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 درس تلخ پنالتی ها 
در ادوار جام ملت های فوتبال آسیا

 CFT گزارش »وطن امروز« از سرانجام ایحه جنجالی
به بهانه اعام نظر دوباره شورای نگهبان و عودت آن به مجلس

 نباید کار
 به اینجا بکشد

خبری از SPV    نیست
اما پشت  CFT   گرم است

خبر

اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ب��ه نکات قابل تاملی درباره »برج��ام اروپایی« و 
تعلل تروئیکای اروپا در راه اندازی SPV اش��اره 
کرده اس��ت. »بهرام قاسمی« تاکید کرده است: 
پیچیدگی ایجاد چنین س��ازوکاری و همچنین 
فشار زیاد و قلدرمآبانه آمریکا بر کشورهای اروپایی 
باعث ش��د این موضوع زمانبر ش��ود و مذاکرات 
به ط��ول بینجامد. اراده سیاس��ی اروپا و اتحادیه 
اروپایی مشهود بود اما  در عمل کشورهای اروپایی 
نشان دادند در مقابل فشار آمریکا توانایی کافی 
ندارن��د. ما هنوز این موضوع را دنبال می کنیم و 
امیدواریم اروپا بتوان��د در این آزمون جدیدتر از 
هویت و استقال خودش در مقابل آمریکا دفاع 
کند. ما به س��ازوکار مالی اروپا دل نبس��ته     ایم و 

سرنوشت خود را به آن گره نزده ایم«.
چندی پیش نیز جناب آق��ای ظریف، وزیر 
محترم امور خارجه کش��ورمان منتقدان مشی 
حاکم بر حوزه سیاس��ت خارجی دولت را مورد 
عتاب قرار داد و مدعی ش��د دلواپس��ان دنیا را 
در غرب می بینند! براس��تی میان مواضع آقای 
ظریف و سخنگوی وزارت امور خارجه چه وجه 

مشترکی وجود دارد؟!
1- خاستگاه و مصدر گزاره   هایی مانند »تکیه بر 
برج��ام آمریکایی/ اروپایی و تبدیل آن  به نقطه 
ثقل اقتصادی  و سیاست خارجی کشور« و »اتکا 
به برجام اروپایی پس از خروج ایاات متحده از 
توافق هس��ته ای« را باید در داخ��ل وزارت امور 
خارجه کش��ورمان جست وجو کرد          . براستی این 
چه س��بک و سیاقی اس��ت که یک مجموعه، 
باورهای نهادینه ش��ده در خ��ود ]که اتفاقا هنوز 
تغیی��ر نکرده[ را مغلطه کرده و آن را به دیگران 
نسبت می دهد؟! آیا »تکیه به برجام اروپایی« و 
»تضمین دانستن امضای جان کری« و فراتر از 
آن، »ناممکن دانس��تن ابطال برجام« ریشه در 
باورهای منتقدان داشته یا اعضای محترم وزارت 

امور خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم؟ 
2- 13 شهریورماه امسال، آقای عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان در گفت وگو با صداوسیما از 
اراده سیاسی قوی کشورهای اروپایی برای حفظ 
برجام خبر داد: »در حال حاضر مذاکرات ما با اروپا 
خیلی نزدیک و فشرده جریان دارد. باید مواضع 
سیاسی اروپا و راهکارهای عملیاتی آنها را تقسیم 
کنیم. آنها در مواضع سیاس��ی، ت��ا اان محکم 
بوده اند و تعهد سیاسی خود را در حفظ برجام در 
اظهارنظرهای مختلف بیان کرده اند ]اما مهم این 
است که[ این تعهد سیاسی چه زمانی ترجمه و 
تبدیل به راه حل عملیاتی و عینی می شود، برای 
اینکه مث��ا در حوزه پرداخت های بانکی و مالی 
مکانیسم هایی برقرار شود که ایران استفاده کند 
یا بحث ف��روش نفت ایران، بیمه، حمل ونقل و... 
چه زمانی عملیاتی خواهد شد، هنوز از اروپایی ها 

راهکارهایی را مشاهده نکرده ایم...«.
امروز با گذش��ت 8 ماه، بار دیگر وزارت امور 
خارجه به نقطه اول و بلکه قبل از آن بازگشته! 
امروز وزارت امور خارجه کش��ورمان حتی دیگر 
از اراده سیاس��ی)!( س��ران اروپایی برای حفظ 
برجام س��خن نمی گوی��د! امیدواریم دس��تگاه 
دیپلماس��ی و سیاست خارجی کشورمان ااقل 
این نکته را متوجه ش��ده باشد که اتفاقا تاخیر 
هدفمن��د مقام��ات اروپایی در ایجاد س��ازوکار 
مالی وی��ژه، معل��ول »اراده سیاس��ی« آنها در 
پی��روی از ایاات متحده و دولت ترامپ اس��ت، 
آنچ��ه در اظهارات 4 ماه قب��ل آقای عراقچی و 
حتی اظهارات اخیر مقامات وزارت امور خارجه 
مشاهده می ش��ود، »مصالحه با اروپای بدعهد« 
است! اروپایی که به قول »ژان ایو لودریان« وزیر 
خارجه فرانس��ه و »فدریکا موگرینی« مسؤول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی ق��رار بود تا 
آبان ماه امس��ال کانال ویژه مالی خ��ود را برای 
حفظ توافق هسته ای و بهره مندی حداقلی ایران 

از منافع اندک برجام راه اندازی کند!
نکته پایانی          ، به س��خنان شخص سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان بازمی گردد! ایشان 
ابراز امیدواری کرده  اند اروپا در »آزمون جدیدتر« 
موفق باشد و بتواند کانال مالی ویژه خود را برای 
اثبات حس��ن نیت خود در قبال ایران راه اندازی 
کند! جای بس��ی تعجب و بلکه تاسف است که 
ام��روز          ، 8 ماه پ��س از خروج رس��می ترامپ از 
توافق هسته ای و در حالی که قرار بود اروپاییان 
ظرف چند هفته راهکار خود را برای حفظ توافق 

هسته ای ارائه و اجرایی کنند...
ادامه در صفحه 12
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 آن وزیر 
و این سخنگو!

نوید مؤمن: اس��تقرار 147 هزار 
پلیس فرانس��وی در خیابان های 
پاریس و دیگر ش��هرهای این کش��ور در روزهای 
ابتدایی س��ال نوی میادی و افزایش نامحس��وس 
و اعام نش��ده سطح هش��دارهای امنیتی در دیگر 
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، نشان از وقوع نوعی 
بحران عمیق در ابتدای سال 2019 میادی در قاره 
س��بز دارد. »بحران امنیت« که در ماه های ابتدایی 
سال 2018 میادی عما به حاشیه رانده شده بود، 
امروز بار دیگر به اصلی ترین بحران در کش��ورهای 
اروپایی تبدیل ش��ده. این بار جن��س بحران های 
امنیتی در اروپا با آنچه در سال های 2015 و 2016 

مشاهده کردیم کاما متفاوت است! 
»بح��ران امنی��ت در اروپ��ا« طی س��ال های 
گذش��ته، به عنوان بحرانی مس��تقل مورد توجه و 
محاسبه کارشناس��ان و تحلیلگران مسائل اروپا و 
نظ��ام بین الملل قرار می گرف��ت. بی دلیل نبود که 
دستگاه های امنیتی در کشورهای غربی سعی در 
»خلق منشأ بیرونی« مانند داعش برای توجیه این 
بحران ها داش��تند. به عبارت بهتر، مقامات امنیتی 
کش��ورهای اروپایی بدون آنکه کمترین اش��اره ای 
نس��بت به سیاس��ت های خود در خلق گروه های 
تکفیری و حمایت از آنها در غرب آسیا و ناتوانی در 
مدیریت این گروه ها داشته باشند، سعی در ارسال 
آدرس های نادرس��ت امنیتی به ش��هروندان خود 
داشتند. طی  ماه های پایانی سال 2018 میادی، 
این معادله کاما تغییر کرد! این بار »بحران امنیت 
در اروپا«، نه تنها  معلول تحرکات گروه های تکفیری 
و ملی گرای افراطی نیست، بلکه به خروجی و برآیند 
سایر بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 
کشورهای عضو  این مجموعه هم تبدیل شده است. 
این بار مقامات امنیتی در اروپا نمی توانند »مصدر 

درون��ی« بحران های امنیت��ی در مجموعه تحت 
نظارت خود را منکر ش��وند. خیزش های اجتماعی 
در کشورهای اروپایی از یک سو و ظهور گروه های 
ملی گرا و راس��ت افراطی از س��وی دیگر، منجر به 

دگرگونی معادات امنیتی در غرب شده است. 
رش��د آمارهای مربوط به خشونت و جنایت در 
کشورهای غربی نیز این مساله  را به وضوح  اثبات 
می کند. این بحران حتی به کشورهای مرفه اروپایی 
مانند سوئد نیز کشیده شده است. مطابق آخرین 
آمار اعام شده، سال 2018 میادی، بیش از 800 
س��اح گرم در سوئد توقیف شده است. همچنین 
نزدی��ک به 300 نفر  در ارتباط با جرائم س��نگین 
دستگیر شده اند. این آمار سال گذشته 58 نفر بوده 
اس��ت. آمارهای دیگر نش��ان می دهد سال 2018 
می��ادی، 129 نف��ر در جریان ح��وادث مختلف 
تیراندازی در سوئد، زخمی و 44 نفر کشته شده اند؛ 
رقمی که نسبت به س��ال های قبل بی سابقه بوده 
اس��ت. این قاعده درباره دیگر کش��ورهای اروپایی 
نیز صدق می کند. در چنین ش��رایطی بسیاری از 
کش��ورهای اروپایی از انتشار آمار مربوط به جرم و 

خشونت در کشورهای خود اجتناب می کنند. 
»اروپ��ای س��ال 2019« ب��ه مراتب نس��بت 
به »اروپ��ای س��ال 2018« ناامن ت��ر خواهد بود. 
س��یر تحوات اخیر در اروپا به گونه ای اس��ت که 
ش��هروندان اروپایی را به س��مت و س��وی »اتحاد 
حول محور اروپای واحد« سوق نمی دهد. در چنین 
شرایطی با پررنگ تر شدن میل به »گذار از اروپای 
واحد«، بحران های امنیتی در غرب دامنه وسیع تری 
نسبت به قبل پیدا می کند. بحران امنیت موضوعی 

اس��ت که اروپای واحد امروز آن را بش��دت لمس 
می کند. سیاس��ت های امنیتی مش��ترک در اروپا 
نه تنها منجر به بهب��ود اوضاع امنیتی در مرزهای 
ش��نگن و دیگر مرزه��ای اروپایی نش��ده، بلکه به 
نقطه آس��یب اطاعاتی - امنیتی در این مجموعه 
تبدیل شده است. از سوی دیگر، گروه های ملی گرا 
و ضداروپایی و ضدمهاجرت - که اکثرا گرایش��ات 
ضداس��امی دارند -  توانس��ته اند به عنوان احزاب 
رس��می و شناس��نامه دار در غرب به فعالیت خود 
ادام��ه داده و در فضای سیاس��ی - اجتماعی غرب 
دس��ت به یارگیری بزنند. بخش مهمی از جنایات 
صورت گرفته در غرب، مربوط به جنایات طرفداران 
گروه های ملی گرا و نژادپرس��ت علیه مس��لمانان 
و مهاجران اس��ت؛ اخباری که بس��یاری از آنها در 

رسانه های غربی سانسور می شود.
در چنی��ن ش��رایطی  »امنی��ت« ب��ه عنوان 
حداقلی ترین نیازی که شهروندان اروپایی آن را در 
زندگی روزمره ف��ردی و اجتماعی خود باید حس 
کنند، به حلقه وصل بحران های دیگر )اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی( در غرب تبدیل شده 
است. بی دلیل نیست که هر گونه نافرمانی مدنی یا 
اعتراض اجتماعی و اقتصادی، ضریب هشدارهای 

امنیتی در اتحادیه اروپایی را افزایش می دهد. 
س��وال اصلی و مهم این اس��ت: سیاست های 
امنیتی کشورهای غربی در طول دهه ها و سال های 
اخی��ر، تا چه ان��دازه ای در ش��کل گیری این روند 
خطرناک موثر بوده است؟ پاسخ این سوال چندان 
دشوار نیست! بی تفاوتی سرویس های امنیتی اروپا 
در قبال تقویت جریان ه��ای افراطی و خطرناک و 

حتی جریان های نئونازیس��تی و نئوفاشیستی در 
خاک کشورهای مختلف اروپایی و  متعاقبا حمایت 
این دستگاه ها از جریان های صهیونیستی تکفیری 
در منطقه غرب آس��یا، نتیجه ای جز گرفتار شدن 
اروپا در یک مخمصه امنیتی نداشته است. حال که 
نارضایتی افکار عمومی از سیاستمداران اروپایی نیز 
با این شرایط تلفیق شده اس��ت، اوضاع به مراتب 
برای کشورهای اروپایی بدتر شده است. آنچه مسلم 
اس��ت اینکه در حوزه بحران های امنیتی، غرب با 
س��اختار ناهمگونی مواجه است که خود در ایجاد  
و اس��تمرار آن نقش داشته است. در این میان ارائه 
تفاس��یر وارون��ه و »خارجی جل��وه دادن« مصادر 
بحران ه��ای امنیتی در غ��رب نمی تواند کمکی به 

کشورهای اروپایی کند.
در نهای��ت اینک��ه »اروپ��ای س��ال 2019« 
نس��بت به اروپای س��ال 2018 آس��یب پذیرتر و 
ناامن تر خواهد بود. این آس��یب پذیری خود را در 
معادات چهارگانه ]امنیتی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی[ نش��ان خواهد داد؛ با این حال »بحران 
امنیت« به اصلی ترین بحران اروپا در سال جدید 
میادی تبدیل خواهد ش��د. این بحران هم حوزه 
امنی��ت رفاه��ی و اجتماعی و هم ح��وزه امنیت 
سخت افزاری را در بر خواهد گرفت. محصول این 
روند، شکل گیری »اروپای دفرمه شده« خواهد بود. 
تقویت آنارشی و بی نظمی حاکم بر اروپا موضوعی 
نیست که س��ران فعلی اتحادیه اروپایی و منطقه 
یورو قادر به مدیریت و کنترل آن باشند؛ آن هم در 
شرایطی که تروئیکای اروپا عما از هم فروپاشیده 
و مفهوم »دولت/ ملت« در اروپا نیز مصادیق قبلی 
خود را دیگ��ر بازنمی یابد. از این رو س��ال جدید 
میادی را می توان »س��ال پرده برداری رسمی از 

اروپای آسیب پذیر« دانست.

از اروپای 2018 تا اروپای 2019

تعبیر کابوس سیاه در قاره سبز
نگاه

     محمدحسین مهدوی زادگان     
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حرف  ما را 
بزن، حمید!

حمید حسام، نویسنده و رزمنده دفاع مقدس 
در گفت وگو با »وطن امروز« از زندگی و 

فعالیت هایش در عرصه ادبیات پایداری می گوید

معدنکاران از 
جهانگیری  بیشتر از 

ترامپ می ترسند!

شیرینی تلخ دانمارکی 
در شب سال نو
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 معرفی 5 فیلم مستند حاضر ■
در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

حقیقت سرگردان
نگاهی به تحوات سینمای مستند در 

جشنواره فیلم فجر به بهانه اعام فیلم های 
مستند این دوره از جشنواره 

دبیر اتحادیه محصوات معدنی:

6 کشته در حادثه برخورد 2 قطار در دانمارک

یادداشت امروز تیترهاي امروز

عضو شورای عالی انقاب فرهنگی:
  انتخاب دبیردر گذشته

توسط اعضا انجام می شد
عضو حقیقی شورای عالی انقاب فرهنگی در 
پاسخ به این سوال که آیا عاملی، به عنوان گزینه 
مطرح برای دبیری شورای عالی انقاب فرهنگی 
بدون داش��تن عضویت می تواند به این س��مت 
دس��ت یابد، گفت: رئیس جمهور سه شنبه شب 
در جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی صحبت 
و ب��ه نقل از مقام معظم رهب��ری اعام کرد اگر 
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی نظر مثبت 
خود را اعام کنند، رهبری نیز حکم عضویت وی 

را صادر خواهند کرد.
دکتر مهدی گلش��نی در گفت وگو با راه دانا 
درباره س��ازوکار و نحوه انتخاب دبیر این شورا، 
اظهار داش��ت: انتخاب دبیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی در گذشته به این صورت بود که اعضای 
ش��ورا فرد یا افرادی را به عنوان گزینه و کاندیدا 
مطرح کرده و در پی آن اعضای شورا رأی مثبت 
یا منفی خود را نسبت به گزینه اعام می کردند. 
این بار اما برای انتخاب دبیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی رئیس جمهور گزینه م��د نظر خود را 

پیشنهاد کرد.
 وی در پاس��خ  به این س��وال که آیا عاملی، 
به عنوان گزینه مطرح برای دبیری شورای عالی 
انقاب فرهنگی بدون داشتن عضویت می تواند 
به این سمت دس��ت یابد؟ گفت: رئیس جمهور 
سه ش��نبه شب در جلسه ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگی صحبت و به نقل از مقام معظم رهبری 
اعام کرد اگر اعضای ش��ورا نظر مثبت خود را 
اع��ام کنند، رهبری نیز حک��م عضویت وی را 

صادر خواهند کرد.
گلشنی در بخش��ی از اظهارات خود عنوان 
ک��رد: اکثری��ت اعضای ش��ورای عال��ی انقاب 
فرهنگی نیز در حضور رئیس جمهور و گزینه مد 
نظر که به دعوت آقای روحانی در جلسه حاضر 
بود، نظر مثبت خودش��ان را درباره دبیری آقای 
عاملی اعام کردند. عضو ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگ��ی در پایان گفت: از جم��ع حاضران در 
جلسه 19 نفر به عاملی رأی مثبت و 13 نفر نیز 

رأی منفی دادند.
  انتصاب حجت ااسام دکتر عاملی

 به عضویت شورای عالی انقاب فرهنگی
در همین رابطه رهبر معظم انقاب اسامی 
روز گذش��ته پ��س از نظ��ر ش��ورا، در حکمی 
حجت ااسام دکتر سیدسعیدرضا عاملی را به 
عضویت شورای عالی انقاب فرهنگی منصوب 

کردند.
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صفحه   2

 حسن روحانی 6 سال پس از مذاکرات هسته ای با غرب
 : SPV و پس از خروج کدخدا از برجام و بدعهدی اروپا در  
چشم  ما ابتدا به رحمت خداوند بزرگ است که رزق و قدرت از اوست



برگزاری اجاس 2 روزه 
جامعه مدرسین

رئیسه خبرگان  عضو هیأت 
با تأکید ب��ر اینکه روحانیت 
در کن��ار م��ردم ق��رار دارد، 
اجاس  جمع بن��دی  گفت: 
اطاع  به  جامعه مدرس��ین 
رهبر انقاب و سران سه قوه می رسد. آیت اه 
 عب��اس کعبی در حاش��یه افتتاحیه اجاس 
2 روزه جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم در 
گفت وگو با رس��ا، با بیان اینکه در نخستین 
روز یازدهمین اجاس��یه جامعه مدرس��ین 
با علمای باد هم اندیش��ی می ش��ود، گفت: 
عنوان اجاس امس��ال روحانیت و صیانت از 
نظام اسامی در چهلمین سال انقاب است 
که 3 کمیس��یون صیان��ت و امنیت، حوزه و 
روحانیت و فرهنگ��ی و اجتماعی موضوعات 
را پیگیری می کنن��د. وی افزود: جمع بندی 
این 3 کمیس��یون با حضور ش��خصیت های 
برجس��ته حوزوی، کش��وری و لش��کری در 
اجاس��یه عموم��ی جامع��ه مدرس��ین که 
ف��ردا برگزار می ش��ود مطرح خواهد ش��د و 
جمع بندی اجاس ه��ا به اطاع رهبر معظم 
انقاب و سران س��ه قوه خواهد رسید. عضو 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
دبیرخانه ای ب��رای اجرایی ک��ردن مصوبات 
اجاس تش��کیل می ش��ود، اظهار داش��ت: 
بحمداه در 10 اجاس گذش��ته این فرآیند 
طی ش��ده و برکات زیادی داش��ته و در این 

اجاس هم این فرآیند طی خواهد شد.

برخی جناح ها از حادثه 
دانشگاه آزاد سوءاستفاده می کنند

کش��ور  کل  دادس��تانی 
نشس��تی خب��ری را درباره 
ب��ا  آزاد  دانش��گاه  حادث��ه 
حضور رئیس این دانش��گاه 
تش��کیل داد. ب��ه گ��زارش 
تسنیم، حجت ااس��ام منتظری در ابتدای 
این جلس��ه ب��ا اظهار تأس��ف از وقوع حادثه 
در دانش��گاه آزاد از درگاه خداون��د ب��رای 
جان باخت��گان غفران و برای بازماندگان صبر 
و برای مجروحان شفا خواست و گفت: میزان 
قصور و تقصیرات بای��د در چارچوب ضوابط 
بررسی و به تناس��ب برخورد شود. وی افزود: 
حقوق خانواده جان باختگان باید مورد توجه 
قرار گیرد و دس��تگاه قضایی این اطمینان را 
می دهد که حقوق آسیب دیدگان استیفا و با 
مقصران مطابق موازین برخورد خواهد ش��د. 
در صحبت با دانشجویان به نظرم رسید برخی 
مطالب��ات دانش��جویان بحق اس��ت و آنها را 
پیگیری خواهم کرد اما نشانه هایی دیدم که 
به نظرم رس��ید عده ای از جناح های سیاسی 
و اف��راد خ��ارج می خواهن��د از ای��ن حادثه 
برای رسیدن به اهداف ش��ان استفاده کنند. 
دادستان کل کش��ور گفت: میزان تقصیرات 
هرک��س در این حادثه را فقط دادگاه تعیین 
می کند و م��واردی که اان توس��ط پلیس، 
پزش��کی قانونی و... اعام می ش��ود نهایی و 

کامل نیست.

معرفی   استانداران جدید 
خراسان رضوی، یزد، قم  و  فارس

در جلسه دیروز  هیات دولت که به ریاست 
رئیس جمهور  برگزار شد،  استانداران خراسان 
رضوی، قم، فارس و یزد  از هیات وزیران رأی 
اعتماد گرفتند.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر هیات دولت ب��ه موجب تصمیم هیأت 
وزیران در جلسه دیروز، علیرضا رزم حسینی، 
و  طالب��ی  محمدعل��ی  سرمس��ت،  به��رام 
عنای��ت اه رحیم��ی ب��ه ترتیب ب��ه عنوان 
استانداران خراسان رضوی، قم، یزد و فارس 
انتخاب شدند. علیرضا رزم حسینی، استاندار 
خراسان رضوی، کارش��ناس اقتصاد، از سال 
13۹2 تا 13۹۷ اس��تاندار کرمان بوده است.  
به��رام سرمس��ت، دانش آموخته  همچنین، 
دکترای علوم سیاس��ی اس��ت و سمت های 
سرپرس��ت معاونت سیاس��ی وزارت کشور، 
مدیرکل سیاس��ی وزارت کش��ور و مدیرکل 
سیاس��ی،  انتخابات و تقس��یمات سیاس��ی 
اس��تانداری تهران را در کارنام��ه خود دارد. 
محمدعلی طالبی، استاندار یزد، دانش آموخته 
دکترای علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 
اس��ت و پیش از این معاون سیاسی،  امنیتی 
و اجتماعی استاندار یزد بوده است.عنایت اه 
رحیمی، استاندار جدید فارس دانش آموخته 
دکترای شهرس��ازی است و پیش از انتصاب 
ب��ه عنوان اس��تاندار فارس، س��مت معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری فارس را 

برعهده داشته است.

گروه سیاس�ی: دولت از طریق وزیر و 
سخنگوی وزارت امور خارجه تلویحا 
شکست پروژه برجام اروپایی را اعام 
کرده است. رسانه  های دولتی نیز طی 
هفته اخیر با انتشار مطالبی این گزاره 
را ترویج کردن��د که حتی آن بخش 
کوچکی از طرفداران دولت که چشم 
امید به SPV داش��ته  اند هم توجیه 
شوند که س��ازوکار مالی اروپا نه تنها 
معجزه نمی کند، بلکه آبی از آن برای 
اقتصاد و معیشت مردم گرم نخواهد 

شد. 
به گزارش »وطن امروز«، حس��ن 
روحانی هم دیروز در نشس��ت هیأت 
دولت ب��ه گونه ای س��خن گفت که 
ناامیدی دولت از س��ازوکار مالی اروپا 
را به وضوح نشان داد؛ از تکیه بر توان 
داخلی گفت و تصریح کرد چشم امید 
دولت��ش به رحم��ت خداوند و مردم 

است.
این اظهارات روحانی در حالی است که تمرکز 
و توجه دولت او طی قریب به 6 س��ال گذش��ته به 
مذاک��رات با غرب ب��ود و دولت او بنا بر اذعان خود 
محمدجواد ظریف، اقتصاد و بهبود معیشت مردم را 
به مذاکرات هسته ای گره زد. حاا 6 سال پس از آن 
مذاکرات و اثبات بی فایده بودن چشم امید به اروپا 
و آمریکا، حسن روحانی می گوید چشم امیدش اول 

به خداوند و سپس به توان مردم است.
روحانی این حرف ها را دیروز در جلس��ه هیات 
دولت مطرح کرد. او از آمارهای دولتی که می گویند 
با وجود بازگش��ت تحریم ها و عدم سرمایه  گذاری 
خارج��ی در ایران، اوضاع اقتصادی با تکیه بر توان 

داخلی بهبود یافته سخن گفت. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
روحانی در این جلسه با بیان اینکه در جلسات این 
هفته هی��ات دولت          ، وزرا و مس��ؤوان گزارش  های 
خوبی از اقدامات خود ارائه کردند که ازم می دانم 
ملت عزیز ایران از آن باخبر باشند، گفت: در ۹ ماه 
گذشته تراز تجاری ناشی از صادرات غیرنفتی با رقم 
حدود ۷50 میلیون دار، دارای تراز مثبت بوده که 
این رقم نشان دهنده تاش های موفقیت آمیز فعاان 
اقتصادی بخش خصوصی و دولتی اس��ت. روحانی 
افزود: بر اس��اس گزارش وزیر نفت، فروش نفت به 

هم��ان صورتی که مدنظر بود ادام��ه دارد و برخی 
مش��کات جزئی که وجود دارد قاب��ل حل بوده و 
بزودی برطرف خواهد ش��د. وی با اشاره به گزارش 
ارائه شده در زمینه اشتغال تصریح کرد: این آمار در 
پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 623 
هزار نفر اش��تغال خالص را نشان می دهد و این با 
توجه به شرایط کشورمان امیدوارکننده است و برای 
نخس��تین بار آمار اشتغال خالص تقریبا به مرز 24 
میلیون نفر رسیده و این درحالی است که در آغاز 
دولت، تعداد ش��اغان 20 میلیون و 600 هزار نفر 
بود و طی سال های گذشته در مجموع 3 میلیون و 
30۹ هزار نفر به میزان اشتغال خالص افزوده شده 
است. روحانی تصریح کرد: این آمار نشان می دهد ما 
می توانیم بیکاری را مهار کنیم. روحانی همچنین با 
اشاره به آمار رئیس بانک مرکزی گفت این آمار هم 
امیدوارکننده بود و نشان می دهد التهاب قیمت ها 
درحال کنترل است. آمار بانک مرکزی همچنین به 
شاخص قیمت های تولیدی در سطح عمده فروشی 
مربوط می ش��ود و بر این اساس در ماه آذر نسبت 
به م��اه آبان 4/5 درصد کاه��ش داریم و این خبر 
بسیار خوشحال کننده ای است. رئیس جمهور افزود: 
آمار تورم در تولید، همیشه پیشخوان اعام اقتصاد 
ماه های آینده است و این نشان می دهد مسیری که 

دولت و ستاد اقتصادی دولت انتخاب کرده          ، مسیری 
درست و امیدوارکننده است و ان شاء اه این مسیر 
ادامه می یابد. وی با اشاره به گزارش دستاوردهای 
وزارت دف��اع در حوزه  های دفاعی گفت: وزیر دفاع 
گزارش بس��یار خوبی درباره پیشرفت ها در زمینه 
موش��ک های برد متوس��ط، برد بلند و همچنین 
موشک های هوا به هوا، زمین به دریا، دریا به دریا و 
همچنین پهپادها ارائه دادند و کار بسیار خوبی در 
این زمینه ها انجام ش��ده است. او با تاکید بر اینکه 
در زمینه تقویت و ارتقای قدرت دفاعی س��رزمین  
خود هیچ وقت تردید نمی کنیم، اظهار داشت: یکی 
از اهداف بلند دولت یازدهم و دوازدهم، تقویت بنیه 
دفاعی بوده و همه آمار و ارقام نش��ان می دهد این 
دولت نس��بت به دولت های قبل در زمینه تقویت 
بنیه دفاعی پیش��تاز ب��وده اس��ت. روحانی گفت: 
این آمار نش��ان می دهد به رغم اینکه بعضی ها ادعا 
می کنند دولت چش��م به آسمان و زمین و غرب و 
شرق دوخته است          ، چشم  ما ابتدا به رحمت خداوند 
بزرگ اس��ت ک��ه رزق و قدرت از اوس��ت و دوم به 
بازوان پرتوان ملت عزیز ایران و نه کس��ی دیگر. او 
همچنی��ن بهره   گیری از همه فرصت ها در مس��یر 
آبادان��ی کش��ور را ضروری خوان��د و در عین حال 
تاکید ک��رد: این بهره   گیری از فرصت ها البته بدان 

معنا نیس��ت که امید م��ا به دیگران 
است. ما باید از همه فرصت ها استفاده 
کنیم و بحمداه پیشرفت های خوبی 
در این زمینه حاصل ش��ده اس��ت و 
گزارش ام��روز در این حوزه          ، گزارش 

امیدوارکننده ای بود.
لطفا دروغ نگویید ■

روحانی دیروز در جلس��ه هیات 
دول��ت درب��اره دروغگویی و تهمت 
زدن به رقیب��ان نیز اظهارنظر کرد. 
او ب��ا بیان اینکه فحاش��ی، س��خن 
درشت، دروغ و تهمت اصًا نسبتی 
با انقاب ندارد، اظهار داش��ت: اصًا 
انقاب ش��د برای اسام، اسام هم 
برای اخاق است و ما برای راستی          ، 
وفای ب��ه عهد، خدمت به همدیگر، 
ب��رادری و اخوت آمدی��م. و اا اگر 
بنا باش��د در کش��ور خدای ناکرده، 
دروغ و تهمت شایع باشد، هر که را 
می خواهیم مسؤول یک جا بگذاریم، 
یک عده ش��روع می کنند در فضای مجازی علیه 
آن ف��رد به دروغ  پراکن��ی. این چه اخاق، ادب و 
چه منافع ملی است؟ وی افزود: در مطالب دروغ 
و تهمت آلودی که می نویسند و پخش می کنند، 
نویس��نده مرتکب گناه بزرگ می شود که تهمت 
می زند، خواننده هم مرتکب گناه بزرگ می شود 
که آنها را بیخودی می خواند، سومی هم مرتکب 
گن��اه می ش��ود آن را پخش می کن��د، چهارمی 
ه��م که ف��روارد می کند همین ط��ور؛ همه گناه 
می کنن��د. برای یک نفر که می خواهد مس��ؤول 
شود، چقدر گناه می ش��ود؟ و چقدر فرمان خدا 
زیر پا گذاشته می شود برای اینکه این آقا مسؤول 
بش��ود یا آن آقا بش��ود؟ چه فرقی می کند. مگر 
همه برای کش��ور و انقاب نیس��تیم. روحانی با 
تاکید بر اینکه در آس��تانه بهمن م��اه همه  باید 
خودمان را برای جشن بزرگ 40 سالگی انقاب 
آماده کنیم، گفت: مظهر آن جش��ن راستگویی 
است، آن نیست که چراغانی کنیم و پرچم نشان 
دهیم، مظهر آن جشن، کمک به همدیگر است، 
مظهر آن جشن وفای به عهد، ایستادگی، وحدت 
و اتحاد اس��ت.40 س��الگی را باید اینگونه جشن 
بگیریم، متحد شویم و در کنار هم قرار بگیریم و 

ان شاء اه دشمن را مأیوس کنیم.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نس��بت به اظه��ارات اخیر 
محمدجواد ظریف درب��اره اهداف اقتصادی برجام 

واکنش نشان داد.
به گزارش »وطن امروز«، در شرایطی که با خروج 
آمریکا از برجام، تحریم  های هس��ته ای بازگشته و 
اروپ��ا نیز بعد 8 م��اه مذاکرات، همچنین از ثبت و 
اجرای کانال ویژه مالی خودداری می کند، وزیر امور 
خارجه مدعی شد هدف برجام اصا اقتصادی نبود!

محمدجواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با 
روزنامه خراسان مدعی شد: هدف از برجام اقتصادی 
نبود. اصا اینطور نیست.  مذاکرات ما درباره برجام 
ت��ا فروردین ۹4 )یعن��ی 3 ماه قبل از توافق نهایی 
برجام( صرفا هس��ته ای و امنیت��ی بود. بحث های 
هس��ته ای، امنیت��ی و خارج ش��دن قطعنامه های 
ضدایرانی از شورای امنیت بحث های اصلی ما بود 
و اینکه کس��ی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با 
واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده 

بود، نمی سازد!
در واکن��ش به ای��ن اظهارات عجیب، س��عید 
جلیل��ی، عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و 
مس��ؤول سابق پرونده هس��ته ای گفت: چه کسی 
شعار می داد هم سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ 

کارخانه ها؟!
جلیلی روز گذش��ته طی سخنانی در مراسمی 
که به مناس��بت گرامیداش��ت ۹ دی برگزار ش��د، 
در جمع دانش��جویان در دانش��گاه علوم پزشکی 

شیراز اظهار داشت: تجربه برجام چه شد؟ عده ای 
گفتن��د گفت وگو کنیم تا مش��کات را حل کنیم 
و هم��ه گفت وگوها انجام ش��د؛ آیا طرف مقابل به 
گفت وگو متعهد بود؟ از حق��ی از خود کوتاه آمد؟ 
او کاً از برجام خارج شد و حاا می گوید فشارها را 

می خواهم بیشتر هم کنم!
دبیر س��ابق ش��ورای امنیت ملی با بیان اینکه 
تجربه برجام و حافظه تاریخی، سرمایه امروز ملت 
اس��ت، افزود: آیا نباید این سرمایه را حفظ کرد که 
دیگر دچار چنین مس��یری نشویم؟ آیا همه اینها 
برای ای��ن بود که آخرش بگوییم آمریکا س��قوط 

اخاقی کرد؟ اینکه یعنی 65 س��ال از ملت عقب 
بودن، چرا که ملت 65 س��ال پیش در س��ال 32 

سقوط اخاقی آمریکا را فهمید.
جلیلی در ادامه گفت: ع��ده ای گفتند ما اصا 
اولویت م��ان از مذاکره برداش��تن تحریم ها نبود و 
دنبال چی��ز دیگری بودیم! به همین صراحت! این 
توافق ژنو خودتان است؛ سال ۹2 وقتی آمدید امضا 
کردید چه گفتید؟ گفتید می خواهیم گفت وگوهایی 
را شروع کنیم که به طور جامع  تحریم  های مرتبط 
با هسته ای، ش��ورای امنیت، چندجانبه و ملی که 
مرب��وط به آمریکاس��ت را برم��ی دارد؛ بعد حاا به 

صراحت بیان می کنید اولویت ما این نبود؟
به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: چه کسی 
شعار می داد هم سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ 
کارخانه ها؟! چه کسی سال گذشته باز شعار داد اگر 
ما بمانیم می توانیم بقیه تحریم ها را نیز برداریم؟! آیا 
باید به همین س��ادگی حافظه ملت را پاک کنیم؟ 
بعد می گویید می خواس��تیم حق هسته ای ملت را 
تثبیت کنی��م؟ آیا حق هس��ته ای ملت با ریختن 
بتن در تأسیس��ات او تثبیت می شود؟ از 100 حق 
او انصراف بدهید، حقوق دیگر او تثبیت می شود؟ 
13 هزار سانتریفیوژ را بردارید، 10 هزار کیلو مواد 
هسته ای که 10 سال برای آن زحمت کشیده شده 
را از کش��ور خارج کنید، آیا این اس��مش می شود 

تثبیت؟ و بعد بگویید ما چنین قولی نداده بودیم؟
جلیلی ب��ا بیان اینکه بحث ما فردی نیس��ت، 
افزود: بحث ما این اس��ت که نگذاریم با پوش��انده 
شدن واقعیت ها و مسائل اصلی، عده ای یک آلزایمر 
سیاس��ی را به ملت تحمیل کنن��د. اگر می گویید 
آمریکا س��قوط اخاقی کرده، ملت ما نش��ان داده 
همین آمریکا را می توان با مقاومت سر جای خود 
نشاند به طوری  که اعتراف کند ۷ هزار میلیارد دار 

خرج کردم و نتیجه نگرفتم.
دبیر سابق شورای امنیت ملی همچنین گفت: 
اگر مس��یر  های موفق را خوب شناس��ایی نکنیم و 
اجازه بدهیم مسیر  های ناموفق را با تحریف به شکل 
دیگر نش��ان بدهند، این یعنی به ملتی هزینه  های 

مضاعف تحمیل شود.

سیاسی 0 2

ختم رسیدگی به پرونده عمارت ساز

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهام علی اکبر 
عمارت ساز، معاون وقت اجرایی مدیریت شعب 
بانک تجارت استان کرمان روز گذشته در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان 
و اخالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی 
برگزار ش��د. در جلس��ه پیشین رس��یدگی به 
ای��ن پرونده، نماینده دادس��تان یکی از اتهامات 
عمارت ساز را شرکت در اخال در نظام اقتصادی 
از طری��ق اخال در نظام پولی بالغ بر 342 فقره 
چک بدون ضمانتنامه بانکی و پشتوانه به ارزش 
55 ه��زار و ۹6۷ میلی��ارد و ۷00 میلیون ریال 
و تصویب و ص��دور امضای 63 فقره ضمانتنامه 
خ��ارج از حدود اختیار جمع��ا به مبلغ ۹ هزار و 
31 میلی��ارد و ۷3 میلی��ون و 12۷ ریال اعام 
کرد. عاوه بر  اتهام مورد اش��اره،  متهم اتهامات 
دیگری از جمله پولشویی، اختاس توام با جعل، 
معاونت در اختاس، جعل و اس��تفاده از س��ند 
مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، 
اخذ رش��وه، صدور گواهی خاف واقع، تحصیل 
مال از طریق نامش��روع و خیانت در امانت را در 
پرونده خود دارد. در جلس��ه دیروز رسیدگی به 
اتهامات عمارت ساز، نماینده دادستان در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: متهم خارج از حدود اختیار 
ضمانتنامه صادر کرده و دادگاه حقوقی در این باره 
رای داده اس��ت. در باب تعدد جرم، استناد ما به 
تبص��ره یک ماده 134 قانون مجازات اس��امی 
اس��ت و دادگاه بای��د ب��رای هر عن��وان جزایی 
مجازات تعیین کند. به گزارش میزان، وی افزود: 
درباره ادعای وکی��ل متهم مبنی بر اینکه وجه 
ضمانتنامه ها پرداخت شده است، گفتنی است 
بازگشت وجه برخی از آنها تا 2 ماه طول کشیده 
است، آنچه مهم است متهم پی در پی چک های 
بین بانک��ی را صادر و جایگزین می کرده اس��ت. 
نماینده دادستان ادامه داد: درباره وجوه تحصیل 
شده توسط متهم به اقاریر وی استناد شده و هر 
ضمانتنامه و چک بین بانکی که خود متهم اقرار 
ب��ه جعلی بودن آنها کرده و عاوه بر آن عوایدی 
که از آنها حاصل ش��ده مورد بررسی قرار گرفته 
است. قاضی صلواتی در پایان جلسه دیروز، ختم 
رسیدگی به این پرونده را اعام کرد و گفت: حکم 

در مهلت قانونی صادر و اعام خواهد شد.

بازدید سرلشکر باقری 
از پاایشگاه ستاره خلیج فارس

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
از پاایش��گاه میعان��ات گازی 
ستاره خلیج فارس بازدید کرد. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر 
محمد باقری در جریان سفر به 
استان هرمزگان از بخش های مختلف پاایشگاه 
میعانات گازی س��تاره خلیج ف��ارس بازدید کرد. 
باق��ری در این بازدید با حض��ور در اتاق کنترل 
پاایش��گاه در جریان روند تولی��د فرآورده های 
نفت��ی این مجموعه ق��رار گرف��ت و اظهار کرد: 
پاایشگاه س��تاره خلیج فارس نماد خودباوری و 
توانمندی جوانان ایرانی اس��ت. رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح تصریح کرد: متخصصان قرارگاه 
س��ازندگی خاتم اانبیا)ص( با اج��رای این پروژه 
نشان دادند می توانند کارهای بزرگی را بدون اتکا 
به شرکت های خارجی انجام دهند. سعید محمد، 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( نیز در 
این بازدید ب��ا ارائه گزارش��ی از اقدامات قرارگاه 
خاطرنشان کرد: این پروژه در اختیار شرکت های 
خارجی بود که با ش��روع تحریم ها، آن شرکت ها 
اجرای پروژه پاایش��گاه را ره��ا کردند و رفتند. 
وی افزود: پس از خروج شرکت های خارجی این 
پروژه عظیم به قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( 
سپرده شد و این دستاورد بزرگ ملی با همت و 

مدیریت جهادی و انقابی به ثمر نشست.

گزارش موشکی وزیر دفاع 
به هیأت دولت

وزیر دفاع از وضعیت موش��کی 
کش��ور به هیات دولت گزارش 
داد. ب��ه گزارش تس��نیم، امیر 
حاتم��ی دی��روز در حاش��یه 
جلس��ه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: در جلسه هیات دولت گزارشی 
از وضعیت پیش��رفت دفاعی بویژه موش��کی ارائه 
ش��د. وی افزود: در زمینه های مختلف موش��کی؛ 
موش��ک هوا به هوا، زمین به هوا، زمین به زمین، 
سطح به سطح، ساحل به دریا و زیرسطح به سطح 
گزارش داده ش��د که مورد توج��ه هیات دولت و 
رئیس جمه��ور قرار گرفت. وزیر دفاع تصریح کرد: 
مجموعه این اقدامات در راستای برنامه ای است که 
به مجلس ارائه شده و این توانایی ها موجب رشد 
بازدارندگی کشور است. امیر حاتمی ادامه داد: همه 
پیش بینی هایی که برای سال ۹8 انجام شده بویژه 

درباره دقت موشک ها در دست انجام است.

 حسن روحانی 6 سال پس از مذاکرات هسته ای با غرب و پس از خروج کدخدا از برجام و بدعهدی اروپا در SPV : اخبار
چشم  ما ابتدا به رحمت خداوند بزرگ است که رزق و قدرت از اوست

حاا خدا
اخبار

پنجشنبه 13 دی 1397وطن امروز  شماره 2623 

»SPV معجزه نمی کند«؛ این 
عبارت��ی اس��ت که ای��ن روزها 
دولتی ها برای اتمام حجت با افکار عمومی درباره 
میزان تاثیرگذاری توافق جدید با اروپا می گویند. 
دولتی ه��ا که پی��ش از این و در فق��ره برجام از 
آب خوردن تا ازدواج و س��فره مردم را به برجام 
و تواف��ق با آمریکا و غرب گ��ره  زده بودند، حاا 
 SPV گویا درس عبرتی گرفته اند تا در ماجرای
دچار این خطای فاحش ک��ه بخش عمده ای از 
اعتبار دولت را در جامعه مخدوش کرده، نشوند. 
البته روایت هایی که در این میان درباره جزئیات 
و محتوای س��ازوکار مالی اروپا مطرح می شود از 
حد و قواره عدم تاثیرگذاری اقتصادی گذشته و 
ب��ه نوعی تراژدی و تاس��ف توام با حیرت تبدیل 
ش��ده اس��ت. به گزارش »وطن  ام��روز«، دیروز 
یکی از نمایندگان مجلس از جلس��ه ای با حضور 
محمدج��واد ظری��ف و بررس��ی SPV گفت و 
تصری��ح کرد جمع بن��دی این جلس��ه این بوده 
که اساس��ا نباید روی سازوکار مالی اروپا حساب 
اقتصادی باز کرد. ای��ن نماینده مجلس تصریح 

کرده در این جلسه جمع بندی شده تنها استفاده 
مهمی که می توان از س��ازوکار مال��ی اروپا کرد 
این اس��ت که این سازوکار روابط با اروپا را قطع 
نمی کند و دول��ت روحانی می تواند از این روابط 
برای ارتباط گیری با سایر کشورها استفاده کند. 
به عبارتی و در صورت صحت این روایت، دولت 
حس��ن روحانی سرمایه غیرقابل محاسبه برنامه 
هس��ته ای را که بر اس��اس اظهارات کارشناسان 
تنها بخش های��ی از آن حدود چند صد میلیارد 
دار ارزش داشته اس��ت، اکنون صرفا به قیمت 
حفظ ارتباط و دیالوگ سیاس��ی با اروپا تعطیل 
نگه داش��ته اس��ت! آیا این تمام دستاورد دولت 
حس��ن روحانی از 6 س��ال مذاکرات هسته ای و 
تعطیلی برنامه هسته ای ایران است؟ این روایت 
را حشمت اه فاحت پیش��ه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و از حامیان محمدجواد ظریف مطرح 
کرده است. فاحت پیش��ه در گفت وگو با مهر با 

اشاره به طوانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه 
مالی اروپا )SPV(، گفت: اخیراً در جلسه ای که 
کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه داشت، 
این مس��اله مورد بحث قرار گرفت و درخواست 
اعضای کمیس��یون آن بود که هر چه س��ریع تر 
درباره ای��ن موضوع، نتیجه مش��خصی به ملت 
داده شود. وی با بیان اینکه ایران فقط در عرصه 
سیاسی روی SPV حس��اب راهبردی باز کرده 
است، افزود: در واقع در شرایط کنونی ایران روی 

SPV حساب اقتصادی باز نکرده است.
عراق خروج آمریکا از برجام را بی اثر می کند ■

روایت فاحت پیشه از نقش موثر عراق برای 
ای��ران در روزهای تحریم نیز بس��یار قابل تامل 
است. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس ش��ورای اس��امی در این باره 
تصریح ک��رد: اروپایی ها از آمریکا می ترس��ند و 
نمی توانند س��ازوکار اقتصادی ب��ا ایران تعریف 

کنند اما از لحاظ سیاس��ی، ع��زم ازم را دارند و 
ایران هم از این ظرفیت برای ارتباط با کشورهای 
مختلف دنیا استفاده می کند. فاحت پیشه افزود: 
در واقع بسیاری از کااهایی که ما نمی توانیم از 
اروپا بگیریم، می توانیم از مرزها دریافت کنیم و 
همین مساله باعث شده حجم مناسبات غیرنفتی 
ما با کشور عراق، به اندازه 28 کشور اروپایی شود. 
وی تأکید کرد: پس از خروج آمریکا از برجام، ما 
تجارت خارجی خود را با برخی کش��ورها چون 
عراق افزایش دادی��م به گونه ای که تجارت ما با 
عراق طی 8 ماه گذشته، 50 درصد افزایش یافته 
است و از این طریق بسیاری از مشکات به وجود 
آمده پس از خروج آمریکا از برجام مرتفع ش��ده 
است. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اسامی گفت: برای ما 
مهم این اس��ت که در برابر فشارهای حداکثری 
آمریکا، بیش��ترین مقاومت را داش��ته باشیم و با 
کشورهای مختلفی که انگیزه سیاسی ازم برای 
هزینه کرد در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا 

دارند، همکاری کنیم.

SPV یک روایت تاسف بار از محتوای پسابرجام

پاسخ سعید جلیلی به اظهارات اخیر ظریف درباره اهداف برجامواکنش
65 سال از ملت عقبید!

»چه کسی شعار می داد هم سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ کارخانه ها؟«



کارگر
چه دستگاهی باید از منافع کشور دفاع کند؟

 خاک  خوردن 17 ساله
 10 هزار کانتینر کاا در گمرک 

در نشس��ت مش��ترک مدی��رکل بن��ادر و 
دریان��وردی هرم��زگان ب��ا سرپرس��ت حوزه 
نظارت گمرکات اس��تان هرم��زگان و گمرک 
ش��هید رجایی اعام ش��د ۴۲ هزار کانتینر در 
محوطه  های بندر ش��هید رجایی دپو شده که 
۱۰هزار کانتینر از سال ۸۰ تا حاا تعیین تکلیف 
نشده   اند. به گزارش ایس��نا، افزایش قیمت ارز 
باعث ش��ده قیمت کااه��ای وارداتی افزایش 
پیدا کند که این مساله در نهایت باعث کاهش 
واردات کااهای خارجی ش��ده است. حسین 
س��عیدی، سرپرست س��تاد نظارت گمرکات 
استان و مدیرکل جدید گمرک شهید رجایی 
در این نشست اظهار داشت: آمادگی داریم در 
بحث تعیین تکلیف کااهای رسوبی و متروکه 
به یک جمع   بندی برسیم. بسیاری از این کااها 
به دلیل محدویت  های ناشی از قوانین و مقررات 
جاری، امکان خروج از بندر را پیدا نکرده است 

و با تعامل خوب ۲ مجموعه قابل حل است.

دبیر اتحادیه محصوات معدنی:
 معدنکاران از جهانگیری

 بیشتر از ترامپ می ترسند!

و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه  دبی��رکل 
صادرکنندگان محصوات معدنی ایران با بیان 
اینکه مشکل اساسی بخش معدن متولی این 
صنعت است، گفت: وقتی مدیر دولتی در اتاق 
خود را به روی فعاان اقتصادی می بندد، چگونه 
می توان به کس��ب و کار امی��دوار بود. کامران 
وکیل در گفت وگو با تس��نیم، اظهار داشت: در 
بخش سنگ آهن متأسفانه معادن در دوره ای 
متهم به خام فروش��ی شدند ولی پس از اینکه 
واحدهای فرآوری در این معادن مستقر شد این 
مش��کات برطرف شد اما اعمال قوانین جدید 
دولتی و حتی هزینه های باای حمل ونقل موانع 
فعالیت آنها را بیشتر کرده است. وکیل با بیان 
اینکه در این شرایط سخت تحریم دولت باید 
در کنار فعاان اقتصادی کش��ور باش��د، افزود: 
متأسفانه این روزها دولت گوش شنوایی برای 
ش��نیدن دردهای فعاان اقتصادی ندارد. ما به 
هیچ عنوان نگران تحریم های بین المللی نیستیم 
ام��ا نگرانیم که دولت در تصمیمات متعدد هر 
روز بخش��نامه  جدیدی را اباغ کند. وی ادامه 
داد: رحمانی پیش از وزیر شدن و در زمانی که 
قائم مقام وزیر صنعت بود در جلساتی با فعاان 
اقتصادی می گفت یکی از اتاق های طبقه دهم 
وزارتخانه به تش��کل ها اختص��اص دارد و آنها 
می توانند ب��ا حضور در این اتاق همفکری های 
ازم را با وزارتخانه داش��ته باش��ند اما در عمل 
هیچ��گاه در این اتاق باز نش��د. وکیل تصریح 
ک��رد: م��ن از اینکه ترامپ ه��ر روز صحبت از 
اعمال تحریم های جدید کند نمی ترسم اما از 
این می ترس��م که معاون اول رئیس جمهور در 
سخنرانی هایش از سیاست گذاری هایی صحبت 
می کند که نه تنها عایدی برای فعاان صنعت 

ندارد بلکه آنها را نگران تر می کند.

معاون برنامه ریزی وزارت راه وشهرسازی:
ایران در اولویت بازسازی سوریه است

موافقتنامه نهایی راهبردی ایران و س��وریه 
تهیه ش��ده ولی هنوز به امضا نرسیده است؛ در 
این موافقتنامه، نظام تأمین مالی هم پیش بینی 
ش��ده اس��ت. امیر امینی، معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت راه وشهرسازی با بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: اگر مکانیزم تأمین مالی را دولت 
س��وریه تدارک نبیند، بخ��ش خصوصی ما هم 
نمی توان��د ورود پیدا کند. یکی از پیش نیازهای 
مشارکت بخش خصوصی ما در بازسازی سوریه، 
ش��فاف بودن نظ��ام تأمین مالی طرف س��وری 
اس��ت. وی افزود: سوری ها یا امتیاز می دهند یا 
منابع مالی. قرار نیست مبلغ یا منبعی را دولت 
ایران س��رمایه  گذاری کند بلکه قرار اس��ت بازار 
کار مناس��بی را در این کشور فراهم کند. امینی 
تصری��ح ک��رد: با وج��ود متقاضیان زی��اد برای 
مشارکت در بازسازی سوریه اما دولت دمشق و 
خود مردم این کشور مایل هستند این پروژه ها را 
به ایران و بخش خصوصی کشورمان واگذار کنند. 
وی با بیان اینکه سوری ها متقاضیان زیادی برای 
مشارکت در بازسازی کشورش��ان دارند، گفت: 
از روس��یه و کشورهای عربی به دمشق مراجعه 
کرده  اند تا در پروژه  های عمرانی سوریه مشارکت 
کنند اما دولت دمش��ق و خود مردم این کشور 
مایل هس��تند این پروژه ها را ب��ه ایران و بخش 
خصوصی کشورمان واگذار کنند، بنابراین قطع 
به یقین منابع مالی از س��وی دولت ایران برای 

بازسازی سوریه نخواهد رفت.

 مرکز آمار ایران گزارش کرد
نرخ بیکاري پاییز 97؛ 11/7 درصد

در پاییز ۱٣٩٧ به میزان ۴۰/5 درصد جمعیت 
۱۰ س��اله و بیشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
یعني در گروه ش��اغان یا بیکاران قرار گرفته اند. 
به گزارش »وطن امروز«، بررس��ي تغییرات نرخ 
مش��ارکت اقتصادي حاکي از آن اس��ت که این 
نرخ نس��بت به پایی��ز ۱٣٩6 بالغ ب��ر ۰/6 درصد 
افزایش داش��ته است. بررس��ي نرخ بیکاري افراد 
۱۰ س��اله و بیش��تر در پاییز ٩٧ نشان مي دهد 
۱۱/٧ درص��د از جمعیت فعال )ش��اغل و بیکار( 
بیکار بوده اند. س��یر تغییرات این ن��رخ حاکي از 
آن اس��ت که این شاخص نسبت به پاییز ۱٣٩6 
هیچگونه تغییري نداشته و جمعیت بیکار کشور 
ب��ا ٧۲ هزار نفر افزایش به ٣ میلیون و ۱٧۴ هزار 
نفر رسیده اس��ت. در پاییز ٩٧ جمعیت شاغان 
۱۰ ساله و بیشتر ۲٣ میلیون و٩۲۲ هزار نفر بوده 
که نسبت به پاییز پارسال 6۰۸ هزار نفر افزایش 
داشته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده 
اقتصادي نش��ان مي دهد که در این فصل بخش 
خدمات با ۴٩/٩ درصد بیش��ترین سهم اشتغال 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و در مراتب بعدي 
بخش هاي صنعت با ٣۲/٩ درصد و کش��اورزي با 
۱٧/۲ درصد ق��رار دارند. نرخ بیکاري جوانان ۱5 
تا ۲٩ س��اله حاکي از آن است که ۲۴/5 درصد از 
فعاان این گروه سني بیکار بوده اند. بررسي سهم 
اش��تغال ناقص نیز نشان مي دهد در پاییز امسال 
۱۱/٧ درصد جمعیت شاغل،  به دایل اقتصادي 
)فصل غی��رکاري، رکود کاري، پیدا نکردن کار با 
ساعت بیش��تر و…( کمتر از ۴۴ ساعت در هفته 
کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي بوده اند. این 
در حالي است که ٣6/5 درصد از شاغان ۱۰ ساله 
و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

گزارش سازمان برنامه و بودجه از بخش مسکن
ایران 2/6 میلیون خانه خالی دارد

اگرچه کل واحدهای مسکونی در کشور حدود 
۲5/۴ میلیون واحد اس��ت اما ب��ا توجه به تعداد 
کل خانوارها حدود ۱/۴ میلیون واحد مس��کونی 
در کش��ور اضافه بر نیاز مسکن وجود دارد که به 
دلیل درست عمل نکردن مکانیزم بازار بوده است. 
بر اس��اس اطاعات منتشر شده از سوی سازمان 
برنام��ه و بودجه، ارزش افزوده بخش مس��کن در 
اقتصاد ایران همچنان منفی اس��ت که باتوجه به 
باا بودن حجم بخش ساختمان از مجموع اقتصاد 
ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش از پیش 
پی��دا می کند. این گ��زارش می افزاید در مجموع 
بررس��ی عملکرد ش��اخص های کلی��دی بخش 
مس��کن در برنامه ششم توسعه نشان می دهد بر 
اساس سرش��ماری س��ال ۱٣٩5 تعداد خانوارها 
در کش��ور حدود ۲۴ میلی��ون و تعداد واحدهای 
در حال اس��تفاده معادل ۲۲/۸ میلیون است، به 
عبارت دیگر، نیاز مس��کن ناشی از تراکم بیش از 
یک خانوار در واحد مسکونی حدود ۱/۲ میلیون 
واحد اس��ت، از طرفی ح��دود ۲/6 میلیون واحد 
مس��کونی خالی در کش��ور وجود دارد که بخش 
عم��ده ای از واحده��ای خالی ب��ه دلیل منطبق 
نبودن با نیاز مصرفی و اس��تطاعت متقاضیان به 
صورت لوکس و با متراژ باا س��اخته شده است. 
تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده شهری در 
س��ال ٩6 حدود ٣٣۴ هزار واحد مسکونی است 
که نسبت به هدف گذاری اولیه حدود 5۰ درصد 
انحراف وجود دارد. تعداد واحدهای عرضه شده در 
سال ٩6 نس��بت به نیاز ساانه مسکن در کشور 
که ساانه حدود ٧۰۰ هزار واحد است، رقم بسیار 
پایینی است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی 
روس��تایی تکمیل شده در س��ال ٩6 نیز حدود 
٧۱ هزار واحد بوده که نس��بت به هدف کّمی در 
نظر گرفته شده یعنی ۱٧۰ هزار واحد مسکونی، 

عملکرد مناسبی نیست.

 آغاز ثبت نام
 انتخابات اتاق های بازرگانی

انتخابات نهمی��ن دوره هیات های نمایندگان 
اتاق ه��ای بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
سراسر کشور ۱۱ اسفندماه ۱٣٩٧ برگزار می شود. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، انجم��ن نظارت بر 
انتخابات دوره نهم اتاق های بازرگانی ایران با انتشار 
آگهی اعام کرد: اعضای اتاق های بازرگانی سراسر 
کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای 
ش��رایط ازم بوده و داوطل��ب عضویت در هیات 
نمایندگان اتاق های بازرگانی هستند می توانند از 
س��اعت ۸ سه ش��نبه ۱۱ دی تا پایان وقت اداری 
۲6 دی برای دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در 
دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر 
در تهران به اتاق بازرگانی تهران و در شهرستان ها 
به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در 

اتاق شهرستان مراجعه کنند.

گمرک

3اقتصاد

گروه اقتصادی: مس��ؤول تحقی��ق و تفحص های 
هیات رئیسه مجلس گفت: در تحقیق و تفحص از 
سازمان هدفمندی یارانه ها به این مساله رسیدیم که 
دولت منابع هدفمندی یارانه ها را در جاهای دیگر و 

برای مصارف عمومی خرج کرده است.
به گزارش »وطن امروز«، بسیاری از نمایندگان 
مجلس از تخلفات متع��دد یارانه ای دولت روحانی 
انتق��اد کرده ان��د و بارها هش��دار دادن��د که پول 
هدفمندی طبق قانون هزینه نمی ش��ود. ۲ س��ال 
پیش حت��ی حاجی بابایی، نماینده مجلس در یک 
برنامه تلویزیونی پرده از تخلف��ات کان دولت در 
این زمینه برداشت و گفت: حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان بر اساس قانون از مردم دریافت می شود و فقط 
حدود ٣5 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت 
می ش��ود و مابه التفاوت آن به خزانه بازنمی گردد. 
طبق بررسی های انجام ش��ده از ٣ محور پژوهشی 
درباره درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها در 
سال ۱٣٩5، هر یک از محورها درآمدهای دولت را 
حدود ٧۸ و ٧٧ هزار میلیارد تومان  برآورد کرده اند 
و بررس��ی های به  عمل  آمده در کمیسیون تلفیق 
برنامه شش��م درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها، 
حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است. 
در واق��ع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بر اس��اس 
قانون از مردم دریافت شده  که ٧هزار میلیارد تومان 
آن مالیات اس��ت و فقط حدود ٣5 هزار میلیارد به 
مردم پرداخت می شود که سرجمع تقریباً ۴۱٧۰۰ 
میلیارد تومان می شود. بر اساس درآمد به دست آمده 
و مبل��غ پرداختی یارانه ها به عم��وم مردم، حدود 
٣٩ هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی گردد که 
این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از 
واریز به خزانه خرج  می شود. نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودج��ه در واکنش به این اظهارات گفت: 
سازمان هدفمندی یک واسطه است که از شرکت 
پخ��ش و پاایش،  گاز، آبفا و برق و توانیر این اقام 
را دریافت می کند و سهم آنها نیز مشخص است و 
به عنوان درآمد بین مردم تقسیم می کند و این ۲ 
نکته که غالباً یکی از نمایندگان محترم آن را تکرار 
می کند اگر بگوییم بنزین به فان قیمت در تعداد 
روزهای س��ال به فروش می رسد و آن را بخواهیم 

برای درآمد هدفمندی لحاظ کنیم، غلط است.
اگ��ر بخواهیم ف��روش بنزی��ن را به حس��اب 
هدفمندی بگذاریم اصاً کار صحیحی نیست، زیرا 
این پول درآمد شرکت پاایش و پخش است و به 
حس��اب خزانه واریز می ش��ود و یک عدد درآمدی 
اس��ت که این موضوع درآمد س��ازمان هدفمندی 
نیس��ت، بلکه درآمد حاصل از فروش بنزین است 
که در ۱۰۰۰ تومان ضرب می کنیم که به حساب 
ش��رکت پاایش پخش می رود. ی��ک مقدار از این 
درآمد را گاز می فروش��یم، یعنی مقدار فروش گاز 
ض��رب در قیمتش به حس��اب ش��رکت گاز واریز 
می ش��ود و این درآمد به عنوان ش��رکت گاز است 
پ��س هر چه درآمد از مح��ل فروش گاز و بنزین و 
برق است به حساب خزانه می رود اما این شرکت ها 
باید بر اساس قانون، خالص درآمد یعنی کسورات 
این س��ازمان ها را که هزینه می ش��ود به سازمان 
هدفمندی بدهد، بنابراین آنچه سازمان هدفمندی 

بر اساس نظر دیوان محاسبات به عنوان یک سازمان 
مرجع باید حکمیت کند،  اعام می کند که درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها ٣6 هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان اس��ت و تکرار کردن درآمدهای شرکت گاز، 
توانی��ر و پاای��ش و پخش و متوقع ک��ردن مردم 
درباره این پول ها که مربوط به هدفمندی اس��ت و 
به شما داده نمی شود، درست نیست و این توضیح 

و اطاع رسانی نادرستی است. 
با وجود اظهارات نوبخت اما مرکز پژوهش های 
مجلس گفته های حاجی بابای��ی و تخلفات دولت 
را تایید کرد و حتی دیوان محاس��بات از آمارهای 
متناقض دولت در درآمد و هزینه یارانه ها خبر داد. 
اسفند سال ۱٣٩6 طبق گزارش  صادق منتی نژاد، 
مع��اون حقوقی مجل��س و تفریغ بودج��ه دیوان 
محاسبات کل کشور، درآمد ناخالص فروش داخلی 
و صادرات حامل های انرژی )فرآورده های نفتی، گاز 
طبیعی، برق و آب( در سال ٩5، در برخی ردیف ها 
با اختاف باای ۲۰ درصد مواجه بوده اس��ت. این 
نخستین  گزارش رسمی دیوان محاسبات کل کشور 
درباره منابع هدفمندی یارانه ها )همان درآمدهای 
ناشی از فروش حامل های انرژی( در دولت روحانی 
اس��ت که رسانه ای شده است. مقایسه این گزارش 
با آخرین گزارش س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
درباره منابع هدفمندی یارانه ها در سال ٩5 بیانگر 
شکاف بین محاسبات دستگاه نظارتی با آمار اعامی 
از سوی دولت است. بدین ترتیب برخاف نظارت 

دیوان محاسبات، اثری از اختصاص درآمد صادراتی 
گاز و فروش داخلی آب به منابع هدفمندی یارانه ها 
دیده نمی ش��ود و در مجموع حساب و کتاب نهاد 
نظارت��ی از اخت��اف ۱۴/۱ درص��دی اختص��اص 
صحیح منابع هدفمندی توس��ط دولت در س��ال 
٩5 خب��ر می دهد که مبلغی در ح��دود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان می شود! تقاضای تحقیق و تفحص از 
سازمان هدفمندی یارانه ها در آذر ماه ٩5 به هیات 
رئیس��ه ارائه و یک ماه بعد به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع ش��د. گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص 
از سازمان هدفمندی یارانه ها آماده و به کمیسیون 
اقتصادی تقدیم ش��ده تا پ��س از تأیید و تصویب 
در این کمیس��یون، جه��ت قرائت به صحن علنی 
مجلس ارائه شود. اکبر رنجبرزاده، مسؤول تحقیق و 
تفحص های هیات رئیسه مجلس در این باره گفت: 
یکی از مهم ترین نتایج بررسی این پرونده آن است 

که متاس��فانه دولت در مواردی منابع 
هدفمندی یارانه ها را در جاهای دیگر و 
برای مصارف عمومی خرج کرده است.

جزئی�ات یارانه ۱۴۰ه�زار میلیارد  ■
تومانی ۹۸

س��خنگوی س��تاد بودجه با بیان 
اینک��ه تم��ام دریافتی های ناش��ی از 
اجرای قانون هدفمندک��ردن یارانه ها 
به حس��اب س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز 

می شود، گفت: منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 
در ایح��ه بودجه ٩۸ ح��دود ۴۴ درصد افزایش 
یافته اس��ت. مژگان خانلو در گفت وگو با تسنیم 
گفت: تمام منابع )دریافتی های( ناش��ی از اجرای 
قانون هدفمندکردن یارانه ها به حس��اب سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور 
واریز و پس از تخصیص س��ازمان برنامه و بودجه 

کشور هزینه می شود.
وی افزود: در ایحه بودجه س��ال ۱٣٩۸ منابع 
و مص��ارف قانون هدفمندک��ردن یارانه ها به میزان 
۴۴ درصد رش��د یافته و از ٩۸.۸٣۴ میلیارد تومان 
در قانون بودجه سال ۱٣٩٧ به ۱۴۲.6۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است. سخنگوی ستاد بودجه گفت: 
افزایش دریافتی های حاصل از قانون هدفمندکردن 
یارانه ها در ایحه بودجه سال ۱٣٩۸ نسبت به قانون 

سال ۱٣٩٧ حدود ۴٣٧۰۰ میلیارد تومان است.
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تأیید تخلف های متعدد یارانه ای دولت توسط مسؤول تحقیق و تفحص های هیأت رئیسه مجلس

منابع هدفمندی یارانه ها جای دیگری خرج شد!

بر اساس پیش بینی ایحه بودجه 
س��ال آینده درآم��د ارزی دولت 
٣٣ میلیارد دار اس��ت که اگر ۲۰ درصد س��هم 
صندوق توس��عه ملی و سهم شرکت ملی نفت از 
این میزان خارج ش��ود، درآمد خالص ارزی دولت 

به ۲۱ میلیارد دار بالغ می شود.
 به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک با 
اعضای کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: 
دولت می توانس��ت با پذیرش تضعیف پول ملی 
رقم بیش��تری در طرح های عمران��ی و بودجه 
جاری هزینه کند اما با این کار فش��ار مضاعفی 
بر مردم وارد می ش��د، بنابراین دولت تاش کرد 
در ایح��ه بودجه س��ال بعد، ۱۴ میلی��ارد دار 
برای واردات کااهای اساس��ی و نهاده  های دامی 

و کشاورزی اختصاص دهد. 
نوبخت درباره سکوت ایحه 
بودجه درب��اره افزایش نرخ 
انرژی نیز گفت:  حامل  های 
به مجلس پیش��نهاد دادیم 
مبلغ ۱٧ هزار و ٣۰۰ میلیارد 

تومان از مح��ل واقعی ک��ردن قیمت ها درآمد 
داشته باشیم که عده ای در مجلس با آن مخالفت 
کردند، از این رو این پیشنهاد امسال حذف شد 
اما اگر مجلس این موضوع را تصویب کند آماده 
اجرای آن هستیم. وی درباره اعتباری که بانک 
مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات 

مالی غیرمجاز اختصاص داد، 
تصریح ک��رد: بانک مرکزی 
این مبل��غ را تخصیص داد 
تا از محل فروش دارایی های 
این موسس��ات بازگردد که 
البت��ه هنوز ای��ن پول ها به 
خزانه بازنگش��ته اس��ت. وی همچنین افزایش 
حقوق کارکنان دولت و بازنشس��تگان به میزان 
۲۰ درص��د را یکی دیگر از ش��اخصه های ایحه 
بودجه س��ال ٩۸ عن��وان ک��رد و از نمایندگان 
خواس��ت با توجه ب��ه اینکه هرگون��ه تغییر در 
ردیف  های درآمد و هزین��ه ای دولت، غیرواقعی 

و غی��ر قابل تحقق اس��ت و فقط ب��رای برخی 
دس��تگاه ها توقع ایجاد خواهد کرد، تاش کنند 
ردیف  های درآمد و هزینه دولت، در قانون بودجه 
مصوب مجلس تغیی��ر نکند. نوبخت همچنین 
سهم طرح  های عمرانی در ایحه بودجه سال ٩۸ 
را ٣6 هزار میلیارد تومان دانس��ت و گفت: باید 
تاش کنیم این بودجه فقط در محل طرح  های 
اولویت دار یا در آستانه افتتاح هزینه شود تا هرچه 
زودتر طرح به افتتاح برسد. وی با اشاره به اینکه 
در ایحه س��ال آینده حذف ٣ دهک درآمدی از 
فهرست یارانه بگیران بر عهده استانداران گذاشته 
ش��ده است، از این پیش��نهاد دفاع کرد و گفت: 
باید مبالغی که در اس��تان ها از محل قطع یارانه 
صرفه جویی می ش��ود، در س��طح همان استان 

سرمایه  گذاری شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
رش��د  از  گزارش��ی  در  اس��امی 
اقتصادی بین منف��ی ۲/6 درصد تا منفی 5/5 درصد 
در پایان س��ال ٩٧ و  تداوم رش��د اقتصادی منفی در 
س��ال ٩۸ تحت تأثیر کاهش صادرات نفت خبر داد. 
مرکز پژوهش های مجلس با در نظر گرفتن ۲ سناریو، 
پیش بینی کرده رش��د اقتصادی سال ٩٧ بین منفی 
5/5 درص��د تا منف��ی ۲/6 درصد و در س��ال ٩۸ در 
خوش بینانه تری��ن حال��ت منف��ی ۴/5 درص��د و در 
بدبینانه تری��ن حالت منفی 5/5 درص��د خواهد بود. 
بن��ا به این گزارش از آنجا که عملکرد بخش حقیقی 
اقتصاد در س��ال های ٩٧ و ٩۸ بیش از هر چیز متأثر 
از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است، انتظار 
می رود در سال ٩۸، شاهد وضعیت به نسبت مشابهی 
با س��ال ٩۱ از حیث تأثیر تحریم ها و واکنش عملی 
فعاان اقتصادی کشورهای طرف معامله  بر عملکرد 
بخش حقیقی اقتصاد باشیم. در سناریوی اول فرض 
ش��ده در سال ٩۸ به طور میانگین روزانه یک میلیون 

بشکه نفت و میعانات گازی صادر شود و در سناریوی 
دوم فرض شده صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه 
دوم سال ٩٧ کاهشی حدود ۱/6 میلیون بشکه در روز 
داش��ته باش��د، به این ترتیب در کل سال ٩٧، به طور 

میانگی��ن ۱/5 میلیون بش��که در روز صادرات نفت و 
میعانات گازی ثبت شود، عاوه  بر این در سال ٩۸ نیز 
روزانه به طور میانگین ٩۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و 

میعانات گازی انجام شود.

گفتنی است محصول ناخالص داخلي در 6 ماهه 
۱٣٩٧ به رقم ٣٧٣.۸۸٩.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان با نفت 
و ۲۸٩.٩5٩.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بدون احتس��اب 
نفت رس��ید. به گزارش »وطن امروز«، رقم یادشده در 
مدت مشابه ۱٣٩6 با نفت ٣٧۲.۴6۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
تومان و بدون نفت ۲۸٩.۱۸٧.٩۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان 
بوده که نشان از رشد ۰/۴ درصدي محصول ناخالص 
داخلي با نفت و ۰/٣ درصدي محصول ناخالص داخلي 
بدون نفت در 6  ماهه نخست ٩٧ دارد. نتایج یادشده 
حاکي از آن است که در این 6 ماه رشته فعالیت هاي 
گ��روه کش��اورزي ۲/5-، گروه صنع��ت ۱/۲- و گروه 
خدمات ۲/٣ درصد نس��بت به 6 ماهه نخس��ت ٩6 
رشد داشته است. گفتنی است این گزارش برگرفته از 
گروه کشاورزي شامل زیربخش هاي زراعت و باغداري، 
دام��داري، جنگل داري و ماهیگی��ري و گروه صنعت 
شامل زیربخش هاي استخراج نفت خام و گاز طبیعي، 
استخراج دیگر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز 

طبیعي و ساختمان و گروه خدمات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست کمیسیون عمران مجلس:
مجلس قیمت سوخت را افزایش دهد

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد
رشد اقتصادی منفی 5/5 درصد در پایان سال ۹7

سوخت

شاخص

معدن

خانه

اتاق

پرداختی های هدفمندی 
مبلغشرح

۴25۰۰میلیارد تومانیارانه نقدی
۹6۰۰ میلیارد تومانمالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری ها

۱5۰۰ میلیارد تومانتوسعه خطوط لوله نفت
۱7۹۰۰ میلیارد تومانانتقال و فروش گاز طبیعی

33۰۰ میلیارد تومانحمایت از صنعت آب
23۸۰۰ میلیارد تومانحمایت از صنعت برق

۱۰۹۰۰ میلیارد تومانسهم شرکت ملی نفت ایران
۱۱هزار میلیارد تومانهزینه حمل ونقل و فروش فرآورده های نفتی

۱7۸۱ میلیارد تومانبازپرداخت تعهدات به نیروگاه های سیکل ترکیبی
7۰۰۰ میلیارد تومانبیمه زنان بی سرپرست

۴۹۰۰ میلیارد تومانسامت
6۱۴5 میلیارد تومانخرید تضمینی گندم

2۱۱6 میلیارد تومانسایر
۱۴26۰۰میلیارد تومانجمع

منابع درآمدی یارانه ها
مبلغشرح

۴5۰۰ میلیارد تومان)رشد( ارزش فروش داخلی فرآورده های نفتی
273۰۰هزار میلیارد تومانصادرات فرآورده های نفتی

۱7۸۱ میلیارد توماننرخ سوخت نیروگاه ها
7هزار میلیارد تومانافزایش ارزش فروش داخلی گاز طبیعی

3۱۰۰ میلیارد تومانعوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق و منابع حاصل از فروش آب
۴37۰۰ میلیارد تومانافزایش دریافتی های حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه ها

عمران

روز
ن ام

   وط
س:

 عك
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هواشناسی پیش بینی کرد
آسمان ۸ استان برفی و بارانی

مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان 
هواشناسی گفت: س��امانه بارشی که وارد کشور 
ش��ده اس��ت،  پنجش��نبه )امروز( تقویت شده و 
باعث ب��ارش باران و ب��رف در دامنه های جنوبی 
البرز در اس��تان های قزوین، البرز، تهران و برخی 
مناطق مرکزی خواهد شد. احد وظیفه به ایسنا 
افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، سامانه بارشی از جنوب غرب و غرب 
وارد کش��ور شده  و بتدریج به دامنه های جنوبی 
البرز در اس��تان های قزوین، البرز، تهران و برخی 
مناطق مرکزی گسترش می یابد که باعث بارش 
باران و برف می شود.  وی گفت: با تقویت سامانه 
بارشی، دامنه فعالیت آن به شمال غرب، دامنه های 
البرز مرکزی، مرکز، جنوب و برخی مناطق شرق 
و ش��مال شرق کشور گسترش می یابد. مدیرکل 
پیش بینی و هشدار سریع س��ازمان هواشناسی 
افزود: با شمالی شدن جریان ها روی دریای خزر، 
بارش در س��واحل دریای خزر نیز آغاز می شود، 
همچنین غ��رب خلیج فارس م��واج پیش بینی 
می شود. وظیفه با اشاره به اینکه بارش در شمال 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد شدید خواهد 
بود، گفت: ش��دت بارش برای شمال خوزستان، 
شمال فارس، لرس��تان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحم��د، مرکزی، جنوب همدان، 
جنوب غرب کردس��تان و شمال غرب کرمانشاه 
پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه سامانه بارشی 
در نیمه غربی و مرکز کش��ور تضعیف می ش��ود، 
اظهار داش��ت: روز جمعه )فردا( بارش در ش��رق 
و شمال ش��رق ادامه خواهد داشت و این سامانه 

بعدازظهر از شمال شرق کشور خارج می شود.

 نصب قاطع های حرم مطهر
 امامین عسکریین )ع(

رئیس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات سامرا 
از نصب قاطع )دیواره حائل بین قس��مت زنانه و 
مردانه( حرم مطهر امامین عس��کریین با همت 

استادکاران خوزستانی خبر داد.
به گ��زارش مهر، عب��اس قطب الدینی گفت: 
قاطع همان دیواره حائل بین بخش زنان و مردان 
در حرم های مطهر اس��ت؛ در برخی زمان ها مثل 
اربعین به دلیل ازدحام جمعیت، فش��ار زیادی به 
حائل ه��ای قدیمی که عمدتا از چ��وب بود، وارد 
می آم��د و آنها را می شکس��ت. وی افزود: جوانان 
خوش��فکر ایرانی با حمایت خیران خوزس��تانی، 
قاطع های جدیدی را طراحی کردند و س��اختند 
که افزون بر طرح زیبا، استحکام باایی نیز دارد. 
ستون های این کار اس��تیل است و ضمن مقاوم 
بودن زیبا هم هستند. برای قاب های میان استیل 
نیز از شیش��ه ضدگلوله استفاده ش��ده که روی 
آن طرح های مذهبی نقش بس��ته اس��ت. رئیس 
ستاد بازسازی عتبات س��امرا اظهار داشت: یکی 
از هموطنان خوزس��تانی به  نام حاج محمدتقی 
عاقبندی��ان و مردم ش��هیدپرور آب��ادان هزینه 

ساخت این قاطع ها را تامین کرده اند. 

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
 پذیرش ۴ هزار و ۷۴۹ نفر

 در دانشگاه فرهنگیان
مش��اور عالی س��ازمان س��نجش و آموزش 
کش��ور گفت: فهرست اسامی ۴ هزار و ۷۴۹ نفر 
پذیرفته شده نهایی هر یک از رشته های تحصیلی 
پردیس های دانش��گاه فرهنگیان و تربیت دبیر 
شهید رجایی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون 
سراس��ری ۹۷ روی سایت سازمان سنجش قرار 
گرفت. به گزارش میزان، حسین توکلی با اعام 
اینکه نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی  اعام شد، اظهار داشت: بر اساس 
برنامه زمانی اعام شده، فهرست اسامی ۴ هزار و 
۷۴۹ نفر پذیرفته شده نهایی هر یک از رشته های 
تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و تربیت 
دبیر ش��هید رجایی در مرحله تکمیل ظرفیت 
آزمون سراس��ری ۹۷ چهارش��نبه ۱۲ دی ۹۷ 
روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. توکلی 
گفت: از تعداد ۴ هزار و ۷۴۹ نفر پذیرفته ش��ده 
نهای��ی، ۲ هزار و ۵۸۱ نف��ر زن و ۲ هزار و ۱۶۸ 
نفر مرد هس��تند. همه پذیرفته شدگان مذکور 
ضرورت دارد یک هفته بعد از اعام اسامی شان 
در سایت سازمان سنجش، برای اطاع از برنامه 
زمانی، م��کان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام 
اینترنت��ی یا مراجعه حضوری ب��رای ثبت نام به 
س��ایت دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید 

رجایی مراجعه کنند. 

 بر اثر ترکیدگی لوله فاضاب
 در حوالی میدان انقاب اتفاق افتاد

 انتشار بوی نامطبوع
 در بخش وسیعی از پایتخت

رئیس اداره محیط زیس��ت شهر تهران گفت: 
منش��أ بوی نامطبوع در شهر تهران که عمدتا در 
مناطق مرکزی پایتخت انتشار یافته است هنوز 
مشخص نیس��ت. به گزارش ایسنا، در حالی که 
بویی مشمئز کننده در سطح شهر تهران استشمام 
می ش��ود، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران 
به ایس��نا اظهار داش��ت: هنوز منشأ بو مشخص 
نیس��ت و تیم های آتش نش��انی و محیط زیست 
در تاش هس��تند منش��أ آن را پیدا کنند. وی از 
ش��هروندان درخواس��ت کرد اگر مورد مشکوکی 
در س��طح ش��هر دیدند آن را به محیط زیس��ت 
یا آتش نش��انی اطاع دهند. گفتنی اس��ت علت 
 ای��ن ب��وی نامطب��وع، ترکیدگی لول��ه فاضاب

 در حوالی میدان انقاب اعام شده است.

فرماندار تهران مطرح کرد
بازرسی مستمر از صنوف تهران

معاون اس��تاندار تهران ضمن اشاره به نظارت 
و کنترل بر عملکرد اصناف گفت: تیم بازرس��ی 
فرمانداری تهران با هماهنگی و همکاری س��ایر 
دس��تگاه ها به صورت هفتگی از مناطق مختلف 

شهر تهران بازدید میدانی خواهد داشت.
به گزارش فارس، عیس��ی فره��ادی، فرماندار 
تهران درباره  بازرسی و بازدید سرزده تیم بازرسی 
فرمان��داری تهران از صنوف گوناگ��ون  تهران در 
س��طح منطقه ۱۵  گفت: بر اس��اس گزارش��ات 
شهروندان تهرانی در خصوص کم فروشی، مسایل 
بهداشتی و سایر موارد، اداره بازرسی فرمانداری با 
حضور دس��تگاه های ذی ربط از سطح شهر بازدید 
میدانی به عمل آورد تا موارد گزارش ش��ده مورد 
بازرسی و اقدام قرار گیرد. معاون استاندار و فرماندار 
تهران به اس��تمرار این گونه بازدید ها تأکید کرد و 
افزود: رسیدگی به شکایات و درخواست های مردم 
از وظایف خطیر اداره بازرس��ی تهران است که به 
صورت هفتگی این نظارت در سطح اصناف مختلف 
در مناطق بیست گانه ادامه خواهد داشت. وی افزود:  
ناظرین اصلی بر عملکرد و اداره شهر مردم هستند 
و بای��د ضمن همکاری با دس��تگاه های نظارتی و 
اجرایی و ارس��ال گزارش تخلفات در سطح شهر، 
در تحقق اهداف حقوق شهروندی پیشقدم باشند.

معاون اداره محیط زیست تهران:
»فیلتر دوده« مصوبه ای 

ازم ااجراست

معاون نظ��ارت و پایش اداره محیط زیس��ت 
اس��تان تهران ضمن اشاره به اینکه مصوبه فیلتر 
دوده ازم ااجراس��ت، گف��ت: به نظر می رس��د 
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه درباره فیلتر دوده 
به دلیل مش��کات اعتباری مطرح شده است. به 
گزارش ایسنا، هفته گذشته اعضای شورای شهر 
تهران به خرید فیلتر دوده از محل اوراق مشارکت 
رأی ندادند و موضوع »خرید فیلتر دوده« از ردیف 
این اعتبار حذف شد. همچنین محمد علیخانی، 
رئیس کمیس��یون حمل و نقل شورای شهر گفته 
ب��ود: فیلتر دوده کارایی ازم را ندارد و بس��یاری 
از اتوبوس هایی که این فیلتر را نصب کرده بودند 
اقدام به باز کردن فیلتر کرده اند. بهتر است به جای 
فیلتر دوده، اتوبوس نو بخریم و من اصرار معاونت 
حمل و نقل را بر خرید فیلت��ر دوده ای که کارایی 
ندارد، نمی فهم. در این راس��تا محمد رستگاری، 
معاون نظارت و پایش اداره محیط زیس��ت استان 
تهران با تاکید بر اینکه فیلتر دوده مصوبه هیات 
دول��ت اس��ت، اظهار داش��ت:  تم��ام بحث های 
کارشناس��ی فیلتر دوده و چگونگی کارایی آن در 
زمان تصویب مصوبه انجام شده، بنابراین تبدیل 
به مصوبه ای ازم ااجرا ش��ده اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه دستگاه های مختلف از جمله شهرداری 
تهران موظف هس��تند تکلیفی را ک��ه دولت بر 
عهده آنها گذاش��ته اجرا کنند، گفت: بخشی که 
عهده دار مس��ؤولیتی اس��ت، نمی تواند درباره آن 
مسؤولیت اظهارنظرهای کارشناسی کند. معاون 
نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران در 
پایان با بیان اینکه به نظر می رسد اظهارنظرهای 
غیرکارشناسانه درباره فیلتر دوده به دلیل مشکات 
اعتباری مطرح شده است، تصریح کرد: فیلتر دوده 
در مدت زمان مش��خصی به صورت پایلوت روی 
چند اتوبوس نصب ش��د و در آن بازه زمانی هیچ 
گزارش مکتوبی از ش��هرداری مبنی بر اینکه این 
فیلترها مشکلی دارند، برای محیط زیست استان 

تهران ارسال نشد.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: از اوایل هفته جاری، نام وزیر بهداشت 
نقل محافل و رس��انه ها شد و حتی در فضای مجازی 
ه��م خبره��ا و ش��ایعات گوناگونی پیرامون حس��ن 
قاضی زاده هاشمی وجود داشت. مهم ترین موضوع هم 
حول محور اس��تعفای وی و حضور نیافتن در جلسه 

دولت متمرکز شده بود. 
ماجرای سکاندار دستگاه سامت کشور به جایی 
رس��ید که روز گذشته خبرهای تایید شده ای به نقل 
از مدی��ران ارش��د وزارت بهداش��ت، از نرفتن وزیر به 
وزارتخانه از دوش��نبه حکایت داش��ت و این موضوع 
واکنش های گوناگونی را از سوی نمایندگان مجلس 
و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور در پی داش��ت. هر 
چند دایل اصلی این استعفا بحث بودجه اعام شده 
است اما انگار این روزها در ساختمان وزارت بهداشت 
خبرهای دیگری هم وجود دارد، چرا که اظهارنظرهای 
نمایندگان مجلس و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 

درباره دایل استعفا چیز دیگری می گوید!
خداحافظی آقای وزیر ■

قاضی زاده هاشمی که هفته گذشته استعفای خود 
را تحویل هیات دولت داده بود، در روزهای گذشته در 
حاشیه جلسه معاونان وزارت بهداشت از همکاران خود 
خداحافظی کرد و آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت 
گفته اس��ت: وزیر بهداشت از دوش��نبه به وزارتخانه 
نرفته اس��ت. ایرج حریرچی با تأیید خبر اس��تعفای 
وزیر بهداشت خاطرنش��ان کرد: وزیر روز چهارشنبه 
هفته گذشته استعفای خود را تقدیم کرده است. وی 
همچنین در پاس��خ به پرسشی درباره حضور نیافتن 
وزیر در وزارتخانه، با تایید خبرهای منتش��ر شده در 
روزهای گذش��ته افزود: وزیر از روز دوشنبه و پس از 
خداحافظی با معاونانش در وزارت بهداش��ت حضور 

نیافته است.
استعفا برای فرار از استیضاح! ■

این در حالی است که علی نوبخت حقیقی، رئیس 
کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس گفته است: 
»اطاع من از این موضوع این است که وی در شورای 
معاونان خداحافظی کرده  و گفته دیگر نمی تواند ادامه 
دهد«. وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه وزیر 
بهداش��ت دلیل استعفایش را کاهش بودجه سامت 
عنوان کرده اس��ت؛ آیا این گمانه زنی ها درست است؟ 
خاطرنشان کرد: بله! اینطور نقل می کنند که موضوع 
بودجه ای را دلیل اس��تعفایش مطرح کرده اس��ت اما 
امس��ال در بودجه، بودج��ه بیمه س��امت و وزارت 
بهداشت افزایش داشته اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 

ایحه بودجه بتازگی به مجلس 
آمده و نهایی هم نش��ده است و 
نمایندگان هم اگر موضوعی را 
صاح بدانن��د، می توانند آن را 
انجام دهند. وزی��ر می تواند در 
حضور  ذی ربط  کمیسیون های 
پیدا کند و دایل خود را بگوید 
و اعضا را قانع کند. نماینده مردم 
تهران اف��زود: با همی��ن مقدار 

بودجه ای که در حال حاضر س��ازمان برنامه و بودجه 
به مجلس فرستاده است، هم بودجه بیمه سامت و 
هم پول کل وزارت بهداشت افزایش پیدا کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: من مخالف افزایش بودجه وزارت 
بهداش��ت هس��تم، زیرا معتقدم زیادی بودجه به این 
وزارتخانه داده شده است و این پول در این وزارتخانه 

حیف و میل می شود.
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
خاطرنشان کرد: اس��تیضاح قاضی زاده هاشمی کلید 
خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه 
استیضاح وزیر بهداشت را امضا کردند؛ به نظر من فرار 
رو به جلوی وزیر به همین منظور اس��ت. وی درباره 
استیضاح وزیر بهداشت گفت: هفته پیش تعدادی از 
نمایندگان استیضاح آقای وزیر را امضا کردند. چندین 
س��وال هم در کمیسیون طرح ش��ده که وی باید به 
صحن علنی بیاید و پاسخ دهد. نوبخت با بیان اینکه در 
وسط راه همه چیز را گذاشتن و رفتن درست نیست 
و از سوی دیگر با توجه به شرایط، بحث دارو و درمان 
بس��یار مهم است، گفت: ایشان ادعا می کنند مردمی 

هس��تند در حال��ی که ب��ا این 
کارشان مردم را تنها می گذارند.

گایه ها از وزیر بهداشت ■
همچنین در همین باره رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه گفته 
اس��ت: »تاکنون ۳ هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت بدهی های 
وزارت بهداشت اختصاص یافته 
و ب��ا وجود آنکه ای��ن ردیف ها را 
کامل پرداخت کرده ایم مجبور شدیم ۵۰۰ میلیون یورو 
با اجازه رهبر انقاب از صندوق ذخیره ارزی برای بدهی 
دارویی وزارت بهداش��ت اختصاص دهیم«. محمدباقر 
نوبخت اظهار داش��ت: وزارت بهداشت تاکنون ۳ هزار 
میلیارد تومان از اعتبار طرح های عمرانی را علی الحساب 
ب��رای بدهی دارو دریافت کرده اس��ت. نوبخت با طرح 
این پرسش که آیا بدهی های وزارت بهداشت ناشی از 
عدم تخصیص های سال گذشته این وزارتخانه است؟ 
خاطرنشان کرد: در ابتدای سال برای آنکه طرح سامت 
به مشکل نخورد و وزیر بهداشت دچار استرس نشود، 
منابع را با توافق به وزیر بهداشت ارائه دادیم تا بر اساس 
آن مناب��ع برنامه ری��زی کند. وی تاکی��د کرد: متعهد 
هس��تیم تمام مناب��ع را برای وزارت بهداش��ت تامین 
کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان 
کرد: س��وال من این است؛ ربان هایی که هر پنجشنبه 
به عنوان افتتاح بیمارستان پاره می شود، از کجا تامین 
می شود؟ نوبخت با بیان اینکه افتتاح ها نتیجه همراهی 
سازمان مدیریت است، یادآور شد: وزارت بهداشت باید 
۳ هزار میلیارد هزینه های علی الحساب را که متعلق به 

هزینه های عمرانی است، برگرداند. 
وی با تاکید بر اینکه دول��ت هزینه های آموزش و 
اش��تغال هم دارد، افزود: کش��ور دچار دشواری است و 
باید همه مشکات و مس��ائل را برطرف کنیم. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: ۳ هزار میلیارد تومان برای 
گندمکاران اختصاص دادیم. اینکه بخشی مطالبه بودجه 
کند درست نیست و نباید از نظر سیاسی ناراحتی های 
وزیر را پیگیری کرد. وی گفت: بیمه سامت هم که در 
اختیار وزارت کار بود، از آن وزارتخانه منفک ش��د و به 
وزارت بهداش��ت پیوست. اینکه موضوعات را با هزینه 

کردن حل کنیم، هر شخصی می تواند انجام دهد. 
نوبخت افزود: در حال حاضر پرونده های بسیاری 
ب��رای تخصیص روی میز خزانه وزارت اقتصاد قرار 
دارد اما اینکه گفته شود به من پول دهید تا کاری 
را انجام دهم اینگونه نیست؛ ما به شما می گوییم به 
مقدار معینی پول دارید که باید آن را مدیریت کنید. 
اینکه ما مشکاتی را که باید از طریق اصاح برطرف 
کنیم به گ��ردن دیگری بیندازی��م، کار صحیحی 
نیس��ت. من هم می توانم در جمع بازنشس��تگان 
حاضر ش��وم و بگویم به شما پولی داده نشده و اگر 
هم اان بدهند این میزان نمی تواند به اندازه گذشته 
باش��د و دس��تمالی هم از جیبم در بیاورم و اشک 
گوشه چش��مم را پاک کنم؛ اینکه مشکلی را حل 
نمی کند. چگونه اس��ت که مشکات بازنشستگان 
دستگاه دیگری حل شده اما مشکات بازنشستگان 
یک دس��تگاه حل نش��ده؟ آیا می خواهید بگویید 
که ما نس��بت ب��ه آنچه در وزارت بهداش��ت انجام 
می شود مضایقه داریم و نسبت به دستگاه های دیگر 

پرداخت ها را انجام می دهیم؟! اصا اینگونه نیست.
تاش برای ماندن هاشمی ■

از تمام این اظهارنظرها که بگذریم، اظهارات رئیس 
دفتر رئیس جمهور چیز دیگری می گوید. به گفته محمود 
واعظ��ی، رئیس جمهور ت��اش دارد وزیر بهداش��ت در 
سمت خود باقی بماند. سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
خاطرنشان کرد: »آنچه د ر چند روز گذشته اتفاق ا فتا ده 
یک اختاف نظری اس��ت که آقای هاش��می د ر ارتباط 
با بودجه دارند، به همین د لیل استعفای ش��ان ر ا تقدیم 
رئیس جمه��ور کردند و آق��ای رئیس جمهور با توجه به 
اینکه وی ر ا وزیری ایق و فردی با عملکرد باا می دانند 
ت��ا اان مقاومت کردند که اس��تعفای وی ر ا نپذیرند و 
تاش کنند تا آنجا که امکان د ارد صحبت ش��و د تا این 
مشکل حل شو د«. به گفته واعظی، تاش رئیس جمهور 

بر این است که هاشمی ر ا حفظ کند.

آوای شهر

هر چند دایل اصلی این استعفا بحث 
بودجه اعام ش�ده اس�ت اما انگار این 
روزها در س�اختمان وزارت بهداش�ت 
خبرهای دیگری هم وج�ود دارد، چرا 
که اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و 
رئیس س�ازمان برنامه و بودجه درباره 

دایل استعفا چیز دیگری می گوید!
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سخنگوی وزارت بهداشت: وزیر هفته گذشته استعفا کرده و از دوشنبه به وزارتخانه نرفته است

بوی نامطبوع دعوا در کابینه
انتقاد تند نوبخت از وزیر بهداشت: اشک ریختن جلوی بازنشستگان مشکلی را حل نمی کند

دستگیری وارد کننده بزرگ کاغذ آژیر

گ�روه اجتماعی: رئیس پلیس پایتخت از بازداش��ت یک واردکننده 
ب��زرگ کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره خب��ر داد و گفت: ارزش این 

پرونده بیش از یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش مهر، س��ردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با حضور در برنام��ه زنده تلویزیونی تهران ۲۰ درباره برخورد 
پلی��س پایتخت با موادمخ��در اظهار کرد: در مب��ارزه با موادمخدر 
پلیس تهران ۲ کار را در دس��تور کار خود قرار داده است. وی افزود: 
جمع آوری معتادان و برخورد با فروش��ندگان موادمخدر در دستور 
کار پلی��س پایتخت قرار دارد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان 
اینکه فرآیند بازپروری و بازگرداندن معتادان به سطح جامعه اشتباه 
اس��ت، گفت: م��ا معتادان را جمع می کنم و  بع��د دوباره می بینیم 
که همان معتادان کف خیابان هس��تند. س��ردار رحیمی افزود: در 
بخ��ش مبارزه با موادمخدر بالغ بر ۱۳ تن کش��فیات موادمخدر در 
تهران داش��تیم که بیشتر تریاک بود. اگر این ۱۳ تن مواد مخدر به 
دست جوانان می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ همچنین ۵۴ باند بزرگ 
و ۵۵۰ قاچاقچی عمده را دس��تگیر و ۲۰ هزار معتاد را جمع آوری 

کردیم. وی بیان کرد: تا چند هفته آینده مرکز بازپروری سروش را 
راه اندازی و حدود ۲ هزار معتاد متجاهر را که حتی خانواده های شان 
آنها را ترد کرده  اند، بازپروری می کنیم. فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی کار خود را در حوزه هوشمند  سازی 
آغاز کرده است و قصد داریم سیستمی را راه اندازی کنیم تا اگر هر 
خودروی سرقتی از جلوی هر دوربین عبور کند به سرعت شناسایی 

شود. 
وی درباره روند دستگیری سلطان سکه گفت: پلیس تهران در راه 
مبارزه با داان ارز در شرایطی وارد کار شد که وضعیت بازار خوب 
نبود و با دستگیری ۵۰۰ دال بازار ارز می توانیم بگوییم تمام داان 
ارز تهران را جمع کرده ایم. فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد: 
در مواردی هم خط داان ارز را تا لب مرز رد   گیری کردیم و این کار 
ادامه خواهد داشت. سردار رحیمی گفت: در حوزه کارت های اجاره 
افرادی بودند که بیش از هزار کارت مردم را اجازه می کردند که این 
افراد دس��تگیر شدند و در مجموع ۱۷ پرونده بزرگ با کار عملیاتی 
پلیس پایتخت در قوه قضائیه تش��کیل شده است. سردار رحیمی با 

اش��اره به دستگیری باند وارد کننده کاغذ با ارز دولتی گفت: نیروی 
انتظامی تهران بزرگ در چند روز گذشته توانسته است یک گروه ۱۶ 
نفره را که اقدام به خرید ۳۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند، 
دس��تگیر کند. وی افزود: این باند هیچ کدام از کاغذها وارد شده به 
کشور را که با ارز دولتی وارد وارد کرده بود به بازار عرضه نکرده بود 
و حتی در مواردی با ارز دریافت شده هیچ کاغذی وارد نشده است. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: ارزش این پرونده تا امروز بیش از 

یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

گ�روه اجتماعی: معاون توس��عه 
وزی��ر  پش��تیبانی  و  مدیری��ت 
آموزش وپرورش گفت: طرح »معلم تمام  وقت« به 
امضای رئیس جمهور رسید و به آموزش وپرورش 

اباغ شد.
ب��ه گزارش فارس، عل��ی الهیارترکمن، معاون 
توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش 
در گردهمایی مش��ترک اعضای شورای معاونان و 
مدیران کل آموزش وپرورش اس��تان های کش��ور 
اظهار کرد: با مصوبه دولت، بیمه تکمیلی ایثارگران 
به دس��تگاه اجرایی واگذاری ش��ده اس��ت و برای 
تأمین بیمه شاغان به اعتبار نیاز داریم که چون 
از طریق بودجه آموزش وپرورش امکان پذیر نبود، 
مقرر شد شرکت بیمه دی از آبان ماه خدمت رسانی 
به ایثارگران ش��اغل را ادامه بده��د و اعتبار آن را 

سازمان برنامه تأمین کند 
و س��ازمان برنام��ه اب��اغ 
کرده است که اعتبار بیمه 
از  بازنشس��ته  ایثارگ��ران 
طریق دستگاه ذی ربط که 
سازمان بازنشستگی است، 

تأمین شود. 
وی با اشاره به بیمه تکمیلی فرهنگیان، اظهار 
کرد: بیمه تکمیلی کارکنان وزارت آموزش وپرورش 
به دلیل نارضایتی از ش��کل صندوقی باید تغییر 
رویکرد می داد و به این دلیل رایزنی با ۱۱ شرکت 

انجام ش��د و آنچه در حال 
حاضر اباغ  شده است بدون 
مح��دود ک��ردن خدمات 
و ش��وک قیمتی اس��ت. 
پرکاربردترین خدماتی که 
شناس��ایی کردیم، همین 
۲ ش��کل »الف« و »ب« است که ۹ خدمت بدون 
سقف در آن گنجانده  ش��ده است. معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش تأکید 
کرد: در طرح بیمه محدودیت هایی داش��تیم که 
تحلی��ل هزینه برای ش��رکت بیم��ه ۵/۱ درصد 

بیشتر سود ندارد و بسیاری از شرکت ها به همین 
دلی��ل وارد قرارداد با آموزش وپرورش نمی ش��وند. 
الهیارترکمن با بیان اینکه درباره تأمین نیرو نامه ای 
به سازمان امور اداری و استخدامی داده ایم، گفت: 
از سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده شد 
که آموزش وپرورش مازاد نیروی انس��انی دارد و به 
همین دلی��ل در گرفتن مجوز برای تأمین نیروی 
انسانی با چالش روبه رو هستیم که باید هرچه زودتر 

سند جامع نیروی انسانی نهایی شود.
وی خاطرنش��ان کرد: طرح معلم تمام وقت به 
امضای رئیس جمهور رسیده و به آموزش وپرورش 
اباغ  شده است که بزودی برای اجرا به ادارات کل 
اس��تان ها نیز اباغ خواهد ش��د و همچنین برای 
غذای مدارس شبانه روزی تأمین اعتبار شده و به  

حساب مدارس واریز شده است. 

امور  مدی��رکل  اجتماع�ی:  گ�روه 
کارگزاران حج، زم��ان اعام نتایج 
آزم��ون ارتقای مدیران و معاون��ان کاروان ها، معاونان 
مجموعه ها و مأموران اجرایی را اول هفته آینده اعام 

کرد.
به گزارش مهر، حمیدرضا محمدی، مدیرکل امور 
کارگزاران حج اعام کرد: نتایج آزمون ارتقای مدیران 
و معاون��ان کاروان ها، معاون��ان مجموعه ها و مأموران 
اجرایی سال اولی کاروان ها و مجموعه ها هفته آینده 

از طریق این اداره کل اعام می شود.
وی افزود: آزمون متقاضیان ارتقا در مسؤولیت های 
کارگ��زاری حج ۱۳۹۸، عصر جمعه با حضور بیش از 
۳ هزار و ۶۵۶ نفر از متقاضیان در سراسر کشور )به غیر 
از ایام( برگزار ش��د. مدیرکل امور کارگزاران سازمان 

حج و زیارت تصریح کرد: افرادی که در آزمون کتبی 
حداقل ۵۰ درصد امتیاز را کسب کنند، مجاز به طی 
مراحل بع��دی اعم از مصاحبه و امتیازبندی خواهند 
بود. وی خاطرنش��ان کرد: پس از اعام نتایج آزمون، 
افراد برای مصاحبه دعوت می شوند که در این مرحله 

نیز امتیازبندی انجام می ش��ود و اگر افراد ۶۰ درصد 
امتیاز نهایی را کسب کنند، ارتقا خواهند یافت. با توجه 
به اینکه بر اس��اس آیین نامه اجرایی کاروان های حج 
تمتع، پذیرفته ش��دگان آزمون فراخوان های ارتقا در 
مسؤولیت های کارگزاری حج تمتع طبق شاخص های 
تعیین شده، امتیازبندی خواهند شد که مبنای آن نیز 
اطاعات ثبت شده در سامانه جامع کارگزاران است؛  
از این رو از متقاضیان خواسته شده بود درباره بازبینی 

اطاعات خود در سامانه جامع کارگزاران اقدام کنند.

نیمکت

زیارت

معاون وزیر آموزش وپرورش عنوان کرد
اباغ طرح »معلم تمام  وقت« توسط رئیس جمهور

مدیرکل امور کارگزاران حج خبر داد
اعام نتایج آزمون کارگزاران حج در هفته آینده
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گروه سیاس�ی: اصرار نمایندگان حامی دولت در مجلس برای 
تصویب ایحه بحث برانگیز الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT(، موجب شده است این 
ایحه به رغم هشدارهای صریح کارشناسان و همچنین مراجع 
عظام تقلید، همچنان در دس��تور کار نهادهایی چون مجلس، 
مجمع تش��خیص و ش��ورای نگهبان باقی بمان��د و به کاف 

سردرگمی تبدیل شود.
 CFT به گزارش »وطن امروز«، در 9 ماه گذش��ته بررسی
بیشتر از هر طرح دیگری در مجلس زمان برده و به خاطر اصرار 
دول��ت جهت تصویب  آن، در نهادهایی چون ش��ورای نگهبان 
و مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز به تفصیل روی آن کار 
ش��د. حتی در مقطعی ش��ورای عالی امنیت ملی هم وارد این 
معرکه ش��ده بود. خردادماه امسال این طرح با رای نمایندگان 
مس��کوت گذاشته شد تا حس��ن نیت اروپایی ها در ارائه بسته 
حمایت��ی به ایران در برابر تحریم های آمریکا به اثبات برس��د. 
غامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی 
از متقاضیان مسکوت ماندن ایحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفته بود: »پیشنهاد 
کردیم این ایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره 
در اختیار دیپلمات ها و مسؤوان قرار گیرد، چون اکنون ما در 
مذاکره با اروپایی ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست 
پیدا نکرده ایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپایی ها رخ نداده 
است«. وی افزود: »این فرصت را در اختیار دولت قرار می دهیم 
تا حین اینکه تضامین ازم را از اروپایی ها برای برجام بگیرد، این 
ایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما می خواهیم وحدت 
رویه ای در این باره به وجود آید«. این در حالی اس��ت که تعلل 
کش��ورهای اروپایی برای ارائه این بسته همچنان ادامه دارد و 
با وجود بازگشت دور دوم تحریم ها و آغاز سال جدید میادی 
)پایان موعد ارائه SPV( هنوز این بس��ته ارائه و اجرایی نشده 
است. از این رو تاش برخی جریانات برای تصویب ایحه الحاق 
ای��ران به CFT عجیب به نظر می رس��د. CFT تاکنون 2 بار 
توس��ط مجلس تصویب و 2 بار هم از سوی شورای نگهبان رد 
شده است. مهرماه گذشته نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱20 
رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع 2۷۶ نماینده حاضر در 
صحن، به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند. با 
این حال ش��ورای نگهبان پس از ۳ هفته بررسی، آن را خاف 
شرع و خاف قانون اساسی تشخیص داد. کدخدایی، سخنگوی 
این ش��ورا ۱۳ آبان در این باره گفته بود: این ایحه در جلسات 
متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. وی با اش��اره به نتیجه بررسی های شورای 
نگهبان درباره ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالی تروریس��م )CFT(، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان 
درباره این ایحه شامل موارد خاف شرع، خاف قانون اساسی 
و ابهاماتی است که در نامه ای به مجلس شورای اسامی اعام 
شده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین ایرادات این 
شورا نسبت به ایحه CFT را 20 مورد عنوان کرد. ۱۴ آذرماه 
مجلس بار دیگر ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین 

مالی تروریسم را در دستور کار قرار داد. در جریان این جلسه هر 
 CFT چند نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به ایحه
را رفع کردند اما بر برخی مواد مانند »جزء ب بند یک ماده 2«، 
»ماده ۷ و بندهای آن«، »بند ۶ ماده 9«، »اطاق اس��ترداد در 
بندهای ماده ۱۱«، »بند 2 ماده ۱2«، »ماده ۱۵« و »ماده ۱۷« 
اصرار ورزی��ده و بدین ترتیب این بخش از مصوبات به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رفت.
عودت دوباره CFT به مجلس ■

حاا  بعد از بررسی دوباره این ایحه، شورای نگهبان معتقد 
 ،CFT اس��ت اصاحات آذرماه مجلس روی م��وادی از ایحه
مغایرت  های آن با شرع و قانون اساسی را برطرف نکرده و دوباره 
این ایحه به مجلس برگشت خورده است. عباسعلی کدخدایی، 
قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان در قالب نامه ای به تاریخ ۳ دی 
9۷ که 2 روز پیش رس��انه ای ش��د، خطاب به علی اریجانی 
رئیس مجلس، اعام کرد: عطف به نامه ش��ماره ۷۸0۵2/۳۴۵ 
مورخ ۱۳9۷/9/۱۷ و پیرو نامه ش��ماره ۷۸9۷/۱02/9۷ مورخ 
۱۳9۷/9/2۱، ایح��ه الح��اق دولت جمهوری اس��امی ایران 

به کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریس��م که 
ب��ا اصاحاتی در جلس��ه م��ورخ چهاردهم آذرم��اه ۱۳9۷ به 
تصویب مجلس شورای اسامی رسیده است، در جلسه مورخ 
۱۳9۷/9/2۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
با توجه به اصاحات به عمل آمده به شرح زیر اعام نظر می شود:

1- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 
۳ س��ابق )بند ۴ مصوبه فعلی(، س��ایر ایرادات این بند به قوت 

خود باقی است.
2- س��ایر ایرادات قبلی ش��ورای نگهبان به جز ایرادات 2 و ۳ 

نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
CFT تحفظ پذیر نیست ■

از جمل��ه مباحثی که موافقان و مخالف��ان ایحه الحاق 
ایران به کنوانس��یون مبارزه با تامین مالی تروریسم در چند 
ماه اخیر بس��یار روی آن تاکید داشتند، تحفظ پذیر بودن یا 
نبودن CFT بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اساسا به 
لحاظ قانونی و حقوقی حق شرط در این کنوانسیون معتبر 
نیس��ت. سخنگوی ش��ورای نگهبان در گفت وگوی ۳ هفته 

پیش خود با »وطن امروز« در این باره گفته بود: در ماده »۶« 
CFT گفته ش��ده کش��ورها نمی توانند اقدامی انجام دهند 
ولو از طریق قانون داخلی که به بهانه های سیاسی، فلسفی، 
نژادی و بومی بخواهند یک شرط معافیت برای خود بگذارند 
و خود را استثنا کنند. در جای دیگر گفته شده تنها نسبت 
به ماده 2۴ می توانید حق شرط بگذارید که رجوع به دیوان 
بین المللی دادگس��تری یا ICJ اس��ت. وقتی گفته شده در 
ماده 2۴ می توانید حق ش��رط بگذاری��د و در عین حال در 
ماده ۶ نیز آن توضیح را ارائه می دهد، یعنی در س��ایر موارد 
نمی توانید حق شرط داشته باشید. تشخیص قانونی شورای 
نگهب��ان این بود که با توجه به ماده ۶، حق ش��رط هایی که 
گذاشته ش��ده اس��ت، قابلیت اعمال ندارد. کنوانسیون هم 
مغایرت های��ی با مبان��ی ما دارد، بنابرای��ن نمی توانیم آن را 
بپذیریم. به گفته کدخدایی، ماده CFT ۶ اعام کرده شما 
نمی توانید به بهانه های سیاسی، فلسفی، نژادی و قومی حق 
ش��رطی بگذارید و فقط ماده 2۴ اس��ت که ارجاع به داوری 

و ICJ دارد.

 CFT گزارش »وطن امروز« از سرانجام ایحه جنجالی
به بهانه اعام نظر دوباره شورای نگهبان و عودت آن به مجلس

خبری از SPV نیست
اما پشت  CFT گرم است

انتقادات شورای نگهبان به CFT چه بود؟
روزنامه »وطن ام��روز« 2۱ آبان ماه 9۷ گزارش��ی با عنوان 
»شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت؟« منتشر و طی 
آن مغایرت ه��ای مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به CFT با 
ش��رع و اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساس��ی را تش��ریح 
کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: از نگاه شورای نگهبان، 
ماده واحده مصوب مجلس دارای 2 ابهام بوده که اعام نظر درباره 
آنها نیازمند رفع ابهام است. بند ۳ ماده واحده شیوه حل اختاف 
موض��وع بند »یک« م��اده »2۴« معاه��ده را درباره جمهوری 
اس��امی ایران، منوط به رعایت اصل ۱۳9 قانون اساسی کرده 
اس��ت. در این ماده بیان شده است اختافات ناشی از تفسیر یا 
اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفت وگو در 
زمان معقول حل وفصل نش��ود، بنا به درخواست یکی از آنها به 
داوری ارجاع خواهد ش��د و درباره عدم موافقت در سازماندهی 
داوری تا ۶ ماه، هر یک از طرف ها می توانند اختاف را به دیوان 
بین المللی دادگستری ارجاع دهند. در ایحه پیشنهادی دولت 
به  صراحت عنوان شده بود حل اختاف موضوع این ماده برای 
ایران ازم الرعایه نیس��ت اما در جریان تصویب در مجلس، این 
ماده اینگونه اصاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 
۱۳9 قانون اساس��ی اس��ت؛ این در حالی اس��ت که اصل ۱۳9 
قانون اساس��ی به صلح  دعاوی  راجع به  اموال  عمومی  و دولتی  
یا ارجاع  آن  به  داوری پرداخته و در زمینه حل وفصل اختافات 
غیرمرتبط به اموال عمومی اصاً واجد حکمی نیست. از این رو 
شورای نگهبان مقرر کرده است مشخص نیست منظور مصوبه 
مجلس ش��مول تحفظ نسبت به دیوان بین المللی دادگستری 
بوده یا موضوع دیگری منظور قانونگذار بوده اس��ت؛ به همین 
دلیل اظهارنظر درباره این امر به رفع ابهام منوط ش��ده اس��ت. 
ابهام دیگر ش��ورای نگهبان درباره این مصوب��ه، درباره عبارت 
»لیست سیاه« است که در تبصره ماده واحده عنوان شده است. 
در این تبصره مقرر شده است »دولت صرفاً پس از خارج شدن 
جمهوری اس��امی ایران از لیست س��یاه گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF(، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند«. 
بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است 
که در فعالیت های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران 
از آن خارج شود و نمایندگان مجلس شورای اسامی در تصویب 
این تبصره، معلوم نیست تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط 

به خروج از چه لیستی کرده اند؟ 
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حمید حسام از زمره نویسندگان موفق ادبیات پایداری است. حضور 
زال او در این عرصه، »وطن امروز« را بر آن داشت تا پای صحبت های 
ادیبانه اش بنشیند و وی از کودکی تا امروزش را برای مان روایت کند.

***
 جناب آقای حس�ام! وقتی آثار نویسندگان دفاع مقدس را بررسی 
می کنیم، به چند اسم برمی خوریم که شیوه و سبک نویسندگی شان 
با بقیه تفاوت دارد؛ یکی از این افراد، جنابعالی هستید. به همین دلیل 
سراغ تان آمدم تا از زندگی هنرمندانه و ادیبانه تان بنویسم. اگر اجازه 
دهید، از اطاعات شناسنامه ای تان شروع کنیم. اینکه کجا و چه سالی 

به دنیا آمدید؟ 
اطاعات شناس��نامه ای من در کتاب »سهم من از چشمان او« 
کامل آمده است که خاطرات بنده به قلم آقای »مصطفی رحیمی« 
اس��ت. ش��ما از همان صفح��ه اول می توانید هم��ه چیزهایی را که 
در این باره مدنظرتان است، استخراج کنید. با این حال اگر ازم باشد، 

من به اجمال بگویم.
 اگر صاح می دانید، به اجمال و اختصار بفرمایید.

متولد 12 تیرماه 40 در شهرستان »همدان« هستم؛ در منطقه ای 
در پایین ش��هر به اسم »خیابان ش��هدا«. خانه ما روبه روی سقاخانه 
معروفی به نام »حضرت ابوالفضل« بود؛ یعنی دقیقاً رخ به رخ آن، اتاقی 

بود که من به دنیا آمدم. بافت قدیمی همدان 
تغییر کرده ولی آن خانه  هنوز باقی مانده است. 
نکته دیگری وجود دارد که در کتاب »س��هم 
من از چش��مان او« ب��ه آقای رحیمی نگفتم. 
خانواده ما همیشه می گفتند: »تو، روز عاشورا 
به دنیا اومدی« چون ممکن بود از اول کتاب، 
به خاطراتم جهت بده��م، از گفتن این نکته 
پرهیز کردم و در »س��هم من از چشمان او« 

ذکر نکردم.
 پس روز عاشورا به دنیا آمدید؟!

بله! در سال های جنگ، دوستی داشتیم به 
نام شهید »سیدحسین سماوات«. از بچه های 
تهران بود اما در همدان فرمانده گردان ش��د. 
ایشان هم روز عاشورا به دنیا آمده بود. او خیلی 
راحت می گفت: »متولد عاشورا هستم.« اما من 

کمی پرهیز داش��تم. آن سال ها، س��ال های آغاز جنگ بود، اآن هم 
همی��ن اعتقاد را دارم که جنبه خاصی به حرف هایم ندهد. مهم این 
است که در این مسیر بمانیم، اینکه چطور و چه روزی به دنیا آمدیم، 
مهم نیست. من در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمدم که 9 خواهر و 
برادر بودیم؛ 6 دختر و 3 پسر؛ من فرزند هشتم خانواده هستم. قبل 
از اینکه به دنیا بیایم، پدرم دستفروش بود. به شکل سیار و دوره گردی 
لب��اس می فروخت. بع��د از مدت ها سختی کش��یدن، دکان خیلی 
کوچکی در منطقه جنوب همدان پیدا می کند و لباس  می فروش��د. 
آدم خیلی خاصی بود. بین همه کس��انی که با او ارتباط داشتند، به 
»حبیب لباسی« معروف بود و به نیکی از او یاد می کردند. هر چیزی 
که ما داریم، از نان حال و عشق و ارادت او به اهل بیت علیهم السام 
است. مادرم مثل همه مادران آن سال ها فردی عامی، تحصیل نکرده و 

خانه دار بود؛ هر دوی ایشان مرحوم شده اند.
 از »حبیب لباسی« و مادر بگویید! با این توضیحی که دادید، توجه 
پدر و مادر به نان حال، ریشه ای مذهبی دارد. از فضای حاکم بر خانه 

و جوی که در آن تنفس می کردید، روایت کنید!
واقعاً مثل خیلی از افراد، دین را با روضه امام حسین)ع( شناختیم؛ 
یعنی ورود ما به فضای مذهبی قبل از آشنایی با احکام و نماز، شنیدن 
روضه های حضرت ابا عبد اه)ع( در خانه ها بود. هفتگی در خانه روضه 
داش��تیم. زمزمه های زیبای سخنرانان و مداحان به نوعی ذهن مرا پر 
ک��رده بود- و پر کرده اس��ت- از آن ابتدا عش��ق و ارادت به حضرت 
سید الشهدا شکل گرفت. اما در کنار آن، چیزی که از شخصیت پدر، 
خیلی پررنگ در ذهنم مانده است، در کنار اینکه او کاسبی اش مانند 
اسمش، »حبیب اه« بود، با 6 کاس سواد آن دوره، به اعتقاد من به 
اندازه یک دکترای ادبیات، اطاعات ادبی داشت. شاید باور کردن آن 
س��خت باشد که بسیاری از حکایت های »گلستان سعدی« را حفظ 
بود. سال های بعد که دانشجوی ادبیات شدم، قسمتی را او می گفت 
و قسمتی را من می گفتم. از حکایت هایی که خیلی با هم بده بستان 

داشتیم، این حکایت بود که اتفاقاً مربوط  به یک پدر و پسر است؛ من 
شروع می کردم: »یاد دارم که در ایام طفولیت، متعبد بودم و شب خیز 
و همه ش��ب مولع زهد و پرهیز، ی��اد دارم که در کنار پدر)رحمه اه 
علی��ه( خفته و...« از یاد برده ام. »و طایفه ای گرد ما خفته بودند. پدر 
را گفتم: یکی از ایشان سر برنمی دارد تا دو گانه ای بگزارد؟« بعد پدر 
جواب مرا می داد، عین دیالوگی نمایشی. می گفت: »جان پدر! اگر تو 
نیز بخفتی، به که در پوس��تین خلق افتی.« این نمونه را که گفتم، 
یاد بده بستان دیگری افتادم که با پدر داشتم و دلی بود. خیلی زیبا، 

همیشه می گفت:
»چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

که می  گویند ماحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک رودی«
وقتی س��ال 62 بشدت مجروح ش��دم و بیمارستان بودم، او بعد 
از دیدن این صحنه  وقتی به خانه برگش��ت، فلج شد، حالت سکته 
مغزی پیدا کرد و خانه نشین شد، حتی نمی توانست صحبت کند. ال 
ش��ده بود. چون خودم جنس خاطرات نسل خودم را خیلی تعقیب 
کرده ام، به نظر می رسد همه آنها مشترکاتی داشته اند. یعنی نوع بازی ها 
و اتفاقات آنها، به نوعی با هم مشترک بود. مثل اتفاقاتی که در خاطرات 
»ش��هید علی خوش لفظ« خوانده اید. البته به 
ایش��ان می گفتم: »تو بچه باا شهر بودی، من 
برات تعریف کنم خاف های محیط ما چطور 
بود، اصاً تعجب می کنی!« چون پدرش راننده 
ب��ود، خودش ه��م بچه باای ش��هر آن موقع 
همدان ب��ود اما محیط ما! محی��ط فقیرانه و 
پایین ش��هر دهه 40،  محیط آلوده و بشدت 
خرابی بود. اگر کسی حتی مثاً در نوجوانی به 
دام اعتیاد نمی افتاد، مایه تعجب آن محیط بود. 
کاستی ها و ناهنجاری های اجتماعی به قدری 
زیاد بود که کمتر جوان و نوجوانی را می دیدید 
که مشغله های منفی نداشته باشد. اینکه چه 
نوع مشغله هایی بود، باز نمی کنم. مثاً ما نوع 
س��الم آنها بودیم که »سگ بازی« می کردیم. 
س��گ بازی نه از نوعی که اآن مرسوم است و 
خیل��ی کاس دارد. مثاً بچه ها گوش و دم س��گ  را می بریدند. گله 
س��گ داش��تند و از این کارها می کردند. قمار بازی و انواع این کارها 
نی��ز خیلی متداول بود. برادر بزرگ ترم به فوتبال عاقه داش��ت و به 
م��ن هم جهت داد که در همان نوجوانی به س��مت فوتبال بیایم. با 
همه مرارت ها و مش��کاتی که برای آماده کردن زمین وجود داشت، 
ورزش م��را از آن فضایی که بچه ها عموماً آلوده آن می ش��دند، دور 
کرد. از سال های 50 تا 56 که سنین 10 سالگی تا 16-15 سالگی ام 
بود، عشق فوتبال داشتم، تمام شب و روز، شام و ناهار، اعتقاد، دین و 

همه چیز ما، فوتبال بود.
 حرکت هایی که اش�اره کردید؛ س�گ بازی  و قماربازی و مانند آن 
که گروه های همسال شما در همان پایین شهر همدان به آن مشغول 

بودند، هیچ گاه شما را تحت تأثیر قرار نمی داد؟
بله! تأثیر داش��ت. به ی��اد دارم در کربای 4 رزمن��ده ای را کنار 
ارون��د دیدم. غواص قدری که در اطاعات عملیات، مدام عرض اروند 
را می رفت و می آمد. همین ش��د که تعجب کردم. متوجه شدم این، 
دوس��ت دوران کودکی ما بود که از سگ بازی شروع کرد و کارش به 

قفل بُری و دزدی رسید اما اینجا آمده تکیه گاه 
»علی آقای چیت سازیان« شده است. واقعیت 
ج��اری زندگی ما همان ب��ود؛ خطا و خاف. 
ممکن بود کار به کاردکش��ی و پنجه بوکس و 
حتی زندانی ش��دن کسی هم می رسید، مثل 
همان »حسین آقای رفیعی« که کتاب »فقط 
غام حس��ین باش« را روای��ت می کند ولی 
ما ترس��وتر بودیم. در این فضاها خیلی ورود 
نمی کردیم. باأخره در معرض این آس��یب ها 
بودی��م. آنچ��ه گاهی گوش م��ا را می گرفت، 
»روض��ه« بود، رفتن به خان��ه و چوب تأدیب 
دینی پدر در مسیر نشستن پای منبر و روضه 

بود. بعد از آن کم کم آقایی به اسم »سیداحمد قشمی« نیز به ما کمک 
کرد. ایشان آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس و در حال حاضر از مدیران 
ثبت احوال کش��ور هستند. او در نخستین روز جنگ، 31 شهریور به 
اسارت درآمد. جلسات قرآنی داشت، در خانه های ما را می زد، در آن 
محیط خراب یکی یکی بچه ها را پیدا می کرد. اینطور کم کم با احکام و 

قرآن در نوجوانی آشنا شدیم.
 در دوره دبیرستان چه رشته ای را انتخاب کردید؟ 

ادبیات. وقتی سال اول دبیرستان شدم، گویی به بهشت رسیده ام.
 چرا؟

چون دیگر ریاضی نداش��ت، در حقیقت رش��ته فرهنگ و ادب 
آن موق��ع را انتخاب ک��ردم. ما نظام جدید بودیم. قبل از ما، 6 س��ال 
ابتدایی، 6 س��ال دبیرستان بود. نظام جدید بودیم، دوره ای بودیم که 
راهنمایی خوانده بودیم، 3 سال راهنمایی و 4 سال هم باید دبیرستان 
را می خواندیم. در دبیرستان رشته فرهنگ و ادب را انتخاب کردم که 
بعدها یکی از گرایش های آن اقتصاد شد. دبیرستان ما که »علویان« 

نام داشت، جایی عجیب و غریب بود.
 دبیرستان »علویان« در کدام قسمت همدان بود؟

در پایین ترین و محروم ترین منطقه. چون اینجا رش��ته فرهنگ 
و ادب داش��ت، جای عجیبی بود. به زندان شبیه تر بود تا دبیرستان. 
به خاطر اینکه محصل ها زمان زنگ تفریح از دبیرستان فرار می کردند 
و به قهوه خانه های اطراف می رفتند، مثل پادگان نظامی روی نرده ها 
س��یم خاردار کشیده بودند که از آنها باا نروند)!( روزی چند محصل 
جمع ش��دند و س��یم خاردارها را صبح زود، قبل از ش��روع مدرسه، 
دور از چش��م فراش، جمع کردند. بچه ه��ا کندند و بردند فروختند. 
دانش آموزان، مدیر دبیرستان را با کارد زدند. چنین فضایی بود. کارد، 

پنجه بوکس و اینطور چیزها مثل نقل و نبات در دست بچه ها بود.
 شما در این فضا چه می کردید؟

فوتبال.
 فقط؟

فقط فوتبال و درس. درسم خیلی خوب بود.
 پس فضای کلی دبیرس�تان خوب بود، چون فضای ادبیات و اینها 

چیده شده بود؟
بل��ه! هم آن زمینه های عاقه به ادبیات، هم دبیرهای خوب، چرا 
که اینجا پایگاه ادبیات در دبیرس��تان های شهر بود. ریاضی و تجربی 
در دبیرستان های دیگر بود. اینها دست به دست هم دادند تا خیلی با 
عاقه درس بخوانم. بعدها یک روحانی عراقی بود که جلسات قرآن 
و تفسیر برای ما می گذاشت، دقیقاً 4-3 ماه قبل از انقاب. اسم او را 

فراموش کرده ام.
 از سال های دبیرس�تان گفتید و زمانی که در کنکور قبول شدید؛ 
از مرارت های زمان کنکور بگویید! کنکور به همین ش�کلی که امروز 

برگزار می شد بود؟ یا نه! به گونه دیگری برگزار می شد؟
دقیقاً به شکلی که اآن برگزار می شود، بود ولی نسل ما با امروزی ها 
فرق داشت، امروزی ها از ابتدایی و دبیرستان دورخیز می کنند، خود 
را ب��رای موعد بعد از گرفتن دیپلم آماده می کنند که کنکور بدهند، 
کاس های تقویتی می روند، از این دوره های مختلف طی می کنند، 
مربی و اس��تاد خصوصی می گیرند. شاید این را کسی باور نکند، ما 
وقتی دیپلم گرفتیم، نمی دانستیم چه کار باید بکنیم، دیپلم گرفته 
بودی��م، یک ماه بعد از امتحان خردادماه، کنکور سراس��ری بود، تازه 
ذهن ما معطوف به این شد که باید برویم کنکور بدهیم، می خواهیم 
به دانشگاه برویم. در قید و بند کاس های کنکور و کتاب های تست 
نبودیم. خانواده ه��ای ما که اصاً، ما را کاس 
تقویتی و فان نمی فرستادند. آن موقع خیلی 
از افراد در دیپلم متوقف می ش��دند  و به سمت 
کسب و کار پدر خود می رفتند، برخی افراد هم 
به سربازی می رفتند. عده محدودی هم مسیر 
ادامه تحصیل را پی می گرفتند. ما هم رفتیم و 

کنکور دادیم.
 در همان همدان کنکور دادید؟

بله! به همین ش��یوه  ای که امروز مرس��وم 
است؛ تست هوش و زبان و درس های تخصصی 
با ضریب های مختلف. دقیقاً همین شیوه بود. 
در گروه علوم انس��انی که ما بودیم، 370 هزار 
نفر شرکت کرده بودند؛ من رتبه 206 را کسب 
کردم. س��ال 58 در رشته زبان و ادبیات فارس��ی در دانشگاه تهران 
قبول شدم. پدرم می گفت: »نمی خواد به تهران بری، تو بچه ای! گم 
می شی!« دایی ام کم روشنفکر بود، می گفت: »مشت حبیب! همه آرزو 
دارن دانش��جو بشن.« با پدرم صحبت کرد و خاصه! پدر راضی شد. 
پ��درم، برادر بزرگم را یک ماه با من به تهران فرس��تاد. چیز عجیبی 
بود، چون س��ال اول بودیم، در کوی دانشگاه برای مان جا نبود، خانه 
دختر عمه ام می رفتیم. با برادر بزرگم می رفتیم و می آمدیم حتی پشت 

در کاس می ایستاد. مهر 58 سر کاس دانشگاه نشستم.
 به تعطیلی سال های انقاب فرهنگی برنخوردید؟

چرا! جنس ماجراهای دانشگاه در ذهنم پررنگ تر است.
 سراپا گوشم برای شنیدن!

ترم اول را که خواندیم، نمی دانس��تیم اتفاقاتی که می افتد، مثل 
غائله هایی که در کردستان است، چه می شود. خبرها را می گرفتیم. 
بعد از 3-2 ماهی که خانه دختر عمه ام بودم، اتاقی در کوی دانشگاه 
به من دادند که با مسؤول چریک های فدایی دانشکده فنی دانشگاه 
تهران هم اتاقی ش��ده بودم. لیدر و اصاً ایدئولوگ آنها بود، ما در آن 
ات��اق در احاطه و محاصره کت��اب بودیم. جوانی 18-17 س��اله که 
فارغ التحصیل ش��ده و لیسانس خود را گرفته بود، سربازی اش را هم 
2 س��ال رفته بود و چون لیدر بود، دوباره برای فعالیت های سیاسی 

وارد دانشگاه شده بود. تقسیم خوابگاه و تعیین استاد دست آنها بود.
 یعنی اینقدر به فضای دانشگاه آن زمان تسلط و چیرگی داشتند؟

بله! می خواستم فضا را برای شما ترسیم کنم. سازمان چریک های 
فدایی و سازمان مجاهدین با هم در اکثریت بودند.

 در دانشگاه؟
بله! در دانش��گاه. ما دانشکده ادبیات بودیم. شهید »چمران« آمد 
صحبت کند، جلوی دانشکده علوم دانشگاه تهران که کمی از ما فاصله 
داشت. آن دانشجوها آنقدر شعار دادند: »جاد تل زعتر/ جاد خلق ما 

شد« که نگذاشتند ایشان صحبت کند.
 دکتر چمران صحبت نکرد و رفت؟

مراسم به هم خورد، ما رفتیم. ادامه آن را دقیق به یاد ندارم ولی 
این صدا و این شعاری که خیلی توفنده فریاد می زدند، نشان می داد از 
لحاظ عده، افراد خیلی زیادی هستند. به اتاق هم که می آمدیم، فردی 
مازندرانی و چریک فدایی بود و شخص دیگری هم تبریزی بود. او هم 

یکی از لیدرهای پیکاری ها بود.
 اسم آنها را به خاطر دارید؟

نه! »سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« ظاهراً چنین اسمی 
داشت. اینها مارکسیست بودند. اینها دائم کتاب می خواندند. من هم 

ضمن اینکه نماز می خواندم، پایبند به اعتقادات بودم اما قدرت مباحثه 
با اینها را نداش��تم، می ترسیدم. عکسی از حضرت امام را باای سرم  
زده بودم که موضع خود را روش��ن کنم اما هر دوی آنها خیلی مایل 
بودند با من صحبت کنند. من بچه بودم و آنها 25 سال سن داشتند، 
دائ��م می دیدم در کمد را که ب��از می کردند، کتاب می ریخت. گفتم 
خدایا! من که توان ندارم. تنها ابزار ما این بود که به کتاب های دکتر 
»ش��ریعتی« پناه ببریم. این فضا مرا به وضعیتی انداخت که شروع 
به خواندن کنم. به خاطر اینکه بتوانم قدرت پاسخگویی داشته باشم، 
تقریباً همه کتاب های شریعتی را خواندم. آن موقع شخصیت »شهید 
مطه��ری« که بتواند محک و ترازویی ب��رای درک صحیح از معارف 
اس��امی باشد، آشکار نشده بود. تنها دلخوشی بچه مسلمان ها برای 
اینکه به دام مارکسیست ها نیفتند، خواندن کتاب های دکتر شریعتی 
بود. در این مسیر بعضی به سازمان مجاهدین می رفتند و طرفدارشان 
می ش��دند، بعضی هم زمینه های مذهبی اعتقادی مثل ما داشتند. 
ضمن اینکه آنها س��فره پهن کرده بودند. خاطره ای دارم از روزی که 
وارد دانشگاه تهران شدم. اصاً تهران نیامده بودم. فقط یکی- دو بار 
برای فوتبال آمده بودم، وقتی جلوی سردر دانشگاه رسیدم، می گشتم 
که دانش��کده ادبیات را پیدا کنم. 3-2 خانم و یک آقا به اس��تقبالم 
آمدند. گفتند: »خیلی خوش آمدید!« شروع به احوال پرسی کردند. 
قدرت برنامه ریزی آنها خیلی زیاد بود، می دانستند دانشجویی مثل 
من که شهرستانی است، مش��کل خوابگاه و کوپن و ژتون غذا دارد. 
بافاصله گفتند: »ش��ما به دانشگاه تهران تشریف آورده اید؟« گفتم: 
»بله!« گفتند: »ما دانشجوی دانشگاه تهران قبل از شما هستیم، مثل 
شما شهرستانی هستیم، می دانیم شما اآن چه دردسرهایی دارید، نه 
ج��ای خواب و نه غذا دارید«. برادرم آن روز با من همراه نبود. بعداً با 
من می آمد، مرا می برد و می آورد. برای ثبت نام به دانشگاه آمده بودم 
و تنها بودم. گفتند: »برای تو در کوی دانشگاه هم اتاق و هم ژتون غذا 
داریم.« ژتون دو رنگی، از شنبه تا پنجشنبه، ناهار و شام جدا به من 

دادند. خیلی خوشحال شدم. گفتم: »اتاق؟«
 نمی دانس�تید که آنها خط مشی شان چیس�ت و چه دیدگاه هایی 

دارند؟
اصاً از موضع آنها خبر نداشتم.

 تیپ آنها هم طوری نبود که مبین اندیشه و دیدگاه شان باشد؟
چرا! خانم ها و دخترهای مارکسیست، موهای خود را می بافتند. 
خانم های سازمان مجاهدین هم مقنعه داشتند، چادر و اینها خبری 
نبود. عموم اس��تادهای ما و خانم های دانشجو هم حجاب نداشتند. 
جالب اس��ت بدانید انقاب شده بود، سال 58 بود ولی کسی مجبور 
به پوشیدن حتی روسری نبود، این است که نمی شد خیلی آدم ها را 
تفکیک کرد. سبیل مارکسیستی را خیلی از افراد داشتند، نمی شد با 
ظواهر تعیین کنی که دیدگاه اینها چیست. به ما آدرس دادند، گفتند: 
»کوی دانشگاه. همین امیر آباد رو باا میای، دست چپ، ساختمون 
24، طبقه فان، اتاق فان، اتاق شما اونجاست.« به محض اینکه وارد 
ش��دم، دیدم عکس لنین و مارکس این  طرف و مس��عود رجوی آن 
طرف نصب شده بود. اینها چقدر خوب با هم کنار آمده اند. دیدم این 
عکس ها می گوید که اینجا کجاست. همان شب از ایشان جدا شدم. 
این ش��ناخت را درباره دیدگاه ها و مواضع آنها داش��تم. بویژه جریان 
حمله به پادگان سنندج را که در ماه های اول انقاب پیش آمده بود، 
چون برادرم آنجا س��رباز بود، برایم تعریف کرده بود که کمونیست ها 
چگونه می خواس��تند آنجا را بگیرند و همین ط��ور جنایتی را که در 

باشگاه افسران سنندج کردند، برایم تعریف کرده بود.
 آنجا را گرفته بودند؟

ن��ه! پادگان را نمی توانند بگیرند ولی ش��هر را تقریباً می گیرند و 
ماجرای آزاد س��ازی س��نندج پیش می آید که از سمت قروه شهید 
همدانی و شهید صیاد می روند. از سمت کرمانشاه آقای ]سیدیحیی[ 

 صفوی می رود و س��نندج آزاد می ش��ود. البته ما نمی دانستیم اینها 
چه کس��انی بودند ولی چون برادرم داخل ش��هر، در لشکر پیاده 28 
کردستان سرباز بود، برایم تعریف می کرد که کمونیست ها در بلندگو 
چ��ه می گفتند، ما هم کم ک��م در کتاب ها ب��ه دیدگاه ها و نگاه های 
ماتریالیستی واقف شده بودیم که اینها اصل حقیقت هستی و وجود 
خدا را انکار می کنند. اساس دین را تکمیل جامعه می دانند و معتقدند: 
»مارکس گفته است 2 چیز آفت است؛ یکی دین و دیگری دولت. این 
دو نباشند، همه چیز درست می شود.« اینها را من می دانستم. کتاب 
شریعتی هم تصویری به من داده بود. بافاصله وقتی عکس ها را دیدم، 
کوپن ها را همان جا گذاشتم و آمدم. هر چه گفتند، من قبول نکردم، 
گفتم: »جنس من با شما جور نیست.« خیلی سعی کردند با تواضع 
و مهربان��ی مرا راضی کنند ولی قبول نکردم و بیرون آمدم. 3-2 ماه 
ساکن خانه دختر عمه  ام بودم که در میدان امام بود. بعد به ما خوابگاه 

دادند و من پیش این دو نفری که گفتم، افتادم.
 در خوابگاه حضور داشتید؟

بله! در کوی دانشگاه.
 آن موقع متوجه بودید که اینها مارکسیست هستند؟

بله! ولی دیگر کاری از من برنمی آمد. در طبقه ای که ما بودیم، یکی 
از بچه های شمال را پیدا کرده بودم و فقط او نماز می خواند.

سال 63، بعد از رفتن به جنگ و باز شدن دانشگاه ها، رفته بودیم 
س��ر کاس نشس��ته بودیم. من قیصر امین پور را آنج��ا دیدم. آقای 
امین پور از دامپزش��کی و جامعه شناسی و تغییر چند رشته به آنجا 
آمده بود. موبلند و تیپی شبیه خواننده پاپ ، مرحوم ناصر عبداللهی 
داش��ت. دقیقاً قیافه او را داشت. کیف چرمی ضخیمی زیر بغل خود 
می گرفت، اُورکت خاکی هم داش��ت. بچه جنوب و خیلی خون گرم 

بود. ما بچه های سردی هستیم که خیلی دیر 
دوست پیدا می کنیم، روابط عمومی ما ضعیف 
است. دستم تیر خورده بود و با آتل بسته بودم. 
مش��خص بود که از جبهه برگش��ته ام. درس 
که می گفتند، نمی توانس��تم بنویس��م، چون 
راست دس��ت بودم. س��ر کاس درس ادبیات 
معاصر »حمید زرین کوب« بود. فکر می کنم 
آقای امین پور تازه کتاب »در کوچه آفتاب« را 

نوشته بود.
رباعی ها و دوبیتی های ایشان است، یعنی 

شعر داشت.
نام کتاب را از این رباعی خودش وام گرفته 

است:
»در خواب، شبی شهاب پیدا کردم

در رقص سراب، آب پیدا کردم
این دفتر پر ترانه را هم روزی
در کوچه آفتاب پیدا کردم«

آق��ای امین پ��ور گاهی بح��ث و مجادله 
می کرد، نه اینکه بی احترامی کند ولی گاهی با آقای حمید زرین کوب 
بحث ادبی می کرد. با همه کسانی که در کاس ما بودند، متفاوت بود. 
غاف��ل از اینکه خودش دارد یکی از ارکان ادبیات معاصر می ش��ود یا 
شخصیت او در حال شکل  گیری است. تازه شروع کارش بود. آن عقب 
کاس، طبقه پنجم دانشگاه ادبیات کنار هم می نشستیم. به من گفت: 

»دست شما چی شده؟ جبهه بودین؟« گفتم: »بله!«
 قباً که همدیگر را ندیده بودید؟

نه! از همین جا ش��روع شد. گفت: »کجا؟« من هم تعریف کردم 
که پاسدار هستم و کجا بودم و در کدام عملیات اینطور شدم. خود را 
معرفی کرد و گفت: »من هم بچه جنوب هستم.« این زمینه آشنایی 
ما ش��د. جلسه بعد که رفتیم، دید نمی توانم بنویسم، خطش خوب 

بود. برایم یادداشت می نوشت. خیلی دوستش داشتم، می دیدم او تنها 
دانشجویی است که سرش روی کاغذ نیست. همه هر چیزی که استاد 
می گفت را می نوشتند اما او فقط نگاه می کرد. به او می گفتم: »آقای 
امین پور! شما نمی نویسین؟« می گفت: »نه!« یک چیزهایی را خیلی 
کدوار برای خود روی کاغذ می نوش��ت. گفت: »دوست داری برای تو 
بنویسم؟« گفتم: »من هم مثل این جماعتم، باید بنویسم و بروم مرور 
کنم تا ببینیم چی گفته.« گفت: »برایت می نویسم.« مانند کاتبی که 
کنار یک نفر می نشیند، شروع به نوشتن کرد. ایشان خیلی هوای مرا 
داشت. ایشان و خانمی که مسؤول بسیج دانشجویی بود، چون بسیج 
درس��ت ش��ده بود. گاهی که آقای امین پور نبود، او می نوشت. خانم 
محجبه ای بود که اس��م او را به یاد ندارم. بعد از بازگش��ایی دانشگاه، 
تقریباً 2 س��الی ش��د که به دلیل ارتباطم با جبهه و بویژه حضور در 
عملیات ها به دانش��گاه نرفتم. از عملیات رمضان شروع شد که حاا 
نمی خواهم به آن بپردازم. بعد از فتح خرمشهر تا عملیات والفجر 2 
مجروح شدم و عملیات والفجر 5 در جاده مهران- دهلران در روستای 
چنگوله که دیگر اس��فند 62 بود. بعد از این ماجرا با تن مجروح به 
جبهه می رفتم؛ آقای همدانی فرمانده تیپ ما بود، مرا آنجا دید، گفت: 
»اینجا با این وضعیت چه کار می کنی؟« ترجیع بند زندگی ام، این 3 
موضوع از آقای همدانی است که این را وصل می کند؛ این،  بند اول آن 
است. بعد از ماه ها که در بیمارستان بودم، سال 62 خبر دادند عملیاتی 
در حال انجام است، بچه ها در پادگان ابوذر سر پل ذهاب جمع شدند. 
من هم هنوز دانشگاه نرفته ام، با اینکه نزدیک به یک سال و نیم است 
دانشگاه باز شده بود. با همان وضعیت مجروح، بلند شدم رفتم سرپل 
ذهاب که عقبه بچه های ما بود. آنجا آقای همدانی صحبت می کرد؛ 
سخنرانی خیلی زیبایی کرد که دائم روی این عبارت »ما شاگرد تنبل 
کاس ش��هادت هستیم« تأکید می کرد. این 
بیان خیلی به دلم نشست. سوار ماشینش شد 
و رف��ت. دنبال این بودم که به واحدی بروم تا 
کارایی داش��ته باش��م. من هم قبل از آن، کار 
»دیده بانی« کرده بودم، تخصصم این کار بود. 
حاا بهانه هم داشتم، چون اسلحه نمی توانستم 
دست بگیرم. دیده بان فقط دوربینی در دست 
می گیرد و با قطب نما کار می کند. با بچه های 
قدیمی که با آنها دوست بودم، به سمت منطقه 
عملیاتی رفتیم. صبحی که شبش عملیات شد، 
آقای آهنگران آمده بود برای بچه ها می خواند. 
هم��ان صبح عملیات، ب��رای گردان هایی که 
آماده می شدند: »ای لشکر صاحب زمان آماده 
ب��اش! آماده باش!« را خواند. از کنار این ماجرا 
رد ش��دیم، در حال نزدیک شدن به روستایی 
به نام چنگوله بودی��م، دیدم آقای همدانی با 
جیپ فرماندهی )جیپ روباز( با س��ردار غدیر 
نظامی که اآن مسؤول امور خارجی ستاد کل 
نیروهای مسلح است و در آن زمان معاون او بود، می روند. آقای نظامی 
با ما رفاقت داشت و همکاسی قدیمی بود. تا مرا دید، به آقای همدانی 
گفت، نگه داش��ت، پیاده ش��د. آنجا نخستین دیدار خیلی گرم ما با 
آقای همدانی بود. گفت: »شما اینجا چه کار می کنی؟« گفتم: »ظاهراً 

عملیاته.« گفت: »آخه با این وضعیت؟!«
 یعنی چه با این وضعیت؟

گلوله سنگینی به مچ و بازویم اصابت کرده بود، دستم در آتل بود، 
آن را با پارچه سفیدی بسته بودم. بعد از چند عمل جراحی و ماه ها 
تحت  درمان  بودن، دستم را پیوند  زده بودند. مجروحیتم معمولی نبود. 
آقای همدانی هم خبر داشت. گفت: »با این وضعیت اومدی چی کار 
کنی؟« گفتم: »حاج آقا! کارم طوریه که خیلی مشکل ایجاد نمی کنه.« 

گفت: »آخه تو چه کار بلدی انجام بدی؟ تو که اصاً نمی تونی تفنگ 
دست بگیری« گفتم: »من دیده بانم، دیده بان...« تا این را گفتم، گفت: 
»غدیر! در به در دنبال دیده بان می گش��تم، خدا رساند. بپر باا!« ما را 
سوار ماشین کرد. مسیر مهران را که می رفت، برگشتند. یعنی برگشت 
به همان منطقه عملیاتی که عقبه  اش روس��تای چنگوله بود. رفت؛ 
نمی دانم کجا داشتند می رفتند. برگشتیم، رفت تا دیدگاه مادر، گفت: 
»فانی! تو کجا کار دیده بانی می کردی؟« گفتم: »پیش ممد گره توی 
قصر شیرین.« این محمد گره هم برندی بود. مثل اینکه بگویی: »من 
پیش آیت اه العظمی بروجرودی اجتهاد خود را گرفتم. پیش ایشان 
تلمذ کردم یا پیش آقای ملکی تبریزی مثاً عرفان خواندم.« تا گفتم، 
گفت: »ُخب! این برای خود ما مناسبه.« ما را برد در دیدگاه مادر، اسم 
آن ارتفاع »تپه گره شیر« بود. ارتفاعی که به منطقه مشرف بود. غروب 
بود، نماز مغرب را خواندیم، مهتاب تازه درآمده بود، گردان رها ش��د 
و عملیات شروع شد. حاا اینکه در عملیات چه گذشت، نمی خواهم 
بگویم. تقریباً مدتی عملیات طول کشید، تک  و پاتک و خیلی اتفاقات 
دیگر. عملیات که تمام شد، ما پشت تویوتایی نشستیم که با شهید 

»حسن ترک«، مسؤول طرح و عملیات لشکر بودیم.
 دقیقاً چه سالی در مقطع کارشناسی ارشد قبول شدید؟

سال 71! قبول شدم، گفتم: »آقای همدانی سال های جنگ به من 
می گفت: برو! با این وضعیت مجروحیت درست رو بخون، حتماً اآن 
می گه: بلند شو برو!« رفتم و بعد از اینکه قبول شدم، گفتم: »حاج آقا! 
من ارشد دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم.« و جالب این بود که اگر 
دانشگاه تهران را انتخاب می کردم، قبول می شدم ولی آن موقع نمره 
بااها در علوم انسانی ترجیح می دادند به تربیت مدرس بروند، دانشگاه 
تهران انتخ��اب دوم آنها بود. تا گفتم، گفت: »کجا می خوای بری؟« 
گفتم: »حاج آقا، دانشگاه می خوام برم، ادامه تحصیل بدم.« گفت: »مگه 
ادامه  دادن یه پاسدار شاغل از لحاظ قانون با مانعه که کار هم بکنه؟« 
یعنی سه روز کار بکند، درس هم بخواند. آقای همدانی گفت: »نه!« 
اینقدر در ذوق ما خورد. گفتیم این »آقای همدانی« آن موقع در آن 
کوران جنگ و وضعیت عملیات ها گفت »برو!« اآن می گوید »نرو!« 
گفت: »اگر بری، این کاری که شروع کردی، خراب می شه.« در کانون 

بسیج جوانان، مشترکاً فرمانده سپاه شهرستان همدان هم بودم. 
 نرفتید؟

نرفتیم. گوش می کردیم. حتی نرفتم اعام بکنم که برایم تعویق 
ت��رم یا مرخصی بزنند؛ اینقدر بی خیال بودم، بع��د از 2 ترم به آقای 
همدانی گفتم: »حاج آقا، اجازه هست برم؟ اآن یه سال گذشته و این 
هم از دست ما می ره.« گفت: »بله! اآن دیگه مشکلی نیست.« کمی 
ثبات جایگاه پیدا کرده بود. رفتم دانشگاه، گفتند: »تو اصاً با تکلیف 
رها کردی رفتی حاا یه باره بلند شدی، اومدی می گی من سر کاس 
بنشینم؟! بدون اینکه یه نامه بزنی یا مرخصی بگیری، رها کردی رفتی 
بعد از دو سال اومدی.« من آمدم به آقای همدانی گفتم. پناه ما هم 
ایشان بود؛ حاج آقا طعنه ای هم به من زد و گفت: »مگه اینجا پادگانه؟! 
حاا باید چه کار بکنیم؟« گفتم: »نمی دانم.« گفت: »برو از دانشگاه 
یه آدمی پیدا بکن ببر.« معاون آموزشی دانشگاه بو علی همدان را که 
رزمنده بود و با ما دوس��ت بود، بردم. آن  موقع می گفتند: »باید برای 

این دو سال تأخیر، خسارت مالی بدی.«
 یک سال یا 2 سال؟

یک سال، دو ترم. به پول آن موقع 350 هزار تومان تقاضا کردند 
که آقای همدانی نوشت، از جایی وام دادند و پول را دادم و رفتم سر 
کاس نشستم. دوره یازدهم دانشگاه تربیت مدرس؛ دوره ای است. از 
اوایل انقاب از دوره اول که ش��روع شده بود، ما دوره یازدهم شدیم. 
5-4 تا دانشجو بودیم اما من در حسرت دانشگاه تهران بودم. این شاید 

وجه دیگری دارد، به خاطر آن که تعلقی به آنجا داشتم.
 دکتری را چه کردید؟ اصاً ادامه دادید؟

این را می خواستم بگویم، این ترجیع بند سوم در سال 75.
 با ترجیع بند حسین همدانی؟!

بله! سال 75 شد. دیگر از قصه سپاه و کانون بسیج و اینها دور شده 
بودم. فوق لیس��انس را گرفتم، دانشگاه بو علی درس می دادم، پاسدار 
هم بودم ولی قرار بود تعیین کار بشوم که کجا کار کنم، تربیت مدرس 
مقطع کارشناسی ارشد در سال 75-74 خیلی جایگاه داشت. چون ما 
امتحان جامع داده بودیم، واحدهای دکتری بعضی از آنها را پاس کرده 

بودم. دانشگاه بو علی هم اصرار می کرد که »بورسیه ما شو.«
 آن زمان دانشگاه بوعلی رشته انسانی هم داشت؟

بله! آن موقع ادبیات داشت. من آنجا درس می دادم. مثاً واحدهای 
مختلف سبک شناسی، مثنوی، کلیله و دمنه و... را درس می دادم.

یادش بخیر! دوستی داشتم به نام دکتر »هادی بهرامی احسان«، 
استاد روانشناسی دانشگاه تهران و هیات علمی گروه روانشناسی بود. 
همرزم سال های جنگ بود، آمد و گفت: »فانی! چیزی به اسم بنیاد 
حفظ آثار دفاع مقدس در اس��تان ها داره راه می افته، توی 5 اس��تان 
مرزی که با عراق خط مرز خاکی دارن، اآن وجود داره. توی استانای 
غیر مرزی هیچ کس��ی اون رو راه ننداخته، شما بیا این کار رو انجام 
بده.« حاا من بین اینکه به دانشگاه بروم و عضو هیات علمی بشوم 
و دیگر از نظامی گری دور بشوم، مانده بودم. گفتم: »بنیاد حفظ آثار 
چیه؟« گفت: »تو رو با رئیس بنیاد، آقای چمران آش��نا می کنم.« با 
چمران دوست بود. رئیس بنیاد استان را که حاا مدیرکل می شد، باید 

استاندار وقت پیشنهاد می داد.
 زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی بود؟

بله! اس��تاندار هم آقای مهندس »احمد خرم« بود که بعداً وزیر 
راه شد.

 ایشان، آن زمان جزو اصاح طلب ها قلمداد می شد؟
آن موق��ع هن��وز بحث اصاح��ات و امثاله��م باب نش��ده بود. 

سال های75-74بود.
 جنس شما هم نه اصاح طلب نه اصولگراست.

بله! به آن دوستم گفتم: »باشه بریم.« رفتیم و در جلسه ای ما را 
با آقای چمران آشنا کرد. آقای چمران گفت: »شما حتماً مورد وثوق 
دکتر بهرامی هس��تین، بیایین این کار را در همدان انجام بدین!« به 
اس��تاندار ما زنگ زد. مثل اینکه از قدیم آش��نا بودند. آقای خرم هم 

جلسه ای با ما گذاشت و با هم آشنا شدیم و خوش شان آمد.
 آقای خرم که شما را نمی شناخت؟

نه! نمی شناخت. به این فکر کردم که از آقای همدانی بپرسم چه 
کار بکنم.

 ه�ر زمانی که در دوراهی ق�رار می گرفتید، به آقای همدانی رجوع 
می کردید؟

بله! بین اینکه به دانشگاه بو علی یا حفظ آثار بروم، مانده بودم. اآن 
هم که بحث آن س��ال ها می شود، عیال می گوید: »خودت رو بدبخت 
کردی با این انتخاب«. نزد آقای همدانی رفتم، گفت: »خودت می دونی 
ولی من فکر می کنم اگر بیایی دنبال کار حفظ آثار، در راس��تای کار 
جنگه.« وسوسه کاس و لذت تدریس و دائم خواندن و مطالعه کردن 
یک طرف، اینکه حاا تشکیاتی که از صفر آن را درست کنی، اداره آن  
کجا باشد، ساختمان ندارد، نیرو ندارد، امکانات ندارد و به طور کلی اصًا 

تعریف نشده است، به قول آن آیه که می گوید: 
»ربنا إني أْسکْنُت...  بواٍد غْیر ذي زْرٍع« حضرت 
ابراهیم می گوی��د: »مرا در جایی انداختی که 
اصاً غیر  ذی زرع است و قابل کشت نیست« 
قصه ساخت کعبه است. باید جایی را درست 
کنیم که هیچ چیزی ندارد، نه کارمندش معلوم 

است و نه چیزهای دیگرش.
 البته از این جنبه که همه را خود ش�ما باید 

مهندسی بکنید، خوب است.
با ذهن و سلیقه خودم. ضلع سوم آن غیر 
از رئیس بنیاد و استاندار، فرمانده ارشد سپاه 

استان بود.
 که آقای همدانی بود؟!

نه! س��ردار جعفر مظاهری ب��ود، اآن هم 
هست. ایشان مرا می شناخت؛ خیلی با عاقه 
گفت: »بل��ه!« باز م��دام مردد ب��ودم، خدایا 
استخاره بکنم، نکنم، همزمان واحدهایی که 

آن ترم داش��تم، یک��ی از آنها کلیله و دمنه بود یک��ی- دو درس در 
دانش��گاه بو علی و پیام نور می دادم. ش��ب خوابی دیدم که مرا از این 
تردید بیرون آورد. حاا نمی دانم این خواب ها تا چه اندازه گفتنی است. 
گفتم که شهید حسن ترک، آدم متفاوتی بود. عرفان عجیبی داشت. 
در والفجر 8 هم شهید شد. خیلی به من لطف داشت. حسن را خواب 
دیدم، گفت: »حمی د ، تو به جای اینکه حرف ما رو بزنی، داری از زبون 
حیوان��ات و وحوش صحبت می کنی و درس می دی؟« می دانید که 

»کلیله و دمنه« از زبان حیوانات است.
 فابل)Fable( است.

بله! داری از زبان آنها حرف می زنی. خدا می داند مثل اینکه به من 
گفت، این گزینه را انتخاب کن. یعنی به دنبال قصه »حفظ آثار« برو. 
چون در حفظ آثار قرار است از شهدا حرف بزنی. از ما بنویس. اصًا 

من در عالم نویسندگی و نوشتن هنوز نبودم. از خواب بلند شدم.
 من احساس می کنم پشت مشورت گرفتن از شهید حسین همدانی، 

چند شهید دیگر هم هستند که آن را اآن برما کردید.
بله! حس��ن ترک یکی از آنهاس��ت. خود آقای همدانی می گوید: 
»دوست داشتم قبرم کنار قبر ایشون باشه.« اآن هم قبر ایشان کنار 
حس��ن ترک اس��ت. خواب را که دیدم، تردید نکردم که راه من راه 
دانشگاه نیست. ترم بعد هر چه گفتند: »2 واحد درس برات گذاشتیم 
تا تدری��س کنی.« گفتم: »من دیگه واح��د نمی خواهم، می خواهم 
تشکیات درست کنم. کسی که می خواهد جایی را درست بکند، باید 
در همان جا متمرکز ش��ود«. گاهی می گویند: »فانی فان جاست، 
فان جا هم هست، وزیر هم هس��ت.« نمی شود! آقای همدانی این 

ویژگی مرا خوب یافته بود.
 از قدیم گفته اند »مردی و کاری.«

آقای همدانی می گفت: »کاری رو انتخاب کن، جون دار، درست و 
حسابی براش وقت بذار.« یارگیری را شروع کردم که قصه آن خیلی 
مفصل است. اصاً قیافه من از آنجا در »بنیاد حفظ آثار« از جوانی به 

پیری رسید.
 می خواهم س�راغ دوستان شهیدتان بروم. یعنی راجع به یکسری 
از افراد دوس�ت دارم صحبت کنید. اگر صاح بدانید از ش�هید حاج 

محمود شهبازی شروع کنیم.
البته نمی دانم در حد جمله یا پاراگراف بگویم.

 به نظرم در حد پاراگراف یا وسیع تر باشد بهتر است. 
هر کس��ی که در سپاه همدان از سال 59 تا زمان شهادت ایشان 
که دوم خرداد 61 است بوده، به شکلی یک قله در ذهنش وجود دارد، 
یک فردی که فاصله او از لحاظ تسلط به مبانی معرفتی، اعتقادی و 

آشنایی با قرآن و نهج الباغه در حد یک استاد تمام بود، آقای شهبازی 
اینطور بود. تمام بزرگان ما که به شکلی تربیت شده جنگ بودند؛ همه 
حتی شهید همدانی خود را شاگرد ایشان می دانستند. با اینکه فاصله 
سنی او با شهید همدانی خیلی کمتر بود، 9-8 سال سنش پایین تر 
از ایشان بود.  یک فردی که خیلی خاطرات شیرینی از او باقی مانده، 
بویژه آن ویژگی ش��هرت گریزی و فرار از ن��ام و عنوان و آوازه که در 
مرام ایش��ان بود، شاید پررنگ ترین ویژگی ایشان در چشم بچه های 
آن  سال هاست. مثاً هر جا بود، رفت، درست کرد، آباد کرد، تأسیس 
کرد، بعد به جای دیگر رفت. در عین حال در هیچ کدام از این جاهایی 
که آباد کرد، مثل همدان، مثل لشکر 27، مثل ایام، یا حتی اصفهان، 
ردی از او نمانده است. یعنی به اندازه فرماندهان بزرگ همگن و هم 
سطح خود عنوان و آوازه و شهرت ندارد. این ویژگی نمکش را در ذائقه 

ما بیشتر کرده است.
 ف�رد دیگ�ری هم که خیلی ش�ما دنب�ال او دویدید و کت�اب او را 
نوشتید، مصاحبه گرفتید، ویرایش کردید، تدوین کردید، شهید علی 
خوش لفظ اس�ت. زمانی که جانباز بود و زمانی که درگذشت و شهید 

شد. خوش لفظ چگونه بود؟
علی، دوس��ت همرزم هم رس��ته من در جنگ نبود. او اطاعات 

عملیات بود، ما دیده ب��ان بودیم اما همدیگر 
را می شناختیم، یک سام و علیکی داشتیم. 
بچه های جبهه خ��ود را با فاصله با بچه های 
اطاعات می دیدند، جنس و سختی کار آنها، 
خطرپذیری کار شناس��ایی در پشت دشمن، 
یک بزرگی در ذه��ن و دل بچه های رزمنده 
از بچه ه��ای اطاعات عملیات ایجاد می کرد. 
علی خوش لفظ، تالی علی چیت سازیان بود، 
یعنی ش��اید از وجهی از علی چیت س��ازیان 
قدیمی تر و پیشکسوت تر و باتجربه تر بود اما 
زی��ر علم او رفته بود و ب��ا او کار می کرد. ما با 
ش��هید چیت س��ازیان خیلی مأنوس بودیم 
ولی با علی خوش لفظ اینگونه نبودیم. بعدها 
شنیدن حدیث علی  چیت سازیان از زبان علی 

خوش لفظ خیلی به دلم می نشست، تعریف های او را دوست داشتم. 
یک شکل خاصی هم حرف می زد، خیلی پرهیجان، باانرژی، بااحساس 
و س��ریع صحبت می کرد، بعضی وقت ها کسی متوجه نمی شد چه 
می گوید. من خوشم می آمد تا اینکه ماجرای نگارش کتابش مطرح 
ش��د. خاطرات ایشان را کس��ی جمع آوری کرده و در واقع مصاحبه 
را پیاده کرده بود، به ش��کل پرسش و پاسخ هم بود. خیلی ابتدایی؛ 
سؤال و جواب. ویرایش هم شده بود. من آن سال ها در تهران »معاون 
ادبیات بنیاد حفظ آثار« بودم، ایشان فرمانده سپاه فرودگاه همدان بود. 
هفتگی به خاطر اینکه مسؤولیتی در همدان داشتم از طریق هواپیما 
می آمدم، گاهی می آمدم مهمان ایشان می شدم. گریزی به سال های 
جنگ  زده می شد و تعریف می کرد. یک روز یک بسته پاستیکی که 
در دست داشت به من داد؛ گفت: فانی! اینها را دوستی نوشته، به دلم 
نچسبیده، نظر شما چیست؟ من نگاه کردم و گفتم: این  فقط سؤال و 
جواب است، کار خاصی روی آن اتفاق نیفتاده است. گفت: می خواهم 
شما بنویسید. من هم به ایشان عاقه داشتم، 
می دانستم یک دّر ناشناخته است، واقف بودم 
بچه رزمنده های��ی که من می ش��ناختم اگر از 
لحاظ اتفاقاتی که برای آنها افتاده بگویند 3-4 

نفر را اسم بیاورم، یکی ایشان است.
 پس دقیق ایشان را می شناختید؟

بل��ه! ول��ی در جنگ هم رس��ته نبودیم. با 
فراز و نش��یب های زندگی او، آش��نا ب��ودم، از 
مجروحیت��ش خبر داش��تم. مصاحبه ها را که 
با یک بسته پاستیک به من داد بافاصله به 
خودش برگرداندم. گفتم: »علی جان! ببین! این 
باعث می ش��ود ذهن من کانالیزه شود، ضمن 
اینکه این سؤال ها خیلی ابتدایی است، یعنی 
آمده از جنگ س��ؤال ک��رده، من می خواهم از 
کودکی ات ش��روع کنم، بعد می خواهم شکل 
داستانی بنویس��م. مصاحبه ها را شروع کردم. 

روزهای پنجشنبه می آمدم، هر هفته می آمدم، فکر کنم 9-8 ماه زمان 
برد. چند ساعت طول کشید، اآن به یاد ندارم.

 با حوصله می نشستید، ایشان هم خاطره می گفت؟
خاطره می گفت و ما ه��م گوش می کردیم، خیلی با هیجان. هر 
جلسه را که او می گفت می آمدم آنها را بازنویسی می کردم، به او هم 
نمی دادم. عادتم نیست مطالبی را که از کسی می نویسم بدهم، چون 
یک مق��دار آن فضا را باز کردن و ایجاد یک حس��ی برای خواننده و 
تصویرگری محیطی و تلفیق دیالوگ و این حرف ها شاید برای خودش 
نامأنوس باشد، بگوید من که اینها را نگفته بودم، من که این جمله را 
نگفته بودم ولی بعد که با اقبال و استقبال خواننده کتاب مواجه شد، 
خیلی خوشش آمد و لذت برد. بویژه تقریظ آقا که دیگر خیلی به دلش 
نشست. این ماجرای ما بود اما این کتاب مرا طوری به علی خوش لفظ 
گ��ره زد که اگر 2 روز یک مرتبه به ه��م زنگ نمی زدیم، گویی یک 
گمشده داشتیم. بعد از این ماجرای نگارش کتاب بافاصله بیماری های 
عل��ی خوش لفظ عود کرد، یعنی این 27 س��ال مجروحیت داش��ت، 
ش��یمیایی بود، تیر و ترکش خورده بود اما اینقدر در بس��تر بیماری 
نیفتاده بود. از آن موقع بیماری هایش خیلی حاد شد، شیمی  درمانی 
می کرد ولی ارتباط های ما خیلی پررنگ تر شد. اصاً کتاب دیگر کنار 
رفت، گویی سال ها با هم رفیق بودیم. به خانه 
هم رفت و آمد می کردیم، ارتباطات خانوادگی 

زیادتر شد، در نهایت تا شهادت او.
 احساس�م این اس�ت که ش�ما صب�ح که از 
خواب بیدار می شوید تا شب مدام در خاطرات 
دفاع مقدس غوطه ور هس�تید؛ این احس�اس 

درست است؟
بله؛ واقعاً همین طور اس��ت! اآن که با شما 
صحبت می کنم، دارم روی یک موضوعی کار 
می کنم که خاطرات بچه های کربای 4 است.

 اهل سینما رفتن هستید؟
کم و بیش.

 بیشتر فیلم چه کسانی را می پسندید؟
آقای حاتمی کیا.

 کدام فیلم ایشان بیشتر به دل شما می نشیند؟
از آژان��س و... البته من »از کرخ��ه تا راین« را به جهت اینکه آن 
سال ها ماجرای بچه های ش��یمیایی بود، دوست دارم. ما فیلم را که 
دیدیم یک دوست شیمیایی داشتیم که فیلم را با هم دیدیم چند ماه 
بعد شهید شد؛ »شهید علی منطقی«. از بچه های غواص کربای 4 
بود، بازمانده بود. این فیلم چون برای من یاد او را زنده می کند جالب 
اس��ت ولی همه فیلم های او، از دیده بان گرفته، تا به وقت شام. چون 
جنس کار دیده بانی کار ما بود فکر می کنم اینقدر زیبا و هنرمندانه 
واقعیت آن شخصیت فیلم، اگر اشتباه نکنم شهید عارفی را بیان کرده 

بود. تقریباً همه فیلم های ایشان را دیده ام و خیلی لذت برده ام. 
 »به وقت شام« چگونه بود؟

خیلی عالی بود اما یک مقدار در ماجراهای پایان بندی و انتهایی 
فیلم کش پیدا کرد.

 خیلی مشتاقم بدانم زندگی از منظر آقای حمید حسام یعنی چه؟ 
یک روزهای�ی در کوچه پس کوچه های همدان بوده و ش�یطنت های 
خاصی در مناطق همدان داشته، تا جنگ و دفاع مقدس، تا سال های 
بع�د از جنگ، رت�ق و فتق امور زندگی و چیزهایی از این دس�ت، تا 
سال های بدون ش�هدا و دوستانش، بدون شهید همدانی و... زندگی 

یعنی چه؟ 
اگر بخواهم خیلی خودمان��ی بگویم زندگی اآن برای من یعنی 
نوشتن، یعنی انجام تکلیفی که احساس می کنم به گردن من است، 
از رهگذر ارتباط با شهیدانی که با آنها بودم. من شاید این را مصداق 
عمل صالح بدانم، یعنی آن چیزی که سفارش قرآنی است ما بااخره 
باید »الذي خلق الْمْوت و الْحیاه لیْبُلوُکْم أیُکْم أْحسُن عماً«، این عمل 
احسن و عمل صالح در روزمره هر کس یک ترجمانی دارد، یک طور 
معنا می شود. یک سال هایی جریان سازی های فرهنگی را برای خود 
عمل صالح می دانستم و کارهایی را انجام می دادم اما احساس می کنم 
اگر اآن در خانه بنشینم، صادقانه بنویسم، نیت خود را صاف و پاک 
کنم نسبت به آن کاری که می خواهم انجام بدهم، شاید اینها روزی 

برگه هایی شود که دست مرا بگیرد. 

حمید حسام، نویسنده و رزمنده دفاع مقدس در گفت وگو با »وطن امروز« از زندگی و فعالیت هایش در عرصه ادبیات پایداری می گوید

حرف  ما را بزن، حمید!

واقعی�ت ج�اری زندگی م�ا همان 
بود؛ خط�ا و خاف. ممک�ن بود کار 
به کاردکش�ی و پنجه بوکس و حتی 
زندانی ش�دن کس�ی هم می رسید، 
مثل همان »حس�ین آقای رفیعی« 
که کتاب »فقط غام حس�ین باش« 
را روای�ت می کند ولی ما ترس�وتر 
بودی�م. در این فضاه�ا خیلی ورود 
نمی کردیم. باأخ�ره در معرض این 
آس�یب ها بودیم. آنچه گاهی گوش 
ما را می گرف�ت، »روضه« بود، رفتن 
به خانه و چوب تأدیب دینی پدر در 
مسیر نشستن پای منبر و روضه بود

اما ای�ن کتاب م�را ط�وری به علی 
خوش لف�ظ گ�ره زد ک�ه اگ�ر 2 روز 
یک مرتب�ه به هم زن�گ نمی زدیم، 
گویی یک گمش�ده داشتیم. بعد از 
این ماجرای نگارش کتاب بافاصله 
بیماری ه�ای عل�ی خوش لفظ عود 
کرد، ارتباط های ما خیلی پررنگ تر 
ش�د. اصاً کتاب دیگر کن�ار رفت، 
گویی س�ال ها ب�ا هم رفی�ق بودیم. 
ب�ه خانه هم رف�ت و آمد می کردیم، 
ارتباطات خانوادگی زیادتر ش�د، در 

نهایت تا شهادت او

 ش�هید حس�ن ترک، آدم متفاوتی 
 ب�ود. عرف�ان عجیب�ی داش�ت. در 
والفجر 8 هم شهید شد. خیلی به من 
لطف داشت. حس�ن را خواب دیدم، 
گفت: »حمی د، تو به جای اینکه حرف 
م�ا رو بزن�ی، داری از زبون حیوانات 
و وح�وش صحبت می کن�ی و درس 
می دی؟« خدا می داند مثل اینکه به 
من گفت، ای�ن گزینه را انتخاب کن. 
یعنی به دنبال قصه »حفظ آثار« برو. 
چون در حفظ آثار قرار است از شهدا 
حرف بزن�ی. از ما بنوی�س. اصاً من 
در عالم نویس�ندگی و نوشتن هنوز 

نبودم. از خواب بلند شدم

س�ال 63، بع�د از رفت�ن ب�ه جنگ و 
ب�از ش�دن دانش�گاه ها، رفت�ه بودیم 
سر کاس نشس�ته بودیم. من قیصر 
امین پور را آنجا دی�دم. آقای امین پور 
از دامپزشکی و جامعه شناسی و تغییر 
چند رش�ته به آنجا آمده بود. موبلند 
و تیپی ش�بیه خواننده پ�اپ ، مرحوم 
ناصر عبداللهی داشت. آقای امین پور 
گاهی بحث و مجادله می کرد، نه اینکه 
بی احترام�ی کند ولی گاه�ی با آقای 
حمید زرین کوب بح�ث ادبی می کرد. 
با همه کس�انی که در کاس ما بودند، 
متفاوت بود. غافل از اینکه خودش دارد 
یکی از ارکان ادبیات معاصر می شود یا 
شخصیت او در حال شکل  گیری است. 

تازه شروع کارش بود

ق�درت  بتوان�م  اینک�ه  به خاط�ر 
پاسخگویی داشته باشم، تقریباً همه 
کتاب های ش�ریعتی را خواندم. آن 
موقع شخصیت »شهید مطهری« که 
بتواند مح�ک و ترازویی برای درک 
صحی�ح از معارف اس�امی باش�د، 
آش�کار نش�ده بود. تنها دلخوشی 
بچه مس�لمان ها برای اینک�ه به دام 
خواندن  نیفتن�د،  مارکسیس�ت ها 

کتاب های دکتر شریعتی بود

حسین  قرایی
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معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( گفت: معتقدیم صنایع 
کوچ��ک و متوس��ط می توانند اقتصاد 
کشور را نجات دهند. به گزارش روابط 
عموم��ی بنیاد برکت،  س��یدمصطفی 
سیدهاشمی که در آیین بهره برداری از 
طرح مشارکتی توانمندسازی اقتصادی 
و اشتغال زایی بنیاد برکت در مهدی شهر 
استان سمنان س��خن می گفت، افزود: 
سیاس��ت کلی و اصولی س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( توجه به صنایع 
کوچک و متوسط اس��ت، چرا که این 
صنای��ع، مردم محور ب��وده و می توانند 
اقتصاد کشور را نجات دهند. وی تأکید 
کرد: کمک به توس��عه  صنایع کوچک 
و متوس��ط، ای��ران را از حیث تولیدات 
داخلي تقویت ک��رده و موجب افتخار 
کش��ور مي شود. وی با اش��اره به اینکه 
شاهد بهره برداری از یک واحد تولیدی 

توانمند هستیم، اظهار امیدواری کرد بزودی فاز دوم 
گروه صنعتی ساتراپ راه اندازی شود. سیدهاشمی 
توجه ویژه  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به 
کارآفرینان و اش��تغال زایی را مورد تأکید قرار داد و 
تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما آن چنان که باید 
و ش��اید به کارآفرینان بها داده نمی شود اما ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در راس��تای تحقق 
اقتصاد مقاومت��ی مورد تأکید رهبر معظم انقاب، 
قدردانی ویژه از کارآفرینان و تعامل و مس��اعدت با 
آنها را در دس��تور کار دارد. وی با اش��اره به واردات 
ساانه دستکش های صنعتی از کشورهایی همچون 
مال��زی و کره عنوان ک��رد: با راه ان��دازی کارخانه   
ساتراپ مهدی شهر و واحد های اینچنینی، می توان 
در این زمینه خودکفا شد. معاون هماهنگی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به از تحصیل 
بازماندن تعدادی از دانش آموزان در مناطق محروم 
افزود: با کمک و حمایت س��تاد توانس��تیم به این 
دانش آموزان برای ادامه  تحصیل کمک کنیم. وی 
از توزیع 300 هزار بس��ته نوش��ت افزار در مناطق 
محروم توسط این ستاد خبر داد و گفت: همچنین 
پکیج های سامت، ورزشی و تربیت بدنی از سوی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به دانش آموزان 

مناطق کمتر برخوردار ارائه می شود. سیدهاشمی 
تقبل هزینه های درمان کودکان ناشنوا و زوج های 
نابارور در مناطق محروم را از دیگر خدمات س��تاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برشمرد.
کارآفرینی در شرایط فعلی خطیر است ■

در ادامه، اس��تاندار سمنان با تأکید بر این نکته 
که حضور بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت ام��ام)ره( در همه  عرصه ها همراه با برکت 
بوده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور 
که همه به دنبال تثبیت اش��تغال هستند، ایجاد و 
افزایش کارآفرینی، امری خطیر و حساس است که 
از سوی بنیاد برکت در مناطق محروم کشور انجام 
می شود. علیرضا آشناگر خواستار حضور پررنگ تر و 
فعالیت بیش��تر و گسترده تر بنیاد برکت در استان 
س��منان ش��د و گفت: امیدواریم بنی��اد برکت در 
بحث اش��تغال زایی بویژه در مناطق محروم استان 
بیش��تر ورود کند. وی از اعام آمادگی استانداری 
س��منان برای انعقاد تفاهمنامه   همکاری در زمینه   
محرومیت زدایی و اش��تغال زایی خب��ر داد و اظهار 
امی��دواری ک��رد راه اندازی ف��از دوم واحد تولیدی 
س��اتراپ، منجر به توانمندی اقتصادی و اجتماعی 
مهدی شهر ش��ود. آشناگر با تأکید بر این مهم که 

توسعه   هر استان باید براس��اس مزیت های همان 
استان انجام شود، ادامه داد: شهرستان مهدی شهر با 
توجه به اقلیم مناسب و مردمان صمیمی که از آنها 
برخوردار اس��ت، می تواند یکی از قطب ها و مقاصد 

گردشگری استان سمنان باشد.
ایجاد 22۸ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در کشور ■

در ادامه مدیرعامل بنیاد برکت در این مراس��م 
گفت: در ۱۱ س��الی که از تأس��یس بنیاد برکت با 
عنایت و تدبیر رهبر معظم انقاب می گذرد، شاهد 
اثرات اقدامات این بنیاد در زمینه   محرومیت زدایی، 
توانمندس��ازی اقتص��ادی و پیش��رفت در مناطق 
محروم هستیم. س��عید جعفری در تشریح برخی 
اقدامات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( اظهار داش��ت: بنی��اد تا به امروز 
۹۱ ه��زار میلیارد ریال در 35 ه��زار و 500 پروژه 
س��رمایه گذاری کرده ک��ه از این تع��داد، ۱۴ هزار 
پروژه به پایان رس��یده و ۲۱ ه��زار پروژه   دیگر در 
دس��ت اقدام اس��ت. وی در ادامه یادآور شد: شاید 
بنیاد برکت بیش��تر به عنوان یک نهاد مدرسه ساز 
در جامه شناخته  ش��ود اما در واقع اینگونه نیست 
و بنیاد در حوزه های مختلفی همچون اشتغال زایی، 
توانمندسازی اقتصادی، س��اخت مساجد و مراکز 

فرهنگی و خانه های عالم، احداث مراکز 
بهداش��ت و درمان، س��اخت و تکمیل 
بیمارستان و مراکز درمان سرطان، انجام 
امور عمران��ی و زیربنایی، ارائه  خدمات 
بیمه ای، حمایت مالی و معنوی از ایتام، 
درم��ان بیماری های صعب الع��اج و ... 
حض��ور و فعالیت مؤثر دارد. مدیرعامل 
بنی��اد برکت تصریح کرد: ت��ا به امروز 
۲۲۸ هزار و 500 فرصت ش��غلی ایجاد 
کرده ایم و ۲500 روستا را به طور کامل 
تحت پوش��ش قرار داده ایم. جعفری با 
اش��اره به فعالیت های بنی��اد برکت در 
اس��تان س��منان ادامه داد: 3۷ طرح با 
اعتباری بالغ بر ۸00 میلی��ارد ریال را 
در استان انجام داده ایم یا در دست اجرا 
داریم. با مش��ارکت در 6 واحد تولیدی، 
۲600 فرصت ش��غلی ایج��اد کرده و 
س��پس از ۴ واحد خارج شده ایم و آنها 

را به کارآفرینان محلی واگذار کرده ایم.
وی با اش��اره به ایجاد اشتغال آفرینی مستقیم 
ب��رای ۴۷ نفر و غیرمس��تقیم برای بی��ش از ۱۸۸ 
نفر در کارخانه  س��اتراپ مهدی شهر تأکید کرد: با 
راه اندازی فاز ۲ و گس��ترش پ��روژه، ۹0 نفر در این 
واحد تولیدی مشغول به کار خواهند شد.  مدیرعامل 
بنیاد برکت با اش��اره به دیگر اقدامات ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( از طریق این بنیاد در استان 
سمنان خاطرنشان کرد: ۱۹ مدرسه با ۱۴0 کاس 
درس با بودجه۱۲0میلیارد ریال در اس��تان احداث 
شده است. همچنین در قالب طرح برکت خانواده، 
۱۱ زوج که مش��کل ناباروری دارند، تحت پوشش 
حمایتی قرار گرفته اند. از 5۲۱ کودک یتیم نیز در 
اس��تان حمایت می شود و به 3۸5 متقاضی هم وام 
قرض الحسنه پرداخت شده است. وی از مشارکت 
بنیاد برکت در تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۱6۴ 
تختخوابی  گرمس��ار خبر داد و گفت: حدود ۲50 
ظرفیت اشتغال زایی را در شهرهای گرمسار و آرادان 
در دست اجرا داریم که ۱50 فرصت شغلی تا پایان 
س��ال به بهره برداری می رس��د. پس از این مراسم، 
دکتر سیدهاشمی و هیات همراه با ۲ خانواده  معظم 
شهید دفاع مقدس و شهید مدافع حرم دیدار کردند 

و از ایشان تجلیل به عمل آوردند.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد
بهره برداری از 50 طرح ورزشی 

با همکاری وزارت ورزش
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقاب اس��امی با 
اش��اره به تصویب ۲50 طرح ورزش��ی در کشور 
گف��ت: از این تعداد طرح ، ۷ م��ورد آن مربوط به 
اس��تان گیان اس��ت که ۲ طرح در شهرس��تان 
آس��تانه  اشرفیه اجرا می شود. محمد سعیدی کیا 
در گفت وگو با فارس در آس��تانه  اشرفیه با اشاره 
ب��ه تعداد س��ندهای علوی اهداش��ده ب��ه مردم 
اظهار کرد: از س��ال ۹3 تاکنون ۷3 هزار س��ند با 
مساحت ۲ هزار و ۲00 هکتار با کاربری مسکونی 
و کشاورزی به مردم اهدا شده تا با استفاده از این 
زمین ه��ا بتوانند زندگی خود را اداره کنند. وی با 
بیان اینکه بزودی در استان گیان ۷ طرح ورزشی 
افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: طبق توافق های 
انجام شده میان مس��ؤوان بنیاد و وزارت ورزش 
و جوانان، ۲50 طرح ورزش��ی در کش��ور مصوب 
ش��ده که 50 مورد آن به بهره برداری رسیده که 
از این ۲50 طرح ، ۷ مورد مربوط به استان گیان 
است که ۲ طرح در شهرستان آستانه  اشرفیه اجرا 
می ش��ود. وی یکی از مزایای این اس��ناد را ایجاد 
اشتغال در جامعه دانست و گفت: باید کاری کنیم 
مردم آرامش کافی برای زندگی داش��ته باشند و 
یکی از الزامات آرامش اش��تغال جوانان است که 
با اهدای این  اسناد این  کار را می توان  به  بهترین 
نحو  انجام داد.  سعیدی کیا با بیان اینکه مردم برای 
گرفتن این اس��ناد به بنیاد مستضعفان مراجعه 
کنند، تصریح کرد: هدف ما کمک به جامعه برای 
پیشرفت بوده و یکی از راه های پیشرفت استفاده از 
ظرفیت مردم است، لذا از مردم درخواست می شود 
برای گرفتن این اسناد به بنیاد مستضعفان استان 
مراجعه کنند. رئیس بنیاد مس��تضعفان انقاب 
اس��امی با اشاره به تعداد طرح های تصویب شده 
برای ایجاد اش��تغال در بنیاد مستضعفان و بانک  
سینا گفت: تاکنون 5 هزار طرح بنیاد معرفی  شده 
که بعد از بررس��ی های ازم  ۲ هزار و ۷00 طرح 
به تصویب بانک  سینا رسیده و ارائه دهندگان این 
طرح می توانن��د برنامه های خود را اجرایی کنند. 
وی با تأکید بر همکاری با وزارت  ورزش و جوانان 
برای س��اخت زمین های ورزش��ی در روستاهای 
پرجمعیت بیان کرد: اگر جامعه می خواهد در همه 
عرصه ها بویژه ورزش پیشرفت فراوانی داشته باشد 
باید برای آن سرمایه گذاری شود به همین  منظور 
با مش��ارکت و هم��کاری وزارت ورزش و جوانان 

سعی بر انجام این امر داریم.

کشاورزیگیان

برپایی نمایشگاه موفقیت های 
بخش کشاورزی با مدیریت جهادی

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت 
جهاد کش��اورزی با اش��اره به پیشرفت های 
انجام شده در ۴ دهه از انقاب اسامی اظهار 
داش��ت: با مدیریت جهادی ش��اهد تحوات 
زی��ادی در بخش  ه��ای مختلف کش��اورزی 
بوده ایم. به گزارش فارس، پیمان فلس��فی در 
این باره افزود: تا پیش از انقاب واردکننده عمده 
محصوات کشاورزی بودیم و برای 36 میلیون 
جمعیت تنه��ا ۲5 میلیون ت��ن محصوات 
کشاورزی تولید می شد اما امروز با حدود ۸0 
میلیون نفر جمعیت بیش از ۱۲0 میلیون تن 
محصوات کش��اورزی تولید می شود. وی با 
اش��اره به اینکه افزایش تولید به دلیل افزایش 
عملکرد در واحد س��طح اتفاق افتاده، تصریح 
کرد: افزایش س��طح درآمد کشاورزان، اجرای 
قانون خرید تضمینی، انجام بیش از ۹0 هزار 
ط��رح تحقیقاتی در حوزه کش��اورزی، ایجاد 
۱300 مرک��ز خدماتی کش��اورزی و ۱۲00 
تعاونی تولیدی در دوره پس از انقاب ش��کل 
گرفته اس��ت. وی اضافه ک��رد: امروز بیش از 
۱6هزار اردوی جهادی در کش��ور فعالند اما 
در این راستا ما نیاز به یک آمایش سرزمینی 
داریم تا بتوانیم در راس��تای رفع مشکات و 
محرومیت ها حرکت کنیم. فلس��فی برپایی 
نمایشگاه مدیریت جهادی و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنایع تبدیلی همزمان با جشن ۴0 
سالگی انقاب را زمینه ساز ارائه دستاوردهای 
انقاب در ۴ دهه گذش��ته دانس��ت. گفتنی 
است نمایشگاه دستاوردهای مدیران جهادی 
کش��ور و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع 
تبدیل��ی، فناوری ه��ای پیش��رفته غذایی و 
ص��ادرات کش��اورزی از ۷ ت��ا ۹ بهم��ن در 
مصای امام خمینی برگزار می شود، بنابراین 
س��ازمان های جه��اد کش��اورزی، نهاده��ا و 
شرکت های مستقل می توانند برای شرکت در 
 نمایشگاه و دریافت اطاعات بیشتر با شماره

۹- ۲۲۸۹300۸-0۲۱ تماس بگیرند.

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مراسم رونمایی از طرح اشتغال زایی مهدی شهر:

صنایع کوچک نجات دهنده اقتصاد کشورند

ادامه از صفحه اول
»فرص��ت  از  م��ا   ...
دوباره« و »آزمون جدیدتر« اروپا س��خن به میان 
می آوریم! براس��تی اروپا باید چندین بار در آزمون 
»اعتماد  سازی« نسبت به ملت صبور ایران مردود 
شود تا مقامات وزارت امور خارجه کشورمان با آن 
مواجهه و برخوردی قاطعانه و در شأن آرمان های 
انقاب داش��ته باش��ند؟ فرصت »آزمون جدیدتر 
اروپا« را چه کس��ی به اروپای واحد داده است؟! آیا 
زمان آن نرس��یده است تا تروئیکای اروپا عواقب و 
تبعات بازی برجامی مستقیم خود در زمین آمریکا 
را مش��اهده کند؟! آیا تفکیک رویکرد سیاس��ی و 

عملی اروپا در قبال حفظ برجام، نوعی فرصت فرار 
و وقت کشی به اروپاییان برای ادامه این بازی وقیح 

و خطرناک نمی دهد؟!
3- بدون ش��ک میان مقدمه ای که آقای قاسمی 
مبنی ب��ر »عدم توانای��ی اروپا در ایس��تادگی در 
مقابل فشارهای آمریکا« بیان می کند و نتیجه ای 
که ایشان درباره »امید به موفقیت اروپا در آزمون 
جدیدتر« بیان می کند کمترین همخوانی و تناسبی 
وجود ندارد. طنز تلخ ماجرا این اس��ت که ایش��ان 
پس از فرصت دوباره ای ک��ه در این باره برای اروپا 
در نظر می گیرد، تاکید می کند وزارت امور خارجه 
به سازوکار مالی ویژه اروپا دل نبسته)!( و سرنوشت 

خود را به آن گره نزده اس��ت)!( در هر حال، میان 
س��خنان »آن وزیر« و »این سخنگو« در تخطئه 
دلواپس��ان و گزاره های��ی که متاس��فانه به مبانی 
اعتقادی برخی دیپلمات ه��ای وزارت امور خارجه 
کشورمان تبدیل شده است فاصله زیادی به لحاظ 
مفهومی و کارک��ردی وجود ن��دارد! هر دوی این 
س��خنان برگرفته از نوعی نگاه مغرورانه و لجبازانه 
نسبت به خطاهای جاری در حوزه سیاست خارجی 
کش��ور است؛ خطاهایی که اگر حتی امروز اصاح 
شود، می تواند جلوی بس��یاری از ضررهایی را که 
دشمنان منطقه ای و بین المللی ما درصدد تحمیل 

آن به کشورمان هستند بگیرد.

یادداشت امروز

آن وزیر و این سخنگو!
www.vatanemrooz.ir
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مهدینامه

 حذف سؤاات حاشیه دار 
از اپلیکشن »برنده باش«

به گفته یکی از تهیه کنندگان 
»برن��ده ب��اش«، بخش��ی از 
س��واات مس��ابقه با توجه به 
مناس��بت های ملی و مذهبی 
و اطاع��ات عموم��ی طراحی 
می ش��ود. به گزارش مهر،  هاشم رضایت یکی از 
تهیه کنندگان مسابقه »برنده باش« که با اجرای 
محمدرضا گلزار از شبکه 3 پخش می شود درباره 
سوااتی که در این مسابقه طرح می شود، گفت: 
سواات برنامه ۲ بخش دارد؛ یکی سوااتی که در 
برنامه مطرح می شود و دیگری سواات اپلیکیشن 
برنامه. سواات برنامه در اتاق فکری که زیر نظر 
برنامه اس��ت، طرح می ش��ود که سعی می کنیم 
س��واات را متناس��ب با اتفاقات و مناسبت های 
کشور ببینیم. تهیه کننده »برنده باش« با اشاره به 
سوااتی که در اپلیکیشن مسابقه مطرح می شود 
و حاش��یه هایی که ایجاد می کن��د، عنوان کرد: 
سواات اپلیکیشن توسط این گروه طرح نمی شود 
و زیرنظر اسپانس��ر برنامه، برنامه ریزی می شود. 
گاهی س��وااتی در اپلیکیشن طرح می شود که 
مورد اعت��راض برخی کاربران قرار می گیرد مثا 
همان س��والی که در فضای مجازی مطرح ش��د 
درباره رنگ مورد عاقه یکی از بازیگران. آن سوال 
مرب��وط به اوایل تولید برنامه و از میان س��واات 
اپلیکیش��ن بود. به همین دلی��ل بنده و حمید 
رحیمی نادی به عنوان تهیه کننده های برنامه در 
همان ایام نظرات و انتقادها را به اسپانسر برنامه 
انتقال دادیم و دوس��تان ه��م درصدد حذف این 
نوع سوال ها برآمدند و برخی سواات حاشیه دار 

اپلیکیشن حذف شد. 

 شبکه ایران کاا 
»ایرونی جات« را تولید می کند

ش��بکه ایران کاا در حال تولید مسابقه ای با نام 
»ایرونی جات« اس��ت که با اجرای یک بازیگر به 
حمای��ت از کاای ایرانی می پ��ردازد. به گزارش 
»وطن امروز«، »ایرونی جات« به کارگردانی رضا 
مهرانفر و تهیه کنندگی سیدحس��ین هادیان فر 
در قالب یک مس��ابقه تلویزیونی ٥٠ قس��متی 
تولید می ش��ود. افراد با س��نین مختلف در این 
مسابقه شرکت کرده و ضمن رقابت برای تعیین 
نزدیک تری��ن قیمت به قیم��ت واقعی کااهای 
مختلف، جوایز ارزنده ای را نیز دریافت می کنند 
که باعث غافلگیری آنها خواهد شد. این مسابقه 
این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد و بناست 

یک بازیگر اجرای آن را برعهده داشته باشد. 

 دلیل اصلی انصراف ده نمکی 
از حضور در فجر چه بود؟

روابط عمومی فیلم سینمایی 
»زندانی ها« نسبت به حواشی 
منتش��ر ش��ده درب��اره فیلم 
نش��ان  واکنش  »زندانی ه��ا« 
داد. ب��ه گزارش »وطن امروز«، 
چن��دی پیش خب��ر انص��راف فیلم س��ینمایی 
»زندانی ه��ا« ب��ه کارگردانی مس��عود ده نمکی 
از س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر، توس��ط 
بسیاری از رسانه های رسمی منتشر شد، خبری 
که منش��أ اصلی آن صفحه مس��عود ده نمکی در 
اینس��تاگرام ب��ود. ده نمکی طی مطلب��ی که در 
صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده بود، علت 
انصرافش از جشنواره فیلم فجر را قالب و مضمون 
فیلم مط��رح کرده بود. انصراف فیلم س��ینمایی 
»زندانی ها« به گفته روابط عمومی این فیلم، باعث 
تعبیر غلط چند رسانه ش��د و طی چند گزارش 
علت انص��راف این فیلم را اختاف با جش��نواره 
فیل��م فجر اعام کردند. حاا روابط عمومی فیلم 
س��ینمایی »زندانی ها« به صورت رس��می اعام 
کرده علت اصل��ی انصراف فیلم »زندانی ها« تنها 
فضا و مضمون این فیلم بوده و قرار است این فیلم 
بزودی اکران شود. برگزارکنندگان سی وهفتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر چندین مرتبه از مسعود 
ده نمکی و س��ازندگان فیلم درخواست کردند در 
این جش��نواره حضور داشته باشد اما تهیه کننده 
و صاحبان فیلم مصلحت را  اکران در نخس��تین 
 فرصت می دانند و برای جشنواره فیلم فجر آرزوی 
برگزاری یک جش��نواره پربار در چهلمین س��ال 

انقاب را دارند.

تعطیلی ۲ روزه جشنواره فیلم فجر 
در ایام فاطمیه

س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر از ۱٠ 
تا ۲۲ بهمن برگزار می ش��ود. این جشنواره به 
مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( 
به م��دت ۲ روز تعطیل خواهد بود. به گزارش 
فارس، مس��عود نجفی، مدی��ر روابط عمومی 
جشنواره درباره تداخل برگزاری جشنواره با ایام 
فاطمیه)س( گفت: به همین مناسبت، جشنواره 

روزهای ۱۹ و ۲٠ بهمن تعطیل خواهد بود. 

اولین آغاز عشق!

سال نو می شود
و یک آرزوی کهنه داریم هنوز 

روی مدار دو هزاریم 
داریم نو می کنیم کهنه را  

فصل ها را  
دوباره حرف از اولین ها می شود

اولین صبح سال، اولین دیدار، اولین حرف ها...
روی زبان ها می افتد سال نو... 

حادثه های شیرین سر می رسد  
موج شادی حال همه را دریایی می کند...

دنیا پر از حرف های خوب می شود 
اما حال مان اصا خوب نیست  

یک چیزی کم داریم
میهمانی که برکت بیاورد

کمی عشق، کمی عشق زال، کمی تو... کمی 
که نه، خیلی تو را کم داریم  

که این کهنه را بکنیم از تن جان مان  
سراغ تو را بگیریم از سال  

که حال احوال مان این نباشد... 
روی مدار دو هزاریم اما  

هیچ دقیقه ای نب��وده که حس کنیم حال مان 
نو شده...

اولین آغاز عشق! 
ما را عاشق خودت کن  

سر برس از میان حوادث تکراری مان  
اولین اتفاق زیبای روزگارمان شو  

تا پشت  سرت مسیح بیاید و اقامه عشق کنیم  
صدای قنوت شکرمان 

پرده های درد را کنار بزند 
و آرام باشیم زیر سایه نگاه تان 

آقاجانم، کاش در حصار تو محدود بش��ویم که 
زیباترین آزادی دنیاست... 

عزیز دلم...
 

تاریخ شفاهی انتخابات سال ۸۸ 
سرانجام به بازار آمد

»غبار در خرداد«، جدیدترین 
اثر ج��واد موگویی، نویس��نده 
آخرین نخس��ت وزیر است که 
در ایام دهه بصی��رت و ۹ دی 
روانه بازار شده است. به گزارش 
»وطن امروز«، به گفته نویسنده کتاب تدوین این 
کتاب از اواسط ۸۸ و در هیاهوی بحران  انتخابات 
آغاز شده اس��ت و به گفت وگو با بازیگران اصلی 
خ��رداد ۸۸ همچون فائزه هاش��می، عطریان فر، 
ابطحی، حدادعادل، محمد سلیمانی، روح اامین، 
کواکبیان، حمید رس��ایی، حس��ن بیادی، پرویز 
س��روری، علی اصغر زارع��ی، عاالدین بروجردی 
و حس��ین طا پرداخته و کوش��یده  است ضمن 
گفت و گ��و با نقش آفرینان خ��رداد ۸۸ و مرور آن  
روزها، تصویری واقعی از یکی از سرنوشت سازترین 
انتخابات تاریخ انقاب ارائه کند. »غبار در خرداد« 
توس��ط جواد موگوی��ی در ٥٠۸ صفحه و قیمت 
پش��ت جل��د ۴٠ هزار توم��ان تدوین و توس��ط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

 گری اولدمن 
دوباره »چرچیل« می شود

گری اولدمن، بازیگر انگلیسی که برای ایفای 
نقش وینس��تون چرچیل در فیلم »تاریک ترین 
لحظات« جایزه اس��کار بازیگ��ری را برده، گفته 
است می خواهد دوباره نقش وینستون چرچیل 
را بازی کند. ب��ه گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
گری اولدمن، بازیگر انگلیس��ی ک��ه برای ایفای 
نقش وینس��تون چرچیل در فیلم »تاریک ترین 
لحظات« جایزه اس��کار بازیگری را برده است در 
گفت وگو با »برنامه امروز« رادیو بریتانیا اعام کرد 
دوباره می خواهد نقش وینستون چرچیل را بازی 
کند. این بازیگر ۶٠ ساله انگلیسی گفت: من فقط 
به ظاهر این کاراکتر پرداختم و به عمق آن وارد 
نش��دم و فکر می کنم باید فصل دیگری داشته 
باش��یم. اولدمن در ادامه گف��ت در حال حاضر 
به همراه راندولف چرچیل، نوه بزرگ وینستون 
چرچیل روی اقتباس داستان کوتاه »رویا« نوشته 
وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق بریتانیا کار 
می کند. اولدمن تاکید کرد این اثر ممکن است 
یک فیلم یا یک کار تلویزیونی شود. او همچنین 
گفت دوس��ت دارد نقش راندولف چرچیل، پدر 
وینستون را س��اموئل وست همبازیش در فیلم 

»تاریک      ترین لحظات« ایفا کند.

گروهفرهنگوهنر: پس از اعام فیلم های 
بخش نگاه نو توس��ط هی��ات انتخاب، این 
بار نوبت به دنیای مس��تند رسید تا سلیم 
غف��وری، مرتض��ی رزاق کریم��ی و آرش 
اهوت��ی اعضای هیات انتخ��اب فیلم های 
مس��تند نام ٥ اثر را برای حضور در س��ی و 
هفتمین جش��نواره فیلم فجر اعام کنند. 
»بهارس��تان خانه ملت« به تهیه کنندگی 
و کارگردان��ی بابک بهداد، »تمام چیزهایی 
که جای شان خالی است« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی زینب تبریزی، »خانه ای برای 
تو« به تهیه کنندگی مهدی ش��امحمدی و 
کارگردانی مهدی بخش��ی مقدم، »دلبند« 
به تهیه کنندگ��ی الهه نوبخت و کارگردانی 
یاس��ر طالبی، »نت های مسی یک رویا« به 
تهیه کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی 
رضا فرهمند، ٥ مس��تندی هستند که به 
بخش مس��ابقه س��ی و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر راه یافته اند. در حالی امس��ال جشنواره 
فیلم فجر میزبان ٥ اثر مس��تند اس��ت که پس از 
کش و قوس های فراوان در سال های گذشته اعم از 
حذف بخش مستند تا حضور ۱۱ فیلم، امسال این 
عدد به ٥ مستند کاهش یافته و موافقان و مخالفان 

متفاوتی را در برابر خود ایجاد کرده است. 
مستنددرقربانگاهجشنوارهفیلمهایسینمایی ■

جشنواره فجر به سبب وابستگی اش به سازمان 
سینمایی و به تبع آن وزارت ارشاد و قوه مجریه در 
طول سالیان متمادی همواره از سیاست های متفاوت 
و گاهی اوقات متناقضی پیروی کرده است. در کنار 
تحول سیاست های کلی جشنواره، ابعاد فنی آن نیز 
هر س��اله دچار تحوات گوناگونی می شود. یکی از 
این بخش ها حضور فیلم های مستند در جشنواره 
است که سال هاست در باتکلیفی سینمای مستند 
تجربه های گوناگونی را در برخورد با جشنواره فجر 
از سر گذرانده است. سال هایی پیش آمده است که 

این بخش کا حذف ش��ده و س��ال هایی نیز تعداد 
بسیار باایی از مستندها در جشنواره اکران شده اند و 
این روند تاکنون هیچ رویه ثابتی را در پیش نداشته 
اس��ت. به طور مثال در س��ال ۱3۸۹ این بخش به 
صورت کلی از جشنواره حذف می شود اما در سال 
۹٠ ب��ار دیگر این بخش به جش��نواره فجر افزوده 
می شود. از آن سال ها به این سو بخشی تحت عنوان 
مسابقه حقیقت در جشنواره فجر طراحی می شود 
که به این واسطه ۱۱ فیلم مستند در این جشنواره 
به رقابت می پردازند. این آثار در س��انس های کاما 
پرت از جشنواره اکران می شدند و عما اقبالی از آنها 
صورت نمی گرفت. تا جایی که مستندسازان نسبت 
به این خط مش��ی ها ابراز نگرانی کرده و خواس��تار 
نگاه درست جشنواره فجر به مستند شدند. آنها در 
بیانیه گایه آمیز خود درخواست داشتند تا وضعیت 
سینمای مستند در نگاه مسؤوان به رویه ای واحد 
برسد و حمایت بجایی از آن سینما صورت پذیرد. 

در بخشی از این متن آمده بود: »سینمای مستند، 
بخش��ی مهم و جدانشدنی از س��ینمای ملی ایران 
اس��ت که بدون داش��تن بازاری واقعی و مناسب و 
بدون حمایتی جدی از بخش عمومی و خصوصی 
همچنان تاش می کند خود را سرپا و سرزنده نگه 
دارد و برای این سرزندگی خانواده سینمای مستند 
با افتخار رنج زندگی دشوار و معیشتی حداقلی را به 

خود روا داشته اند«.
درسیوهفتمینمواجههسینماومستند ■

در سال گذشته مدیران سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر تصمیم گرفتند این ۱۱ اثر در جشنواره 
حضور داش��ته باش��ند اما تنها ۲ مستند برگزیده 
جشنواره سینما حقیقت یعنی »بانو قدس ایران« 
و »زنانی با گوشواره های باروتی« به نمایش عمومی 
برای مخاطبان جشنواره درآیند؛ اتفاقی که موجب 
ش��د مخاطبان بیش��تری پای فیلم های مس��تند 
بنشینند اما سهم دنیای مستند از جشنواره فجر نیز 

به همین ۲ اثر محدود شد و نظرات متفاوتی 
را پیرامون این عملکرد مطرح کرد. امسال 
نیز این رویه متفاوت از سال های پیشین شد 
و تنها ٥ مس��تند برای حضور در جشنواره 
انتخاب ش��دند، البته هنوز مشخص نشده 
است که شیوه نامه اکران این مستندها در 
جشنواره چگونه خواهد بود. به سیاق سال 
گذشته مانند س��ایر فیلم ها در قرعه کشی 
اکران ق��رار می گیرن��د یا به گون��ه ای که 
در س��ال های گذش��ته اکران می ش��د در 
س��انس های پرت صبحگاهی قرار خواهند 
گرفت. حضور سینمای مستند در جشنواره 
فجر زمانی بسیار حیاتی بود که در آن سو 
سینما حقیقت به دلیل برخی ناکارآمدی ها 
جذابیت زیادی برای اهالی مستند نداشت. 
این جش��نواره با وجود مخاطبان معدودتر 
خود نس��بت به فجر، محفلی دلگرم کننده 
برای اهالی مس��تند و س��کویی برای رشد 
دنیای مس��تند در ایران محسوب می شود. اگرچه 
هنوز سینما حقیقت به واسطه تصمیم گیری های 
شخصی و برخوردهای سلیقه ای تا وضعیت شایسته 
خود فاصله دارد اما رونق آن در سال های گذشته را 
نمی توان نادیده گرفت و همین امر باعث می شود 
که دنیای مستند وابستگی و احساس نیاز کمتری 
نسبت به جشنواره فیلم فجر داشته باشد. از همین 
س��و کاهش آثار مستند در جشنواره فجر و حضور 
این فیلم ها بین آثار داس��تانی موجب خواهد شد 
مخاطبان سینمای داس��تانی نیز از دستاوردهای 
ساانه عرصه مستند آگاهی پیدا کنند. اما ضروری 
اس��ت دبیرخانه فجر در سیاست گذاری های کان 
خود پیرامون این حوزه، سریع تر وضعیت سینمای 
مس��تند را در جایگاه بزرگ ترین رویداد سینمایی 
کشور مشخص کند تا به این وسیله هم اهالی دنیای 
مستند و هم مخاطبان جشنواره فجر هرساله شاهد 
تصمیمی جدید در قبال سینمای مستند نباشند. 

تلویزیون

شماره2623 وطنامروز پنجشنبه13دی1397

حس��ن عباس��ی، مدی��ر 
در  یقی��ن  اندیش��کده 
نشست »آینده شناسی در سینما« که در حاشیه 
اکران ه��ای مرکزی نهمین جش��نواره عمار در 
سینما فلس��طین برگزار شد، گفت: در سینمای 
رس��می مبتذل کش��ور که هر روز یک جانوری 
را س��وژه خ��ود برای س��رگرمی ق��رار می دهد، 
جش��نواره های موس��وم به حقیقت، مقاومت یا 
عمار س��راغ وجوه جدی هن��ر می روند. امروز در 
شرایطی که سینما و تلویزیون رسمی جمهوری 
اس��امی آلوده به ساخت و بافت سینمای صرفا 
س��رگرمی یا سینمای ابزورد و مهمل است، این 
قبیل جشنواره ها دارای جایگاه باارزشی است. به 
گزارش عمارفیلم، عباسی در این نشست اظهار 
داشت: در مقابل سینمای ابزورد، جریان هنری 
انقاب اسامی با جدی نگری نسبت به موضوع 
مهمی به نام هنر، موضوع را چه در حوزه حقیقت، 
چ��ه در حوزه مقاومت و چه در حوزه بصیرت در 
جشنواره مردمی عمار، با شکل و شمایل متفاوتی 

می پردازد و جوانانی که به 
س��مت حقیقت و بصیرت 
می روند، کمی از آن حوزه 
ابتذال س��ینمای رس��می 
فاصل��ه می گیرن��د. ای��ن 
تحلیلگر با اشاره به موضوع 
برجام عنوان کرد: ۸ ماه از 

پ��اره کردن برجام و دلیل��ی که همه قدرت های 
جهانی در آن حضور داشتند، می گذرد اما اکنون 
در س��ینمای جمهوری اسامی ۴ فیلم برجامی 
دیده می ش��ود که نام این ۴ فیلم هم آمریکایی 
اس��ت. )لس آنجلس � تهران، تگزاس، کلمبوس، 
میلیونر میامی(. عباس��ی با مجزا دانستن حوزه 
جمهوری اسامی از انقاب اسامی تاکید کرد: 
انقاب اس��امی حوزه آرمان ها و بایدها و حوزه 
مواردی است که هنوز محقق نشده است. آنچه 
در سال ٥۷ رخ داد انقابی بود که شد، در حالی 
که جمهوری اس��امی وضعیت »هست« است. 
جمهوری اسامی آن چیزی است که تلویزیون 

اسامی  جمهوری  رسمی 
ب��روز می ده��د. تفکی��ک 
جمهوری اسامی از انقاب 
اس��امی ح��رف جدیدی 
نیس��ت و تفکی��ک طیف 
لیبرال فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی در نظام جمهوری 
اسامی است. در نظام جمهوری اسامی مقامات و 
مسؤوانی که پایه فرهنگی لیبرال دارند، معتقدند 
جمهوری اسامی از انقاب اسامی جداست! وی 
افزود: اگر کس��ی این تلقی را در جامعه شناسی  
انقاب ها قبول داشته باشد، با یک انقاب دومی 
روبه رو هستیم. سینمای جمهوری اسامی این 
است که اکنون ۴ فیلم با نام های آمریکایی و نام 
شهرهای آمریکایی روی پرده می رود که محتوای 
آن ابتذال اس��ت و فقط جنبه سرگرمی، هجو و 
شوخی های جنسی دارد. سطح عمیق تری از این 
در سیاست می شود همان سیاستی که پیش از 
انق��اب کاما در ید و اختی��ار آمریکا بوده ایم و 

اکنون هم باید همان طور باش��یم. وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود گفت: اخیراً مقامی در 
وزارت اطاعات متعرض فیلم »قاده های طا« 
ش��ده بود. آن روز که این فیلم س��اخته شد من 
در شورای پروانه نمایش شاهد بودم که دوستان 
وزارت اطاعات آمدند و نظرات کارشناسی خود 
را دادند و نظرات هنری را هم دوستان سینمایی 
دادند و فیلم اکران ش��د. وظیفه وزارت اطاعات 
این اس��ت که ابت��ذال و انح��راف فرهنگی را در 
معاونت فرهنگی شناسایی کند، یعنی جاسوسان 
فرهنگ��ی را که می خواهن��د فرهنگ را تخریب 
کنند. اما اینکه دو، س��ه نفر در وزارت اطاعات 
چند سالی است به صداوسیما فشار می آورند که 
چرا این فیلم پخش می شود، بار هنری ندارد، چرا 
که این دوستان س��واد هنری ندارند، همچنین 
ب��ار اعتقادی، سیاس��ی و امنیتی نیز ن��دارد. آیا 
این وزارت اطاعات در سال های اخیر نسبت به 
سینمای مبتذل که مدام در حال تخریب چهره 

ملی است، خود را حساس نمی داند؟ 

برنامه تلویزیونی »شب روایت« 
در تازه تری��ن قس��مت خود با 
محوریت روایت موضوعات سیاسی همچون فتنه 
۸۸ و جن��گ ن��رم در قالب ادبیات و داس��تان، در 
گفت وگو با رحیم مخدومی و محمدعلی الفت پور، 
از نویس��ندگان صاحب کتاب در ای��ن حوزه روی 
آنتن شبکه ۴ رفت. به گزارش »وطن امروز«، رحیم 
مخدومی، نویس��نده ادبیات دفاع مقدس و نگارنده 
چندین کتاب در حوزه ادبیات داس��تانی مرتبط با 
فتنه ۸۸ در ابتدا گفت: من هر جا احس��اس کنم 
س��نگری خالی است، وارد می ش��وم. شغل اصلی 
م��ن معلمی اس��ت و حت��ی زمانی ب��ه نمایش و 
زمانی به فیلم مستند روی آوردم. خاطره نگاری تا 
داستان نویسی کرده ام و این به ضرورت بوده است. 

همواره دنبال بار بر زمین مانده هستم. 

دوره  چندی��ن  دبی��ر 
آفتاب«  »رس��ول  جشنواره 
که پیش از این در موضوعات 
مختل��ف حوزه جن��گ نرم 
برگزار شده، با اشاره به عدم 
حمایت برای از س��ر گرفتن 
این رویداد گفت: جشنواره را 

در پاسخ به یک دروغ راه انداختیم مبتنی بر اینکه 
فرهیختگان و نویسندگان همه حامی فتنه بوده اند، 
بنابراین ما خود فرهیختگان و نویسندگان را جمع 
کردیم که با اثرشان جواب این خاف واقع گویی را 

بدهند. حتی با فرافکنی علیه 
یکی از کتاب های من که در 
دوره آقای صفارهرندی چاپ 
ش��ده ب��ود، آن را به جریان 
فتنه رب��ط می دادند و حتی 
ادله مرا هم قبول نمی کردند 
و جو رسانه ای علیه ما حاکم 
بود تا بااخره این حواشی غیرواقع را به نوعی رفع 
کردیم. مخدوم��ی درباره تعطیلی چند دوره اخیر 
جشنواره »رس��ول آفتاب« نیز اعام کرد: از زمانی 
که دولت یازدهم حاکم شد، حتی همان محلی را 

که در ورامین برای ای��ن رویداد احیا کرده بودیم، 
از م��ا گرفتند. تمام حمایت های جش��نواره را از ما 
دریغ کردند. رفته رفته ما نه دیگر جایی داشتیم و نه 
حتی امکان اجاره. اان هم نمی توانیم جشنواره را 
برگزار کنیم، چون نیاز به هزینه دارد. وی همچنین 
ب��ا بیان اینکه حمایتی ص��ورت نمی گیرد، مدعی 
ش��د: نهادهای فرهنگی باید جوابگو باشند که در 
دوره جنگ نرم که وظیفه تربیت نیروی فرهنگی 
دارند، واقعاً چ��ه کرده اند؟ همچنین در این برنامه 
محمدعلی الفت پور، از نویسندگان کتب سیاسی از 
جمله »بازگشت از نیمه راه«، »بدذات«، »۴٠ تدبیر« 
و... نیز گفت: متأسفانه با این نوع کتاب ها سلیقه ای 
برخورد می شود و با تغییر مدیریت، حتی ممیزی 
نیز دس��تخوش تغییر می ش��ود در حالی که این 

کتاب ها ربطی به ذائقه های سیاسی ندارد. 

حسنعباسیدرنشست»آیندهشناسیدرسینما«درجشنوارهعمار:

سینماوتلویزیونآلودهبهبافتسینمایصرفاسرگرمیشدهاند

گایهرحیممخدومیازتعطیلیتنهاجشنوارهادبیضدفتنهدرکشور
دولتهمانمکانجشنوارهراهمازماگرفت!

جشنوارهعمار

ادبیات

نگاهیبهتحواتسینمایمستنددرجشنوارهفیلمفجربهبهانهاعامفیلمهایمستندایندورهازجشنواره

فاطمهعبدالوندحقیقت سرگردان

سینمایجهان

کتاب معرفی5فیلممستندحاضردرسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجر
توضیحاتجوایزبهدستآوردهدرسینماحقیقتمؤسسهیانهادسرمایهگذارتهیهکنندهکارگردانناماثر

بهارستان
مرکزگسترشبابکبهدادبابکبهدادخانهملت

برگزیدهتندیسهنروتجربهسینمایمستندوتجربی
اینمستندبهبررسیجغرافیایتاریخیواجتماعیمنطقهبهارستانتهرانازدورهناصرالدینشاهتاسال1357پرداخته

است.عمدهنماهایاینمستند،نماهایآرشیویوتصاویربهجاماندهازتاریخایراناست.بابکبهداد،کارگردانایناثرپیش
ازاینسابقهساختآثاریچون»نامه«،»نخلروزدهم«و»یادداشتهایروزانهیکمسافر«رادرکارنامهدارد.

تمامچیزهاییکه
جایشانخالی

است
مرکزگسترشزینبتبریزیزینبتبریزی

برگزیدهتندیسویژههیاتداورانسینمایمستندوتجربی
سوژهمحوریاینفیلم»بیماریسرطان«است.اینفیلمروایتگرزندگی2زنبهنامهایمهنازوجمیلهاستکههردوبه

سرطانسینهمبتابودهاند؛یکیباوجودمبارزهایطوانیازدنیامیرودودیگریبعدازبهبودیکامل،بهفعالیتهایخیریه
وآگاهیبخشیبهبیمارانمبتابهسرطانمشغولمیشود.

خانهای
مرکزمستندمهدیشامحمدیمهدیبخشیمقدمبرایتو

سورهحوزههنری

جایزهسومبهترینفیلمازنگاهتماشاگران
تندیسبهترینموسیقی،تندیسبهترین

کارگردانی،تندیسبهترینفیلم

اینمستندروایتداوود،جوان30سالهگیانیاستکهکمترازیکسالازازدواجشمیگذردودرشغلشدچار
ورشکستگیشدهاست.اوهمزمانمتوجهمیشودکهبهسرطانپیشرفتهایدچارشدهودراینشرایطبرایزندگیاش

تصمیماتجدیدیمیگیرد.

مرکزگسترشالههنوبختیاسرطالبیدلبند
اینمستندقصهزندگیدشوارامابهدلخواهیکمادر83سالهوتنهابهنام»فیروزه«استکهزندگیمنحصربهفردیدردلجایزهویژهشبکهمستندسینمایمستندوتجربی

رشتهکوههایالبرزدارد.
نتهایمسی

__مرتضیشعبانیرضافرهمندیکرویا
»نتهایمسییکرویا«بهموضوعکودکانفلسطینیمیپردازد.رضافرهمند،کارگردانایناثرسالپیشبامستند»زنانی

باگوشوارههایباروتی«درجشنوارهفیلمفجرحضورموفقیراتجربهکردهبود.

سینما
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طارمی- پرسپولیس
بعد از جام ملت ها

یکی از سوژه های نقل و انتقاات زمستانی 
تیم پرسپولیس، مهدی طارمی و بازگشت وی 
به این تیم اس��ت. عملکرد مهدی طارمی در 
الغرافه در حد انتظار نبوده، لذا احتمال اینکه 
ملی پوش کش��ورمان از لیس��ت این تیم کنار 
گذاشته ش��ود، زیاد است. در صورتی که تیم 
قطری رس��ما قید طارمی را بزند، پرسپولیس 
گزینه ای جدی برای حضور او اس��ت که البته 
این موضوع منوط به رضایت ش��خص برانکو 
است. سرمربی سرخپوشان هنوز در این زمینه 
نظ��ر قطعی خود را نداده و احتمال اینکه وی 
در این رابطه نظر نهایی اش را بعد از اتمام کار 
تیم ملی کش��ورمان در جام ملت های آسیا به 

باشگاه بدهد زیاد است.

دردسر کانگوروها
ستاره هیبرنیان مصدوم شد

مارتین بویل 25 س��اله پس از سال ها بازی 
برای هیبرنیان اسکاتلند نتوانست نظر سرمربیان 
کشورش را جلب کند و در نهایت تصمیم گرفت 
با توجه به اینکه پدرش متولد سیدنی بود، برای 
تیم ملی استرالیا بازی کند. او سال 2018 سه 
بار ب��رای کانگوروها به می��دان رفت و یکی از 
مهم ترین بازیکن��ان این تیم برای جام ملت ها 
محسوب می شد اما در نهایت یک مصدومیت 
بدموقع، بدشانسی این بازیکن را تکمیل کرد. 
او در بازی دوستانه مقابل عمان از دقیقه 72 به 
میدان رفت و عملکرد خوبی هم داشت اما دچار 
 MRI مصدومیت جزئی شد. بویل روز گذشته
گرفت و مش��خص شد نمی تواند استرالیا را در 

جام ملت ها همراهی کند.
گراه��ام آرنول��د در ای��ن ب��اره می گوید: 
»مارتین مدتی دور از میادین خواهد بود. او 
ناامید اس��ت اما چاره ای نبود، کار ما با بویل 
تمام نش��ده و منتظرش خواهی��م بود. اان 
باید به اس��کاتلند برود و تحت درمان باشد. 
اس��ترالیا برای مقدماتی جام جهانی به او نیاز 
دارد«. مارتین بویل نیز گفت: »در این مدت 
اس��ترالیا بخش مهمی از زندگی من ش��ده 
بود. خیلی ناراحتم که نمی توانم با بچه ها به 
امارات بروم. مجبورم به اس��کاتلند بازگردم و 
به هیبرنیان کمک کنم ام��ا از همان جا کار 
اس��ترالیا در جام ملت ه��ا را دنبال می کنم و 
انرژی مثبت می فرس��تم«. ب��ا خط خوردن 
بویل حاا گراهام آرنولد باید مهاجم جدیدی 

را معرفی کند.

صالح نیا دستیار فرکی شد
حس��ین فرکی یکی از دستیاران خود را به 

پیکان معرفی کرد.
پس از نهایی ش��دن س��رمربیگری حسین 
فرکی در باش��گاه پیکان و بر اس��اس توافق با 
مدیرعامل قرار ش��د طی چند روز آینده فرکی 
دستیاران خود را به باشگاه معرفی کند. دیروز 
فرکی طی جلسه ای که با محمود شیعی، مدیر 
عامل پیکان داش��ت، علی صالح نیا را به عنوان 
مربی بدنس��از خود معرفی کرد و پس از نهایی 
شدن قرارداد با باش��گاه، قبل از جلسه تمرین 
دیروز از س��وی حس��ین فرکی، علی صالح نیا 
رسما به عنوان مربی بدنساز پیکان به بازیکنان 

معرفی شد.
صالح نیا به همراه فرکی با س��پاهان عنوان 

قهرمانی لیگ را در کارنامه دارد. 
علی صالح نیا س��ابقه مربیگری در تیم های 
سپاهان، سایپا، اس��تیل آذین، داماش گیان، 

صبای قم و تیم ملی امید فوتسال را دارد.

خواسته کی روش از خبرنگاران 
ایرانی چه بود؟

در حال��ی ک��ه در ط��ول س��فر تیم ملی 
ب��ه ابوظبی بیش��تر بازیکنان خ��واب بودند، 
سرمربی تیم ملی و دستیارانش درحال آنالیز 
تاکتیک های مسابقات پیش رو بودند. با ورود 
تیم به فرودگاه، ابتدا کارلوس کی روش وارد 
سالن شد و با خبرنگاران ایرانی حاضر، خوش  
و بش کوتاهی انجام داد و در ادامه بازیکنان 
با روحیه خوب و شاد از اتوبوس پیاده شدند 
تا راهی سالن VIP شوند. با گذشت دقایقی، 
س��رمربی تیم ملی میان خبرنگاران آمد تا از 
طریق نمایندگان رسانه های گروهی آخرین 
پیامش را به مردم ایران برس��اند، البته او در 
پای��ان این گفت وگ��و در صحبت های خارج 
از مصاحب��ه خطاب ب��ه خبرن��گاران گفت: 
»نمی خواه��م ش��ما از من خوب بنویس��ید. 
م��ن فق��ط از ش��ما انتظ��ار دارم ه��ر آنچه 
 هس��ت را با صداقت تمام برای مخاطبانتان

مخابره کنید«. 

 کی روش: کروکودیل ها
نباید به تیم ملی نزدیک شوند

 کارل��وس ک��ی روش قبل از س��فر اعضای 
تیم مل��ی به کش��ور امارات در ف��رودگاه حمد 
ش��هر دوحه صحبت   هایی را در پای��ان اردوی 
قط��ر کرد ک��ه بخش هایی از حرف  ه��ای او را 
در ادام��ه می خوانید: پیش از آغ��از بازی  های 
جام ملت  های آس��یا اردوی خوبی را پشت سر 
گذاشتیم. خوشحالم از عملکرد بازیکنان، روحیه 
 جنگجویان��ه، تمرکز باا و تعه��د تیمی که از

تک تک نفرات در روزهای گذشته شاهد بودم. 
چند روز به جام ملت  های آس��یا مانده و زمان 
آن اس��ت که حمایت  های دوستان خودمان را 
از تیم ملی داشته باش��یم. حمایت  های واقعی 
که باعث حفظ آرامش تیم ملی ش��ود، چرا که 
مهم     ترین مطلب در حال حاضر پیش از اولین 

بازی با یمن حفظ آرامش تیم ملی است.
فروتنانه به مسابقات می رویم ■

پی��ام اول��ی ک��ه می خواهم منتق��ل کنم 
این اس��ت که بس��یار فروتنانه پا به مسابقات 
می گذاریم. تمرکزمان بر بازی اول با یمن است. 
نقاط قوت خود را می دانیم. روی همه مس��ائل 
کار کرده ای��م و باید با کمال فروتنی و تمرکز، 

انرژی خودمان را برای بازی با یمن بگذاریم.
ت�اج نگ�ذارد کروکودیل ها ب�ه تیم ملی  ■

نزدیک شوند
توقع من این است بازیکنانم با تمرکز باا و 
هزار درصد از تمرکزشان پا به مسابقات بگذارند. 
اگر این کار را بخواهیم انجام دهیم باید جناب 
آقای تاج، رئیس فدراس��یون از اتفاقاتی که در 
گذشته افتاده درس گرفته باشد و بداند دوستان 
تیم ملی چه کسانی هستند. کسانی که حمایت 
واقعی از تیم ملی می کنند، چه کس��انی   اند. ما 
می دانیم بعضی به دنبال این هستند که آرامش 
و تمرک��ز تیم ملی بهم بخورد. اان اما زمان آن 
نیست که کروکودیل ها بخواهند نزدیک شوند 
و آقای تاج با توجه به اختیاراتی که دارد نباید 

اجازه دهد این اتفاق بیفتد.
قهرمانی خواسته بجایی است اما... ■

قهرمانی یک خواس��ته بجا و بحق اس��ت. 
تک تک 24 تیمی که به مسابقات می آیند رویا و 
آرزوهایی دارند. ایران هم رویای خودش را دارد. 
البته شما هم باید متوجه باشید که تمرکزمان 
روی ب��ازی اول با یمن اس��ت و بعد از آن روی 
دو ب��ازی دیگر که وظایف دیگری را باید انجام 
 دهیم. احتیاجی نیست که من بخواهم یادآوری 
کنم اما در 40 س��ال گذشته ایران نتوانسته به 
قهرمانی جام ملت  های آسیا برسد. شاید در 15 
سال گذشته بدترین نتایج برای ایران به دست 
آمده است. در رده باشگاهی نیز فوتبال ایران با 
مشکل مواجه بوده و دلیل آن هم این است که 
مشکاتی پیش رو بوده است. تیم ملی ایران در 
این 40 س��ال گذشته با مسائلی روبه رو بوده و 

باید با فروتنی پا به مسابقات بگذاریم.
7 س�ال پی�ش، از بازی ب�ا بحرین واهمه  ■

داشتید!
در صحبت  های قبلی تاکید کردم، ش��اید 
برخی فرام��وش کرده اند، وقتی من 7 س��ال 
پیش پ��ا به ایران گذاش��تم، 70 درصد مردم 
کش��ور وقتی یک بازی مقابل بحرین داشتیم 
ب��ه لرزه و واهمه می افتادند؛ به  خاطر ترس��ی 
که از رویارویی داشتند ولی اان ما اینجا قرار 
داریم و باید با فروتنی پا به مسابقات بگذاریم. 
واقعیت این اس��ت که اس��ترالیا، کره جنوبی 
و ژاپ��ن ش��انس  های اصلی ب��رای حضور در 
نیمه نهای��ی هس��تند. این تیم ه��ا یک کارت 
اعتباری برای حضور در نیمه نهایی دارند. البته 
ما هم تمام تاش م��ان را می کنیم تا به آنجا 

برسیم.
به فوتبال دروغ نگویید ■

اگر 3 کش��وری که اش��اره کردیم شانس 
اصلی برای قهرمانی هستند به خاطر این است 
که در 40 س��ال گذش��ته تاش  های زیادی 
در فوتبال پایه، س��اخت اس��تادیوم ها و ایجاد 
امکان��ات کرده   اند. آنها کاس ه��ا و دوره  های 
 مربیگ��ری را گذاش��تند و به همی��ن خاطر

مدعی��ان اصل��ی قهرمانی هس��تند. اگر این 
مطل��ب را زیر پا بگذاریم به این معنی اس��ت 
که ما نسبت به فوتبال صادق نیستیم. اگر این 
مطلب را نادیده بگیریم یعنی ش��ما دارید به 
فوتبال دروغ می گویی��د و ما اینجا به فوتبال 

دروغ نمی گوییم.
بیایید از بازی با یمن لذت ببریم! ■

پس تنها یک جایگاه برای بقیه تیم ها باقی 
می ماند که بتوانند خودش��ان را به نیمه نهایی 
برسانند. مطمئنا ما هم این تاش را می کنیم. 
البته تیم   هایی مثل عربس��تان سعودی، قطر، 
ازبکستان و امارات هم خواهند جنگید تا یکی از 
4 تیم حاضر در نیمه نهایی باشند. در آخر باید 
بگویم که بیایید از بازی اول مان لذت ببریم و رو 

به جلو حرکت کنیم.

گزارش اخبار

اگر ضرب��ات پنالتی و اتفاقاتی که در آن روی 
می دهد را »ش��انس« نام گ��ذاری کنیم تیم ملی 
ایران در تورنمنت های مختلف تیم خوش شانسی 
نبوده است. ما خاطرات خوبی از ضیافت پنالتی ها 
نداش��ته ایم و در اکثر مواقع با ناراحتی و دستان 
خالی از این میهمان��ی بیرون آمده ایم. این اتفاق 
ه��م ارتباطی به یک دوره خ��اص یا مربی خاص 
نداشته اس��ت. می توانیم از س��ال 1984 شروع 
کنیم و برس��یم تا همین جام ملت های گذش��ته 

و تیم کارلوس کی روش.
1984 اولین سالی بود که کار ایران به ضربات 
پنالتی کشیده شد. ایران در نیمه نهایی به مصاف 
 عربس��تان رفت و با گل ش��اهرخ بیانی جلو افتاد

اما با گل  به خودی ش��اهین بیانی بازی مساوی 
ش��د. این اولین باری بود که باید ضربات پنالتی 
وضعیت ایران را مش��خص می ک��رد و نتیجه آن 
غم انگیز بود. ناصر ابراهیمی تصمیم گرفت با یک 
تعوی��ض درون دروازه س��لطانی را از بازی خارج 
کرده و طاحونی را جانش��ین او کند. طاحونی هر 
5 پنالت��ی را گل خ��ورد و این پنجعلی بود که با 
از دس��ت دادن یک ضربه، ای��ران را به رده بندی 
فرس��تاد؛ جایی که تیم کویت و یک باخت دیگر 
انتظارمان را می کش��ید. باز هم باخت در ضربات 
پنالتی. 1984 ش��روع ناکامی های ما در ضربات 

پنالتی در بازی های بزرگ بود.
در جام ملت های بعدی یعنی در سال 1988 
تا حدودی توانس��تیم بدشانسی های دوره قبل را 
جبران کنیم اما جبرانی که نتوانست جای خالی 
جام را برای ما پر کند. بعد از باخت به عربس��تان 
در نیمه نهای��ی در بازی رده بندی به مصاف چین 
رفتیم و در همان 3 ضربه اول کار را تمام کردیم. 
عابدزاده با درخش��ش در این ب��ازی 2 پنالتی را 
گرفت و پنالتی س��وم را هم آنها به تیر زدند و ما 

سوم شدیم.
ج��ام ملت ه��ای 1996 ج��ام مایلی که��ن و 
ش��گفتی آفرینی هایش بود. تیم جوان و متحول 
ش��ده او در کمال ناباوری با نتایجی جالب توجه 
خود را به مرحله نیمه نهایی رس��اند. فقط داوری 
و ضربات پنالتی می توانست سد راه شگفتی های 
مایلی کهن و جوانانش ش��ود و در نهایت هم این 
اتف��اق افتاد. جمال غن��دور، داور مصری به مدد 
عربستان آمد. او در دقیقه 27 گل درست خداداد 
عزیزی را آفس��اید اع��ام ک��رد و در دقیقه 75 
پنالتی مدافعان عربستان را روی استیلی نگرفت. 

آن اتفاق��ی که نباید افتاد و بازی به وقت اضافه و 
ضربات پنالتی کش��یده شد. نحسی این رقابت ها 
حریف جوان��ی تیم ملی ایران ش��د. در پنالتی ها 
عابدزاده که در دقیقه 117 جای نکیسا را گرفته 
و ب��رای نخس��تین بار در این بازی ه��ا به میدان 
می  آمد، 2 ضربه حری��ف را دفع کرد اما خاکپور، 
دای��ی و یزدانی، پنالتی  های خود را خراب کردند. 
عل��ی دایی اولین پنالتی را به تیر دروازه کوبید و 
داری��وش یزدانی هم عجیب ترین پنالتی زن ایران 
بود. بازیکن 19ساله ای که مایلی کهن او را انتخاب 
ک��رد و بعد از اینکه پنالتی را از دس��ت داد همه 
انتق��اد کردند که چرا این بازیک��ن جوان باید به 
جای محرمی که متخصص زدن پنالتی است در 
زمین و پشت توپ قرار بگیرد. این بار جام ملت ها 
برای ایران ب��ا 2 خاطره تلخ همراه نبود و باز هم 
عابدزاده بود که بر نحس��ی پنالتی ها چیره ش��د 
و ایران را س��وم کرد. اولی��ن ضربه را ایران مقابل 
کویت از دست داد اما عابدزاده با مهار پنالتی های 
حریف شانس را به اردوی ایران برگرداند. بازیکنی 
که اولین پنالتی را از دس��ت داد کس��ی نبود جز 
متخصص پنالت��ی یعنی مجتبی محرمی. اگرچه 
ه��در رفتن پنالتی او را عاب��دزاده جبران کرد اما 

خنده ه��ای او بع��د از این اتف��اق، جنجال هایی 
فراموش نش��دنی را ب��رای بازیکن تیم ملی ایجاد 

کرد.
تا قبل از ش��روع دهه بیس��تم، تیم ملی 4 بار 
کارش به ضربات پنالتی کش��ید ک��ه در 2 بازی 
مهم در فینال بازنده ش��د و در 2 دیدار رده بندی 
با درخشش عابدزاده سومی را از آن خود کرد. با 
شروع سال 2000 هم وضعیت ایران در پنالتی ها 
تغییری نکرد. در سال 2004 در بازی نیمه نهایی 
یک بر صفر از چین عقب افتادیم. ایران با برتری 
کامل توانس��ت گل خورده را جبران کند و با گل 
علوی بازی مساوی شد. با اخراج شدن ستار زارع 
باز هم ایران ش��انس پیروزی داشت اما علوی در 
آخرین دقیقه بازی دروازه خالی را به بیرون زد تا 
پ��ای ضربات پنالتی به میان بیاید. نکونام و دایی 
و مهدوی کی��ا پنالتی های ش��ان را تبدیل به گل 
کردن��د اما ایمان مبعلی با زدن ب��ه تیر دروازه و 
یحی��ی گل محمدی با آن چی��پ معروف یکی از 
شایس��ته ترین تیم های تاریخ فوتبال ایران را در 

آرزوی قهرمانی گذاشتند.
قلعه نوی��ی ه��م در س��ال 2007 ب��ه جرگه 
مربیانی پیوست که بدون باخت و با گرفتار شدن 

در دام پنالتی ها از یک تورنمنت حذف ش��د. در 
مرحله یک چهارم نهایی بازی ایران و کره جنوبی 
صفر- صفر تمام ش��د؛ تیمی که در طول ضربات 
پنالتی 2 نش��انه گیری اش��تباه داش��ت و تمام. 
رسول خطیبی و مهدوی کیا بازیکنانی بودند که 
تا س��ال ها بعد نام شان در ذهن قلعه نویی با آه و 

حسرت حک شد.
یک��ی از دراماتیک تری��ن حذف ه��ای ای��ران 
در ضرب��ات پنالت��ی در ب��ازی ایران و ع��راق در 
جام ملت ه��ای 2015 رقم خورد؛ دی��داری که از 
همان دقایق ابتدایی دراماتیک ش��روع ش��د و تا 
سوت پایان بازی سرشار از شگفتی و غافلگیری بود. 
ایران 10 نفره در طول بازی بارها عقب افتادگی اش 
در نتیجه را جبران کرد و توانس��ت با نتیجه 3-3 
بازی را به پنالتی بکش��اند. در آنجا اما حاج صفی 
ب��ا هدر دادن اولین پنالتی پرونده ناکامی ایران را 
شروع کرد و وحید امیری هم آن را به تلخی بست 

و به سینه تاریخ سنجاق کرد.
پس بهتر اس��ت کی روش این بار با ش��هامت 
بیش��تری در طول بازی بازیکنانش را به س��مت 
دروازه حریف گس��یل بدارد چون تاریخ می گوید 

ما در ضربات پنالتی بازنده      ایم.

س��امان قدوس، مهاجم تیم مل��ی فوتبال ایران 
به عنوان برترین ورزشکار سوئد انتخاب شد. قدوس 
پس از سپری کردن 2 سال موفق در استرشوند، در  
فصل 2018 لیگ آلسونس��کان سوئد تا پایان دور 
رفت در این تیم حضور داشت و بعد از آن به دلیل 
پیشنهاد خوبی که از باشگاه آمیان فرانسه دریافت 
کرد، راهی لوشامپیونه شد تا در فضای جدیدی به 
فوتبال خود ادامه دهد. عملکردی که سامان قدوس 
در استرشوند داش��ت، موجب شده بود محبوبیت 
باای��ی بین هواداران این باش��گاه پیدا کند و جزو 
برترین بازیکنان لیگ آلسونسکان لقب بگیرد که 

هنوز هم از موفقیت های او در سوئد یاد می شود.
قدوس در 16 بازی برای آمیان فرانس��ه 3 گل 
به ثمر رسانده و 3 پاس گل داده تا با شرایط نسبتا 

خوبی اکنون در اردوی آماده سازی تیم ملی قبل از 
جام ملت های آسیا حضور داشته باشد اما او ابتدای 
س��ال 2018 که در استرش��وند بود، 2 گل در یک 
مسابقه دوستانه برابر لکوموتیو مسکو، 2 گل در جام 
حذفی و 9 گل در لیگ آلسونس��کان سوئد به ثمر 
رساند تا عملکرد قابل توجهی در 8 ماه بازی در این 

تیم ارائه کرده باشد.
این ملی پوش ایرانی که امیدوار اس��ت برخاف 
جام جهانی روس��یه، در جام ملت های آسیا فرصت 
بیش��تری برای حضور در ترکیب تیم ملی و اثبات 

شایس��تگی هایش پیدا کند، در پایان سال 2018 
از س��وی اتحادیه فوتبال یامتلند- هریدالن سوئد 

به عنوان برترین ورزشکار سال سوئد انتخاب شد.
در نظرس��نجی از س��وی انجمن های ورزشی، 
پیشکس��وتان و خبرنگارانی که زی��ر نظر اتحادیه 
فوتبال یامتلند- هریدالن هس��تند، سامان قدوس 
به عنوان برترین ورزشکار سال 2018 سوئد انتخاب 
ش��ده و آنها اعتقاد دارند این بازیکن که حضور در 
تیم ملی ایران را به بازی در سوئد ترجیح داده، سال 

فوق العاده ای را پشت سر گذاشته است.

افتخاری تازه برای ملی پوش ایران
قدوس برترین ورزشکار سال سوئد

ب��ا وجود تاکید امیرحس��ین فتح��ی درباره 
نهایی ش��دن پروژه جذب س��رور جپاروف، این 
روزه��ا رس��انه های مختلف اخب��ار متفاوتی را 
مخابره می کنند. بر اس��اس ادعای این رسانه ها، 
ستاره 35 ساله ازبک پس از گرفتن بخش زیادی 
از بدهی فصل گذش��ته اش ب��ا یک تیم دیگر به 
توافق رس��یده و به روایت دیگر قرارداد بس��ته 
است. اما هنوز نه ادعای سرپرست باشگاه اثبات 
ش��ده و نه خبرهایی که درباره قرارداد بس��تن 
جپاروف منتشر ش��ده رسمیت دارد. فرد ایرانی 
که می گوید کارهای مربوط به انتقال جپاروف را 
دنبال می کند و کمک کرده تا بخش��ی از  طلب 
ای��ن بازیکن پرداخت ش��ود، در واکنش به این 

ش��ایعات تاکید کرده که بزودی سرور به ایران 
می آید و با آبی ها قرارداد می بندد.

شنیده می شود این شایعات باشگاه استقال 
را هم نگران کرده است و مدیران تاش می کنند 

هرچه زودتر تکلیف آمدن و نیامدن او را روشن 
کنند. برخاف درخواس��ت باش��گاه استقال، 
باشگاه ش��ارلوای بلژیک با جدایی قطعی امید 
نورافکن مخالف اس��ت و تنها حاضر اس��ت او 
را قرض��ی و فق��ط برای نیم فصل ب��ه آبی های 
ایران برگرداند. فعًا که مدیران باش��گاه با این 
پیش��نهاد موافقت نکرده اند و تاکید دارند فقط 
درصورتی این بازیکن را می  خواهند که انتقالش 
قطعی باشد و رضایتنامه اش صادر شود. هرچند 
مش��خص نیست که این فشار برای قانع کردن 
مدیران شارلواس��ت یا واقعاً استقالی ها امید را 
به صورت قرضی نمی خواهند. به هرحال بعد از 
جپاروف، آمدن نورافکن هم فعًا روی هواست!

خبری از تقویت استقال نیست
روزهای نگرانی آبی ها

درس تلخ پنالتی ها در ادوار جام ملت های فوتبال آسیا

نباید کار به اینجا بکشد
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گ�روهبینالملل: دومین روز از سال نوی مسیحی 
ب��رای دانمارکی ها خونین و دلخراش بود. برخورد 
2 قطار روی پلی ک��ه 2 جزیره اصلی دانمارک را 
به یکدیگر متصل می کند حداقل 6 کشته بر جا 
گذاشت. مقامات محلی می گویند وزش باد شدید 
منجر به جدا شدن سقف قطار باری و برخورد آن 
با قطار مسافری ش��ده است. این حادثه 6 کشته 
داش��ته و 16 تن را روانه بیمارس��تان کرده است. 
مقام��ات دانمارکی مس��ؤوان راه آه��ن را احضار 
کرده اند. به گفته نیروه��ای امدادی، قطار باری با 
مشکل فنی روبه رو بوده اما باید تحقیقات بیشتری 
برای مش��خص شدن علت این حادثه انجام شود. 
دولت دانمارک طی ماه های گذشته با چالش های 
متعددی روبه رو بوده اس��ت؛ از یک سو پناه دادن 
به گروه های تروریس��تی و از سوی دیگر ماجرای 
فس��اد مالی »دانس��که بانک«، در کن��ار حضور 
نیروهای این کشور در قالب سربازان »ایساف« در 
افغانستان، برای این دولت اروپایی مساله ساز شده 
است. این کشور کوچک اسکایندیناوی که همواره 
ادعا می کند دارای بااترین سطح زندگی در میان 
کش��ورهای جهان اس��ت، از مخالفان پیمان های 
مهاجرت��ی اروپا به ش��مار م��ی رود. در این میان 
آمارهای مرکز حوادث دانمارک از حادثه برخورد 
2 قطار نشان می دهد 131 تن در قطار مسافری 
حضور داش��ته اند. پل 18 کیلومتری که 2 جزیره 
»زیاند« و »فورن« را به یکدیگر متصل می کند، 
روزانه ش��اهد تردد حداقل 27 هزار خودرو است. 
این پل در عین حال بخش��ی از مسیری است که 
دانمارک را به سوئد و آلمان متصل می کند و قطار 

باری متعلق به یک شرکت آلمانی بوده است. 
»دانسکهبانک«نمادیازفسادمالیاروپای ■

متحدودانمارک
س��ال 2018 دانم��ارک با چال��ش اقتصادی 
مهم��ی نیز رو به رو بود به طوری که »دانس��که 
بانک« بزرگ ترین بانک دانمارکی با بحران جدی 
پولش��ویی مواجه ش��د. »یورو نیوز« در این باره 
نوش��ت: توماس بورگن، مدیر عامل بزرگ ترین 
بانک دانمارک که متهم به دخالت در یک رسوایی 
پولشویی شده اس��ت از سمت خود کناره گیری 
کرد. نتیجه یک تحقیق نشان می دهد »دانسکه 
بانک« مباداتی معادل 200 میلیارد یورو )23۴ 
میلیارد دار( از طریق نمایندگی خود در استونی 

انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقاات 
»مش��کوک« قلمداد شده اس��ت. از سوی دیگر 
اما یک روزنامه دانمارکی گزارش داد »دانس��که 
بانک« در س��ال 2013 هشداری درباره احتمال 
»پولشویی« دریافت کرده بود. توماس بورگن از 
سال 2013 میادی مدیر عامل »دانسکه بانک« 
بود. وی در فاصله سال های 200۹ تا 2012 هم 
مسؤول عملیات مالی »دانسکه بانک« در سطح 
بین المللی بود. روزنامه وال استریت ژورنال اوایل 
سپتامبر از نقل و انتقاات مالی »دانسکه بانک« 
از طرف ش��رکت هایی خبر داده بود که با روسیه 
و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در 
ارتباط بودند. دادستانی مالی دانمارک ماه آگوست 
هن��گام آغاز تحقی��ق خود درباره »پولش��ویی« 
احتمالی »دانس��که بانک« رقم جابه جا ش��ده را 
8 میلیارد و 300 میلی��ون دار تخمین زده بود. 
به دنبال انتش��ار این خبر سهام »دانسکه بانک« 
حدود 8 درصد س��قوط کرد و حاا احتمال عدم 
دسترس��ی بانک های آمریکایی ب��ه این بانک و 

کوتاه شدن دس��ت بزرگ ترین بانک دانمارک از 
شبکه مالی جهانی وجود دارد. پولشویی »دانسکه 
بانک« ضربه سنگینی به کپنهاگ وارد و بسیاری 
از شرکای اروپایی دانمارک را نسبت به این کشور 
بی اعتماد کرده اس��ت. این اتفاق نش��انه هایی از 
ضعف مالی گروه های نظارت��ی اروپایی را هویدا 

می کند. 
»ورا ژورووا« عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا 
در ای��ن باره می گوید وزیران دانمارک و اس��تونی 
احضار شدند تا درباره اینکه چطور مدیران و ناظران 
»دانسکه بانک« متوجه این کاهبرداری نشده اند، 
توضیح دهن��د. ژورووا به خبرن��گاران گفت: این 
بزرگ ترین کاهبرداری ای است که در حال حاضر 
در اروپا با آن مواجه هس��تیم و همچنین درسی 
ناخوش��ایند برای همه ما است که نشان می دهد 
باید با هوش��یاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم. 
تحقیقات دادستانی دانمارک درباره این است که آیا 
مدیر ارشد این بانک می تواند شخصا مسؤول این 
پولشویی باشد یا خیر. آژانس جرائم ملی انگلیس 

گفته است درباره استفاده از شرکت های ثبت شده 
در انگلیس تحقیق می کند. در همین چارچوب، 
توماس بورگن، مدیر عامل »دانسکه بانک« استعفا 
کرد و گفت اگرچه وی به شخصه از نظر قانونی از 
این اتهام مبرا ش��ده است اما همه مسؤولیت آن 
را ب��ه عهده می گیرد. خانواده »مرس��ک« که 21 
درصد سهام »دانس��که بانک« را در اختیار دارد، 
»اوله اندرس��ن« را از ریاست هیأت مدیره کنار زد 
و »کارستن دیب واد« رئیس کنفدراسیون صنعت 
دانم��ارک را به عنوان جانش��ین وی معرفی کرد. 
تحقیقات آمریکا برای سهامداران »دانسکه بانک« 
نگران کننده است، زیرا انتظار می رود جریمه های 
آمریکا بس��یار بیش��تر از جریمه ها در دانمارک، 
اس��تونی و به طور کلی در اتحادیه اروپایی باشد. 
از نظر بس��یاری، بدترین حالت این است که برای 
این بانک نیز هم��ان اتفاقی بیفتد که برای بانک 
ABLV لتون��ی افتاد و اینکه در نهایت این بانک 
مجبور به تعطیلی شود. مقامات آمریکایی ماه فوریه 
2018  بانک ABLV را به پولشویی متهم کردند 
و در نتیجه دسترسی این بانک به دار مسدود شد. 
»دانسکه بانک« در دفاع از خود گفته است کنترل 
پولش��ویی در استونی کافی نبوده است اما در ماه 
س��پتامبر گزارش داده بود هیات مدیره این بانک 
تعهدات قانونی آن را نق��ض نکرده اند. به گزارش 
رویترز، رس��وایی »دانسکه بانک« فقط بخشی از 
ماجراست و بازرس ها باید فعالیت بانک های بزرگ 

غربی را نیز در این زمینه بررسی کنند.
میزبانیازگروههایتروریستی ■

دانمارک یکی از محل های اس��تقرار گروه های 
تروریستی است که علیه برخی کشورها از جمله 
ایران فعالیت می کنند. این گروه های تروریس��تی 
ج��ز دانم��ارک دارای مقر های��ی در هلند و دیگر 
کشورهای اروپایی هستند اما اسنادی وجود دارد 
که نش��ان می دهد دانمارکی ها ب��ه این گروه های 
تروریستی و سران آنها اجازه اقامت داده اند. این در 
حالی است که ضعف  مدیریتی چه در سامانه های 
حمل ونقل که کریس��مس خونین را در دانمارک 
به دنبال داش��ت و چه سامانه های مالی و نظامی 
این کش��ور موج می زند. از این رو به نظر می رسد 
دانمارک هم می تواند آبس��تن تحواتی باشد که 
جلیقه پوش های اروپایی به دنبال رس��یدن به آن 

هستند.
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شیرینی تلخ دانمارکی در شب سال نو

خاورمیانه
نیروهایسازمانملل

قادربهکنترلآتشبسنیستند
مه استکلهم بر فراز آسمان یمن

گروهبینالملل:یمن امی��دوار بود با نتایج مبهم 
کنفران��س اس��تکهلم، روی آتش ب��س به خود 
ببیند          . در حالی که انصار اه و کمیته  های مردمی 
به هم��راه ارتش یمن به تعهدات خ��ود به طور 
کامل پایبند بودند اما می بینیم طی 72 س��اعت 
گذشته بارها مواضع این گروه ها توسط نیروهای 
مورد حمایت عربستان سعودی مورد حمله قرار 
گرفته است. این مهم در شرایطی رخ می دهد که 
جنگ فرسایشی یمن جدا از قربانیان نظامی    اش، 
جان هزاران کودک و زن را تهدید می کند. یمن 
به عنوان فقیر     ترین کش��ور عرب��ی خاورمیانه با 
گذش��ت 5 س��ال حمله مداوم از دریا          ، آسمان و 
خشکی، کماکان مقاومت می کند و این مقاومت، 
نیروهای سعودی را عصبی و خسته کرده است.  
از اصلی     ترین مشکاتی که توافق استکهلم با آن 
روبه رو است ناتوانایی نیروهای سازمان ملل است 
که در امتداد ساحل و شهر الحدیده حضور دارند. 
آنها قادر نیس��تند تجاوز نیروهای مورد حمایت 
عربس��تان س��عودی را دفع یا بعضا این نیروها را 
ک��ه جز جنگ دلیلی برای حضور در یمن ندارند 
مجبور به عقب نشینی و آتش بس کنند. آتش بسی 
که در س��وئد و با حض��ور تمام نمایندگان یمنی 
توافق ش��د،  صد ها مرتبه توسط نیروهای مزدور 
سعودی نقض شده است. سازمان ملل همچنین 
در بازگش��ایی جاده حدیده- صنع��اء ناکام بوده 
است، زیرا مزدورانی که بین کیلومتر 5 و 16 این 
جاده مستقر شده    اند، از موضع خود عقب نشینی 
نمی کنند. نیروه��ای ارتش و کمیته  های مردمی 
یم��ن اعام کردن��د به عن��وان گام اولیه و طبق 
توافقنامه استکهلم شروع به عقب نشینی از بندر 
حدیده و بنادر دیگر )الصلیف و رأس عیسی( کرده 
و ای��ن بنادر را به نیروهای گارد س��احلی تحویل 
می دهند ول��ی متجاوزان از بنادر عقب نش��ینی 
نمی کنند و می گویند کنترل بن��ادر باید به آنها 
واگذار شود که این امر بیانگر جلوگیری مزدوران 
از برقراری صلح در ش��هر حدیده و پایبند نبودن 
آنها به توافقنامه استکهلم است که شکست بزرگ 
دیگری برای روند صلح یمن محس��وب می شود. 
از سوی دیگر اما مس��اله »اسرای جنگی« نیز با 
مشکاتی مواجه است، چرا که کمیته امور اسرای 
جنگی که وابس��ته به دولت نجات ملی اس��ت، 
اعام کرد صدها اسمی که دولت انتصابی عبدربه 
منصوره��ادی و ائتاف س��عودی به دولت نجات 
ملی برای آزاد کردن اسرای جنگی تحویل داده          ، 
یا تکراری است یا برخی از آنها قباً آزاد شده  اند، 
همچنین برخی از این اس��امی متعلق به اعضای 
القاعده اس��ت که از سال 2007 تاکنون به علت 
ارتکاب جرائم تروریستی زندانی هستند. کمیته 
امور اس��رای جنگی اعام کرد صدها نفر از افراد 
اهل جنوب یمن در مناطق ساحلی استان حدیده 
یا مرزها اسیر شده  اند که ائتاف سعودی اسامی 
آنها را در لیس��ت اسامی اسرای جنگی نگنجانده 
است. این کمیته اعام کرد مساله اسرای جنگی 
اگر همین گونه پی��ش رود، امیدی به حل آن در 
آینده نزدیک نیست. تمام این امور به روشنی نشان 
می دهد توافقنامه استکهلم با مشکلی واقعی مواجه 
است و کشورهای متجاوز هنوز دست از توطئه و 
نقشه چینی علیه یمن برنداشته  اند و همچنان تشنه 
به خون یمنی ها هستند و جلوگیری عربستان و 
همدس��تانش از رس��یدن مواد غذای��ی و دارو به 
مناطقی همچون مناط��ق تحت کنترل ارتش و 
کمیته  های مردمی و گرسنه و بیمار نگه داشتن 
مردم این مناطق نش��ان می دهد این کشورها به 
فکر کشتار جمعی ملت یمن هستند. تاش  های 
سعودی برای کنترل الحدیده در پی ماه  ها بمباران 
بی وقفه ناکام ماند و سعودی نتوانست جز تسلط 
بر بخش��ی از شرق شهر اقدام دیگری انجام دهد. 
بارها رسانه ها خبرهای جعلی درباره یمن منتشر 
کردند اما در نهایت مشخص شد انگلیس          ، آمریکا و 
مزدوران سعودی قادر نیستند مقاومت مردم یمن 

را در هم بشکنند.

اعتراف پرهزینه قرقاش
ام��ور  در  مش��اور  وزی��ر 
خارج��ی امارات به شکس��ت 
سیاست های ابوظبی و ریاض 
و متحدان ش��ان در برابر قطر 
اعتراف کرد. ان��ور قرقاش در 
توئیتی اعام کرد محاصره قطر در سال  201۹ 
ادامه می یابد، زیرا دوحه سیاست هایش را تغییر 
نداده  اس��ت. قرقاش مدعی ش��د: »موضع قطر 
را حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر س��ابق به پیش 
می برد و از میراثی که دوحه در تنگنای آن گرفتار 
شده، دفاع می کند«. با این حال سکاندار دستگاه 
دیپلماسی امارات عربی متحده در همین پیام به 
هزینه  های سنگینی اشاره کرد که این شیخ نشین 
به همراه سعودی، بحرین و مصر برای محاصره 
قطر پرداخت کرده  اند که قطعا منظورش نه فقط 
هزینه  های مالی، بلکه ضررهای سیاسی نیز بود. 
قرقاش در ادامه نخستین توئیتش در سال 201۹ 
مدعی مقابله با محور ایرانی-ترکیه ای از طریق 
محور عربی متکی به رژیم س��عودی و مصر شد 
و اینکه قدرت مواجهه این محور در سال جدید 

میادی افزایش خواهد یافت.

چهرهها

آخرین سخنرانی امپراتور ژاپن
ب��رای نخس��تین بار ط��ی 2 
ق��رن اخی��ر ی��ک امپرات��ور 
ژاپ��ن به ط��ور خودخواس��ته 
از ق��درت کناره   گی��ری ک��رد. 
»آک��ی هیت��و«ی 85 س��اله 
کناره گیری    اش را در س��خنرانی دی��روز خود به 
مناسبت س��ال جدید میادی اعام کرد که در 
حضور بیش از 11۴600 نفر در اقامتگاه سلطنتی 
در کیوتو ایراد شد. این سخنرانی از جهاتی خاطره 
س��خنرانی تاریخی پدر او »هیروهیتو« مبنی بر 
پذیرش شکست سرزمین آفتاب تابان در جنگ 
دوم جهان��ی را که درس��ت پس از حمات اتمی 
آمریکا به هیروش��یما و ناگازاکی انجام شد زنده 
می کند، با این تفاوت که از نقطه نظر احساس��ات 
ملی دقیقا در نقطه مقابل آن بود. او با بیان اینکه 
»من برای مردم کشورم و مردم دنیا صلح و شادی 
را آرزو می کنم« به سلطنت 30 ساله خود پایان 
داد. آک��ی هیتو تا دی��روز تنها مقام حکومتی در 
جه��ان بود که لقب امپراتور را یدک می کش��ید 
که در اصل واژه ای انگلیسی است که مستشاران 
آمریکای��ی در قرن نوزدهم به جای لقب ش��اهی 
»تننوهیک« به »موتسوهیتو« پادشاه وقت طرفدار 
مدرنیسم پیشنهاد کرده بودند. جالب اینکه آخرین 
امپراتور ژاپن پیش از به قدرت رس��یدن در سال 
1۹8۹ در  55 س��الگی بیش��تر خ��ود را ی��ک 
»ماهی شناس« می دانس��ت تا مقامی سلطنتی. 
البته آکی هیتو در سال 2016 آمادگی    اش را برای 
کناره   گیری از قدرت به دلیل مشکل بیماری ابراز 
ک��رده بود که این موضوع جامعه ژاپن را ش��وکه 
کرد. پس از این »نارو هیتو«، بزرگ ترین پسر آکی 
هیتو امپراتور خواهد شد که مثل پدرش بشدت 
عاقه مند به مس��ائل آبی اس��ت. این آب شناس 
ویولن نواز 58 س��اله همچنین همانند پدرش در 

میانسالی به تخت سلطنت تکیه می زند.

کانال 10 اسرائیل: اسد برد، ما باختیم!
کانال 10 تلویزیون دولتی رژیم 
سه شنبه شب  صهیونیس��تی، 
در گزارش��ی بشار اسد را برنده 
اصلی و اس��رائیل را بزرگ     ترین 
بازنده جنگ 8 ساله در سوریه 
خواند. این شبکه اعام کرد به رغم سال ها جنگ 
و ویران��ی و آوارگی و کش��تار صده��ا هزار نفر در 
سوریه، اشغال داعش و شورش کردها در بسیاری 
از مناطق این کشور،  رئیس جمهور سوریه نه تنها 
با کمک ایران و روس��یه نظام خود را پابرجا نگاه 
داشت، بلکه در نهایت موفق شد بار دیگر به جهان 
عرب بازگردد. در این گزارش اعام ش��د رهبران 
عربی ش��روع به نزدیک ش��دن به اس��د کرده اند، 
موضوعی که »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور 
مص��ر آن را آغ��از ک��رد و پس از آن کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس بویژه امارات و بحرین و پس 
از آن عراق و س��ودان این مسیر را ادامه دادند. این 
تلویزیون با اش��اره مستقیم به ماهیت تروریستی 
رژیم اسرائیل چنین تحلیل کرد: »تحریم سوریه 
توسط کش��ورهای عربی تمام ش��ده و آنها دیگر 
تمایلی به مخالفت با س��وریه ندارند در حالی که 
رژیم صهیونیستی فرصت ترور بشار اسد را از دست 
داد و به همین دلیل تل آویو تنها بازنده بازگش��ت 
اسد به آغوش کش��ورهای عربی است، حال آنکه 
اگر از آن فرصت استفاده می کردیم اخراج نیروهای 

ایرانی از سوریه آسان بود!«

شی: تایوان به چین بپیوندد
رئیس جمهوری خلق چین از 
مردم تایوان درخواس��ت کرد 
دوباره با سرزمین مادری متحد 
ش��وند. وی گفته است: تمایل 
داریم از راه مسالمت آمیز وارد 
عمل شویم اما گزینه اجبار را هم حفظ خواهیم 
کرد. »شی جین پینگ« در نخستین سخنرانی 
خود در س��ال جدید میادی با اشاره به گذشت 
۴0 سال از گرم تر شدن روابط مستقیم بین چین 
و تایوان، دعوت پکن برای اتحاد صلح آمیز با تایپه 
به صورت »یک کشور/ 2 نظام« را تکرار ولی با این 
حال تاکید کرد کشورش حق استفاده از اهرم زور 
را نیز علیه جزیره فرمز )تایوان( حفظ خواهد کرد. 
او تای��وان را صاحب خودمخت��اری ولی به عنوان 
اس��تانی جدا ش��ده از چین و عضوی از خانواده 
چینی معرفی کرد که استقالش حرکتی برخاف 
جریان تاریخ و یک بن بست بود. او گفت: »مردم 
چین باید درک کنند اس��تقال فقط دش��واری 
به هم��راه دارد«. او همچنین تاکید کرد: »رابطه 
با تایوان بخش��ی از سیاست های داخلی چین به 
شمار آمده و دخالت خارجی در این موضوع قابل 
تحمل نیس��ت«. یک روز پس از سخنرانی شی، 
»سای اینگ ون« رئیس جمهور تایوان با تاکید بر 
لزوم مسالمت آمیز بودن روابط این جزیره با چین 
اعام کرد چین باید استقال تایوان را به رسمیت 
بشناسد. تایوان از س��ال 1۹50، زمانی که دولت 
ملی گرای چین به وس��یله نیروهای کمونیست 
شکست خورده و از  بخش اصلی چین گریختند، 
به ص��ورت خودمخت��ار اداره می ش��ود. چین این 
جزیره را استانی خیانتکار می داند - نه یک کشور 
دارای حقوق مس��تقل - و به دنب��ال بازگرداندن 

کامل آن به بدنه اصلی چین است.
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یک عضو ش��ورای امنیت ملی 
آمری��کا در دوران جنگ ایران و 
عراق در اعترافاتی، جزئیات پیام سری »ریگان« 
را که توسط جرج بوش و از طریق حسنی مبارک 
به صدام منتقل شد، فاش کرد. به گزارش فارس 
به نقل از صفحه تلگرام حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در انگلیس، اعترافات »هوارد تایش��ر« در 
دادگاه منطقه جنوبی فلوریدا اس��ناد مهمی در 
رابطه با حمایت تسلیحاتی آمریکایی ها از رژیم 
بعثی عراق به دس��ت می دهد. اعترافاتی که به 
علت شکایت حقوقی در سال های پس از حمله 
ائتاف آمریکایی به عراق نسبت به انتقال مواد و 
تجهیزات حساس از سوی یک شرکت آمریکایی 

به این کشور صورت گرفته اند.
 تایش��ر ک��ه در فاصله س��ال های 1۹77 تا 
1۹87 در بخش امور خاورمیانه و امور سیاسی و 
نظامی شورای امنیت ملی ایاات متحده خدمت 
می کرده و تماس های منظمی با ویلیام کیسی، 

رئیس وقت سازمان سیا 
و راب��رت گیت��ز مع��اون 
سیا داشته اس��ت، فاش 
آغاز  از  پی��ش  می کن��د 
کرب��ای  عملیات ه��ای 
۴ و 5، آمریکایی ه��ا  ب��ا 

تشخیص نقطه ضعفی بزرگ در سیستم دفاعی 
ارت��ش صدام در ط��ول مرز با ای��ران حدفاصل 
بغداد در ش��مال و بصره در جنوب توسط رصد 
ماهواره ای و آواکس های جاسوسی شان، با وجود 
ادعای بی طرفی در این جنگ به نفع صدام در آن 
مداخله می کنند تا جلوی شکست عراق توسط 

ایران را بگیرند.
بدین ترتیب در ژ وئ��ن 1۹82، رونالد ریگان، 

وق��ت  رئیس جمه��ور 
آمریکا مصوبه ای محرمانه 
صادر ک��رد که به موجب 
آن رئیس س��ازمان س��یا 
مس��تقیم  مس��ؤولیت 
تضمی��ن م��وارد زی��ر را 
برعهده داش��ت:1- عراق از تسلیحات، مهمات و 
خودروهای زرهی ازم  علیه ایران برخوردار باشد. 
2- حمایت  آمریکا از برنامه های جنگی عراق به 
صورت فعال از طریق تامین میلیاردها دار اعتبار 
و اقدام به ارائه اطاعات جاسوسی نظامی و مشاوره 
به عراقی ها  3- حمایت عراق از سوی طرف های 
سوم به واس��طه مانیتور کردن مسیرهای ارسال 
تسلیحات و تجهیزات به این کشور برای کسب 

اطمینان از اینکه عراق تس��لیحات و تجهیزات 
کافی در اختیار دارد. طبق اعتراف تایشر، ایاات 
متحده همچنین مشاوره های عملیاتی راهبردی 
برای باا ب��ردن بهره وری ارتش صدام از امکانات 
خود در جنگ را ب��ه آنها ارائه می کرد. به عنوان 
مثال سال 1۹86، ریگان پیامی سری در زمینه 
مش��اوره راهب��ردی در جنگ با ایران را توس��ط 
جرج بوش، معاون رئیس جمه��وری به مبارک، 
رئیس جمهور مصر رس��اند تا ب��ه صدام منتقل 
کند. توصیه های عملیاتی راهبردی مشابهی در 
ماقات های دیگری بین سران کشورهای اروپایی 
و خاورمیانه به صدام منتقل می شد. به گفته این 
مقام س��ابق امنیتی کاخ س��فید، ویلیام کیسی، 
رئیس وقت سازمان سیا و گیتز، معاون او شخصا 
نیاز عراق به داشتن برخی تسلیحات خاص مثل 
بمب های خوشه ای و مهمات نفوذ کننده ضد زره 
ب��ه منظور دفع حمات ایرانی ها را در جلس��ات 

مطرح کرده بودند.
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تاریکخانه

پازل
تروریسم سفید ژرمنی در شب سال نو

امس�ال هم اروپای غربی در ایام تعطیات کریس�مس 
و س�ال ن�وی مس�یحی، ه�دف حم�ات تروریس�تی 
مافیای�ی  و  تکفی�ری  گروه  ه�ای  شبه تروریس�تی  و 
دست پرورده خود بود. پس از آنکه هفته گذشته طی ایام 
کریسمس حماتی با ساح  های گرم و سرد در بروکسل 
پایتخت بلژیک و وین پایتخت اتریش به کشته و زخمی 

شدن چند تن انجامید و دولت  های متبوع این کشورها از پذیرفتن اینکه حمات مزبور تروریستی بوده  اند 
طفره رفته و آنها را به تسویه حساب مافیای بالکان یا افراد مجنون نسبت دادند، حمله شب سال نو در آلمان 
ثابت کرد امنیت اتحادیه اروپایی همچنان زیر تیغ تیز گروه  های تروریستی مذهبی یا ملی گرای افراطی قرار 
دارد. دوشنبه شب راننده خودرویی ابتدا در شهر کوچک بتتروپ و سپس در شهر اسن به سوی عابران پیاده 
حمله کرد که در جریان این حادثه 4 نفر بشدت مصدوم شدند که در بین آنها شهروندانی با اصالت سوری و 
افغانی تبار دیده می شوند. دادسرای ناحیه اسن و پلیس محلی در مونستر در ایالت نوردراین- وستفالن طی 
تحقیقی مشترک روی این پرونده، حمله مزبور را برنامه  ریزی شده توصیف و فاش کردند که راننده خودرو 
با انگیزه بیگانه ستیزی اقدام به این حمله کرده است. به گفته این منابع، عامل حمله یاد شده که ماهیت 
نژادپرستانه داشته و با هدف ضدیت با مهاجران صورت گرفته، فردی 50 ساله است که از اختاات روحی 
رنج می برد. بدین ترتیب حمله این »گرگ تنها« از جنس »تروریس�م سفید« است در حالی که مقامات و 
رسانه  های آلمانی از اساس تروریستی بودن حمات نژادپرستانه را قبول نمی کنند. جالب اینکه این راننده 
مهاجم ابتدا سعی داشت یک عابر را زیر بگیرد اما با فرار او بر آن شد خودرویش را به سمت جمعیتی که 
دورتر در حال آتش بازی و برگزاری جش�ن  های آغاز س�ال 2019 بودند براند. این مرد همان شب دوباره به 

عابران پیاده در شهر اسن در همان نزدیکی حمله برد که این بار توسط پلیس دستگیر شد.

گروهبینالملل: رهبر کره شمالی 
می گوید اگر آمریکایی ها بخواهند 
تحریم های شان را علیه پیونگ یانگ ادامه دهند، 
مسیر این کش��ور تغییر خواهد کرد. کیم جونگ 
اون، رهب��ر کره ش��مالی می گوید ب��ا وجود عزم 
جدی اش برای خلع ساح هسته ای، اگر فشارهای 
آمریکا ادامه پیدا کند، ناگزیر خواهد ش��د مسیر 
دیگری انتخاب کند. رهبر کره ش��مالی در نطق 
تلویزیونی خود که به مناس��بت آغاز س��ال نوی 
میادی ایراد ش��د، گفت همچن��ان عاقه مند به 
دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاست 
تا توافق های راهگشا برای تسریع خلع ساح کره 
ش��مالی و انجام اقدام های متناظر با آن از س��وی 
آمریکا صورت گی��رد. او تاکید کرد اگر آمریکا به 
وعده هایی که در برابر جهانیان به کره شمالی داده 
پایبند نباشد و با ادامه اعمال تحریم ها ما را تحت 

فش��ار بگذارد، امکان دارد 
صبر مردم ما تمام ش��ود و 
ناگزیر شویم راه دیگری را 

دنبال کنیم. 
رهب��ر ک��ره ش��مالی 
همچنی��ن ضم��ن تاکید 

بر گسترش مناس��بات اقتصادی با کره جنوبی 
خاطرنشان کرد روابط دوجانبه همچنان باید در 
مس��یر افزایش صلح و رفاه مردم 2 کره توسعه 
یابد و بر همین اس��اس 2 کش��ور باید از انجام 
اقدام های��ی همچون برگزاری مانور مش��ترک با 
س��ایر کش��ورها اجتناب کنند. کره شمالی طی 

یک سال گذشته با حضور 
زمس��تانی  المپی��ک  در 
ک��ره جنوب��ی و برگزاری 
دیدارهای رهبر این کشور 
با روس��ای جمهوری کره 
جنوب��ی، آمری��کا و چین 
تاش کرده تنش ها میان این کشور با همسایگان 

و بویژه آمریکا را کاهش دهد.
 در همین راستا به دستور کیم برخی مراکز 
آزمایش های هس��ته ای کره ش��مالی در حضور 
خبرنگاران تخریب ش��د. پیونگ یانگ خواستار 
لغو تحریم های س��ازمان ملل متح��د و آمریکا 

علیه این کشور است. با این وجود آمریکا تاکید 
دارد این تحریم ها تا پایان خلع س��اح هسته ای 
کره ش��مالی باید برقرار بمان��د. در همین حال 
بس��یاری از تحلیلگ��ران بر این باورن��د که کره 
شمالی با اقدامات اخیر خود نه تنها آمریکایی ها 
را وارد یک بازی دو س��ر باخت کرده است، بلکه 
دولت ترامپ اکنون در مقابل تحوات منطقه ای 
شرق آسیا دیگر قادر نیست مانند گذشته رفتار 
کند. کره شمالی در همین دوره زمانی مناسبات 
خ��ود را با دیگر کش��ورهای جهان تقویت کرده 
است و احتمال دیدار رهبر کره شمالی و رئیس 
جمهوری روسیه هم در نیمه نخست سال 201۹ 
وجود دارد. کره ش��مالی سالی مملو از تحول را 
در 2018 پشت سر گذاشت و توانست سناریوی 
آمریکایی ها و نمایش ترامپ را عما به سود خود 

تغییر دهد.

نخستینپالسهایتنشدرمناسباتآمریکاوکرهشمالی
اون:تحریمهاادامهیابدمسیرمانراتغییرمیدهیم

جنگسرد
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عکس:   مهر

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: بازار خودرو هم برای تولید کننده 
و هم برای مصرف کننده آشفته شده است، چرا 
که خودروسازان معتقدند هزینه های تولید برای 
آنها بشدت باا رفته و ساخت خودرو با تیراژ انبوه 
در چنین شرایطی بسیار سخت است، از طرفی 
خریداران خودروهای پیش فروش شده نیز انتظار 
ندارن��د با افزایش هزینه های تولی��د خودرو، در 
زمان تحویل خودرو های خود را با قیمت بااتری 
بگیرند. با این وجود اما نمایندگان مجلس تاکید 
دارند اوا خودروسازان در راستای مشتری مداری 
 باید ب��ه تعهدات خ��ود در ف��روش خودروهای 
پیش فروش ش��ده عمل کنند و ثانیا مسؤوان 
نیز باید هر چه زودتر با ساماندهی قیمت منطقی 
خودروها، مردم و خودروس��ازان را از باتکلیفی 
درآورند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان 
اینکه وزیر صنعت برای س��اماندهی بازار خودرو 
وقت کش��ی می کند، گفت: خودروسازان تمایل 
دارند هرچه سریع تر وضعیت قیمت ها مشخص 
ش��ود، چرا که در حال حاضر باتکلیف هستند. 
رمضانعلی سبحانی   فر در گفت وگو با خانه ملت 
با بیان اینکه ش��رکت های خودروسازی باید به 
تعهدات خود پایبند باش��ند، گف��ت: از آنجا که 

تنظیم  س��تاد  مس��ؤولیت 
ب��ازار و س��ازمان حمای��ت 
از مصرف کنن��ده ب��ا وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت 
اس��ت، آق��ای رحمانی وزیر 
صم��ت بای��د ب��ه دنب��ال 
خودروهای  تعیین تکلی��ف 
پیش فروش شده و تحویل 
اف��زود:  وی  باش��د.  آنه��ا 
خودروهای  قیمت گ��ذاری 
پیش ف��روش ش��ده باید به 
گونه ای باش��د ک��ه از یک 
مصرف کنندگان  نظر  س��و 
و از س��وی دیگ��ر مناف��ع 
خودروس��از  ش��رکت های 

تامین شود. 
در حال حاضر قیمت گذاری 
خودرو و تحوی��ل خودروهای 
پیش فروش شده به معضلی 
تبدیل شده که به ساماندهی 
نی��از دارد. وی درباره قیمت 
خودروهای پیش فروش شده 
و نح��وه محاس��به قیمت ها  
خریدارانی  کرد:  خاطرنشان 
که خریده��ای قطعی انجام 
داده اند باید خودرو را با قیمت 

زمان ثبت نام تحویل بگیرند. خودروسازان باید به 
تعهدات خود عمل کنند و نمی توانند قیمت ها را 

افزایش دهند. 
 خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند ■

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با 
بیان اینکه خودروس��ازان بای��د به تعهدات خود 
عمل کرده و در موعد مقرر خودرو را به خریداران 
تحویل دهند، گفت: اختاف قطعه سازان جنگ 
زرگری اس��ت. نادر قاضی پور، عضو کمیس��یون 
صنایع و مع��ادن مجل��س در گفت وگو با خانه 
ملت با بیان اینکه خودروس��ازان برای خروج از 
بحران به مدیری��ت کارآمد و توانمند نیاز دارند، 
گفت: گروه های خودروس��از باید به قراردادهای 
خود پایبند باش��ند و به رغ��م تحویل خودرو، به 

دلیل تاخیر در تحویل، دیرکرد نیز به خریداران 
پرداخت کنند. وی با بیان اینکه خودروس��ازان 
در پیش فروش های جدید باید تمام ش��رایط از 
جمله زمان تحویل و قیمت خودرو را واضح برای 
خریداران تشریح کنند، افزود: باید خودروسازان 
ب��ه وعده های خ��ود عمل ک��رده و خودروهای 
پیش خرید ش��ده را نه تنها بدون افزایش قیمت 
به خریداران تحویل دهند، بلکه سود دیرکرد را 
نیز بپردازند. وی بیان کرد: اگرچه ممکن اس��ت 
ب��ه دایلی قیمت خودرو در زمان پیش فروش و 
تحویل با یکدیگر متفاوت باش��د اما باید مبلغی 
که خری��داران خودرو هن��گام ثبت نام پرداخت 
می کنند در زمان تحویل بر اساس این تغییرات 
افزایش یافته و به نرخ روز محاسبه شود، به این 
معنا که اگر قیم��ت خودرو هنگام ثبت نام 100 
میلیون تومان است و خریداران 60 میلیون تومان 
یعنی 60 درصد از قیم��ت را پرداخت کرده اند، 
در زمان تحویل تنها 40 درصد باقی مانده قیمت 
خودرو به نرخ روز محاسبه شود.  قاضی پور اظهار 
کرد: قطعه سازان باید با استفاده از تمام مواد اولیه 
موجود نیاز خودروسازان را تامین کنند، چرا که 
در ح��ال حاضر آبروی نظام ب��ه اجرای تعهدات 
توسط خودروسازان بستگی 
دارد. ای��ن نماینده مردم در 
مجلس ده��م ب��ا تاکید بر 
اینک��ه دولت باید مش��کل 
بانک کونل��ون چین را حل 
کند، خاطرنشان کرد: دولت 
بای��د ب��رای واردات قطعات 
خودرو تسهیات و اعتبارات 
ازم را ب��ه کار برد. در حال 
حاضر بسیاری از مواد اولیه 
و قطعات نیمه س��از خودرو 
در گم��رک باتکلیف مانده 
و قطعه سازان و خودروسازان 
با مش��کل کمب��ود قطعه 
روبه رو ش��ده اند؛ بس��یاری 
خودروسازان  مش��کات  از 
بر اث��ر خودتحریمی ایجاد 
ش��ده اس��ت. وی ب��ا بیان 
باید  اینک��ه خودروس��ازان 
بدهی خود به قطعه س��ازان 
را با ش��فافیت بیان کنند تا 
در صورت تامین نقدینگی 
این مبلغ به نس��بت بدهی 
می��ان قطعه س��ازان توزیع 
ش��ود، تاکید کرد: در حال 
حاضر قطعه سازان با یکدیگر 
جنگ زرگری دارند.  وی یادآور شد: مردم بدانند 
نمایندگان در خانه ملت پیگیر حقوق آنها هستند 
و با برگزاری جلس��ات متعدد با خودروسازان بر 
اجرای تعه��دات آنها تاکید می کنند.  قاضی پور 
با اش��اره به اینکه تعطیلی خودروس��ازان عاوه 
بر بی��کاری عده بس��یاری باع��ث از بین رفتن 
زیرساخت ها نیز می شود، ادامه داد: خودروسازان 
فعالیت ه��ای غیرتولی��دی مانن��د بانک��داری، 
زمی��ن داری، باش��گاه داری و. . . را تعطیل کنند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی در پایان گفت: خانواده هایی که خودرو 
پیش خرید کرده اند یا در طرح های پیش فروش 
شرکت کرده اند و تاکنون خودروی خود را تحویل 

نگرفته اند استرس بسیاری را تحمل می کنند. 

انتقاد نمایندگان مجلس از تعلل وزیر صمت در ساماندهی بازار خودرو 
خودروهایثبتنامینبایدگرانبهمردمفروختهشود

پیش بینی وضعیت آبی سخت تر در تابستان 98
70درصدمخازنسدهایتهرانخالیاست

آب

خودرو

یک مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد
ترخیص۱۳هزارخودرویدپوییدرگمرکازهفتهآینده

یک مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک تا 
چند روز آینده خبر داد. به گزارش تس��نیم، این 
مقام مسؤول که خواست نامش فاش نشود، گفت: 

موض��وع خودروه��ای دپ��و 
ش��ده در گمرک در جلسه 
یکشنبه 9 دی دولت مطرح 
و تعیین تکلیف شده اما قرار 
اس��ت برای تصوی��ب نهایی 
در جلس��ه آتی سران قوا نیز 

مطرح ش��ود و مصوبه آن را نیز دریافت کند. وی 
افزود: بر این اس��اس قرار است خودروهایی که با 
ارز 4200 تومانی وارد شده تفاوت آن پرداخت و 
سپس ترخیص شود. همچنین قرار است آن دسته 
از خودروهایی که برخی شرکت ها با ثبت سفارش 
غیرقانونی وارد کردند اما به مش��تریان به صورت 
پیش ف��روش، فروختند. نیز از گمرک ترخیص و 
به مشتریان تحویل شود اما واردکنندگانی که به 
صورت غیرقانونی ثبت سفارش کردند باید مراحل 
دادرسی را طی و مجازات قانونی را تحمل کنند.  
این مقام مسؤول گفت: با ترخیص خودروهای دپو 
شده در گمرک، ش��رکت های واردکننده خودرو 
می توانند به بیشتر تعهدات خود در قبال مشتریان 
عمل کنند و دوره انتظار مشتریان برای دریافت 
خودرو کوتاه می ش��ود. بنا به این گزارش بعد از 
تغییر سیاست های ارزی از خردادماه سال جاری، 
بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از 1330 قلم 
کاا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است. 
این در حالی است که حدود 120 میلیون دار ارز 

دولتی در 3ماهه نخست سال برای واردات خودرو 
تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، 
عما قس��مت مهمی از خودروهای وارد شده به 
گم��رک امکان ترخی��ص پیدا نکرد. بر اس��اس 
حدود  گم��رک،  آماره��ای 
13هزار دستگاه انواع خودرو 
در گمرکات کشور دپو شده  
و با توجه به تداوم ممنوعیت 
ثبت سفارش خودرو، وضعیت 
بازار خودروهای خارجی نیز 
با آش��فتگی جدی روبه رو ش��ده است. بر همین 
اساس 2 هفته قبل مکاتبه ای از سوی رئیس کل 
گمرک با وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف  
خودروهای در گمرک مانده انجام شد. با در نظر 
داش��تن رویکرد حل و فصل موض��وع برای رفع 
مشکل فعلی و آتی خودروهای در گمرک مانده، 
گروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، 
رئیس کل گمرک جمهوری اسامی ایران، رئیس 
س��ازمان تعزی��رات حکومتی، معاون دادس��تان 
عمومی و انقاب تهران، معاون سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با محوریت 
دبیرخانه س��تاد هماهنگ��ی مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی ریاس��ت جمهوری، پیش��نهاد جامعی 
را برای طرح در جلس��ه شورای عالی هماهنگی 
سران 3 قوه تهیه کردند. به نظر می رسد با صدور 
مجوز درخواست شده در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی از هفته آین��ده فرآیند ترخیص و رفع 
مش��کل 13 هزار خودروی دپو شده در گمرکات 

کشور آغاز شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: پیش بینی 
می شود س��ال آینده از نظر بارش ها فرق چندانی 
با امس��ال نداشته باشد و تابس��تان آینده شرایط 
س��خت تری از نظر منابع آبی داش��ته باش��یم. به 
گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطاع رسانی وزارت 
نیرو، محمدرضا بختیاری در آیین قدردانی و معارفه 
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای استان 
تهران با بیان اینکه تا دی ماه امسال متوسط بارش 
برف کش��ور به یک متر هم نرس��یده است، گفت: 
اگرچه پاییز امسال هفت برابر پاییز پارسال بارش 
داش��تیم اما چون سال گذشته بارش برف به اندازه 
کافی نب��ود، حدود 70 درص��د از ظرفیت مخازن 
سدهای استان تهران خالی است. مدیرعامل آبفای 
اس��تان تهران اظهار داشت: دیگر آبی باقی نمانده 
است که برای آب رسانی از آن استفاده کنیم و باید 
روی مدیری��ت مصرف آن تأکید کنیم. محمدرضا 
بختیاری همچنین در مراس��م دی��روز اعام کرد: 
محمدرضا کرمی نژاد به س��مت مع��اون نظارت بر 
بهره برداری آبفای استان تهران و عبدالحمید توکلی 
بینا که تاکن��ون معاون بهره برداری ش��رکت بود، 

به عنوان مدیر دفتر مجامع معرفی شد.
1۰۰ روز از سال آبی گذشت ■

با ثب��ت 99/3 میلیمت��ر ب��ارش در 100 روز 
ابتدایی س��ال آبی جاری، رشدی 224/5 درصدی 
در میزان بارش های کش��ور نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ثبت رسیده است. بر اساس آمار رسمی 

دفتر مطالع��ات پایه منابع آب ش��رکت مدیریت 
منابع آب ای��ران، کل ریزش های جوی از اول مهر 
تا دهم دی س��ال آب��ی 98-97 )100 روز ابتدایی 
س��ال آبی جاری( بالغ بر 99/3 میلیمتر است. این 
مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت ) 72/1 میلیمت��ر( 37/7 درصد افزایش 
و نس��بت به دوره مشابه س��ال آبی گذشته )30/6 
میلیمت��ر( 224/5 درصد افزایش نش��ان می دهد. 
همچنین حجم بارش های کشور از اول مهر تا دهم 
دی به 163 میلیارد و 649 میلیون مترمکعب رسید. 
از مجموع 99/3 میلیمتر بارش ثبت شده در 100 
روز ابتدایی سال آبی جاری، 7/2 میلیمتر بارش در 

10 روز ابتدایی زمستان به ثبت رسیده است.

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

طلوع آفتاب:   اذان صبح فردا:  

12:۰9
17:23

5:45

17:۰3
23:24

7:15

افق تهران

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

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شكیبایي

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

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

سازمان آگهي ها: 61۰86163   پیامک:  1۰۰۰2231  
    info@vatanemrooz.ir  : پست الكترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

۵0هزارتومانیجدید
باصفرهاییکهرنگباخت

بعد از کش وقوس های فراوان برای حذف صفر 
از پول ملی، ظاه��راً بانک مرکزی به این نتیجه 
رسیده است که در جهت حذف 4 صفر گام هایی 
را بردارد و این تصمیمش را تا حدودی در طراحی 
50 هزار تومانی جدید عملیاتی کرده اس��ت. به 
گزارش تسنیم، 17 آذر 95 خبری از دولت بیرون 
آمد مبنی بر اینکه »هیات دولت در جلسه خود 
به  ریاست حجت ااسام روحانی رئیس جمهور،  به 
ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره 
»ایحه بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران« 
 پرداخت و مواد دیگری از این ایحه را به تصویب 
رساند.  بر اساس موادی از این ایحه که به تصویب 
هیات وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر 
با 10 ریال  تعیین شد«.  هر چند اعام این خبر 
در روزهای نخس��ت سروصدای زیادی به  پا کرد 
ولی در ادامه با مسکوت ماندن طرح و عدم ارسال 
ایحه به مجلس ش��ورای اسامی، از سروصداها 
هم کاس��ته شد، چرا که تغییر واحد پول ایران از 
ریال به تومان پس از ارسال ایحه بانک مرکزی 
ب��ه مجلس و تصویب این بند در مجلس و تأیید 
آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست 
ول��ی هنوز خب��ری از طی این مراحل از س��وی 
دولت نیست. ولی اه سیف، رئیس کل وقت بانک 
مرک��زی در این باره گفته بود: جمع بندی ها این 
بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک 
مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به  تصویب 
برسد منجر به حذف 4 صفر از پول ملی می شود 
اما در نهایت جمع بندی دولت این ش��د که فعًا 
رفرم پولی انجام نش��ود، رفرم پولی یعنی حذف 
صفر.  آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر 
قرار گرفته این اس��ت که فعاً تومان را به عنوان 
واح��د پول ملی کش��ور در نظر بگیری��م.  با این 
حال، دیروز در مراس��می با حض��ور رئیس کل 
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس های جدید 
50 هزار تومانی رونمایی ش��د. نکته مهم و البته 
مرتبط با این گزارش در رونمایی از اسکناس های 
50 هزار تومانی، این اس��ت ک��ه در طرح جدید 
این اس��کناس ها تغییر واحد پول ملی به تومان 
عماً اجرایی ش��ده است. همان طور که در ظاهر 
ایران چک های جدید 50 هزار تومانی پیداس��ت، 
بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته 
کردن 50 عماً تومان را در این اسکناس ها زنده 

کرده است. 

آغاز به کار نخستین گردهمایي جنبش هاي  ■
آزادي بخش جهان در تهران- 1358ش

اب�اغ پیام تاریخ�ي امام خمین�ي)ره( به  ■
»گورباچ�ف« رئیس جمه�ور اتح�اد جماهیر 

شوروي- 1367ش
درگذش�ت »نیمایوشیج« ش�اعر نوسراي  ■

معاصر- 1338ش
تولد »عین الزمان قطان مروزي« ریاضیدان،  ■

طبیب و فیلسوف مسلمان- 465 م
مرگ »حسن صباح« داعي فرقه  اسماعیلیه  ■

در الموت در نزدیكي قزوین- 518 ق
درگذشت نویسنده و عالم زاهد »آقانجفي  ■

قوچاني«- 1363 ق
اس�تقال کامل »نیكاراگوئه« در آمریكاي  ■

 مرکزي- 1838م
درگذشت »پیر اروس« ادیب و لغت  شناس  ■

معروف فرانسوي- 1875م
امضاي پیمان »اس�تارت 2« بین آمریكا و  ■

روسیه- 1993م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

1۰45۰

124۰۰

13241

2845

9582

2785

1524

1943

-5۰

-5۰

-149

-14

6

-14

-2

-49

49961

8/6

7667

149
149

-239

-

-31

-1
-2

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/36
51/55

-۰/8
-2/37

44/99-۰/85

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3415۰۰۰

36۰8۰۰۰

188۰۰۰۰

1172۰۰۰

65۰۰۰۰

-2۰۰۰۰

-12۰۰۰

-15۰۰۰

-8۰۰۰

5۰۰۰

1433۰۰۰

33۰83۰

4411۰۰

1284/51)دار(
15/48)دار(

-4۰۰۰

-92۰

-124۰

4/16

-۰/۰8

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 3۰ شرکت برتر
شاخص 5۰ شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

16۰898/9
784۰/6

69۰۰/1

-۰/58
-۰/76

-۰/76

118694/5
319763

1436۰9/9

-۰/52

-۰/69

-۰/74

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5557/8بورس استرالیا

-
-

-29

23327

2۰۰15

2465
-88/6

کام نور

اگر خانواده مسلمانی را سرپرستی کنم و 
گرسنه آنان را سیر سازم و برهنه شان را 
بپوشانم و مانع از آن شوم که به مردم رو 
اندازند، نزد من خوش تر از آن است که 

بارها و بارها حج گزارم.
امام باقر)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2۰۰2

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-7/69

دارویي  لقمان
داروسازي زاگرس فارمد پارس

کارتن  ایران
داروسازي  امین
نساجي  بروجرد 
بانک پاسارگاد 

افست  
بانک صادرات ایران 

شیرپاستوریزه پگاه خراسان  

9828

16۰94
3118

3732

1394

5468
1331

47۰6

5/2
5

5
4/98

4/98

4/97

4/91

4/89

4/83

ح. سرمایه گذاري  رنا
ملي  صنایع  مس  ایران   

جام دارو 
کشت  و صنعت  چین  چین

سیمان  شمال
زغال سنگ  نگین  طبس  

پارس  خزر  
سیمان  صوفیان  
پتروشیمي شیراز

12

2717

92۰7
1۰749

1281

5298

1565۰
2295

5444

-5

-4/97

-4/95
-4/9

-4/85

-4/84

-4/77

-4/73

قیمت برخی خودروهای داخلی)تومان(
بازارکارخانهنوع خودرو

22.492.۰۰۰38.3۰۰.۰۰۰پراید 111
22.79۰.۰۰۰35.2۰۰.۰۰۰پراید 131

27.57۰.۰۰۰4۰.4۰۰.۰۰۰تیبا صندوقدار
3۰.389.۰۰۰44.1۰۰.۰۰۰تیبا 2

32.944.6۰۰55.9۰۰.۰۰۰پژو 4۰5
SLX 35.1۰5.9۰۰6۰.1۰۰.۰۰۰پژو
4۰.595.7۰۰7۰.5۰۰.۰۰۰پژو پارس

2۰636.286.۰۰۰59.3۰۰.۰۰۰ تیپ 2
V8 2۰642.763.1۰۰71.5۰۰.۰۰۰ صندوقدار

LX 33.535.4۰۰58.9۰۰.۰۰۰سمند
46.989.4۰۰8۰.7۰۰.۰۰۰دنا دنده دستی

2۰747.128.3۰۰88.9۰۰.۰۰۰ دنده دستی
48،264،۰۰۰88،7۰۰،۰۰۰پارس تندر

42.941.۰۰۰84.9۰۰.۰۰۰سمند سورن )توربو(

حوضه های اصلی

بارش ها از اول مهر تا 1۰ دی ماه 
)میلیمتر(

سال آبی
96-97

سال آبی
97-98

اختاف با
سال آبی گذشته

118/518۰61/5دریای خزر
4۰/1186/2146/1خلیج فارس و دریای عمان

75/916۰/884/9دریاچه ارومیه
8/746/637/9فات مرکزی
1/311/29/9مرزی شرق

13/563/249/7قره قوم
3۰/699/368/7کل کشور


