای خالی حماسه 9دی این بار در 
سوریه احس��اس می شود تا ریشه این فتنه نیز 

برای همیشه خشکانده شود. ان شاءاه
*عضو شورای مرکزی 
جمعیت نیروهای انقاب اسامی

چهارگوشه

تأییدحکم5سالحبسنبیلرجب
دادگاه عالی بحرین حکم 5 سال حبس علیه 
نبیل رجب، فعال حقوق بش��ری این کشور را در 
پرونده انتش��ار توئیت هایی در مخالفت با جنگ 
یم��ن و انتقاد از عملکرد قضای��ی بحرین تایید 
کرد. این حکم دادگاه نهایی است و قابل اعتراض 

نیست. 
رجب در پرونده دیگری نیز محکوم به 2 سال 
زندان است که مربوط به محکومیت وی به اتهام 
ش��ایعه پراکنی و گمراه کردن اذهان عمومی در 
جریان مصاحبه های تلویزیونی اش است. در فوریه 
گذشته نبیل رجب به دلیل پیامی در توئیتر که 
در محکومیت شکنجه بازداشتی ها در زندان جو 
بود به 5 سال حبس محکوم شد. وی همچنین 
در خص��وص اعتراض به جن��گ علیه یمن نیز 
محکوم ش��د. پیش ت��ر ده ها س��ازمان حقوقی 
بین المللی از آل  خلیفه خواس��ته بودند فورا و به 

صورت غیرمشروط رجب را آزاد کند.

شکایتلبنانازاسرائیل
بهشورایامنیت

 وزارت خارج��ه لبن��ان با اش��اره ب��ه عبور 
جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان برای 
بمباران س��وریه، تأکید کرد که ای��ن اقدام رژیم 
صهیونیستی باعث به خطر افتادن امنیت پرواز 
لبنان شده است. این وزارتخانه  در بیانیه ای تصریح 
کرد، وزارت خارجه دس��تورات ازم را به نماینده 
لبنان در سازمان ملل برای ارائه شکایت به شورای 
امنیت علیه تجاوز اس��رائیل ک��ه ثبات منطقه 
را تهدید می کند، ارس��ال کرده است و عاوه بر 
این، لبنان شکایتی را نیز به سازمان بین المللی 
هواپیمایی غیرنظامی ارائه می دهد. جنگنده های 
رژیم صهیونیستی شنبه ش��ب با عبور از آسمان 
لبن��ان، مناطقی را در اطراف دمش��ق، پایتخت 
سوریه هدف حمات موش��کی خود قرار دادند 
که به گفته وزیر حمل و نقل لبنان، جنگنده های 
اس��رائیلی نزدیک بود هنگام نقض حریم هوایی 

لبنان 2 هواپیمای مسافری را هدف قرار دهند.

پیروزیحزبحاکم
درانتخاباتخونینبنگادش

انتخاب��ات  در  بن��گادش  حاک��م  ح��زب 
پرحاش��یه ای که یکشنبه برگزار ش��د، قاطعانه 
پیروز ش��د. این در حالی است که گفته می شود 
طی درگیری های ناش��ی از اعتراض به تقلب در 
این انتخابات دس��ت کم 17 نف��ر جان باخته اند. 
طبق اعام کمیته انتخابات بن��گادش، در پی 
پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمان، شیخ 
حسینه، نخست وزیر بنگادش برای سومین بار 
پیاپی جایگاه خود را در این س��مت حفظ کرد. 
حزب حاکم حسینه و متحدانش 288 کرسی از 
300 کرس��ی  مورد رقابت در پارلمان را تصاحب 
کردند.  مخالفان حسینه این انتخابات را مضحک 
و آمیخته با خش��ونت  و ارعاب دانس��ته و مدعی 
تقلب در رای گیری شدند. آنها خواهان برگزاری 

مجدد انتخابات شده اند.

سفردورازانتظاراونبهکرهجنوبی
کی��م جونگ اون، رهبر کره ش��مالی به طور 
رس��می اعام کرد قرار اس��ت در س��ال آینده 
میادی به کره جنوبی سفر و با مقامات این کشور 
دی��دار و گفت وگو کن��د. تا چندی پیش چنین 
اقدامی از طرف رهبر کره شمالی تصورناپذیر بود. 
کی��م جونگ اون این خب��ر را در نامه ای به مون 
جائه  این، رئیس جمهوری کره جنوبی اعام کرده 
و سفرش را به کره جنوبی برای دموکراتیزه شدن 
شبه جزیره کره مفید دانسته است. سال 2018 
می��ادی رهبران 2 کره 3 بار با یکدیگر ماقات 
کردن��د و درباره موضوعات مختلف به گفت وگو 
پرداختن��د. این دیدارها به طور محسوس��ی به 
عادی تر شدن روابط 2 کشور یاری رساند. این 2 
کشور هنوز در شرایط جنگ با یکدیگر هستند. 
جنگ کره در سال 1953 با اعام یک آتش بس 
پایان یافت اما هنوز معاهده صلحی میان ش��ان 

امضا نشده است.

بازداشتیکجاسوسآمریکایی
درمسکو

س��رویس امنیت فدرال روسیه از دستگیری 
یک تبع��ه آمریکایی به نام پ��اول وان به اتهام 
جاسوس��ی خبر داده و اعام کرده است در حال 
حاضر یک پرونده جنایی علیه وی در روسیه به 
جریان افتاده اس��ت. در سال های گذشته آمریکا 
تعداد زیادی از اتباع روس��یه را به اتهام مش��ابه 
بازداشت کرده و یک مجتمع ساختمانی متعلق 
به روسیه را نیز با ادعای انجام فعالیت جاسوسی 
از ای��ن مرکز، تعطی��ل کرده اس��ت. اداره فدرال 
تحقیقات آمریکا )اف بی  آی( در جوای گذش��ته 
هم زنی 30 س��اله به نام ماری��ا بوتینا را به اتهام 
همکاری با سرویس های اطاعاتی روسیه و تاش 
برای نفوذ به حلقه نزدیکان دونالد ترامپ بازداشت 
کرد. مسکو در واکنش به گزارش های منتشر شده 
مبنی بر اینکه بوتینا اتهام��ات وارده را پذیرفته، 
گفته است سرویس های اطاعاتی آمریکا این فرد 

را تحت فشار قرار داده اند.
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گروه بین الملل: تغییرات جدید در کابینه سعودی 
سبب شد وزارتخانه گارد ملی در اختیار شاهزاده 
عبداه بن بندر قرار بگیرد؛ کسی که گفته می شود 
ارتباط نزدیکی با محمد بن س��لمان، ولیعهد دارد 
و سرس��پرده و وفادار به وی اس��ت. بن��ا بر آنچه 
خبرگزاری رسمی عربستان گفته، عبداه بن بندر 
32 ساله، تحصیات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 
خود را در مدارس ریاض به پایان رس��انده، سپس 
وارد دانشگاه ملک سعود شده و با مدرک کارشناسی 
مدیریت کس��ب وکار از آنجا فارغ التحصیل ش��ده 
اس��ت. وزی��ر جدید گارد مل��ی در حین تحصیل 
دانشگاهی خود به کارهای تجاری مشغول بوده و 

اصا ارتباطی با نهادهای امنیتی و سیاسی نداشته 
اس��ت اما همکاری نزدیک چند ساله او با محمد 
بن س��لمان او را واجد شرایط تصدی وزارتخانه ای 
بس��یار حساس برای ولیعهد سعودی کرد، آن هم 
در حالی که این وزارتخانه سال ها توسط مخالفان و 
خاندان تویجری و در رأس آن شاهزاده متعب بن 
عبداه اداره می شد. اندیشکده آمریکایی بروکینگز 
در گزارشی درباره انتصاب شاهزاده عبداه بن بندر 

به عنوان وزیر گارد ملی نوشته است: انتصاب یک 
فرد بی تجربه به عنوان وزیر گارد ملی نشان می دهد 
حکومت آل سعود به انتصاب افرادی گرایش دارد 
که به آنها اطمینان داش��ته باشد و سرسپردگی و 
وفاداری آنها تضمین شده باشد. بروکینگز تصریح 
کرد انتصاب شخص بی تجربه ای مانند عبداه بن 
بندر بن عبدالعزیز به عنوان وزیر گارد ملی )ارتش 
موازی عربس��تان( تاکیدی است بر این مسأله که 

ریاض به جای انتصاب افراد خبره تمایل به انتخاب 
افراد مورد اعتماد دارد. بن بندر »کپی برابر اصل« 
محمد بن سلمان است و تغییرات مداوم طی سال 
2018 در گارد ملی این کشور بیانگر عدم ثبات در 
این نهاد است و سوال هایی را درباره قدرت این نهاد 
برای دفاع از حکومت عربستان در مقابل دشمنان 
داخلی و خارجی ایجاد می کند. این گزارش آورده 
است سلسله فرمان های پادشاهی که اخیرا درباره 
کابینه س��عودی و برخی نهادها و موسسات عالی 
صادر ش��د، تغییری در واقعیت حاکمیت و قدرت 
ایجاد نکرده اس��ت، چرا که بن س��لمان همچنین 

تصمیم گیرنده سیاست سعودی است.

اندیشکده آمریکایی:
وزیر جدید گارد ملی سعودی سرسپرده بن سلمان است

 توافق عراق و سوریه
برای اجرای عملیات در خاک یکدیگر

 اذعان رژیم صهیونیستی
به تاش های نافرجامش برای ترور اسد

گ�روه بین الملل: عراق و س��وریه درباره افزایش 
هماهنگی های امنیتی با یکدیگ��ر برای مبارزه 
با گروه های تروریس��تی به توافق رسیدند. طبق 
ای��ن توافق دمش��ق و بغ��داد اج��رای عملیات 
هوای��ی و زمینی در خاک 2 کش��ور را به اطاع 
یکدیگر می رسانند و دیگر منتظر موافقت طرف 
دیگ��ر نمی مانن��د. فالح الفی��اض، رئیس هیأت 
حشدالش��عبی، روز شنبه در سفری به دمشق با 
بشار اس��د دیدار کرد و نامه عادل عبدالمهدی، 
نخس��ت وزیر عراق را به وی تقدیم کرد. بمباران 
مواضع داعش در خاک سوریه از سوی جنگنده ها 
و توپخانه  عراق پیش از این بارها انجام شده است 
و هر بار نیز دولت دمش��ق ضم��ن اطاع، اجازه 
آن را ص��ادر کرده اما تاکنون عملیاتی از س��وی 

ارتش سوریه در خاک عراق انجام نشده است. از 
سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه طی هفته های 
گذشته در جنوب اس��تان دیرالزور و در منطقه 
البوکمال در مرز با عراق مستقر شده اند و ارتش 
سوریه بخش��ی از نیروهای خود در استان ادلب 
را به این منطقه انتقال داده اس��ت. این تحوات 
میدانی و اس��تقرار نیروهای عراق و س��وریه در 
م��رز یکدیگر برای مبارزه با داعش، پس از اعام 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اتفاق می افتد. 
همچنین برخی کش��ورهای عربی و منطقه ای 
برای بهبود روابط با نظام س��وریه تمایل خود را 
در زمینه همکاری با دولت سوریه برای پاکسازی 
آن از خطر تروریس��م داع��ش و دیگر گروه های 

تروریستی اعام کرده اند.

گ�روه بین الملل: طی سال  هایی که سوریه درگیر 
جنگ با تروریس��ت های چندملیتی بود همزمان 
رژیم صهیونیستی برای ترور رئیس جمهوری این 
کش��ور تاش می کرد که این تاش ها بی نتیجه 
مانده است. یک مقام صهیونیستی که نامش فاش 
نشده، در این  باره گفته است، در طول سال هایی 
که سوریه درگیر بحران بود، اسرائیل بارها تاش 
کرد اس��د و مقامات ارشد سوری را ترور کند یا با 
عملی��ات نظامی مواضع ایران و حزب اه لبنان را 
در سوریه مورد هدف قرار دهد که این اقدامات با 
شکست مواجه شد.  این مقام ارشد صهیونیست با 
اشاره به اختاف نظر میان مقام های تل آویو درباره 
سوریه افزود: آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش 
و رئیس سابق اطاعات نظامی ارتش اسرائیل در 

زمان بحران سوریه، بر این باور بود که نظام حاکم 
بر سوریه با کمک ایران و حزب اه لبنان و نیز نفوذ 
روسیه در منطقه مشکات زیادی را برای اسرائیل 
به وجود آورده است، از این رو بارها تاش کرد با 
ارائه طرح ها و برنامه هایی دولت سوریه را سرنگون 
کند. به گفته وی، در برابر این سیاست برخی دیگر 
از مقامات بلندپایه رژیم صهیونیس��تی و رؤسای 
موساد به دنبال راهی برای فرستادن پیام به اسد 
بودند تا وی را متقاعد کنند با رژیم صهیونیستی 
مذاکره کرده و به توافق برس��د. وی افزود: کابینه 
امنیتی اسرائیل با وجود اختاف نظر درباره سوریه 
در نهایت به این نتیجه رسید قادر به تحمل اسد 
و ایران به عنوان کشور هم پیمان او نیست و باید 

نظام سوریه سرنگون شود.

گروه بین الملل: امروز نخس��تین روز سال 2019 
اس��ت؛ س��الی ک��ه در آن ن��ه المپیک��ی برگزار 
می ش��ود و نه جام جهانی فوتبالی که به واس��طه 
آن داس��تان پردازی هایی ب��ر مبنای مش��اهدات 
غیرسیاسی و کنشی در جستارهای تاریخی خاص 
بتواند با تعمیم های سیاسی رنگ و بوی داستان های 
عامه پسند داشته باشد. سال 2019 را شاید بتوان 
به س��ال نب��رد ایده های اقتص��ادی و تئوری های 
سیاس��ی تعبیر کرد که بر اس��اس آن ملی گرایی 
در عرصه های ارزی و پولی و جابه جایی سرمایه ها 
قابل بازتعریف است. در آمریکای اتین همان طور 
که پیش بینی می شد روی کار آمدن »بولسونارو« 
مناسبات میان شرق و برزیل را به چالش می کشد. 
بولسونارو مانند تمام آنهایی که در این کشور روی 
کار آمده اند از یک پیشینه سیاسی پیروی می کند 
که در آن نزدیکی به رژیم صهیونیستی و آمریکا به 
جای روسیه و فلسطین یک اولویت است. به همین 
منظور نخستین سفر خارجی اش را به آمریکا انجام 
می دهد و اتحادیه »بریکس« روزهای س��ختی را 
در سال نو میادی در مقابل خود می بینید. دیدار 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی از برزیل و انتقال 
س��فارت برزیل به اراضی اشغالی از جمله مسائلی 
اس��ت که باید آنها را به دق��ت ماحظه کرد، چرا 
که برزیل در یک دگردیسی سیاسی قرار دارد اما 
آنطور که رسانه های برزیلی می گوید دولت با توجه 
به شرایط اقتصادی اش و وعده هایی که داده است 
در میان م��دت چالش های ج��دی ای را در مقابل 
خود می بیند که قابل بررس��ی است. سال 2019 
را در عین حال می توان به سال زلزله های سیاسی 
نیز تعبیر کرد. در این سال انتخابات های بسیاری 
برگزار می شود که نخستین آن در نیجریه خواهد 
بود. نیجری��ه در دو جبهه نزدیکی به عربس��تان 
سعودی و مقابله با نیروهای افراطی درگیر است و 
این انتخابات برای این کشور نفتی و دیگر شرکای 
منطقه ای و بین المللی اش اهمیت خاصی خواهد 
یافت. نیروه��ای تحت رهب��ری  رئیس جمهوری 
کنون��ی بارها ب��ه گروه ها و جریان ه��ای مذهبی 
غیرافراطی به بهانه های مختل��ف حمله کرده اند 
ک��ه این مهم، ش��انس او را برای پی��روزی در این 
کشور آفریقایی بشدت پایین می آورد. در آفریقا و 
مناطق شمال آن بهار عربی وارد زمستان سیاسی 

ش��ده است و آنچه نهضت های مردمی در بیداری 
اس��امی از آن انتظار داش��تند به واسطه دخالت 
پادش��اهی های عربی و دولت های غربی رخ نداده 
اس��ت. انرژی جدیدی در ای��ن نهضت ها می تواند 
فضا را بار دیگر به س��وی پویایی بیش��تر س��وق 
دهد اما در این بین ریچارد هاس، رئیس ش��وراي 
روابط خارجي آمریکا هش��دار مي ده��د با وجود 
خ��روج نیروه��اي آمریکا از س��وریه و پیروزي در 
برابر داعش، خاورمیانه همچنان خطرناک ترین و 
 پرتنش ترین نقطه در جهان است. او در این باره در
»Real Clear Politics« نوشت: یکی از قوانین 
اساسی خاورمیانه این است که اوضاع معموا بدتر 
از گذشته می شود. من فکر می کنم این رخدادی 
باش��د که ما دوباره در س��ال 2019 آن را ببینیم، 
سالی که هیچ بعید نیست جنگی با ابعاد جهانی 
رخ دهد. البته این جنگ نه به واسطه کره شمالی 
خواهد بود و نه ب��ه خاطر تنش در دریای جنوب 
چین. شما هرگز نمی دانید آقای پوتین در اوکراین 
دس��ت به چه کاری خواهد زد اما من درباره ایران 
ش��رط خواهم بست که اسرائیل و عربستان اتحاد 
خود در مقابل آن را محکم تر می کنند. بس��یاری 
بعد از اتفاقاتی نظیر قتل خاش��قجی فشار را روی 
عربستان حس می کنند اما این موقتی خواهد بود. 
حتی اگر من اشتباه کنم و این اتفاق در سال 2019 
نیفتد، باز هم فکر می کنم در طول چند سال آینده، 
ما باید خطر بازس��ازی تروریسم را جدی بگیریم. 
سوریه هرگز به یک کشور عادی تبدیل نخواهد شد 
و جنگ و تنش در آن پایان نخواهد یافت. از طرفی 
من فکر می کنم دیر یا زود احتمال کشمکش دیگر 
کشورها مانند عربستان س��عودی، مصر و ترکیه 
درباره ساح های هس��ته ای رخ خواهد داد. با این 
شرایط تصور می کنم تقریبا تمام نشانه ها در حال 
حاضر رو به فزونی اس��ت و هیچ نشانی از صلح در 
خاورمیانه وجود ندارد. در جایی که کشورها شروع 
به تجزیه از داخل می کنند، هیچ مذاکره جدی ای 
وجود ندارد و اگر ش��ما درباره این بخش از جهان 
نگران نباشید، قطعا توجه ازم را نداشته اید. پس 
بای��د منتظر جنگی جدید در این منطقه بود. این 
سخنان ریچارد هاس در حالی عنوان می شود که 
به نظر می رس��د خواست هیات حاکمه در آمریکا 
چیزی باش��د که از زبان هاس بی��رون می آید اما 

روسیه و چین چندان از این ایده حمایت نمی کنند 
و اعضای دائمی اروپایی شورای امنیت هم می دانند 
آمری��کا برای برون رف��ت از بحران های داخلی اش 
عموما دستاویزی در خارج از مرزها را یافته و به آن 
تکیه می کند. اما بازارهای انرژی در سال 2019 چه 
به دنبال خود خواهند داش��ت؟ پایان سال 2018 
بهترین زمان برای ارزیابی دورنمای نفت و گاز برای 
2019 است. اگرچه هیچ کس نمی تواند بدرستی 
ادعا کند ک��ه می داند در 12 ماه آینده چه اتفاقی 
می افتد ولی بهتر است سعی کنیم بفهمیم شرایط 
کس��ب و کار در آینده چگون��ه خواهد بود. بهای 
نفت در 2017 به 50 دار در هر بشکه رسید و تا 
سپتامبر 2018 میانگین قیمت آن 67 دار بود اما 
بسیاری از تولید کنندگان قیمت پایین تری را برای 

آن پیش بینی می کردند.
پیش بینی از بهبود بازار انرژی در 2019 ■

طب��ق نظر سرپرس��ت بخ��ش نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی دیلوی��ت، این بهب��ود قیمت نتیجه 
موفقیت توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک در 
ابتدای 2017 بود. از آن زمان تولید کنندگان نفت 
کمتری به بازار فرس��تادند و تقاضای جهانی نفت 
طبق تخمی��ن اداره اطاعات انرژی آمریکا حدود 
1/6 میلیون بشکه در 2018 بود. دیکسون توضیح 
می دهد: به نظر می رسد نشانه های بازار از این نظر 
حمایت می کند که اقتصاد آمریکا و جهان رش��د 
خوبی خواهد داش��ت. تقاضای انرژی باا می رود و 
بوی��ژه در بخش نف��ت، خطر عرضه فقط مختص 
چند کشور مهم صادر کننده خواهد بود، بنابراین 

آیا روزهای خوب باز می گردند؟
چالش های جنگ اقتصادی در سال 2019 ■

ولی با تهدید افزایش نرخ بهره و ادامه جنگ 
تج��اری و فش��ار بر قیمت کااهای حس��اس با 
وضع عوارض، مش��کات زیادی پیش رو است. 
دیکسون سرپرست بخش نفت، گاز و پتروشیمی 
دیلوی��ت ادامه داد: »بدون توجه به بی ثباتی های 
قریب الوق��وع، بح��ث ان��رژی در 2019 ش��امل 
مس��ائل بلندمدت تری می ش��ود. پایداری دیگر 
مس��اله کوچکی برای شرکت های انرژی نیست 
و دارد کم ک��م به مرکز تصمیمات اس��تراتژی و 
سرمایه گذاری راه می یابد. اکثر شرکت های نفتی 
در حال س��رمایه گذاری در ان��رژی تجدیدپذیر 

هس��تند، در حال��ی ک��ه تولیدکنن��دگان گاز 
طبیعی، مسؤوان حمل ونقل و مصرف کنندگان 
تمرکزش��ان را بر کاهش تولید متان گذاشته اند. 
ب��ه ع��اوه تکنولوژی ه��م بیکار نمانده اس��ت. 
س��رعت رش��د انرژی های کم کربن، خودرو های 
خ��ودکار و الکتریک��ی و کارآمدی ان��رژی مورد 
توج��ه تصمیم گیران بخ��ش زنجیره های ارزش 
انرژی و مواد شیمیایی قرار گرفته  است. دیکسون 
می گوی��د: »چالش فعل��ی، تبدیل بهبود قیمت 
در 2018 به س��وددهی پایدار اس��ت. پروژه های 
زیرساختی بسیاری در حال انجام است ولی تاخیر 
در آنها هزینه هایی در بر دارد. هیچ کس نمی تواند 
تاثی��ر اینها را بر قیمت و ظرفیت فیزیکی تولید 
نادیده بگیرد«. ساخت و توسعه خط لوله ها، بهبود 
تاسیسات، پایانه های صادرات و واردات، تاسیسات 
ذخیره و نیروگاه های انرژی همه جزئی از زنجیره 
ارزش هس��تند. پایداری مس��اله جدیدی برای 
شرکت های نفت و گاز نیست. بسیاری قبا این 
مسیر را رفته اند و موفقیت هایی به دست آورده اند 

ولی این بار متفاوت است.
کابوس 2019 برای اروپا و سرمایه داری   ■

خروج انگلی��س از اتحادیه اروپای��ی در مارس 
2019 بدون هیچ پیش ش��رطی انجام خواهد شد 
و بزرگ ترین بلوک سیاس��ی جهان یکی از اعضای 
اصل��ی خ��ود را از دس��ت می دهد. ای��ن در حالی 
اس��ت که در فرانسه جلیقه زرد ها به دنبال انقاب 
جدیدی هس��تند تا از ش��ر بروکراس��ی بانکداران 
صهیونیس��ت محور خاص ش��وند. این پدید ها با 
روی کار آمدن جریان های راست گرا در بخش های 
مختلف اروپا در مجموع این مساله را ایجاد می کند 
که عمر اروپای متحد به سر آمده و کشورها به دنبال 
استقال نسبی در فرآیند های تصمیم سازی هستند، 
زیرا اتحادیه ها دیگر آنطور که پیش از این برای آنها 
س��ودآور بود در میان کش��ورهای صنعتی سودآور 
نیستند. درباره بلوک های نظامی هم وضع به همین 
منوال پیش خواهد رفت و اتحادیه های جدید نظامی 
جایگزین بایس��ته های کهنه پرخرج و پرسر و صدا 
خواهد شد. روسیه اما در این بین به چین نزدیک تر 
می شود و یک گام عملیاتی دیگر در تثبیت خود در 
اوکراین بر خواهد داشت، همان طور که در یک دهه 

قبل در گرجستان از همین روند پیروی کرد.
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قاب روز
چهار محال و بختیاری-بارش برف در» چالشتر«

عکس:    مهر

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: بازار افزایش قیمت ها همچنان داغ 
اس��ت و هیچ نهاد نظارتی نیز پاسخگوی گرانی ها 
نیس��ت. پس از افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران 
ش��دن کااها و خدمات فش��ار مضاعفی بر مردم 
وارد ش��ده اس��ت اما با توجه به کاهش نرخ ارز در 
هفته های اخیر قیمت هیچ کاایی در بازار پایین 
نیامده و مردم همچنان در شرایط معیشتی سختی 
قرار دارند. آمارها نش��ان می دهد از ۲۴ قلم کاای 
مصرفی خان��وار ۹ قلم آن در آذرماه س��ال جاری 
نسبت به ماه قبل از آن بیش از ۵ درصد گران شده 
اس��ت و خبری از اصاح و توقف افزایش قیمت ها 
نیس��ت. به گزارش فارس، بر اساس آمار متوسط 
قیمت اقام خوراکی مناطق شهری د ر آذرماه سال 
۹۷ همچنان رش��د بیش از ۵ درصدی بخشی از 
کااهای س��بد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری 
از توقف آن نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ای

ران                                                              ، از مجم��وع ۲۴ قل��م کاای خوراکی مصرفی 
خانوار ۹ قلم کاا د ر آذرماه ۹۷ نسبت به ماه قبل 
)آبان( بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. طبق 
این گزارش، این کااها ش��امل گوشت گوسفندی 
وگوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخم مرغ، سیب 
زرد، گوجه فرنگی و پیاز است. بقیه کااهای سبد 
معیشت مردم نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از 
۵ درصد را ثبت کرده اند. بر این اساس گوجه فرنگی، 
پیاز، س��یب درختی زرد، تخم مرغ ماشینی، مرغ 
ماش��ینی، گوشت گوسفند و ش��یر پاستوریزه، به 
ترتیب بیش��ترین افزایش ر ا د ر آذرماه داش��ته اند. 
عاوه بر رب گوجه فرنگ��ی که رکورددار گرانی ها 
در ماه ه��ای اخیر ب��ود این بار قرعه ب��ه نام خود 
گوجه فرنگی افتاد و پس از آن پیاز میدان دار گرانی 

است. قیمت گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس 
اختاف مسؤوان دولتی و مجلس هر ماه بدون سر 
و صدا افزایش می یابد و خبری از اصاح قیمت ها 
نیست. کمترین میزان افزایش قیمت نیز مربوط به 
پرتقال با منفی 1۴ درصد، ع��دس با 0/1 درصد، 
ش��کر با 0/8 درصد، کره پاس��توریزه با 0/۹درصد 
بوده  اس��ت                                                                                                                                                                                                   . رب گوجه فرنگی نیز د ر ما ه های اخیر 
رشد باایی داش��ته و نسبت به مد ت مشابه سال 
قب��ل خود ۲۴8/۷ درصد افزایش نش��ان می دهد، 
د ر آذرماه 3/۴ درصد گران ش��ده است                                                                                                                                                                               . بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )آذر 
13۹٦( مربوط به رب گوجه فرنگی با ۲۴8/۷ درصد 
افزای��ش و پس از آن  موز با 1۵٦/۴ درصد افزایش 
و س��یب درختی زرد با 111 درصد افزایش است. 
به گفته کارشناس��ان اقتصادی و آم��ار، تغییرات 
ماهان��ه قیمت کااها و خدمات بهترین ش��اخص 
برای نمایش میزان تورم در جامعه است و افزایش 
ماهانه قیمت ها که طی ماه های اخیر همچنان ادامه 
دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت می کند. 
اخیرا نیز یکی از رسانه ها گزارش داد تورم نقطه به 
نقطه بانک مرکزی در آذرماه به ۴۲ درصد رسیده 
اس��ت. تورم نقطه به نقطه آذرماه مرکز آمار 3۷/۴ 
درصد گزارش ش��د. افزای��ش قیمت محصوات و 
کااهای مصرفی خانوار اوضاع نگران کننده ای ایجاد 
کرده و به رغم هش��دارها نظارت چندانی بر عرضه 
کاا مش��اهده نمی ش��ود و حتی اقامی که با ارز 
۴۲00 تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته 
می شود. دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که 
کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند 

سبد حمایتی در نظر گرفته است.

اقدام عملی برای اصاح قیمت ها و توقف گرانی ها دیده نمی شود 
کنترل بازار همت می خواهد

پیگیر ی برای ترخیص خودروها از گمرکات بی نتیجه ماند
خودرو های وارداتی  دپویی  در گمرک همچنان باتکلیف

واردات

کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای کار:
قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد آب  رفت

رئیس کانون عالی ش��وراهای کار با اش��اره به 
اینکه برای دستمزد سال ۹8 باید واقعیت زندگی 
کارگران در شرایط سخت در نظر گرفته شود، گفت: 
کارفرمایان و دولت از ترمیم دس��تمزد در سال ۹۷ 
امتناع کردند، حاا قرار است کمیته های دستمزد 
دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. به گزارش تسنیم، 
از ابتدای تیرماه س��ال جاری پیش��نهاد بازنگری 
دستمزد کارگران برای نخستین بار مطرح شد. این 
پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که نرخ ارز تاثیر 
خود را بر قیمت ها گذاش��ته و باعث کاهش قدرت 
خرید کارگران ش��ده بود. با این حال، قیمت تمام 

سبد معیشتی خانوار کارگری 
افزای��ش یافت اما دس��تمزد 
کارگران تغیی��ری پیدا نکرد. 
در همین راستا کارگران طی 
نامه ای به ش��ورای عالی کار 
خواس��تار بررسی راهکارهای 

بهبود وضع معیشت ش��ان شدند. در حال حاضر با 
وجود کاهش قیمت دار اما شاهد هستیم قیمت 
هی��چ کدام از کااهایی که طی چند ماه گذش��ته 
افزایش یافته بود کاهش پیدا نکرده اس��ت. در این 
معادل��ه  نابراب��ر، مزدبگیران و فرودس��تان بیش از 
دیگران متضرر شدند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته 
مزد کانون عالی ش��وراها با اش��اره به اینکه اوضاع 
کارگ��ری وخامت زی��ادی دارد، گفت: بقای طبقه  
کارگر در خطر اس��ت؛ اوضاع از نامس��اعد و حتی 
وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه ای پیدا 
نمی کنم. توفیقی تأکید کرد: وقتی مشکل معاش، 
کیان خانواده را تهدید می کند، باید کاری کرد، هر 
روز ش��اهد سخت تر شدن تنگناها هستیم. حیات 

طبقه  کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، برای 
حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی 
قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتی ها و کارفرمایان 
دریابند. رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهار 
داشت: چه کارفرمایان این ضرورت را  بپذیرند و چه 
نپذیرند، دولت مس��ؤول اصلی  است و باید مطابق 
قانون اساس��ی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، 
به وظایف اصلی خود در زمینه اس��تیفای حقوق 
ش��هروندی و اجتماعی طبقه  دستمزدبگیر عمل 
کند. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای 
اسامی کار نیز درباره جلس��ات مزدی وزارت کار 
می گوید: حقوقی ک��ه امروز 
می کنند،  دریاف��ت  کارگران 
کفاف بیشتر از 10 روز زندگی 
یک خانوار ۴ نفره را نمی دهد. 
وی ادام��ه داد: کمیته ه��ای 
دستمزد امسال کار خود را از 
چند ماه قبل برای ترمیم دس��تمزد سال ۹۷ آغاز 
کردند اما به رغم بررسی هایی که انجام شد و آمار و 
اطاعاتی که از هزینه های زندگی خانوار کارگری به 
دست آمد، کارفرمایان و دولت از افزایش دستمزد 
در سال ۹۷ امتناع کردند. حاا قرار است کمیته های 
دستمزد دوباره فعالیت خود را برای دستمزد سال 
آین��ده آغاز کنن��د. علی بیگی با بی��ان اینکه برای 
دستمزد سال ۹8 باید واقعیت زندگی کارگران در 
شرایط سخت کنونی در نظر گرفته شود، بیان کرد: 
امیدواریم یک بار برای همیشه شرکای اجتماعی به 
قانون پایبند باش��ند و نرخ دستمزد سال ۹8 را بر 
اساس سبد معیش��ت خانوار کارگری و نرخ واقعی 

تورم تعیین کنند.

دبی��ر انجمن وارد کنن��دگان خ��ودرو از ادامه 
باتکلیفی خودرو های وارداتی دپوشده در گمرکات 
ب��ا وجود ق��ول وزیر صنعت و دس��تور معاون اول 

رئیس جمه��ور خب��ر داد. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مهدی دادفر گفت: ترخیص 
1٦ هزار خودروی دپو ش��ده 
در گم��رکات در دور باطل و 
نامه نگاری های دس��تگاه های 

مس��ؤول از بااترین مقام دولت تا وزارت صنعت و 
سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان باتکلیف 
است. وی با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیری  های 
چند ماهه این انجم��ن برای ترخیص خودروهای 
دپو ش��ده در گمرکات گفت: پ��س از نامه محمد 
ش��ریعتمداری، وزیر وقت صنعت ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر درخواست تشکیل هیاتی 
ب��ا محوریت س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی و نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط برای 
تعیین تکلی��ف خودرو های متوق��ف در گمرک، 
مع��اون اول رئیس جمه��وری نی��ز 30 آبان ماه در 
پی نوش��تی به وزرای اقتصاد و صنعت خواس��تار 
عم��ل به مقررات درباره خودرو های دپو ش��ده در 
گمرکات ش��د. دادفر افزود: به فاصل��ه کوتاهی از 
پی نوش��ت معاون اول رئیس جمهوری، مشاور وی 
و دبیر س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 

ط��ی نامه ای به رضا رحمانی، وزیر فعلی صنعت با 
توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری خواستار 
تعیین تکلیف خودرو های دپو ش��ده در گمرکات 
ش��د اما با گذشت بیش از ۲ 
ماه از ای��ن مذاکرات و نامه ها 
همچنان روند نامه نگاری برای 
تعیین تکلیف خودرو های دپو 
ش��ده ادامه دارد ب��ه طوری 
که آخرین و جدیدترین این 
نامه نگاری ها، نامه مدیرکل دفتر هماهنگی های ویژه 
نهاد رئیس جمهوری به رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو پیرو نامه 1٦ مهرماه انجمن مبنی بر تعیین 
تکلیف خودرو ه��ای موجود در گمرکات کش��ور 
اس��ت. وی اضافه کرد: به رغم پیگیری های انجمن 
تاکنون این نامه نگاری ها هیچ نتیجه ای را به همراه 
نداشته است و هیچ کس نمی داند در این میان چه 
وظیفه ای بر عهده دارد و باید چه اقدامی انجام دهد! 
دادفر تاکید کرد: مردم فهمیدند تمام سیاس��ت ها 
برای ممنوعیت و جلوگیری از ترخیص خودرو ها 
به منظ��ور افزایش قیمت خودرو ب��وده و همین 
برای قض��اوت و عملک��رد وزارت صنعت و دولت 
کافی است. پیگیری ها از گمرک نیز نشان می دهد 
تاکنون برای ترخیص و تعیین تکلیف خودرو های 
دپو ش��ده در گمرک هیچ اباغی از س��وی دولت 

انجام نشده است.
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بانک مرکزی اعام نرخ تورم را 
موقتًا متوقف کرد

بان��ک مرک��زی به منظ��ور بررس��ی  های 
تخصصی و کارشناس��ی دوجانبه با مرکز آمار 
درباره به حداقل رس��اندن اختاف��ات آماری، 
اعام ن��رخ تورم را تا اطاع ثانوی متوقف کرد. 
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک 
مرک��زی، مدیر اداره آماره��ای اقتصادی بانک 
مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران ۲ نهاد اصلی تولید کننده آمار در کش��ور 
هستند، گفت: آمارهای تولید شده توسط این 
۲ نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها 
را پوش��ش می دهد و در مواردی هم آمارهای 
مش��ترکی تولید می ش��ود که به عنوان مثال 
می ت��وان به نرخ تورم ش��اخص بهای کااها و 
خدمات مصرفی اشاره کرد. محمود چلویان با 
اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و 
مرکز آم��ار تاکید کرد: در برخی مقاطع زمانی 
بی��ن نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار 
اختاف محسوسی رخ می دهد و در بررسی  های 
انجام شده عمده دایل این امر مربوط به تفاوت 
سال پایه، دوره  های احصای هزینه  های خانوارها، 
تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش 
خط��ای غیر نمونه   گی��ری و عوامل دیگر  بوده 
اس��ت. این مقام مس��ؤول بانک مرکزی درباره 
دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک 
مرکزی گفت: اخیرا ً بین نتایج ش��اخص تورم 
اعامی بانک مرکزی و مرکز آمار اختاف هایی 
وجود دارد که ممکن اس��ت برای عموم باعث 
س��ردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل 
و ب��ا توجه به اینکه مرکز آم��ار ایران نرخ تورم 
را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم 
گرفته ش��ده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی 
فعا منتش��ر نش��ود تا با انجام بررس��ی های 
تخصصی و کارشناسی دوجانبه درباره اختاف 
آمارها، این اختافات به حداقل ممکن کاهش 
یابد. وی افزود: ازم به ذکر است بانک مرکزی 
کماکان به فرآیند تولید آمارهای خود و انتشار 
دیگر شاخص  های اقتصادی نظیر شاخص بهای 

تولید کننده ادامه خواهد داد.
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کام نور

دانشمندان، وارثان پیامبرانند. پیامبران، 
دینار و درهم به ارث ننهاده اند بلكه دانش 
را به ارث گذاشته اند. پس هر کس از آن 

برگیرد، بهره ای فراوان برده است.
حضرت محمد)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
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آبسال
ایران  ترانسفو

کشت  و صنعت  چین  چین
کارتن  ایران
داروپخش  

فرآورده هاي  غذایي  و قند پیرانشهر 
جام دارو 
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سیمان  سفید ني ریز 
مهندسي  نصیرماشین
صنایع  شیمیایي  سینا

ح. فرآورده هاي  تزریقي
سیمان  بجنورد 

فرآورده هاي  نسوز پارس
پارس  الكتریک   
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-3/69  سام وطن
  66413942

دریافت پيام هاي شما از سراسر كشور

جدول متوسط قیمت کااها در آذر 1397 و درصد تغییرات آن

درصد تغییر نسبت آذر 1397آبان 1397آذر1396واحد مبادلهنام کاا
به ماه قبل

درصد تغییر نسبت به 
ماه مشابه سال قبل

1344215510159222/718/4کیلوگرمبرنج ایرانی
5886883290722/754/1کیلوگرمبرنج خارجی

4075459211638687/956/7کیلوگرمگوشت گوسفند
3856559563629055/663/1کیلوگرمگوشت گوساله
737310390112498/354/6کیلوگرممرغ ماشینی

2754406643647/358/5یک لیتریشیر پاستوریزه
3804565658683/854/2کیلوگرمماست پاستوریزه

5005843823886505/048/1 گرمیپنیر ایرانی پاستوریزه
719010527113968/358/5کیلوگرمتخم مرغ ماشینی
1003292451945600/938/5 گرمیکره پاستوریزه

9005385755676701/542/4 گرمیروغن مایع
495512330127063/0156/4کیلوگرمموز

3768726479529/5111/0کیلوگرمسیب درختی زرد
14/034/3-359756204831کیلوگرمپرتقال
3074419542651/738/7کیلوگرمخیار

34954491520515/948/9کیلوگرمگوجه فرنگی
1731288429131/068/3کیلوگرمسیب زمینی

23032264262115/813/8کیلوگرمپیاز
1202413686139772/116/2کیلوگرملوبیاچیتی

8292886088720/17/0کیلوگرمعدس
4027528652791/833/2کیلوگرمقند
3263413741680/827/7کیلوگرمشكر

545218384190123/4248/7کیلوگرمرب گوجه فرنگی


