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 حاشیه نگاری خبرنگار »وطن امروز« از حال و هوای
 نهمین جشنواره فیلم مردمی عمار

 با حضور رئیس دفتر رهبر انقاب
معارفه رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

 ابی
 با مردم

 اولین جلسه مجمع
 به ریاست آیت اه آملی

روزنه

2 مصاحب��ه اخیر آق��ای محمدجواد ظریف 
با روزنامه های خراس��ان و همشهری و اظهارات 
او درخص��وص اهداف برجام و ذکر این س��خن 
عجیب که هدف برج��ام مطلقا اقتصادی نبوده 
است، حاوی تناقضات و دالت های مهمی است 

که ازم است بازخوانی و بررسی شود.
یکم- آق��ای ظریف می گوی��د: »آن زمان یک 
معادله ای درست شد بین اقدامات ما و اقدامات 
غربی ها، اقدامات ما هسته ای بود و اقدامات آنها 
اقتص��ادی، بنابراین در اینک��ه غربی ها در انجام 
تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست... اما 
ای��ن واقعیت به این معنی نیس��ت که هدف از 
برجام اقتصادی بود. اصا این طور نیست... اینکه 
کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات 
و خطوط قرمزی که برای ما ترس��یم شده بود، 

نمی سازد«.
با عطف به این سخنان، بازخوانی برخی بیانات 
رهبر معظم انقاب و اظهارات حسن روحانی و 
خود جناب ظری��ف می تواند به تبیین موضوع 
کمک کن��د. دوم خرداد ۹۷ رهب��ری در دیدار 
مس��ؤوان نظام فرمودند: »آقای رئیس جمهور 
گفتند واقع��اً آمریکایی ها در این قضیه از لحاظ 
اخاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی 
در دنیا شکست خوردند؛ خب بله! آمریکا بی آبرو 
شد؛ این یک واقعیتی اس��ت و در این تردیدی 
نیس��ت اما من می خواهم این را مطرح کنم که 
آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا 
بی آبرو بشود؟ هدف مذاکره  ما این بود؟ ما مذاکره 
را ش��روع کردیم برای اینکه تحریم ها برداشته 
بشود و ش��ما ماحظه می کنید که بسیاری  از 

تحریم ها برداشته نشده است«.
ایشان همچنین یکم فروردین ۹۴، چند روز 
مانده ب��ه توافق لوزان و چند ماه مانده به توافق 
نهایی وین فرمودن��د: »اینکه آمریکایی ها تکرار 
می کنن��د که ما قرارداد ب��ا ایران می بندیم، بعد 
نگاه می کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند 
تحریم ه��ا را برمی داریم، این حرف حرف غلط و 
غیر قابل قبولی اس��ت؛ این را م��ا قبول نداریم. 
رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره اس��ت، نه 
نتیجه  مذاکرات؛ آن کس��انی که دس��ت اندرکار 
هس��تند، فرق این دو را بخوبی می فهمند. این 
یک خدعه  آمریکایی است که می گویند قرارداد 
می بندیم، نگاه می کنیم به رفتارها، بعد تحریم ها 
را برمی داریم! این جوری نیس��ت؛ همین طور که 
مس��ؤوان ما صریحاً گفته ان��د و رئیس جمهور 
محترم صریحاً گف��ت، رفع تحریم ها باید بدون 
هیچ فاصله ای هنگام رس��یدن ب��ه توافق انجام 
بگی��رد، یعنی رفع تحریم جزء توافق اس��ت نه 

چیزی مترتب بر توافق«.
این سخنان قابل تامل است؛ از این جهت که 
نشان می دهد »رفع تحریم ها« نه تنها می بایست 
جزء اینفک توافق بوده باش��د که در روز اجرای 
برجام اجرایی می ش��ود و انجام تعهدات ایران را 
منوط به آن می کند، بلکه بیانگر فلسفه و پاسخ به 
چرایی نشستن ایران پای میز مذاکره است. این را 
روحانی نیز 2۳ تیر ۹۴ به تصریح تایید می کند. 
روحانی که از نهایی شدن توافق با 1+5 ذوق زده 
به نظر می رسد، بافاصله پس از اعام توافق در 
کنفران��س خبری می گوید: »ام��ا امروز به ملت 
ش��ریف ایران اعام می کنم طبق این توافق، در 
روز اجرای توافق، تمام تحریم ها، حتی تحریم های 
تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه 
بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی 
شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی 
و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه 
تعلیق«. این البته غی��ر از وعده چرخیدن چرخ 
اقتصاد، بهبود وضعی��ت آب خوردن مردم، ورود 
میلیارده��ا دار س��رمایه خارج��ی و زیان ده ها 
میلی��ون داری به ازای ه��ر روز تاخیر در توافق 
و ده ه��ا وعده »اقتصادی« دیگر بود که توس��ط 
اعضای دولت و روزنامه های حامی آنها به جامعه 
پمپاژ می ش��د و حتی یک بار هم توس��ط آقای 
ظریف و اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
تکذیب نشد. نه  تنها تکذیب نشد، بلکه اوا سعی 
شد با وعده های اقتصادی حمایت افکار عمومی 
جلب شود و ثانیا این وعده ها توسط خود اعضای 
مذاکره کننده نیز مطرح ش��د به طوری که خود 
جناب ظریف در جریان مذاکرات با آمریکایی ها 
در عمان در سال ۹۳ طی اظهارات مهمی گفته 
بود: »مهم اس��ت غرب این مس��اله را بفهمد که 
تحریم ها هرگز به راه حلی برای این موضوع ختم 

نمی شود. تحریم ها بخشی از راه حل نیست.
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ظریف و باز هم 
فرافکنی

عل�ی رضای�ی: ب��ا وج��ود آنکه 
ه��زار   ۳6 بودج��ه ای  دول��ت 
میلی��ارد تومان��ی را ب��رای ط��رح تحول س��امت 
 در س��ال 1۳۹۸ در نظ��ر گرفت��ه اس��ت اما رش��د

۴۰ درص��دی س��هم درآمده��ای نفت��ی دولت در 
بودجه سال آینده نس��بت به سال جاری و شرایط 
تحریمی ای که کشور با آن روبه رو است، نشان از آن 
دارد که محقق شدن این حجم از بودجه طرح تحول 
سامت ممکن نیس��ت و نتیجه این ناکامی، فشار 

بیشتر بر مردم خواهد بود.
***

دولت در حالی ایحه بودجه س��ال ۹۸ را تقدیم 
مجلس کرد که بودجه طرح تحول س��امت را ۳6 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اس��ت. این طرح 
که با هدف کاهش پرداختی مردم در نظام سامت، 
افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش 
دسترس��ی به خدمات بهداش��تی و درمانی از سال 
1۳۹2 در کش��ور به اجرا درآمد، در طول سال های 
اجرا دچار چالش هایی ش��د و نتوانست »محافظت 
مالی« مردم در قبال هزینه های س��امت و س��ایر 
اهداف طرح تحول س��امت را محق��ق کند. حال 
بودج��ه عمومی س��ال ۹۸ که ۳5 درص��د از آن به 
درآمدهای نفتی اختصاص دارد و رشد ۴۰ درصدی 
نسبت به سال جاری داشته است، اجرای طرح تحول 

سامت را بیش  از پیش مشکل خواهد کرد.
  بودجه نفتی کشور در سال 98

رش��د ب��ا   ۹۸ س��ال  بودج��ه   ایح��ه 
۳۹/۳ درصدی نسبت به سال جاری به 1۷۰۳ هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت. منابع عمومی دولت 
که کلیدی ترین رقم در بودجه اس��ت، با رش��د 5/۳ 
درصدی به ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رس��یده است. 
در بخش منابع عمومی دول��ت، باید به درآمدهای 
نفت��ی و مالیاتی توجه کرد. در ایحه بودجه س��ال 
۹۸ درآمدهای نفتی که از آن به عنوان منابع حاصل 
از نفت و فرآورده های نفتی یاد می ش��ود با رشد ۴1 
درصدی نس��بت به قانون بودجه سال ۹۷ به 1۴2 
هزار میلیارد تومان رس��یده است.1 همچنین 15۳ 
ه��زار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت نیز باید 
از مح��ل درآمدهای مالیاتی تأمین  ش��ود و مابقی 
منابع بودجه عمومی نیز از ردیف های دیگری تأمین 
می شود. آمارها نشان می دهد منابع عمومی ایحه 

بودجه ۹۸، حدود ۳5 درصد به نفت وابسته است.2
در قانون بودجه س��ال ج��اری، منابع حاصل از 
نف��ت و فرآورده  های نفتی معادل 1۰1 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت اما در سال آینده این رقم به 1۴2 
هزار میلی��ارد تومان افزایش یافته، به این معنی که 

 دولت انتظار دارد در سال آتی نسبت به سال جاری
۴1 درصد درآمد نفتی بیش��تری کسب کند. به طور 
کلی افزایش درآمدهای نفتی باعث ش��ده تا بودجه 
س��ال ۹۸، بوی نفت بیش��تری بدهد؛ سال گذشته 
 سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل

26 درص��د بوده اما در س��ال جاری س��هم نفت به 
۳5 درصد رس��یده است؛ از این  رو یک سوم از منابع 
عمومی دولت در س��ال آینده وابسته به درآمدهای 
نفتی خواهد بود.۳ در این راستا به نظر می رسد تحقق 
ای��ن حجم از درآمدهای نفت��ی ممکن نخواهد بود، 
چراکه طبق پیش بینی ها قرار اس��ت ایران در سال 
1۳۹۸، 1/5 میلی��ون بش��که نف��ت در روز صادرات 
داش��ته باش��د اما طبق گزارش مرکز پژوهش های 
مجل��س، ایران به طور میانگین توان صادراتی حدود 
۹۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی خواهد داشت.۴
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مجموع هزینه های دولت برای س��ال آتی ۳2۰ 
هزار میلیارد تومان اعام ش��ده که نسبت به قانون 
بودجه س��ال جاری، بیش از ۹ درصد رش��د داشته 
اس��ت.5 در این راستا، س��هم وزارت بهداشت حدود 
۷5 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اس��ت که از این  بین 
ح��دود ۳6 هزار میلیارد تومان به طرح تحول نظام 
س��امت اختصاص یافته است؛ چنانکه سیدحمید 
پورمحم��دی، مع��اون امور اقتص��ادی و هماهنگی 
سازمان برنامه وبودجه کشور در این زمینه می گوید: 
»اس��تمرار طرح تحول س��امت با اعتبار ۳6 هزار 
میلی��ارد تومان از جمله تصمیم��ات ایحه بودجه 
۹۸ اس��ت«.6 ولی ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت 
بهداشت درباره تأمین بودجه سال ۹۸ حوزه سامت 
می گوید: »ابتدا باید یک س��وءتفاهم را حل کنم و 
آن این است که برخی سایت ها نوشتند بودجه سال 
بعد طرح تحول سامت ۳6هزار میلیارد تومان است، 
درصورتی ک��ه ۳6 هزار میلیارد تومان، کل اعتبارات 
بهداشت و درمان در بودجه سال آینده است«.۷ وی 
همچنین می گوید: »بودجه طرح تحول سامت در 
بودجه ۹۸، ۳۸۰۰ میلیارد تومان اس��ت«.۸ هر چند 
ایشان ۳6 هزار میلیارد تومان را کل اعتبار بهداشت 
و درمان در بودجه آینده دانس��تند ولی بررس��ی ها 
نشان می دهد این ۳6 هزار میلیارد تومانی که آقای 
حریرچی ادعا داش��تند فقط درآمدهای اختصاصی 
این وزارتخانه اس��ت. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد 

بودج��ه در این زمینه می گوید: »وزارت بهداش��ت 
به تنهای��ی ۳5 ه��زار و ۹۰۰ میلی��ارد تومان درآمد 

اختصاصی دارد«.۹ 
با این حال می توان گفت از کل بودجه ۷5 هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداش��ت، حدود ۳6 
هزار میلیارد تومان به بودجه طرح تحول س��امت 
اختصاص دارد. برای نمونه مژگان خانلو، سخنگوی 
س��تاد بودجه در این زمینه می گوید: »س��رجمع 
21 هزار میلیارد توم��ان بودجه عمومی طرح های 
س��امت گنجانده شده اس��ت. مابه التفاوت رقم تا 
۳6 ه��زار میلیارد تومانی که مطرح اس��ت از محل 
۳6 ه��زار میلیارد تومان درآم��د اختصاصی وزارت 
بهداش��ت تأمین خواهد ش��د«.1۰ با وجود ۳6 هزار 
میلیارد تومانی که در ش��رایط تحری��م و با بودجه 
نفتی برای طرح س��امت در نظر گرفته  شده ولی 
وزیر وقت بهداش��ت خواس��تار افزایش این بودجه 
ب��ود. این موضع گیری ه��ا واکنش های��ی را نیز به 
دنبال داش��ته است. چنانکه س��عید نمکی، معاون 
اسبق اجتماعی سازمان برنامه وبودجه و سرپرست 
فعلی وزارت بهداشت و درمان می گوید: »اگر کسی 
فکر می کند افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه سامت 
 نس��بت به سال ۹2 کم است و باید سهمی بیش از

1۰ درصد از درآمد ناخالص ملی ارائه شود، جاهای 
دیگری را معرفی کند«.11

  هزینه گزاف بر دوش مردم
وابس��تگی باای طرح های وزارت بهداش��ت به 
بودجه  عمومی دولت موجب ش��ده است چشم انداز 
ط��رح تحول س��امت ک��ه مهم تری��ن آن کاهش 
هزینه ه��ای مردم بوده اس��ت، در هال��ه ای از ابهام 
قرار گیرد، چرا که از ۳6 هزار میلیارد تومان بودجه 
س��امت، 21 هزار میلیارد تومان معادل 5۸ درصد 
 آن ب��ه بودجه عموم��ی دولت که ای��ن بودجه نیز
۳5 درصد آن به درآمدهای نفتی اتکا دارد، وابس��ته 
است. به نظر می رسد پیش بینی فروش 1/5 میلیون 
بشکه در روز و تحقق ۳5 درصدی بودجه عمومی از 
درآمدهای نفتی؛ بنا بر شرایط تحریمی که ایران در 
آن به س��ر می برد ممکن نخواهد بود. گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نیز ص��ادرات روزانه ۹۰۰ هزار 
بشکه نفت و میعانات گازی را نشان می دهد. ادعای 
عدم افزایش درآمدهای نفتی زمانی تقویت می شود 
که س��ازوکار مالی ای که اتحادی��ه اروپایی از آن یاد 

می کند صرفاً به پرداختی های بشردوستانه)!( محدود 
می شود. از آنجایی  که سهم هر فرد از بودجه عمومی 
دولت )سال ۹۸(، از مجموع بهداشت و درمان در هر 
م��اه حدود 6۳ هزار تومان اس��ت12 )که این رقم در 
بودجه سال ۹۷ حدود 5۸ هزار تومان بوده است(1۳، 
در این راستا محقق نشدن بودجه سامت از طرف 
دولت، افزایش هزینه ها را برای مردم به دنبال خواهد 

داشت.
یک��ی از نکات مهم هنگام تدوی��ن بودجه، نگاه 
منطقی به درآمدها و هزینه هاست. اگر درآمدها بیش 
 از اندازه غیرواقعی دیده ش��ود � که در بودجه ۹۸ و 
بویژه در بودجه سامت اینچنین است � دولت سال 
آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. این موضوع 
آث��ار زیان ب��ار و هزینه هایی را برای اقتصاد کش��ور 
و مردم به دنبال خواهد داش��ت؛ چنانکه هر ایرانی 
مجبور خواهد بود در هرماه صرفاً در حوزه بهداشت و 
سامت حدود 6۳ هزار تومان خرج کند. این افزایش 
هزینه ها، با استاندارد جهانی و برنامه ششم توسعه 
که هدف آن کاهش هزینه س��امت از جیب مردم 
به 25 درصد است، تضاد دارد.1۴ در این راستا توصیه 
می شود دولت به جای آنکه بودجه سامت را افزایش 
دهد و آن را متکی به درآمدهای ناپایدار نفتی کند، 
هزینه س��امت مردم را کاهش ده��د. در غیر این 
صورت نه تنها با افزایش بودجه طرح تحول سامت 
هزینه مردم کاهش پیدا نمی کند بلکه هزینه مازادی 

را بر دوش مردم تحمیل خواهد کرد.
----------------------------------
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نبرد پنهان با 
ایران و قطر

 بررسی دایل خروج آمریکا از شام 
در گفت وگوی »وطن امروز« با نماینده سابق 

پارلمان سوریه

 سیاسی کاری اماراتی ها 
و میزبانی مغرضانه جام ملت ها

مقاومت ،پیروز نهایی 
خاورمیانه بزرگ

 حبس طوانی
 برای شهرام جزایری

تیپای سایپا

 صفحات 6 و 11

اشغالگران، باتکلیف در شام ■
نگاهی به استراتژی ترامپ در فرآیند  ■

خروج از سوریه و افغانستان

 دادستان تهران از صدور حکم پرونده
در دادگاه بدوی خبر داد

انتقاد مشتریان به معطلی غیرطبیعی 
 خودروساز برای ارسال دعوتنامه و زیان

50 میلیون تومانی بابت تأخیر تحویل خودرو

یادداشت امروز تیترهاي امروز

اخیرا رهبر حکیم انقاب اس��امی در دیدار 
»زیاد النخاله« دبیرکل جهاد اسامی فلسطین 
و هیأت همراه تأکید کردند: »رژیم صهیونیستی 
که در 2 جنگ قبلی ب��ا گروه های مقاومت، در 
بره��ه ای بع��د از 22 روز و در برهه ای دیگر بعد 
از ۸ روز درخواس��ت آتش ب��س کرد، در آخرین 
درگیری، بعد از ۴۸ س��اعت خواستار آتش بس 
ش��د و این، یعنی به زان��و درآمدن رژیم غاصب 

صهیونیستی«.
طی 12 س��ال اخی��ر، یعنی درس��ت پس از 
شکس��ت رژیم اش��غالگر قدس از حزب اه لبنان 
در جنگ ۳۳ روزه تابس��تان سال 2۰۰6 تاکنون، 
بارها مقامات این رژیم اش��غالگر نسبت به ناتوانی 
در براب��ر قدرت مقاوم��ت اذع��ان کرده   اند. رژیم 
صهیونیستی متعاقب شکست در جنگ ۳۳ روزه و 
سپس جنگ  های غزه در سال های 2۰۰۸، 2۰12 
و 2۰1۴          ، از ورود ب��ه هرگون��ه منازعه ای با جبهه 
مقاومت هراس دارد. این هراس، خود را در سخنان 

و مواضع مقامات ارشد تل آویو نشان داده است. 
آگوس��ت سال 2۰1۷ میادی، ژنرال »عمیر 
اش��ل« فرمانده بازنشس��ته نیروی هوایی رژیم 
صهیونیس��تی در گفت وگوی��ی با ش��بکه دوم 
تلویزیون اسرائیل به بیان تجربیات و برآوردهای 
خ��ود از قدرت نظامی این رژی��م پرداخت. وی 
در این مصاحبه جنجالی اذعان کرد: »اس��رائیل 
ناتوان      تر و شکننده      تر از آن است که بتواند در برابر 
موشک  های حزب اه از عمق فلسطین اشغالی از 
بااترین نقطه در شمال گرفته تا پایین     ترین نقطه 

جنوب محافظت کند«.
برآوردهای مقامات رژیم صهیونیستی نشان 
می ده��د حزب اه15۰ هزار موش��ک خود را به 
س��وی جای جای فلسطین اشغالی نشانه گرفته 
است. چنین قاعده ای درباره حماس و گروه های 
مقاومت در فلسطین نیز صدق می کند. چندی 
پیش  »آویگدور لیبرمن          «، وزیر مستعفی جنگ 
رژیم صهیونیس��تی در دیدار با شهرک نشینان 
شهرک س��دیروت در مجاورت نوار غزه اعتراف 
کرد رژیم صهیونیستی در شرایطی قرار ندارد که 

بتواند جنبش حماس در غزه را سرنگون کند.
در جری��ان جن��گ ۳۳ روزه، اف��رادی مانند 
»شیمون پرز«، »عمیر پرتز« و »ایهود اولمرت« 
به نمادهای شکس��ت صهیونیست ها در مقابل 

مقاومت اسامی تبدیل شدند و...
ادامه در صفحه 12

آخرین نفس های 
صهیونیست ها
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گزارش میدانی»وطن امروز« از سگ گردانی در سطح شهر

یک روز سگی همراه با ژاکلین و جسی!
  شغل سگ گردانی با روزی 150 هزار تومان درآمد

 گزارش »وطن امروز« از استفاده مجدد رئیس جمهور آمریکا 
 از شعار سریال »بازی تاج و تخت« علیه ایران  و استهزای او 

توسط رسانه های آمریکایی

ترامپ! تو هیچی 
نمی دونی!
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اولین شنبه سال نوی میادی با تظاهرات ضددولتی در فرانسه

شعار»مکرون دیکتاتور« در پاریس
سخنگوی دولت فرانسه: برخی جلیقه زردها برانداز هستند

صفحه   15

همیشه داستان ها منبع الهام خوبی برای زندگی، 
سیاست و روابط بین الملل بوده اند. بیشتر از اینکه 
تئوری های روابط بین الملل به کار سیاس��تمداران 
بیاید، این تاریخ بوده که سرلوحه آنها برای برخورد 
با سایر کشورها و ملل بوده است. اگر تاریخ بر پایه 
تجربیات انس��انی ش��کل می گیرد اما افسانه ها بر 

اس��اس رؤیاها و آرزوها و گاهی 
هم کابوس های جامعه بش��ری 
ش��کل گرفته اس��ت. مطمئن��اً 
متخصص��ان رواب��ط بین الملل 
می دانند که بای��د فرق تاریخ و 
افسانه را دانسته و با اتکا به تاریخ 
از آرمان گرایی افراطی بر اساس 
افس��انه ها بگریزند ام��ا به نظر 
می رس��د این روزها در سیاست 
آمریکای��ی هم��ه  چیز ن��ه بر 
اساس واقعیات بیرونی، بلکه بر 
محور ترس ها و آرزوهای درونی 

شخص رئیس جمهور این کشور یعنی دونالد ترامپ 
ش��کل گرفته اس��ت. تاکنون رویه غالب در فضای 
دیپلماتیک این بوده اس��ت که سیاستمداران ثابت 
کنند بیش از سایر همکاران شان در این عرصه تاریخ 
می دانند اما این روزها در کاخ س��فید، این رؤیاست 
ک��ه حکمفرمایی می کند؛ رؤیایی ک��ه از ایه های 
درونی ذهن��ی دونال��د ترامپ 
ش��کل گرفته و گاه به ص��ورت 
آرزو و گاه به ش��کل ترس بروز 
می کند. به همین خاطر اس��ت 
که ترامپ در نخس��تین  جلسه 
کابینه اش در سال نوی میادی 
پوس��تری را روی می��زش قرار 
داد که بر اس��اس یک داستان 
افسانه ای غیرواقعی شکل گرفته 
است؛ قهرمانی که می خواهد با 

دشمنانش مبارزه کند و...
صفحه 5 را بخوانید



مسؤوان با حل مشکات 
قدردان نجابت مردم باشند

آیت اه العظم��ی صافی با اش��اره به نجابت 
و صبوری مردم ایران در مواجهه با مش��کات 
گفت: مردم وفادار هستند و باید با حل سریع 
مش��کات اقتصادی ق��دردان آنها باش��یم. به 
گزارش رسا، آیت اه صافی گلپایگانی در دیدار 
وزی��ر اقتصاد، تقدیر معیش��ت و دقت و تدبیر 
در مس��ائل اقتصادی را از مطالب مهم اسامی 
دانست و گفت: با وجود مشکات زیاد اقتصاد 
کشور، امید داریم با عقانیت، دلسوزی و تاش 
بی وقفه، حل شوند و ان شاء اه همان طور که تا 
به حال کشور ما تحت عنایات حضرت ولی عصر 
عجل اه تعالی فرجه الش��ریف محف��وظ بوده 
است، از این به بعد هم همین طور خواهد بود. 
وی با اش��اره به نجابت و صب��وری مردم ایران، 
افزود: مردم عزیز ما، نجیب و ش��ریف و وفادار 
هس��تند و به خاطر اس��ام و ایمانی که دارند 
صبر کرده اند و می کنند. همه باید با حل سریع 
مش��کات اقتصادی قدردان آنها باش��یم. باید 
افرادی دلس��وز، بدون وقفه به معیش��ت مردم 
رسیدگی کنند و آنها را از فشارهای اقتصادی 
موجود، نجات دهند. این مرجع تقلید با اشاره 
به گله مندی شدید مردم از بانک ها بیان داشت: 
یکی از مشکات مهم کشور، مسأله بانک هاست 
ک��ه م��ردم خیلی ش��کایت دارن��د. آنطور که 
می خواستیم بانک ها اس��امی باشد نشد. آن 
زمان که در ش��ورای نگهبان، قانون بانکداری 
اسامی اصاح و تأیید شد، تمام اهتمام ما این 
بود که احکام شرع، دقیق اجرا شود و در عین 
حال، مردم در رفاه و آسایش باشند اما آن قانون 
اجرا نشد و در مقام عمل، مشکل پیدا شد. باید 
هر چه سریع تر و با تدبیر و دقت، در این مسأله، 

قوانین اسام پیاده شود.

تمرکز تمام ظرفیت ها برای حل مشکات

حجت ااسام والمس��لمین سیدابراهیم رئیسی 
در مراسم معارفه قائم مقام تولیت آستان قدس 
رض��وی که در تاار وای��ت حرم مطهر رضوی 
برگزار ش��د، با بی��ان اینکه م��ا می توانیم تمام 
ظرفیت های کشور را برای حل مشکات متمرکز 
کنی��م، گفت: ایجاد معاونت علمی و حرکاتی از 
این دست در راستای شکل گرفتن کاری جدید 
در محضر عالم آل محمد)ص( است. به گزارش 
فارس، وی ابراز کرد: در رابطه با مسائل اقتصادی 
کاره��ا با تدبی��ر پیش می رود و هیچ مش��کل 
اقتصادی نداریم، با برنامه ریزی هیچ سرمایه ای 
هم از دس��ت نخواهد رفت. وی اظهار کرد: همه 
هم��کاران باید در عرصه های علمی، فرهنگی و 
اقتصادی فعالیت بیش��تری انجام دهند، به کار 
فعلی قانع نشوند و کار را مضاعف کنند. تولیت 
آس��تان قدس رضوی عنوان کرد: تاش کنید 
کارهای صورت نگرفته در 9 ماهه قبلی را تا پایان 
سال به نتیجه برسانید تا شاهد رشد و تعالی در 
ابعاد مختلف باشیم. حجت ااسام  والمسلمین 
رئیسی خاطرنش��ان کرد: اگر حرکت تحولی و 
طب��ق فرمایش رهبر معظم انقاب، اندیش��ه و 
عمل انقابی را دنبال نکنیم، روز مرگ ما است، 
امام)ره( هرگز به وضع موجود قانع نمی شدند و 

رهبر انقاب هم همین نگاه را دارند.

تحول در نماز جمعه 
مطالبه همه مردم است

تهران،  موق��ت  امام جمع��ه 
حجت ااس��ام  انتص��اب 
حاج علی اکبری به عنوان امام 
جمعه تهران و اقدامات اخیر 
وی درب��اره تح��ول در نماز 
جمعه را مس��رت بخش توصیف کرد. آیت اه 
کاظم صدیقی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
اقدام��ات حجت ااس��ام حاج علی اکبری  به 
در نم��از جمعه ته��ران، گفت: حض��ور آقای 
حاج علی اکب��ری به عن��وان امام جمعه موقت 
مس��رت بخش اس��ت و بای��د ق��دردان تدبیر 
مقام معظم رهبری بود. وی گفت: برداش��تن 
نرده ه��ای اضاف��ی در نم��از جمع��ه تهران و 
دعوت از مس��ؤوان برای نشستن میان مردم 
از اقدامات شایسته آقای حاج علی اکبری بود؛ 
واقعاً هیچ معنایی ندارد بین مردم و مسؤوان 
فاصله باشد، چرا که مس��ؤوان هرچه دارند، 
از م��ردم دارند. امام جمعه موق��ت تهران ابراز 
امیدواری کرد تحول در نماز جمعه در تهران و 
سایر استان های کشور ادامه داشته باشد، چرا 
که تحول مطالبه جدی مردم و متدینین است.

گروه سیاسی: نخستین  جلسه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، به ریاست 
آیت اه ص��ادق آملی اریجانی، صبح 

روز گذشته برگزار شد.
به گزارش »وطن امروز«، 12 روز 
پس از ارتحال مرحوم آیت اه العظمی 
هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و یک هفته 
پس از انتصاب آیت اه آملی اریجانی 
به ریاست مجمع از سوی مقام معظم 
رهبری، ای��ن نهاد دیروز  تش��کیل 
جلس��ه داد تا هم مراس��م معارفه ای 
برای رئیس جدید باش��د و هم یکی 
 FATF از مهم ترین لوایح مرتبط با

مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدای جلس��ه دی��روز، حکم 
انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام 
معظم رهبری توسط حجت ااسام 
محمدی گلپایگان��ی، رئی��س دفت��ر 
آی��ت اه  ب��ه  و  قرائ��ت  معظم ل��ه، 

آملی اریجان��ی تقدیم ش��د. در ادامه این جلس��ه 
آیت اه آملی اریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری 
و حکم انتصاب ش��ان به ریاست مجمع و عضویت 
فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم 
بتوانیم همه وظایف و مسؤولیت هایی را که در قانون 
اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است 
به نحو احس��ن انجام دهیم. آیت اه آملی اریجانی 
همچنین با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع 
از شخصیت آیت اه هاشمی ش��اهرودی و آیت اه 
دوران  در  خدمات ش��ان  و  هاشمی رفس��نجانی 
ریاس��ت این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از 
رئیس��ان فقید مجم��ع، خصوصا مرح��وم آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی)ره( یاد کنیم. ایشان از ارکان 
بس��یار موثر حوزه های علمیه و عالمی برجس��ته 
و متفک��ری صاح��ب نظر در حوزه ه��ای علمیه و 
یار وف��ادار و مخلص نظام و مق��ام معظم رهبری 
بودند. امیدواری��م خداوند، روح ایش��ان را با ارواح 
طیبه ش��هدا و اولیا در محضر پیامب��ر اکرم)ص( 
و اهل بیت)ع( محش��ور بگردان��د. از خصایص بارز 
آن بزرگ��وار تاش مس��تمر در حوزه های علمیه و 
مجاهدت علمی بود به ط��وری که آثار گرانبهایی 
در حوزه های علمیه به جای گذاش��ته اند، بویژه که 
در دوران جوانی، تقریرات ش��هید صدر را به رشته 
تحریر درآوردند که این تقریرات همان زمان از آثار 
برجس��ته حوزه های علمیه محسوب می شد و بعد 
هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال های 
سال، مورد بهره برداری طاب و فضای حوزه های 
علمی��ه قرار خواهد گرف��ت. در همراهی با انقاب 
تاش بس��یار زیادی داشتند، از جمله 10 سال در 
قوه قضائیه خدمات شایانی کردند و منشأ تحوات 
زیادی در قوه قضائیه بودند. وی افزود: همانگونه که 
مقام معظم رهبری در حکم ش��ان فرمودند مجمع 
نهاد بس��یار مهم و موثری است، اگرچه هر نهادی 
در جمهوری اس��امی وظایفی خ��اص دارد و در 
چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسؤولیت هایی 
که تقنین می ش��ود عمل می کند، لکن در همان 
حیطه، در مجمع تشخیص حسب اصل 112 قانون 
اساس��ی و همین طور اموری که ب��ه نحو وایی به 
مجمع تکلیف شد باید عمل شود که می تواند منشأ 

حل بسیاری از مشکات قرار گیرد.
وظایف مجمع منافاتی با شورای نگهبان ندارد ■

طی ماه های گذش��ته و به موازات بررسی لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF بویژه CTF در هیات 
نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، برخی 
نمایندگان حامی دولت شبهه ایجاد شورای نگهبان 
دوم یا تحدید اختیارات مجلس شورای اسامی را 
به واس��طه عملکرد این هیات مط��رح کرده بودند 
که البته به تفصیل از س��وی اعضای هیات نظارت 
مجمع پاس��خ داده شد. دیروز هم آیت اه آملی به 

این موضوع پرداخت و بر انطباق مصوبات مجلس 
با سیاست های کلی نظام تاکید کرد. رئیس مجمع 
تشخیص در همین راستا تصریح کرد: اگر در جامعه 
اسامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام 
معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل 
خواهد بود و سیاست هایی که به  نحو پیشنهادی 
خدم��ت مقام معظ��م رهبری تقدیم می ش��ود  و 
همچنین تناف��ی برخی آرا بین مجلس ش��ورای 
اسامی و شورای محترم نگهبان پدید آید، مصالح 
جامعه را تشخیص می دهد و تصویب می کند. البته 
در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیس��ت، چرا 
که شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خاف 
ش��رع و خاف قانون اساسی بودن را  در مصوبات 
مجلس، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت 

را تشخیص می دهند، لذا بعضا وقتی برخی فقهای 
شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، در 
مقام تشخیص مصلحت، رأی و نظری غیر از آنچه 
در ش��ورای نگهبان مطرح کرده اند، ارائه می دهند، 
بنابراین تعبیر تعارض که در متن آیین نامه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در 
واقع مجم��ع از حیث مصلحت نظر می دهد و این 
هیچ تنافی با وظیفه ش��ورای نگهبان ن��دارد و به 
لحاظ نتیجه، نظر مجمع  حاکم اس��ت. وی افزود: 
در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن 
جامع��ه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به 
مصلحت باید رج��وع کرد. این کار برای مردم و در 
خدمت مصالح عمومی ملت اس��ت، بخشی از این 
مصالح را مجلس شورای اسامی ماحظه می کند و 

بر حسب آن تقنین می کند و بخش 
دیگر به صورت انطباق با سیاست های 
کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی 
که رهبری به مجمع تشخیص نظام 
واگ��ذار کرده اند باید م��ورد بحث و 
بررس��ی ق��رار گیرد و نتیج��ه آن به 
محضر ایش��ان تقدیم ش��ود که آن 
هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید 
ان ش��اء اه بر حسب نظر مقام معظم 
رهبری به ص��ورت عالمانه و مجدانه 
پیگیری شود. آیت اه آملی اریجانی 
افزود: ما امروز در کش��ور با مس��ائل 
مهمی مواجه هس��تیم؛ مسائلی که 
بعضاً از بیرون تحمیل شده و بعضاً هم 
از ناحیه نح��وه مدیریت ما در داخل 
کشور به وجود آمده است، در چنین 
فضایی که دشمن به دست اندازی به 
سرمایه های واقعی جمهوری اسامی 
بویژه س��رمایه های اجتماعی  طمع 
کرده است، همه دستگاه ها و نهادهای 
حقیقی نظام جمهوری اسامی باید برای برون رفت 
از این مشکات دس��ت در دست هم با همه توان 
تاش کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تاکید کرد: دش��من باید این احس��اس را بکند که 
همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت 
به مردم و رفع معضات کشور با هدایت های مقام 
معظم رهبری عمل می کنند، البته اختاف سلیقه 
طبیعی است اما آنجا که می خواهد تصمیمی گرفته 
شود و راهکاری ارائه ش��ود، باید همه قوا و نهادها 
در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، 
دس��ت در دس��ت یکدیگر بدهند و دشمن نباید 
احس��اس کند که در جایی رخنه ای وجود دارد و 
از طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.

■ FATF تصویب دومین ایحه مرتبط با
در ادامه جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ادامه بررس��ی ایحه اصاح قان��ون مبارزه با 
پولشویی اختافی بین مجلس ش��ورای اسامی و 
شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. این ایحه 
پیش از این 2 بار از س��وی شورای نگهبان رد شده 
بود. این شورا نخستین بار در جلسه 23 تیرماه خود، 
»ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی« را به دلیل 
یک ایراد شکلی رد کرد. طبق این گزارش، این ایحه 
صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی 
مواجه و اعام ش��د با توجه به قضایی بودن ایحه و 
ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه  قضائیه، مغایر بند 
2 اصل 1۵۸ قانون اساسی تشخیص داده شد. ایحه 
اصاح قانون مبارزه با پولش��ویی یک بار دیگر نیز از 
سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود. کدخدایی، 
سخنگوی این شورا 27 مرداد، در یادداشتی در این 
باره نوش��ت:  ایحه اصاح  قانون مبارزه با پولشویی 
در 4  بند مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی 
شناخته و جهت اصاح به  مجلس اعاده شد. ماک 
بررسی  ش��ورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت 
یک مصوبه، موازین ش��رع مقدس و قانون اساس��ی 
اس��ت. روز گذش��ته اما اعضای مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر 
نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای 
اسامی و کمیس��یون های مربوط ، در خصوص بند 
»پ« ماده 2 نظر ش��ورای نگهب��ان را تأیید کردند. 
در مورد ماده ۵، مصوبه مجلس ش��ورای اس��امی 
مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس 
از دیگر م��واد اختافی بود که با اصاح بند »ب« و 
بند »د« و تبصره 4 بند »ذ« و الحاق یک تبصره به 
بند »ب« م��اده 7 مکرر، اصاحات مد نظر مجمع، 
به پایان رس��ید. با اتمام بررسی ایحه پولشویی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایحه الحاق ایران به 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )کنوانسیون پالرمو( در دستور 

کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

سیاسی 0 2

واکنش بذرپاش به برداشتن نرده  های 
میان مردم و مسؤوان

مه��رداد بذرپ��اش، نماینده 
سابق تهران در مجلس طی 
مطلب��ی در صفح��ه توئیتر 
نرده های  برداش��تن  خ��ود، 
بین م��ردم و مس��ؤوان در 
نماز جمعه تهران را خبر خوب توصیف کرد و 
نوش��ت: خبر خوب نماز جمعه تهران این بود 
که همزمان با اولین حضور جوان     ترین خطیب 
فعلی، نرده  های میان مردم و مسؤوان برداشته 
شد، اتفاقی که باید سال ها قبل می افتاد. همین 
جداسازی  های ظاهری اما در بسیاری از مواقع 
به جداسازی واقعی ختم شده است. این روزها 
به این اصاحات هرچند ساده خیلی نیازمندیم.

موازنه قدرت به سود ایران است
جانشین فرمانده کل سپاه با 
اش��اره به اینکه ام��روز موازنه 
قدرت به س��ود ایران اس��ت، 
گفت: ش��هدا پس از شهادت 
بیش از قبل ب��ه جامعه قوت 
و نور می بخش��ند؛ آنها قاعده جن��گ را برای ما 
تغییر دادند. به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ 
پاس��دار حسین سامی در یادواره 1300 شهید 
شهرستان کازرون که در مصای این شهرستان 
برگزار شد با اشاره به تاش آمریکا برای غلبه بر 
ایران اظهار داشت: آنها تجربیات خود را به صحنه 
آورده و از تم��ام قدرت خود اس��تفاد کردند تا از 
ملت ما انتقام بگیرند. جانشین فرمانده کل سپاه با 
اشاره به اینکه آمریکا کشور ما را در تحریم سخت 
قرار داد تا از اعتماد ملت به نظام کم کند، افزود: 
آنها جوانان ما را ترور و همه راه های پیشرفت را 
مسدود کردند اما به فضل الهی این ملت توانسته 
است در محاصره جنگ ها سالم و قدرتمند باقی 
بماند. وی با اش��اره به اینکه امروز موازنه قدرت 
به سود ایران است، تاکید کرد: امروز با توکل به 
خداوند همانطور که آشکار است دشمن ما از هر 

زمان ضعیف تر بوده و ما قوی تر هستیم.

ورود سپاه به حوزه زیردریایی ها
فرمانده نیروی دریایی س��پاه 
اس��امی  انقاب  پاس��داران 
از ورود ای��ن نی��رو ب��ه حوزه 
و  داد  خب��ر  زیرس��طحی ها 
گف��ت دس��تاوردها در ای��ن 
زمینه در رزمایش های آتی رونمایی می ش��ود. 
س��ردار علیرض��ا تنگس��یری در گفت وگ��و با 
تس��نیم، درباره آمادگی های دفاعی این نیرو در 
برابر تهدیدات گفت: ما در آمادگی کامل به سر 
می بریم و تمام تحرکات دشمنان فرامنطقه ای 
را ک��ه در منطقه ما حضور دارند زیر نظر داریم. 
وی اف��زود: کوچک ترین تحرک دش��منان در 
منطقه زیر چش��م نیروهای اطاعات عملیات 
ما قرار دارد. سردار تنگسیری درباره برنامه های 
نیروی دریایی سپاه برای ارتقای توان موشکی، 
پهپ��ادی و تکاوری این نیرو تصریح کرد: روز به 
روز در ح��ال ارتقای توان رزمی نیرو هس��تیم 
که این امر دس��تور فرمانده معظم کل قواست، 
این امر، اعتقاد ما اس��ت و  بر همین اساس در 
حوزه های شناوری، موشکی، پهپادی و تکاوری 
و حتی در حوزه زیرس��طحی هم در حال کار و 
ارتقای توان نیروی دریایی سپاه هستیم. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه درباره ورود این نیرو به حوزه 
زیرسطحی، اظهار داشت: حوزه زیرسطحی یکی 
از نیازهای ما است  که باید به این سمت برویم.

واکنش قاسمی به اظهارات 
مداخله جویانه »هانت«

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات وزیر 
خارجه انگلیس درباره کش��ورمان را عجوانه 
و مداخله در امور داخلی یک کش��ور مستقل 
خوان��د. به گ��زارش فارس، بهرام قاس��می در 
واکنش ب��ه برخی اظه��ارات مداخله جویانه و 
ناپس��ند وزیر خارجه انگلیس و بی��ان ادعاها 
و به کارگی��ری واژگان نابجا و غلط نس��بت به 
ای��ران، گفت: از به کارگیری چنی��ن عبارات و 
اصطاحاتی توسط ایشان علیه ایران ابراز تاسف 
می کنم. متاس��فانه وزیر خارجه انگلیس طی 
روزهای اخیر در چند نوب��ت درباره موضوعی 
که اصوا ارتباطی به کش��ور متبوع وی ندارد، 
اظهاراتی عجوانه و نادرست مطرح کرده است 
که گویای عدم اشراف کافی ایشان به موضوع 
ب��وده و به نوعی مداخله در ام��ور داخلی یک 
کشور مستقل است. قاسمی افزود: وزیر خارجه 
انگلیس به کارنامه دولت متبوعش در خاورمیانه 
در دهه ها و  سال های اخیر نگاه و بررسی کند 
که سیاست ها و حمایت های دولت انگلیس از 
گروه های تروریس��تی و کشورهای متجاوز چه  
فجایع انس��انی و بحران هایی را برای ملت های 
خاورمیانه رقم  زده اس��ت. س��خنگوی وزارت 
امور خارجه در ادامه گفت: نگاهی به وضعیت 
اس��فبار مردم یمن، سوریه، فلسطین و... نقش 
دولت متبوع آقای هانت و اقدامات کشورهایی 
که دریافت کننده میلیاردها دار تسلیحات از 

انگلیسند را نشان می دهد.

با حضور حجت ااسام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر انقاب، معارفه رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شداخبار

اولین جلسه مجمع به ریاست آیت اه آملی
اخبار
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شهرام جزایری، مفسد اقتصادی 
مع��روف باید ی��ک دوره حبس 
طوانی م��دت را در زندان س��پری کن��د. دیروز 
دادس��تان تهران خب��ر داد حک��م پرونده جدید 
شهرام جزایری در دادگاه بدوی صادر شده است. 
دادستان تهران همچنین درباره پرونده محمدرضا 
خاتمی ک��ه اخیرا در ی��ک گفت وگوی تصویری 
باز هم ادعای بی اس��اس تقلب در انتخابات ۸۸ را 
مطرح کرده بود، گفت که این فرد به دادس��تانی 
احضار شده، تحقیقات انجام شده و بزودی درباره 
او تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
عباس جعفری دولت آبادی روز ش��نبه در حاشیه 
نشس��ت با رئیس ات��اق بازرگانی درب��اره آخرین 
وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده 
شهرام جزایری که در یکی از شهرستان ها دستگیر 
شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست 
منجر ش��د و این ف��رد در دادگاه بدوی به حبس 
نس��بتا طوانی محکوم شده است ولی از آنجا که 
حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعام 
خواهد ش��د. دادس��تان تهران در ادامه به پرونده 
محمدرضا خاتمی که اخی��را در یک گفت وگوی 

تصویری باز هم دروغ تقلب 
در انتخاب��ات ۸۸ را ب��دون 
اس��تناد به یک دلیل و سند 
محکم مطرح کرده بود، اشاره 
کرد. جعفری دولت آبادی در 
این باره پرونده فردی را مورد 

اش��اره قرار داد که اخی��را مدعی تقلب ۸ میلیون 
رای در انتخابات سال ۸۸ شده بود و بیان داشت: 
مطابق بررس��ی ها این اظهارات صحت نداش��ت 
و این فرد هفته قبل به دادس��تانی مراجعه کرده 
و تحقیقات به اتمام رس��یده و بزودی درباره این 
فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد. به گزارش میزان، 
دادستان تهران در ادامه اظهاراتش درباره پرونده 
فردی که چندی پیش در زمینه کاغذ دس��تگیر 
ش��د، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی 
اس��ت. در دادستانی ۵ پرونده درباره کاغذ مطرح 
اس��ت و ۸ نفر بازداشت شده اند. وی ادامه داد: در 

روز ه��ای اول رق��م ارزی که 
اعام ش��د 30 میلیون دار 
بود اما طبق آخرین تحقیقات، 
این اف��راد 1۸0 میلیون دار 
ارز دریافت کرده یا فروخته و 
کاغذ وارد نکرده اند یا کاغذ ها 
را با تهیه فاکتور های صوری در بازار آزاد فروخته اند.

از ماجرای علوم و تحقیقات چه خبر؟ ■
دولت آب��ادی در ادام��ه اظهارات��ش گزارش 
آخری��ن اقدامات قضایی درب��اره حادثه تصادف 
اتوبوس در دانش��گاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
را نیز تش��ریح کرد و بیان داش��ت: پلیس هفته 
گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از 
آنجا که یک گروه 7 نفره در این زمینه تش��کیل 
و پرون��ده به این گروه ارجاع ش��ده بود، منتظر 
ارائه گزارش کارشناسی هستیم. دادستان تهران 
بیان داش��ت: گزارش پلیس در حوزه های راننده 

و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت 
ج��اده ارائه ش��ده ولی منتظر گ��زارش تکمیلی 
هی��ات 7 نفره هس��تیم. جعف��ری دولت آبادی 
ادام��ه داد: در حال حاضر 11 مصدوم بس��تری 
هس��تند و تعدادی ترخیص ش��ده اند و 2 متهم 
پرونده همچنان بازداش��ت هستند. وی با اشاره 
ب��ه بازدید خود از دانش��گاه به همراه دادس��تان 
کل، به اظهارات برخی دانش��جویان درباره اعام 
اعتراض نس��بت به عدم رعایت اصول ایمنی در 
دانشگاه در گذشته، اشاره و تاکید کرد: اگر واقعا 
دانشجویان یا کسانی مدعی هستند در گذشته 
نامه یا توماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، 
حتما در اختیار دادس��تانی ق��رار دهند و قطعا 
در بررس��ی های محیطی تاثیرگ��ذار خواهد بود. 
جعفری دولت آبادی همه دس��تگاه های دولتی و 
خصوصی را به ایمن سازی مسیر ها و وسایل نقلیه 
و تست س��امت رانندگان و ساختمان ها مکلف 
کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده 
به سلسله اسباب نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع 
اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و 

شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.

دادستان تهران از صدور حکم پرونده در دادگاه بدوی خبر داد

حبس طوانی برای شهرام جزایری
قضایی

نما
بررسی دوباره CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی از بررسی 12  ایراد شورای نگهبان 
به ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( در جلسه امروز  این کمیسیون 
با حضور کدخدایی، س�خنگوی شورای نگهبان خبر داد. حشمت اه فاحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، 
 22 ،CFT اظهار کرد: ش�ورای نگهبان در مرحله اول بررس�ی مصوبات مجلس شورای اسامی در ایحه
ایراد را مطرح کرده است که آن زمان ما تاش کردیم در جلساتی به نظر اجماعی رسیده و نظرات را به 
یکدیگر نزدیک کنیم. وی افزود: در نهایت از 22 ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسامی بر 7 مورد 
از مصوبه خود اصرار کرد، لذا این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر 
رفت؛ مواردی که ناظر به آن اس�ت که طبق کنوانسیون احکام دادگاه ها خارج از ایران صادر می شود که 
ش�ورای نگهبان آن را خاف شرع دانسته، رویه ای که درباره تمام کنوانسیون ها وجود دارد و در نهایت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم گیری می کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی اضافه کرد: 3 مورد از ایرادات را مجلس شورای اسامی رفع کرد و شورای 
نگهبان آن را پذیرفت، در 12 مورد باقی  مانده که بیش�تر مربوط به اصاح و تقویت حق ش�رط ها است، 
شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و دوباره به آن ایراد گرفت. فاحت پیشه توضیح داد: ما سعی 
کردیم با تقویت حق شرط ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم ترین آن محور بودن 
قانون اساسی و فصل الخطاب بودن قانون است و دوم اینکه اگر این شرط ها پذیرفته نشود، ایران هم در 
کنوانس�یون باقی نمی ماند. شورای نگهبان مجددا به این 12 مورد ایراد گرفت، لذا فردا )امروز( با حضور 
آقای کدخدایی مجددا در کمیسیون بررسی  می کنیم. وی در پایان و در جمع بندی گفت: از 22 مورد ایراد 
شورای نگهبان به ایحه CFT تنها 3 مورد تعیین تکلیف شده است، 7 مورد مستقیما با اصرار مجلس 
شورای اسامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی  مانده نیز فردا )امروز( در کمیسیون 

امنیت مورد بررسی قرار می گیرد.

تقدیمحکمانتصابریاستمجمعتوسطحجتااساممحمدیگلپایگانیبهآیتاهآملی



نفت

وضعیت نیروی کار کشور در پاییز 97
66972270تعدادجمعیت 10 ساله و بیشتر

 مشارکت اقتصادی
 جمعیت 10 ساله و بیشتر

40/5 درصدنرخ
27096070تعداد

اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر
35/7 درصدنسبت
23922028تعداد

بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر
11/7 درصدنرخ

3174042تعداد

بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر
11/7 درصدنرخ

3165108تعداد

بیکاری جوانان 24-15 ساله
27 درصدنرخ

760534تعداد

بیکاری جوانان 29-15 ساله
24/5 درصدنرخ

1670548تعداد

بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 
فارغ التحصیل آموزش عالی

18/3 درصدنرخ
1286085تعداد

اشتغال در بخش کشاورزی
17/2 درصدسهم
4105645تعداد

اشتغال در بخش صنعت
32/9 درصدسهم
7879854تعداد

اشتغال در بخش خدمات
49/9 درصدسهم
11931813تعداد

اشتغال ناقص
11/7 درصدسهم
2796404تعداد
سهم جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر 

40/5 درصدفارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران

سهم جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 
23/9 درصدفارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغان

کدام استان ها بااترین نرخ بیکاری را دارند؟ ■
مرکز آمار ایران در گزارش��ی کمترین نرخ 
بیکاری را متعلق به استان های سمنان، مرکزی 
و هم��دان به ترتیب ب��ا 6/6، 6/9 و 7/3 درصد 
دانس��ت. به گزارش »وطن امروز«، بیشترین 
ن��رخ بیکاری برای اس��تان های کرمانش��اه با 
۱8/2 درصد، چهارمحال وبختیاری با ۱7 درصد 
و الب��رز با ۱5/8 درصد اس��ت. در حال حاضر 
فقط 5 اس��تان س��منان، مرک��زی، همدان، 
زنجان و خراسان جنوبی نرخ بیکاری پایین تر 
از نرخ بیکاری تعیین ش��ده در س��ال ۱400 
دارند. همچنین ن��رخ بیکاری در پاییز 97 در 
اس��تان های مختلف متفاوت بوده است و در 
۱6 اس��تان از 3۱ استان کش��ور نرخ بیکاری 
در مقایس��ه با پاییز ۱396 افزایش پیدا کرده 
است. بیشترین افزایش نرخ بیکاری متعلق به 
استان البرز بوده که این نرخ در این استان 5/5 
درصد رشد داشته است. استان کرمانشاه نیز 
توانسته بیش��ترین کاهش نرخ بیکاری را در 
پاییز ۱397 در مقایس��ه با پاییز ۱396 به نام 
خ��ود ثبت کند و نرخ بی��کاری را 6/9 درصد 
کاه��ش ده��د. در این میان بیش��ترین نرخ 
بیکاری در پاییز 97 هم به استان کرمانشاه با 
نرخ بیکاری ۱8/2 درصد تعلق دارد. پس از این 
استان، استان های چهارمحال وبختیاری و البرز 
به ترتیب با نرخ های بیکاری ۱7 درصد و ۱5/8 

درصد قرار دارند.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور:
 جنوب غرب تهران ساانه

 22 سانتیمتر فرو می نشیند

دشت رفسنجان، استان های خراسان رضوی، 
یزد و اصفهان دچار فرونشست در ابعاد بزرگ 
هستند اما بیش��ترین نرخ فرونشست مربوط 
ب��ه جنوب غرب تهران با 22 تا 25 س��انتیمتر 
در سال است. مسعود شفیعی، رئیس سازمان 
نقش��ه برداری در گفت وگو با مهر، با اش��اره به 
پیشینه مطالعات فرونشست در محدوده تهران، 
اظهار داشت: مقایسه ای که بین نقاط مشترک 
خط��وط ترازیابی بین مش��اهدات س��ال های 
7۱ و 80 صورت گرفت، نش��ان داد در امتداد 
بزرگراه آزادگان حداکثر نشستی برابر یک متر 
و 20 سانتیمتر به وقوع پیوسته است. شفیعی 
افزود: با استفاده از روش تداخل سنجی راداری 
متوجه فرونشست بیش��تری در منطقه رباط 
کریم، ش��هریار و ورامین شدیم به گونه ای که 
این مناطق در سال حدود 22 تا 25 سانتیمتر 
دستخوش تغییر ارتفاع هستند. شفیعی درباره 
احتمال فرونشست در برج های میاد و آزادی 
اظهار داشت: هر چه از سمت جنوب به سمت 
مرکز و شمال تهران حرکت می کنیم میزان و 
آثار فرونشست را کمتر مشاهده کرده ایم. وی 
تصریح ک��رد: در مناطق جنوب و جنوب غرب 
تهران برداش��ت آب زیادی از منابع زیرزمینی 

انجام می شود.

  قیمت نفت در بودجه 
همسایگان ایران چند دار است؟

ان��رژی  اطاع��ات  اداره  اقتص�ادی:  گ�روه 
کش��ور آمریکا به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان انرژی در جهان و از بازیگران 
اصلی آن میانگین قیمت نفت در سال 20۱9 را 
72 دار در نظر گرفته است. به گزارش »وطن 
امروز« به نقل از پای��گاه خبری اتاق بازرگانی 
تهران، 54 دار عددی اس��ت که دولت ایران 
برای قیمت فروش هر بش��که نفت در ایحه 
س��ال ۱398 پیش بینی کرده اس��ت. در این 
میان با توجه به متوس��ط قیمت جهانی نفت 
که در روزهای گذش��ته بین 5۱ ت��ا 54 دار 
خریدوفروش ش��ده است و سیر نزولی قیمت 
در 2 ماه گذشته، بسیاری از کارشناسان نگران 
هس��تند که با افت قیمت جهانی نفت، ایران 
نتواند درآمدهای مناس��بی از راه فروش نفت 
طبق پیش بینی ها داش��ته باش��د و با کسری 
بودجه روبه رو شود. از سویی بررسی پیش بینی 
کشورهای همسایه ایران به عنوان عمده ترین 
فروش��ندگان نفت در جه��ان از قیمت طای 
سیاه قابل تامل اس��ت. در این  بین مسؤوان 
کش��ور قطر متوسط قیمت نفت در هر بشکه 
را 66 دار در نظ��ر گرفته اند که 3 دار کمتر 
از 20۱8 میادی بود. عربس��تان سعودی که 
بودجه اش کاماً وابس��ته به فروش نفت است 
میانگین قیمت فروش نفت برای سال 20۱9 
میادی را 78 دار اعام کرده  اس��ت. عاوه بر 
این، مس��ؤوان انرژی امارات و بحرین هم به 
ترتیب قیمت نفت را 65 و 68 دار پیش بینی 
کرده اند. روس��یه متوسط قیمت نفت در سال 
20۱9 می��ادی را 70 دار در نظ��ر گرفته و 
اعام کرده به دنبال تولید روزانه ۱۱/5 میلیون 
بش��که نفت در روز است. تحلیلگران صندوق 
بین المللی پول هم رقم میانگین قیمت نفت 
را 68 دار و س��یتی بانک آمری��کا 60 دار 

پیش بینی کرده اند.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران:
 دار ارزان شده

 اما نگفتند گران نفروشید
ت��ا امروز هی��چ واحد تولی��دی و صنعتی 
اعام نکرده افزایش قیمتی که روی کااهایم 
داش��ته ام به خاطر گران ش��دن دار و ارز 20 
هزار تومانی بوده و اان که دار ۱0 هزار تومان 
ش��ده اس��ت قیمت را کاهش ده��د. مجتبی 
صفایی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در 
گفت وگو با ایلنا درباره کاهش قیمت کااها با 
توجه به افت قیم��ت دار و عدم نظارت اتاق 
اصناف روی ف��روش و خدمات کاا گفت: هر 
گران��ی را نمی ت��وان فقط به اصن��اف مرتبط 
دانس��ت. امروز برخ��ی کااها ک��ه تولیدی و 
صنعتی هس��تند بر اس��اس نرخ روز محاسبه 
می ش��وند و قیمت روی آن درج ش��ده است. 
اصناف فقط واسطه هستند و بر اساس قیمت 
درج شده کاا را به مردم عرضه می کنند. اگر 
قرار بر کاهش قیمت است باید از سوی واحد 
تولیدی باش��د نه اصناف. صفایی ادامه داد: تا 
امروز هیچ واحد تولیدی و صنعتی اعام نکرده 
چون افزایش قیمت به خاطر گران شدن دار 
و ارز 20 ه��زار تومانی بوده، اکنون که قیمت 
دار به ۱0 هزار تومان رسیده، ما هم قیمت را 
کاهش می دهیم یا واحدهای صنفی می توانند 
5 درصد کمتر از قیمت فاکتور کاا را به فروش 
برس��انند. صفایی اضافه ک��رد: در حالی که به 
دلیل شرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت 
بیشتری پیدا کرده اما اتاق های اصناف سراسر 
کشور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی 
خود هستند، زیرا دیگر بودجه ای برای ادامه این 

کار ندارند.

دار بانکی؛ ۱۰۵9۵ تومان

صرافی های بانکی با آغ��از معامات در روز 
گذشته هر دار آمریکا را برای خرید ۱0 هزار و 
550 تومان و برای فروش ۱0 هزار و 595تومان 
قیمت زدن��د. همچنین هر یورو ب��رای خرید 
۱2ه��زار و 500 تومان و ب��رای فروش ۱2هزار 
و 550 تومان بود. قیمت سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید نی��ز در بازار ته��ران 3 میلیون و 
645 هزار تومان شد. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم هم با قیمت 3 میلیون و 530 هزار تومان 
معامله  شد. از سوی دیگر هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی یک میلیون و 890 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۱65 هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمی 665 هزار تومان فروخته  ش��د. هر گرم 
طای ۱8عیار هم 332 هزار تومان ارزش گذاری 
شد ضمن آنکه هر اونس طا در بازارهای جهانی 

با قیمت ۱285 دار معامله  شد.

کار

3اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: پ��س از افزایش قیمت��ی که در 
هفته ه��ای ج��اری خودروس��ازهای داخل��ی برای 
محص��وات خود اعم��ال کردن��د، نمایندگی های 
فروش این محصوات شاهد تجمع ثبت نام کنندگان 
محص��وات آنه��ا در ماه ه��ای گذش��ته بودند. به 
گزارش »وطن امروز«، مش��تریان خودرو که همان 
پیش ثبت نام کنن��دگان در روزهای گذش��ته بودند 
ب��ه افزایش قیمت خودروهایی ک��ه از قبل ثبت نام 
کرده اند، شکایت دارند. اصلی ترین اعتراضات توسط 
پیش ثبت نام کنندگان محصول سایپا یعنی چانگان 
صورت گرفت. این افراد تا قبل از تیرماه سال جاری 
50 درصد قیمت روز کارخانه را پرداخت کرده بودند. 
در قرارداد این افراد قید ش��ده بود که قیمت خودرو 
نهایی نیست و قیمت نهایی زمان تحویل دعوتنامه 
دریافت خودرو )یعنی آبان ماه( مشخص می شود. اما 
در این تاریخ دعوتنامه به متقاضیان ارسال نشده و 
درس��ت زمانی که قیمت خودرو در دی ماه افزایش 
پیدا می کند برای این افراد دعوتنامه ارسال می شود 

که موجب نارضایتی این افراد می شود. 
لگد سایپا به مشتریان خود ■

بس��یاری از مخاطب��ان »وطن امروز« با ارس��ال 
پیام هایی از روند تحویل خودرو و ارس��ال دعوتنامه 
خودروس��ازان انتقاد کرده اند. طبق اعام مخاطبان، 
شرکت س��ایپا 6 ماه پیش خودروهایی پیش فروش 
ک��رده بود و قرار ب��ود تا آبان ماه دعوتنام��ه را برای 
خریداران ارس��ال کند اما این روند تا دی ماه طول 
کشید تا قیمت جدید خودروها کشف شود. قیمت 
خ��ودروی چانگان که تا آبان 70 میلیون تومان بود 
حاا ب��ه ۱20 میلیون تومان افزای��ش پیدا کرده و 
خریداران به علت تعلل سایپا باید حدود 45 میلیون 
تومان بیش از مبلغ اعام شده بپردازند! البته سایپا 
طبق توافق باید جریمه تاخیر 2 ماهه را بپردازد اما 
قطعا جریمه این تاخیر بس��یار کمتر از این افزایش 
قیمت نجومی خواهد بود و خودروساز با کمال میل 
این جریم��ه را می پردازد. به عبارت بهتر اگر ادعای 
خریداران چانگان درس��ت باشد، باید بگوییم سایپا 
با اس��تفاده از زمان گروکشی کرده و حاا مشتریان 
خود را بر س��ر دوراهی قرار داده اس��ت. برای اطاع 
از این موضوع با  »محمدرضا لطفی« مسؤول ارتباط 
با رسانه های سایپا تماس گرفتیم که وی به بهانه ای 
پاسخ دادن به خبرنگار ما را به دقایقی بعد واگذار کرد 
اما بعد از آن پاسخگوی هیچ تماس دیگری نشد تا 
مشخص شود وضعیت شرکت سایپا بسیار بدتر از آن 
چیزی است که نشان داده می شود. مشتریان سایپا 
گویا باید همچنان قربانی زیاده خواهی این خودروساز 
باشند و پیش بینی می شود این شرکت مشابه همین 

با را سر خریداران مدل های دیگر هم بیاورد.
  خودروهای دیگر را هم نمی دهیم!

به غیر از افزایش قیمت خودروها، مورد دیگری 
که رخ داده مساله تحویل ندادن خودرو است. 

با وجود اینکه در ماه های گذشته، اطاعیه هایی 
از س��وی ش��رکت های ایران خ��ودرو و س��ایپا برای 

پیش فروش خودرو منتشر شد که با استقبال بسیاری 
از متقاضیان هم��راه بود اما در زمان تعیین ش��ده، 
مش��تریان با عدم تحویل خودروه��ای ثبت نامی از 
سوی خودروسازان مواجه شده اند.  مشتریان نسبت 
به عملکرد ش��رکت های خودروسازی ایران خودرو و 
سایپا معترض بوده و بدقولی آنها در تحویل خودرو 
را عدم رعایت حق��وق مصرف کنندگان می دانند. از 
طرفی مردم بر این باورند که این شرکت ها تخلفاتی 
در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نس��بت به 
ش��کایتی که انجام می شود، پاس��خگو نیستند.  از 
اصلی ترین شکایات ثبت نام کنندگان ابتدا این است 

که  چرا به ش��رکت سایپا که هنوز پرایدهای موعد 
مرداد و ش��هریورماه را تحویل ن��داده، اجازه ثبت نام 
مج��دد داده ش��ده اس��ت؟  محمدرض��ا س��روش، 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا اظهار کرد: ما 
نس��بت به تعهدات خود پایبند بوده و سعی داریم با 
وجود مشکاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است، 
روند تحویل خودروهای ثبت نامی به مش��تریان را با 
س��رعت بیش��تری انجام دهیم. با اصاح برنامه های 
تولیدی، در روز های آینده شرایط فعلی بهبود یافته 
و نیاز مشتریان خود را برطرف خواهیم کرد. البته از 
تمام مشتریان سایپا که تحویل خودروی آنها با تاخیر 

روبه رو شده، عذرخواهی می کنم و انتظار داریم با رفع 
محدودیت های موجود بزودی مش��کات مشتریان 

رفع شود.
تحویل خودروهای ثبت نامی بزودی ! ■

محم��ود نواب��ی، رئی��س س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و مع��اون وزیر 
صنع��ت، مع��دن تج��ارت عن��وان ک��رد: معوقات 
خودروس��ازان داخلی به 8 ماه نمی رس��د و نظارت 
دقیقی از سوی سازمان حمایت انجام می شود. اگر 
خودروس��ازان داخلی نظیر س��ایپا، ایران خودرو و 
کرمان خودرو معوقاتی داش��ته باشند، در قراردادها 
ب��رای آنها ضرایب جریمه ای لحاظ ش��ده که طبق 
آن بای��د ب��ه خاط��ر دیرکردهای خ��ود، مبلغی به 
عن��وان جریمه پرداخ��ت کنند. از طرفی س��ودی 
برای ودیعه مش��تریانی که خ��ودروی آنها به موقع 
تحویل داده نش��ده پرداخت خواهد شد، البته هیچ 
گزارش��ی جهت دیرکرد 8 ماهه در سازمان حمایت 
از مصرف کنن��دگان در حوزه تحوی��ل خودروهای 
ثبت نامی ثبت نش��ده اس��ت. این مقام مسؤول در 
ادامه افزود: از سوی مشتریان شکایت هایی با عنوان 
دیرکرد یک یا 2 ماهه گزارش شده که حاکی از عدم 
تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان 
اس��ت. پس از بررسی هایی که این س��ازمان انجام 
داده، خودروس��ازان متعهد ش��دند به تعهدات خود 
در برابر مش��تریان عمل کنند. برخی ادعا می کنند 
خودروس��ازان مایل به تحویل خودرو نیس��تند که 
این موضوع را رد می کنی��م. محمود نوابی در ادامه 
تاکی��د کرد: بدون ش��ک س��ازمان حمایت همواره 
پیگیر حقوق مردم بوده و نظارت دقیقی بر تعهدات 
خودروسازن دارد اما باید به مشکات خودروسازان 
نیز توجه داش��ت، چرا که آنها با مسائلی چون نبود 

قطعات مورد نیاز و مشکات ارزی مواجهند. 
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الزام به کاهش ساعت کار بانوان ایجاد سازمانی موازی سازمان نظام مهندسی ساختمان
در حال��ی وضع س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان کش��ور 
همچنان در هاله ای از ابه��ام قرار دارد که معاون 
معم��اری و شهرس��ازی وزیر راه وشهرس��ازی از 

بررسی تشکیل نظام معماری 
مستقل از نظام مهندسی به 
پیشنهاد معاون امور مسکن و 
ساختمان این وزارتخانه خبر 
داده است. به گزارش تسنیم، 
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 

س��اختمان کش��ور پس از دس��تور مهر ۱397 
عباسعلی آخوندی، وزیر مستعفی راه وشهرسازی 
ب��رای تعلیق پروانه اش��تغال ب��ه کار رئیس این 
س��ازمان همچنان در باتکلیفی به س��ر می برد؛ 
ادامه حضور فرج اه رجبی در رأس این سازمان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد. وزیر جدید راه وشهرسازی 
با آنکه دستور لغو تعلیق پروانه وی را داد اما تکلیف 
ماجرای دامنه دار یادشده را که جامعه مهندسی 
و ساخت وس��از کش��ور را تحت تاثیر منفی قرار 
داده، روشن نمی کند. محمد 
اسامی چندی پیش گفت: 
»من آقای رجب��ی را برکنار 
نکرده ام که بگوییم برگردد«. 
گفتنی است، معاونان وزارت 
راه وشهرس��ازی ک��ه همگی 
یاران دیرینه آخوندی هستند در تاشند سازمانی 
موازی سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده و قدرت 
و جایگاه این سازمان را تضعیف کنند. همچنین 
قرار اس��ت اتحادیه معماری تش��کیل ش��ود که 

همه شمول باشد.

مدی��رکل حقوق��ی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به 
تصریح قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای 
شرایط خاص، بر اجرای این قانون برای بانوان قرارداد 

رس��می، پیمانی و ق��راردادی 
تاکید کرد و گفت: کارفرمایان 
مل��زم به اج��رای ای��ن قانون 
هس��تند. علیرض��ا ولی پور در 
گفت وگو ب��ا مهر درباره اجرای 
س��لیقه ای این قانون توس��ط 

برخی دستگاه ها و کارفرمایان افزود: طبق ماده واحده 
این قانون، کاهش س��اعت کار، مشمول همه بانوان 
شاغل با انواع قراردادهای رسمی، پیمانی و قراردادی 
می ش��ود و اجرای آن برای کارفرمای��ان و صاحبان 
مش��اغل ازم ااجراس��ت. وی همچنین با اشاره به 

تکلیف ش��رکت های پیمانکاری به اجرای این قانون 
تصریح کرد: عاوه بر مشموان قانون کار، نیروی کار 
برخی شرکت ها و سازمان های دولتی مانند بانک ها و 
نیروهای مسلح نیز از طریق شرکت های پیمانکاری 
مشغول به فعالیت هستند که 
طبق قان��ون پیمان��کاران نیز 
مکلف ب��ه اجرای ای��ن قانون 
برای بانوان مش��مول هستند. 
وی افزود: »بانوان شاغل دارای 
معلولیت شدید«، »فرزند زیر6 
سال تمام«، »همسر یا فرزند معلول شدید«، »مبتا 
به بیماری صعب العاج« یا »زنان سرپرس��ت خانوار 
ش��اغل« مشمول قانون بهره مندی از کاهش ساعت 
کار هس��تند و س��اعت کار این ش��اغان باید از 44 

ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا کند.

کارفرماساختمان

انتقاد مشتریان به معطلی غیرطبیعی خودروساز برای ارسال دعوتنامه و زیان 50 میلیون تومانی بابت تأخیر تحویل خودرو

تیپای سایپا

نما
وضعیت خریداران بزودی مشخص می شود

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی و... باعث کاهش 
تولیدات شرکت های خودروسازی شده است، گفت: وضعیت خریداران باتکلیف خودرو در روزهای آینده 
مشخص خواهد شد. ولی ملکی درباره اعتراضات مردم مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پیش فروش 
شده، گفت: در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین عبارت »به قیمت روز« قید شده باشد، خودروسازان 
باید قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه  بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت نام، 
باقی قیمت خودرو از خریداران اخذ شود. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه اگر شرکت های خودروساز خودرو داشته باشند اما در موعد مقرر به خریداران تحویل ندهند، تخلف 
کرده اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو عبارت »به قیمت روز« درج نشده 
باشد، شرکت های خودروساز نمی توانند قیمت را افزایش دهند. وی افزود: اگر در قرارداد عبارت »قیمت 
به روز« قید ش�ده باشد، منظور قیمت خودرو در زمان تحویل است، به طور مثال اگر موعد تحویل آبان 
ماه باش�د اما تاکنون خودرو به خریدار تحویل داده نش�ده باش�د، قیمت خودرو باید بر اساس آبان ماه 
محاسبه شود. وی با اشاره به کاهش تولیدات شرکت های خودروسازی در ماه های اخیر، بیان کرد: عدم 
تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، مشکات ثبت سفارش و... دست به دست هم داد و 
باعث کاهش تولید خودروسازان یا تاخیر در تحویل محصوات شد. از آنجا که واردات برخی محصوات 
به صفر رسید، تولید نیز کاهش محسوسی پیدا کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی درباره خبرهایی مبنی بر اینکه در قالب اباغیه جدید همراه با افزایش قیمت ها، تکلیف خریداران 
باتکلیف خودرو نیز مشخص می شود، توضیح داد: نباید بر اساس حدس و گمان صحبت کرد؛ در روزهای 

آینده این موضوع از طریق کانال های رسمی و با دقت بررسی و نتیجه مشخص خواهد شد.

دانش پورش�فیعی: اس��تان تهران 
در 8 ماهه نخس��ت ۱397 حدود 
26 هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب کرده است. به 
گزارش »وطن امروز«، با توجه به آمارهای ستاد تجهیز 
درآمد، اس��تان تهران در این 8 م��اه برابر با 26 هزار 
میلیارد تومان درآمدهای عمومی داش��ته که حدود 
93درص��د آن بالغ  بر 25 هزار و 300 میلیارد تومان 
از محل درآمدهای مالیاتی و 7 درصد آن برابر با 750 
میلیارد تومان از محل دیگر درآمدها بوده اس��ت. در 
ای��ن بازه زمانی میزان تحق��ق منابع عمومی بودجه 
77/5 درصد نسبت به رقم مصوب 8 ماهه بوده و این 
درآمدها نسبت به مدت مشابه پارسال ۱2/5 درصد 
رشد داشته اس��ت. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی 
استان در این مدت نسبت به رقم مصوب بودجه نیز 
80/9  درص��د بوده اس��ت. در این مدت مالیات های 
مس��تقیم نس��بت به مالیات های غیرمستقیم سهم 
بااتری از کل درآمدهای مالیاتی استان تهران داشته 

است. میزان درآمدهای مالیاتی مستقیم استان برابر 
ب��ا ۱3 ه��زار و 400 میلیارد تومان ب��وده که از این 
میزان، بال��غ بر 6 هزار و ۱60 میلی��ارد تومان آن از 
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با درصد تحقق 7۱ 
درصد بوده اس��ت. پس از آن مالیات حقوقی بخش 
خصوصی با رقم 2 هزار و 38 میلیارد تومان و مالیات 
مش��اغل با رقم 2 هزار و 89 میلیارد تومان قرار دارد. 
بن��ا بر این گزارش، از حدود ۱۱ هزار و 900 میلیارد 
تومان درآمد مالیات های غیرمستقیم که استان تهران 
کس��ب کرده، بالغ بر ۱0 هزار و 500 میلیارد تومان 
آن از مالی��ات ب��ر ارزش افزوده ب��ا درصد تحقق 92 
درصد نس��بت به بودجه مصوب بوده است. در میان 
دستگاه های اجرایی درآمدزا نیز بالغ  بر 36۱ میلیارد 
تومان آن مربوط به نیروی انتظامی استان تهران بوده 
که 63 درصد این درآمد حاصل از جرایم رانندگی بوده 
اس��ت. دومین دستگاه اجرایی که بیشترین سهم از 
درآمدهای دستگاه  های اجرایی استان تهران را داشته، 

اداره کل ثبت اسناد و اماک بوده که درآمدی حدود 
259 میلیارد تومان داشته که همه این درآمد حاصل 
از خدمات ثبتی بوده است. گمرک استان تهران نیز 
در این 8 ماه حدود40 میلیارد تومان درآمدزایی کرده 
که نسبت به رقم مصوب بودجه از درصد تحقق 3/7 
درصدی برخوردار ش��ده اس��ت. از این میزان درآمد 
گمرکی بالغ بر ۱6 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد 
حاصل از خدمات گمرکی بوده است. از سوی دیگر در 
میان دستگاه های اجرایی درآمدزا، عملکرد درآمدی 
استانداری تهران 438 درصد، عملکرد درآمدی اداره 
کل صنعت، معدن و تج��ارت 24۱ درصد و گمرک 

استان تهران ۱44 درصد رشد داشته است.

گزارش»وطن امروز« از منابع درآمدی استان تهران در 8 ماهه نخست 97

تهرانی ها 25 هزار میلیارد تومان مالیات دادند
درآمد

پایتخت

اصناف

خودرو

عملکرد درآمدی برخی دستگاه ها در 8 ماهه 97
میزان درآمد)تومان(دستگاه اجرایی

361.100.000.000نیروی انتظامی استان تهران

258.600.000.000اداره کل ثبت اسناد و اماک

39.500.000.000گمرک استان تهران

31.400.000.000اداره کل استاندارد

14.300.000.000اداره کل پزشکی قانونی

7.900.000.000استانداری تهران

4.500.000.000اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

27.700.000.000اداره کل انتقال خون

400.000.000اداره کل صنعت، معدن و تجارت

500.000.000اداره کل میراث فرهنگی

400.000.000اداره کل محیط زیست

200.000.000اداره کل راه و شهرسازی

30.000.000سازمان بهزیستی

منابع درآمدی استان تهران در 8 ماهه نخست 97
درصد تحققمیزان درآمد)تومان(محل درآمد

13.400.000.000.00084/3مالیات مستقیم
11.900.000.000.00077/4مالیات غیرمستقیم

25.300.000.000.00080/9کل مالیات های دریافتی
750.000.000.00031/9دستگاه های اجرایی
26.100.000.000.00077/5منابع عمومی بودجه



اجتماعي 0 4

وزیر سابق بهداشت:
مشکات ناشی از تفاوت دیدگاه بود

وزیر س��ابق بهداشت در واکنش به حواشی 
استعفایش با بیان اینکه مشکاتی که در وزارت 
بهداشت با آن مواجه بوده، یک روزه و مربوط به 
بودجه امسال نبود، گفت: جز صحبت هایی که 
در آخرین جلس��ه شورای  معاونان با همکارانم 
مطرح ک��ردم که توصیه می کنم هم��ه آن را 
بشنوند، هر آنچه منتسب به من منتشر شود، 

فاقد ارزش و اعتبار است. 
سیدحسن هاشمی با اشاره به اظهاراتی که 
در روزهای گذشته و پس از قبول استعفایش، 
به وی منتس��ب ش��ده اس��ت، به ایسنا گفت: 
خوش��بختانه هر حرف و نقدی که داشتم، آن 
را صادقانه در دوران مسؤولیتم با مردم در میان 
گذاشتم و فکر نمی کنم مطلبی باقی مانده باشد 

که بخواهم در حال حاضر آن را مطرح کنم. 
وی تاکید کرد: بر این اساس هر نقل قولی که 
از م��ن اعم از کامی، مکتوب و حتی تصویری 
که ممکن است تقطیع شده باشد، منتشر شود، 

مورد تایید نیست. 
هاشمی با بیان اینکه به هر حال مشکاتی 
ک��ه در وزارت بهداش��ت ب��ا آن مواجه بودیم، 
مشکات یک روزه، یک ساله یا مربوط به بودجه 
امسال نبود، گفت: به اعتقاد من این مشکات 
ناشی از نوعی تفاوت دیدگاه و رفتار بود که این 
تف��اوت هم به جنس هر یک از ما و ریش��ه ها، 
اعتق��ادات ، باورها و آرمان های م��ان بازخواهد 

گشت.

 مصدومیت 5 دانش آموز تهرانی
 در تصادف سرویس مدرسه

س��خنگوی اورژانس از تصادف س��رویس 
دانش آموزان در ش��هر تهران خبر داد. مجتبی 
خال��دی درب��اره حادث��ه تص��ادف س��رویس 
دانش آموزان  به تس��نیم گفت: حادثه تصادف 
سرویس دانش آموزان دیروز ساعت 7:38 صبح 
اتفاق افتاد. وی افزود: در این حادثه یک دستگاه 
ون و نیسان در محل خزانه بخارایی، خروجی 

ترمینال جنوب تصادف کرده بودند. 
سخنگوی اورژانس بیان کرد: در این حادثه 
2 دس��تگاه آمبوان��س اعزام ش��د و 5 نفر به 
بیمارستان انتقال یافتند که همه آنان آقا در بازه 
س��نی 13 تا 15 سال هستند و یک نفر با سن 
45 سال است که به بیمارستان بهارلو و شهدای 

هفت تیر منتقل شدند.
عیادت مدیرکل آموزش و پرورش تهران ■

پس از این حادثه عبدالرضا فوادوند، مدیر 
کل آموزش وپرورش ش��هر تهران از مصدومان 
س��انحه تصادف سرویس مدرس��ه در خیابان 

خزانه تهران عیادت کرد. 
مس��عود ثقفی، رئیس اداره اطاع رس��انی 
آموزش وپرورش ش��هر تهران ه��م درباره این 
حادثه اظهار داش��ت: متأس��فانه خودروی ون 
س��رویس دانش آموزان مدرسه اندیشه شاهد 

صبح دیروز تصادف کرد.
ای��ن س��انحه،  اظه��ار داش��ت: در   وی 
»محمدص��ادق نجف��ی« و »عل��ی غف��اری« 
دانش آم��وزان پایه نه��م و »علی شایس��ته« 
دانش آموز پایه هش��تم به بیمارس��تان بهارلو 
منتقل شدند که شرایط جسمانی آنها مناسب 
گزارش شده اس��ت. ثقفی افزود: 2 دانش آموز 
دیگر با نام ه��ای »رضا س��جادی« و »مهدی 
عزی��زی« از پایه های هش��تم و نه��م به دلیل 
شکستگی دست به بیمارستان هفتم تیر منتقل 

شدند که مرخص شده اند. 
تحت نظارت سازمان تاکسیرانی نبود ■

در همین باره، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهر تهران گفت: س��رویس مدرسه که صبح 
دیروز تصادف کرده، مج��وز فعالیت به عنوان 

سرویس مدرسه را نداشته است. 
علیرضا قنادان در پاسخ به این پرسش که 
آیا س��رویس مدرس��ه که تصادف کرده تحت 
نظارت سازمان تاکس��یرانی بوده است؟ گفت: 
بر اساس اطاعات به دست آمده، این سرویس 
تحت نظارت م��ا نبوده، همچنین برچس��ب 
س��رویس مدارس نیز نداشته اس��ت، بنابراین 
مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه را نیز 
نداشته است. وی گفت: در  نامه نگاری هایی که 
ب��ا آموزش وپرورش انجام داده ایم درخواس��ت 
کردیم تعداد س��رویس های مدرس��ه ای را که 
بدون برچس��ب سازمان تاکس��یرانی فعالیت 
می کنند، معرفی کنند تا نظارت های ازم انجام 

شود.

رئیس پلیس راهور تهران اعام کرد
 تردد در خطوط ویژه

منوط به اخذ مجوز پلیس

رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی تهران 
تاکی��د کرد تردد خودروه��ا در خطوط ویژه 
با اخذ مجوز از پلیس راهور امکانپذیر اس��ت. 
س��ردار محمدرضا مهمان��دار درب��اره تردد 
 LED خودروه��ای پاک ش��خصی و چراغ
در خطوط ویژه  به ایس��نا گفت: نصب بدون 
مجوز چراغ ه��ایLED   در مقابل خودروها 
تخلف محسوب ش��ده و جریمه در پی دارد 
و م��ا نیز اباغ کرده ایم تا ه��ر خودرویی که 
بدون مجوز از اینها اس��تفاده کند از س��وی 
همکاران ما اعمال قانون و جمع آوری ش��ود 
و اگ��ر در خطوط ویژه تردد کند، نس��بت به 
توقی��ف خودرو نیز اقدام خواهد ش��د. وی با 
بیان اینکه در اجرای طرح ترافیکی »طاهر« 
نی��ز برخورد با این موض��وع مورد تاکید قرار 
دارد، اظهار کرد: تذکر می دهیم هیچ سازمان 
و نه��ادی ب��دون اخذ مج��وز از پلیس راهور 
حق اس��تفاده ازLED  ی��ا LIGHTER را 
در جلوی خودرو ش��خصی و ت��ردد در خط 
ویژه ندارد. س��ردار مهماندار درباره اینکه چه 
خودروهای��ی مجاز به ت��ردد در این خطوط 
هس��تند، گفت: عاوه بر خودروهای امدادی 
مانن��د خودروهای آتش نش��انی و اورژانس و 
نیز خودروهایی که روی س��قف چراغ گردان 
دارند، تنها خودروهایی مجاز به عبور از خط 
ویژه و نصب چراغ LED هس��تند که مجوز 
را از پلیس دریافت کرده باشند. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه طبق 
دس��تورالعملی افراد مجاز برای دریافت این 
مجوز مشخص شده اند، خاطرنشان کرد: افراد 
متقاضی باید مدارک و شماره خودروی خود 
را به همراه دلیل شان برای دریافت این مجوز 
ارائه دهند و پس از بررسی پلیس مجوز ازم 

صادر خواهد شد.

سازمان سنجش در اطاعیه ای اعام کرد
 اعام زمان پذیرش

 رشته های بدون کنکور

نحوه پذیرش دانش��جو بر اس��اس سوابق 
تحصیلی در تمام دانش��گاه ها از هفته پایانی 
دی م��اه ۹7 اعام خواهد ش��د و ثبت نام در 

دانشگاه ها از 2۹ دی آغاز می شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور درباره مصوبات پانزدهمین و 
شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 
دانش��جو در ارتب��اط با پذیرش رش��ته های 
براساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 
اطاعیه داد. با توجه به این مصوبات، پذیرش 
رش��ته محل  های  سوابق تحصیلی مستقل از 
کنکور انجام خواهد ش��د و آزمون سراسری 
ب��رای مابقی رش��ته محل   هایی ک��ه پذیرش 
آنها بر اس��اس تلفیق نمره کنکور و س��وابق 

تحصیلی است برگزار می شود.
 اطاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط 
و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش 
از موسس��ات و مدارک و سوابق مورد نیاز در 
اطاعیه س��ازمان سنجش آموزش کشور در 
25 دی ماه 13۹7 منتشر می شود. داوطلبان 
واجد ش��رایط و متقاض��ی پذیرش بهمن ماه 
از تاری��خ 2۹ دی لغای��ت ۶ بهمن م��اه برای 
پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطاعیه 
25 دی ماه منتشر می شود مراجعه می کنند. 
اطاع رس��انی به پذیرفته ش��دگان مش��روط 
توس��ط دانش��گاه در روزهای ۶ تا 1۰ بهمن 

صورت خواهد گرفت. 
همچنی��ن اطاعیه به انضم��ام دفترچه 
راهنمای پذیرش سوابق تحصیلی برای سال 
13۹8 در اواس��ط بهمن ماه 13۹7 توس��ط 
س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور منتشر 
خواهد ش��د. تمام ش��رایط و ضوابط و نحوه 
مراجعه و مدارک و مستندات ازم برای اخذ 
پذیرش توسط موسسات در اطاعیه یادشده 
درج خواهد شد. زمان مراجعه داوطلبان برای 
اخذ پذیرش رش��ته محل  های صرفا بر اساس 
س��وابق تحصیلی از 2۰ اس��فند ۹7 تا اواخر 

مرداد ۹8 خواهد بود. 
گفتنی اس��ت داوطلبان متقاضی پذیرش 
رش��ته محل  های صرف��ا بر اس��اس س��وابق 
تحصیل��ی نی��ازی ب��ه ش��رکت در کنک��ور 

سراسری سال 13۹8 ندارند.

چهره روز

فاطمه عس�گرنیا: سگ گردانی؛ تب داغی که این 
روزه��ا پولدارها به یک نوع گرفتارش ش��ده  اند و 
بی پول ها ب��ه نوعی دیگر! س��گ   هایی که قیمت 
برخ��ی از آنها از 2۰۰ میلی��ون تومان هم تجاوز 
می کند، این روزها به عنوان عضو برخی خانواده ها 
به حساب می آیند، مانند »ژاکلین« سگی از نژاد 
»ژرمن« که به گفته صاحبش بالغ بر 15۰ میلیون 

تومان بابت خریدش پرداخت کرده است. 
»رها« ژاکلین را ب��ا کت بافتنی رنگی و کاه 
منگوله دار زردی پوش��انده است، نه از ترس اینکه 
س��رما بخورد، بلک��ه برای تزیین بیش��تر و دیده 
ش��دنش در خیابان          . پاتوق همیش��گی رها برای 
گشت و گذار ژاکلین در فضای باز بوستان ساسان 
است؛ بوستانی که این روزها از آن به عنوان بوستان 
س��گ ها در تهران نام برده می شود. رها 24 ساله 
است و دانشجو          . ساکن الهیه          ، دختر تک فرزندی که 
تمام تنهایی این روزهایش را با سگش پر می کند. 
وی می گوید: »در همه کش��ورهای اروپایی مردم 
سگ نگهداری می کنند و این فرهنگ باید در ایران 

هم کم کم پذیرفته شود!« 
خودش هم وقتی ژاکلین را خرید که از س��فر 
یک ماهه به انگلیس بازگشت. او معتقد است: »1۰ 
س��ال پیش اگر شخصی با س��گ در خیابان های 
شهر حاضر می شد زیر نگاه مردم بمباران می شد 
اما امروز دیگر اینطور نیست و راحت      تر می توانیم 
با س��گ در معابر حاضر ش��ویم. جالب اینجاست 
که فرد دارنده سگ نه تنها دیگر گناهکار نیست، 
حتی به چش��م یک فرد بافرهنگ و امروزی هم 
دیده می شود«. از حرف خودش خنده    اش می گیرد 
و می گوی��د: »این تغییر نگاه را هم از صدقه س��ر 

شبکه  های مجازی داریم«.
انزوا      طلبی ■

در همین ب��اره مدیر یک کلینیک تخصصی 
خدم��ات روانشناس��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
»وطن ام��روز« می گوید: »برخی اف��راد که دنبال 
نگه��داری از حیوانات در خانه هس��تند، افرادی 
انزواطلبند که با هنجارشکنی   هایی چون نگهداری 
از حیوانات دنبال جلب توجه اجتماعی هستند«. 

»سهراب محمودی« صحبت هایش را با اشاره 
به مشکات روحی و روانی این افراد ادامه می دهد 
و می افزاید: »گرایش به نگهداری حیوانات و انس 
با حیوانات بیش��تر از سوی افرادی دنبال می شود 
که در کنت��رل درونی خود ضع��ف دارند و چون 
دنبال کنترل بیرونی وجود خود هستند، به سمت 
و س��وی نگهداری از حیوانات و حضور اجتماعی 
همراه با این حیوانات در میان مردم می روند، غافل 
از اینکه وابستگی شان به این حیوانات خود عامل 
ابتای شان به مشکات 
روح��ی و جس��می 
بیشتر اعم از ضعف 
ش��نوایی،  بینایی، 
اخت��اات خ��واب و 
و  عاطفی  بیماری های 

افسردگی خواهد شد«.
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
تاریخچ��ه الفت و انس 
س��گ  با  انس��ان ها 
لح��اظ  ب��ه 

کارکردی از گذشته  های دور می گوید: »هر چند 
حامیان این رفتار می کوشند با اشاره به همراهی 
و رفاقت س��گ ها با انسان ها خود را توجیه کنند 
ام��ا باید گفت خیابان گردی با س��گ در قیاس با 
کارکردهای مثبت سگ در زندگی انسان ها هیچ 
توجیهی عقانی  نداشته و ندارد«. مدیر کلینیک 
تخصصی خدمات روانشناس��ی از سگ گردانی در 
خیابان به عنوان یک انحراف اجتماعی یاد می کند 
و اظهار می دارد: »این انحراف اجتماعی که با نبود 
مقبولیت اجتماعی هم همراه است، امروز نیازمند 
نگاه ویژه کارشناسان فرهنگی          ، جامعه شناسان و 
روانشناسان برای جلوگیری از پیشروی در جامعه 
اس��ت«. به باور وی اگ��ر می خواهیم این رفتار در 
جامعه بیش از این رش��د و نمو پی��دا نکند باید 
بکوشیم با صله رحم و جایگزینی رفتارهای مثبت 
اجتماعی که ریشه در فرهنگ غنی ایرانی ما دارد 

از گرایش جوان ها به این سمت و سو بکاهیم.
سگ گردانی از باا تا پایین شهر ■

س��گ گردانی عاوه بر باای ش��هر در پایین 
ش��هر هم  مش��تری های خودش را دارد. هرچند 
س��گ   هایی که در بوستان  های پایین شهر پرسه 
می زنند قیمتی به مراتب پایین      تر از سگ  های باا 
ش��هری دارند. »امیر« جوان 34 ساله ای است که 
هر روز غروب پس از برگشتن از محل کار »تامی« 
س��گ پش��مالو و کوچکش را به بوستان رضوان 
در منطق��ه 1۰ م��ی آورد. زمانی ک��ه از او درباره 
هزینه  های نگهداری س��گ کوچکش می پرسم، 
می گوید: »ماهانه چیزی حدود 4۰۰ هزار تومان 
برای تامی هزینه می کنم«. از وابستگی    اش به تامی 
برای مان می گوید: »روزهای اول که تامی را خریدم 
تنها برای ژس��ت گرفتن بین مردم بود؛ احساس 
کردم زمانی که با س��گم در خیابان ها راه می روم 
مورد توجه ق��رار می گیرم          ، همین طور هم بود اما 
امروز تامی برایم حکم یک عضو از خانواده ام را دارد 
و برای وی دلتنگ و نگران می شوم«. امیر مجبور 
اس��ت از ترس همسایه ها صبح تا شب »تامی« را 
داخل قفس کوچکش در اتاق دربسته ای نگهداری 

کند تا همسایه ها از سروصدایش شکایت نکنند.
رفتاری که »احس��ان حسینی« حامی حقوق 
حیوانات از آن به عنوان حیوان آزاری یاد می کند 
و به »وطن امروز« می گوید: »نگهداری حیواناتی 
چون س��گ، بچه ش��یر و گربه در فضای 
آپارتمان ها نمود عینی حیوان آزاری 
اس��ت«. وی با انتق��اد از این 
رفت��ار می افزاید: »به رغم 
دارن��دگان  اینک��ه 

سگ  های خانگی ژست اجتماعی حامیان حقوق 
حیوانات را می گیرند اما آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی 
حیوان آزاری شیک مش��غولند و غافل از لطمات 
جسمی و روحی هستند که به این حیوانات وارد 
می کنند«. وی خاطرنش��ان می کند: »این روزها 
نگهداری از سگ، میمون و حتی مارهای بزرگ و 
کوچک برای فخرفروشی در شبکه  های مجازی مد 
ش��ده و با دور کردن این حیوانات از محیط اصلی 
زندگی شان هر روز ش��اهد تلفات آنها هستیم«. 
حس��ینی با اشاره به رواج س��لفی با حیوانات در 
شبکه  های مجازی می گوید: »هر روز عده زیادی 
از جوانان با آزار حیوانات خانگی و تزیین آنها این 
زبان بسته ها را مجبور به تحمل شرایطی خارج از 
قاعده و قانون زندگی ش��ان به بهان��ه تولد، ازدواج 
یا دوس��تی این حیوانات با هم کرده و با استفاده 
ابزاری از ای��ن حیوانات دنبال جبران کمبودهای 
اجتماعی خود هس��تند. موضوعی که باید به جد 
از س��وی فعاان حقوق حیوانات مورد توجه قرار 
گرفته شود و مانع از گسترش این رفتارها شوند«.

سگ گردانی،اشتغال جدید! ■
س��گ گردانی این روزها به حدی در شهرهای 
ب��زرگ رواج پیدا کرده اس��ت که برخ��ی افراد از 
کنار آن کس��ب درآمد دارن��د، آن هم با گرداندن 
سگ پولدارها. »محمد« یکی از جوان های تهرانی 
اس��ت که روزانه بین 1۰۰ ت��ا 15۰ هزار تومان از 
این راه کس��ب می کند. وی دانشجو است و وقتی 
از پیدا کردن کار نیمه وقت امیدش ناامید شد، با 
شغل سگ گردانی آشنا شد. »من روزانه بین 1۰۰ 
تا 15۰ هزار تومان بابت نگهداری یک س��گ در 
مناطق شمالی تهران دریافت می کنم          «. از درآمد 
کاری که انجام می دهد راضی هست اما می گوید 
این کار مش��کاتی هم دارد: »پ��س از مدتی به 
سگ ها وابس��ته می ش��وم آنقدر که اگر یک روز 
نبینم ش��ان دلتنگ و عصبی می شوم و این حال 
و روزم خیلی در ش��خصیت و زندگی اجتماعی ام  
تاثیر گذاشته است«. وی از نگاه مردم به حضورش 
همراه س��گ در خیابان ها می گوید: »باای شهر 
دیگر تردد س��گ ها برای مردم در خیابان مشکل 
نیس��ت، حتی بس��یاری از اوقات مورد توجه قرار 
می گیرم و این حس و حال را دوس��ت دارم اما در 
منطقه ای که خودم زندگی می کنم اینطور نیست؛ 
مردم هنوز از سگ به عنوان یک حیوان نجس یاد 
می کنند. خیلی دوست داشتم خودم در خانه یک 
سگ داشته باشم اما این شرایط در خانه آپارتمانی 

و نقلی من امکان ندارد«.
مراسم ترحیم برای جسی! ■

جالب اینجاس��ت ک��ه در برخ��ی موارد 
صاحبان س��گ بوی��ژه در برخ��ی مناطق 
مرفه نش��ین، در صورت مرگ حیوان خانگی 
برایش مراسم ترحیم می گیرند و در فراق سگ 

خود مانند یک عضو خانواده به سوگ می نشینند 
و حتی در مواردی برای این س��گ ها جشن تولد 

هم می گیرند!
سلبریتی ها و سگ گردانی! ■

کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر این 
باورند که افراد مش��هور و چهره  های شناخته شده 
بویژه در حوزه سینما و تلویزیون نقش مهمی در 
گس��ترش یک رفتار اجتماع��ی در جامعه دارند، 
برای مثال اگر یک چهره مش��هور دائم در شبکه 
اجتماعی خودش تصاویر و فیلم   هایی را به همراه 
حیوان خانگی اش منتشر کند، بسیاری از جوانان 
از اینگون��ه رفتارها  تأثیر می پذیرند. این روزها در 
ش��بکه  های اجتماعی برخی چهره  های مش��هور 
یا همان س��لبریتی ها هم خواسته یا ناخواسته با 
رفتارهای خود به تب سگ گردانی در جامعه دامن 

می زنند!
تجددگرایی، عامل گسترش سگ گردانی ■

در همین باره          ، »مریم توسکی« جامعه شناس 
هم با نقد اینگونه رفتارها به »وطن امروز« می گوید: 
»تجددگرایی افراد عاقه مند این رفتار، عامل اصلی 
بروز این رفتار اس��ت؛ موضوعی که این روزها در 

حال تبدیل به یک آسیب اجتماعی است«.
وی با اشاره به رواج سگ گردانی در خیابان در 
سایه چشم و هم چشمی و پیدا کردن یک وجهه 
پوشالی اجتماعی از سوی افراد می افزاید: »افرادی 
که به سگ گردانی در خیابان ها مشغولند در واقع با 
دهن کجی به هنجارهای اجتماعی به دنبال تبلیغ 
نوعی پز اجتماعی هس��تند غافل از اینکه تداوم و 
گسترش این ضد هنجار اجتماعی چه عاقبتی برای 

آنها دارد«.
توس��کی اظهار داشت: »مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی حکایت از آن دارد که افراد وابس��ته به 
حیوانات در سایه مخالفت  های اجتماعی کم کم به 
افرادی گوشه گیر تبدیل شده و می کوشند خأ  های 

زندگی خود را با این حیوانات جبران کنند«.
وی با اش��اره به تبعات منف��ی زندگی افراد با 
حیوانات خانگی خاطرنشان کرد: »وابستگی افراد 
ب��ه زندگی با حیواناتی که گاه عم��ر کوتاه دارند، 
باعث می شود مرگ این حیوانات صاحبان آنها را 
دچار افس��ردگی و اختاات روحی و روانی  کند 
که نمود این اخت��اات را می توان در تعامل آنها 

با جامعه دید«.
قص��ه گرای��ش جوان ها ب��ه س��گ گردانی و 
حیوان گردانی در جامعه شاید امروز بیش از گذشته 
نیازمند تدبیر مردان قانون در کشور باشد. قصه  ای 
که برای ختم به خیر شدنش باید ایحه  های خاک 
گرفته را از قفسه  های مجلس درآورد و با تصویب  
آن راه چ��اره ای برای پایان دادن به این ضد رفتار 
اجتماعی یافت. ایحه ای که از دهه 8۰ در مجلس 

مانده و همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.

آوای شهر

یکشنبه 16 دی 1397وطن امروز  شماره 2625 

گزارش میدانی »وطن امروز« از سگ گردانی در سطح شهر

یک روز سگی همراه با ژاکلین و جسی!
 شغل سگ گردانی با روزی 150 هزار تومان درآمد  مراسم ترحیم و خاکسپاری برای سگ خانواده

 کارشناسان: حیوان گردانی در جامعه در حال تبدیل شدن به یک پز اجتماعی است

آزمون

آژیر
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گروه سیاسی: همیشه داستان ها منبع الهام خوبی برای زندگی، 
سیاست و روابط بین الملل بوده اند. بیشتر از اینکه تئوری های 
روابط بین الملل به کار سیاستمداران بیاید، این تاریخ بوده که 
س��رلوحه آنها برای برخورد با سایر کشورها و ملل بوده است. 
اگر تاریخ بر پایه تجربیات انس��انی شکل می گیرد اما افسانه ها 
ب��ر اس��اس رؤیاها و آرزوه��ا و گاهی ه��م کابوس های جامعه 
بشری شکل گرفته است. مطمئناً متخصصان روابط بین الملل 
می دانند که باید فرق تاریخ و افسانه را دانسته و با اتکا به تاریخ 
از آرمان گرایی افراطی بر اس��اس افس��انه ها بگریزند اما به نظر 
می رسد این روزها در سیاست آمریکایی همه  چیز نه بر اساس 
واقعیات بیرونی، بلکه بر محور ترس ها و آرزوهای درونی شخص 

رئیس جمهور این کشور یعنی دونالد ترامپ شکل گرفته است.
تاکن��ون رویه غالب در فضای دیپلماتیک این بوده اس��ت که 
سیاس��تمداران ثابت کنند بیش از س��ایر همکاران ش��ان در این 
عرصه تاریخ می دانند اما این روزها در کاخ س��فید، این رؤیاس��ت 
که حکمفرمایی می کن��د؛ رؤیایی که از ایه ه��ای درونی ذهنی 
دونالد ترامپ شکل گرفته و گاه به صورت آرزو و گاه به شکل ترس 
بروز می کند. به همین خاطر است که ترامپ در نخستین  جلسه 
کابینه اش در س��ال نوی میادی پوستری را روی میزش قرار داد 
که بر اس��اس یک داستان افسانه ای غیرواقعی شکل گرفته است؛ 
قهرمانی که می خواهد با دشمنانش مبارزه کند و به مردمش بیم 
می دهد »زمستان در راه است«. ترامپ اما درک درستی از داستان 
فانتزی ای که جرج مارتین با نام »بازی تاج وتخت« نوش��ته است، 
ندارد، چرا که به جای بیم دادن به مردمش درباره حوادثی که آنها 
را ممکن است تهدید کند، به ایران هشدار می دهد »تحریم«  ها یا 

زمستان در راه است!
س��ریال تلویزیونی »بازی تاج وتخت« از سال 2011 در شبکه 
تلویزیون��ی HBO برای مردم آمریکا پخش ش��ده و در سراس��ر 
جهان نیز به طور قانونی یا غیرقانونی توس��ط میلیون ها نفر دانلود 
و تماشا ش��ده است. نکته جالب درباره این سریال تلویزیونی این 
است که بش��دت در حال گسترش ارزش های لیبرالیسم و غربی 
در سراسر جهان است. میزان عاقه مندی لیبرال ها و دموکرات های 
آمریکایی به این س��ریال در حدی اس��ت که قبل از پخش آن در 
این ش��بکه تلویزیونی، اول تمام قسمت های هر فصل آن در کاخ 
س��فید برای رئیس جمهور وقت، باراک اوباما پخش و نظرات وی 
راجع به این سریال اعمال می شد و بعد برای عموم مردم منتشر 
می شد. حاا در شرایطی که ترامپ سعی دارد تمام میراث اوباما را 
در کاخ سفید و جامعه آمریکایی از بین ببرد، این سریال بهانه ای 
برای جنگ طلبی ها و دشمنی های او شده است. مشخص نیست 
چه کسی برای نخستین بار چنین پوستری را برای ترامپ طراحی 
کرد و آن را به تحریم ها نس��بت داد اما هر کس��ی که در پش��ت 
ماجرای این پروژه است، با وجود مشاهده واکنش های منفی مردم 
به سوءاس��تفاده کاخ سفید از پوستر و ش��عار این سریال، باز هم 
اصرار دارد در همه سیاست های ترامپ- چه دشمنی با ایران و چه 
ساختن دیوار در مرزهای جنوبی آمریکا- از این سمبل ها و نمادها 
استفاده کند. در نخستین  روزی که تصویر ترامپ در پوستر سریال 
بازی تاج وتخت مشاهده شد، انتقادهای زیادی متوجه کاخ سفید 
و مشاوران رسانه ای رئیس جمهور آمریکا شد. تهیه کنندگان این 

سریال نیز بعد از آن از اینکه ترامپ شعار اصلی این سریال و پوستر 
آن را به نفع اهداف غیرانسانی خود استفاده کرده است، انتقاد و از 
سیاست های ترامپ اعام برائت کردند. از ابتدای سال نوی میادی 
نیز که ترامپ دوباره جلسه کابینه خود را با این پوستر آغاز کرد، 

انتقادها به طنز و تمسخر او تبدیل شد.
او در حالی پوس��تر رؤیایی خود را با خود به جلس��ات کابینه 
ب��رده بود که به گفته رس��انه های آمریکایی زمس��تان وعده داده 
شده ای که قرار است بیاید و سال ها باقی بماند، همان رأی آوردن 
و ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بوده است. از طرفی همان طور 
که جف میسون، خبرنگار رویترز در کاخ سفید گزارش داده است، 
ترامپ در حالی به پوس��تر خود برای تحریم های ایران می بالد که 
2 هفته اس��ت دولت آمریکا در تعطیلی به س��ر برده و مشکات 

اقتصادی زیادی برای مردمی که در این بخش ها فعالیت می کردند 
به وجود آمده اس��ت. ماجرای س��اختن دیوار و تأمین هزینه های 
آن به جنگی داخلی در آمریکا تبدیل  ش��ده که به نوشته روزنامه 
نیویورک تایمز، منجر به ایجاد دیواری بلند از بی اعتمادی بین کاخ 
سفید و کنگره شده و 2 قوه مهم سیاست در آمریکا را با چالشی 
عمیق با یکدیگر مواجه کرده است. نیویورک تایمز بیان کرده است، 
بیشتر از اینکه این اقدام ترامپ ناشی از عاقه او به سوپرقهرمانان 
و شخصیت های خیالی دنیای داستان های کمیک آمریکایی باشد، 
نشان دهنده تاش او برای ثبت  نامش در تاریخ است. او فکر می کند 
مانند بازی تاج وتخت، رهبر خاندانی قدرتمند و ثروتمند در دوره 
قرون وس��طی اس��ت که می تواند با نام خان��دان ترامپ، قلمرویی 
حاکمیت��ی برای خود ایجاد کرده یا دورت��ادور قلمرویش را دیوار 

بکشد و با دشمنانش به  وسیله نیروهای ماوراءالطبیعه وارد جنگ 
ش��ود. او در واقع فکر می کند رهبر خاندان لنیس��تر است؛ مردی 
قدرتمند و سیاستمدار که شعارش این است: »یک لنیستر همیشه 
قرض��ش را می پردازد«. با این  حال توجه به پرونده مالیاتی ترامپ 
نش��ان می دهد او از آن دسته لنیسترهایی هم نیست که قرضش 
را همیش��ه ادا کند! او در عین  حال خود را حافظ تاج وتخت- در 
واقع حافظ سیس��تم سیاس��ی و حیات آمریکا می داند- و این در 
حالی است که بیشتر از هر کس دیگری سعی دارد میزان ارتباط 
این دنیا با دنیاهای دیگر و سرزمین های باستانی را کاهش دهد و 
معلوم نیس��ت قرار است در زمستان طوانی ای که در پیش است 
چگونه خود و مردمش را با انزوای مطلق از سایر دنیاها نجات دهد.

شاید بتوان گفت بهترین پاسخ به این فضاسازی های رسانه ای 

و بازی های کودکانه ترامپ را جرج مارتین، نویسنده سریال بازی 
تاج وتخت به او داد که در زمان انتخابات کنگره در پیامی خطاب 
به ترامپ به یکی دیگر از گفته های ش��خصیت های سریال اشاره 
کرد و نوش��ت: »زخم ترس عمیق تر از زخم شمش��یر است«. اما 
باز پاسخ های جالب تری هم در فضای مجازی به این پوستر دیده  
شده است. واشنگتن پست نوشت: »ترامپ بیشتر از اینکه به خاندان 
اس��تارک که طرفدار »جهانی سازی« بودند، شباهت داشته باشد، 
به وایت واکرها از دنیای مردگان ش��باهت دارد که با لش��کری از 
جنگ طلبان و انسان های مرده بدون هیچ دلیلی به جنگ دنیای 
زن��دگان می رود و س��عی دارد همه چیز را نابود کند تا لش��کری 
بزرگ تر برای خود بسازد«. دومین مرتبه ای که ترامپ از شعارهای 
مطرح شده در این سریال استفاده کرد، حجت بر همه مردم آمریکا 
تمام شد که او اصاً این سریال را ندیده است! او در پوستری دیگر 
مطرح کرد که »دیوار در حال آمدن است« و اشاره به ساخته شدن 
دیوار مرزی با مکزیک کرد. این در حالی است که دیوار ساخته شده 
توسط وستروسی ها در سریال، در نهایت به  سادگی هر چه تمام تر 
فروریخت و نتوانس��ت تهدید وحشی ها یا زامبی ها را از سر دنیای 
داس��تانی و فانتزی وس��تروس کم کند. این پوستر بیشتر از قبل 
باعث اس��تهزای رئیس جمه��ور آمریکا در فضای مجازی ش��د و 
کاربران اینترنتی هر کدام با روش خود به او جواب دادند. روزنامه 
نیویورک تایمز نوشت: کاش مشاوران ترامپ داستان اصلی سریال 
بازی تاج وتخ��ت را برای ترامپ تعریف می کردند تا دچار اینگونه 
توهمات آن  هم در نخس��تین  روز کاری سال نوی میادی نشود! 
خبرنگار روزنامه واشنگتن پس��ت در کاخ سفید نیز نوشت: »باید 
به مشاوران ترامپ هش��دار داد که سریال بازی تاج وتخت سریال 
خوبی برای جمهوری خواهان نیس��ت. استعاره ها را باید از سریال 
دیگری بردارند«. واشنگتن پست در مطلب دیگری نوشت: »ترامپ 
به شخصه عاقه مند به شوهای تلویزیونی سیاسی شبکه فاکس نیوز 
است و تقریباً در لیست عاقه مندی هایش در تلویزیون نمی توانید 
فیلم و سریال بیابید. او به برنامه های تلویزیونی ای نگاه می کند که 
در آنها بیشتر از پیش از او تعریف شود. از این نوع برنامه ها می توان 
به برنامه »فاکس و دوس��تان« اشاره کرد. زمانی که او خودش در 
تلویزیون برنامه داشت هم بیشتر به شوهای گفت وگومحور عاقه 
داشت، پس چندان هم دور از ذهن نیست که ترامپ اصاً سریال 
بازی تاج وتخت را ندیده باشد یا نداند که این سریال تبلیغ کننده 
مفاهیم لیبرالی مانند عدم توجه به قومیت و نژاد، اتحاد انسانی و 
گفت وگو بین کشورها و همچنین اتحاد بین انسان ها برای رویارویی 
با یک تهدید مشترک یعنی مسائل مرتبط با محیط زیست است. 
این سریال به نوعی نمایش دهنده تهدیدات تغییرات آب و هوایی 
است؛ مساله ای که ترامپ بشدت از آن غافل است و آن را در اصل 

قبول ندارد«.
ترامپ شاید به قهرمانان عاقه داشته باشد و سعی کند خود را 
به عنوان قهرمان نجات آمریکا از دست مهاجران غیرقانونی تبدیل 
کند اما در نهایت باید بداند از قهرمانی در س��ریال برای س��اخت 
پوسترش تقلید کرده است که مهم ترین گفته راجع به او این است: 
»جان اسنو! تو هیچی نمی دونی!« شاید به همین دلیل باشد که 
کاربران اینترنتی در فضای مجازی بارها از این شعار استفاده کرده 

و نوشته اند: »ترامپ! تو هیچی نمی دونی!«

 گزارش »وطن امروز« از استفاده مجدد رئیس جمهور آمریکا از شعار سریال »بازی تاج و تخت« علیه ایران
 و استهزای او توسط رسانه های آمریکایی

ترامپ!توهیچینمیدونی!
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خ�روج ای�اات متح�ده از س�وریه را چگون�ه ارزیاب�ی 
می کنید؟ آیا این به معنای تغییر سیاست های واشنگتن 

در قبال دولت سوریه است؟
باید توجه داشت ایاات متحده آمریکا درباره منطقه 
و حتی شرق و جنوب آسیا از دیرباز تاکنون سیاست های 
دوگانه اتخاذ می کند که باید آن را »راهبردهای سیال« 
قلمداد کرد. آمریکا در بس��یاری از موارد حتی دوس��تان 
و متحدان خ��ود را دور زده اس��ت. مثال های مربوط به 
این امر در طول تاریخ به وفور یافت می ش��ود که از لیبی 
تا چین می توان آنها را مورد بررس��ی ق��رار داد. در واقع 
هیچ کش��وری نمی تواند از سیاس��ت های ایاات متحده 
در ام��ان باش��د و آن را به نفع دولت و ملت خود قلمداد 
کند. سرنوش��ت کس��انی همچون حسنی مبارک، معمر 
قذافی، صدام حسین، ضیاء الحق و... که آمریکا را دوست 
خود و سیاس��ت های کاخ س��فید را به نفع حکومت شان 
قلم��داد می کردند کامًا واضح و آش��کار اس��ت. با این 
حال موضع اعام ش��ده واشنگتن در قبال بشار اسد در 
س��ال های اخیر بویژه در روزهای ابتدایی جنگ س��وریه 
ب��ا تغییر وضعیت میدان��ی، تغییر کرده اس��ت. رهبران 
و سیاس��تمداران آمریکای��ی در ابتدا و ب��ه صورت مکرر 
سرنوش��ت دولت س��وریه را پایان یافته تصور می کردند 
ام��ا اکنون با کنش��گری مقاومت در مقابله با تروریس��م 
تکفیری بین المللی که رهبری آن بر عهده ایاات متحده 
آمریکا بود، مواضع ایاات متحده و ش��رکای منطقه ای و 
فرامنطقه ای این کش��ور درباره بشار اسد و دولت سوریه 
تغییر پیدا کرده است. ما به عنوان بخشی از مردم سوریه 
بارها این موضع را تکرار کرده ا یم و باز هم تکرار می کنیم 
که سرنوش��ت بشار اسد، دولت س��وریه و آینده سیاسی 

سوریه در دستان مردم سوریه است نه هیچ کس دیگر.
  آیا ممکن اس�ت خروج نیروهای آمریکایی از س�وریه 
ب�رای مدت کوتاه�ی اتفاق بیفتد و پس از مدتی ش�اهد 
بازگشت این نیروها به سوریه باشیم؟ عکس العمل دمشق 

چگونه خواهد بود؟
اخی��راً رصد تح��رکات نیروه��ای نظام��ی بیگانه و 
همچنین عناصر تروریس��تی در س��وریه نشان می دهد 
عناصر بازمانده گروه تروریستی داعش و همچنین برخی 
عناصر دیگر گروه هایی که تماماً تحت اداره دولت ایاات 
متحده هستند، در حال سازماندهی مجدد و انتقال مداوم 

از یک مکان به مکان دیگر  هس��تند. تمام این تحرکات 
نش��ان دهنده این است که اگر چه شاهد خروج نیروهای 
نظامی ایاات متحده آمریکا از س��وریه هس��تیم ولی در 
پس ای��ن خروج و س��اماندهی عناصر تروریس��تی یک 

سناریوی دیگر در حال تدارک است.
  ام�کان دارد دمش�ق و نیروهای ُکرد ب�ه توافقی برای 
تسلیم مناطق تحت سیطره ش�به نظامیان کرد به دولت 
قانونی دمشق دست پیدا کنند؟ اساسا راه حل جامع برای 
رفع اختاف ها میان ش�به نظامیان کرد و دولت دمش�ق 

چیست؟
قطعاً راه حل اساسی برای از بین بردن این اختافات 
بازگشت هموطنان کرد سوری به آغوش وطن است. ازم 
است همه حقوقی که شهروندان سوریه از آن برخوردارند 
برای هموطنان کرد نیز منظور شود. مطمئناً ما خواستار 
این امر هس��تیم که کردها را در کنار خود ببینیم، بویژه 
پ��س از آنک��ه آمریکایی ها آنه��ا را رها ک��رده و رفتند. 
همچنین در بسته هایی که طرف های سوری برای مذاکره 
با شبه نظامیان کرد آماده کرده اند، بر حضور عناصر کردی 

در دول��ت بویژه در متن قدرت و تصمیم گیری نیز تاکید 
شده اس��ت. تاش هایی جدی برای س��یطره بر مناطق 
مختل��ف و یکپارچه کردن آنه��ا و تامین امنیت در آنجا 

در دست اقدام است. 
  آیا با خروج آمریکا تغییر خاصی در ایفای نقش متحدان 
ایاات متحده در منطقه بویژه اسرائیل، عربستان و ترکیه 

در برابر سوریه و مقاومت روی خواهد داد؟
بدون ش��ک اتحاد ایران و س��وریه و همچنین حضور 
پرش��ور نیروهای مقاومت در منطق��ه منبع اصلی ترس 
و اضط��راب و عامل اصلی بازدارندگی نهادهای نظامی و 
امنیتی رژیم صهیونیس��تی است. بر همین اساس اتحاد 
میان روس��یه و س��وریه و نزدیکی میان 2 کشور ایران و 
روس��یه نیز از اصلی ترین نگرانی های رژیم صهیونیستی 
و متح��دان این رژیم در منطقه و خارج از آن به ش��مار 
می رود. اگر آمریکا در کوتاه مدت و میان مدت از س��وریه 
خارج ش��ود، بدون تردید برخ��ی متحدان آن در منطقه 
و س��وریه فعال خواهند شد. از این منظر هر لحظه باید 
منتظر گشوده شدن پرونده جدیدی علیه محور مقاومت، 

ایران و سوریه باشیم.
  برخی کش�ورهای منطق�ه و فرامنطقه پس از فروکش 
کردن بحران تروریس�م در سوریه خواهان حضور دوباره 
در س�وریه هس�تند. در این میان می توان به کشورهایی 
همچون امارات عربی متح�ده و بحرین که به طرفیت از 
عربس�تان وارد این فرآیند شده اند، اش�اره کرد؛ موضع 

دمشق در قبال این اعام آمادگی چیست؟
بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه که در بحث 
مش��کات امنیتی و جنگ سوریه در کنار دمشق حضور 
نداشتند و برخی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از 
عناصر مخالف دولت و تروریس��ت ها حمایت می کردند، 
در ش��رایط فعلی و با توجه به این امر که سوریه توانسته 
اس��ت از این مش��کات عب��ور کن��د و در مراحل آخر 
مبارزه با عناصر تروریس��تی و مس��لح قرار گرفته، سعی 
دارند با حضور در س��وریه به اس��م بازسازی و آبادانی در 
خوش بینانه ترین ش��رایط برای خود انتفاع مالی حاصل 
کنند. قطعا در مسیر آبادانی و بازسازی سوریه کشورهایی 
که در مراحل و برهه های س��خت در کنار دولت و مردم 
سوریه حضور داش��تند در اولویت قرار دارند و جمهوری 
اس��امی ای��ران در راس این کش��ورها خواهد بود. نکته 
دیگری که درباره گسترش فعالیت های دیپلماتیک اخیر 
کشورهای عربی و همچنین س��فر عمر البشیر و برخی 
دیگر از ش��خصیت  های سیاسی کش��ورهای مختلف به 
س��وریه در روزهای اخیر وجود دارد، این اس��ت که این 
مساله به وضوح بیانگر تغییر مواضع بین المللی و در راس 
آنه��ا ایاات متح��ده و اتحادیه اروپایی در قبال س��وریه 
است. این دگرگونی ها مدیون رشادت های ارتش سوریه و 
جریان مقاومت در مقابله با گروه های تروریستی و مسلح 
و همچنین آزادس��ازی اراضی تحت اش��غال این عناصر 
بوده که باعث ایجاد مشروعیت در سطح بین المللی برای 
دولت سوریه شده است. باید بپذیریم که آمریکا تعدادی 
گماش��ته در کش��ورهای غربی، کش��ورهای منطقه ای 
و همچنی��ن حوزه خلیج فارس دارد ک��ه پس از گردش 
واشنگتن از مواضع خود در قبال سوریه این کشورها باید 
از ای��ن گردش تبعی��ت کرده و موضع خ��ود را در قبال 
دمشق تغییر دهند. از همین رو شاهدیم دشمنان دیروز، 
در حال اتخاذ مواضع کامًا متفاوت با قبل و ایراد بیانات 

مثبت در قبال سوریه هستند.

  آیا این حضور تنها به مس�ائل مربوط به بازسازی ختم 
می شود؟

طبیعی اس��ت که هر زمان یک دولت متخاصم بعد 
از چند س��ال وارد زمین بازی کشور هدف می شود باید 
پوش��ش های متفاوتی برای اقدامات خود فراهم کند. بر 
ای��ن باورم ک��ه امارات و بحرین و حتی کش��وری مانند 
سودان که رئیس جمهور آن )عمر البشیر( اخیراً با بشار 
اس��د دیدار کرد، به طرفیت و وکالت از عربس��تان وارد 
سوریه شده اند. آنها اعام کرده اند سفارت های خود را در 
دمشق بازگشایی می کنند اما همه می دانیم از قدیم اایام 
تاکنون مقرهای دیپلماتیک و سفارتخانه ها به عنوان یک 
ایس��تگاه اطاعاتی، اقتصادی و سیاس��ی مورد استفاده 
قرار می گیرد. به عبارت دیگر این کش��ورها با بازگشایی 
سفارتخانه های خود دوباره ارتباط شان را با سرویس های 
اطاعاتی مانند موساد، س��یا، ام آی6 و... فعال می کنند 
و از س��وی دیگر به دلیل ارتباط با عربس��تان ماموریت 
رصد مستش��اران ایرانی و حتی تحرک علیه جمهوری 
اسامی را در دستور کار قرار خواهند داد. به نظرم ورود 
مجدد این کش��ورها را باید دس��تاورد سیاسی و میدانی 
برای دمش��ق به حس��اب آورد اما دستگاه های امنیتی و 

نظارتی س��وریه باید مراقب تحرک آنها باش��د، چرا که 
تروریس��ت های داعش و القاعده همچنان در بخش��ی از 
جغرافیای س��وریه حضور دارند و از س��وی دیگر بخش 
اعظمی از این تش��کیات  در عراق و س��وریه به صورت 

زیرزمینی در حال فعالیت هستند.  
  حضور مستشاران نظامی و متخصصان فنی- خدماتی 
ایران در سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟ نقش آنها پس 

از خروج آمریکا از کشورتان چگونه خواهد بود؟
تاثیر مستش��اران نظام��ی و کارشناس��ان ایرانی در 
س��ازمان های نظام��ی و امنیت��ی و حتی س��ازمان های 
خدماتی سوریه همچون نفت، برق، حمل ونقل و... بسیار 
گس��ترده و غیرقابل وصف بوده است. این حضور چنان 
تاثیر مثبتی در پی داشته که باعث شد نهادهای دولتی 
با کمترین هزینه ها به وظایف از پیش تعیین ش��ده خود 
عمل کنند. البته باید یک بار دیگر بر این موضوع تاکید 
کرد که حضور ایران در س��وریه کامًا قانونی و بر اساس 
درخواست دولت مشروع سوریه و تحت موافقتنامه های 
دفاع��ی مش��ترک میان دمش��ق و تهران اس��ت، لذا به 
نظر می رس��د ب��ه دلیل کارنامه درخش��ان ایران، حضور 
متخصص��ان ایرانی در تمام س��طوح )نظامی، خدماتی و 

فنی( سوریه پس از خروج ایاات متحده هم ادامه داشته 
باشد.  

  اساس�اً حضور ایران در س�وریه به عنوان راس جریان 
مقاوم�ت در منطقه و مهم ترین کنش�گر ضد تروریس�م 
در بحران س�وریه را چگونه باید تحلی�ل کرد؟ آیا نقش 
تهران را در محور سیاس�ی و تبیین قانون اساسی مفید 

می دانید؟ 
واقعیت این اس��ت که نقش جمهوری اسامی ایران 
به عنوان ش��ریک استراتژیک س��وریه از همان لحظات 
اول آغاز جنگ در این کشور پوشیده نیست. ایران نقش 
بس��یار مهمی را در ثبات و ایس��تادگی دولت سوریه در 
مقابله با تروریس��م بین المللی که توسط ایاات متحده 
آمریکا به ش��کل ع��ام در منطقه خاورمیانه و به ش��کل 
خاص در س��وریه اداره می ش��د، ایفا کرد. روابط تهران و 
دمشق، روابط بس��یار عمیق و مثبتی است و این مساله 
هم اکنون در جامعه و در میان مردم سوریه به رغم وجود 
برخی اختاف نظرها در حال ریشه دواندن است. درباره 
پیش نویس قانون اساس��ی جدید اختاف نظرها و تفاوت 
دیدگاه ها میان اعضای پارلمان وجود دارد اما نکته مثبت 
در این زمینه این اس��ت که به رغ��م دخالت های برخی 

کش��ورها و همچنین س��ازمان ملل متحد در امر تدوین 
این پیش نویس، پیشرفت قابل توجهی در این باره حاصل 
ش��ده است. البته باید این نکته را یادآور شوم که منشور 
عمومی و قانون اساسی سوریه باید مطابق خواست مردم 
س��وریه و بدون وجود دخالت های خارجی تدوین شود. 
همچنین دولت های دوست باید در این راه به جهت غلبه 
بر مش��کات به دمشق کمک کنند و همچنین در دیدار 
با احزاب سیاس��ی سوری که بدون تردید اختاف نظرها 
و وابستگی های سیاسی و مذهبی مختلفی دارند، آنها را 

برای ارائه آنچه به نفع مردم سوریه است، متحد کنند.
  امکان تغییر س�اختار سیاسی سوریه با رجوع به آرای 

مردم در وضعیت کنونی تا چه حد وجود دارد؟
این امکان وجود دارد که اگر مردم س��وریه در قانون 
اساس��ی جدید خواهان این موضوع باشند، نظام سوریه 
از نظام ریاس��تی به نظام پارلمانی تغییر ماهیت دهد. در 
حال حاضر کمیته های مختلف��ی از طیف های گوناگون 
مردم سوریه در حال کار و آماده سازی پیش نویس قانون 
اساسی جدید هستند. این امر اگر مورد موافقت قرار گیرد 
و در همه پرس��ی توسط مردم س��وریه تایید شود، امکان 

تغییر نظام به پارلمانی متصور است.

بررسی دایل خروج آمریکا از شام در گفت وگوی »وطن امروز« با نماینده سابق پارلمان سوریه

مقاومت پیروز نهایی خاورمیانه بزرگ
نگاهی به استراتژی ترامپ در فرآیند خروج از سوریه و افغانستان

کاهش ردپای آمریکا
راس بکر*: خروج سربازان آمریکایی از سوریه بخشی از یک برنامه 
بزرگ است. برنامه ای که از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ایاات متحده برای پایان بخشیدن به حضور نظامی ایاات متحده 
آمری��کا در همه ج��ای دنیا بویژه در مناطق��ی که حضور ارتش 
ایاات متح��ده در آنجا تاثیر مثبتی نداش��ته و غیرضروری بوده، 
قلمداد می ش��ود. او ش��خصاً با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روابط 
دوستانه برقرار کرده و معتقد است بسیاری از اهداف مشابهی که نیروهای آمریکایی 
برای حصول آنها در منطقه حضور داش��تند، توسط نیروهای ارتش ترکیه حاصل 
ش��ده اس��ت. این بدان معناس��ت که آمریکا در تحقق اهدافش به صورت نصف و 
نیمه به خروجی مبهم دست یافته است اما این همان چیزی نیست که پنتاگون و 
مجموع اتاق فکر کاخ سفید آن را نقطه گذاری کرده بود و نشان می دهد درگیری در 

واشنگتن بر سر خروج از سوریه و افغانستان همچنان ادامه دارد. 
بدیهی است این اقدام دونالد ترامپ موجب نارضایتی گسترده در جامعه دفاعی 
ایاات متحده شده است. این بخش از جامعه معتقدند ایاات متحده آمریکا متحدان 
وفادار خود یعنی ش��به نظامیان کرد را در س��وریه تنها رها کرده و زمینه را برای 
دسترسی نیروهای ارتش ترکیه به زمین سوریه برای هدف قرار دادن شبه نظامیان 
کرد فراهم کرده است. در اینجا ممکن است عده ای بگویند طیف ناراضی حاضر در 
خاک آمریکا را تنها دموکرات ها تشکیل می دهند اما باید بدانیم بحث حضور نظامی 
آمریکا در سوریه یک پرونده ملی و آمیخته با منافع تمام طیف های موجود در ساختار 
قدرت این کشور ارزیابی می شود. به عنوان نمونه جناح متعلق به صهیونیست های 
مس��یحی که از ابی قدرتمندی در ساختار سیاس��ی آمریکا برخوردارند و اتفاقاً با 
مهره های تاثیرگذار جمهوری خواهان در ارتباطند، خواهان ادامه حضور ارتش آمریکا 
در س��وریه بوده و هرگونه خروج این کش��ور از افغانستان بویژه سوریه را بر خاف 
منافع خود می دانند، چرا که آنها قطب فروش تسلیحات در ایاات متحده به حساب 
می آیند و از سوی دیگر تعهدهایی به اسرائیل دارند که نمی توانند از زیر بار آن شانه 

خالی کنند.   

این در حالی اس��ت که مخالفان خروج آمریکا از س��وریه و بس��یاری از محافل 
سیاس��ی و اتاق های فکر پنهان در ایاات متحده اعام کرده اند خروج این کشور از 
سوریه به سود ایران و روسیه است. کارشناسان نظامی ایاات متحده آمریکا بویژه 
طیف سنتی آنها به شکل گسترده ای معتقدند تنها کسانی که از خروج نیروهای 
نظامی ایاات متحده از سوریه سود می برند، »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه و 

همچنین دولت های روسیه و ایران هستند.
به رغم خصومت دیرینه و عمیق آمریکا و ش��خص دونالد ترامپ با ایران، وی 
بیشتر در پی تحقق استراتژی خود که با عنوان »کاهش ردپای آمریکا« شناخته 
می شود، است. رئیس جمهوری ایاات متحده خواستار عدم حضور آمریکا در نقاط 
مختلف جهان از جمله غرب اروپا، کره جنوبی و... است. ترامپ یک انزواطلب واقعی 
به حساب می آید و به شیوه طیفی از سیاستمداران دهه 40 میادی که مخالف 
دخالت های ایاات متحده در اروپا بودند عمل می کند. دونالد ترامپ معتقد است 
حامیان وی در ایاات متحده از سیاس��ت بازگش��ت نظامیان آمریکایی به کشور 
خ��ود کامًا حمایت می کنند و به نظرم این دیدگاه وی تا حد زیادی در تضاد با 
سیاست های کان آمریکاست. اینکه می گویم »حامیان وی« یعنی کسانی که به 
او رای داده اند یا پس از سیاس��ت های ملی گرایی اخیر به سمت کمپین او جذب 
و جلب ش��ده اند. بدیهی است او با این کار خود درصدد است به همگان بفهماند 
برای تحقق شعارهای خود دست به هر کاری خواهد زد و البته بخش دیگری از 
افکار ترامپ درباره خروج نظامیان کشورش از سوریه به نگاه تجاری او به امنیت 
بازمی گردد. یعنی او امنیت را به عنوان یک کاای استراتژیک به حراج می گذارد 

تا به بااترین قیمت بفروشد!  
پ��س از اعام خبر خروج آمریکا از س��وریه نخس��ت وزیر اس��رائیل اعام کرد 
پایگاه های ایران و حزب اه در سوریه را هدف قرار خواهد داد و در این باره نکته هایی 
وجود دارد اما من باور دارم که تل آویو در وضعیت کنونی دست به اقدامات با ریسک 
ب��اا نمی زند. اگرچه از رئیس جمهوری ایاات متحده آمریکا به عنوان حامی جدی 
اس��رائیل یاد می شود ولی باید توجه داش��ت حمایت های دونالد ترامپ از اسرائیل 
عمدتاً اقدام های نمادین و نمایشی است. انتقال سفارت ایاات متحده از تل آویو به 
قدس یکی از این موضوعات بود که اگرچه سر و صدای زیادی از حیث رسانه ای به 
پا کرد اما به وضوح می بینید در وضعیت فعلی هیچ صحبتی از آن به میان نمی آید 
و حتی اسرائیل درباره آن سکوت کرده است. این همان نمایش سیاسی ترامپ برای 
جلب و ادامه حمایت ابی یهود در خاک آمریکا به ش��مار می رود و درباره س��وریه 

همچنین سناریویی جاری است.  
ترامپ معتقد است اس��رائیل به اندازه کافی قدرتمند است تا بتواند از خود در 
برابر حزب اه لبنان و جنبش  های اسامی و مقاومت همچون حماس در نوار غزه 
مراقبت و صیانت کند. به نظرم اگر »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نس��بت به خروج نظامیان آمریکایی از س��وریه اعتراض جدی و مخالفت شدیدی 
داشت، دونالد ترامپ هیچ گاه نظامیان آمریکا را از سوریه خارج نمی کرد. این روند 
می توانس��ت تا زمانی که برای طرف اس��رائیلی اطمینان قلبی حاصل شود، ادامه 
داشته باشد. دونالد ترامپ همیشه )چه به صورت تلویحی و چه به صورت آشکار( 
از اقدامات نظامی ارتش اس��رائیل در منطقه حمایت کرده اس��ت و همانند رونالد 
ریگان، رئیس جمهوری پیش��ین ایاات متحده آمریکا که در تایید اقدامات نظامی 
سربازان اسرائیلی می گفت »پسران مان همیشه پسران مان باقی می مانند« گام بر 
می دارد. بنابراین مساله ای که درباره خروج آمریکا از سوریه بیش از پیش اهمیت 
دارد، صرفاً خروج ارتش این کشور از سرزمین شام نیست، بلکه اعام خروج و سپس 
ابقای ارتش در س��وریه به مدت 4 ماه، نش��ان از عدم وجود هماهنگی در سطوح 
عالی پنتاگون و کاخ سفید دارد و یک آشفته بازار سیستماتیک را به تصویر می کشد. 
ترامپ از مدت ها قبل قصد خروج از سوریه و حتی افغانستان را داشت و اتفاقاً 
درگی��ری او با »جیمز متیس« وزیر دفاع س��ابق آمریکا دقیق��اً بر پایه عدم درک 
راهبردهای نظامی )هزینه و فایده میدانی( توسط ترامپ استوار بود. متیس چندین 
دکترین نظامی را در آمریکا به رش��ته تحریر درآورد و در حوزه میدان هم آنها را 
عملیاتی کرد. او اولین فرماندهی بود که پا بر خاک افغانستان در سال 2001 و خاک 
عراق در 2003 گذاشت؛ پس نمی توان او را فاقد سواد نظامی کاسیک دانست اما 
آنچه روابط این دو را با دگرگونی روبه رو کرد و در نهایت منجر به جدا شدن متیس 
از بدنه دولت شد، عدم درک ترامپ و نگاه تجاری او به ارتش و بازوهای امنیتی و 

نظامی ایاات متحده بود.
* استاد علوم سیاسی دانشگاه راتگرز ایالت نیوجرسی آمریکا

نگاهی گذرا به شکست دنباله دار آمریکا در منطقه
خروج اجباری، تنها گزینه صلح افغانستان

عبدالمحمد طاهری*: رفت و آمدهای دیپلماتیک و اخباری که 
طی ماه های اخیر در ناحیه همس��ایه شرقی جمهوری اسامی 
ایران رخ داده بخوبی گویای این است که جنگ در افغانستان 
فرسایش��ی شده است. ممکن اس��ت ذهن عده ای در داخل و 
خارج از کش��ور درگیر این سوال باشد که چرا ایاات متحده به 
دنبال خروج از افغانس��تان اس��ت یا اینکه آیا سیاست های این کشور در پشت 
مرزهای ش��رقی ایران با مشکل مواجه شده است؟ پاسخ این ابهام ها و سواات 
را باید در وضعیت میدانی افغانستان و عملکرد طالبان جست وجو کرد. واقعیت 
این اس��ت که آمریکا و س��ایر قدرت ه��ای حاضر در پرونده افغانس��تان )مانند 
بریتانیا، آیس��اف، ناتو و...( از روند درگیری های میدانی و ناامنی در افغانس��تان 
که طی 17 س��ال اخیر رخ داده اس��ت خسته شده اند. آنها عاوه بر هزینه های 
هنگفت مالی، تلفات انسانی زیادی داده اند و حتی در داخل کشورهای خود با 

انتقاد افکار عمومی روبه رو شده اند.
باید توجه داش��ت بحث خ��روج نظامی��ان ایاات متحده از افغانس��تان در 
دولت های قبلی آمریکا و از س��وی روسای جمهور سابق مطرح شده و بسیاری 
از تحلیلگ��ران نظامی و سیاس��ی معتقد بودند به دلیل ص��رف هزینه های زیاد 
توسط ایاات متحده و همپیمانان آن، احتمال خروج بسیار کم است. به عنوان 
مثال س��اخت چندین فرودگاه نظامی در منطقه بگ��رام، کابل و قندهار دقیقاً 
نش��ان می دهد ایاات متحده با اهداف بلندمدت وارد افغانس��تان شده است. از 
جهت دیگر باید توجه داش��ت مذاکره با طالبان همچنان به نتیجه نرس��یده و 
از دید آمریکایی ها تهدید این جریان بومی افغانستان به قوت خود باقی است، 
لذا احتمال دارد تنها بخش��ی از نیروهای آمریکا از افغانس��تان خارج ش��وند و 
مابقی طی طرح جدید پنتاگون در این کشور وارد ماموریت جدید خود شوند. 
بر اس��اس داده های میدانی و رسانه ای موجود، طالبان بخش عمده ای از خاک 
افغانس��تان را در اختیار دارد و از این منظر حاضر به گفت وگو با ایاات متحده 
ش��ده است. طالبان به دنبال آن است تا به آمریکا بفهماند در تحوات میدانی 
افغانس��تان ضعیف شده اس��ت و از این جهت ایاات متحده هم نمی خواهد از 
موضع ضعف خاک افغانستان را ترک کند. در این میان باید توجه کنیم القاعده 
و داعش در افغانس��تان به دقت در حال رصد اوضاع هستند و احتمال خیزش 

آنها در آینده وجود دارد.

شاید عده ای برداشت کنند که حضور ایاات متحده در افغانستان باعث ثبات 
و امنی��ت خواهد ش��د اما بحث اصلی این اس��ت که هر چه آمریکا در پش��ت 
مرزهای ش��رقی جمهوری اس��امی و جنوب آس��یا حضور کمرنگ تری داشته 
باش��د، طبیعتاً امنیت کشور ما بیش��تر تثبیت خواهد شد. از این منظر خروج 
ایاات متحده از افغانس��تان را باید نوعی عقب نشینی تاکتیکی دانست اما بحث 
دیگر این اس��ت که 3 بازیگر اصلی در تحوات افغانس��تان )دولت وحدت ملی 
افغانستان، طالبان و آمریکا( از ادامه وضعیت فعلی خسته شده اند و حتی ارتش 
افغانس��تان هم وارد یک بازی فرسایش��ی با پایان نامعلوم شده است. اگر صلح 
ب��ا طالبان به نتیجه برس��د، بدون تردید بخش اعظم��ی از نیروهای آمریکایی 
از افغانس��تان خارج می ش��وند ولی بحث اینجاست که طالبان، ایاات متحده را 
اش��غالگر می داند و تا زمانی که آنها در خاک این کش��ور حضور داش��ته باشند 
صلح برقرار نخواهد ش��د. داده ها نش��ان می دهد اگر صلح در افغانستان منعقد 
نش��ود، طالبان هجمه های گس��ترده ای علیه آمریکایی ها اعمال خواهد کرد و 

این به معنای تحمیل هزینه های هنگفت بر حیثیت ایاات متحده خواهد بود.
بسیاری بر این باورند انتخابات ریاست جمهوری آتی در افغانستان می تواند 
بس��یاری از متغیرهای س��یال را به مولفه های ثابت تبدیل کند اما واقعیت این 
اس��ت که آینده و خروجی این انتخابات هم نامشخص است و این روند به نفع 
طالبان رقم خواهد خورد. تحلیلگران مس��ائل جنوب آسیا در آمریکا و حتی در 
اروپا بر این عقیده اند که آمریکا به هر ترتیب که شده صلح به طالبان را عملیاتی 
خواهد کرد و از این منظر براحتی از افغانس��تان خارج می ش��ود؛ این تحلیل تا 
حد زیادی غلط اس��ت، چون طالبان حضور ایاات متحده در افغانستان را مانع 
اصلی صلح می داند و از این منظر نمی توان آینده روشنی برای صلح و آتش بس 

یکپارچه در افغانستان متصور بود. 
باید متوجه بود نقش پاکس��تان در معادات امروز افغانس��تان بسیار مهم و 
اثرگ��ذار خواهد بود، از این منظر در ماه های آینده اس��ام آباد کنش��گری خود 
را فعال تر از گذش��ته خواهد کرد. موضوع دیگر این اس��ت که نقش جمهوری 
اس��امی در تحوات جنوب آس��یا پررنگ تر ش��ده و هر جا که تهدید از ناحیه 
گروه های تروریس��تی احس��اس ش��ود، نقش تهران فعال تر از گذش��ته نمایان 
می شود. با این تفاسیر یکی از دایل ورود ایران به فرآیند صلح افغانستان بحث 
ایجاد فضای مناس��ب برای مانور بعد از خروج آمریکا از افغانس��تان خواهد بود. 
به عبارت دیگر ایران به عنوان همس��ایه افغانس��تان به دنبال آن است تا بتواند 
همس��و با سایر شرکای منطقه ای خود مانند چین، روسیه، پاکستان و... فضا را 
برای ایجاد صلح و ثبات در کابل فراهم کند که این نش��انه کنش��گری مثبت 
تهران خواهد بود. در این راستا طالبان 17 سال با ایاات متحده به عنوان نیروی 
اش��غالگر در نبرد بوده و طبیعی است افغانس��تان را از آِن خود می داند. از این 
رو اینکه تا چه حد ایاات متحده و اشخاصی مانند »زلمی خلیل زاد« به عنوان 
یک آمریکایی افغان تبار می توانند با کمرنگ کردن نقش اشغالگری واشنگتن و 
پروپاگاندا روی افکار عمومی در افغانس��تان، طالبان را سر میز نگه دارند، کامًا 
در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ همراه شدن ملت افغانستان در بخش های مختلف 
این کش��ور با طالبان که البته یکی از دایل آن وجود فقر و جنایات حاصل از 

اقدامات آمریکا در این کشور است، خود گواهی بر این مدعاست.
بنابراین با توجه به معادات میدانی که از 17 سال پیش تاکنون و روز به روز 
در حال تجدید است، باید بگویم خروج کامل نیروهای ایاات متحده از افغانستان 
نه تنها امری اجباری بوده، بلکه این روند نش��ان می دهد: 1- استراتژی جنوب 
آسیای ترامپ با بن بست روبه رو شده و 2- محصول نهایی و خروجی منطبق با 
مذاکرات صلحی که واش��نگتن فضای آن را ترسیم کرده، تقریباً ناممکن است. 
این روند بدون تردید باید سال ها قبل در دستور کار ایاات متحده قرار می گرفت 
اما از آنجا که واشنگتن تنها منافع خود و متحدان اروپایی خود در ناتو را مدنظر 
داشت، تاکنون ادامه پیدا کرده است و مطمئناً به خروج ننگین منجر می شود. 
* رایزن اسبق جمهوری اسامی ایران در افغانستان

مجتبی مومنی: اعام خبر خروج نظامیان ایاات متحده از سوریه اگرچه در فضای رسانه های داخلی و منطقه ای باعث خوشحالی بسیاری از ملت ها شد اما در درون ایاات متحده درگیری های 
حزبی همچنان میان دموکرات ها و جمهوری خواهان ادامه دارد. تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی کشورش از سرزمین شام به حدی برای ژنرال های 
چند ستاره پنتاگون غیرمنتظره بود که جیمز متیس، وزیر دفاع کابینه ترامپ بدون هیچ مماشاتی استعفای خود را روی میز اتاق بیضی کاخ سفید قرار داد و تنها با چند جمله کوتاه از دولت 
جدا شد. همین امر بخوبی گویای این است که ترامپ چگونه آبروی نظامی ایاات متحده و همچنین وجهه سیاسی کشورش را با تفکر تجاری سازی امنیت به سخره گرفته است. طبیعی است 
که مهم ترین دلیل خروج نیروهای آمریکا از سوریه، کنشگری و اقدام های مثبت محور مقاومت علیه بیش از 100 جریان تروریستی در شام است. در این میان، چرخش یکباره واشنگتن آن 
هم در وضعیت فعلی که رژیم صهیونیستی درگیر نزاع داخلی در کنست است، با انتقاد شدید تل آویو روبه رو شده است. در واقع جمهوری اسامی ایران طی سال های اخیر در سوریه توانست گفتمان متعلق به 
مقاومت را در سطوح مختلف سوریه و عراق جاری کند و این همان نکته ای است که نشان می دهد پیروز نهایی در بحران تروریستی خاورمیانه غرب و متحدان واشنگتن نیستند. برای درک بهتر و روشن شدن 

دایل خروج نظامیان ایاات متحده از سوریه به گفت وگو با »انس الشامی« نماینده پیشین پارلمان سوریه نشستیم.

حس�ین راغب الحس�ین*:  خ�روج یکب�اره ایاات 
متحده از سوریه را باید نوعی عقب نشینی از راهبرد 
نظام�ی این کش�ور در منطقه غرب آس�یا بویژه در 
س�وریه دانس�ت. درس�ت که کمی بعد سناتورهای 
جمهوریخواه و دموکرات ایاات متحده با اعمال فشار 
بر ترامپ باعث ش�دند او دستور ابقای ارتش آمریکا 
در س�وریه را به مدت 4 ماه صادر کند اما به هر حال 
نگاه کاخ س�فید به پرونده س�وریه تنها در راستای 
تامین منافع واشنگتن است و هیچ اقدامی از سوی 
این کشور برای برقراری صلح و ثبات در سوریه انجام 
نشده است. باید توجه داشت که به صورت طبیعی و 
بر اساس قوانین بین المللی تمام نیروهای آمریکایی 
که داخل خاک سوریه حضور دارند در واقع نیروهای 
اشغالگر به حساب می آیند و نمی توان عنوان دیگری 
ب�رای آنها در نظر گرفت. از همین رو تمام فرآیندها 
برای خارج کردن آنها از خاک کشور خود را مشروع 

می دانیم که یکی از این راه ها مقاومت است.
ب�ه نظرم فرار نیروهای آمریکای�ی در واقع تاثیر 
نتایج پیروزی های چشمگیر و بزرگی است که ارتش 
س�وریه، نیروهای مقاومت و دیگر متحدان دمش�ق 
آنها را رقم زدند. از این رو رهبران و سیاس�تمداران 
آمریکای�ی در پروژه ه�ای قبلی اع�م از راهبردهای 
سیاسی و نظامی خود در سوریه شکست را پذیرفته 
و اق�دام به خ�روج از این کش�ور کردن�د. این بدان 
معناس�ت که س�وریه برای ایاات متح�ده منفعت 
سیاسی، نظامی و مالی ندارد و به همین جهت خروج 

این کشور را باید یک شکست چند ضلعی بدانیم.
بس�یاری از کارشناس�ان و ناظران بین المللی با 
توج�ه به اقدامات مح�ور مقاومت، ایران، روس�یه و 
س�وریه در برابر مس�اله تروریس�م در غرب آسیا، 
اعتقاد دارند تروریسم و اقدامات غرب مدت ها قبل 
شکس�ت خورده و این س�وال در ذهن آنها به وجود 
آمده که اگر این تحلیل درست است چه امری باعث 
شده آمریکا در وضعیت کنونی سوریه را به مقاومت 

واگذار کند؟ پاسخ کاماً روشن است؛ ایاات متحده 
آمریکا به شکل داوطلبانه حاضر به خروج از سوریه 
نش�د، بلکه دلیل اصل�ی خروج نیروهای اش�غالگر 
شکس�ت مطلق راهب�رد ایاات متحده در س�وریه 
بود. اما باید به این نکته توجه کرد که ایاات متحده 
آمریکا با وجود خروج از س�وریه متحدان خود را در 
سوریه به حالت آماده باش گذاشته است و اینها همان 
گروه هایی هس�تند که در جای جای بحران سوریه 
مورد حمایت کامل واشنگتن قرار داشتند؛ گروه هایی 

همچون مسلحین ارتش آزاد 
ک�ه در حال حاضر ب�ا دولت 
اردوغان همکاری می کنند یا 
شبه نظامیان کرد در شمال و 
شمال ش�رق سوریه که تمام 
آنها بخشی از راهبرد نظامی 
و میدانی ای�اات متحده در 
س�وریه را تشکیل می دهند. 
بر این اس�اس آمریکا در نظر 
دارد درگیری ه�ا در س�وریه 

همچنان ادامه یابد تا آنچه را که در دس�تور کار قرار 
داده و در قالب یک برنامه هماهنگ با اسرائیل است، 
همچنان به زیست خود ادامه دهد. طبیعی است در 
ادبیات سیاس�ی و نظامی این سناریوها را به عنوان 
یک راهبرد چندایه قلمداد می کنند تا حیات آن به 

خطر نیفتد.
در این بین ممکن است از سوی مخاطبان سوال 
ش�ود که اقدامات ارتش س�وریه و مقاومت در برابر 
تروریس�م و همچنین نقض تمامیت ارضی س�وریه 
توس�ط ارتش کش�ورهای خارجی همچون آمریکا 
و ترکیه چ�ه خواهد بود؟ باید بگوی�م موضع ارتش 
س�وریه ی�ک موضع کام�ًا ثاب�ت و غیرقابل تغییر 
است که در رأس آن دفاع از امنیت ملی و همچنین 
شهروندان س�وری قرار دارد. ارتش عربی سوریه با 
مقاومت در برابر عناصر تروریستی که از 83 کشور 

مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای توس�ط کشورهای 
مختلف حمایت مالی، نظامی و رس�انه ای می شدند 
با جدیت مقابله کرد و این روند طی جنگ 7 س�اله 
به یک افس�انه بزرگ تبدیل شد. این ارتش نه تنها 
اکنون توانایی کامل از بین بردن و س�لطه بر عناصر 
باقیمانده تروریس�ت را داراس�ت، بلکه می تواند به 
مقابله با کش�ورهای منطقه ای و فرامنطقه ای حامی 
تروریس�ت ها بپردازد. به عبارت دیگر ارتش سوریه 
با خ�روج نظامی آمری�کا )به ص�ورت کوتاه مدت یا 
میان م�دت( از س�وریه، تنها 
ماموریت مبارزه با تروریسم 
را ب�ه عهده نخواهد داش�ت، 
بلکه دایره ماموریت های آن 
گس�ترده خواه�د ش�د و در 
فاز بعدی صیان�ت از مرزها و 
مقابله با کشورهای متجاوز را 
به عهده خواهد داشت. از این 
رو ارتش سوریه کاماً آمادگی 
دفاع و مب�ارزه برای حفاظت 
از تمامیت ارضی کش�ور در برابر هر ارتش اشغالگر 
و متجاوزی را خواهد داش�ت.  در این راس�تا مواضع 
بس�یار گوناگونی از س�وی متحدان ای�اات متحده 
درب�اره خروج نظامیان این کش�ور از س�وریه اتخاذ 
شد که بیانگر آرایش سیاسی و نظامی در زمین بازی 
س�وریه است. ما معتقدیم ترکیه، عربستان سعودی 
و رژی�م صهیونیس�تی مهره های�ی هس�تند که در 
چارچ�وب راهبرد ایاات متح�ده و بنا بر صاحدید 
واشنگتن به حرکت در می آیند و طبیعتاً باید همسو 
با واشنگتن گام بردارند. از این جهت مواضع آنکارا، 
ریاض و تل آویو هم به دستورات صادره از کاخ سفید 
گره خورده است و بازیگردانی این عرصه در دستان 
ایاات متح�ده آمریکا باقی خواه�د ماند. بر همین 
اساس ما با یک دید کلی به این مبارزه نگاه می کنیم 
که در یک طرف این درگیری بزرگ، نیروهای خیر و 

در طرف دیگر نیروهای شر حضور دارند و تمام تاش 
خ�ود را برای پی�روزی در برابر آنها به کار می بندیم. 
طبیعت�اً باید متوجه ب�ود که ایاات متح�ده در هر 
منطقه ای که وارد ش�ده، نه تنها هزینه های میلیارد 
داری را تقبل کرده، بلکه به گونه ای سیاست خود را 
جلو برده است که وانمود کند اگر از آن جغرافیا خارج 

شود بحران فراگیر خواهد شد. 
به عبارت دیگر آمریکایی ها در هر پرونده ای که 
مفتوح می کنند، سعی دارند خود را منجی آن به دنیا 
معرفی کنند. 3 نمونه از این پرونده ها همچنان مفتوح 
هستند که افغانستان، عراق و س�وریه را باید مورد 
اشاره قرار داد. با نگاهی به اوضاع و احوال افغانستان 
براحتی می فهمیم نه تنها در طول 17 سال هیچ اقدام 
مثبتی از سوی آمریکا نشده، بلکه راهبرد اخیر آنها 
در قالب استراتژی ترامپ برای مقابله با تروریسم هم 
به بن بس�ت رسیده است. در عراق هم شاهد چنین 
وضعیتی هستیم؛ باید به این درک و تحلیل برسیم 
که حمله 2003 آمریکا به عراق باعث شد بذر داعش 
در آنجا کاشته شود و تا امروز که بیش از یک سال از 
سقوط خافت خودخوانده آنها در موصل می گذرد، 
شاهد تحرکات زیرزمینی و مخفی آنها هستیم. نمونه 
ای�ن وضعیت را از 7 س�ال پیش تاکنون در س�وریه 
شاهد هستیم و مجموع این مولفه ها نشان می دهد 
ایاات متح�ده همچنان درباره تبیی�ن راهبردهای 
منطقه ای )جنوب آسیا و غرب آسیا( با مشکل مواجه 
است. بنابراین خروج ایاات متحده از سوریه و اباغ 
دس�تور ترامپ مبنی بر ابقای ارتش این کش�ور در 
سوریه به مدت 4 ماه، نشان از سردرگم بودن ایاات 
متحده در عرصه میدانی و سیاسی سوریه دارد. باید 
منتظر باشیم تا ببینیم راهبرد مکمل ایاات متحده 
آمریکا در سوریه چه خواهد بود و آیا رخدادهای باور 
نکردنی در زمین بازی سوریه نمایان می شود یا خیر. 
*نماینده پارلمان سوریه از شهرهای فوعه و 
کفریا و نایب رئیس کمیته صلح و حقوق بشر سوریه

اشغالگران، باتکلیف در شام
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ف��روش  و  تولی��د  می��زان  بررس��ی 
شرکت های بزرگ اصفهانی در دوره تحریم 
از روند صعودی تولید و فروش فوادسازان 
و رکوردشکنی داروسازی اصفهان در این 
دو م��اه حکای��ت دارد. در گ��زارش پیش 
رو وضعیت ش��رکت های ف��واد مبارکه، 
ذوب آهن، پتروشیمی اصفهان، پلی اکریل، 
داروس��ازی فارابی و صنایع نسوز توکا به 
عنوان برخی شرکت های بزرگ اصفهانی 
بورس مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت تا 
مشخص ش��ود آیا صنایع اصفهان از آغاز 
دور جدید تحریم های آمریکا توانس��ته اند 

تاثیرهای تحریم را کم اثر کنند؟
فواد مبارکه در بازه یک ماهه منتهی 
به 30 آبان ماه سال جاری موفق به فروش 
2 هزار و 719 میلیارد تومان محصول شد 
که نس��بت به مهرماه 107 درصد رش��د 

نش��ان می دهد. همچنین می��زان فروش محصول 
این شرکت در آذرماه برابر با 2 هزار و 230 میلیون 
تومان بوده اس��ت. بررس��ی عملک��رد ماهانه فواد 
مبارکه در 3 ماهه س��وم سال جاری نشان می دهد 
تحریم ها نتوانسته تغییر قابل توجهی در روند فروش 
ش��رکت ایجاد کند و میزان فروش این شرکت در 
ماه های پس��اتحریم نیز همچنان بااتر از میانگین 
ماهانه در سال جاری است. مضاف بر این، حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل این شرکت نیز چندی پیش 
در گفت وگو با فارس درباره وضعیت صادراتی شرکت 
از جایگزینی مشتریان اروپایی و تداوم صادرات 1/5 
الی 2 میلی��ون تنی فواد مبارکه در س��ال جاری 
خبر داد. این ش��رکت همچنین با ارائه فراخوان به 
شرکت های تأمین کننده فناوری و تجهیزات فوادی 
در جش��نواره ملی فواد، تاش دارد همه نیازهای 
خود را از داخل کش��ور و با کمترین تأثیرپذیری از 

تحریم ها تأمین کند.
تحریم اصلی این شرکت  از مردادماه امسال آغاز 
شد و تاب آوری آنها در 5 ماه اخیر خود بیانگر عدم 
توفی��ق آمریکایی ها در رس��یدن به هدف تعطیلی 
صادرات محصوات فلزی و به چالش کشیدن این 

صنعت استراتژیک در ایران است.
استمرار بهبود در ذوب آهن ■

میزان فروش ماهانه محصوات شرکت ذوب آهن 

در مهرماه برابر با 547 میلیارد تومان اعام شد و این 
عدد در آبان ماه با رشد 46 درصدی به 803 میلیارد 
تومان رسید و در آذرماه در سطحی بااتر از مهرماه 

و در عدد 592 میلیارد تومان تثبیت شد.
علت جهش یک باره فروش محصوات ذوب آهن 
در آبان ماه، مشکات به وجود آمده در تردد کامیون ها 
در ماه های قبل از آن بود که با رفع این مش��کات، 
حجم باایی از س��فارش ها در آبان ماه فروش رفت. 
روند فروش محصوات ذوب آهن در آذرماه و حتی 
در مرحله تحریم نیز همچنان بااتر از میانگین کل 

سال بوده و تولید شرکت در این ماه بااتر از ماه های 
آبان و مهر ثبت ش��ده اس��ت و در مجموع، تولید و 
فروش این شرکت در دوره جدید تحریم ها تأثیری 
منفی به خود ندیده و روند صعودی آن که در سال 

جاری قوت گرفته بود همچنان پابرجاست.
نشانه های حیات پویا در پلی اکریل ایران ■

این شرکت تازه احیا ش��ده که توانسته پس از 
غلبه ب��ر چالش های متعدد تولیدی در س��ال های 
اخیر، مجدداً در مسیر عادی خود قرار گیرد، مهرماه 
امسال 25 میلیارد تومان کاا به فروش رسانده که 

این عدد برای ماه های آبان و آذر به ترتیب 
40 و 41 میلیارد تومان بوده و این یعنی 
در 2 ماه اخی��ر و در دور جدید تحریم ها 
فروش این شرکت 60 درصد رشد را تجربه 
 کرده اس��ت. میزان تولید این شرکت در 
3 ماهه یادش��ده به ترتیب 2 هزار و 725، 
3 ه��زار و 889 و 2 ه��زار و 986 تن بوده 
اس��ت و این روند نشان می دهد بدون در 
نظر گرفتن جه��ش غیرع��ادی اما قابل 
توجیه تولی��د در آبان ماه، میزان تولید در 
آذرماه از مهرماه بااتر بوده و تحریم ها اثری 
در میزان تولید و فروش شرکت پلی اکریل 

ایران در این 2 ماه نداشته اند.
تولید و فروش نسوز توکا همچنان در  ■

مسیر صعود
نس��وز توکا نیز از جمله شرکت هایی 
است که در شرایط تحریمی توانسته روند 
رو به رش��د خود را در تولید، فروش و حتی توسعه 
خطوط تولیدی حفظ کند. این شرکت در مهرماه 
سال جاری 8/4 میلیارد تومان کاا فروخت که این 
عدد برای آبان ماه با جه��ش 54 درصدی به 13/3 
میلیارد تومان رسید و در آذرماه نیز فروش شرکت با 
8/4 درصد رشد نسبت به آبان ماه در 14/4 میلیارد 
تومان تثبیت شد. اعداد تولید شرکت در این 3 ماهه 
نیز برابر با 5 هزار و 615، 8 هزار و 943 و 6 هزار و 
133 تن بوده است و این یعنی نسوز توکا نیز همانند 
سایرین، توانسته روند صعودی تولید خود در آذرماه 

نسبت به مهرماه را حفظ کند.
 تاب آوری باای شرکت های اصفهانی در مقابل  ■

تحریم
به طور قطع، مقایسه روند 3 ماهه تولید و فروش 
ش��رکت ها برای قضاوت درباره تحریم ها نمی تواند 
نش��ان دهنده تمام حقایق باش��د اما به طور کلی، 
صنایع اصفهانی همواره بزرگ ترین و قابل اتکاترین 
نمونه ممکن برای ارزیابی وضعیت صنعت کل کشور 
بوده اند و بازه ممکن برای ارزیابی اطاعاتی آنها نیز 
همین 2 ماه آبان و آذر است. بر اساس این اطاعات، 
اغلب ش��رکت های بزرگ صنعتی اصفهان در این 
2 ماه توانس��ته اند تاب آوری خود در برابر فشارهای 
تحریمی را حفظ کنند و میزان تولید و فروش آنها 

همچنان در روندی صعودی باقی بماند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد
وجود 1832 کاس درس تخریبی 

در سمنان
مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان سمنان با بیان اینکه هزار و 832 کاس 
درس در این اس��تان تخریبی اس��ت، گفت: 36 
درصد فضای آموزشی اس��تان سمنان نیازمند 
مقاوم سازی است. سعید هژبری در جلسه شورای 
آموزش و پرورش اس��تان س��منان که با حضور 
علیرضا آش��ناگر، استاندار سمنان برگزار شد، با 
اشاره به وجود 793 فضای آموزشی اظهار داشت:   
5 هزار و 48 کاس درس در اس��تان س��منان 
وجود دارد ک��ه از این تعداد 62 درصد در حوزه 
شهری و 38 درصد در حوزه روستایی است. وی 
با اشاره به اینکه در 62 درصد فضاهای آموزشی 
ش��هری، 86 درصد دانش آموزان استان سمنان 
به تحصیل مش��غول هس��تند، افزود: در حوزه 
ش��هری با کمبود فضا مواجه هستیم و باید در 
این زمینه تدبیر شود. مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان سمنان اظهار داشت: 37 
درصد فضاهای آموزش��ی استان مستحکم، 36 
درصد نیازمند مقاوم سازی و 27 درصد از فضاها 
فرسوده تخریبی هستند. وی تصریح کرد: مطابق 
قانون نباید فضاهای تخریبی مورد استفاده قرار 
گیرد اما به علت کمبود فضا ناچار به استفاده از 
آنها هستیم. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان س��منان بیان کرد: همچنین24 
درصد فضاهای آموزش��ی شهرس��تان سمنان 
تخریبی، 27درصد قابل مقاوم سازی و 40 درصد 
مستحکم هستند. هژبری با اشاره به وجود 5 هزار 
و 48 کاس درس در استان سمنان تصریح کرد: 
ه��زار و 832 کاس درس تخریبی و 41 درصد 
کاس ها نیازمند مقاوم سازی هستند. وی اعتبار 
موردنیاز برای استانداردس��ازی مدارس اس��تان 
س��منان را 210 میلیارد ری��ال، اعتبار موردنیاز 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام را 425 میلی��ارد ریال و 
اعتبار موردنیاز برای مقاوم سازی مدارس را 950 
میلیارد ریال عنوان کرد. مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان سمنان، اعتبار موردنیاز 
برای احداث مدارس را هزار و 350 میلیارد ریال 
و اعتب��ار موردنیاز تخریب و بازس��ازی را 3 هزار 
و 640 میلی��ارد ریال عنوان کرد. هژبری با بیان 
اینک��ه در اجرای پروژه های مدارس بروکراس��ی 
اداری زیاد است، افزود: باید با توجه به حساسیت 

کار امور مربوط تسهیل شود.

وبلوچستانسمنان سیستان  
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان:

1۴3 کیلومتر بزرگراه در استان
 در دست اجراست

مدیرکل راه وشهرسازی سیستان و بلوچستان 
گفت: در حال حاضر 143 کیلومتر بزرگراه در 
سیستان وبلوچستان در دست اجراست که برای 
تکمیل آن به 250 میلی��ارد تومان اعتبار نیاز 

است. 
مس��عود مالکی اظهار داش��ت: ت��ا ابتدای 
س��ال 1392 کل بزرگراه ه��ای اس��تان 170 
کیلومتر ب��وده که با تاش های انجام ش��ده 
میزان این بزرگراه ها به 264 کیلومتر رسیده 
و بزرگراه های استان در مجموع 80 کیلومتر با 
اعتبار 112 میلیارد تومان توسعه یافته است. 
سیستان وبلوچستان   راه وشهرسازی  مدیرکل 
با بی��ان اینکه در حال حاض��ر 143 کیلومتر 
بزرگراه در دس��ت اجرا داریم که حدود 250 
میلی��ارد تومان اعتبار نی��از دارد، گفت: 390 
کیلومتر از باند دوم بزرگراه ها نیز مورد مطالعه 
ق��رار گرفته که برای اجرایی کردن آن نیاز به  

780 میلیارد تومان اعتبار است. 
وی افزود: طبق برنامه اجرایی امیدواریم تا 
دهه فجر عملیات اجرایی 20 کیلومتر از باند 
دوم بزرگراه زاهدان - چابهار را شروع کنیم. در 
این راستا 25 کیلومتر دیگر نیز مورد مطالعه 
قرار گرفته که با سفر مقام عالی وزارت راه به 
اس��تان دستور پیگیری اعتبار آن داده شده و 
اگر این اعتبار تامین ش��ود می توانیم عملیات 
اجرایی قطعه دوم این بزرگراه را هم آغاز کنیم. 
مالکی عنوان کرد: طی 2 س��ال گذش��ته 
پیشرفت فیزیکی باند دوم بزرگراه میرجاوه - 
زاهدان - بم از 31 درصد به 75 درصد رسیده 
است و 84 کیلومتر انتهای مسیر این بزرگراه 
تا مرز بین اس��تان های سیستان وبلوچستان 
و کرم��ان مطالعاتش انجام ش��ده اما به دلیل 
کمبود اعتب��ار عملیات اجرای��ی آن متوقف 
مانده ک��ه امیدواریم هرچ��ه زودتر اعتبار آن 
جهت مناقصه تامین شود. وی افزود: تاکنون 
ب��رای باند دوم بزرگراه زاه��دان به زابل 181 
میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن 
و رسیدن به میلک نیاز به 300 میلیارد تومان 
دیگر است همچنین برای  باند دوم میرجاوه- 
زاهدان - بم تاکنون 40 میلیارد تومان هزینه 
ش��ده که برای تکمیل آن ب��ه 389 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.

تولید و فروش فواد همچنان صعودی؛ رکوردشکنی داروسازی اصفهان در فروش

اصفهانی ها چگونه تحریم ها را دور می زنند؟

ادامه از صفحه اول
تحریم ها مهم ترین بخش 
مشکل به حس��اب می آید... لغو تحریم ها، موضوع 
اصلی و مهم مذاکرات اس��ت«. او همچنین ابتدای 
س��ال 94 و پس از تفاهم سیاسی لوزان و پیش از 
توافق نهایی وین، طی بیانیه ای مشترک با فدریکا 
موگرینی گفته بود: »تمام تحریم ها لغو خواهد شد«.

دوم- ظری��ف می گوی��د: »مذاک��رات م��ا درباره 
برجام تا فروردی��ن 94 )یعنی 3 ماه قبل از توافق 
نهایی برجام( صرفا هس��ته ای و امنیتی بود. آقای 
دری اصفهانی فروردین 94 در لوزان وارد مذاکرات 
شد، یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی 

نمی کردیم«.
اینک��ه ظریف با فرافکنی س��عی دارد از نقطه 
ضعف تیم مذاکره کننده برای فرار به جلو استفاده 
کند قابل تامل و تاس��ف است. در حالی که عامل 
اصلی پذیرش ایران برای نشستن بر سر میز مذاکره 
رفع تحریم های مالی، بانکی و اقتصادی بوده، این 
یک ضعف آش��کار محسوب می ش��ود که ایران از 
متخصصان و کارشناس��ان مرتبط ب��ا حوزه مالی، 
بانکی و اقتصادی استفاده نکرده است. کامل نبودن 
تیم مذاکره کننده ایرانی در حالی بود که در طرف 
مقابل »آدام ژوبین« رئیس اداره کنترل دارایی های 
خارج��ی وزارت خزان��ه داری آمری��کا )اوفک( از 
همان ابت��دای مذاکرات به عنوان عضوی از هیات 
مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات حضور داشت. او 
مسؤولیت مدیریت اجرای تحریم های آمریکا علیه 

ایران در مذاکرات را بر عهده داشت.
آدام ژوبین پس از پایان مذاکرات از سال 2015 

تا 2017 در س��مت معاونت تروریسم و اطاعات 
محرمان��ه مالی وزارت خزانه داری مش��غول به کار 
ش��د. عاوه بر آدام ژوبی��ن، »ریچارد نفیو« معاون 
هماهنگ کننده سیاست تحریم های وزارت خارجه 
آمریکا نیز دیگر عضو هیات مذاکره کننده آمریکا بود 
که از اوایل سال 2013 به تیم آمریکایی پیوست. 
ضم��ن اینکه یک تیم کارشناس��ی نی��ز در حوزه 

مسائل مالی به این دو کمک می کرد. 
س�وم- ظریف پس از 8 ماه انتظار منفعانه برای 
اقدامات اروپا و تنف��س مصنوعی به برجام، ایجاد 
سیستم مالی SPV توسط اروپا را تقریبا شکست 
خ��ورده می داند. او می گوید: »البته اروپایی ها یک 
فرصت ج��دی داش��تند در ای��ران و این فرصت 
را ب��ه خاطر بی عملی و انفع��ال در برابر آمریکا یا 
ناهماهنگی داخلی یا فرصت طلبی از دست دادند. 

متاسفانه اروپا آمادگی هزینه کردن را ندارد«.
دلیل انفعال اروپا نیز کاما روشن است. مطابق 
رون��دی که پس از برجام برقرار بود و ایران هیچ گاه 
پاسخ مناس��بی به اقدامات تحریمی آمریکا نداد و 
هم��واره بر ادامه حضور در برج��ام تاکید کرد)چرا 
ک��ه مکانیزم مطمئنی برای خروج ای��ران از برجام 
حتی با وجود بدعهدی طرف مقابل وجود نداش��ته 
است-رجوع کنید به بند 37 برجام(، در قبال اروپا 
نیز این روند ادامه داش��ت و تیم ظریف جز تمدید 
چندباره ضرب ااجل برای حفظ برجام توسط اروپا، 
هیچگاه واکنش درخوری به انفعال اروپا نشان نداد. 
همان وعده سیستم مالی SPV نیز با تدبیر رهبری 
و تهدید ایش��ان مبنی بر از سرگیری فعالیت های 
هس��ته ای، توس��ط اروپا به ایران داده شد. ریچارد 

نفیو نیز در کت��اب »هنر تحریم ها« نکته مهمی را 
در خصوص اقدامات جبرانی ای��ران در مقابل اروپا 
در سری قبلی تحریم ها تذکر می دهد. او می نویسد: 
»اینکه چرا این تحریم های جبرانی شکست خوردند 
خود سوال جالبی است. شاید مشکل در عدم تناسب 
تحریم های جبرانی بود که ایران اعمال کرد. در واقع 
در ای��ن حالت اقتص��اد اروپا تاثیر زی��ادی در خود 
احس��اس نکرد که بخواهد سیاست هایش را تغییر 
بدهد. منطقا ای��ران باید تاش می کرد تحریم های 
خود و فشارها بر طرف های اروپایی را افزایش دهد 
تا به نتایج مطلوب برسد«. در واقع ریچارد نفیو نیز 
معتقد است اقدام متناسب با رفتار اروپا، می توانسته 

اروپا را از ترس زیان با ایران همراه کند.
چهارم- جناب ظریف می گوید: »نگاه کنید دیوان 
بین المللی دادگس��تری به آمریکا دستور داده اما 
آمریکا اجرا نمی کند. اینکه کشوری در دنیا کشور 
قانون ش��کن و یاغی است معنایش این نیست که 
قانون و توافق بد اس��ت، معنایش این است که آن 

دولت بد و یاغی است«.
این سخن همان دغدغه اصلی منتقدان دولت 
در تعامل با آمریکاس��ت. اگر قرار باشد قانون-که 
منشا آن عمدتا منافع استکبار است- فقط به ابزاری 
برای کنترل جمهوری اس��امی تبدیل شود و در 
عوض طرف مقابل به هر دلیلی به آن تمکین نکند 
و اقدامات مستکبرانه خود را انجام دهد و از طرفی 
مطابق با تجربیات تاریخی، دوراندیشی رهبری و 
تذکر متعدد دلسوزان نظام به آن بدعهدی واقفیم، 
چه دلیل قانع کننده ای برای محدود کردن خود و 

دادن امتیازهای متعدد وجود دارد؟

ادامه از صفحه اول
... ام��روز، »لیبرمن« و 
»نتانیاهو« که خ��ود را جدی     ترین و تواناترین 
اف��راد در تقابل با قدرت مقاومت می دانس��تند 
در مقابل آن سر تسلیم فرود آورده اند. آنچه ما 
طی 12 سال اخیر شاهد آن بوده       ایم، جابه جایی 
نمادهای شکست رژیم صهیونیستی با یکدیگر 

است نه چیز دیگر!
واقعیت امر این است که رژیم صهیونیستی 
پ��س از تجربه چندی��ن بار شکس��ت در برابر 
مقاومت اس��امی لبنان و فلسطین، با حمایت 
ایاات  متح��ده آمری��کا و نقش آفرینی ارتجاع 
منف��ور عربی و در رأس آنها س��عودی، س��عی 
کرد پروس��ه »ایجاد فرسایش نظامی در جبهه 
مقاوم��ت« را مدیری��ت کن��د. اساس��ا یکی از 
اصلی     ترین دایل راه اندازی گروه تروریس��تی � 
تکفیری داعش توسط غرب و رژیم صهیونیستی 
و ایجاد بحران های دامنه دار امنیتی در س��وریه 
و عراق همین مسأله بود. تئوریسین های رژیم 
صهیونیس��تی معتق��د بودند مواجه��ه جبهه 
مقاومت در مصاف با تروریست های تکفیری، از 
یکسو منجر به ضعف نظامی آنها و از سوی دیگر، 
منتج به تمرکز افکار عمومی منطقه بر تحوات 
س��وریه و عراق و متعاقبا تمرکززدایی از مسأله 
قدس و فلسطین خواهد شد. رژیم صهیونیستی 
طی سال های اخیر، مشی استراتژیک و تاکتیکی 
خود را بر همین قالب و چارچوب اس��توار کرد. 
هدف گذاری صهیونیست ها نیز در این باره کاما 
مش��خص بود: قداس��ت زدایی از آرمان آزادی 

فلسطین و تضعیف نظامی محور مقاومت.
هم اکنون          ، در حالی وارد سال 2019 میادی 
شده     ایم که نمادهای محور مقاومت در منطقه 
دیگر صرفا ح��زب اه لبنان، حم��اس و جهاد 
اسامی نیستند! امروز از انصاراه در یمن گرفته 
تا حشدالش��عبی و عصائب اهل حق در عراق و 
لشکرهای زینبیون و فاطمیون و دیگر نیروهای 
حاضر در میدان نبرد علیه رژیم صهیونیس��تی 
و دس��ت پروردگان آن، جملگ��ی ب��ه مصادیق 
گفتم��ان مقاومت تبدیل ش��ده   اند. امروز رژیم 
صهیونیس��تی به هیچ ی��ک از 2 هدف خود در 

منطقه دست پیدا نکرده است.
1- آرمان آزادی فلسطین نه تنها در غزه و کرانه 
باختری، بلکه در سراسر منطقه دوباره طنین انداز 
شده و مواردی مانند معامله قرن را به نسخه   هایی 
بی اث��ر در براب��ر اراده و ق��درت »ام��ت واحده 
اسامی« تبدیل کرده است. رژیم اشغالگر قدس 
هرگز تصور نمی کرد محصول و خروجی سال ها 
سرمایه  گذاری روی تضعیف نمادهای مقاومت          ، 
برگزاری راهپیمایی  های بازگشت و کشانده شدن 
انتفاضه جدید به کرانه باختری باشد. هم اکنون 
نتانیاهو و دیگر مقامات صهیونیست با چهره ای 
آشفته و ذهنی پریشان، شاهد شکست خود در 

پروسه تمرکززدایی از آرمان فلسطین هستند. 
2- در بع��د میدان��ی، جبهه مقاومت توانس��ته 
است به برکت خون شهدای گلگون کفن و اراده 
نیروهای مخلص این جبهه، توان نظامی خود را 
در برابر دشمن صهیونیستی ارتقا بخشیده و این 
رژیم را وادار به عقب نش��ینی کند. عقب نشینی 

48 س��اعته صهیونیس��ت ها در برابر حماس از 
سوی دولتی انجام شد که از دید ساکنان مناطق 
اشغالی، بیشترین استعداد را برای مواجهه نظامی 
با مقاومت فلسطین داشت! با این حال نتانیاهو 
به رغ��م رجزخوانی  های قبلی خود علیه حماس 
و جبهه مقاومت، در عرض 48 س��اعت دستان 
خ��ود را در براب��ر این جنبش باا ب��رد. نتانیاهو 
حتی ریسک فروپاشی دولت ائتافی خود را نیز 
به جان خرید تا به هم��گان اثبات کند چاره ای 
جز پذیرش شکست در مقابل مقاومت اسامی 
فلسطین نداش��ته و ندارد. نخست وزیر مفلوک 
رژیم صهیونیس��تی امروز باید س��خت     ترین کار 
دوران حیات شوم خود را صورت دهد و شکست 
رسمی رژیم اش��غالگر قدس را در برابر جبهه و 
محور مقاومت اعام کند؛ دقیقا مانند اقدامی  که 
ایهود اولمرت س��ال 2006 و پس از شکست در 
مقابل حزب اه ص��ورت داد. امروز حتی تنفس 
مصنوعی دولت ترامپ )که بیشترین هماهنگی 
ممکن را با رژیم صهیونیستی دارد( و دولت های 
اروپایی و برخی رژیم های سفاک عربی به تل آویو 
نیز نمی تواند آن را از »مرگ قطعی« نجات دهد. 
این همان وعده الهی اس��ت که تا تحقق نهایی 
و کام��ل آن زم��ان زی��ادی باقی نمانده اس��ت. 
نگون بختی امثال نتانیاهو و لیبرمن  اینجاس��ت 
که آنها باید پیام آور این مرگ س��خت برای خود 
و حامیان شان باش��ند. آری! خس خس آخرین 
نفس های گوساله پرستان سامری به گونه ای برای 
حامیان آنها دردناک است که دیگر تاب شنیدن 

آن را ندارند.

یادداشت امروز روزنه

ظریف و باز هم فرافکنی آخرین نفس های صهیونیست ها

نما
رکوردشکنی داروسازی استان اصفهان در فصل تحریم ها

داروسازی فارابی در بین شرکت های هم صنف خود و همچنین شرکت های اصفهانی، بهترین عملکرد 
دوران تحری�م را ب�ه خود اختصاص داده اس�ت. در حالی ک�ه صنعت دارو به دلیل نی�از به تأمین مواد 
اولیه خارجی، تحت س�خت ترین تحریم ها بوده و به رغم تکذیب های مکرر مقامات آمریکایی، شواهد 
نش�ان دهنده فش�ار حداکثری وزارت دارایی آمریکا ب�ر تأمین کننده های دارویی ب�رای قطع رابطه با 
داروس�ازان ایرانی است، شرکت داروسازی فارابی توانس�ته میزان تولید و فروش خود را در این ماه ها 
افزایش دهد و نیاز کشور به محصوات آنتی بیوتیک را در ظرفیت حداکثری تأمین کند. وضعیت فروش 
ماهانه این ش�رکت در س�ال جاری کاماً صعودی بوده و در 3 ماه اخیر به ترتیب اعداد 33/4، 36/6 و 
42/2 میلیارد تومان برای فروش محصوات این ش�رکت ثبت شده که نمایانگر رشد 11 درصدی در هر 
ماه و رشد 26 درصدی در آذر نسبت به مهرماه است.  اغلب شرکت های آنتی بیوتیک ساز ایرانی در این 
مدت با مشکاتی در تولید مواجه بوده اند و عملکرد مثبت فارابی باعث پوشش ضعف آنها در تولید این 

محصول استراتژیک شده است.
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بهروز شعیبی از پیش تولید 
»اقیانوس آرام« خبر داد 

کارگردان »پرده نشین« بعد از 
مدت ها غیبت برای تلویزیون 
»اقیانوس آرام« را می سازد. به 
گزارش تسنیم، بهروز شعیبی 
در ارتب��اط با ای��ن مجموعه 
گفت: نام این س��ریال »اقیانوس آرام« است که 
بزودی وارد مرحله پیش تولید می شود. این سریال 
مستقیماً به خانواده ایرانی- اسامی می پردازد و 
100 قس��مت تولی��د خواه��د ش��د. فیلمنامه 
»اقیانوس آرام« را حس��ین تراب ن��ژاد به پایان 
رسانده است. این سریال در 3 فصل 30 قسمتی 
و در بازه های زمانی متفاوتی ساخته خواهد شد. 
فص��ل یک در بازه زمانی 6 ماه می گذرد و فصل 
2 نیز اتفاق های یک ماه را به تصویر می کش��د. 
همچنین نگارش فصل یک این س��ریال به طور 
کامل انجام شده است. در »اقیانوس آرام« زندگی 
شهری نشان داده می شود و نوع روابط انسان ها 
با یکدیگر احساس نوستالژی را زنده می کند. هر 
کدام از کاراکترهای این سریال افراد متفاوتی از 
دیگری هستند، روانشناس سلبریتی، خبرنگار و 
... از جمله این ش��خصیت ها هستند که در این 

سریال بلند به ایفای نقش می پردازند.

»تندر« ایرانی در راه چین و آمریکا
تهیه کننده انیمیشن »تندر« 
از فروش ۴0 قس��مت از این 
مجموع��ه به کش��ور چین و 
نیز مذاکره برای عرضه آن در 
جنوب آسیا و آمریکا خبر داد. 
به گزارش مهر، محمدامین همدانی، مدیر خانه 
پویانمایی انقاب اسامی درباره سریال هایی که 
قرار است با سفارش مرکز صبا از تلویزیون پخش 
شود، گفت: سریال »تندر« در 100 قسمت 20 
دقیقه ای ساخته می شود که تاکنون ۴0 قسمت 
از آن به تلویزیون تحویل داده ش��ده است. وی 
افزود: در حال حاضر فصل س��وم این سریال در 
اس��تودیوی صبیان تولید می ش��ود که ساخت 
این س��ریال به کارگردانی محسن شکرطلب و 
تهیه کنندگی اینجانب است که تا قسمت 100 
س��ریال تا حدود 2 سال دیگر به اتمام می رسد. 
همدانی با اشاره به فروش سریال های انیمیشنی 
به کش��ورهای دیگر بیان کرد: ۴0 قسمت اول 
از مجموعه »تندر« به کشور چین فروخته شده 
اس��ت و مذاکرات برای فروش در حوزه جنوب 
شرق آسیا ادامه دارد. همچنین اگر دوبله سریال 
انجام شود حوزه سی ای اس و آمریکا نیز مشتری 

خرید آن هستند.

»بدون توقف« میزبان 
محسنی اژه ای می شود

قسمت هفتادم از برنامه تلویزیونی »بدون 
توقف« با حضور حجت ااس��ام غامحسین 
محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه 
جمهوری اس��امی ای��ران و از اعضای مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام از ش��بکه 3 سیما 
پخش خواهد ش��د. به گزارش »وطن امروز«، 
برنامه ترکیبی چالشی »بدون توقف« این بار در 
گفت وگویی صریح و شفاف به موضوع  بررسی 
عملکرد قوه قضائیه می پردازد که از یکش��نبه 
16 دی ماه بعد از اخبار س��اعت 1۹ روی آنتن 
ش��بکه 3 سیما خواهد رفت. »بدون توقف« به 
تهیه کنندگی رضا غامحسین نژاد و کارگردانی 
رحی��م صادق پور، کاری از خانه تولیدات جوان 
صدا و سیماس��ت و به ص��ورت روزانه روزهای 
ش��نبه تا چهارشنبه هر هفته از آنتن شبکه 3 

میهمان خانه هاست.

رئالیتی شوی جدید سعید ابوطالب 
کلید خورد

رئالیتی ش��وی »قطعه ه��ای 
ناتمام«ب��ه تهیه کنندگ��ی و 
کارگردان��ی س��عید ابوطالب 
در لوکیش��ن های خ��ارج از 
 کشور کلید خورد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، ضبط مجموع��ه »قطعه های 
ناتمام« که برای پخش در ایام تعطیات نوروز 
س��ال ۹۸ از شبکه یک س��یما تولید می شود 
در خارج از کش��ور آغاز شده است. بخش های 
خارج��ی این رئالیتی ش��و ک��ه کاری در ابعاد 
بین المللی اس��ت با حضور بازیگران ش��اخص 
خارجی در کشور های ترکیه، آذربایجان، هند، 
تاجیکستان، ازبکس��تان و... ضبط و بخش دوم 
کار نیز همزمان در ش��هرهای مختلف ایران از 
جمله اصفهان، ش��یراز، کاش��ان، تبریز و... در 
بهمن ماه تصویربرداری می شود. این رئالیتی شو 
در قالب یک فیلم- مسابقه با حضور بازیگرانی 
از چند کش��ور و بازیگران ش��اخص س��ینما و 
تلویزیون ایران همراه است. »قطعه های ناتمام« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب یک 
تجربه جدید در ژانر متفاوت رئالیتی شو است که 
با محتوای هنری و ادبی به کشف و جست وجو 
در تاریخ ادبیات فارسی می پردازد و در شب های 
عید نوروز از شبکه اول سیما روی آنتن می رود.

رونمایی از تازه ترین دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عج(

تازه تری��ن دیوارنگاره می��دان ولیعصر)عج( 
ب��ا عنوان »نس��ل روش��ن« رونمایی ش��د. به 
گزارش »وطن ام��روز«، جدیدترین دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عج( با موض��وع جوانان و لزوم 
جوان گرایی رونمایی شد. در ذیل این دیوارنگاره 
که »نسل روشن« نام دارد، نوشته شده: »وطن 
به دست جوانان سرفراز است«. در این دیوارنگاره 
تصاویری از ش��هدای راه علم و پیشرفت ایران 
اسامی نظیر شهید حسن طهرانی مقدم، شهید 
مجید شهریاری، شهید مصطفی احمدی روشن، 
شهید مس��عود علی محمدی و شهید داریوش 

رضایی نژاد دیده می شود.

 انتشار سروده های شاعران
 در وداع با زنده یاد زرویی نصرآباد

مجموعه س��روده های ش��اعران در وداع با 
زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد منتشر می شود. 
به گزارش »وطن امروز«، مراس��م نکوداش��ت 
زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر 
و طنزپرداز فقید همزمان با رونمایی از مجموعه 
س��روده ها در توصیف این شخصیت فرهنگی 
بهمن ماه امس��ال در تاار فردوس��ی دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود. معاونت 
فرهنگی س��ازمان جهاد دانش��گاهی تهران با 
همکاری حوزه هنری مجموعه اشعار برگزیده 
اهالی ادب و عموم مردم در سراس��ر کش��ور را 
که در توصیف زنده یاد زرویی نصرآباد س��روده 
ش��ده، گردآوری کرده و این مجموعه همزمان 
ب��ا برگ��زاری آیین نکوداش��ت ای��ن هنرمند 
فقی��د در دانش��گاه تهران رونمایی می ش��ود. 
عاقه مندان به ش��رکت در این روی��داد ادبی 
فرصت دارند اش��عار خود را در ۴ قالب رباعی، 
 غزل، دوبیتی و شعر نو تا 10 بهمن ماه به ایمیل

 jtfarhangi@gmail.com ارسال کنند.

دبیر جشنواره  فیلم شهر حکم گرفت
سعید اوحدی، رئیس هیات مدیره و رئیس 
س��ازمان فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران 
طی حکمی هاشم میرزاخانی را به عنوان دبیر 
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر منصوب 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، هاشم میرزاخانی، 
قائم مقامی اجرایی بیس��ت ونهمین جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر و دبیری بیست وهفتمین 
تا س��ی امین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران را برعهده داشته است. سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران و موسسه تصویر شهر 
هفتمین جشنواره  بین المللی فیلم شهر را در 

سال 13۹۸در تهران برگزار می کنند.

جمع ستارگان »جومانجی« 
در آستانه تکمیل شدن

بر اساس اخبار منتشر شده، 
آوکافین��ا بازیگ��ر 31 س��اله 
آمریکای��ی و س��تاره فیل��م 
»آس��یایی های خرپ��ول« در 
آستانه پیوستن به ستارگان 
پروژه کمدی ماجراجویانه »جومانجی« است. به 
گزارش مهر به نقل از هالیوودریپورتر، نورا لوم با 
نام هنری آوکافینا خواننده، بازیگر و ستاره فیلم 
»آسیایی های خرپول« در حال پیوستن به پروژه 
»جومانجی« اس��ت. تاکنون حضور بازیگرانی 
چون دواین جانس��ون، جک بلک، کوین هارت 
و کارن گی��ان یعن��ی هم��ان نقش آفرین��ان 
»جومانجی: به جنگل خوش آمدید« )201۷ ( 

در این پروژه قطعی شده است. 

هالیوود در نخستین روزهای سال 
جدید عزادار شد

ریچ��ارد مارک��س، تدوینگر 
فیلم ه��ای  تحسین ش��ده 
»پدرخوانده 2«،  »سرپیکو«، 
»اینک آخرالزمان« و »دوران 
مهرورزی« روز 31 دس��امبر 
در ۷۵ س��الگی درگذش��ت. به گزارش مهر به 
نق��ل از هالیوود ریپورتر، جن��ی مک کورمیک، 
مدی��ر اجرایی انجمن تدوینگ��ران آمریکا خبر 
درگذش��ت ناگهانی مارکس در شب سال نوی 
میادی را به هالیوود ریپورتر اعام کرد. مارکس 
۴ بار نامزد جایزه اسکار بهترین تدوینگر شد که 
البته هیچگاه نتوانس��ت این جایزه را به دست 
آورد. این تدوینگر مطرح سینما در کنار »اینک 
آخرالزمان« که برای آن نامزد جایزه اسکار شد 
3 بار دیگر برای همکاریش با جیمز ال  بروکس 
در فیلم های »دوران مهرورزی« )1۹۸3(، »اخبار 
شبکه« )1۹۸۷( و »بهتر از این نمیشه« )1۹۹۷( 

نیز نامزد جایزه اسکار بهترین تدوین شد.

محسن شهمیرزادی: غروب جمعه به قاعده دلگیر 
اس��ت، مگر اینکه بهانه ای پیش بیاید تا این غروب 
س��ر ش��ود و نامش بشود شب ش��نبه. هر چیزی 
می تواند این بهانه باش��د و برای آنهایی که به عالم 
فرهنگ و هنر تعلق دارند، جشنواره عمار از همین 
بهانه های خوب برای سر کردن شب های زمستانی 
دهه دوم دی ماه است. کمی از میدان فلسطین که 
فاصله بگیریم چراغ های سینما فلسطین روشن تر از 
همیشه با بنرهای جشنواره عمار توجه هر عابری را 
به خودش جلب می کند. ورودی س��ینما فلسطین 
داانی اس��ت از بنرهای تصاویر ش��هدای شاخص 
چند دهه گذشته که آدم را به سمت ورودی سینما 
می کشاند. همین که وارد سینما شوی، سمت راست 
در، غرفه ای با سردر روابط عمومی است که نشریه ها 
و مجات این دوره از جش��نواره قرار دارند. یکی از 
مجله ها را که مرتبط با مس��تند عابدان کهنز است 
برمی دارم. محترمانه و غیرمس��تقیم می فهمم که 
مجله ها پولی هستند و گویا همچین مفتی مفتی هم 
نیست این جشنواره.  زمان، زمان سخنرانی حسن 
رحیم پورازغدی است اما س��الن یک تا دم در پر از 
جمعیت اس��ت و جایی برای ورود به سالن نیست. 
بلندگوی س��ینما اعام می کند سالن 2 در طبقه 
باا پخش زنده سخنرانی را بر عهده دارد. جماعتی 
که در ابی دنبال راهی برای ورود به س��الن بودند، 
تسلیم می شوند و به طبقه باا می روند. اما خب فکر 
می کنم بهتر است سخنرانی را بعدا از رسانه ها بخوانم 
و به جایش تا وقتی که ابی خلوت است، در اطراف 
سینما و غرفه ها سرک بکشم. جلوتر یک غرفه دیگر 
به همان  نام روابط عمومی است که دی وی دی های 
س��ری گذش��ته عمار را می فروش��د. تا اینجا چیز 
جدیدتر از بقیه جشنواره ها دیده نمی شود. هرچند 
منطق��ا بودجه های میلی��اردی و آدم های حرفه ای 
سینمای مان نهایتا می ش��وند فیلم فجر، انتظار از 
عمار نوپا نباید چیزی بیش��تر از آن باشد. روبه روی 
دی وی دی فروش��ی، سامانه وی او دی عماریار غرفه 
دارد ب��ا کارت ه��ای کد تخفی��ف ۵0 درصدی اش. 
شعارش این است: با خانواده فیلم ببینید. دسترسی 
به فیلم های جشنواره از طریق اینترنت البته برای 
مصارف شخصی! نیاز به ادامه مسیر نیست، از همین 
غرف��ه می توان بنر بزرگ ح��دودا 3 متری  روزنامه 
هده��د را دید؛ بنری در قاب یک روزنامه که تاریخ 
چاپش یکش��نبه 1۴ دی 1۴۴۴ است. یعنی دقیقا 
۴۷ س��ال دیگ��ر. از لپ ت��اپ جلوی بن��ر که فایل 
فتوشاپ بنر در آن باز است، می توان فهمید هر روز 
این روزنامه با محتوایی جدید چاپ می شود. یعنی 
اگ��ر هدهد 1۴ دی با تیتر یک »س��قوط کدخدا« 
و روتیتر»30 س��ال از فروپاش��ی آمریکا گذشت« 
باش��د، امروز یعنی شانزدهم دیگر بنا نیست دوباره 
ای��ن تیتر را ببینیم. ایران، مقصد اول دانش��جویان 
جهان و مس��ابقات قرآنی حیفا برگزیدگان خود را 
ش��ناخت و... تیترهای دیگر روزنامه هدهد  هستند 
که به چشم می آیند. گویا این ایده جالب بنر هم به 
همان شعار عمار حول »آینده روشن« بازمی گردد 
که با برنامه های مختلفی - به جز نوش��تن خشک 
و خال��ی ش��عار روی در و دیوار و بنر- به مخاطبان 
می رس��انند. مثل همان طرح تبلیغ و فروش رمان 
زایو که هم در افتتاحیه و هم پشت در سینما ادامه 
داش��ت. چرخ زدن در ابی ادامه دارد و این بار نوبت 
غرفه عجیب و غریبی اس��ت که جلوی در ورودی 
سالن ها جا خوش کرده  است. »بلیت اختیاری!« با 
شعار باهم فیلم بسازیم. دقیق تر که می شوم می بینم 
صندوق هایی مثل صندوق انتخابات جلوی غرفه ها 
قرار دارد که کاغذهایی با همان لوگوی با هم فیلم 
بسازیم در آن ریخته شده. این طرح درواقع مردم را 

به سرمایه گذاری در سینما و مستند تشویق می کند. 
آن هم برای فیلم هایی که دوست شان داشته اند. نام 
فیلم و مبلغ موردنظرشان را روی کاغذ می نویسند و 
بعد از پرداخت هزینه آن را داخل صندوق می اندازند. 
این هم نوعی ابی کردن است دیگر. ابی با مردم! 
در جشنواره هایی همه دنبال ابی با سلطان سینما و 
سرمایه گذارند، چه مختلس باشد چه صاحب آژانس 
مسافرتی! بستن با مردم و تهیه کردن فیلم از هزار 
تومانی های مردمی طعم خوبی دارد. بابت این ایده 
به همان اندازه می توان جش��نواره عمار را ستود که 
بردن سینما و دغدغه های ارزشمند به دل روستاها و 

مساجد، عمار را جشنواره ای واقعا مردمی کرد. 
به ایوان رنگین کمان می رس��م؛ فضایی وس��یع 
با بنری بزرگ مانند نقش��ه که گلچینی از تصاویر 
و اطاع��ات اکران های مردم��ی در قالب دایره های 
کوچک روی این بنر چسبانده شده اند. مشغول نگاه 
کردن و نت نویسی هستم که تکاپوها در ابی شدت 
می گیرد. س��روصداهایی مبه��م می آید. فیلمبردار 
به س��رعت روی فرش قرمز می ایستد و دوربینش 

را س��مت ورودی در سینما می گیرد. قطعا یکی از 
شخصیت های مش��هور قرار اس��ت بیاید. می آید، 
درست تر بگویم می آیند اما خب نمی شناسم شان. 
3 کودک با 2 خانم میانس��ال از روی فرش قرمز رد 
می ش��وند و افرادی که مشخص است در جشنواره 
مس��ؤولیتی دارند، آنها را به سالن یک یعنی همان 
محل س��خنرانی اس��تاد رحیم پورازغ��دی هدایت 
می کنند. از کسانی که اطرافم ایستاده اند می پرسم 
می شناختیدشان؟ گفتند نه! به ناچار می روم سمت 
یکی از همان مسؤولینی که بی سیم به دست مدام 
به این س��و و آن س��و می دوید. می ایستم و بلندتر 
صدایش می زنم تا مجبور شود سرعتش را کم کند. 
خانواده ش��هید صدرزاده! جواب اوست به سوال 
من که این خانواده ای که آمدند چه کسانی بودند؟ 
نام شهید صدرزاده برایم آشناست. خیلی آشنا. این 
روزها از زبان خیلی ها نامش را ش��نیده ام. نه فقط 
در عمار که مستند عابدان کهنز حول محور زندگی 
او ساخته شده. نه فقط کتاب های »سید ابراهیم«، 
» س��رباز روز نهم«، » مرتضی و مصطفی«، » قرار 

بی قرار«، » اس��م تو مصطفی اس��ت«، »در مکتب 
مصطفی« و... که همه درباره او هس��تند. نه! خیلی 
تازه تر نامی از مصطفی صدرزاده به گوش��م خورده 
است. شاید هم به چشم دیدم! نام مصطفی صدرزاده 
همین چندلحظه از جلوی چش��مم رد ش��د. نام و 
عکسش به ش��کل تندیس باای یک ویترین قرار 
داش��ت. کنار کلی تندیس با عکس شهدای دیگر. 
کنار یک س��بد حصیری،  یک کیس��ه پسته، یک 
کاه پش��می، شال دس��تباف و خیلی دیگر از این 
چیزه��ا.  بازمی گ��ردم کنار ویتری��ن. حدس هایی 
می زنم اما راستش سردرنمی آورم. خلوت بودن ابی 
موقع س��خنرانی کمک می کند تا بیشتر با صاحب 
غرفه ها گرم بگیرم اما خب من یک س��وال صریح 
داشتم و صاحب غرفه قصد داشت توضیح مفصلی 
بدهد که ماجرای این ویترین ها چیست. بی انصافی 
نکنم از توضیحاتش چیزهای زیادی عایدم شد. عمار 
بخشی مفصل دارد برای داوری مردم. نه اینکه فقط 
با پیامک و رأی بگویند کدام فیلم بهتر اس��ت. آنها 
می توانند از جانب خودش��ان یک بخش ویژه برای 
جشنواره تعبیه کنند و جایزه های همان بخش ویژه 
خ��ود را به فیلم برنده یا فیلم های حاضر در بخش 
اهدا کنند. می گفت مثل همان جانباز قطع نخاعی 
که از تمام زندگی فقط یک انگشت سبابه سالم دارد 
و با همان انگشت 10 کتاب در حوزه خاطرات شهدا 
نوش��ته است. او کتاب هایش را برای جایزه دادن به 
برندگان بخش مدنظرش جایزه می دهد. برمی گردم 
ب��ه ویترین. درواق��ع خود مردم ی��ک بخش برای 
جش��نواره عمار تعبیه کرده اند. یک کاه دستباف 
برای بخش افغانستان به عنوان جایزه شهید موسوی 
گردیزی، یک کیف حصیری سنتی برای بهترین اثر 
ب��ا موضوع ترویج کار و تاش ک��ه به عنوان جایزه 
بش��اگرد از طرف زنان شاغل در کارگاه های صنایع 
دستی بش��اگرد اهدا می ش��ود. یک صنایع دستی 
دیگر برای بهترین اثر با موضوع سبک زندگی به نام 
جایزه هرمزگان. در همان توضیحاتی که می خواهم 
کوتاه ترش کند، می گوید البته همه جوایز معنوی 
نیستند و بسیاری پول روی هم گذاشته اند تا در کنار 
جایزه ای معنوی، هدیه ای نقدی از جانب مردم هم 
برای برگزیده های عمار ارس��ال شود. غروب جمعه 
اان دیگر شب شنبه ش��ده است و خوب است که 
این ش��ب ها ولو به اندازه یک فیلم در حال و هوای 

عماری ها نفس بکشیم. 

تلویزیون

وطن امروز  شماره 2625  یکشنبه 16 دی 1397

فاطمه معتمدآریا، یکی از بازیگران 
شناخته شده س��ینمای ایران در 
انتقادی بی سابقه به برخی تحوات اخیر سینما از 
جمله قدرت بیش از اندازه بازیگران در جریان تولید 
آثار سینمایی و همچنین ورود پول های مشکوک 
یا به تعبیر او »بی شناس��نامه« اعتراض کرده است. 
ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، معتمدآریا در تازه ترین 
گفت وگوی خود که با خبرگزاری دولتی ایسنا انجام 
داده در ارتباط با برخی حاشیه ها و هشدارهایی که 
نس��بت به بروز اختاف طبقاتی در پش��ت صحنه 
فیلم ها مطرح شده است و اینکه تجربه خودش به 
عنوان بازیگر از وضعیت این روزهای سینما چیست؟ 
بیان ک��رد: حدود ۵ س��ال قبل وقتی به س��ینما 
بازگشتم احساس کردم در این چند سالی که نبودم 
چیزهایی تغییر ک��رده که حداقل با من همخوانی 
ندارد. فکر می کردم مش��کل از من است ولی پس 
از حض��ور در چند فیلم با پدیده جدیدی به اس��م 
»اُتوریته بازیگر« مواجه  شدم. می دیدم همه چیز به 
دست بازیگر افتاده، به طوری که بازیگر می توانست 
س��اعت ها عوامل را نگه دارد و س��ر صحنه نیاید یا 
تصمیم بگیرد دنبال کارهای ش��خصی خود برود و 
گروه فیلمبرداری ساعت ها منتظرش بماند. جدا از 
اینکه این وضعیت ی��ک بی نظمی در کار بازیگری 
به وجود می آورد، با خودم فکر می کردم واقعا بخش 
تولید سینما به کجا رسیده که چنین اتفاقی در آن 
رخ می ده��د؟ چون مهم تری��ن و اصلی ترین عامل 

جلوبرن��ده برای یک فیلم بخش تولید اس��ت. فکر 
می کردم وقتی »تولید«، این دریافت را نداشته باشد 
که با این توقف ها و بی نظمی ها میلیون ها تومان ضرر 
به پروژه می رسد، آیا جز این است که چرخه تولید 
معیوب شده است؟ این بازیگر سینما و تلویزیون در 
ادامه در پاس��خ به اینکه چه چیزی باعث به وجود 
آمدن این چرخه معیوب شده، گفت: به نظرم اشکال 
کار از بازیگر نیست، اشکال از تفکر است؛ تفکری که 
بازیگ��ر را انتخاب می کند؛ تفکری که فیلم را تهیه 
می کند؛ تفکری که فیلم را می س��ازد و تفکری که 
مجوز می دهد و از این نوع سینما حمایت می کند و 
تفکری که این نوع سینما را عرضه و پخش می کند، 
اینها معیوب اس��ت. به نظرم اش��کال متوجه نوع 
س��رمایه و نگاه آدم هایی است که وارد این سینما 
شده اند، آدم هایی که بیشترشان متعلق به این حرفه 

نیستند و دغدغه  کار فرهنگی ندارند بلکه آمده اند تا 
همه چیز را در اندازه خود پایین بکشند. او همچنین 
با اشاره به اینکه مخالفتی با سینمای تجاری ندارد، 
خاطرنشان کرد: با سینمای تجاری مخالفتی ندارم و 
با سرمایه داری و سرمایه  گذاری و سود در سینما هم 
نه تنها مخالف نیستم بلکه جذب سرمایه و سوددهی 
را موفقیت سینما می دانم ولی باید ببینیم، سرمایه ای 
که وارد این سینما می شود، حق دارد روابط، محتوا 
و اندیش��ه فیلمسازی در این سرزمین را که نتیجه 
ده ها سال تاش انس��ان های شریف و فهیم اعم از 
مدیر و دست اندرکار است به واسطه سرمایه و پولش 
تغییر دهد؟ سرمایه گذاری که با کیفی پر از پول نقد 
در خانه بازیگری می رود تا از او بخواهد در فیلمش 
بازی کند و آنطور که او دوس��ت دارد بازی کند یا 
پخش کننده و س��ینماداری که پیشاپیش لیست 

اس��امی بازیگران و عوامل دیگ��ر را برای کارگردان 
می فرس��تند تا حتما در فیلم باشند یا کارگردان را 
مجبور می کنند تا برای نمایش فیلمش اسم فیلم را 
تغییر دهد و اس��می را بگذارد که حتما معرف یک 
نوع لودگی و بی مایگی باش��د، حق چنین کاری را 
دارد؟ او همچنین با اشاره به ورود برخی مناسبات 
جعلی هالیوودی در سینمای ایران گفت: »از طرف 
دیگر این نوع سرمایه گذاری با نگاهی که به سینما 
دارد و با نوع تولیداتش عاوه بر تاثیرات مخرب  بر 
ذائقه و سلیقه بیننده، به بهانه رونق گیشه و فروش 
بیش��تر، فرهنگ و مناسبات  دست چندم و جعلی 
هالیوودی مثل ستاره سازی  و جار و جنجال و زرق 
و برق و ادابازی هایی مثل فرش قرمز را وارد سینمای 
ایران کرده اند که هیچ کدام ربطی به فرهنگ جامعه 
ما و ش��رایط دشوار اقتصادی مردم نداشته و سبب 
شکل گیری تصویری بی مایه و مرفه از سینماگران 
در اذه��ان ش��ده و  به طور محسوس��ی از اعتبار و 
مقبولیت اهالی سینما در میان مردم به عنوان یک 
قش��ر هنرمند کاس��ته اند. برای همین مسؤوان و 
مدیران و البته اهالی و دست اندرکاران نباید و حق 
ندارند این سینما را تسلیم آلودگی پول های کان 
بی شناس��نامه کنند و نباید اج��ازه دهند ورود این 
س��رمایه ها مناسبات مالی و روابط حرفه ای و سالم 
سینمای ایران را درهم بریزند و آن را به سینمایی 
 غیرفرهنگ��ی، بی خاصی��ت، بی آب��رو و بی اعتب��ار 

تبدیل کنند.

سینما

سینمای جهان

نشست
رحیم پور ازغدی: سینمایی نداریم که در خدمت هیچ تفکری نباشد

نشست »مبانی سینمای سفارشی، سفارش خوب و بد« با 
حضور حسن رحیم پور ازغدی در پنجمین روز جشنواره 
مردمی فیلم عمار در س�ینما فلس�طین برگزار ش�د. به 
گزارش »وطن ام�روز«، رحیم پور ازغ�دی در ابتدای این 
نشست با طرح این سوال که آیا هنری که سفارشی نباشد 
هم وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: مفهوم س�فارش 2 بعد 
دارد؛ ی�ک بعد معنای منف�ی دارد. گاهی هنرمند و فاعل 

انس�انی، فاقد انگیزه درونی برای کار هنری است و ممکن اس�ت به آن کار عاقه ای نداشته باشد. گاهی 
هم برای منفعت س�راغ هنر می رود. گاهی هم معنی سفارش�ی بودن هنر، این است که بر اساس ایمان و 
جانبدارانه باشد و براساس ایمان و اخاص انجام شده باشد. گاهی هنر قرار نیست مشکلی را حل کند و 
باید دید مشکل دیگران را حل می کند یا برای دیگران مشکل ایجاد می کند، پس دیگران هم به طور جدی 
مطرح هستند. در حوزه فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت موضوع متفاوت است. ما هیچ هنری نداریم که 
معنا و مفهومی نداشته باشد، حتی آن هنری که بی غرضانه باشد. جدا از نیت مؤلف، آن کار، اثر خود را بر 
مخاطب می گذارد. اگر کسی گفت »من به رسانه یا سینمایی می اندیشم که در خدمت هیچ تفکری نیست«، 
یا نمی فهمد چه می گوید، یا می فهمد؛ آن فرد درست در لحظه ای که می گوید سینما نباید هدفی را دنبال 
کند، همین حرف خودش یک ایده و هدف است. برخی هنرمندان می گویند هنر اصیل در خدمت چیزی 
نیست، اگر این حرف درست باشد و هنر در خدمت کسی نباشد، برای آن فرد که منفعتی را آورده است. 
پشت بی فلسفه ترین حرف ها نیز فلسفه ای نهفته است ولی ممکن است غلط باشد. اینکه می گویند هنر 
فلسفه ندارد، یعنی از فلسفه پوچی و ابزورد دفاع می کند. برخی می گویند برای دل خودم فیلم می سازم و 

این یعنی آن فرد تابع فلسفه اصالت لذت است. این هم یک فلسفه است که خود جای بحث دارد. 

حاشیه نگاری خبرنگار »وطن امروز« 
از حال و هوای نهمین جشنواره فیلم مردمی عمار

ابی با مردم

واکنش جالب معتمدآریا 
به ورود پول های بی شناسنامه به سینما
سینما؛ پول های مشکوک 
و اتوریته بازیگر!
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کیوسک
مارکا

مادرید و همه چیز زیر سوال
موندودپورتیوو

تودیبوی داغ
گاتزتا

جوانان طایی
آ.اس

آقای شیشه ای

سومین سهمیه غیرآسیایی 
تراکتورسازی

مس��ؤوان باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز 
همچنان اصرار به بازگشت لی اروین دارند تا 

بازیکنی را در خط حمله جذب نکنند.
مس��ؤوان باش��گاه تراکتورس��ازی بعد از 
بازگردان��دن آنتونی اس��توکس، حاا در حال 
مذاکره با لی اروین هستند تا این بازیکن هم 
به تبریز بازگردد. اروین بعد از ترک تمرینات 
تراکتورس��ازی گفته بود به دلیل مش��کات 
روحی نیاز به اس��تراحت دارد و حاا باش��گاه 
تراکتورس��ازی خواهان بازگشت این بازیکن 

است.
در روزه��ای اخیر خبرهای��ی در خصوص 
اضافه شدن یک مهاجم جدید به تراکتورسازی 
مطرح ش��د اما اولویت مس��ؤوان این باشگاه 
بازگرداندن اروین اس��ت. اگر بنا به هر دلیلی 
بازگشت این بازیکن منتفی شود، تراکتوری ها 
برای جذب س��ومین س��همیه غیرآسیایی، با 

چند مهاجم مذاکره خواهند کرد.
مس��ؤوان باش��گاه تراکتورس��ازی برای 
تقویت این تیم همچنین اقدام به جذب کوین 
کنستانت، هافبک پیشین میان ایتالیا کردند. 
در شرایط فعلی برخی منتظر رسانه ای شدن 
مبلغ قرارداد کنس��تانت هس��تند و باید دید 
زنوزی و دیگر مس��ؤوان تراکتورسازی درباره 
ش��ایعات اخیر که به مبلغ قرارداد کنستانت 
مربوط می شود چه واکنش��ی نشان خواهند 
داد. قرار است این بازیکن تا چند روز آینده به 

تمرینات تراکتورسازی اضافه شود.

جواد نکونام به نساجی بازگشت
جواد نکونام، س��رمربی نیم فصل نخس��ت 
نساجی در ادامه فصل نیز هدایت این تیم را بر 

عهده خواهد داشت.
به نقل از س��ایت باشگاه نس��اجی، فرهاد 
صنیعی فر، مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه 
نساجی مازندران در این باره گفت: در 10 روز 
گذشته جلسات بس��یار زیادی برای انتخاب 
سرمربی تیم داشتیم و روی گزینه های زیادی 

به بحث و تبادل نظر پرداختیم.
وی افزود: با توجه به اینکه برخی گزینه های 
مدنظ��ر ما در تیم های دیگر مش��غول فعالیت 
بودند و به  لحاظ عرفی و قانونی نمی خواستیم 
عمل خافی مرتکب ش��ده و با آنها به مذاکره 
بپردازیم سراغ برخی گزینه های بدون تیم رفتیم 
ام��ا با کمال احترام به همه این عزیزان متوجه 
ش��دیم نمی توانند خواس��ته های ما را برآورده 
کنند. صنیعی فر ادامه داد: در روزهای آخر هفته 
گذش��ته و با توجه به جمیع جهات جلس��اتی 
 ب��ا جواد نکونام، س��رمربی نیم فص��ل اول تیم

برگزار شد و هم مالکان و اعضای هیات مدیره و 
هم ایشان نقطه نظرات خود را بیان کردند و پس 
از چند جلسه به نکات مشترکی دست یافتیم 
و طرفین تعه��دات ازم ب��رای ادامه همکاری 
را ب��ه یکدیگر دادند و قرار ش��د نکونام یک بار 
دیگر به عنوان س��رمربی تیم نساجی مازندران 
فعالی��ت خود را از س��ر بگیرد. مالک باش��گاه 
نساجی مازندران درباره مدیرعامل باشگاه گفت: 
ان شاءاه تا چند روز آینده هیات مدیره باشگاه 
در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه هم 

تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

علی پروین: به قهرمانی تیم ملی 
امید دارم

کاپیتان س��ابق تیم ملی فوتب��ال گفت: با 
شرایطی که تیم ملی در حال حاضر دارد، امید 

زیادی به قهرمانی این تیم داریم.
علی پروین در خصوص ش��رایط تیم ملی 
ایران برای حضور در جام ملت های آسیا اظهار 
داشت: خوشبختانه تیم ملی کشورمان اردوی 
تدارکاتی مناس��بی داشته و توانسته با حضور 
8 س��اله  کی روش به ش��رایط خوبی برس��د. 
وی تأکی��د کرد: اگر چ��ه بازی های تدارکاتی 
زیادی نداش��تیم ولی خوشبختانه با توجه به 
آمادگی باایی که بازیکنان داخلی و شاغل در 
اروپا دارند، مطمئن هس��تم این تیم می تواند 
حرف های زیادی برای گفتن داش��ته باش��د. 
کاپیتان سابق تیم ملی افزود: به تیم ملی امید 
زی��ادی دارم و فکر می کنم بتوانیم بعد از ۴۳ 
سال به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست 
پیدا کنیم. پروین در پاس��خ به این پرس��ش 
که انتظارات مردم از این تیم ملی بس��یار باا 
رفته، گف��ت: باید به مردم ح��ق بدهیم، آنها 
سال هاست منتظر قهرمانی تیم ملی کشورشان 
در جام ملت های آسیا هستند و با شرایطی که 
تیم ملی کشورمان در این روزها دارد، مطمئناً 
این انتظار بیهوده نیست. امیدوارم بتوانیم پس 

از سال ها، جام را باای سر ببریم.

چلسی، پولیسیک و زندگی
 بعد از آزار

مارک اوگدن: چلسی با خرید 6۴ میلیون یورویی 
کریستین پولیسیک از بروس��یا دورتموند هم 
نشان داد همچنان یکی از قدرت های اقتصادی 
بزرگ اروپاس��ت و توان و جاه طلبی خودنمایی 
در بازار نقل وانتق��اات را دارد و هم به ادن آزار، 
بزرگ ترین س��تاره اش اعام کرد آماده زندگی 
بعد از او است. پولیسیک که تا آخر فصل جاری 
ب��ه عنوان بازیکن قرضی ب��رای دورتموند بازی 
خواهد کرد و در تابس��تان به باشگاه جدیدش 
منتقل می ش��ود، پتانسیل جانش��ینی آزار در 
اس��تمفوردبریج را دارد. قرارداد س��تاره بلژیکی 
چلس��ی که 2 روز دیگر 28 س��اله می شود، در 
م��اه ژوئن 2020 به پایان می رس��د و ش��ک و 
تردیدها و گمانه زنی های بسیاری درباره عاقه او 
به تمدید این قرارداد به گوش می رس��د. هفته 
پیش حتی مائوریتزیو ساری هم به سخن آمد 
و خطاب به آزار گفت دیگر وقت تصمیم گرفتن 
رسیده. خرید پولیسیک در همین زمستان هم 
نشان می دهد مدیران چلسی دیگر قصد ندارند 
برای ساختن آینده تیم شان منتظر تصمیم آزار 
بمانند. باشگاه با کمال میل حاضر است قرارداد 
آزار را تمدی��د کند و تا آخر فوتبال��ش او را در 
بریج نگه دارد اما بر اس��اس گزارش هایی که از 
نزدیکان آزار به گوش می رسد و البته حرف های 
صادقانه خودش در ماه های گذشته، این ستاره 
بلژیکی عاقه زی��ادی به بازی برای رئال مادرید 
دارد و اگر مادریدی ها پیشنهادی رسمی برایش 
بدهن��د او لندن را به مقصد برنابئو ترک خواهد 
ک��رد. جدا از این اعام موض��ع به آزار اما خرید 
پولیس��یک در جهت بازس��ازی و جوان گرایی 
چلس��ی هم بود. بس��یاری از مهره های کلیدی 
آبی پوش��ان لندن باای ۳0 س��ال س��ن دارند، 
بازیکنان��ی از جمله پدرو، ویلی��ان، داوید لوئیز، 
اولیویه ژیرو و سسک فابرگاسی که البته به نظر 
می رسد در آستانه پیوستن به موناکو است. خرید 
پولیسیک یکی از قدم های اولیه برای این تغییر 
نسل به حساب می آید. ستاره 20 ساله تیم ملی 
آمریکا در چند س��ال اخیر یکی از مستعدترین 
فوتبالیست های لیگ های اروپایی بوده و شاید در 
بلندمدت بتواند به جانشینی مناسب برای آزار 
بدل شود. خود آزار هم وقتی سال 2012 از لیل 
به چلسی پیوست 21 سال بیشتر نداشت. در آن 
دوران قدرت اول لیگ برتر 2 تیم شهر منچستر 
بودند اما با وجود عاقه یونایتد و سیتی به او، آزار 
چلسی را انتخاب کرد، شاید به خاطر جذابیت 
بیش��تر لندن. وضعیت پولیس��یک هم امسال 
شباهت هایی با آزار داشت. تقریبا بیشتر تیم های 
بزرگ جزیره عاقه ای برای به خدمت گرفتن او 
نشان داده بودند، بیش از همه یونایتد و لیورپول 
اما شاید برای پولیسیکی که در 17 سالگی برای 
نخس��تین بار در بوندس لیگا بازی کرد و در 2۳ 
بازی ملی 9 گل به نام خودش به ثبت رسانده، 
چلسی بهترین گزینه باش��د. تیم های یونایتد، 
سیتی، تاتنهام و لیورپول پر هستند از مهره های 
هجومی. آرس��نال هم نیاز به ورود به بازار نقل 
و انتق��اات دارد اما گزینه اول اونای امری قطعا 
تقویت خط دفاعی مص��دوم زده اش خواهد بود.

حتی خارج از انگلیس هم باشگاه های ثروتمند 
و نامداری چون پاری سن ژرمن و بارسلونا عما 
جایی برای اضافه کردن یک مهره تهاجمی دیگر 
به حداقل ترکیب اصلی شان ندارند. رئال مادرید 
در این میان شاید تنها نام بزرگی باشد که نیاز 
به تقویت خط حمله اش می بیند اما سیاس��ت 
رئالی ها معموا به سمت خرید ستاره های ثابت 
شده بوده، نه پدیده هایی با پتانسیل باا. بنابراین 
در این معادله منطقی است که تصور کنیم آزار 
در تابس��تان راهی رئال خواهد شد و پولیسیک 
جای او را در چلس��ی خواهد گرفت. البته هنوز 
زود اس��ت پولیسیک را همس��طح آزار بدانیم و 
اصا ش��اید این دو بازیکن فصل آینده کنار هم 
بازی کنند. در هر صورت اما چلسی با خرید این 
پدیده آمریکایی نشان داده آماده زندگی بعد از 

رفتن احتمالی آزار است.

آ.اس: ایران بخت  نخست قهرمانی 
در جام ملت هاست

سایت آ.اس اس��پانیا در گزارش جام ملت ها، 
تیم ملی فوتبال ایران را یکی از بخت های نخست 
قهرمانی در این رقابت ها عنوان کرد. جام ملت های 
آسیا ش��نبه با دیدار امارات و بحرین در ورزشگاه 
زاید آغاز  ش��د. به همین خاطر س��ایت آ.اس به 
بررس��ی این رقابت ها پرداخته اس��ت. این رسانه 
اس��پانیایی به حضور گس��ترده تیم ه��ای عربی، 
افزای��ش تعداد تیم ه��ا از 16 به 2۴، نخس��تین 
حض��ور یمن، قرقیزس��تان و فیلیپی��ن، دومین 
میزبانی امارات، دومین رقابت قدیمی بین المللی 
و تیم های پرافتخار اشاره کرده است. با این حال 
مهم ترین بخش گزارش درباره تیم هایی است که 
شانس قهرمانی دارند. این رسانه به ترتیب، ایران، 
کره جنوبی و ژاپن را بخت های نخس��ت قهرمانی 
عنوان کرد. تیمی که جام قهرمانی را یکم فوریه 
باای سر ببرد به جام کنفدراسیون های 2021 که 

در قطر برگزار خواهد شد صعود خواهد کرد.

یادداشت اخبار

نگاهی به روزنامه  های اماراتی نش��ان می دهد آنها 
کوچک ترین خبر و تحلیلی درباره ایران نداش��ته  اند 
که این موضوع در نوع خود عجیب به نظر می رس��د. 
تیم ملی ایران یک��ی از 6-5 مدعی اصلی قهرمانی در 
جام ملت ها محس��وب می شود. ش��اگردان کارلوس 
کی روش بیش از نیم دهه اس��ت که در صدر جدول 
رنکینگ آسیا جای دارند و در این سال ها کمتر پیش 
آمده مغلوب تیم  های آسیایی شوند. عاوه بر این، در 
ترکیب تیم ملی بازیکنان شناخته ش��ده ای در سطح 
جهان دیده می ش��وند؛ سامان قدوس، بازیکن حاضر 
در لوشامپیونه فرانسه، علیرضا جهانبخش وینگر تیم 
برایتون، سردار آزمون با سابقه گلزنی به بایرن مونیخ، 
علیرض��ا بیرانوند با مدال نایب قهرمانی آس��یا و مهار 
پنالتی رونالدو و... که همگی مورد توجه فوتبال دوستان 
آسیایی و حتی اروپایی قرار دارند. با تمام این تفاسیر، 
روزنامه ها و وبس��ایت  های خبری کشور میزبان جام 
ملت  های آسیا یعنی امارات اخبار حول تیم ملی ایران 
را آنطور که باید و شاید پوشش نداده  اند و اگر از چند 
خ��رده خبر عبور کنیم، می توانی��م به جرأت بگوییم 
هی��چ مطلبی از تیم ملی ایران در این رس��انه ها دیده 
نمی شود! تاثیر روابط س��رد سیاسی ایران و امارات را 
می توان در پوشش رسانه ای جام ملت ها نیز مشاهده 
کرد. جایی که حتی رس��انه  های خصوصی امارات به 
دایل مختلف که می توان به تفصیل بررسی کرد، از 
نوشتن درباره تیم کی روش سر باز می زنند و به مدعی 

اصلی قهرمانی توج��ه چندانی نمی کنند. اگرچه این 
اتفاق اهمیت چندانی هم برای ایران ندارد اما کش��ور 
میزبان ملزم به میهمان نوازی و رعایت عدالت در تمام 
موضوعات است. روزنامه  های الخلیج، اامارات، ااتحاد، 
الشرق ااوسط و... از جمله نشریاتی هستند که موضع 

اینچنینی در قبال تیم ملی ایران داشته اند.
سیاسی     ترین جام ملت  های تاریخ؟ ■

برگزاری تورنمنت فوتبال در آس��یا با وجود تنش 
بین کشورهای این منطقه مس��بوق به سابقه است. 
پس از پایان جنگ ایران- عراق و جنگ خلیج فارس، 
جام ملت  های آسیا 1992 هیروشیما و شدیدتر از آن 
مقدماتی جام جهانی 199۴ با التهاب و تنش بس��یار 
زی��اد برگزار ش��د. آن زمان کش��ورهایی نظیر ایران، 
کویت و س��وریه در یک جبهه حضور داش��تند و آن 
طرف کشورهایی نظیر عراق، عربستان سعودی و حتی 

امارات عربی متحده بودند.
آت��ش اختافات و جنگ افروزی این کش��ورها 
سبب شد دیدارها حساس��یت فرافوتبالی به خود 
بگیرن��د و به طور مث��ال مصاف ای��ران و عراق در 
مهرم��اه 7۳ یا جدال ایران و عربس��تان در آخرین 
ب��ازی مرحله مقدماتی که هر دو با شکس��ت تیم 
ایران همراه شد، آمیخته با تنش ها و درگیری  های 
سیاس��ی برگزار ش��دند. اکنون نیز جام ملت  های 
آسیا 2019 در شرایطی برگزار می شود که ایران و 
عربستان همچون گذشته منازعات سیاسی شدیدی 

با یکدیگر دارند. عاوه بر ایران، کش��ور قطر نیز از 
چند سال گذشته با عربستان جدل داشته است. در 
جبهه ایران عاوه بر قطر، می توان کشورهایی نظیر 
س��وریه، یمن و عراق را دید. آن طرف امارات عربی 
متحده مهم     ترین یار عربس��تان است. در این بین 
باید بررسی کرد و دید آیا نظر فوتبال دوستان این 
کشورها نیز مطابق با اتفاقات سیاسی است یا خیر؟

واکنش تند قطری ها ■
»برای هر دردی دوایی هست که تجویز می شود 
جز حماقت«. این خاصه ای از واکنش قطری ها به 
اقدامات سیاس��ی امارات در آستانه جام ملت های 
 آسیاس��ت. مس��ابقات جام ملت  های فوتبال آسیا

به میزبانی کش��ور امارات آغاز ش��ده اس��ت اما در 
آستانه این رقابت ها، امارات اقدامی کرد که صدای 
کشور قطر را درآورد. امارات در ادامه دخالت دادن 
سیاس��ت در ورزش و مش��کاتی که با کشور قطر 
دارد، ابتدا س��عود المهندی، نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال قطر و کنفدراسیون فوتبال آسیا را به خاک 
خودش راه نداد و سپس از ورود خبرنگاران قطری 

به این کشور جلوگیری کرد.
روزنامه »استاد الدوحه« قطر با تیتر »حماقت و 
رفتار زننده« و با انتش��ار عکس جلسه هیات رئیسه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا- که علی کفاشیان هم در 
آن حضور دارد- نوش��ت: »مواضعی وجود دارد که 
همچنان یاد و خاطره وارد کردن سیاست به عرصه 

ورزش را در اذه��ان زنده می کن��د. این دولت  های 
محاصره کننده )عربس��تان و امارات( هس��تند که 
چنین مواضع زشت و زننده ای اتخاذ می کنند. آنها 
به منظور متوقف ک��ردن نهضت ما و دیگر امورات 
زندگی مان چنین کاری را انجام می دهند که البته 
تاکنون شکست خورده اند«. در ادامه این گزارش به 
جلوگیری از ورود مهن��دی و خبرنگاران قطری به 
خاک امارات اشاره شده و آمده است: »این اقدامات 
در مقابل برخی دیگر از هیأت  های ورزش��ی که به 
کش��ورهای محاصره کننده سفر کردند، تکرار شده 
است. کش��ورهای محاصره کننده با این اقدامات به 
دنبال تسویه حساب  های سیاسی هستند. اکنون نیز 
سلس��له اقدامات تبعیض آمیز از سوی این کشورها 
علیه قطری ها را می بینی��م. دولت قدرتمند ما هم 
برای حمایت از ش��هروندان خود وارد عمل ش��ده 
است. اکنون وقت آن رسیده است که برای متوقف 
کردن این اقدامات علیه هیأت  های ورزشی خود از 
سوی کش��ورهای که 19 ماه اس��ت ما را محاصره 
کرده    اند، اقدام کنیم. ما امیدواریم کمیته رسانه ای 
ورزش ب��ه وظیفه خود در انع��کاس اقدامات زننده 
کش��ورهای محاصره کننده عمل ک��رده و موجبات 
ظهور و بروز یک واکنش قاطع به این رفتار کودکانه 
را فراهم کند«. در پایان این گزارش هم آمده است: 
»برای هر دردی دوایی هس��ت که تجویز می شود 

جز حماقت«.

سیاسی کاری اماراتی ها و میزبانی مغرضانه جام ملت ها

نبرد پنهان با ایران و قطر

استقال فصل گذشته به شرایط خوب و قابل 
قبولی رس��یده بود تا جایی که آنها امید داش��تند 
در صورت حفظ اس��تخوان بندی اصلی تیم ش��ان 
حتی به فینال لیگ قهرمانان آس��یا هم برسند اما 
جدای��ی 6 بازیکن باکیفیت مثل امی��د نورافکن، 
سیدمجید حسینی، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، 
علی قربانی و مامه تیام باعث ش��د این تیم بخش 
عم��ده ای از توان��ش را از دس��ت داده و افت قابل 

توجهی کند.
اس��تقالی ها به رغم تاش زی��ادی که در نقل 
و انتقاات داش��تند و با توجه به مهره های نس��بتا 
زیادی ک��ه جذب کردند، نتوانس��تند جای خالی 
مهره های کلیدی شان را پر کنند. حاا در حالی که 
حدود 20 روز از تعطیات نیم فصل گذشته، آبی ها 
عما نتوانس��ته اند قدمی در ب��ازار نقل و انتقاات 

زمستانی بردارند تا کار دشوار آنها دشوارتر شود.
استقالی ها در صورتی که بتوانند در مدت زمان 
باقیمانده تا آغاز نیم فصل دوم 6 بازیکن با کیفیتی 
نزدیک به امید نورافکن، سیدمجید حسینی، امید 
ابراهیمی، علی قربانی، سرور جپاروف و مامه تیام 
جذب کنند، تازه کیفیت تیم شان را به سطح فصل 
گذشته رسانده اند که باز هم در این صورت به دلیل 

کمبود زمان برای رس��یدن به هماهنگی ازم، در 
هفته ها و ماه های اول کارشان، مشکاتی خواهند 
داشت. این نشان می دهد کار مدیران استقال در 
ایام باقیمانده نقل و انتقاات بس��یار دشوار است و 
آنها باید تاش زیادی کرده و انرژی فراوانی صرف 
کنند تا بتوانند تیم ش��ان را به سطح فصل گذشته 

برسانند.

2 شرط باشگاه استقال برای جپاروف ■
سرور جپاروف برای حضور در تیم استقال باید 

2 شرط اصلی این باشگاه را محقق کند.
س��رور جپ��اروف، هافبک ازبکس��تانی یکی از 
گزینه هایی اس��ت که باشگاه اس��تقال از مدت ها 

پیش به دنبال جذبش بوده است.
عملکرد خوب جپاروف با اس��تقال در س��ال 

گذش��ته، وینفرد شفر و مسؤوان این باشگاه را بر 
آن داش��ت تا دوباره مذاکره با این بازیکن را برای 

حضور در نیم فصل دوم آغاز کنند.
طلب 1۳0 ه��زار داری این بازیکن هم که از 
سال گذشته باقی مانده بود، توسط باشگاه استقال 
پرداخت شد ولی جپاروف هنوز پاسخ نهایی خود را 

به استقال نداده است.
امیرحسین فتحی، سرپرست باشگاه استقال 
در ای��ن باره گفت: برای جذب جپاروف 2 ش��رط 
داریم. این بازیکن هم باید در تست پزشکی قبول 
شود و هم در تست بدنی و فنی. این بازیکن چند 
ماه از شرایط بازی دور بوده است برای همین باید 
خ��ودش را از نظ��ر بدنی اثبات کن��د، در غیر این 

صورت این بازیکن را جذب نمی کنیم.
وی در ادام��ه گف��ت: قرار بود جپ��اروف بیاید 
و ق��رارداد را امض��ا کند. ه��ر روز صحبت هایی را 
می شنوم. باز هم می گویم اجازه نمی دهم کسی با 
باشگاه استقال بازی کند. اگر جپاروف امروز و فردا 
به تهران آمد، پس از موفقیت در تس��ت پزش��کی 
و بدنی ق��رارداد را امضا خواهد ک��رد، اگرنه از نام 
این بازیکن صرف نظر می کنیم و سراغ گزینه های 

دیگر می رویم.

استقال به کیفیت فصل گذشته خود می رسد؟
امید به آینده

خبر
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گ�روه بین المل�ل: ترام��پ می گوید 
دول��ت آمری��کا را در ص��ورت لزوم 
ن��ه تنها یک ماه دیگ��ر، بلکه تا یک 
س��ال یا ه��ر زمان ک��ه نیاز باش��د 
تعطیل می کند. این در حالی اس��ت 
که »نانس��ی پلوس��ی« رئیس جدید 
دموکرات کنگره آمریکا در نخستین 
گفت وگو با رسانه ها گفته است هرگز 
ب��ه طرح دیوار بین مکزیک و آمریکا 
بودجه ای اختصاص نمی دهد. بودجه 
درخواستی ترامپ 5/6 میلیون دار 
اس��ت و به همین خاط��ر بیش از 2 
هفته اس��ت دولت را تعطیل کرده و 
بر اس��اس گزارش »س��ی ان ان« این 
تعطیلی نه تنه��ا وجهه آمریکا را در 
سطح بین المللی به چالش می کشد، 
بلکه ش��رایط س��ختی را برای مردم 
ه��م به دنب��ال دارد. ترام��پ تهدید 
کرده اس��ت اگر کنگره با طرح دیوار 
موافقت نکند، او از بودجه اضطراری 

برای این عمل اس��تفاده خواهد کرد. ش��رایط در 
آمریکا بس��یار پیچیده اس��ت. بورس سقوط کرده 
و فضای سیاس��ی با دعواهای کنونی متشنج شده 
است. ترامپ برای یک مانور انتخاباتی گفته است 
نیروهایش را از س��وریه خارج می کند و به صورت 
نمادین نیز دست به این کار خواهد زد اما در ابعاد 
مح��دود. رئیس جمهوری آمری��کا در حال حاضر 
از تعیین ج��دول زمان بندی عقب نش��ینی کرده 
اس��ت. وضعیت بحرانی در آمریکا به گونه ای است 
ک��ه نه تنها ناامیدی در س��طح جامع��ه آمریکایی 
گسترش یافته است، بلکه در حال حاضر میلیون ها 
ش��هروند آمریکای��ی به گفت��ه نماین��ده کنگره، 
ش��ومر گروگان رئیس جمهور هس��تند. همچنین 
نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد ۱6درصد 
از آمریکایی ه��ا گفته ان��د خواه��ان ت��رک دائمی 
کشورش��ان و زندگی در یک کشور دیگر هستند. 

تا پیش از این، بیش��ترین رکورد در زمینه تمایل 
آمریکایی ه��ا برای خروج از کشورش��ان به دوران 
ریاست جمهوری »جرج بوش پسر« مربوط می شد. 
در آن زم��ان تقریبا ۱۱ درص��د آمریکایی ها گفته 
بودند خواهان زندگی در یک کش��ور دیگر و ترک 
آمریکا هستند. در دوران ریاست جمهوری »باراک 

اوباما« نتیجه نظرسنجی نشان داده بود ۱۰ درصد 
از مردم آمریکا خواهان ترک همیشگی کشورشان 
هستند. افزایش میزان آمریکایی هایی که خواهان 
ج��ای وط��ن و زندگ��ی در کش��وری دیگ��ری 
هس��تند، در حالی اس��ت که 2 س��ال از ریاست 
جمهوری »دونالد ترامپ« می گذرد. طی 2 س��ال 

ترامپ، ۳۰ درصد  ریاست جمهوری 
آمریکایی های زیر ۳۰ سال گفته اند 
خواهان ترک آمریکا هستند. بر این 
اس��اس طی این م��دت، ۴۰ درصد 
زنان زیر ۳۰ سال آمریکایی گفته اند 
خواهان ت��رک وط��ن و زندگی در 
کشوری دیگر هس��تند. این شرایط 
نش��ان می دهد جامعه آمریکا میان 
قطب ه��ای سیاس��ی س��نتی دیگر 
قاب��ل تفکی��ک نیس��ت، چ��را که 
جری��ان جدی��دی از محافظه کاران 
س��ر کار آمده اند که خواهان تغییر 
در روند های سیاس��ی قبلی آمریکا 
هس��تند. این اف��راد ک��ه صاحبان 
بخشی از س��رمایه های آمریکایی به 
ش��مار می روند، تا پی��ش از این نه 
عضو کنگره و نه سنا بوده اند و نه به 
عنوان فرماندار فعالیت می کرده اند، 
به همین خاطر تعلقی به هیچ کدام 
از جریان های س��نتی سیاس��ی در 
آمریکا ندارد؛ ترامپ یک��ی از نمادهای اصلی این 
گروه به ش��مار می رود.  نباید از نظر دور داش��ت 
ترامپ گفته است تا زمانی که »مساله مرزی« حل 
نشود، دولت را باز نخواهد کرد. او همچنین حاضر 
شده است تمام فش��ارهای اجتماعی این تصمیم 
را به جان بخرد، چرا که ادعا می کند  این مس��اله 
به تروریس��م مربوط می شود اما این رفتار ها نوعی 
بازی با افکار عمومی اس��ت تا از فشارهایی که در 
واش��نگتن به او می آید، کمی کاسته شود. در این 
وضعیت، فعالیت های غیرحیاتی دولت از جمله در 
۹ وزارتخانه متوقف ش��ده و چند صد هزار کارگر 
ت��ا زمان تخصی��ص ایحه جدید بودج��ه دولت، 
حقوق دریاف��ت نمی کنند. در این میان ترامپ در 
پاسخ به سوالی درباره احتمال استیضاحش گفت: 
»نمی توان کس��ی ک��ه کارش را فوق العاده انجام 

داده، استیضاح کرد«.

گ�روه بین الملل: مش��ارکت نظامی بار دیگر تنها 
راهبرد میان مدت سعودی برای کاهش فشارهای 
بین المللی و س��رپوش گذاش��تن بر جنایت  های 
این رژیم اس��ت به طوری که قرار اس��ت دومین 
رزمایش مش��ترک سعودی و کش��ورهای عربی 
برگزار ش��ود. این کشور پیش      تر در تجاوز نظامی 
ب��ه یمن نیز تاش کرده بود ائتافی را تش��کیل 
ده��د تا نمایش خ��ود را برای کودک کش��ی در 
یم��ن برای اف��کار عموم��ی جهانی و رس��انه ها 
کمی توجیح پذیر کند. پس از آنکه پاکس��تان و 
مالزی از گروه دوس��تان س��عودی در جنایت ها 
و بازی  ه��ای جنگی منطقه ای    اش خارج ش��دند، 
ب��رای دومین ب��ار مراک��ش حضور خ��ود را در 
رزمایش کمتر از یک هفته ای نظامی به رهبری 
عربس��تان بی دلیل توصیف کرد و قرار اس��ت در 
آن ش��رکت نکند. در همین حال اما وزارت دفاع 
عربستان سعودی از آغاز رزمایش نظامی دریایی 
با مشارکت 6 کشور عربی )عربستان، مصر، اردن، 

س��ودان، یم��ن و جیبوتی( به م��دت 5 روز خبر 
داد و عن��وان کرد هدف از این رزمایش »تقویت 
امنیت دریایی کشورهای مشرف به دریای سرخ، 
دف��اع از آب ه��ای منطقه ای، تقوی��ت همکاری 
نظام��ی و تبادل تجارب رزمی میان کش��ورهای 
مشارکت کننده« است. این وزارتخانه هیچ نامی 
از مراک��ش نی��اورد، همچنان  که رب��اط تاکنون 
دلیل عدم مش��ارکتش برای دومین ب��ار در این 
تمرین های نظامی را اعام نکرده است. مراکش 
از س��ال 2۰۱6 در رزمایش ه��ای نظامی یا اقدام 
نظامی که عربس��تان س��عودی در آنها مشارکت 
می کند، حضور نمی یاب��د. منابع دیپلماتیک در 
رباط عدم مش��ارکت مراکش در این رزمایش ها 
را ب��ه نارضایتی رباط از سیاس��ت های ریاض در 

قبال برخی پرونده ها از جمله کشورهای همسایه 
عربس��تان یا مس��ائلی که رابطه ای مس��تقیم با 
مراک��ش دارند، ربط می دهند. این منابع تصریح 
کردن��د دلی��ل ای��ن نارضایتی ها این اس��ت که 
عربستان س��عودی تاش کرد در روند تماس ها 
میان مراکش و جنبش »انصاراه« یمن به منظور 
تحویل جس��د خلبان مراکش��ی که هواپیمایش 
در ماه مه  2۰۱5 س��قوط کرده بود، کارش��کنی 
کند. در هر صورت مراکش موفق ش��د از طریق 
طرف س��ومی، جس��د را تحویل بگیرد ولی بعد 
از آن تصمی��م گرفت در عملی��ات جنگنده های 
اف۱6 ک��ه از مبدأ ام��ارات حمات علیه یمن را 
انجام می دهند، مشارکت نکند، البته بدون آنکه 
خروجش از ائتاف عربی تحت رهبری س��عودی 

را رسماً اعام کند. مراکش همچنین با نارضایتی 
از ائت��اف چهارگان��ه تح��ت رهبری س��عودی 
علیه قط��ر، تصمیم گرفت در این باره سیاس��ت 
بی طرفانه اتخاذ کند و ب��دون توجه به محاصره 
قطر از س��وی سعودی ها، مراکش یک هواپیمای 
حامل مواد غذایی و پزشکی به قطر اعزام کرد تا 
عدم پیروی اش از ری��اض و تمایلش برای ایفای 
نق��ش میانجیگرانه و نیز حمای��ت از تاش های 
میانجیگرانه کویت برای حل این بحران را نشان 
ده��د. در پ��ی اعام موضع مقام های عربس��تان 
سعودی مبنی بر حمایت از آمریکا به عنوان رقیب 
مراکش برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 
2۰26، تنش بر روابط ریاض و رباط حاکم ش��د. 
رسانه های سعودی و همسو با آنها کمپینی علیه 
مراک��ش برای توجیه عدم رأی دادن به آن به راه 
انداختند، همین امر باعث شد مراکش مشارکت 
در نشس��ت وزرای رسانه  کشورهای عضو ائتاف 

عربی علیه یمن در ریاض را تحریم کند.

درگیری رئیس جمهور و کنگره دموکرات باا گرفت

گروگانگیری میلیون ها آمریکایی

پازل
3 کشته در تیراندازی بولینگ در کالیفرنیا

یک سالن بولینگ در ساحل غربی آمریکا به صحنه کشتاری دیگر تبدیل شد. دقایقی پیش از نیمه شب 
جمع�ه به وقت ایالت کالیفرنیا،  س�الن بولینگ »گیبل هاوس باول« در ش�هر تورانس در حومه جنوبی 
لس آنجلس به صحنه تیراندازی های خونینی تبدیل ش�د که طی آن دس�ت کم 3 نفر در دم جان بافته و 
4 نفر دیگر به شکل وخیمی مجروح شدند.  به گزارش لس آنجلس تایمز، به دنبال یک درگیری فیزیکی 
میان برخی حاضران در این سالن بولینگ، کار به نزاع با اسلحه گرم کشیده است. در همان حال پلیس 
تورانس تا ساعاتی پس از حادثه هنوز مشخص نکرده بود تیراندازی ها کار چه کس یا کسانی بوده و از چه 

نوع اسلحه هایی در این درگیری استفاده شده است؟

خاورمیانه

اما و اگرهای حضور سوریه 
در نشست اقتصادی اتحادیه عرب

گروه بین الملل: نشس��ت اقتص��ادی اتحادیه 
عرب در حالی حدود 2 هفته دیگر در بیروت 
برگزار می ش��ود که موضوع حضور سوریه در 
این نشست در هاله ای از ابهام  قرار دارد. لبنان 
اگرچه روابط دیپلماتیک با سوریه را همچنان 
حفظ ک��رده اما از آنجا که چند س��ال پیش 
عضویت س��وریه در اتحادیه ع��رب به حالت 
تعلیق درآمد، در عمل به تصمیم این اتحادیه 
تاکنون از س��وریه برای نشست اقتصادی این 
اتحادیه دعوت نکرده است. منابع دیپلماتیک 
می گوین��د تنه��ا در 2 صورت ممکن اس��ت 
س��وریه به نشس��ت اقتصادی بیروت دعوت 
شود؛ یکی اینکه ش��ورای اتحادیه عرب طی 
روزهای آینده به صورت ویژه تش��کیل جلسه 
دهد و رای به رفع تعلیق عضویت سوریه دهد 
یا اینکه در نشس��ت وزی��ران خارجه اتحادیه 
که پیش از نشس��ت س��ران در بیروت برگزار 
می شود، تعلیق عضویت سوریه برداشته شود 
و فورا از این کشور برای نشست سران دعوت 
به عمل آید. در همین راس��تا، جبران باسیل، 
وزی��ر خارجه لبن��ان، روز ش��نبه در توئیتی 
نوشت: »لبنان مسؤولیت دعوت کشورها برای 
ش��رکت در این نشست را بر عهده ندارد و به 
دستور اتحادیه عرب پایبند است اما می تواند 
ابتکار عمل را به دست بگیرد و برای بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب تاش کند، نظر ما به 
عنوان تیم سیاس��ت خارجی لبنان مشخص 
اس��ت«. همچنین ماریو ع��ون، از نمایندگان 
پارلمان لبنان تاکید کرد که جریان آزاد ملی 
لبنان هرگز به تنهایی درباره دعوت از سوریه 
برای حضور در نشست اقتصادی سران عرب 
تصمیم نخواهد گرفت. وی افزود: این مس��اله 
را می ت��وان از طری��ق اتخاذ اقدامی از س��وی 
اتحادیه عرب حل کرد یا اینکه بعد از تشکیل 
دولت لبنان این موضوع بررس��ی و تصمیمی 
مناس��ب در این باره گرفته ش��ود. فراکسیون 
»الوفاء للمقاومه« در پارلمان لبنان - وابسته 
به جنبش مقاومت - نیز اعام کرد که حضور 
سوریه در این نشست، منفعت راهبردی برای 
بیروت دارد؛ بویژه اینکه »شرایط کنونی شاهد 
فضای عربی مثبتی است که در آن کشورهای 
عربی برای بازگشت به سمت سوریه شتاب زده 
هستند و لبنان باید در صدر طرف هایی باشد 
ک��ه این فضا را تقویت کند«. در همین حال، 
لبنان و مصر به صورت مش��ترک در تاشند 
که بتوانند بش��ار اسد، رئیس جمهور سوریه را 
به این نشست دعوت کنند. با این حال لبنان 
قص��د دارد ترتیبی را اتخ��اذ کند که پیش از 
دعوت از دمشق، ریاض از این مساله استقبال 
کند؛ چه ب��ه صورت علنی و چ��ه به صورت 
ضمنی. با این ح��ال، ناظران می گویند حتی 
اگر س��وریه به نشس��ت بیروت دعوت شود، 
این کش��ور هیاتی را در س��طحی پایین تر از 
ریاست جمهوری به این نشست اعزام خواهد 
کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که 
طی هفته های اخیر کشورهای عربی گام هایی 
برای احیای روابط ش��ان با دمشق برداشته اند. 
از جمل��ه ای��ن اقدامات س��فر عمر البش��یر، 
رئیس جمهوری سودان به سوریه و بازگشایی 
س��فارت ام��ارات و بحرین در دمش��ق بوده 
است. همزمان برخی منابع نزدیک به محافل 
تصمیم گیری در مصر گفتند که قاهره در حال 
اجرای تماس های گس��ترده جهت انجام سفر 
مسؤوان و رهبران عرب به دمشق در روزهای 
آینده و دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
است. این منابع گفتند که هدف قاهره از این 
تماس ها بازگرداندن نظام س��وریه به اتحادیه 
ع��رب پی��ش از برگ��زاری اج��اس آتی این 
اتحادیه در تونس اس��ت. به گفته این منابع ، 
نظام مصر با هماهنگی عربستان و امارات در 
حال انجام این تماس هاس��ت و گفت وگوهای 
مربوط به بازگرداندن سوریه به کرسی خود در 
اتحادیه عرب با س��رعت در حال انجام است و 
دستیابی به هدف مورد نظر نیز نزدیک شده 
است. همزمان برخی مسؤوان اردنی از وجود 
تحرکات��ی برای پایان دادن به تعلیق عضویت 
سوریه در اتحادیه عرب خبر داده اند از جمله 
اینکه نضال الطعانی، رئیس کمیته امور خارجه 
پارلمان اردن بتازگی در مصاحبه با خبرگزاری 
اس��پوتنیک از تاش های پارلمانی اردن برای 
بازگرداندن س��وریه به اتحادیه عرب خبر داد. 
به نظر می رس��د پیروزی های اخیر س��وریه و 
همپیمانانش در برابر گروه های تروریس��ت و 
معارضان مسلح، کش��ورهای منطقه را با این 
واقعی��ت روبه رو ک��رده که دولت س��وریه در 
حال بازیابی قدرت خود اس��ت و چاره ای جز 
برقراری روابط با آن نیست. در چنین شرایطی 
بعید نیست که در آینده نه چندان دور تعلیق 
عضویت سوریه در اتحادیه عرب هم لغو شود.

چهره ها

محمود عباس: معامله قرن تمام شد!
رئیس تشکیات خودگردان 
متفک��ران،  ب��ا  دی��دار  در 
خبرن��گاران و نویس��ندگان 
مص��ری در قاهره تأکید کرد 
آنچه توس��ط دول��ت ایاات 
متح��ده و رژیم صهیونیس��تی »معامله قرن« 
نامیده ش��ده، از نظر او بی اعتبار بوده و به آخر 
خط رس��یده اس��ت. به گفته محمود عباس، 
پس از آنکه دونالد ترام��پ، قدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی کرد، دیگر 
چیزی وجود ندارد که فلسطینی ها بتوانند بر 
س��ر آن با اسرائیل یا حامیان غربی اش مذاکره 
کنند. به گزارش شبکه المیادین، او اعام کرد: 
»مسأله فلسطین به دلیل وجود ۳ طرف یعنی 
آمریکا، اسرائیل و حماس از مشکات بسیار و 
س��خت در رنج است اما تشکیات خودگردان 
تس��لیم نخواهد ش��د حت��ی اگر موض��وع به 
لغو پیمان اس��لو برس��د«. عباس حل مسأله 
فلس��طین را از ۳ مسیر سیاس��ی، اقتصادی و 
امنیتی میسر دانس��ته و اینکه نمی توان فقط 
یک مس��یر را بدون مسیرهای دیگر پذیرفت. 
رئیس تشکیات خودگردان همچنین خطاب 
به چهره های فرهنگی مصری گفته است پس 
از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، ارتباط 
تشکیات خودگردان با تمام مسؤوان آمریکایی 
قطع ش��ده اس��ت. اما رس��انه های عبری زبان 
ادعایی خاف عباس دارند و نوشته اند چندین 
دیدار میان مسؤوان فلسطینی مانند »صائب 
عریقات« عضو ارشد مذاکره کننده فتح و »ماجد 
فرج« رئیس اطاعات تشکیات خودگردان با 

مقامات آمریکایی انجام شده است.

گاف جنجالی السیسی
مصر در تاش برای ممانعت 
از پخ��ش ش��دن مصاحب��ه 
رئیس جمهور این کشور درباره 
اعتراف به هم��کاری با رژیم 
صهیونیستی است. عبدالفتاح 
سیس��ی، رئیس جمهوری مص��ر در گفت وگو 
با ش��بکه تلویزیونی س��ی بی اس آمریکا، فاش 
ک��رد ارتش مصر در حال همکاری با اس��رائیل 
علیه عناصر داعش در س��ینای شمالی است. او 
همچنین این موض��وع را رد کرد که مصر ده ها 
هزار زندانی سیاس��ی را در زندان ها نگه داشته 
اس��ت. سیسی در بخشی از این مصاحبه گفت: 
»ما زندانی سیاسی یا زندانی عقیدتی نداریم. ما 
در تاش برای مقابله با افراط گرایانی هستیم که 
در تاش برای تحمیل ایدئولوژی خود بر مردم 
هس��تند. ما آنها را به صورتی عادانه محاکمه 
می کنیم و ش��اید این روند سال ها طول بکشد. 

ما باید از قانون تبعیت کنیم«.

کارنامه سیاه ائتاف عربی 
کودکان سودانی در جنگ یمن  

عربستان س��عودی با سوء استفاده از وضع 
معیش��تی س��ودانی هایی که در جنگ دارفور 
امید و دارایی های خود را از دس��ت داده بودند، 
کودکان آنها را به جنگ در یمن می فرستد. این 
موض��وع را روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده و 
نوشته است سعودی ها از ثروت گسترده نفتی 
خ��ود برای جذب نیرو در جنگ علیه یمنی ها 
اس��تفاده کرده ان��د، بوی��ژه به گفته س��ربازان 
سودانی، س��عودی ها ده ها هزار بازمانده ناامید 
از جن��گ دارفور را که بس��یاری از آنها کودک 
هستند، به خدمت گرفته اند. به گفته شماری 
از جنگجوی��ان س��ودانی ک��ه به کش��ور خود 
بازگش��ته اند و قانونگذاران س��ودانی که تاش 
می کنند این مسأله را پیگیری کنند، در تقریبا ۴ 
سال گذشته حدود ۱۴ هزار شبه نظامی سودانی 
در کنار شبه نظامیان محلی متحد با عربستان 
سعودی در یمن جنگیده اند و دست کم صد ها 
نفر از آنها در این کشور کشته شده اند. عربستان 
س��عودی اما منکر اس��تفاده از کودک سربازان 
س��ودانی در جنگ یمن ش��ده و گفته اس��ت 
گزارش نیویورک تایمز از »ارزش قهرمانی های 
س��ربازان ائتاف عربی« می کاه��د! در همین 
حال محمدعلی الحوث��ی، رئیس کمیته عالی 
انقاب یمن در این باره اظهار داش��ت استفاده 
عربس��تان از کودکان منطقه دارفور س��ودان 
در جن��گ یمن، لکه ننگ دیگ��ری بر کارنامه 
س��یاه نظام »کودک کش« ریاض افزوده است. 
نیروه��ای ارتش و کمیته های مردمی یمن که 
توانمندی های نظامی و دفاعی خود را تقویت 
کرده اند، در واکنش به جنگ ۴ س��اله ائتاف 
عربی علیه این کشور، مناطق مرزی عربستان 
س��عودی را هدف حمات موشکی و پهپادی 
قرار می دهند. طب��ق اعام منابع یمنی، عصر 
شنبه ارتش یمن ۹ فروند موشک »زلزال یک« 
به مواضع متجاوزان س��عودی و مزدورانش در 
جیزان )جنوب عربستان( شلیک کرد. این در 
حالی است که در استان الحدیده، ده ها هزار تن 
با برپایی تظاهراتی از سازمان ملل خواسته اند 
ائتاف تحت رهبری سعودی را به اجرای توافق 

سوئد ملزم کند.
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»جلیقه زردها« در نخستین شنبه سال 2۰۱۹ 
به خیابان های پاریس و ده ها ش��هر دیگر فرانسه 
ریختند تا هش��تمین هفته تظاهرات ضددولتی 
را با مضمون درخواس��ت جمعی برای اس��تعفای 
رئیس جمهور این کشور برپا دارند. از صبح دیروز 
شهرهای پاریس، لیون، بوردو، تولوز، استراسبورگ، 
والنسین، روآن و مون پلیه شاهد حضور معترضان 
به روال هفته  های پیش بودند. در پاریس که تعداد 
تظاهر کنندگان در مرکز ش��هر پس از تظاهرات 
»اقدام هفتم« ش��نبه گذشته در خال تعطیات 
کریسمس افزایش چشمگیری یافته بود، شعارهای 
»مکرون استعفا کن« و »مکرون دیکتاتور« بیش 
از قبل به گوش می رسید. با وجود حضور پرتعداد 
نیروه��ای پلیس و نظامی در خیابان  های مرکزی 
پاریس، بار دیگر خیابان شانزه لیزه و میدان طاق 
نصرت به کانون اصلی تظاهرات در پایتخت بدل 
ش��د. معترضان این بار عاوه ب��ر حمل پاکارد و 
پرچم فرانس��ه از دود زرد نیز به عنوان نماد قیام 

»جلیقه زردها« بهره می بردند.
در شهر »والنسین« در شمال فرانسه درگیری 
معترض��ان با پلیس 2 زخمی در پی داش��ت. در 
ش��هر تاریخی »روآن« پلیس در جریان درگیری 
با معترض��ان از گاز اش��ک آور اس��تفاده کرد. در 
مون پلیه صدها نف��ر از جلیقه زردها به تظاهرات 
پرداختند و در »س��ن نزر« در غرب فرانس��ه نیز 

درگیری پلیس با مردم گزارش شده است. این در 
حالی است که رژیم فرانسه به انواع سرکوب ها به 
موازات حربه  های سیاسی برای فرونشاندن آتش 
خش��م عمومی بهره برده است اما موفق نشده از 
سراسری شدن اعتراضات جلوگیری کند. از 2 ماه 
پیش که قی��ام »جلیقه زردها« در قامت جنبش 
ضددولتی سراس��ری در فرانس��ه ق��د علم کرد و 
مس��تقیما کارآمدی مکرون را زیر س��وال برد، او 
در نشست  های اضطراری با اعضای کابینه خود و 
همچنین شورای امنیتی اضطراری مخفی فرانسه 
که عما کنترل کشور را به دست گرفته خواهان 
پلیسی      تر ش��دن کنترل ها در سطح جامعه شد. 
حتی بیانیه ای که هفته پیش صادر شد حکایت از 
درخواست مکرون از وزیر کشور برای سازماندهی 
هر چه بیشتر نیروهای امنیتی فرانسه برای برخورد 

با اعتراضات احتمالی گسترده      تر داشت.
رس��انه  های مستقل از دستگیری نزدیک به 5 
ه��زار تن از معترضان طی 2 ماهی که از آغاز قیام 
جلیقه زردها در اعتراض به گرانی سوخت می گذرد 
خبر داده  اند که به تناوب توسط دادگستری فرانسه، 

پلیس ضدشورش و »د.ژ.س.ای« )سازمان امنیت 
داخلی( فرانسه  انجام شده است. جدیدترین مورد 
دس��تگیری ها به چهارش��نبه هفته پیش مربوط 
می ش��ود که »اری��ک دروئه« یک��ی از چهره های 
سرش��ناس جنبش جلیقه زردها به اتهام برگزاری 
و شرکت در یک تجمع بدون مجوز بازداشت شد.

 همچنین رژیم فرانس��ه اقدام به متهم کردن 
معترضان معیش��تی و کارگری 2 ماه گذشته به 
تاش برای کودتا و براندازی حکومت کرده است. 
اتهامی از موضع مدعی العموم که دولت  های فرانسه 
همواره موارد مشابه آن در کشورهای دیگر بویژه 
کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپای شرقی را با 
داعیه  های حقوق بشری و آزادی بیان محکوم کرده 
بودند. به گزارش »دپ آ« خبرگزاری رسمی آلمان، 
پس از نخستین نشس��ت دولت فرانسه در سال 
2۰۱۹، »بنیامین گریوو« سخنگوی دولت با اذعان 
به اینک��ه هیچ کس در این کش��ور فراتر از قانون 
نیست، اعام کرد که جنبش جلیقه زردها عاملی 
برای تحریک و شورش شده و آنها می خواهند به 

این وسیله دولت را سرنگون کنند.

او گفت: »این افراد )جلیقه زردها( می خواهند 
ماهیت قانونی دولت امانوئل مکرون را زیر سوال 
ببرند. صحبت های گریوو احتماا اشاره ای است 
به بازداشت اخیر »اریک دروئه« و این در حالی 
اس��ت ک��ه چندصد ت��ن از فع��اان کارگری و 
سیاس��ی نیز به اتهامی مشابه بازداشت هستند 
تا چهره ای کاما دیکتاتوری و پلیس��ی از رژیم 
فرانس��ه تصویر شود که در ش��عارهای »مکرون 
دیکتات��ور« نیز نم��ود دارد. ای��ن رئیس جمهور 
م��زدور بانکداران یهودی ک��ه طبق جدیدترین 
نظرسنجی ها مورد نفرت 75 درصد مردم فرانسه 
واقع شده است عما رهبری سرکوب اعتراضات 
طبقات متوس��ط و فرودست علیه سرمایه داری 
لجام گس��یخته را در کش��ورش برعهده گرفته 
است. به همین دلیل، گروهی ۳۰۰ هزار نفری از 
فعاان فرانسوی شامل »جلیقه زردها« با انتشار 
نامه ای سرگش��اده به رئیس جمه��ور منفور در 
فیس بوک، به مکرون چنین هش��دار دادند: »در 
صورتی که شما و همکاران تان به مردم مانند گدا 
نگاه کنید، خش��م به نفرت تبدیل خواهد شد«. 
آنها خطاب به مکرون نوش��تند که دستورش به 
نخس��ت وزیر برای برگزاری مذاکرات با رهبران 
معت��رض و مخالف تنها ی��ک دروغ برای فریب 
اف��کار عمومی اس��ت و به همین دلی��ل آنها در 

مذاکرات شرکت نمی کنند.

اولین شنبه سال نوی میادی با تظاهرات ضددولتی در فرانسه

شعار »مکرون دیکتاتور« در پاریس
سخنگوی دولت فرانسه: برخی جلیقه زردها برانداز هستند

مراکش شاهزاده عربستان را در بازی نظامی    اش تنها گذاشت
حنای سعودی در شمال آفریقا رنگی ندارد

جنگ یمن
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قاب روز
پرندگان مهاجر در شیراز

عکس:    باشگاه خبرنگاران جوان

بازار

گزارش

مدیرکل گمرک شهید باهنر استان هرمزگان 
گفت: 3460 خودرو در این گمرک انباشت شده 
و به دلیل آنکه هنوز اظهار نش��ده اند، نمی دانیم 

چه تعداد ب��ا ارز دولتی وارد 
شده اس��ت. مهدی رضایی، 
مدیرکل گمرک شهید باهنر 
اس��تان هرمزگان در جریان 
بازدید مع��اون فنی گمرک 
از وضعی��ت گمرک ش��هید 

رجایی بندرعب��اس، درباره تعداد خودروهای دپو 
شده در گمرک شهید باهنر، اظهار داشت: در حال 
حاضر طبق آخرین آمار 3460 خودروی سواری 
در این گمرک دپو ش��ده و قرار اس��ت بر اساس 
پیش��نهادی که به سران قوا ارائه شده در صورت 
تصویب ترخیص شوند. وی در پاسخ به این سوال 
که چه تعداد از این خودروها با ارز 4200 تومانی 

دولتی وارد شده است، تصریح کرد: نمی دانیم چه 
مقدار از آنها با ارز دولتی وارد شده، به دلیل آنکه 
هنوز به گمرک اظهار نکرده اند. مدیرکل گمرک 
شهید باهنر استان هرمزگان 
افزود: بیشتر این خودروهای 
س��واری ترانزی��ت داخل��ی 
خواهن��د ش��د و در یک ماه 
اخیر بی��ش از 200 خودرو 
به گمرک باهنر آمده است. 
رضایی اف��زود: از زمانی که واردکنندگان خودرو 
شنیده اند قرار اس��ت مصوبه ای برای واردات این 
خودروها تصویب شود، حجم واردات آ نها بیشتر 
ش��ده و تعداد زیادی از این سواری ها به گمرک 
باهنر  آمده است. بر این اساس، بیشتر خودروهای 
انباشته در گمرک شهید باهنر استان هرمزگان 
مربوط به 2 برند هیوندای کره و نیسان ژاپن است.

رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق 
گفت: تجارت بین ای��ران و عراق هنوز در جریان 
اس��ت و تحت تأثی��ر تحریم های اعمال ش��ده بر 
ایران قرار نگرفته اس��ت. به  گزارش »وطن امروز« 
به نقل از المانیتور، ایران از عراق خواس��ته زیر بار 
تحریم های آمریکا علیه ایران نرود. پیشنهاد ایران 
اس��تفاده از دینار عراق و ری��ال ایران در تبادات 
تجاری بین 2 کش��ور اس��ت. بانک مرکزی ایران 
سعی دارد به توافقی با عراق بر سر استفاده از دینار 
یا ریال ایران برای معامله با این کشور برسد ولی 
عراق نیاز به تأیید آمری��کا دارد که هنوز مصمم 
است به عراق اجازه دهد برای مدت کوتاهی فقط 
گاز طبیعی از ایران وارد کند تا برق مورد نیازش را 
تأمین کند. یک منبع در بانک مرکزی عراق گفت: 
»یک هیأت عراقی که ماه دسامبر به آمریکا سفر 
کرده بودند و شامل مقامات اجرایی بانک مرکزی 
عراق و چندی��ن وزیر از جمله وزرای نفت و نیرو 
می شدند، درباره معاف شدن عراق از تحریم های 
آمریکا علیه ایران گفت وگو کردند«. وی اضافه کرد: 
»این هیأت نمایندگی نتوانستند به نتایج خوبی 
برسند و آمریکا فقط به عراق اجازه داد گاز ایران 
را به ازای دینار برای نیروگاه های برقش خریداری 
کن��د. دولت عراق ق��ول داد این کار را انجام دهد 
و حسابی برای ش��رکت نفت ایران در یک بانک 
دولتی با ارز دینار باز کرد«. طبق گفته همین منبع 
ناشناس، آمریکا معافیت کامل عراق از تحریم های 
ای��ران را قطعاً رد کرده و تنها اج��ازه واردات گاز 
طبیعی را از ایران داده است. این معافیت ممکن 
است در آینده شامل برق هم شود«.»آمریکا سعی 
دارد عراق را در اس��تخراج گاز ب��رای تولید برق 
توانمند کند و به وابستگی این کشور به کااها و 
محصوات ایران خاتمه دهد«. در حالی که هنوز از 

دار آمریکا برای تجارت بین عراق و ایران استفاده 
می ش��ود، تمام انتقال های مالی، خارج از بخش 
بانک��داری عراق از طریق واس��طه های خارجی و 
بانک هایی در سوریه و لبنان انجام می شود. بیشتر 
تجارت بین این 2 کش��ور شامل صادرات از ایران 
به عراق می شود، بنابراین تهران ترجیح می دهد 
معامله ها با یورو یا ریال باش��د.  فاضل الحمدانی، 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
»تجارت بین ایران و عراق هنوز در جریان اس��ت 
و تحت تأثیر تحریم های اعمال شده بر ایران قرار 
نگرفته اس��ت«. ولی یک مق��ام عالی رتبه عراق 
گفت: »بانک مرکزی متعهد است هیچ داری به 
ایران نفروش��د و هرگونه تاش ایران را برای این 
کار رد می کند«. همین منبع اش��اره کرد: »بانک 
مرکزی همچنین از همکاری با ایران برای تبدیل 
ریال ایران به دار آمریکا خودداری می کند«. در 
آخرین اصاحیه بودجه 2019 عراق که هنوز در 
حال بررسی است، دولت عراق بودجه واردات برق 
را از 357 میلیون دار به 59 میلیون دار کاهش 
داده، این یعنی عراق دیگر از تهران برق نمی خرد.
احمد حاثال، یک محقق و نویسنده آزاد در عراق 
گفت: »استفاده از دینار در معامله با تهران باعث 
افزای��ش ارزش دینار عراق به خاطر تقاضای بااتر 
آن می ش��ود، بویژه اینکه مبادات تجاری بین 2 
کشور در 8 ماه گذشته به 8 میلیارد دار رسیده 
اس��ت«. صادرات س��اانه ایران به عراق بیش از 
22 درصد کل واردات عراق اس��ت که معادل 35 
میلیارد دار از کشورهای مختلف می شود. بخش 
خصوصی هزینه این واردات را یا از طریق انتقال 
دار توس��ط شرکت های معاوضه ای می دهد یا از 
راه هایی که مورد قبول بانک مرکزی نیس��تند یا 

به سادگی از طریق انتقال پول با اتومبیل.

 مدیرکل گمرک شهید باهنر هرمزگان خبر داد
انباشت 3460 خودرو در گمرک شهید باهنر

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
با وجود تحریم ها تجارت ایران و عراق ادامه دارد

ارقامی عجیب از کاغذ مصرفی در کارتخوان ها
15 میلیون دار صرف واردات کاغذ رسید شد

تجارت

حاشیه

دادستان اردبیل:
رئیس سازمان خصوصی  سازی  همچنان بدهکار است!

دادس��تان اردبی��ل ضم��ن تکذی��ب اظهارات 
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی تأکی��د کرد: 
پوری حس��ینی بابت خرید مجتمع گوشت اردبیل 
از بان��ک ملی پولی پرداخت نکرده اس��ت و از نظر 
دستگاه قضایی بدهکار است. در پی حواشی اخیر 
به وجودآمده درباره واگذاری س��هام ش��رکت های 
دولتی، امیراش��رف عبداه پوری حس��ینی، رئیس 
سازمان خصوصی سازی شامگاه دومین روز دی ماه 
امس��ال در برنامه متن و حاش��یه که ب��ا موضوع 
»خصوصی سازی از انتقادها تا واقعیت ها« از شبکه 
3 سیما پخش ش��د، حضور یافت و گفت: دی ماه 
س��ال 84 از سازمان خصوصی س��ازی کناره گیری 
کردم و در بخش خصوصی دنبال کار و فعالیت خود 
رفتم. در آن زمان شرکت سرمایه گذاری بانک ملی 
ایران مجتمع گوشت اردبیل را به  مزایده گذاشته بود 
و رفتیم در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم 
و این ش��رکت را خریدیم. وی )که در حال حاضر 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان 
خصوصی سازی است(  اضافه کرد: بنده احضار شدم، 
رفتم اردبیل؛ آقای عتباتی، دادستان محترم اردبیل 
در این زمینه اظهاراتی فرمودند و بنده این فرآیند 
را برای ایشان اعام کردم و ایشان هم بررسی هایی 
انجام دادند و پس از آن واگذاری مجتمع گوش��ت 
اردبیل را کاماً قانونی اعام کردند. رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی افزود: این واگذاری هیچ ربطی به 
سازمان خصوصی سازی نداشت و همه پولی را هم 
که برای خرید این س��هام پیشنهاد داده بودیم، تا 
ریال آخر داده ایم. پوری حسینی همچنین با بیان 
اینکه »در حال حاضر س��هامدار مجتمع گوش��ت 
اردبی��ل هم هس��تم« گف��ت: در مجم��وع پس از 
توضیحات ارائه شده، آقای عتباتی گفتند »اگر در آن 
زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع 
داده باش��ید، اان حدود 100 میلیارد تومان ارزش 

دارد که حق تان است و نوش جان تان باشد«.

تکذیب سخنان پوری حسینی توسط دادستان ■
البته اظه��ارات پوری حس��ینی نه تنها پایان 
داس��تان پرماجرا و پرحاش��یه واگذاری مجتمع 
گوش��ت اردبیل نبود، بلکه حضور پوری حسینی 
در این برنامه تلویزیونی موجب ش��د حواش��ی 
تاریک و پنه��ان دیگری از واگذاری این مجتمع 
روی میز قرار بگیرد. به عنوان نمونه ناصر عتباتی، 
دادستان اردبیل پنجشنبه ش��ب در گفت وگو با 
اخبار 20:30 که از شبکه دوم سیما پخش شد، 
تصریح کرد: پوری حسینی بابت خرید این مجتمع 
از بانک ملی پولی پرداخت نکرده اس��ت و از نظر 
دستگاه قضایی بدهکار است و کسی هم به ایشان 
نگفته است که »نوش جانت!«. این مقام قضایی 
تأکید کرد: پوری حسینی در حال حاضر به عنوان 
یکی از بدهکاران عمده مجتمع صنعتی گوشت 
اردبیل تلقی می شود و ما هم به عنوان بیت المال 
و به عنوان حقوق ی��ک بانک دولتی موضوع را با 
جدیت دنبال کرده و در حال پیگیری آن هستیم. 
دژپسند یکی دو مرتبه از پوری حسینی خواسته 
از صندلی ریاس��ت سازمان خصوصی سازی کنار 
برود و گویا پیش ش��رط رأی اعتماد نمایندگان 
مجلس به وی هم قول برکناری پوری حس��ینی 
بوده است، بر این اساس مخالفت دژپسند با تداوم 
حضور رئیس فعلی س��ازمان خصوصی سازی در 
این س��ازمان تا جایی پیش رفته که وزیر اقتصاد 
حتی قید تش��کیل جلس��ات هیأت واگذاری را 
به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری شرکت های 
دولتی زده و به نوعی اجرای خصوصی س��ازی در 
کشور را متوقف کرده است. حتی گفته می شود 
چون پوری حسینی در انتخابات جزو فعاان ستاد 
روحان��ی بوده جابه جایی وی ب��رای وزیر اقتصاد 
س��خت اس��ت اما باید دید آیا در آینده دولتی ها 
جایگاه اقتصادی س��ازمان خصوصی س��ازی را از 

حاشیه های سیاسی پاک می کنند.

چاپ کاغذ برای تراکنش های دس��تگاه های 
کارتخوان، س��اانه هزینه هنگفتی را به کشور 
تحمیل می کند و برخی پیشنهاد می کنند برای 
صدور رسید، حداقل رقم تراکنش تعیین شده 
و ص��دور غیرکاغذی در دس��تور کار قرار گیرد.  
بررسی رسیدهای صادر ش��ده در دستگاه های 
کارتخوان نش��ان  می دهد طول اس��تاندارد هر 

رس��ید که تمام مندرجات 
ض��روری را در خود جا داده 
باش��د، حدود 8 سانتی متر 
اس��ت. بر این مبنا، از ضرب 
تعداد تراکنش ها در طول هر 
رس��ید، می توان به مجموع 

طولی رسیدها دس��ت پیدا کرد و از تبدیل این 
مق��دار به وزن رول کاغ��ذ و به جمع تناژ کاغذ 
مصرفی رس��ید. ب��ا در نظر گرفت��ن مفروضات 
مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد 
تراکنش های��ی که بابت خرید، پرداخت قبض و 
مانده گیری انجام شده، برآورد می شود طی 8 ماه 
اول سال جاری، حدود 2650 تن کاغذ حرارتی 

مخصوص کارتخوان ها مصرف شده  است.

هزینه کاغذ رسید برای شبکه پرداخت ■
به گفته فعاان حوزه پرداخت و با اس��تعام از 
بازار، قیمت ه��ر رول 20 متری کاغذ حرارتی که 
برای رسید استفاده می شود، حدود 3800 تا 4000 
تومان است، بنابراین با احتساب قیمتی که در حال 
حاضر ه��ر رول کاغذ در بازار آزاد دارد، می توان به 
مجموع هزینه ای که طی 8 ماهه اول امسال بابت 
تامین کاغذ رسید کارتخوان ها 
پرداخت شده  است نیز دست 
پیدا کرد که رقمی در حدود 
155 میلی��ارد تومان اس��ت. 
اگر قیم��ت دار را حدود 10 
هزار تومان نیز در نظر بگیریم، 
می توان گفت طی فروردین تا پایان آبان ماه امسال 
حدود 15/5 میلیون دار صرف واردات کاغذ رسید 
شده  است. پیگیری ها از شرکت های پرداخت این 
محاس��بات را با ان��دک تفاوت هایی تایید می کند 
که قاعدتا ناش��ی از تفاوت در مدل خرید و تسویه 
است اما اغلب این شرکت ها در محاسباتی که برای 
قیمت تمام شده هر تراکنش داشته اند، هزینه هر 
یک رسید را بین 17 تا 18 تومان به دست  آورده اند.
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چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

 بازار سهام، کم حجم اما متعادل
تقویت 208 واحدی شاخص کل بورس

معامله گ��ران ب��ورس تهران 
دی��روز در حال��ی معامات 
آرام و کم حج��م را ب��ه نظاره 
نشس��تند که گروه پاایشی 
ش��اهد اقبال حقیقی ها برای 
جمع آوری سهام پس از یک دوره اصاح قیمتی 
بود و ش��اخص بورس تهران 208 واحد رش��د 
کرد. به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( 
در پایان معامات دیروز شنبه 15 دی ماه 97 با 
افزایش 208 واحدی به رقم 161 هزار و 107 
واحد رسید. شاخص کل هموزن اما با کاهش 
30 واح��دی عدد 27 ه��زار و 905  واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز 
با کاه��ش 190 واحدی به رق��م  175 هزار و 
693 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در 
حالی ب��ا افزایش 89 واحدی به رقم 118 هزار 
و 784 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم 
ب��ا افزایش 724 واحدی عدد 320 هزار و 488 
واح��د را به نمایش گذاش��ت. دیروز همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با کاهش 3 

واحدی روی رقم یکهزار و 871 واحد نشست.
بر اساس این گزارش، دیروز معامات سهام 
در نم��اد معاماتی ش��رکت های پاایش نفت 
اصفهان 129 واحد و پاایش نفت بندرعباس با 
119 واحد و پاایش نفت تهران با 97 افزایش 
بیش��ترین تأثیر مثبت را  بر برآورد ش��اخص 
کل بورس به ن��ام خود ثبت کردند. در مقابل، 
معامات سهام در نماد معاماتی شرکت های 
ملی صنایع مس ایران با 127واحد، پتروشیمی 
جم ب��ا 111واحد و فواد مبارک��ه با 92واحد 
کاهش، بیشترین تاثیرمنفی را در محاسبه این 
نماگر به دوش کشیدند. به گزارش فارس، ارزش 
کل معامات دیروز بورس تهران در حالی بیش 
از 421 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی 
از دس��ت به دست شدن بیش از یک میلیارد و 
830 میلیون  س��هم و اوراق مالی قابل معامله 
ط��ی 142 هزار و 412 نوبت داد و س��تد بود. 
دیروز در ب��ازار 2 بورس تهران که به معامات 
درون گروهی س��هامدار عمده اختصاص دارد، 
30 میلیون سهم س��رمایه گذاری اعتبار ایران 
به ارزش بی��ش از 8 میلیارد تومان به کدهای 
درون گروهی س��هامدار عمده اختصاص یافت. 
دیروز همچنین در بازار معامات بلوکی  192 
میلیون سهم پخش البرز به ارزش 87 میلیارد 
تومان میان دو حقوقی معامله شد. بر اساس این 
گزارش، دیروز بازار سهام معاماتی کم حجم اما 
متعادل را در اغلب نمادهای معاماتی نظاره گر 
بود که گروه پاایشی ها پس از تحمل یک دوره 
کوتاه اصاح قیمتی شاهد تحرک بورس بازهای 

حقیقی در این گروه بود.

س�قوط دولت نظامي »غامرضا ازهاري« و  ■
آغاز به کار دولت »شاپور بختیار« - 1357 ش

حماسه خونین شهدای هویزه و شهادت  ■
داورمردان اس�ام و فرمانده آنان ش�هید 

»علم  الهدی«- 1359ش
صدور بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد  ■

در محکومیت کاربرد س�اح هاي شیمیایي 
توسط عراق- 1365 ش

تولد »محمد بن احم�د ذهبي« محدث و  ■
مورخ- 673 ق

تشکیل کشور روماني در اروپاي شرقي -  ■
1861م

آغاز س�فر »فرنان�دو م�اژان« دریانورد  ■
مشهور پرتغالي به دور دنیا- 1520م

تولد »الکس�اندر دوما« )پسر( نویسنده  ■
برجسته فرانسوي- 1824م

تول�د »زنوبه گرام« فیزیکدان برجس�ته  ■
بلژیکي و مخترع دینام- 1826م

خبر

بورس
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دار آمریکا 
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تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره
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تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت
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7836/8

6913/7
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0/23
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تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5619بورس استرالیا

-
-
-

23433

19562

2515
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کام نور

هر کس به معروف امر کرد، پشتوانه 
نیرومند مؤمنان است و آن کس که از 

زشتی ها نهی کرد، بینی کافران ]منافقان[ 
را به خاک مالید.

امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
10319

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-8/33

داروسازي زاگرس فارمد پارس
کارتن  ایران

درخشان  تهران
بیمه ما 

کارخانجات تولیدي شهید قندي
شیرپاستوریزه پگاه خراسان

فنرسازي زر  
ماشین سازي نیرومحرکه

ایران  خودرو 
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ح. سرمایه گذاري  رنا
ح. داروسازي  ابوریحان

قندهکمتان
جام دارو

سیمان هرمزگان   
قند لرستان

ح. مهندسي نصیرماشین  
فرآورده هاي غذایي وقندپیرانشهر

مهرکام پارس  

11

5335

9462
8750

7135

6386

1770
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