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یکی از مسائلی که در روزهای اخیر 
افکارعموم��ی را به خود مش��غول 
کرده بود، بحث انتصاب 2 دامادی بود که هر یک به 
سمتی دولتی منصوب شدند و این مساله در نهایت 
موجب استعفای یکی از دامادها شد و درباره دیگری 
نیز توضیح داده ش��د که هیچ سفارشی در این باره 
مطرح نبوده است. به عنوان پژوهشگر عرصه  حقوق 
عمومی این س��وال در ذهنم متبادر شد که داشتن 
نس��بت فامیلی اعم از نس��بی یا سببی چه تاثیری 
در حق فرد برای اش��تغال دارد؟ در جس��ت وجوی 
نظام ه��ای حقوقی دیگر بحث��ی در این باره مطرح 
Nep - )دده است که خویشاوندگرایی یا نپوتیسم 
tism( باید هم در عرصه  استخدام خصوصی و هم 
در عرصه  اس��تخدام دولتی محدود یا کنترل شود. 
اصل حق اش��تغال باید بر مبنای شایس��تگی فرد 
باش��د و تخصصی که متناس��ب با یک شغل است، 
باید جزو ملزومات و ضروریات تصدی یک شغل به 
حساب آید؛ براي مثال انتصاب یک شخص با مدرک 
جامعه شناسی به س��مت معاون حقوقی نمی تواند 
امری بر مبنای شایسته سااری تلقی شود یا انتصاب 
شخصی بدون سابقه اجرایی به ریاست یک سازمان 
بزرگ نمی تواند یک انتصاب شایسته به حساب آید. 
بنابراین در اس��تخدام باید ابتدا »شایس��تگی« 
ماک باش��د و س��پس »تخصص« که در هر مورد 
و نس��بت به هر شغل، تخصص ها متفاوت هستند. 
زمانی که در انتصابات و اس��تخدام ها، به یکی از این 
عوامل بی توجهی شود، جامعه احساس تبعیض ناروا 
خواهد کرد و در نتیجه احساس بی عدالتی افزایش 
پیدا خواهد کرد. حال سوال اینجاست: اینکه فردی 
داماد یک مقام مس��ؤول یا فرزند یک مدیر دولتی 
باش��د، باید از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعا 
پاس��خ به این سوال منفی است و پر واضح است که 
این شخص نیز مثل سایر شهروندان از حق اشتغال 
بهره مند اس��ت و نمی توان نسبت فامیلی او با یک 
مقام را دلیلی بر محدود  کردن حق وی برشمرد اما 
مساله ای که به نظر می رسد در نظام حقوقی ما امری 
شناخته شده نیست، مساله قواعد حقوقی ای است که 
باید از خویشاوندگرایی در استخدام ها جلوگیری کند.

به نظ��ر می رس��د نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی باید قانون��ی را با عنوان »قانون ش��رایط 

استخدام شایسته« تصویب کنند که در این قانون 
اس��تخدام و انتصاب اش��خاصی ک��ه تخصص آنها 
هیچ گونه ارتباطی با شغل شان ندارد، ممنوع باشد. 
در استخدام دولتی، مبنای نخست شایسته سااری 
است که شخص باید طبق آزمون استخدامی شرایط 
ورود به یک شغل را داشته باشد و سپس به تخصص 
مربوط است که در عین وجود شایستگی های فردی، 
باید به لحاظ تخصص نیز بتواند این ش��غل را انجام 
بدهد و در س��مت های انتصابی نیز به نظر می رسد 
ضرورت نظارت بیشتر است و انتصابات مقامات باید 
بر مبنای تخصص و شایسته سااری باشد. به عنوان 
راه��کار می توان با اعام فراخوان عمومی و انتش��ار 
اسامی درخواست کنندگان و با انجام مراحل مصاحبه 
و توجه به سوابق شغلی فرد، اقدام به انتصاب کرد که 
به نظر می رسد چنین انتصاباتی از انتصابات مبتنی 
بر مناس��بات بسیار کارآمدتر و کارآتر باشد. باید در 
انتصاب مقامات ش��روط ازم رعایت شود، از جمله 
تخصص مرتبط شخص و س��وابق شغلی و اجرایی 
مرتبط و همچنین استفاده از فراخوان های عمومی 
و انتصاب از میان این افراد و س��وم اینکه باید دقت 
کرد اگر چه یک فرد به جهت انتس��اب به یک مقام 
مس��ؤول نمی تواند بدون طی سلس��له مراتب اداری 
و ارتقا به یک مقام انتصابی دس��ت یابد؛ لیکن این 
ش��خص از حق اشتغال محروم نیست و می تواند از 
طریق آزمون های اس��تخدامی به اس��تخدام دولت 
درآی��د و با طی کردن مراح��ل مختلف به مقامات 
باا نیز ارتقا و رش��د یابد. ایرادی که در حال حاضر 
در نظام اس��تخدامی و انتصابی ما وج��ود دارد، این 
است که چون مقام مسؤول الزامی به اینکه فراخوان 
عموم��ی صادر کند، ن��دارد و همچنین ممنوعیتی 
درباره استخدام خویشاوندان ندارد، طبیعتا می تواند 
به طور قانونی این عم��ل را انجام  دهد. لذا ضرورت 
وض��ع قاعده  حقوقی و تصویب یک قانون برای این 
مس��اله، امری واضح بوده و امید اس��ت نمایندگان 
مجلس راهکارهایی اتخاذ کنند تا نظام استخدامی 
و انتصاب مسؤوان بر اساس اصل شایستگی انجام 

شود.
  مقدمات استدالی طرح

اول- در اس��تخدام ها و انتصاب��ات دولت��ی بای��د 
شایستگی و تخصص جزو اصولی باشند که غیرقابل 

خدشه و غیرقابل عدول هستند.
دوم- استخدام در بخش عمومی و دولتی به مراتب 
بیش از استخدام در بخش خصوصی نیازمند رعایت 
اصل برابری و عدالت است؛ در حقیقت در استخدام 
دولت��ی نیروهای متخصص به عن��وان یک حق به 
مناصب شغلی نگاه می کنند و باید اصل برابری در 

این باره به صورت مطلوبی رعایت شود.
سوم- با توجه به احساس تبعیض به وجود آمده در 
جامعه و با توجه به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و 
سایر اصول قانون اساسی مبتنی بر شایسته سااری و 
با توجه به اصول کلی انقاب اسامی که باید بر مبنای 
شایسته  سااری و همچنین رعایت تخصص باشد، به 
نظر می رسد قوانین و مقررات مربوط به این مساله 
ناقص هس��تند و می توان گفت درباره این موضوع 
دچار خأ قانونی هس��تیم و باید نمایندگان محترم 
مجلس با استفاده از مشورت های جوانان پژوهشگر 
و متخص��ص، قانون��ی را تصویب کنند ت��ا عدالت 
اجتماعی و برابری در اس��تخدام تحقق حداکثری 
 یابد؛ طبعاً پیش��نهاد چنین قانون مهم و اثرگذاری 
می تواند در سوابق نمایندگان طراح این طرح ماندگار 
باش��د و چه بسا یکی از مفیدترین طرح های قانونی 
مطرح در نظام قانونگذاری جمهوری اسامی ایران 

باشد.
چهارم- ممنوعیت به کارگیری خویشاوندان توسط 
مقام مس��ؤول. ای��ن ممنوعیت ش��امل ممنوعیت 
انتصاب اس��ت، یعنی مقام مسؤول نمی تواند حکم 
انتصاب برای خویشاوندان خود صادر کند. طبعاً این 
ممنوعیت شامل استخدام نمی شود و داشتن نسبت 
فامیلی مانع حق اشتغال شخص نیست و فقط مانعی 

برای انتصابات دولتی است. 
  پیش نویس طرح شرایط استخدام شایسته

ماده 1- اس��تخدام شایس��ته یک��ی از آرمان های 

نظام های حقوقی است که در این قانون که با عنوان 
شرایط استخدام شایسته به تصویب می رسد، شرایط 
اکتس��ابی استخدام با توجه به 2 اصل »تخصص« و 

»شایستگی« تعیین خواهد شد.
ماده 2- تعاریف

1- شایس�تگی: توانای��ی انج��ام کار و داش��تن 
توانایی های ازم ب��رای انجام کارهای مربوط، بدون 
توجه به عواملی همچون نس��بت خویش��اوندی با 

مقامات عالیرتبه
2- تخص�ص: دارا بودن مدرک تحصیلی مربوط از 

دانشگاه های دارای مجوز داخل و خارج از کشور
3- سوابق شغلی: اشتغال به صورت تمام وقت یا 

پاره وقت در دستگاه های مرتبط با جایگاه انتصابی
4- سمت انتصابی: جایگاهی که از نظر قانونی یک 
مقام عالی رتبه می تواند شخصی را بدون طی کردن 

مراحل آزمون استخدامی به آن جایگاه بگمارد.
5- شغل استخدامی: یکی از حاات استخدامی 
رسمی آزمایشی و رسمی قطعی یا پیمانی است که 
شخص طی حکمی به عنوان کارمند دستگاه عمومی 

شروع به ارائه خدمات می کند.
6- خویشاوندی نسبی: خویشاوندی نسبی، رابطه 
خونی شخص با خویشاوندان خودش است که با آنها 
رابطه و پیوند خون��ی دارد؛ مانند پدر، مادر، خواهر، 

برادر، عمو، پسرعمو و ...
7- خویش�اوندی سببی: خویش��اوندی سببی، 
رابطه ای اس��ت که در نتیجه ازدواج به وجود می آید 
و شخص با خویشاوندان همسر خود نسبت فامیلی 
پیدا می کند؛ مانند پدر همسر، مادر همسر، برادر و 
خواهر همس��ر یا عموی همسر یا عروس یا داماد و 

مانند اینها.
م�اده 3- اس��تخدام در نظام حقوق��ی جمهوری 
اسامی و اش��تغال به شغل دلخواه یکی از حقوقی 
اس��ت ک��ه انکارناپذیر اس��ت. اس��تخدام در هر دو 
صورت اس��تخدام رسمی و استخدام پیمانی باید از 
طریق آزمون به عمل آید. در آزمون استخدامی باید 
شرایط داوطلبان و رشته های مورد نیاز توسط رئیس 

دستگاه مربوط تعیین و به عموم اعام شود. برگزاری 
آزمون استخدامی باید حداقل 6 ماه قبل از برگزاری، 
اطاع رسانی عمومی شود و همچنین منابع آزمون 

نیز باید به صورت دقیق مشخص شوند.
ماده 4- نتایج آزمون و اس��امی پذیرفته شدگان در 
آزمون استخدامی هر دستگاه باید از طریق سامانه 
رایان��ه ای به صورت ش��فاف اعام ش��ود و همگی 
شهروندان امکان دسترسی به این اطاعات را داشته 
باش��ند؛ همچنین امکان مشاهده تصویر پاسخنامه 
تصحیحی داوطلبان و همچنین رتبه و درصدهای 

پاسخگویی باید برای هر داوطلب امکانپذیر باشد.
ماده 5- اعتراض به نتایج آزمون اس��تخدامی باید 
توسط داوطلبان ممکن باشد و مقام رسیدگی کننده 
باید مقامی بی طرف و خارج از سازمان استخدام کننده 
باش��د تا امکان بررسی شرایط عادانه و منصفانه را 

داشته باشد.
ماده 6- مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی شخص 
پس از گذراندن مرحله آزمون تس��تی یا تشریحی 
باید ب��ا فناوری های نوین ضبط ش��ود و همچنین 
ناظر مس��تقل خارج از س��ازمان اس��تخدام کننده، 
امکان بازرسی و دسترسی به این مراحل و فایل های 

ضبط شده را داشته باشد.
م�اده 7- به منظور اس��تخدام در نظ��ام جمهوری 
اسامی ایران داوطلبان باید شرایط شایستگی مربوط 
به استخدام و تخصص ازم و همچنین تعهد شغلی 
مربوط را دارا باشند. شایستگی های شخصی و تعهد 
شغلی از طریق نظر کارشناسی روانشناسان شغلی و 
با انجام تست های متعدد امکانپذیر است و در صورت 
عدم شایستگی شغلی، امکان استخدام وجود ندارد. 
برای مش��اغلی مانند قضاوت، متصدی امور بانکی و 
کارمندانی که با ارباب رجوع ارتباط دارند باید میزان 
صبر و میزان پاسخگویی و متانت و احترام شخص به 
ارباب رجوع توسط متخصصان روانشناسی تأیید شود.

ماده 8- در انتصاب سمت های عمومی و دولتی که 
مقامات عالی رتبه اشخاصی را به سمت های ریاست، 
معاونت و ... منصوب می کنند، باید شرایطی وجود 

داش��ته باشد که در جهت تحقق استخدام شایسته 
ازم و ضروری است. این شرایط به شرح ذیل است:

اول- در انتصاب مقامات دولتی، مقام انتصاب کننده 
نمی تواند ش��خصی را منصوب کند که با خود مقام 
ناصب نسبت خویش��اوندی نسبی یا سببی داشته 

باشد.
دوم- انتصاب اش��خاصی که م��درک تحصیلی و 
تخص��ص آنها مرتبط به دس��تگاه مربوط نیس��ت، 

ممنوع است.
سوم- در انتصاب اشخاص به سمت های انتصابی، 
اولویت انتصاب با اشخاصی است که پیش تر در همان 
دستگاه استخدام شده  و مراتب ارتقای شغلی را طی 
کرده اند و تحصیات و س��وابق مرتبط شغلی را نیز 

دارا هستند.
چهارم-  اشخاصی که به سمت مدیریتی بااتر از 
معاون منصوب می شوند باید حداقل 5 سال سابقه 
ش��غلی مرتبط با دس��تگاه مربوط را داشته باشند، 
همچنین برای انتصاب اشخاص با سمت مدیریتی 
پایین تر از معاون، باید شخص حداقل 10 سال سابقه 

کار داشته باشد. 
***

خوانندگان عزیز باید در نظر داش��ته باشند که 
طرح »شرایط استخدام شایسته« یک نسخه اولیه و 
پیش نویس بوده و قابل بسط است و قطعاً باید مورد 
نقد، بررسی و حک و اصاح قرار گرفته و موادی به 

آن اضافه شود.
از جمله م��وادی که نیاز هس��ت به تفصیل در 
طرح لحاظ ش��ود درباره نحوه جابه جایی مدیران از 
بخش خصوصی به دولتی و بالعکس است که برای 
جلوگیری از ایجاد رانت، نیاز به وضع قواعد و مقررات 

است.
بدیه��ی اس��ت اعم��ال ش��فافیت در مراح��ل 
اس��تخدام ها و انتصابات و وضع مق��ررات دقیق در 
این زمینه، س��بب می ش��ود عاوه بر نهادینه شدن 
شایسته گزینی در ادارات و جلوگیری از استخدام و 
انتصاب رانتی، فرزندان مقامات مسؤولی که بر اساس 
شایستگی، حق طبیعی همسنگ سایر آحاد جامعه 
و طی مراحل قانونی در اداره ای استخدام یا منصوب 
شده اند هم از تهمت ها و شایعات ناحق رهایی یابند. 
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

پیش نویس طرحی برای شایسته گزینی در مشاغل دولتی دیدگاه
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فتنه

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداختشادیم از اینکه پول آمریکاییباید که سرود ملی و مارش نواختحاا که دار، کورس قیمت را باخت

مرغ موفق

آنها که در گمرک درون فیلم بودند
آخر چرا تربیتم را آزمودند؟

باید فیفا محروم سازد کلشان را
چون بعد گل خوردن به من توهین نمودند

گل خوردن

با موشک تو تست شده »اس سیصد«چون خیر شود عدو خدا گر خواهداز گنبد آهنین تو هی شد ردغزه زده موشک و شده حالت بد

گنبد تست

گاه حرف عده ای با تو اگرچه هست جفت 
غده ای هستی که باید ریشه ات را کند و ُرفت

چون ظریفی گفته نابودت نمی سازد بدان
او  نمی سازد ولی ما که نگفتیم آنچه گفت

افاضات ظریف

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیرسرویس كارتون: كامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: حسین شهریاری

ضمیمه طنز راه راه
  با ما بتماسید!کاری از باشگاه طنز انقاب اسامی

info@rahra
htanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

قدیم  ت��ر طوری ب��ود که اگر ی��ک بهار، یک 

تابس��تان، پاییز و زمستان را می دیدی همه چیز 

جهان تکراری بود، ام��ا اان اوضاع فرق دارد. هر 

شخص در هر برهه حس��اس کنونی زندگی اش، 

جش��ن های مختلف��ی را از س��رمی گذراند ک��ه 

خودش، ممد شهرت است و مفرح ذرت! 

از آنجای��ی ک��ه قدی��م، اف��راد یکدیگ��ر را 

می ش��ناختند و از دوقلو زایی��دن گاو کدخدا تا 

خاطرخواهی پس��ر میرزا باخبر بودند نیازی به 

کس��ب اعتبار فردی و دیده شدن نبود. با بزرگ 

ش��دن ش��هر ها دیگر مردم از ه��م بی خبرند و 

لذا احس��اس خودش��بکه خبرپنداری می کنند. 

ب��ا خود می گویند اگر توف��ان تانزانیا و زلزله در 

بورکینافاسو مهم است پس حتما اخبار زندگی 

من هم مهم اس��ت و مدام با گرفتن مراسماتی 

و پخش عکس هایش اعام وضعیت می کنند تا 

جماعتی را از نگرانی دربیاورند. درادامه به جشن 

های من درآوردی ای که هر فرد با آن خودش را 

اعام می کند، می پردازیم.

كودكی ■

ی��ک ک��ودک از هم��ان پیش��اتولد که کل 

حکومت��ش به همان بندناف خاصه می ش��ود 

درگیر کس��ب اعتبار بین فالوورای مادر، خواهر، 

خواهر م��ادر و... اس��ت. وقتی معلوم ش��د وی 

صورتی اس��ت یا آبی؟ ببخش��ید! دختر است یا 

پسر؟ نزدیکان جشن تعیین جنسیت می گیرند 

و اص��ا حرمت ب��ی بی را حف��ظ نمی کنند که 

عمری بی هیچ دم و دستگاهی مفتکی جنسیت 

تعیین می کرد. علی ای حال این اولین جش��نی 

اس��ت که یک ت��ازه متولد نش��ده در آن حضور 

بهم می رس��اند. بع��د از آن هر م��اه لباس های 

شیرخش��ک خ��وری اش را تن��ش می کنند و 

دوره��م با 600کا فالوورش��ان جش��ن ماهگرد 

می گیرند و قلب می دهند و کامنت می گیرند.

در جش��ن دندونی که nامین جشن کودک 

است، کلیه  وابستگان سعی می کنند بچه را وادار 

کنند بگوید: سیب! تا دندانش نمایان شود اما او 

فاطمه سادات رضوی علوی

هلو پوشك، گــودبای ایف!
فقط اََد بوِد و تف پراکنی می کند و درنهایت پس 

از انتشار عکس در فجازی، لمینت دندان های نوه 

عموی نامبرده 568 تا ایک می خورد و برخاف 

انتظار، ب��ه جای کودک، بر ش��هرت نوه  عمو و 

دکترش افزوده می ش��ود و آنها دیده می شوند. 

به محض برداشتن اولین قدم یعنی دقیقا حدفاصل 

بین اولین و دومین، والدین مجددا با کلیه وابستگان 

تماس می گیرند و می گویند: همون همیشگی!  به 

این ترتیب افرادی به جشن تاتی دعوت می شوند. 

منقول است اگر این کار به تاخیر بیفتد جفت پای 

بچه از شش نقطه اوف می شود. 

جشن خداحافظی با پوشک، بیشتر برای یک 

پدر دلنشین است چرا که دیگر قرار نیست شبانه روز 

کارکن��د تا فرزندش در آن ش��ماره 1 و 2 کند! به 

همین دلیل می خواهد این شادی را با دیگر مردمان 

کره زمین س��هیم ش��ود. دیده ش��دن در این 

مرحله از خودکفایی کودک بسیار مهم 

است. همچنین به خانواده های حضور 

بهم رسانده پیشنهاد می شود به 

عنوان کادو، چندین دس��ت 

سنبادی  پاچه  زیرشلواری 

ب��رای ک��ودک ببرند تا 

از کود ده��ی و آبی��اری 

ف��رش حین  گل های 
مراس��م، ممانع��ت به 

عمل آید. 
بع��دی  جش��ن 
اولین  افت��ادن  برای 
این  اس��ت.  دن��دان 
تناقضات  نمود  اولین 

والدی��ن مقابل کودک 

اس��ت. یعن��ی ک��ودک 

عقل��ش می رس��ید  اگ��ر 

می گف��ت اینها چرا اش��تباه 

می زنن��د؟! مگ��ر قبلش س��ر 

اولی��ن دن��دان ذوق نکردند خب 

اان ک��ه همون افتاده. چه خبرتونه؟! 

فی الواقع چهههه خبرتونه؟! اما طبیعتا او 

هم خوردن کیک ش��کاتی پنج طبقه و جمع 

کردن اموجی بوس و قلب پای عکس��ش را به 

عاقلی کردن ترجیح می دهد.

نوجوانی ■

در نوجوان��ی ب��ه خاطر ورود به س��ن بلوغ 

و بزرگ ش��دن دم��اغ نوجوان در ح��د... حاا 

هرچ��ی...، کا از این دوره  حس��اس تر کنونی 

زندگی اش بدون هیچ جش��نی عبور می ش��ود. 

به محض خوابیدن پف بینی، از بین رفتن لک 

و جوش پوس��تی، در دام عاش��قی افتاده و 

ش��روع به گرفتن ماهگ��رد و از این قرتی 
بازی ها می کند.

جوانی ■

ای��ن دوره از زندگ��ی که پ��س از دوره  گذار 

از زش��تی به خوش��گلی اس��ت با رویش ناگزیر 

جش��ن های من درآوردی روبه روس��ت. از جشن 

رویش دندان عقل تا اتمام فصل اول پایان نامه...! 

برای آنهایی هم که مش��مول این بند نمی شوند، 

پکیج استثنائی ازدواج در نظر گرفته شده است.  

پکیج ازدواج از بله برون، مهربرون، نامزدی، عقد 

و حنابندون و عروس��ی و  پاتختی و کنارتختی و 

دست ِولی و جهازبینون که رسم های پیشینه دار 

هستند تا جشن ماهگرد اولین روزی که باهم آب 

هویج بستنی توی یک لیوان خوردیم و... را شامل 
می شود.

اگ��ر ای��ن ازدواج ب��ه س��رانجام رس��ید و 

بچه  دارشدند، رجوع کنید به 

جش��ن تعیین جنس��یت - ابتدای متن - اما اگر 

حس��ب اتفاق! به سرانجام نرس��ید، پکیج بعدی، 

جشن طاق است که هم حوصله  زوجین - یعنی 

زوج و زوجه -  س��ر نرود و هم به قدر کافی دیده 
شوند!

پیری ■

برای دوران پیری هنوز مراسمی از آن »من« 

که هیچ وق��ت مس��ئولیت کارش را نمی پذیرد 

درآورده نش��ده، مگر اینکه س��ر پی��ری معرکه 

بگیرن��د و دوب��اره ازدواج��ی س��ربگیرد )ر.ک: 

پاراگراف جوانی!( افراد پیر که کمتر کسی خبری 

از آنها دارد، بیشتر از دیگران نیاز به دیده شدن 

و مخابره اخبار زندگیشان دارند، به همین دلیل 

برای آنها که ته مانده معرفتی دارند، چند جشن 

برای سن پیری توصیه می شود:

جش��ن بی دندونی- جش��ن اولی��ن روزی که 

نامب��رده دندان ه��ای مصنوعیش را ت��وی دهان 

گذاشت- جشن هلو پوشک، جشن تقسیم ارث و 

جشن هلوهایات، هلوبوتاکس ویژه خانم های 18 

س��اله! در اینجا پرونده زندگی فرد بسته نمی شود 

و باقی مراس��م ها مثل شوی لباس سوم و هفتم، با 

یا بی حضور روح وی برگزار می شود)بس��تگی دارد 

بتوانید از مهشیدس��رتاس وقت بگیری��د یا نه( از 

آنجایی که برای هر مراس��م اف��راد یک ماه قبلش 

درگی��ر تدارک و یک ماه بعدش درگیر رس��انه ای 

کردن و پاس��خ به کامنت ها هس��تند، هم زندگی 

تکراری نیس��ت هم می توانند با گزارش لحظه به 

لحظه، ف��وری، زنده، یهویی و... از هر مراس��م، به 

قدر کافی احس��اس خودشبکه خبرپنداری خود 

را ارضاء کنند و احساس بهتری از دوروز زندگی 
داشته باشند.

حاشیه نشست خبری 
ارسال بودجه

طوبی عظیمی نژاد

برای دی�دن جواب جدول 
این كد را اسکن كنید

جدول

مدام فکر فریب و دروغ و نیرنگ است

اگرچه رومی روم است، زنگی زنگ است

نشسته بر سر »پست« و نمی رود پایین

شبیه »شاپرکی«... نه شبیه خرچنگ است

برای ماندن »وان دیقه« بیشتر بر صدر

مدام بر سر این میز و صندلی جنگ است

میان این همه آشفتگی »سخنگو« کو؟ 

بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است

یکی به میخ بکوب و یکی به نعل بزن

سریع! دست بجنبان که ماله دلتنگ است

بگو که قهر نکرده وزیر کابینه

دو روز رفته سفر، کاما هماهنگ است

به نام نامی مجلس اگر به فحش کشاند

تو هم بگو همه اش کار آن دو الدنگ است

بگو به شیوه  همگام سازی کلمات...

خاصه جمع کن... این قصه مایه  ننگ است

بگو بناست همه قفلها گشوده شوند

کلید مملکت افسوس دست پورنگ است

بگو که فرق ندارد غذای ما و شما

پنیر خشک همان شیشلیک کمرنگ است

اگرچه قافیه نابود می شود اما

تو جمع پنج و یک آخرش بگو چند است

نگرد منشا این بوی گند پیدا شد

صدای کودک برجام و زر زر و ونگ است

چطو به تو گیر ندادند حضرت مسئول؟

وجود حضرت عالی که ضدفرهنگ است

خاصه هر چه بگندید مایه  طنز است

همان حکایت معروف شیشه و سنگ است

چطو به 
تو گیر 
ندادن؟

زهرا فرقانی

كره تضمینی
امین شفیعی

با پمپ بتون درب رآکتور را بست
زد چرخه سانتریفیوژ را بشکست

گفتند که »امضای کری تضمین است«
تضمین هم اگر نبود، اقا َکره هست!

زین پس تو نباید غم فردا بخوری
باید فقط از قیمت خود جابخوری

این قیمت باای تو یعنی حاا
وقتش شده است تا تو ما را بخوری!

پرواز مرغ

مصطفی صاحبی

صامره حبیبی

سعید صادقیامین شفیعی

فهیمه انوری

زهرا آراسته نیا

زهرا آراسته نیا

بودجه
بی پولی هست؛ وقت شادی و عزا

پس زیر فشار اقتصادی تو نزا

چون بودجه را کمی کمش باید کرد

فرمود که قهر! قهر تا روز جزا!

همراهی
با سختی و صرفه جویی و دستی و وام

باید که شوند دوستان شیرین کام

مشکل که رسید وقت همراهی شد

گفتیم بمان عزیز گفتا: نوموخوام!

ماشین
در ما همه شوق خنده  ماشینت

دنیا همه خار و بنده  ماشینت

گر بودجه کم شده شما غصه نخور

جان ها به فدای دنده  ماشینت

ناز
دیگر همه خسته ایم از این بازی ها

از این همه بحث و حاشیه سازی ها

آنقدر که ناز کرده، باید باشد

فرمانده کل ارتش »نازی«ها!

در استعفای 
وزیربهداشت

 و ناز كردنش 

مصطفی صاحبی

من شنیدم که یک ریاضت کش

می خوَرد کل سال، یک بادام

در شگفت آمدم سپس رفتم

تا بپرسم سوال از بابام

گفتمش اینچنین شنیدم من

رفته ام تا گلوم در ابهام

پدرم ابتدا کمی خاراند

کله اش را و بعد از آن آرام

داد َیک پاسخی که فِر خوردم

مثل سی دی درون سی دی رام

گفت بابا که ما کنون هستیم

وسط دوره  پسا برجام

پهن باید کند ریاضت کش

لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او می کشم ریاضت بیش

چون که کا ندیده ام بادام !

مغز بادام را به گور بریم

تا بگیریم گور چون بهرام

گفتمش بیت قبل را عالی

سِر هم کرده اید با ایهام

گفت ایهام را اگر خواهی

هست رفرنس آن فقط برجام ...

من و بادام
 و بابام

محمدرضا درخشان

كلماط مطنازر
فرشته موسوی

دكتربازی
موهای بلوند و گاه مشکی داری

ست های طایی و زرشکی داری

بازیگری و نگفته بودی تو کلک!

عمریست که مدرک پزشکی داری

سارا رمضانی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

افقی ■

ب��رای  از روش ه��ای اس��تفاده ش��ده   -1

فتوشاپ!!! فیلم نماینده سراوان

2- از ایس��تگاه های خ��ط زرده  مترو- گربه 
سیندرا اینا

3- جم��ع ش��اعر- از احزاب خیل��ی رایج- 
منسوب به وزن

4- رنگ مد برای کاپشن- پهلوان- پاندول

5- تکرار حرف ی- برای اینکه به آدم زنگ 

بزنند، می گیرند- کلی کشیده

6- صاحب زومبه- قبل از سربازی برای آدم 
کردن به کار میرفت

7- رقیب بامنازع کروبی در انتخابات 88 

8- نفوذ فرهنگی نه، نفوذ کامپیوتری- هر- 

به جایی که امن باشد، می گویند

9- الفب��ای موس��یقی- رها و یل��ه و بیکار 

بی ع��ار- از اعضایی پر کاربرد در اش��عار که 

بیشتر برای گریستن بقیه استفاده می شود- 

پسوندی در فامیلی آدم مهم ها

10- در کت��اب ادبیات فارس��ی م��ا »فریاد 

می داشت«- یه چیزی تو مایه های برجام

11- موس��وی برن��ده قطعی اش ب��ود، البته 

تا قبل از ش��مارش آرا- ب��ه تجمع چند مقام 
می گویند

12- در هفته یک بار اقامه می شود- همان دوا

13- نظری��ه ای که کل نظری��ات داروین و 

فیثاغورث و تالس را شست برد

14- عبارت اعام حضور- هم در بادیه است، هم 

دربادیه- با پدربزرگش دنبال مادرش می گشت

15- بهنام بانی سلطان آن است- شام ستاد 

کروبی را می خورد ولی به موسوی رای داد

عمودی ■

1- اولین رئیس مجلس پس از انقاب

2- خال��ق اث��ر »بریزید ت��و خیابون��ا«- نامی 

دخترانه- ماه کتلت شدن فتنه

3- از ادارات��ی ک��ه در آن تحری��ف، ب��رش و 

همگام س��ازی کلم��ات می کنند- محل ش��ام 

خوردن در روزهای قبل از انتخابات

4- محلی در کهریزک، هیچ ربطی هم به فتنه و 

این مقوات ندارد- طراح پوسترهای دفاع مقدس

5- بم برعکس- همش محصوات شگرف ایران 

زمین را سوغات می برد- اختصار و کوتاهی

6- حرف ترکی- جمع رأی- جایگزین مناسبی 
برای فیزیوتراپی

7- مصرف اینج��وری، کار خیلی بدیه- عاقبت 
سلطانی

8- از دس��ت اغتشاش��گران در ام��ان نبودند- 

روش  دیگر استفاده شده برای فتوشاپ!!! فیلم 

نماینده سراوان- هتل بهم ریخته

9- از نت ها- حسودی کردن ادبی

10- کچل- با حساب این اعدام ها جزء مشاغل 

سخت حس��اب می شود- در ماست ریخته و با 
چیپس می خورند

11- فاش کردن- کلمه- از صیفی جات

12- از ل��وازم ش��خصی حت��ی از ش��ارژر هم 

شخصی تر- مرغ خارجی- در کنار اطوار می آید

13- غیر قابل نفوذ- کشور آسیایی

14- اولش همه از ایجا شروع می کنند- درصد 

رأی کروبی که می خواست با آن رئیس جمهور 
شود- جواب منفی

15- حتی او هم از فتنه گران حمایت کرد- نماد 

جنبش که چارقد به سر داشت فرار می کرد

س��خنگوی بودجه 98 اعام ک��رد: ایحه بودجه آماده 

شده و به مجلس جهت تایید نهایی ارائه شده است. 

ایش��ان افزود: از تمامی نمایندگان خصوصاً افرادی که 

می دانند؛ می خواهیم جو را آماده کنند. وی با اشاره به 

توهین نماینده مجلس گفت: ما از موضوع آقای درازهی 

کوت��اه نمی آییم و آن بچه قرتی را در روز س��ه ش��نبه 

احضار و با او برخورد می کنیم.

یکی از خبرگزاری ها: می تونم بپرسم برای کدوم ارگان 

بیشترین بودجه رو اختصاص دادی؟
سخنگو: بله حتما!

...

سخنگو خطاب به آن خبرگزاری: نمی پرسید؟!

خبرگ��زاری با تعجب و خنده مرموز: برای کدوم ارگان 

بیشترین بودجه رو اختصاص دادید؟

س��خنگو: ما بیش��ترین بودجه رو ب��رای واردات کااهای 

ضروری مانند س��نگ پا و دسته بیل و .. اختصاص دادیم 

که البته دست مجلس رو باز گذاشتیم که اگر موافقت بشه 

بودجه رو ارتقا بدیم و پوشاک سگ و گربه و ... وارد کنیم.

خبرگزاری شفاف: آیا برای افزایش حقوق نمایندگان و 

وزرا هم پیش بینی صورت گرفته؟

س��خنگو: بله حتما ما یک ایحه جدا ارائه می کنیم تا 

نمایندگانی با تمامی و یا 90 درصد ایحه موافق باشند 

ماهیانه  مبلغ 49 درصد حقوق شون رو افزایش بدیم.

خبرگزاری کیوان:  نمایندگانی که مخالفت کنند چی؟

سخنگو: با این طرحی که ارائه کردیم هیچکس مخالفت 
نمی کنه!

- حقوق بازنشستگان و کارمندان هم اضافه خواهد شد؟

سخنگو: مردم ولی نعمت ما هستند. اگر مردم از گرفتن 

یارانه صرف نظر کنند دولت قول می دهد به آنها بسته 

حمایتی مخصوصی را بررسی کند. ما بر این باوریم که 

عزت مردم را باید حفظ کنیم.

خبرنگار فرق: پس ما تیتر بزنیم امضای سخنگو تضمین 
است؟

س��خنگو: اگر ب��ه آقای کری ب��ر نمی خورد، ب��ا اجازه 
رییس مجلس، بله!

جمع کف و سوت زنان جلسه را ترک می کنند...

 گزارش»وطن امروز« از انفعال سیاست گذاری  درباره ارزهای دیجیتال
 و هشدار درباره تکرار ماجرای مشابه مؤسسات اعتباری

 ارز دیجیتال 
ممنوع اما موجود!

 گزارش میدانی از فعالیت زیرزمینی ارزکاوها
و صرافی های ارز دیجیتال در اطراف تهران

  جدول اظهارنظر چهره ها و نهادهای سیاست گذار در ایران درباره ارزهای دیجیتال
  جدول نحوه مواجهه کشورهای مختلف با  خرید و فروش ارزهای دیجیتال

 با وج��ود ممنوعیت خرید و ف��روش ارزهای 
دیجیتال توس��ط پلیس فتا و بانک مرکزی و نبود 

قان��ون ب��رای ارزکاوی )ماینینگ( اما هر 
دوی اینه��ا در ح��ال انجام اس��ت. به 
گزارش »وطن امروز«، تاکنون قانونی 
برای این مهم تدوین نشده و حتی 
تاشی نیز برای تدوین آن آغاز نشده 
و دستگاه های سیاست گذار و نظارتی 

از جمله بانک مرک��زی، وزارت صنعت، 
هم معدن و تجارت و شورای عالی فضای مجازی 

اقدامی جدی برای کار کارشناسی در این باره انجام 

نداده ان��د.  اکنون چه بخواهی��م قبول کنیم و چه 
نپذیریم، ارزهای دیجیتال به عنوان آینده پول در 
حال گسترش هس��تند. با شیوع ارزهای 
دیجیتال در سراس��ر دنیا، این پدیده 
با اختاف دوس��اله در س��ال 2013 
به ایران رس��ید. در واقع تحریم های 
اعمال شده در زمینه انتقال پول باعث 
ش��د در مدت زم��ان کوتاهی ارزهای 
دیجیتال به یک��ی از روش های پرداخت 

بین المللی ایرانیان بویژه بازرگانان تبدیل شود.
صفحه 3 را بخوانید

»وطن امروز« امکان عملیاتی شدن برنامه دولت برای فروش روزانه یک و نیم میلیون 
بشکه نفت در سال آینده را با توجه به اعمال تحریم های جدید آمریکا بررسی می کند

قمار بودجه 98 با SPV؟! 
  نمایندگان مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«: 

 صفحه   5دولت برای فروش نفت روی SPV حساب نکند

 صفحه   14

 پیامک خوانندگان
  10002231

 سام وطن
 66413942

@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی

آغاز توفانی تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا با پیروزی 5 برصفر مقابل یمن

خط و نشان برای جام

زان
، می

هیم
 ابرا

فل
س:   نو

 عك



امیدی به خارجی ها نیست

آیت اه العظم��ی مکارم ش��یرازی تکیه به 
توانمندی  های داخل��ی را ضامن حفظ اقتدار 
کش��ور در عرصه  ه��ای مختلف دانس��ت. به 
گزارش رس��ا، آیت اه ناصر مکارم شیرازی در 
دیدار فرمانده و مس��ؤوان قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیا)ص( گزارش ارائه ش��ده از س��وی 
فرمانده قرارگاه را امیدوار کننده خواند و برای 
دس��ت اندرکاران این ق��رارگاه آرزوی توفیق 
کرد. این مرجع تقلید تکیه به توانمندی  های 
داخلی را ضامن حفظ اقتدار کش��ور دانست و 
گف��ت: به هر میزان به داخل و توانمندی  های 
خودمان متکی باش��یم به نفع ما اس��ت، اگر 
متکی به خارج باشیم دچار مشکل می شویم. 
خارجی ها اگر ببینند منافع شان در خطر است 
ما را تنها می گذارند و رها می کنند و می روند. 
استاد برجس��ته درس خارج حوزه علمیه قم 
در بخش دیگری از س��خنان خود با تاکید بر 
اطاع رسانی دقیق کارها و فعالیت  های قرارگاه 
خاتم اانبیا)ص( گفت: امروز خبررسانی حرف 
اول را می زند، سعی کنید با استفاده از ظرفیت 
رسانه ملی و دیگر رسانه  های گروهی واقعیت ها 
را درباره خدمات به جامعه اطاع رسانی کنید؛ 
ای��ن کار مردم را امی��دوار می کند. وی اضافه 
کرد: عده ای می خواهند مردم را مایوس کنند 
م��ا باید در مقابل در جامعه به صورت صحیح 
امیدآفرینی کنیم، اگر تخم یاس پاش��یدند و 
مردم را مأیوس کردند زحمات و فعالیت  های 

ما به جایی نخواهد رسید.

عملیات  های کربای 4 و 5 
سرنوشت جنگ را تغییر داد

سردار حسین سامی، جانشین 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران 
انق��اب اس��امی در آیی��ن 
رونمایی از کتاب  های »حقیقت 
درخشان« و »منشور هدایت« 
که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار 
شد، اظهار داشت: 2 عملیات کربای 4 و 5 متصل 
به هم بودند که بدون هم به موفقیت نمی رسیدند، 
هدف این عملیات ها از کار انداختن ماشین جنگی 
عراق بود و توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد 
و مانند یک تیر خاص در جنگ بود. به گزارش 
مهر، وی افزود: جنگ تنها واقعه ای است که یک 
ملت با تمام توان به استقبال آن رفت و یک ملت 
در آن همه ظرفیت خود را به کار می گیرد و برای 
شناخت یک ملت بس��یار مهم است و به عنوان 
حیاتی     ترین واقعه محسوب می شود، دفاع مقدس 
تابع همین قاعده بود و مردم ما با روح و جس��م 
خود جنگیدند، جنگ در یک ش��رایط ناعادانه 
به ما تحمیل شد. سردار سامی گفت: در جنگ 
هر کشوری که از حمایت سیاسی و تسلیحاتی و 
نظامی و قدرت بیشتری برخوردار است به پیروزی 
نزدیک تر اس��ت، قاعده رایج هم همین است، در 
دفاع مقدس نیز همه شاخص  های ظاهری قدرت 
در اختیار دش��من ما بود اما نتیجه معکوس شد 
و دفاع مقدس قاعده عمومی و تفکرات جهانی را 

بر هم زد.

داعش در حال جاگیرشدن 
در افغانستان است

رئیس دانشگاه دفاع ملی گفت: 
داعش در حال جاگیرشدن در 
افغانستان و حضور در آسیای 
میانه است. به گزارش تسنیم، 
س��ردار احمد وحیدی صبح 
دیروز در همایش دفاع و امنیت در غرب آس��یا 
طی س��خنانی اظهار داش��ت: ام��روز منطقه تا 
حدودی توانس��ته بر بحران ها فائق          آید. امروز در 
س��وریه در حال گذار از مرحله نظامی به مرحله 
سیاسی هستیم و  در عراق هم دولت پساداعش 
شکل گرفته است. در یمن آتش بس منعقد شده 
و نش��انه هایی از صلح هم در افغانستان مشاهده 
می ش��ود و این نش��ان دهنده رو به بهبود بودن 
اوضاع در منطقه است. رئیس دانشگاه عالی دفاع 
مل��ی تصریح کرد: از طرف دیگ��ر، امروز داعش 
در حال جاگیر ش��دن در افغانستان و حضور در 
آس��یای میانه اس��ت و امروز هنوز صدای طبل 
جنگ از س��وی امارات و عربستان در منطقه به 
گوش می رسد. هنوز معلوم نیست خروج آمریکا 
از س��وریه تا چه  حد عملی ش��ود اما صرف نظر 
از این موضوع آمریکا امروز در س��وریه شکست 
خورده و دارای نقش دست چندم در این منطقه 
است. وی با ابراز اینکه »امر وز شاهد بهبود اوضاع 
در منطقه هس��تیم« گفت: هنوز ش��رارت ها در 
منطقه پایان نیافته و ما از این ناحیه احس��اس 
نگرانی داریم. اما امروز جبهه مقاومت در منطقه 
قدرت گرفته و آمریکا در پیشبرد اهدافش موفق 
نبوده و ما باید نگران بحران زایی های بیش��تر از 

سوی آمریکا در منطقه باشیم.

گروه سیاس�ی: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی که 2 هفت��ه قبل به 
افغانستان سفر کرده بود، اعام کرد آمریکایی ها در 
جریان این سفر 2 بار پیش��نهاد مذاکره با ایران را 

مطرح کردند.
به گزارش »وطن  امروز«، دریابان علی شمخانی 
روز گذشته در همایش دفاع و امنیت در غرب آسیا 
اظهار داش��ت: ای��ران هیچ س��یگنال و پیامی برای 
مذاکره ب��ا آمریکا نداده، آمریکایی ه��ا ثابت کردند 
قابل اعتماد نیستند، تاریخ مذاکرات هم این موضوع 
را تایی��د می کند. مس��اله دیگر این اس��ت که این 
آمریکایی ها هستند که پیام می دهند و اعام آمادگی 

برای مذاکره می کنند نه جمهوری اسامی ایران.
وی با بیان اینک��ه آمریکا با خصوصیات فعلی 
نمی تواند طرف مذاکره هیچ کش��وری قرار بگیرد، 
اظهار کرد: ایران راهبرد عدم تسلیم در برابر آمریکا 

و مأیوس سازی او را اتخاذ کرده است.
شمخانی با بیان اینکه البته ما اهل مذاکره با افراد 
بی منطق نیستیم، به سابقه بدعهدی آمریکایی ها در 
نوع رفتار با ایران از جمله در بحث تعامل در رابطه 
با افغانستان و موضوع برجام اشاره کرد و یادآور شد: 

خروج آنها از برجام بر قطر بی عهدی آنها افزود.
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی همچنین 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها سخت ترین تحریم ها 
را در زم��ان دموکرات ها اعمال کردن��د،  ولی چرا 
اوباما س��رانجام با ایران مذاک��ره کرد، در حالی که 
میل باطنی شان بر این بود که تمام پیچ و مهره های  
توانایی غنی سازی ایران را باز کنند، چرا نتوانستند؟ 
چه کسی پیشنهاد مذاکره داد؟ آنها به خاطر اینکه 
تحریم ها موثر نبود، این پیشنهاد را دادند. درست 
اس��ت بر اثر تحریم ها ملت ایران تحت فش��ار قرار 
گرفت،  ولی توانایی هسته ای ما نیز ارتقا پیدا کرد. 
آنها چون دیدن��د تحریم ها تاثیری ندارد به گزینه 
حمله فکر  کردند، ولی از س��وی دیگر با توجه به 

سابقه تاریخی ملت ایران متوجه شدند از این طریق 
نیز به نتیجه  نمی رسند، چرا که ایرانی ها ثابت کرده 
بودند تا ص��دام را دفن نکنند، دل نمی کنند و اگر 
اقدامی هر چند کوچک علیه ایران انجام ش��ود به 
جنگی گسترده تبدیل خواهد شد، بنابراین با توجه 
به اینکه متوجه شدند گزینه جنگ فایده ای ندارد 
به مذاکره رو آوردند. ش��مخانی ب��ا بیان اینکه در 
آن دوران آنها مجبور ش��دند حق غنی سازی ایران 
را به دلیل تولید قدرت در توانایی فنی هس��ته ای 
و همچنین مقاومت ایران به رس��میت بشناسند و 
آنها قبل از مذاکرات متعهد به این موضوع ش��دند، 
خاطرنش��ان کرد: کاری که ترامپ کرد این بود که 
ب��ه تعهد دولت آمریکا خدش��ه وارد کرد؛ از برجام 
عبور کرد و قطعنامه 2231 را مورد خدشه قرار داد. 
اکنون نیز پیام می دهد. ترامپ به دروغ می گوید که 

ایران پیام می دهد. در افغانستان که بودم 2 نماینده 
به من مراجعه کردند و گفتند آمریکا آماده مذاکره 
است، ولی این سوال مطرح است که چه کسی در 
آمریکا به آن چیزی که شما امضا می کنید متعهد 
است؟ تمایل آمریکایی ها برای مذاکره با ایران که در 
جریان سفر اخیر شمخانی به افغانستان مطرح شده، 
البته نخستین پیشنهاد آنها برای مذاکره با ایران از 
زمان خروج ترامپ از برجام نیست. حسن روحانی 
نیز یک ماه پیش در مراسم روز دانشجو در دانشگاه 
علوم پزشکی سمنان گفته بود: سال گذشته آمریکا 
۸ بار مستقیم و امسال 3 بار غیرمستقیم درخواست 

مذاکره داشت. 
15 بار پیشنهاد مذاکره در 2 سال! ■

پیش��نهادات مکرر آمریکا برای مذاکره با ایران 
درباره موضوعات مختلف در حالی رسانه ای می شود 

که ترامپ، رئیس جمهور این کشور طی هفته های 
اخیر ادعاهای متعددی را علیه جمهوری اسامی 
مطرح کرده و س��عی داشته است از ایران کشوری 
ضعیف و دچار هرج ومرج ترس��یم کند. با این حال 
او نگفته اس��ت چرا در طول 2 س��ال اخیر 15 بار 
درخواس��ت مذاکره با چنین کش��وری ب��ه زعم او 

ضعیف را پیش کشیده است!
رئیس جمهور آمریکا شامگاه روز یکشنبه بیرون 
محوطه کاخ س��فید در جمع خبرنگاران ادعا کرد: 
»اوضاع ایران اصا خوب نیس��ت و کنار گذاش��تن 
توافق وحشتناک هسته ای با ایران، اثر عظیمی روی 
آنها داشته و دارند نیروهای شان را از همه جا عقب 
می کش��ند. اوضاع شان خوب نیس��ت. می خواهند 
]با آمری��کا[ مذاکره کنن��د«. ترامپ همچنین در 
نخستین جلسه کابینه آمریکا در سال 2019 مدعی 
شد: ایران نس��بت به زمانی که من رئیس جمهور 
شدم به کشور بس��یار متفاوتی تبدیل شده است. 
می توانند هر کاری که می خواهند بکنند، ولی دارند 
نیروهای شان را از س��وریه و یمن خارج می کنند. 
ای��ران حاا می خواهد فق��ط دوام بیاورد. هر هفته 
شاهد شورش هس��تند! ارزشان، به لطف ما تحت 
محاصره اس��ت. اتفاقات بد زیادی دارد ]در ایران[ 
می افتد. دوست دارم با ایران مذاکره کنم آنها هنوز 

آماده نیستند، ولی آماده می شوند. 
به نظر می رس��د پیروزی جری��ان مقاومت به 
محوریت ای��ران در س��وریه که منج��ر به خروج 
نظامیان آمریکایی از این کش��ور شده است برخی 
واقعیت های منطق��ه را برای رئیس جمهور آمریکا 
روش��ن کرده و ترامپ فهمیده است که هیچ اقدام 
مهم��ی در منطقه و از جمله در افغانس��تان بدون 
حضور ایران به نتیجه نخواهد رس��ید. از این منظر 
ادعاهای تکراری او علیه ایران بیشتر از اینکه ناظر 
بر واقعیت های منطقه باشد، لفاظی هایی با مصرف 

داخلی برای ترامپ خواهد بود.

سیاسی 0 2

اروپا نمره رد گرفته  است
عض��و کمیس��یون امنی��ت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی 
مجل��س ش��ورای اس��امی 
گف��ت: اروپایی ها تاکنون در 
آزمون مقاومت در برابر فشار 
آمریکا نمره رد گرفته  اند. عاءالدین بروجردی 
در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به بدعهدی 
اروپایی ها برای راه اندازی SPV گفت: اروپایی ها 
عاقه مندند یک کار جدی را با ایران شروع کنند 
اما با توجه به اینکه آمریکایی ها ش��رکت های 
متعدد اروپایی و غیر اروپایی را تهدید به تحریم 
می کنند و به کشورهای مختلف فشار سیاسی 
وارد می کنند، در اجرای سازوکار مالی با ایران 
تعلل هایی دارند. وی ادامه داد: اروپایی ها تاکنون 
در آزمون مقاومت در برابر فشار آمریکا نمره ردی 
گرفته اند اما با توجه به تعهدی که به جمهوری 
اسامی ایران دارند باید راهکاری برای عبور از 
این آزمون را برای خود پیدا کنند. نماینده مردم 
بروجرد در مجلس با تأکید بر اینکه کشورهایی 
مانند چین و روسیه از تعلل کشورهای اروپایی 
به  نحو احس��ن استفاده کرده و فصل جدیدی 
از تعامات را با ایران بازکردند، افزود: اروپایی ها 
باید بدانند جمهوری اسامی ایران در 40 سال 
گذش��ته هیچ گاه در خأ نمانده و همواره رو به 
پیشرفت بوده اس��ت. عضو کمیسیون امنیت 
 ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س اضافه کرد: 
اگر اروپایی ه��ا اقتدار خ��ود را در برابر آمریکا  
نش��ان ندهند، باز هم در خأ نخواهیم ماند و 
با همکاری سایر کشورها مشکات خودمان را 

حل می کنیم.

ادعای »مادر بی گناه« بودن زاغری 
بی اساس است

ملی  امنیت  عضوکمیسیون 
و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��امی با اش��اره 
ب��ه اظه��ارات وزی��ر خارجه 
انگلستان درباره نازنین زاغری 
گفت: معموا مسائل قضایی و حقوقی کشورها 
در داخل کش��ور مربوط به خودش��ان اس��ت 
و کش��ورهای دیگر از بی��رون نمی توانند برای 
آن  مس��ائل حقوقی و قضایی اظهارنظر  کنند. 
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خانه 
ملت، افزود: یک محکمه ای تشکیل و اسناد و 
مدارک آن ارائه شده است، متهم وکیل داشته 
اس��ت و وی رس��ما و قانونا دفاع کرده از خانم 
زاغری؛ اسناد و مدارک ارائه کرده است و دادگاه 
وی را به جاسوسی محکوم کرده است. نماینده 
مردم ورامین تاکید کرد: در هر محکمه ای که 
راجع به جاسوسی در کشور ما برگزار می شود؛ 
ص��دای جیغ انگلیس��ی ها درمی        آی��د و فریاد 
می زنند! این هم واقعا س��وال است برای ملت 
ایران که بااخره انگلیس و جاسوسی در ایران 
چه ارتباط مستقیمی با هم دارند که همیشه 
اینها اعتراض می کنند. عضو کمیسیون امنیت 
ملی با اش��اره ب��ه بیان »بی گناه��ی« و »مادر 
بی گن��اه« بودن زاغ��ری از طرف جرمی هانت 
مطرح کرد: ما در محکمه با احساس��ات بازی 
نمی کنیم. قوانینی وجود دارد و فعالیت افراد در 
چارچوب قوانین باید باشد؛ اگر این فعالیت در 
چارچوب قانون باشد محق است و اگر خارج از 
چارچوب قانون باشد محکوم می شود، بنابراین 
اینکه می گویند »مادر بی گناه« است؛ دلیل بر 
تحت تاثیر قرار دادن محکمه و ناحق بودن آن 

نمی شود.

نشست ویژه کمیسیون امنیت مجلس 
برای بودجه دفاعی

نشس��ت ویژه ای به منظور بررس��ی وضعیت 
بازنشس��تگان و شاغان نیروهای مسلح در ایحه 
بودجه 139۸ کل کشور روز سه شنبه 1۸ دی ماه 
9۷ س��اعت 13 در محل کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسامی برگزار 
می شود. به گزارش فارس، قرار است در این نشست 

بودجه دفاعی کشور در سال 9۸ نیز بررسی شود.

یادواره شهدای دانشگاه 
امام صادق)ع( امروز برگزار می شود

به همت هیات میثاق با ش��هدای بس��یج 
دانش��جویی دانش��گاه امام ص��ادق)ع( یادواره 
شهدای این دانشگاه با سخنرانی حجت ااسام 
پناهی��ان و مداحی صادق آهنگ��ران، مهدی 

رسولی و میثم مطیعی برگزار می شود.
به گزارش فارس، یادواره ش��هدای دانشگاه 
امام صادق )علیه السام( به همت هیات میثاق 
با شهدای بسیج دانشجویی این دانشگاه امروز 
برگزار می شود. بنا بر این گزارش، حجت ااسام 
علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه در این 
مراسم س��خنرانی خواهد کرد. همچنین این 
مراس��م با تاوت مجلس��ی قرآن کریم توسط 
استاد کریم منصوری و روایتگری سردار محمد 
احمدی��ان هم��راه خواهد بود. گفتنی اس��ت 
مداحی صادق آهنگران، مهدی رسولی و میثم 
مطیعی هم بخش دیگری از این یادواره است. 

اخبار

رئیس جمهور آمریکا مدام برای ایران کری می خواند 
اما در خفا نمایندگانی را می فرستد تا با جمهوری اسامی مذاکره کنند!

مارموز!
 دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

در سفر به افغانستان، آمریکایی ها 2 بار برای مذاکره به من پیغام دادند

اخبار

سه شنبه 18 دی 1397وطن امروز  شماره 2627 

محمدجواد اریجانی:
دانشجویان بورسیه قربانی مسائل سیاسی شدند

وزارت اطاعات در ادامه سلسله عملیات های برخورد با اخالگران اقتصادی خبر داد
دستگیری  25 نفر از عوامل اخال در نظام ارزی

بعد از اعام نظر رس��می و رای 
دیوان محاس��بات مبنی بر عدم 
تخلف در اعطای بورس��یه ها در دول��ت دهم، بار 
دیگر سیاس��ی کاری های انجام ش��ده نسبت به 
نخبگان دانش��گاهی که منجر به هتک حیثیت 
جامعه علمی کشور ش��د مورد بازخوانی رسانه ها 
و چهره ه��ای سیاس��ی قرار گرفته اس��ت. برخی 
نمایندگان مجلس در این باره گفته اند اکنون باید 
عامان دروغ پردازی درباره دانش��جویان بورسیه 
که در دولت یازدهم ش��روع ش��د محاکمه شوند. 
چهره های دانشگاهی زیادی نیز در اظهار نظرهای 
مختلف تاکید کرده اند دولت نباید قشر دانشجو و 
نخبه کش��ور را قربانی اختافات سیاسی خود با 
دولت پیشین می کرد. در همین رابطه دبیر ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه گفته است مسأله بورسیه ها 
حادثه تلخی برای بچه های ما بود که این موضوع 
به مسائل سیاسی آمیخته شد و این دانشجویان 
قربانی یکسری مسائل سیاسی شدند.  محمدجواد 
اریجانی که میهمان برنام��ه »بدون توقف« بود 
در پاس��خ به این س��وال که 5 سال است زندگی 
3 هزار نفر از دانشجویان مومن و انقابی بورسیه 
مختل ش��ده ولی دولت هی��چ اقدامی نمی کند و 

سال گذشته هم به  ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 
نامه  ای نوشته شد ولی پاسخی دریافت نشد، گفت: 
»مسأله بورسیه ها حادثه تلخی برای بچه های ما 
بود که این موضوع به مسائل سیاسی آمیخته شد 
و این دانشجویان قربانی یکسری مسائل سیاسی 
شدند«. نکته قابل تامل اینکه ماجرای بورسیه ها 

تنها در س��طح وزارت علوم دولت روحانی مطرح 
نبود و شخص رئیس جمهور نیز در اقدام عجیبی 
نس��بت به این موضوع ورود کرد. به اعتقاد برخی 
کارشناس��ان، ورود روحانی به ماجرای بورسیه ها 
که امروز دروغ بودن آن رس��ما ثابت ش��ده است 
از ای��ن جه��ت بوده که رئیس جمه��ور نیز تحت 

تاثیر دروغ پردازها قرار گرفته بود. مسلمی نائینی، 
مدیرکل بورس وزارت عل��وم دولت دهم 1۸ آذر 
در گفت وگو با »وطن امروز« در این باره گفته بود: 
متاس��فانه رئیس جمهور هم تحت الشعاع این جو 
قرار گرفت و حرف   هایی زد که واقعا نادرست بود. 
اینکه بیایند با یک عده جوان این کارها را بکنند 
و بعد بگویند آقا وزیر را کنار گذاش��ته اند به خاطر 
اینکه بحث بورسیه ها را مطرح کرده بود، نادرست 
ب��ود. وزیر به دایل دیگری کن��ار رفت؛ به دلیل 
برگرداندن افراد مس��أله دار به وزارتخانه استیضاح 
شد. مس��لمی نائینی همچنین درباره پشت پرده 
ای��ن ادع��ای دروغ بیان کرد: »ه��دف اصلی این 
دروغ پردازی ممانعت از ورود نیروهای نخبه پاک 
و انقابی به بدنه دانش��گاه ب��ود؛ این هدف اصلی 
از ای��ن دروغ پردازی بود. البته اینکه بگوییم همه 
اینها حزب اللهی بودند، نه! اینطور نبود؛ اصاح طلب 
هم بین این بورس��یه ها ب��ود. اما ویژگی همه این 
دانش��جویان ای��ن بود که می خواس��تند خدمت 
کنند. واقعا می خواس��تند خدمت کنند. تعدادی 
از همین ها که فارغ          التحصیل شدند منبع و منشأ 
خدمات زیادی شدند و جالب اینکه برخی از همین 

بورسیه ها اان جزو مدیران دولتی هستند!«

سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
ادامه سلسله عملیات های برخورد 
با عوامل اخال در نظام ارزی کشور، این بار 25 نفر 
را در استان های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر 
کردند. در بیانیه وزارت اطاعات آمده است: در پی 
اشراف اطاعاتی و تاش های سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطاعات استان قزوین، 12 
نف��ر از عوامل اخال در ب��ازار ارز، به  اتهام اخال 
در نظام ارزی کش��ور، قاچ��اق ارز از طریق خرید 
و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت 
نامش��روع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان های 
قزوی��ن، ته��ران و مازن��دران دس��تگیر و ب��رای 
رس��یدگی به جرائم مزبور، تحویل مراجع قضایی 
ش��دند. س��رکرده این باند نیز در حالی که قصد 
خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد. 
اعضای این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و 

حرفه ای فعالیت می کردند، از سال 93 تاکنون در 
مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی 
داشته و خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 

میلیون دار داشته اند. 
همچنین، س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( در 
آذربایجان ش��رقی نیز ب��ا انجام اقدام��ات اطاعاتی 
چندماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه 
حوالجات ارزی ش��دند که در ای��ن رابطه 13 نفر از 
عناص��ر اصلی به  اتهام اخال در نظام ارزی کش��ور 
که تع��دادی از متهمان با هویت جعلی قصد خروج 
غیرقانونی از کش��ور را داش��تند دس��تگیر و بعد از 
مستندسازی جرائم، تحویل مراجع قضایی شدند. این 

باند با تأسیس شرکت های کاغذی و سوءاستفاده از 
ظرفیت شرکت های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده 
از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت س��فارش 
کااهای مشمول ارز دولتی )مبادله ای( اقدام کرده و 
پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات 
ارزی در بازار آزاد، با مش��ارکت عوامل خود در تهران 
اقدام کرده اند. حدود 65 میلیون دار از تخلفات ارزی 

این باند مستندسازی شده است. 
همچنی��ن س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( 
در تاری��خ 10 دی  نی��ز در عملیاتی در اس��تان 
کردس��تان ب��ا هوش��یاری و اقدام��ات به هنگام، 
پیچیده و گسترده اطاعاتی شبکه ای از مفسدان 

اقتص��ادی و سوءاس��تفاده کنندگان ارز دولتی را 
شناس��ایی، منهدم و 11 نف��ر از عناصر اصلی آن 
را دس��تگیر کردند. در اطاعی��ه وزارت اطاعات 
در این زمینه آمده اس��ت: در ش��رایط حس��اس 
اقتص��ادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در اس��تفاده 
از ذخایر ارزی، این ش��بکه معادل 4 هزار و ۷00 
میلی��ارد توم��ان ارز دولت��ی را به  بهان��ه واردات 
کااهای ضروری مردم از کشور خارج و در برخی 
از کش��ورها س��رمایه گذاری کرد که با هوشیاری 
سربازان گمنام امام زمان)عج( اعضای آن در دام 
افتادند. س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در تاریخ 
4 دی نیز در اس��تان های سیستان و بلوچستان، 
تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان در اقدامات 
هوش��مندانه و پیچی��ده اطاعات��ی � عملیات��ی 
همزمان و هماهنگ، 1۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ 
در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند.

دانشگاه

امنیت

نما
ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می کند

س�خنگوی وزارت امورخارجه در پی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره وضعیت ایران و ادعای وی 
مبنی بر تمایل تهران به مذاکره گفت: ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را در صحبت های اخیرش 
بیان کرد. به گزارش مهر، بهرام قاسمی یادآور شد: رئیس جمهوری آمریکا همچون همیشه، بی آموختن 
درسی از تاریخ تحوات دهه های اخیر و بازبینی سیاست های سراپا غلط اساف خود در قبال این منطقه 
و ایران، بار دیگر سخنانی بی منطق و از سر نفرت را نسبت به مردم این سرزمین باستانی مطرح کرده که 
باز تکرار همان زیاده خواهی ها و جاه طلبی های قدرت های قرون وسطایی و تاریخ مصرف گذشته است.  
وی افزود: خیال پردازی و اقدامات خصمانه ایاات متحده آمریکا تاکنون به رغم همه تاش های کینه توزانه 
آنها نس�بت به مردم ایران راه به جایی نبرده و بی ش�ک در آینده نیز نخواهد برد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه عنوان کرد: ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می کند که با واقعیت های موجود هیچ 
تطابقی ندارد. او می داند جمهوری اسامی ایران دهه هاست با فشارها و سیاست های تحریمی آمریکا آشنا 
و رودررو است. قاسمی تاکید کرد: ترامپ بداند ملت ایران هیچگاه در برابر فشار های ظالمانه آمریکا سر 
فرود نخواهد آورد؛ آن هم در برابر حاکمانی که تحریم را به جای تکریم و دیوار را به جای پل برمی گزینند. 
ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و نش�یب اما افتخارآمیز خود آموخته اند چگون�ه در برابر زیاده خواهان و 

زورگویان ایستادگی کرده و با هزم ایران ستیزان، آنان را در خود هضم کنند. 
ترامپ روز یکش�نبه درباره تحریم هایی که پس از خروج از برجام دوباره وضع کرده اس�ت، ادعا کرد این 
تحریم ها بر ایران تاثیر گذاشته است. او گفت: آنها )ایران( وضع خوبی ندارند؛ آنها خواهان گفت وگو هستند.



بودجه

حذف ۳۵ میلیون قبض کاغذی
ج��دول زمان بندی حذف قبوض کاغذی با 
دستور رئیس جمهور تهیه ش��ده و در فاز اول 
مخاب��رات در بازه زمان��ی ۴۵ روزه ۳۵ میلیون 
قب��ض دوره ای را حذف می کن��د و در فاز بعد 
قبوض آب و برق تا اردیبهش��ت س��ال آینده 
حذف می ش��ود. به گزارش فارس، محمدجواد 
آذری جهرم��ی، وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطاعات در این باره اظهار داش��ت: برای حذف 
قبوض کاغ��ذی با دس��تگاه های مختلف وارد 
مذاکره ش��ده ایم  و برای این کار با وزارت نیرو، 
مخابرات، نفت و ش��هرداری همکاری خواهیم 
کرد. ب��ه گفته وی، برای افزای��ش کاربردهای 
دولت الکترونیک از ظرفیت های موجود مانند 
اپلیکیشن و پیامک استفاده خواهیم کرد. وی 
افزود: قبوض ب��رق و آب نیز در فازهای بعدی 
ب��ه این طرح اضافه خواهد ش��د که مش��کل 
فعلی درباره قبوض، کنتورهای برق اس��ت که 
وزارت نیرو بانک اطاعاتی صاحبان کنتورها را 
به روزرس��انی نکرده و مالکیت کنتورها به طور 

دقیق روشن نیست.

 گشایش چند کانال بانکی
 با برخی کشورها برای انتقال ارز

بانک مرک��زی اعام کرد چند کانال بانکی 
ب��رای تامین و انتق��ال ارز با برخی کش��ورها 
عملیاتی ش��ده و بر این اس��اس، تس��ریع در 
تخصیص و تامین ارز، س��رعت گرفته اس��ت. 
ب��ه گزارش بان��ک مرکزی، در 2 روز گذش��ته 
تامی��ن ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه 
ارز صادر کنندگان و نیز عرضه ارز توسط بانک 
مرکزی سیر افزایشی و رو به رشد به خود گرفته 
است به طوری که چند کانال بانکی برای تامین 
و انتقال ارز با برخی کش��ورها عملیاتی شده و 
بر این اس��اس بانک مرکزی نسبت به تسریع 
در تخصی��ص و تامی��ن ارز اقدام کرده اس��ت. 
در همین زمینه، بانک های کش��ور موظفند به 
منظور پاسخگویی و سرعت بیشتر تامین ارز، 
ثبت س��فارش های انجام شده برای مشتریان 
خود و نیز خرید ارز مورد نیاز صرافی ها از طریق 
بخش بین الملل خود ب��ا اداره بین الملل بانک 

مرکزی هماهنگی ازم را به عمل آورند.

درخواست اتاق بازرگانی ایران از تجار و بازرگانان
صادرکنندگان ارز را به نیما بیاورند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران با انتش��ار اطاعیه ای ضم��ن تاکید بر 
ادامه س��یر پیگیری برای اصاح سیاست های 
مربوط به بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات، از 
صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به 
تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به 
صورت منظم و مستمر اقدام کنند. در همین 
باره غامحس��ین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران پیش��نهاد داد صادرکنندگان، ارز حاصل 
از ص��ادرات خ��ود را با نرخ توافق��ی در اختیار 
واردکنندگان قرار دهند. ش��افعی در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به ایجاد راهکارهایی برای 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط بانک 
مرکزی، گفت:  بانک مرکزی راهکارهایی را برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است 
اما صادرکنندگان نظرات و راه حل های دیگری 
نیز دارند که از این جمله می توان به پیشنهاد 
این مهم که صادرکنندگان بتوانند ارز را با نرخ 
توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اشاره 
کرد. ش��افعی افزود: ما بی��ش از آنکه صادرات 

داشته باشیم، واردات انجام می دهیم.

 عضو کمیسیون صنایع
 عضو هیأت مدیره »ایدم«

اس��ناد روزنام��ه رس��می نش��ان از حضور 
یک عضو کمیس��یون صنایع مجلس در یکی 
از ش��رکت های تابع��ه خودروس��ازی دارد. به 
گزارش اقتصاد خودرو، بررس��ی اسامی اعضای 
هیات مدیره ش��رکت های تابعه خودروس��ازی 
نشان می دهد برخی نمایندگان مجلس در این 
شرکت ها حضور دارند. بر اساس بررسی اسناد 
روزنامه رس��می ولی ملکی، عضو کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن مجل��س و نماین��ده مردم 
مشکین شهر از اوایل سال 1۳92 تاکنون عضو 
هیات مدیره شرکت تولید موتورهای دیزل ایران 
)ایدم( بوده و در حال حاضر رئیس هیات مدیره 
این شرکت اس��ت. گفتنی است، 22/۵ درصد 
از سهام ش��رکت تولید موتورهای دیزل ایران 
متعلق به شرکت ایران خودرو و مابقی متعلق به 
شرکت ایران خودرو دیزل است. همچنین غالب 
س��هام شرکت ایران خودرو دیزل نیز متعلق به 

ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند است.

جهانگیری خبر داد
تأکید رهبر انقاب بر تدوین برنامه ای 

برای اصاح ساختار بودجه کشور

مع��اون اول رئیس جمه��ور از تاکید رهبر 
معظم انقاب ب��ر تدوین برنامه ای برای اصاح 
ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه ها و 
حمایت از برنامه های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گ��زارش تس��نیم، اس��حاق جهانگیری 
روز گذش��ته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقاب 
مبنی بر تدوین برنامه ای برای اصاح س��اختار 
بودجه کشور با هدف کاهش هزینه ها و حمایت 
از برنامه ه��ای اقتصاد مقاومت��ی، گفت: اصاح 
ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، 
س��ودمند و در جهت منافع کش��ور است. وی 
ازمه اصاحات س��اختاری در بودجه کشور را 
اجماع و وفاق همگانی دانس��ت و افزود: یکی از 
ظرفیت  های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی 
آن اس��ت و در حال حاضر ش��اهد شکل گیری 
وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که اجماع 
همه ارکان نظام برای اصاحات س��اختاری در 
بودجه کش��ور را فراهم کرده و زمینه  های ازم 
برای مش��ارکت در این کار بخوبی ایجاد شده 
است. وی با اش��اره به آمادگی مجلس شورای 
اسامی برای کمک به اصاح ساختاری بودجه، 
خاطرنش��ان کرد: ازم است س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور موضوع اصاح ساختار بودجه را در 
قالب نقشه راهی جامع و منسجم به همراه برنامه 
زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت 
ق��وای س��ه گانه و دیگ��ر نهادها و دس��تگاه ها 
بتوانیم ای��ن کار بزرگ و ض��روری را به انجام 
برس��انیم. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه 
ویژگی مشکات کشور امروز پیچیده و دشوار 
است، خاطرنشان کرد: البته حل این چالش ها 
غیرممکن نیست و     می توان با اصاحات مناسب 
در ساختار بودجه، برنامه ها و راهکارهای مناسب 
برای ح��ل و فصل این مس��ائل را تدوین کرد. 
وی مس��ائل صندوق  های بازنشستگی، چالش 
محیط زیست،  مسأله کم آبی و موضوع بیکاری 
را از جمله چالش  های اصلی کش��ور برشمرد و 
تصریح کرد: باید در برنامه ها و هدف گذاری  های 
خود به دنبال رش��د اقتصادی پایدار، مستمر و 
اش��تغال زا باش��یم، چراکه یکی از اصلی ترین 
چالش  های کشور بیکاری است و در این مقطع، 
رش��د اقتصادی که منجر به ایجاد فرصت  های 
شغلی ش��ود، امری ضروری است. رئیس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم برنامه  ریزی 
برای بازدهی مناس��ب دارایی  های شرکت  های 
دولت��ی تاکید ک��رد و اظهار داش��ت: با وجود 
اینکه مجموع دارایی این ش��رکت ها رقم بسیار 
بزرگی است اما گزارش ها نشان     می دهد مجموع 
بازدهی و س��ودآوری این ش��رکت ها پایین تر 
از س��طح انتظارات است که باید در این زمینه 

چاره اندیشی شود.

هیأت دولت تصویب کرد
 آزادسازی ثبت سفارش خودرو
و ترخیص خودروهای گمرکی

گ�روه اقتص�ادی: هی��ات دول��ت ب��ا ص��دور 
بخشنامه ای، ثبت س��فارش واردات خودروهای 
دارای قبض انب��ار به صورت بدون انتقال ارز را 

بامانع اعام کرد.
 به گزارش »وطن امروز«، بر اساس بخشنامه 
دولت، ثبت س��فارش برای واردات خودروهای 
س��واری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ 
اباغ این تصویبنام��ه )9 دی ماه 1۳97( دارای 
قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد هستند 
به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی 
با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بامانع است. 
همچنین همه ثبت سفارش های قبلی خودرو 
لغو می ش��ود. گفتنی اس��ت به تازگی برخی 
واردکنن��دگان اقدام به وارد ک��ردن خودرو به 
محدوده های گمرکی کرده و قبض انبار دریافت 
کرده اند. براساس این مصوبه امکان ثبت سفارش 
برای خودروهای دارای قبض انبار ایجاد ش��ده 
است، بنابراین وارد کنندگان خودرو می توانند 
ظرف م��دت ۴ ماه درباره ترخیص خودروهای 
وارد ش��ده به گمرک اقدام کنند. بر این اساس 
طبق مصوبه دول��ت، خودروهای خارجی دپو 
شده در گمرکات و مناطق آزاد می توانند وارد 
کشور شوند. طبق اظهارات مسؤوان، بالغ بر 1۳ 
تا 1۴ هزار خودرو در حال حاضر مشمول این 
مصوبه می شوند که امکان ترخیص آنها وجود 
دارد. این مصوبه در 1۶ دی ماه 97 اباغ ش��ده 
است. گفتنی است خودروهای با ارزش بیش از 
۴0 هزار دار با محاسبه و پرداخت ۴0 درصد 
سود بازرگانی، قابل ثبت سفارش و ترخیص بوده 
اما ترخیص خودروهای با حجم موتور بااتر از 

2۵00 سی سی همچنان امکان پذیر نیست. 

مخابرات

3اقتصاد

 محم�د نجارصادقی: با وج��ود ممنوعیت خرید و 
فروش ارزهای دیجیتال توس��ط پلیس فتا و بانک 
مرک��زی و نبود قانون برای ارزکاوی )ماینینگ( اما 
هر دوی اینها در حال انجام است. به گزارش »وطن 
امروز«، تاکنون قانونی برای این مهم تدوین نشده 
و حتی تاش��ی نیز برای تدوین آن آغاز نش��ده و 
دستگاه های سیاست گذار و نظارتی از جمله بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ش��ورای 
عالی فض��ای مجازی هم اقدامی ج��دی برای کار 

کارشناسی در این باره انجام نداده اند. 
اکنون چه بخواهیم قبول کنیم و چه نپذیریم، 
ارزه��ای دیجیتال ب��ه عنوان آینده پ��ول در حال 
گسترش هس��تند. با ش��یوع ارزهای دیجیتال در 
سراس��ر دنیا، این پدیده با اختاف دوساله در سال 
201۳ به ایران رس��ید. در واقع تحریم های اعمال 
شده در زمینه انتقال پول باعث شد در مدت زمان 
کوتاهی ارزه��ای دیجیتال به یک��ی از روش های 
پرداخت بین المللی ایرانیان بویژه بازرگانان تبدیل 
شود. سایت LocalBitcoins که یک استارت آپ 
خرید و فروش بیت کوین است، در آخرین آماری که 
درباره خرید و فروش بیت کوین توسط کشورهای 
مختلف )۶ ماه منتهی به مهرماه 1۳97( منتشر کرد 
و در همین جریده گزارش کامل آن انتش��ار یافت، 
اعام کرده ب��ود روزانه 1۶ میلیون دار بیت کوین 
توس��ط کاربران ایرانی خرید و فروش می  شود و از 
ای��ن نظر در رتبه 29 جهانی ق��رار دارد. البته باید 
توجه کرد که این آمار فقط برای بیت کوین است و 
دیگر ارزهای دیجیتال رایج مانند اتریوم، بیت کش 
یا مونروی ک��ه بین ایرانی ها محبوبی��ت دارند در 
آن لحاظ نش��ده اس��ت.  بنا بر این گزارش، غیر از 
اپلیکیش��ن های خارجی خرید و ف��روش ارزهای 
دیجیت��ال، در حال حاضر بیش از 10 اپلیکیش��ن 
خری��د و ف��روش ارزهای دیجیت��ال ایرانی هم در 
حال س��رویس دادن به کاربران داخلی و خارجی 
هس��تند، حتی س��ایت های این حوزه نیز براحتی 
اقدام به این کار می کنند و احتمال کاهبرداری و 
سوءاستفاده از کاربران بسادگی وجود دارد. این در 
حالی است که بانک مرکزی در تصمیمی که بیشتر 
نشان دهنده ضعف یک سیاست گذار است به صورت 
اس��می خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع 
کرده بود اما با یک جس��ت وجوی ساده اینترنتی و 
بدون نیاز به فیلترشکن می توان این کار را انجام داد. 
در حال حاضر در کش��ور ما آنچه مهم تر از خرید و 
فروش ارزهای دیجیتال است، گسترش ارزکاوی یا 

ماینینگ است. 
ارزکاوی چیست؟ ■

  Asic به فرآیندی که توسط س��خت افزارهای
کامپیوتری در شبکه بیت کوین توسط الگوریتم های 
ارزهای دیجیتال مشخص انجام می شود ارزکاوی 
می گویند. استخراج ارزهای دیجیتال می تواند بسیار 
سودآور باشد به شرطی که برق ارزان و سخت افزار 
مناس��ب این کار را داشته باشید. استخراج ارزهای 
دیجیتال رقابتی اس��ت. کش��ورهایی مانند چین 
و روس��یه به دلیل ب��رق ارزان تر غالب اس��تخراج 
بیت کوین جهان را در اختیار دارند. تا چند س��ال 
پیش استخراج بیت کوین عمدتا با CPU یا همان 
پردازنده  ها انجام می ش��د و سیس��تم های خانگی 
معمولی هم می توانس��تند به اس��تخراج سودآور 
بیت کوین بپردازند اما با گس��ترش شبکه ارزهای 
دیجیتال و ماینرها، امروزه استخراج به صرفه ارزهای 

 Asic  دیجیتال فقط با تراشه های مخصوصی به نام
امکان پذیر است. شهریورماه سال جاری ابوالحسن 
فیروزآب��ادی، دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی 
صنع��ت ارزکاوی را از دید دولت بامانع دانس��ت 
اما تاکید کرد هنوز دس��تگاه های دیگر نظر خود را 
در ای��ن باره اعام نکرده ان��د و احتیاج به همراهی 
آنه��ا وج��ود دارد.  موضوع اصل��ی در پذیرش این 
صنعت نحوه تخصیص انرژی و برق است، در اغلب 
کش��ورهای جهان از کسانی که ارزکاوی می کنند 
مبلغ��ی به عنوان مالیات اخذ می ش��ود و آنها باید 
هزینه ب��رق را با تعرفه گران ت��ری پرداخت کنند. 
باید در نظر داشت که هر دستگاه ماینینگ در ثانیه 
1۵00 کیلووات برق مصرف می کند، این در حالی 
است که یک ماکروفر معمولی در همین مدت تنها 
900 کیلووات مص��رف می کند. در حال حاضر به 
دلیل سهل انگاری سیاس��ت گذاران حوزه ارزهای 
دیجیت��ال، افرادی با توجه ب��ه ارزان بودن برق در 
ایران و با سوءاستفاده از عناوینی مانند برق صنعتی 
و کشاورزی که به مراتب از برق خانگی ارزان تر است 
در حال فعالیت در این زمینه هستند، بدون اینکه 
از آنها مالیاتی اخذ ش��ود. بنا بر این گزارش، هزینه 
برق کشاورزی در ایران برای هر کیلووات  0/0012، 
برق صنعتی هر کیلووات 0/01 و برق مسکونی هر 
کیلووات 0/0۳ دار اس��ت )بر مبنای دار 10 هزار 
تومانی( که ارزان ترین برق جهان محسوب می شود. 
اغلب کش��ورها ب��ه دلیل همین پرمص��رف بودن 
دستگاه های ارزکاوی، این کار را در راستای حمایت 

از محیط زیست ممنوع کرده اند. 
سوله های میلیاردی در امین آباد! ■

با این توضیحات، صنعت ماینینگ در ایران به 
س��رعت در حال گسترش اس��ت و بیم این وجود 
دارد که در آینده ای نزدیک مش��کل تامین انرژی 
در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. در ادامه مشاهدات 
خبرنگار »وطن ام��روز« از یک فارم بیت کوین در 
اط��راف ته��ران را می خوانید: بعد از چند س��اعت 
رانندگی به ابتدای س��ه راه ورامین در جنوبی ترین 
نقطه تهران رس��یدیم؛ اتوبانی به سمت شهرهای 
حاشیه ای استان تهران. اگر در این اتوبان به سمت 
کهریزک بروید در بین مس��یر به منطقه ای به نام 
امین آباد می رسید که بیشترین اهالی این منطقه را 

کارگران ساختمانی کشورهای همسایه، کشاورزان 
صیفی کار و دامداران کوچک تش��کیل می دهند. 
بی��ن خانه های کاهگلی و عجی��ب و غریب اهالی 
این منطقه یک موض��وع توجه هر فرد کنجکاوی 
را به خودش جلب می کند؛ گیرنده های غول پیکر 
دریافت اینترنت و آنتن های مخابرات آن هم در کنار 
سیلوهایی که مشخص نیست در آنجا چه فعالیتی 
انجام می دهند. پ��س از پرس وجو از اهالی متوجه 
می ش��ویم آنها هم اطاعی درباره آنچه که در این 
سوله ها انجام می شود ندارند و فقط از صدای بلندی 
دس��تگاه هایی که نمی دانند چیست و در طول 2۴ 
ساعت ش��بانه روز قطع نمی شود، گله می کنند. با 
توجه به اینکه پیش از این با یکی از ماینرهای بزرگ 
منطقه برای بازدید از دستگاه های او هماهنگ کرده 
بودیم داخل یکی از این سوله ها رفتیم. بیش از ۳00 
دستگاه ماینینگ )9S( که قیمت هر کدام بین ۶ 
تا ۶/۵ میلیون تومان است در یک سالن استریل با 
پشتیبانی چندین کولر گازی بزرگ در حال فعالیت 
بودند. این ماینر برای اینکه کمترین هزینه برق را 
پرداخت کند از برق کشاورزی استفاده می کرد که 
برای گرفتن این ب��رق ارزان قیمت چندین باغچه 
کوچک روبه روی سوله ایجاد کرده بود تا به محض 
ورود مامور برق به او بگوید در حال کشاورزی است! 
در حال حاضر به دلیل اینکه ایران ارزان قیمت ترین 
برق صنعتی و کش��اورزی دنیا را دارد و در کنار آن 
نیروی کار بس��یار ارزان است، ماینینگ و ارزکاوی 
یک صنعت پرس��ود محس��وب می ش��ود.  جالب 
اینجاس��ت که همین ارزکاوه��ا در حال حاضر در 
فضای مجازی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال 

هم می کنند.
2 روایت از یک ممنوعیت ■

در این میان رئیس پلیس فتای ناجا با اش��اره 
به اینکه تاکنون س��ازوکارهای مش��خصی برای 
رمزارزها در کش��ور تعیین نش��ده اس��ت، گفت: 
ب��رای هی��چ وب س��ایت اینترنتی در ای��ن حوزه 
مجوز قانونی صادر نشده است. سردار سیدکمال 

هادیانفر اظهار داشت: مردم عزیزمان و شرکت های 
خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن ها، نرم افزار ها، 
وب س��ایت های اینترنت��ی، ربات ه��ای تلگرامی، 
فیشینگ وب س��ایت ها و ایمیل ها، تبلیغات سوء 
وب سایت ها و افزونه های مرورگرها که برخی افراد 
س��ودجو تحت عناوین مختلف اعم از اس��تخراج 
و دریاف��ت بیت کوی��ن و ایردراپ ه��ای رایگان و 
امثالهم و با اس��تفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به 
سوءاس��تفاده از سیستم های رایانه ای و سرورهای 
شرکت ها برای استخراج رمزارزها می کنند، باشند 
و ه��ر چیزی را بدون دانش و اطاع از آن دانلود و 
استفاده نکنند. وی گفت: افراد فعال در این حوزه 
باید دقت داشته باشند اکسچنج ها و کیف پول ها 
گلوگاه های اصلی کریپتوکارنسی بوده و هر لحظه 
احتمال کاهبرداری و از دس��ت رفتن س��رمایه 

سرمایه گذاران متصور است.
از سوی دیگر بانک مرکزی اردیبهشت امسال 
به کارگی��ری همه ان��واع ارز دیجیت��ال از جمله 
بیت کوین را در تمام مراکز پولی و مالی کشور بر 
اساس مصوبه جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با 
پولشویی ممنوع اعام کرد. بانک مرکزی معتقد 
است ارزهای دیجیتال می توانند به عنوان ابزاری 
برای پولش��ویی، تأمین مالی تروریس��م و به طور 
کل��ی، جابه جایی مناب��ع پولی مجرم��ان، مورد 
اس��تفاده قرار گیرند؛ از این رو حوزه نظارت بانک 
مرکزی برای پیش��گیری از وقوع چنین جرائمی 
به کم��ک ارزهای دیجیت��ال، موضوع ممنوعیت 
به کارگیری پول دیجیتال را به بانک ها اباغ کرده 
است. با توجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی 
به تمام شعب و واحد های تابعه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری و صرافی ها توصیه کرد از انجام هر گونه 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا انجام هرگونه 
اقدامی که به تس��هیل یا ترویج ارزهای یادش��ده 
می انجامد، به صورت جدی پرهیز کنند. در بیانیه 
بانک مرکزی آمده بود که با متخلفان، برابر قوانین 

و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

وطن امروز  شماره 2627 سه شنبه 18 دی 1397

گزارش»وطن امروز« از انفعال دستگاه های سیاست گذار در حوزه ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال ممنوع اما موجود!
گزارش میدانی از فعالیت زیرزمینی ارزکاوها و صرافی های ارز دیجیتال در اطراف تهران

در پی وعده ه��ای وزیر و معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
روزها و هفته های گذشته مبنی بر اعام قیمت های 
جدید خودرو، باز هم معاون دیگر این وزارتخانه از 
اعام قیمت های جدی��د خودرو در آینده نزدیک 
خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
س��ایپا و ایران خودرو به مرور در حال گران کردن 
محصوات خود و اباغ آن به نمایندگی های شان 
هستند. محسن صالحی نیا در این باره گفت: اگرچه 
نسبت به سال گذش��ته ۳0 درصد کاهش تولید 
داش��ته ایم اما تولید خودرو در حال افزایش است؛ 
از ابتدای امسال تاکنون ۸00 هزار دستگاه خودرو 
تولید شده است.  وی درباره خودروهایی که مردم 
پیش خرید کرده اند و در زمان مقرر به آنها تحویل 
داده نمی ش��ود، تصری��ح کرد: یا بای��د خودروی 

جایگزین به آنها معرفی کنند 
یا آنکه براس��اس قراردادهای 
امضا ش��ده با توج��ه به نوع 
ق��رارداد و ش��رایط موج��ود 
موظفند س��ود مش��ارکت و 
جرایم در نظر گرفته شده را 

به مردم بدهند و در این شرایط هرکاری که انجام 
می شود باید با توافق مش��تریان باشد. وی اضافه 
کرد: قیمت گذاری خودرو انجام شده و با توافقاتی 
که در س��تاد تنظیم بازار به عمل آمده در آینده 
نزدیک اعام می شود و خودروسازان با روشن شدن 
تکلیف شان با مشتریان  تعامل خواهند کرد و برای 

مشتریانی که با قیمت قطعی 
خودروی خ��ود را خریداری 
ی��ا پیش خری��د کرده ان��د یا 
پیش خری��د  می خواهن��د 
انج��ام دهند تصمیمات ازم 
اتخاذ ش��ده است. در همین 
ح��ال، محمدرضا س��روش، مدیرعامل س��ایپا با 
تاکید بر اینکه قیمت خودروها هرچه زودتر باید 
اعام ش��ود که مردم و خودروسازان از باتکلیفی 
دربیایند، گفت: از م��ردم برای اینکه مجبوریم از 
گزینه های دیگر برای جایگزینی خودرو استفاده 
کنی��م و محصول دیگری به آنه��ا تحویل دهیم 

عذرخواهی می کنیم. س��روش ادامه داد: سایپا در 
9 ماه اخیر با زیان اساس��ی روبه رو بوده است. وی 
درب��اره تعهدات خودروهای رنو گفت: پیگیریم تا 
خودروه��ای جایگزین جدید س��فارش گذاری و 
معرفی شود. همچنین هاشم یکه زارع، مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو اعام کرد دلیل تاخیر 
در تحویل برخی خودروهای پیش فروش ش��ده، 
مشکات تامین قطعات ناش��ی از تحریم ها بوده 
است اما خریداران نگران نباشند و بزودی خودروها 
به آنها تحویل  داده خواهد ش��د. وی اعام کرد: با 
اصاح قیمت ها همه مشکات خودروسازان حل 
نمی شود. وی با بیان اینکه پژو سرمایه و تکنولوژی 
به ایران آورد و آنها را پس از ترک قرارداد در ایران 
گذاشت و رفت، گفت: خودروهای این قرارداد را در 

داخل تولید می کنیم.

تکرار یک خبر تکراری

قیمت جدید خودرو به زودی اعام می شود
خودرو

ارز

صنعت

گمرک

اظهارنظر چهره ها و نهادهای سیاست گذار در ایران درباره ارزهای دیجیتال
کنشکنش گرتاریخ

ابوالحسن فیروزآبادی 2 آذر 96
)دبیر شورای عالی فضای مجازی(

نگاه  مان به بیت کوین مثبت است و امیدواریم بزودی سیاست های 
دولت در این باره اعام شود

داوود محمدبیگیاول اردیبهشت 97
 )مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی(

آن صرافی هایی که اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال 
می کنند غیرقانونی هستند 

خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده ممنوع است بانک مرکزی 2 اردیبهشت 97
بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی شناسدولی اه سیف )رئیس وقت بانک مرکزی(9 اردیبهشت 97

ابوالحسن فیروزآبادی8 مرداد 97 
 )دبیر شورای عالی فضای مجازی(

موضوع ارزکاوی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال در مجلس 
شورای اسامی مطرح و در حال بررسی است

سعید مدیون )معاون تنظیم مقررات 4 شهریور 97
تا پایان شهریور قوانین حوزه ارزهای دیجیتال آماده می شودمرکز ملی فضای مجازی(

ابوالحسن فیروزآبادی13 شهریور 97 
 )دبیر شورای عالی فضای مجازی(

دولت با پذیرش ارزکاوی به عنوان صنعت مشکلی ندارد اما 
نهادهای دیگر باید در این زمینه همکاری ازم را داشته باشند و 

قوانین این حوزه تنظیم شود

سیدمهدی میرمهدی )رئیس اتحادیه 21 شهریور 97
فناوران رایانه(

فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگاری شده مجاز است و 
استخراج آنها به صورت غیرعلنی در بسیاری از سوله ها انجام می شود

نحوه مواجهه کشورهای مختلف با ارزکاوی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال
تصمیم اتخاذ شدهنهاد سیاست گذارکشور

خرید و فروش و ارزکاوی ممنوع استبانک مرکزی اندونزی 
ارزکاوی و خرید و فروش مشروط به پرداخت مالیات و اخذ مجوز مانعی ندارداداره نظارت مالی فدرال آلمان 

هنوز قانونی ایجاد نشده اما شناسایی افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند، الزامی استمرجع بانکداری اروپااتحادیه اروپایی
تنها بخش های تجاری با پرداخت مالیات حق ارزکاوی و خرید و فروش دارندخدمات مالی ژاپن 

در صورت هویت سنجی خرید و فروش مانعی ندارد اما ارزکاوی ممنوع استخدمات نظارتی مالیکره جنوبی 
خرید و فروش و ارزکاوی با پرداخت مالیات بامانع استبانک مرکزی انگلستان

معامله و ارزکاوی به صورت رسمی و گسترده ممنوع است اما فعالیت زیر زمینی وجود داردبانک مرکزی چین 
در حالت هشدار است و پیگرد قانونی داردآژانس پولیعربستان 

ارزکاوی با پرداخت مالیات و خرید فروش آزاد استکمیسیون بورس اوراق بهادارآمریکا



بهار آروین، عضو شورای اسامی 
شهر تهران در صفحه توئیتر خود 
نوشت: استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای 
ش��ورای شهر در ش��هرداری ممنوع است؛ مگر از 
طریق آزمون های رسمی. این مصوبه ای است که 
بااخره با رأی هیأت حل اختاف اباغ شد. هیأت 
حل اختاف هم اعتراض هیأت تطبیق به بند 10 
مصوبه مدیریت تعارض منافع را وارد ندانسته و نظر 

شورا را تأیید کرد.
شکایت از عضو شورای شهر تهران ■

رئیس کمیته سامت شورای شهر تهران درباره  

شکایت ستاد امر به معروف و 
نه��ی از منکر اصفه��ان از وی 
توضیحاتی را ارائه کرد. ناهید 
خداکرمی به ایسنا گفت: ستاد 
امر به مع��روف و نهی از منکر 
اصفهان ب��ه دلی��ل محتوای 

برخی توئیت ها و مصاحبه هایم از من شکایت کرده 
است. وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده شکایت 

از من در جریان است، تصریح 
کرد: وکیل پیگیر پرونده است 
ام��ا پیش از این پرونده من در 
شعبه ۵ بازپرسی اصفهان قرار 
داش��ت اما حاا پرونده بنا به 
دایلی که نمی دانیم به شعبه 
۶ دادسرا منتقل شده است. خداکرمی با بیان اینکه 
هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، گفت: ستاد امر 

به معروف و نهی از منکر اصفهان با استناد به برخی 
توئیت ها و مصاحبه هایم از من شکایت کرده است و 
گویا نامه نگاری ها با پلیس فتا درباره تعیین صحت و 
سقم توئیت ها و مصاحبه های منتسب به من، انجام 
ش��ده است. وی با بیان اینکه س��تاد امر به معروف 
و نهی از منکر اصفهان مدعی ش��ده است به خاطر 
توئیت ها و مصاحبه هایی که درباره حجاب داشته ام 
مردم را تشویق به بی حجابی کرده ام، افزود: من هر 
جا که نظر داده ام مبتنی بر بررس��ی بوده اس��ت و 
معتقدم باید تجدید نظری در قوانین فرهنگی داشته 

باشیم، چرا که قواعد کنترلی مورد تأیید نیست.

گروه اجتماعی: معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد گفت: اگر 
هر کارآفرینی 10 فرصت شغلی ایجاد کند، مساله 

بیکاری به طور کلی حل می شود.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت اه 
عبدالملکی، معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته 
امداد اظهار داش��ت: کمیته ام��داد از بدو تولد تا 
س��ال ۹۶، یکهزار و ۵00 ط��رح اقتصادی را اجرا 
کرده اس��ت. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد افزود: در این مدت ۷00 هزار خانواده تحت 
پوش��ش کمیته امداد به خودکفایی رسیدند که 
برای  این افراد ۷ هزار میلیارد تومان هزینه شده 

است. وی افزود: همچنین با 
تحت پوشش قرار گرفتن این 
تعداد خان��وار ۲ هزار و ۵00 
میلیارد تومان در هزینه های 
کل کشور صرفه جویی شده 

است. 
عبدالملکی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۶، 
۳ میلی��ون و ۳00 هزار آم��وزش فنی و حرفه ای 

به مددجویان تحت پوشش 
داش��ته ایم، گف��ت: معیار ما 
بر ا ی خودکفای��ی خانواده ها 
این اس��ت که ه��ر کس که 
درآمدش ب��ه حداقل حقوق 
قانون کار نرس��د، از پوشش 
این نهاد خارج نمی ش��و د، د ر ۹ ماهه امسال از ۳ 
محل تسهیات قرض الحس��نه پرداخت کر د ه ایم 

که از طریق قرض الحس��نه بانک��ی ۹۵۵ میلیارد 
تومان، از طریق تس��هیات صندوق امداد وایت 
۲۵۵ میلیارد تومان و از محل قانون توسعه اشتغال 
پایدار روستایی و صندوق توسعه ملی 100 میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده است که د ر مجموع هزار و 
۳10 میلیارد تومان تسهیات د ر ۹ ماهه امسال 
                                            بر ا ی ایجاد ۷۴ هزار فرصت شغلی پرداخت شده 
اس��ت. وی با اش��اره به                                       کاریابی های انجام شده از 
طریق کمیته امداد د ر ۹ ماهه امسال یادآور شد: 
د ر این مد ت ۸ هزار فرصت ش��غلی ایجاد شد                  که 
با ۷۴ هزار فرصت ش��غلی قبلی                             ۸۲ هزار فرصت 

شغلی د ر کشور ایجاد شده است.

معاون کمیته امداد اعام کردامداد

خودکفایی ۷۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد

اجتماعي ۰ 4

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه اعام کرد
 مصدومیت 75 نفر بر اثر زلزله

 5/9 ریشتری گیانغرب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه 
گفت: زلزله یکش��نبه گذشته ۷۵ مصدوم در پی 
داشت. جلیل باایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به زلزله ۵/۹ ریشتری یکشنبه گذشته )1۶ دی( 
در گیانغرب، اظهار کرد: باتوجه به اینکه کانون 
ای��ن زلزله در منطقه ای فاقد تراکم جمعیتی بود 
و اس��کان خانواده ها در آن منطقه محدود است، 
شاهد خس��ارت جانی و مالی جدی نبودیم. وی 
با تاکید بر اینکه هیچ واحد مسکونی در این زلزله 
تخریب یا دچار خسارت عمده نشده، افزود: تنها 
گزارش��ات محدودی مبنی بر ت��رک خوردگی و 
آسیب جزئی به تعدادی واحد مسکونی داشته      ایم. 
مدیرکل مدیریت بحران استان درباره آخرین آمار 
مصدومان زلزله نیز تصریح کرد: بر اس��اس آمار 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جمعا ۷۵ نفر به 
مراکز درمانی و بیمارس��تان  های شهرستان  های 
متاث��ر از این زلزله مراجعه کرده  اند که البته هیچ 
مورد فوتی، اعزامی یا بس��تری نیز گزارش نشده 
است. وی متذکر شد: عمده مصدومان این حادثه 
کس��انی بوده  اند که ب��ه دلیل ت��رس از زلزله در 
حین فرار دچار مصدومیت شده   اند. باایی درباره 
وضعیت آب شرب منطقه نیز گفت: از آنجایی که 
آب شرب تعدادی از شهرها و روستاهای مناطق 
زلزله زده از سراب ها تامین می شود و در پی وقوع 
زلزله به دلیل لرزش در بستر سراب ها کدورت در 
ای��ن منابع رخ می دهد، لذا بافاصله پس از وقوع 
زلزله راه ورود آب س��راب ها به مخازن را بس��تیم 

و مانع از گل آلود شدن آب شرب مخازن شدیم.

 خدمت رسانی 6 هزار روحانی
در مناطق محروم

مع��اون فرهنگ��ی دفت��ر تبلیغات اس��امی 
 حوزه علمی��ه قم گفت: در قالب مناس��بت های 
تبلیغی - جهادی، ۴00 گروه ساماندهی شده اند 
که در مراکز رس��می، کمپ های ت��رک اعتیاد و 
مدارس به فعالیت های تبلیغی می پردازند؛ بیش 
از ۶ ه��زار نف��ر از حوزوی��ان در مناط��ق محروم 
خدمت  رس��انی می  کنن��د. به گزارش تس��نیم، 
حجت ااس��ام س��عید روس��تاآزاد در س��ی و 
هشتمین نشست »شنبه های انقاب« با موضوع 
»روحانی��ت و حوزه های علمیه« اظهار داش��ت: 
ب��رای حضور اثربخش حوزویان و مبلغان در بین 
مردم در زمین��ه آموزش های کاربردی و مهارتی 
در کنار آموزش های رسمی ده ها محور آموزشی 
کاربردی طراحی شده  است؛ مواردی مانند تربیت 
مبل��غ برای کودک و نوجوان یا تربیت متخصص 
فِرق انحرافی از این موارد اس��ت. حجت ااس��ام 
روستاآزاد تصریح کرد: در مناسبت های گوناگون 
بیش از 1۵ هزار نفر از حوزه های  سراس��ر کشور 
به مناطق  گوناگون اعزام می ش��وند، در کنار این 
اعزام ها در قالب مناسبت های تبلیغی - جهادی 
بیش از ۴00 گروه س��اماندهی شده اند که عاوه 
بر مراکز رسمی، در اماکنی مثل کمپ های ترک 
اعتیاد و مدارس به فعالیت های تبلیغی می پردازند؛ 
بیش از ۶ هزار نفر از حوزویان در مناطق محروم 

مستقرند و خدمت رسانی می کنند.

مرد شیطان صفت را شناسایی کنید

چهره بدون پوش��ش مرد شیطان صفت که 
تع��دادی کودک و زن را م��ورد آزار و اذیت قرار 
داده، منتشر شد. به گزارش تسنیم، با دستور مقام 
قضایی چهره بدون پوشش مرد شیطان صفتی که 
تع��دادی کودک و زن را م��ورد آزار و اذیت قرار 
داده، منتشر می شود. این مرد شیطان صفت که 
امیر نام دارد به منازلی که کودکان یا زنان، در آن 
تنها بودند، وارد می ش��د و پس از سرقت وسایل 
منزل، با بستن دست و پای کودکان و زنان آنها را 
مورد اذیت و آزار قرار می داد. وی از س��ال 1۳۸0 
تاکنون بیش از 1۵ نوبت به اتهام ارتکاب جرائم  
گوناگون مانند سرقت، مزاحمت برای نوامیس، 
ش��رب خمر، اخال در نظم و آسایش عمومی، 
تهدید و فحاشی، آزار و اذیت، نگهداری و مصرف 
شیش��ه، تخریب اماکن عمومی و ایراد ضرب و 
جرح با ساح سرد )چاقو( دستگیر و روانه زندان 

شده است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعام کرد
تداوم آلودگی هوای تهران

بر اساس اعام شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، روز گذشته هوای تهران در شرایط ناسالم 

برای گروه  های حساس جامعه قرار گرفت. 
به گزارش »وطن امروز«، میانگین ۲۴ ساعته 
شاخص آلودگی هوای تهران منتهی به ساعت 
11 ظهر روز گذشته، 11۸ بود و هوا در شرایط 
ناس��الم برای گروه  های حس��اس جامعه قرار 
گرفت. این در حالی اس��ت که حد اس��تاندارد 
ذرات کمت��ر از ۲/۵ میک��رون 100 اس��ت. 
گفتنی اس��ت کیفیت هوای پایتخت در حالی 
روز دوشنبه در ش��رایط ناسالم قرار گرفت که 
روز یکشنبه گذشته نیز کیفیت هوا در شرایط 

ناسالم قرار داشت.

مدیرعامل شرکت متروی تهران:
 واگن جدیدی

 از گمرک ترخیص نشده است

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه با 
بیان اینکه تنها  ۳0 درصد واگن های دپوشده 
مت��رو در گمرک بندرعباس ظ��رف چند روز 
گذشته آزاد ش��ده است،  گفت:  واگن جدیدی 

هنوز ترخیص نشده است. 
علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران 
و حومه در پاسخ به این پرسش که آیا گمرک 
ایران با ترخیص ۸0 درصد واگن های مترو که 
در  چند ماه گذش��ته در گمرک شهید رجایی 
بندرعباس متوقف شده بود موافقت کرده است 
به فارس گفت:  هنوز واگن های مترو ترخیص 
نشده و تنها ۳0 درصد واگن ها تاکنون ترخیص 

شده است. 
وی با بیان اینکه گمرک تهران قول مساعد 
ب��رای آزادس��ازی واگن ها داده اس��ت، گفت: 
 احتماا ظرف چند روز آینده این موضوع اتفاق 
می افتد، در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده 
اس��ت. به گفته امام، ۳0 درصد واگن ها آزاد و 
به کارخانه منتقل شده اما هنوز قطعات کامل 
نیست، چرا که بخش عمده ای از تجهیزات در 
گمرک متوقف مانده است. مدیرعامل شرکت 
متروی تهران و حومه درباره انتشار ۷00 میلیارد 
اوراق مشارکت شهرداری تهران گفت: این اوراق 
به فروش رس��ید و پ��ول آن پس از مدت ها به 
حساب ش��هرداری آمد و قرار است در توسعه 

خطوط مترو از آن استفاده شود.

معاون قوه قضائیه:
ساانه بیش از یک میلیون پرونده 

منجر به صلح می  شود

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: س��اانه 
۴میلی��ون پرون��ده قضایی در ش��وراهای حل 
اختاف بررسی می شود که یک میلیون و ۷00 

هزار پرونده به صلح و سازش منجر می شود.
 به گزارش تس��نیم، حجت ااسام هادی 
صادقی در همایش استانی ستاد ملی صبر در 
استان بوشهر با تاکید بر ترویج فرهنگ صبر و 
گذشت در جامعه اظهار داشت: با توجه به اینکه 
صلح و سازش بهتر از جنگ، نزاع و کشمکش 
اس��ت، باید فرهنگ صلح و سازش در جامعه 

ترویج و نهادینه شود.
معاون فرهنگ��ی قوه قضائی��ه از راه اندازی 
س��تاد ملی صبر در کشور خبر داد و بیان کرد: 
صلح، س��ازش و رضایت ۳ بخش ستاد صبر را 
تش��کیل می دهد که این ستاد با هدف ترویج 
روحیه صلح، بخشش و گذشت در قوه قضائیه و 

استان ها راه اندازی شده است. 
صادقی، مهربانی در خان��واده ایرانی را یک 
اصل دانس��ت و تصری��ح کرد: اگ��ر پرونده  در 
دستگاه قضا زیاد می شود نشان دهنده این است 
که مردم از فرهنگ اصیل خود فاصله گرفته اند 
و س��بب کاهش صبر و گذشت و افزایش نزاع 
و دعوا می ش��ود. معاون فرهنگ��ی قوه قضائیه 
با بیان اینکه نباید ب��ه افزایش جرم در جامعه 
کمک کنیم، افزود: در جایی که مجرم به گناه 
خود اعتراف می کند، جای عفو و گذشت فراهم 
می شود و در این راستا نباید کمک به افزایش 

جرم و مجرم در جامعه شود.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: سرپرست معاونت کاربرد و خدمات 
فضای��ی ایران با اش��اره ب��ه انجام موف��ق آخرین 
تس��ت های »ماهواره پیام« از توسعه »ماهواره های 
سنجش��ی پارس« و طراح��ی ۲۶ کاربرد برای این 
ماهواره ها در کش��ور خبر داد. علی صادقی نایینی 
با اش��اره ب��ه اینکه فن��اوری فضای��ی در ۴ بخش 
ماهواره ه��ای مخابراتی، ناوبری، س��نجش از دور و 
نجوم و اکتشافات فضایی شناخته می شود، گفت: 
نجوم و اکتشافات فضایی از قدیمی ترین بخش های 
حوزه فضایی است که دانشمندان ایرانی بر اساس 
حرکت ستارگان از ۳ هزار و ۲00 سال قبل توانسته 

بودند به تقویم شمسی دست پیدا کنند.
به گزارش تس��نیم، سرپرست معاونت توسعه 
کارب��رد و خدمات فضایی ایران با اش��اره به اینکه 
ماهواره های مخابراتی وظیفه انتقال داده و ارس��ال 
و پخش تلویزیونی را به عهده دارند، افزود: هم اکنون 
حدود 1۵ هزار ترمینال ماهواره ای VSAT )برای 
انتقال داده از طریق ماهواره( در کش��ور وجود دارد 
که کاربران عمده این شبکه، بانک ها )شبکه شتاب(، 
شبکه سوخت و شبکه ارتباطات روستایی هستند. 
وی بخش مهمی از ارتباطات ماهواره ای در کشور 
را مربوط به روستاها عنوان کرد و گفت: در برخی 
روستاهای کشور که در مناطق دوردست هستند 
و آنتن های تلفن همراه امکان سرویس دهی ندارد، 
از ش��بکه ارتباطات ماهواره ای استفاده می شود که 
تقریباً یکهزار و ۵00 روستا )با جمعیت حداقل 10 

خانوار در هر روستا( را شامل می شود.
شبکه سوخت نیازمند ارتباطات ماهواره ای ■

وی شبکه س��وخت )پمپ بنزین های کشور( را 
از دیگر کاربران مهم ارتباطات ماهواره ای در کشور 
عنوان کرد و افزود: ارتباطات سکوهای نفتی داخل 
خلیج  فارس و ایس��تگاه های لرزه نگاری به  وس��یله 
ارتباط��ات ماهواره ای تأمین می ش��ود و به همین 
منظور سازمان فضایی ایران از سال ۹0، با در اختیار 
قرار گرفتن ماهواره مخابراتی »ایران ست۲1« تاش 
کرد بخشی از نیازهای مهم کشور در حوزه مخابرات 
ماه��واره ای را تأمین کند و در حال حاضر از طریق 
این ماهواره بیش از ۳0 درصد ارتباطات ماهواره ای 

کشور پوشش داده می شود.
بومی شدن دانش طراحی و ساخت ماهواره ها ■

نایینی درباره ساخت ماهواره های سنجش از دور 
نیز گفت: زنجیره فرآیند ساخت ماهواره سنجشی 

شامل طراحی، ساخت، پرتاب، 
کنت��رل و دریاف��ت تصاوی��ر 
ماهواره ای و در نهایت پردازش 
و توس��عه کاربرد آن به صورت 
بومی در کشور انجام می شود و 
اهمیت این موضوع زمانی است 
که بدانیم هیچ کشوری در این 
حوزه به ما کمک نکرده و این 

دانش بومی است.
تست موفقیت آمیز ماهواره پیام  ■

وی همچنین درباره انجام تست ماهواره پیام 
امیرکبیر و ایس��تگاه های زمینی آن در چند روز 
گذش��ته گفت: این ماهواره برای سومین مرحله 
تس��ت های خود به پژوهش��گاه فضایی منتقل و 
تست های سیستمی این ماهواره در چندین نوبت 
انجام شد و تاکنون نیز مشکلی ایجاد نشده است و 
تا چند روز آینده این مرحله از تست ماهواره نیز به 
اتمام می رسد، البته آزمایش ماهواره ها در چندین 

نوبت تکرار می شود. 
وی از قرار گرفتن ماهواره های بومی سنجشی 
کن��ار ماهواره ه��ای غیربومی به عن��وان ظرفیت 

جدی��د یاد کرد و افزود: با این 
کار ام��کان توس��عه و بهبود 
س��امانه های خود را به دست 
می آوری��م؛ به  ط��ور مثال ما 
درباره آتش سوزی هورالعظیم 
اطاع��ات را هر ۵ روز یک بار 
از طریق ماهواره های ناس��ا و 
آژانس فضایی اروپا دریافت و 
تحلیل می کردیم، در صورتی 
که با در مدار قرار گرفتن ماهواره های بومی مانند 
پیام و ظفر، شاهد بهبود نتایج حاصل از سامانه های 
کاربردی خواهیم بود؛ مانند کاهش بازه زمانی در 
موضوعات مرتبط با پایش بایای طبیعی در کشور. 
سرپرست معاونت کاربرد و خدمات فضایی درباره 
برنامه های آینده س��ازمان فضایی ایران در حوزه 
ماهواره های سنجشی نیز عنوان کرد: در این بخش، 
نسلی از ماهواره ها با عنوان ماهواره های سنجش از 
دور پارس طراحی شده است که کنار ایستگاه های 
زمینی و مراکز پردازش و نیز سامانه های کاربردی، 
تش��کیل زیست بوم »پارس« را می دهند و در این 
زیس��ت بوم بالغ بر ۲۶ س��امانه کاربردی از پایش 

ح��وادث غیر مترقبه تا حوزه کش��اورزی و منابع 
طبیعی دیده شده است.

پیشرفت مناسب ماهواره سها ■
وی با بیان اینکه در گا م های توسعه ای سازمان 
فضایی ورود بخش خصوصی از اولویت های سازمان 
فضایی است، ابراز کرد: در زیست بوم پارس، ساخت 
ماهواره های پارس 1 تا ۵ تا افق 1۴0۴ برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت که ماهواره پ��ارس1 یا »س��ها« در 
پژوهشگاه فضایی پیش��رفت مناسبی داشته و در 

حال ورود به پروژه پارس۲ هستیم. 
 صادقی نایین��ی با اش��اره به س��اخت ماهواره 
مخابراتی به عنوان بخش دیگر از برنامه های سازمان 
فضای��ی ایران افزود: س��اخت ماهواره های ناهید 1 
و ۲  به عن��وان گام هایی برای رس��یدن به ماهواره 
»ایران س��ت1« طراحی شده اس��ت که پیشرفت 
خوبی نی��ز در این ح��وزه داش��ته ایم. وی تدوین 
پروانه اپراتوری ماهواره مخابراتی و مجوز اپراتوری 
ماهواره های سنجش از دور را  از دیگر فعالیت های 
سال جاری در سازمان فضایی ایران به  منظور ایجاد 
ظرفیت قانون��ی ورود بخش خصوصی به اپراتوری 

ماهواره اعام کرد.

آوای شهر

سرپرس�ت معاونت کارب�رد و خدمات 
فضای�ی ای�ران: در زیس�ت بوم پارس، 
س�اخت ماهواره ه�ای پ�ارس 1 تا 5 تا 
افق 14۰4 برنامه ریزی ش�ده اس�ت که 
ماهواره پارس1 یا »سها« در پژوهشگاه 
فضایی پیشرفت مناسبی داشته و در 

حال ورود به پروژه پارس2 هستیم
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سرپرست وزارت بهداشت تأکید کرد
ضرورت اصاح تعرفه های پزشکی

معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد
حذف تکمیل ظرفیت از سال98

سرپرس��ت  اجتماع�ی:  گ�روه 
وزارت بهداش��ت ب��ر ض��رورت 
اصاح تعرفه ها تاکید کرد و گفت: کم عقلی است 
که ش��کایات درون خانواده را به بیرون ببریم. به 
گزارش مهر، س��عید نمکی در همایش سراسری 

توانمندس��ازی  و  آم��وزش 
مدیران و کارشناسان نظارت 
بر درمان، ب��ا تاکید بر دفاع 
از حقوق بیمار  گفت:  مردم 
سامت شان را به ما سپرده اند 
و نخستین میثاق ما دفاع از 

سامت مردم است.
 وی به اجرای طرح تحول سامت اشاره کرد 
و گفت: هر چند طرح تحول سامت مقدماتی نیاز 
داشت اما به طور کلی بار هزینه های کمرشکن را 
کاهش داد و این مساله مورد تایید همگان است. 
بنده نیز در آینده به عنوان وزیر تاش خواهم کرد 

همان راه را با قدرت ادامه دهم. سرپرست وزارت 
بهداشت گفت: کم عقلی است که شکایات درون 
خانواده را به بی��رون ببریم؛ از همه می خواهم به 
این موضوع توجه کنند. سرپرست وزارت بهداشت 
افزود:  همه راهکارها باید به سمتی باشد که جامعه 
شریف پزشکی، پرستاری و 
پیراپزش��کی تحقیر جاهای 
دیگر نش��ود. م��ن از اینکه 
ای��ن موضوع ها ب��ه بیرون از 
می ش��ود،  منتقل  خان��واده 
غصه می خورم. وی با اش��اره 
به اینک��ه نظام مالی پرداخت باید اصاح ش��ود، 
گف��ت:  تعرفه ها را باید اصاح کنی��م، رومیزی و 
زیرمیزی معلول نظام تعرفه غیرمنطقی بوده که 
ب��ا واقعیت های اقتصادی کش��ور تطابق ندارند و 
برای اینکه تخلفات کاهش یابد باید این موضوع 

را مدنظر قرار داد.

گروه اجتماعی: معاون آموزشی 
وزارت عل��وم از ح��ذف تکمیل 
ظرفیت از سال ۹۸ خبر داد و گفت: از سال آینده 

مرحله تکمیل ظرفیت حذف می شود.
 به گزارش مهر، مجتبی شریعتی نیاسر با اشاره 

ب��ه حذف تکمی��ل ظرفیت 
گفت: از س��ال آینده مرحله 
تکمی��ل ظرفی��ت نداریم و 
دانشگاه ها تنها در ۲ مرحله 
بهم��ن و مهرماه دانش��جو 
پذی��رش خواهند ک��رد. وی 

همچنین گفت: آیین نامه استعداد درخشان، نهایی 
و اباغ شده اس��ت که بر اساس آن دانشگاه های 
س��طح یک و ۲ تا ۴0درصد ظرفیت مس��تقیم 
پذی��رش خ��ود را می توانند به این دانش��جویان 
اختصاص دهند و ما امیدواریم دانشگاه های ما به 
این سمت حرکت کرده و این ۴0 درصد افزایش 

یابد و دانشگاه های مطرح ما تمام ظرفیت خود را 
مستقیم پذیرش کنند. شریعتی نیاسر در ادامه به 
حذف تدریجی کنکور اشاره کرد و گفت: از سال 
۹۲ براس��اس مصوبه مجلس ظرف ۵ س��ال ۸۵ 
درصد ظرفیت دانشگاه ها بر اساس سابقه تحصیلی 
انجام می شود؛ تا سال گذشته 
بالغ بر ۸۵ درصد پذیرش ها 
بر اساس س��وابق تحصیلی 
بود ام��ا اتفاقی که از س��ال 
۹۸ پیش بین��ی  ش��ده این 
اس��ت که رش��ته های واجد 
شرایط س��وابق تحصیلی از فرآیند کنکور خارج 
شود و کنکور منحصرا به رشته های پرمتقاضی آن 
اختصاص یابد. تا پایان دی ماه س��ازمان سنجش 
رش��ته محل های واجد ش��رایط را ک��ه خارج از 
فرآیند کنکور دانشجو پذیرش خواهند کرد، اعام 

می کند.

آزمونسامت

آخرین دستاورد های فضایی کشور تشریح شد

ماهواره »پیام« درآخرین مراحل تست
زنجیره فرآیند ساخت ماهواره سنجشی شامل، طراحی، ساخت، پرتاب و  کنترل به صورت بومی انجام می شود

ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورا در شهرداریپایتخت

قضایی
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بهزاد مهرکش: س��هم نفت در بودجه 98 با توجه به ش��رایط 
تحریمی و عدم کارایی برجام برای تسهیل مبادات نفتی ایران 
با اما و اگرهای زیادی مواجه شده است. از سوی دیگر با توجه به 
قیمت جهانی نفت که در سال های گذشته با تغییرات مختلفی 
مواجه ش��ده، ابهامات نفتی بودجه و برنامه دولت برای تحقق 
اهداف خود در این زمینه بیشتر شده است. محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 15 آذرماه سال جاری در نشستی 
خبری که برای تشریح بودجه 98 برگزار شده بود، از پیش بینی  
فروش یک و نیم میلیون ش��بکه نفت در روز بر اساس بودجه 

98 خبر داد.
نوبخت در بخشی از این نشست گفت: »امسال فروش نفت 
روزانه 2 میلیون و 410 هزار بش��که بود که ما این رقم را برای 
سال آینده به یک و نیم میلیون بشکه در روز محدود کردیم«. 
نوبخت همچنین گفت: »قیمت نفت هم به طور متوسط 54 

دار در نظر گرفته شده است«.
این تنها اظهار نظر نوبخت درباره میزان فروش نفت در سال 
جدید نبود. او شامگاه سه شنبه 4 دی ماه یعنی روزی که حسن 
روحانی بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد، در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری گفت: »بودجه سال 98 را بر  اساس شرایط تحریمی 
دیده ایم و بر  این اساس 2 میلیون و 410 هزار بشکه منابع نفتی 
امسال را سال آینده یک میلیون و 500 هزار بشکه دیده ایم«. 
اظهارات نوبخت را می توان ماک ارزیابی قرار داد، چرا که دقیقا 
بعد از ارائه ایحه بودجه به مجلس عنوان شده است. بنابراین 
اینکه دولت بودجه س��ال 98 را بر اس��اس فروش 1/5 میلیون 
بشکه نفت در نظر گرفته قطعی است. البته مرکز پژوهش های 
مجلس این میزان را بااتر نیز محاس��به کرده است. بر اساس 
محاسبه انجام ش��ده در مرکز پژوهش های مجلس، در ایحه 
بودجه 98 قیمت هر بش��که نفت و میعان��ات گازی 54 دار، 
متوسط برابری دار 6000 تومان )برای کااهای اساسی 4200 
و برای سایر کااها 8000 تومان(، صادرات نفت 1/635 میلیون 
بشکه در روز و صادرات گاز 3/4 میلیارد دار فرض شده است.

اکنون سوالی که مطرح می ش��ود این است که با توجه به 
اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که در آن 300 هدف 
تحریمی جدید نیز وجود دارد و با توجه به عدم کارایی برجام 
برای تسهیل در فروش نفت از یکسو و عدم کارکرد SPV در 
این زمینه که مورد انتقاد تند مس��ؤوان ارشد دولتی نیز قرار 
گرفته است، برنامه دولت برای تحقق میزان فروش نفت اعامی 

در سال 98 یعنی یک و نیم میلیون بشکه در روز چیست؟ 
برای بررسی بهتر این موضوع می توان میزان خرید نفت از 
ای��ران قبل از اعام خروج آمریکا از برجام تا اعمال تحریم های 
جدید را با بازه بعد از آن با هم مقایس��ه کرد. البته با توجه به 
اینک��ه گزارش تبادات نفتی با تاخی��ر معموا یک تا 2 ماهه 
منتش��ر می شود، ارزیابی های انجام شده به صورت نسبی ارائه 
خواهد شد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا 3 روز 
بعد از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران یعنی در تاریخ 
16 آبان 97  منتش��ر کرد، میزان فروش نفت ایران به صورت 

زیر عنوان شده است:
الف - چین بزرگ ترین مشتری نفت ایران است و روزانه حدود 
650 هزار بش��که نفت از ایران خریداری می کند که معادل 7 

درصد از مجموع واردات این کشور است.
ترکی��ه  پاایش��گاه  بزرگ تری��ن  ب - 
)توپراس( در 4 ماه نخس��ت سال 2018 
به طور میانگین روزانه 187 هزار بش��که 
نفت از ایران وارد کرده است که همچنان 

به خرید خود ادامه می دهد.
پ - شرکت »انی« ایتالیا که در گذشته از 
مشتریان اروپایی نفت ایران بود و در دوره 
برجام اقدام به خرید روزانه 140 تا 160 
هزار بش��که نفت از ایران می کرد، پس از 
تهدی��دات آمریکا، واردات نفت از ایران را 

متوقف کرد.
ت - میانگی��ن واردات نفت هند از ایران 

حدود 570 هزار بش��که در روز است. هند اعام کرده است در 
ماه نوامبر )آبان/ آذر( امس��ال )2018( 9 میلیون بشکه نفت از 

ایران وارد می کند.
ث - کره جنوبی تا پیش از توقف خری��د از ایران روزانه حدود 

160 هزار بشکه نفت خریداری می کرد.
ج - تایوان پارس��ال 4 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرد که 

حدود 2/86 درصد کل واردات نفت این کشور را شامل می شود 
که حدود 11 هزار بشکه در روز می شود. 

چ - ژاپن که به طور س��نتی از مش��تریان نفت ایران به شمار 
می رود، حتی در دوره قبلی تحریم ها نیز اقدام به خرید نفت از 

ایران می کرد که پس از برجام آن را افزایش داد.
به غیر از ژاپن که به صورت کلی اش��اره شد، درباره مابقی 
کشورها میزان خرید نفت از ایران به صورت روزانه آمده است. 
با محاسبه مجموع فروش نفت ایران پیش از اعمال تحریم های 
آمریکا به آمار حدود یک میلیون و 800 
هزار بشکه در روز می رسیم. بعد از اعمال 
تحریم های آمریکا در ماه نوامبر که در آن 
به 8 کش��ور معافیت موقت 6 ماهه اعطا 
شد، مشاهده می شود میزان فروش نفت 
ایران کاهش قابل توجهی داش��ته است. 
بر اساس اعام آمریکا، کشورهای ترکیه، 
تایوان، کره جنوب��ی، ایتالیا، یونان، چین، 
هند و ژاپن از وزارت خزانه داری آمریکا به 
طور رسمی معافیت موقت کسب کردند. 
به گزارش »وطن امروز«، خبرگزاری 
رویت��رز در گزارش��ی که هفت��م دی ماه 
در این باره منتش��ر کرد، نوش��ت خرید 
نفت خام ایران توسط خریداران عمده آسیایی این کشور در ماه 
نوامبر)10 آبان تا 9 آذر( یعنی بعد از اعمال تحریم های آمریکا 

به کمترین میزان خود در 5 سال اخیر کاهش یافته است.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت:  چین، هند، ژاپن و 
کره جنوبی در ماه نوامبر مجموعا روزانه 664800 بشکه نفت از 
ایران خریدند که این میزان در قیاس با ماه نوامبر سال قبل از 

آن کاهش 12/7 درصدی یافته است.
طبق این گزارش، کره جنوبی در ماه نوامبر برای سومین ماه، 
میزان واردات نفت از ایران را به صفر رس��اند و ژاپن هم همین 
کار را کرد. واردات نفت هند هم در ماه نوامبر 40 درصد کمتر 

از واردات نفت این کشور در ماه اکتبر بوده است.
رویترز البته در ادامه گزارش خود می نویس��د: »با توجه به 
صدور معافی��ت 180 روزه آمریکا به 8 کش��ور از تحریم های 
نفت ایران، واردات نفت ایران توسط کشورهای آسیایی در ماه 

دسامبر افزایش می یابد«.
فارغ از میزان افزایش مورد اشاره، مفهوم دیگر این موضوع 
این است که بعد از اتمام معافیت 180 روزه، مجددا با کاهش 

خرید نفت مواجه خواهیم بود. 
در بخ��ش دیگری از گزارش رویترز آمده اس��ت: ش��رکت 
»سینوپک« چین که بزرگ ترین خریدار نفت خام ایران است، 
بع��د از اینکه آمریکا به چین معافیت تحریمی 180 روزه اعطا 
کرد، واردات نفت از ایران را از سر گرفت اما »شرکت ملی نفت 
چین« قرار است از ماه دسامبر خرید نفت ایران را از سر بگیرد. 
بنا بر گزارش رویترز، ژاپن و کره جنوبی در حال تدارک برای از 
سرگیری واردات نفت ایران از اوایل سال 2019 هستند و انتظار 
م��ی رود هند هم طی دوره معافیت 180 روزه اعطایی آمریکا، 
خرید ماهانه نفت خود از ایران را به 9 میلیون بش��که محدود 
کند. بر اس��اس این گزارش، واردات نفت چین از ایران در ماه 
نوامبر تقریبا 390 هزار بشکه بود، البته این رقم در ماه قبل از 
آن یعنی اکتبر 247 هزار بشکه بود اما در مجموع همان طور که 
اش��اره شد این میزان در مقایسه با متوسط واردات نفت چین 
از ایران قبل از خروج آمریکا از برجام و طرح موضوع بازگشت 
تحریم ها که به میزان 650 هزار بشکه در روز بود، کاهش قابل 

توجهی داشته است. اما واردات نفت هند از ایران در ماه نوامبر 
در قی��اس با ماه قب��ل از آن 40 درصد کاهش یافته اس��ت و 
دهلی نو با این امید که آمریکا همچنان به هند برای خرید نفت 

ایران معافیت بدهد، این اقدام را انجام داده است.
بر اساس آنچه رویترز منتشر کرده، قابل مشاهده است که 
کاهش فروش نفت ایران تنها به زمان اعمال تحریم یعنی 13 
آبان بازنمی گردد و این میزان با تغییرات نوسانی مختلفی بعد 
از خروج آمریکا از برجام مواجه ش��ده است. بر اساس آنچه در 

این گزارش آمده است، میزان فروش نفت 
ایران به 4 خریدار اصلی یعنی چین، هند، 
کره جنوبی و ژاپن در مقایس��ه با قبل از 
تحریم ها حدودا 800 هزار بشکه کاهش 
پیدا کرده است. البته این میزان به شرطی 
است که دیگر کشورها که معافیت موقت 
از آمریکا گرفته اند، مانند ایتالیا و ترکیه، 
همچنان به همان میزان خرید نفت خود 
را ادامه داده باش��ند، در غیر این صورت 
این آمار بیشتر از 800 هزار بشکه خواهد 
بود. بر این اساس با فرض بهترین حالت 
موج��ود یعنی تداوم خرید نفت توس��ط 
دیگر کش��ورها غیر از 4 مشتری اصلی، 

پیش بینی  دولت درباره فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه 
نفت در روز در سال 98 با آنچه در شرایط واقعی محقق خواهد 
شد نزدیک به 800 هزار بشکه تفاوت خواهد داشت. البته این 
گزاره نیز می تواند مطرح شود که در صورت افزایش قیمت نفت 
در سال آینده، این کاهش فروش در محاسبه نهایی درآمد نفتی 
بتواند جبران ش��ود اما با  نگاهی به قیمت در نظر گرفته شده 

در بودجه 98 برای نفت که بر اساس گفته نوبخت 54 دار در 
نظر گرفته شده و با احتساب پیش بینی های انجام شده درباره 
قیمت جهانی نفت، این گزاره فعا قابل اتکا نخواهد بود. روزنامه 
دنیای اقتص��اد در تاریخ 6 دی ماه در گزارش��ی در این رابطه 
نوشت: »آخرین پیش بینی ای که وال استریت ژورنال از قیمت 
نفت تگزاس با استناد به نظرسنجی از کارشناسان منتشر کرده، 
نشان می دهد در طول 2 سال آینده قیمت نفت تگزاس از 54 
تا 60 دار متغیر خواهد بود. قیمت نفت سنگین ایران کمی از 
قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت 54 دار در 

نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر می آید«.
برنامه آمریکا ■

بر اس��اس آنچه در آمارهای موسسه لویدز آمده است، با شروع 
تحریم های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر کمتر از یک 
میلیون بشکه در روز ثبت شده است. شی پینگ واچ نیز گزارش 
داده است این افت صادرات همچنین نشان دهنده کاهش قابل 
ماحظه در مقایس��ه با ماه ژانویه سال گذشته است و مطابق 
گزارش های منتشر شده، واردات نفت خام از سوی کشورهای 
آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به پایین ترین سطح 
5 س��ال اخیر کاهش یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان 
ح��وزه نفتی، برنامه نهایی آمریکا این اس��ت که با ادامه یافتن 
تحریم ها در طول س��ال جدید ص��ادرات نفت ایران را به صفر 
کاهش دهد. البته با توجه به تاثیر تصمیم آمریکایی ها درباره 
تحری��م نفتی ایران در معادات جهانی نفت، آنها 8 کش��ور را 
به صورت موقت از تحریم نفتی معاف کردند اما در عین حال 
همزمان بر بحث ل��زوم کاهش تدریجی خرید نفت از ایران تا 
رس��یدن به صفر تاکید شده است، هر چند این مساله بیشتر 
یک خیال پردازی به نظر می رسد و آمریکا به این هدف نخواهد 

رسید. 
SPV چه می کند؟ ■

در این میان برخی کارشناس��ان اقتصادی معتقدند تنها 
گزین��ه ای که ممکن اس��ت دولت برای جب��ران قابل توجه 
میزان واقعی فروش روزانه نفت در س��ال 98 با میزان عنوان 
شده در بودجه 98 در نظر گرفته باشد، ساز و کار ویژه مالی 
اروپ��ا یا همان SPV اس��ت. البته ناگفته نماند همان میزان 
فروش نفت ماه نوامبر بعد از تحریم های آمریکا نیز با توجه به 
اعمال معافیت های آمریکا بوده است که طبیعتا بعد از پایان 
مهلت 180 روزه مشخص نیست سرنوشت این میزان فروش 
نفت به چه صورت خواهد بود! اگرچه بعضی از کارشناس��ان 
حوزه نفتی معتقدند وزارت نفت از همین معافیت های اعام 
ش��ده آمریکا نیز نتوانس��ته به صورت کامل استفاده کرده و 
نفت ایران را بفروش��د و از همین رو نس��بت به دوران بعد از 
پایان معافیت های تحریمی اعام نگرانی کرده اند اما نگاهی 
به آنچه درباره نحوه کارکرد تعریف ش��ده برای SPV از یک 
سو و اصل ارائه این ساز و کار موجود است، ابهامات متعددی 
را در این زمینه ایجاد کرده اس��ت. آنچه مش��خص است در 
SPV هیچ پولی مبادله نمی شود و صرفا فروش نفت در برابر 
کاا مطرح اس��ت. بر اساس آنچه تاکنون و بعد از گذشت 8 
ماه از خروج ترامپ از برجام گذش��ته است، اروپا عما هیچ 
اقدامی جز فرصت س��وزی نکرده اس��ت. البته این موضوعی 
نیست که توسط منتقدان دولت مطرح 
ش��ده باشد و اکنون دولتی ها و در راس 
آنها مسؤوان ارشد دستگاه دیپلماسی 
تاکی��د کرده اند اروپا فرص��ت خود را از 
دس��ت داده و نتوانس��ته است به وعده 
خود درباره ارائه بسته پیشنهادی عمل 
کند. سخنگوی وزارت امور خارجه دهم 
دی ماه در نشست خبری در این زمینه 
گفت: »اراده سیاس��ی اروپ��ا و اتحادیه 
اروپا مشهود بود اما  در عمل کشورهای 
اروپای��ی نش��ان دادند در مقابل فش��ار 
آمریکا توانایی کافی ندارند«. قاس��می 
البته انتقاد از اروپا را یک گام جلوتر برد 
و روز ش��نبه در گفت وگویی از ناتوانی »جدی« اروپا در این 
زمینه سخن گفت. انتقادات دولتی ها از اروپا به گونه ای است 
که عما ساز و کار مالی اروپا را پایان یافته تلقی کرده اند. اکنون 
این سوال مهم مطرح است: دولت دقیقا با چه ساز و کاری به 
دنبال جبران کسری فروش نفت به میزان یک و نیم میلیون 

بشکه در نظر گرفته در بودجه 98 است؟

 »وطن امروز« امکان عملیاتی شدن برنامه دولت برای فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت
در سال آینده را با توجه به اعمال تحریم های جدید آمریکا بررسی می کند

قمار بودجه 98 با SPV؟! 
نمایندگان مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«: دولت برای فروش نفت روی SPV حساب نکند

اکنون س�والی که مطرح می ش�ود 
این اس�ت ک�ه ب�ا توجه ب�ه اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
که در آن 300 هدف تحریمی جدید 
نی�ز وج�ود دارد و با توج�ه به عدم 
کارایی برجام برای تسهیل در فروش 
 SPV نفت از یکس�و و عدم کارکرد
در ای�ن زمین�ه  برنام�ه دولت برای 
 تحق�ق میزان ف�روش نفت اعامی 

در سال 98 چیست؟ 

نگاهی به آنچه درباره نحوه کارکرد 
تعریف ش�ده برای SPV از یک سو 
و اص�ل ارائه این س�از و کار موجود 
اس�ت، ابهامات متع�ددی را در این 
زمین�ه ایج�اد ک�رده اس�ت. آنچه 
مشخص اس�ت در SPV هیچ پولی 
مبادله نمی شود و صرفا فروش نفت 
در براب�ر کاا مط�رح اس�ت. ضمن 
اینکه اروپا تاکنون عما هیچ اقدامی 

جز فرصت سوزی نکرده است

ابهام��ات نح��وه ف��روش نفت ب��ا توجه به 
ایح��ه بودجه 98 برای نمایندگان مجلس نیز 
نگرانی هایی ایجاد کرده است. نمایندگان تاکید 
کرده اند دولت برای جبران کس��ری موجود در 
بحث فروش نفت نبای��د روی وعده اروپایی ها 
حساب باز کند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تکیه 
 )SPV( دولت بر س��از و کار ویژه مال��ی اروپا
ب��رای جبران کاهش فروش نفت س��ال آینده 
به »وطن امروز« گفت: اگر دولت بخواهد برای 
جبران کسری فروش نفت به SPV تکیه کند 
خطرناک است و باید راهکارهای جدیدی برای 
این موضوع و به طور کلی بی اثر کردن تحریم ها 
در نظر گرفته ش��ود. وی افزود: یک پیش��نهاد 
ما در ای��ن باره این بود که کل بدهی دولت به 
پیمانکاران به صورت عرضه نفت خام در بورس 
داده شود. ضمن اینکه حواله های نفت هم باید 
در بورس قابلیت جابه جایی داشته باشد. یعنی 
دولت باید بخش خصوصی را در این زمینه به 
کار گی��رد البته در چارچوب ب��ورس. به نظرم 
همین راهکار می تواند مش��کل را تا حد زیادی 
حل کند. نماینده شاهین شهر در مجلس افزود: 
البته راهکارهای دیگری نیز در میان نمایندگان 

مطرح است مبنی بر اینکه ما کل صادرات نفت 
را در بودجه س��ال آینده صف��ر ببینیم و عدد 
فروش نفت خام و میعانات گازی را از محل های 
دیگری تامین کنیم که معتق��دم قابل تامین 
هم هس��ت. حاجی دلیگانی در همین راس��تا 
خاطرنشان کرد: مثا مالیات بر عایدی سرمایه، 
مقابله با ف��رار مالیاتی و همچنین برداش��تن 
معافیت های مالیاتی راهکارهایی است که اگر به 
صورت جدی روی آنها کار شود، می تواند عدد 
حاص��ل از فروش نفت خام را جبران کند. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از 
 SPV مصاحبه درباره احتم��ال تکیه دولت بر
برای جبران کس��ری فروش نفت هشدار داد و 
گف��ت: ما هیچ وقت نباید روی وعده های غرب 
که حتی مکتوب و امضا نیز شده است حساب 
باز کنیم، چه رس��د به م��واردی که اروپایی ها 

می گوین��د بنا داریم ف��ان کار را انجام دهیم، 
چرا که روش آنها همین اس��ت و طبق تقسیم 
کاری که میان آمریکا و اروپا انجام شده، آمریکا 
با قهریت و مس��ائلی چون تعیین زمان و زبان 
سخت صحبت می کند و اروپا هم به صورت گام 
به گام اه��داف آمریکا را محقق می کند. یعنی 
اروپ��ا در ابتدا نه نمی گوید ولی با وقت کش��ی 
هم��ان حرف آمریکا را به کرس��ی می نش��اند. 
SPV نمونه روشنی از همین تقسیم کار است. 
وی افزود: اان 8 ماه اس��ت اروپا س��ر موضوع 
ثب��ت و اج��رای کانال ویژه مالی ما را س��رکار 
گذاش��ته و عما کش��ور را معطل کرده است. 
ضمن اینکه وقت کشی و وعده های مکرر اروپا 
موجب ش��د دولت به بند 3 مصوبه مجلس که 
خروج از برجام بود عمل نکند. حاجی دلیگانی 
در همی��ن ب��اره تاکید کرد: مس��ؤوان دولت 
و سیاس��ت خارجی باید بدانن��د فرصت برای 
کشورهای اروپایی دارد تمام می شود و ما باید 
با تکی��ه بر ظرفیت های خودم��ان برای آینده 
تصمیم بگیریم. در این راس��تا امیدواریم دولت 
برای فروش نفت و تامین منابع بودجه س��ال 
آینده روی س��ازوکار ویژه مالی اروپا حساب باز 

نکند.

دولت برای فروش نفت روی SPV  حساب نکند
حجت ااسام والمس��لمین نصراه پژمانفر، 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی 
نیز در گفت وگو با »وطن امروز« با اشاره به کاهش 
فروش نفت ایران بعد از اعمال تحریم های مجدد 
آمریکا و اختاف قابل توجه آن با برنامه دولت در 
ایحه بودجه مبنی بر فروش یک و نیم میلیون 
بش��که نفت گفت: بودجه سال 98 یک فرصتی 
است برای کشور که بتواند خود را از وابستگی به 
نفت نجات دهد بویژه در شرایطی که هزینه های 
کش��ور رو به رش��د بوده است و با سیاست غلط 
گران اداره کردن کشور ما در یک شرایط خاصی 
هستیم. وی با بیان اینکه باید بر اساس واقعیات 
تصمیم گرفت، بیان داش��ت: یک��ی از واقعیات 
این اس��ت که فارغ از تاثی��ر تحریم ها بر میزان 
ص��ادرات نفت، باید بر اس��اس کاهش صادرات 
نفت برنامه ریزی کنیم. پژمانفر گفت: خب! امروز 
بیش از آنچه بر شرایط کشور حاکم است، برای 
صادرات نفت پیش بینی  شده است و طبیعتا باید 
تاش زیادی داشته باشیم تا بتوانیم همین یک 
و نیم میلیون بش��که نفت را صادر کنیم اما اگر 
نتوانستیم این کار را انجام دهیم باید برای برخی 
مخ��ارج که دولت دیده اس��ت و نمی توان از آن 
کناره گیری کرد چاره داشت که نمونه آن حقوق 

و دستمزد است. نماینده مردم مشهد در مجلس 
با اشاره به عدم کارایی ساز و کار مالی اروپا برای 
فروش نفت گفت: SPV فرآیند پیچیده ای دارد 
که نه تنها مش��کل ما را حل نمی کند، بلکه در 
صورت انجام ما را در یک شرایط سختی نیز قرار 
می دهد، چرا که پولی به دس��ت ما نمی رس��د و 
در عین حال ابهام��ات فراوانی را ایجاد می کند؛ 
نکته دیگر اینک��ه در اصل ارائه و اجرایSPV از 
س��وی اروپا ابهام وجود دارد. پژمانفر با تاکید بر 
اینکه دولت نباید به ساز و کار مالی اروپا اعتماد 
کند، گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است 
که دولت به هیچ وجه برای فروش نفت به میزان 
یک و نیم میلیون بشکه که در ایحه بودجه 98 
عنوان کرده، نباید روی SPV حس��اب باز کند، 
چون نه راهکارش مش��خص است و نه شفافیت 
درباره آن وجود دارد. وی گفت: ما این را بررسی 

می کنیم که دولت برای رسیدن به هدف تعیین 
ش��ده در میزان فروش نفت چه مسیری را باید 
طی کند. نماینده مردم مشهد با هشدار نسبت 
به برخی ابهامات در بحث فروش نفت گفت: اان 
گزارش هایی به ما از ش��رکت نفت رسیده است 
که نفت با تخفیف 7 تا 10 دار در حال تحویل 
است و این برای ما نگرانی هایی ایجاد کرده است. 
پژمانفر در پیش��نهادی به دولت ب��رای جبران 
کس��ری میزان فروش نفت در مقایسه واقعیات 
موجود با میزان پیش بینی  شده در بودجه، گفت: 
راهکار این مس��اله این است که در بحث فروش 
نفت منفعانه وارد نشویم و می توانیم از راه های 
دیگری اقدام کنیم؛ یکی از این راه ها فعال کردن 
بورس نفت است که موفق بوده و کاما هم شفاف 
و قانونی اس��ت. وی خاطرنشان کرد: البته امروز 
اراده ای درب��اره بورس نفت وجود ندارد و  اینکه 
چه سهمی از نفت در بورس عرضه شود تعیین 
تکلیف نش��ده است. پیش بینی  ما این است که 
با توجه به برخی رانت های نفتی، ش��رکت ملی 
نفت اراده ای برای اس��تفاده از این فرصت شفاف 
ندارد و بیشتر دوست دارند این اتفاقات در همان 
اتاق های تاریک انجام شود که ممکن است منافع 

زیادی هم برای دال ها داشته باشد. 

SPV  نه کارایی دارد، نه شفافیت

www.vatanemrooz.ir
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داوود افرازی

به دشمن یادگاری داده بودید
بصیرت را فراری داده بودید

خریت در شما نشو و نما یافت
شیاطین را سواری داده بودید

فتنه

حاا که دار، کورس قیمت را باخت
باید که سرود ملی و مارش نواخت
شادیم از اینکه پول آمریکایی

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداخت

مرغ موفق

چون بعد گل خوردن به من توهین نمودندباید فیفا محروم سازد کلشان راآخر چرا تربیتم را آزمودند؟آنها که در گمرک درون فیلم بودند

گل خوردن

غزه زده موشک و شده حالت بد
از گنبد آهنین تو هی شد رد

چون خیر شود عدو خدا گر خواهد
با موشک تو تست شده »اس سیصد«

گنبد تست

او  نمی سازد ولی ما که نگفتیم آنچه گفتچون ظریفی گفته نابودت نمی سازد بدانغده ای هستی که باید ریشه ات را کند و ُرفتگاه حرف عده ای با تو اگرچه هست جفت 

افاضات ظریف

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس كارتون: كامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقاب اسامی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

قدیم  ت��ر طوری ب��ود که اگر ی��ک بهار، یک 
تابس��تان، پاییز و زمستان را می دیدی همه چیز 
جهان تکراری بود، ام��ا اان اوضاع فرق دارد. هر 
شخص در هر برهه حس��اس کنونی زندگی اش، 
جش��ن های مختلف��ی را از س��رمی گذراند ک��ه 

خودش، ممد شهرت است و مفرح ذرت! 
از آنجای��ی ک��ه قدی��م، اف��راد یکدیگ��ر را 
می ش��ناختند و از دوقلو زایی��دن گاو کدخدا تا 
خاطرخواهی پس��ر میرزا باخبر بودند نیازی به 
کس��ب اعتبار فردی و دیده شدن نبود. با بزرگ 
ش��دن ش��هر ها دیگر مردم از ه��م بی خبرند و 
لذا احس��اس خودش��بکه خبرپنداری می کنند. 
ب��ا خود می گویند اگر توف��ان تانزانیا و زلزله در 
بورکینافاسو مهم است پس حتما اخبار زندگی 
من هم مهم اس��ت و مدام با گرفتن مراسماتی 
و پخش عکس هایش اعام وضعیت می کنند تا 
جماعتی را از نگرانی دربیاورند. درادامه به جشن 
های من درآوردی ای که هر فرد با آن خودش را 

اعام می کند، می پردازیم.

كودكی ■
ی��ک ک��ودک از هم��ان پیش��اتولد که کل 
حکومت��ش به همان بندناف خاصه می ش��ود 
درگیر کس��ب اعتبار بین فالوورای مادر، خواهر، 
خواهر م��ادر و... اس��ت. وقتی معلوم ش��د وی 
صورتی اس��ت یا آبی؟ ببخش��ید! دختر است یا 
پسر؟ نزدیکان جشن تعیین جنسیت می گیرند 
و اص��ا حرمت ب��ی بی را حف��ظ نمی کنند که 
عمری بی هیچ دم و دستگاهی مفتکی جنسیت 
تعیین می کرد. علی ای حال این اولین جش��نی 
اس��ت که یک ت��ازه متولد نش��ده در آن حضور 
بهم می رس��اند. بع��د از آن هر م��اه لباس های 
شیرخش��ک خ��وری اش را تن��ش می کنند و 
دوره��م با 600کا فالوورش��ان جش��ن ماهگرد 

می گیرند و قلب می دهند و کامنت می گیرند.
در جش��ن دندونی که nامین جشن کودک 
است، کلیه  وابستگان سعی می کنند بچه را وادار 
کنند بگوید: سیب! تا دندانش نمایان شود اما او 

فاطمه سادات رضوی علوی

هلو پوشك، گــودبای ایف!
فقط اََد بوِد و تف پراکنی می کند و درنهایت پس 
از انتشار عکس در فجازی، لمینت دندان های نوه 
عموی نامبرده 568 تا ایک می خورد و برخاف 
انتظار، ب��ه جای کودک، بر ش��هرت نوه  عمو و 
دکترش افزوده می ش��ود و آنها دیده می شوند. 
به محض برداشتن اولین قدم یعنی دقیقا حدفاصل 
بین اولین و دومین، والدین مجددا با کلیه وابستگان 
تماس می گیرند و می گویند: همون همیشگی!  به 
این ترتیب افرادی به جشن تاتی دعوت می شوند. 
منقول است اگر این کار به تاخیر بیفتد جفت پای 

بچه از شش نقطه اوف می شود. 
جشن خداحافظی با پوشک، بیشتر برای یک 
پدر دلنشین است چرا که دیگر قرار نیست شبانه روز 
کارکن��د تا فرزندش در آن ش��ماره 1 و 2 کند! به 
همین دلیل می خواهد این شادی را با دیگر مردمان 

کره زمین س��هیم ش��ود. دیده ش��دن در این 
مرحله از خودکفایی کودک بسیار مهم 

است. همچنین به خانواده های حضور 
بهم رسانده پیشنهاد می شود به 

عنوان کادو، چندین دس��ت 
سنبادی  پاچه  زیرشلواری 

ب��رای ک��ودک ببرند تا 
از کود ده��ی و آبی��اری 
ف��رش حین  گل های 
مراس��م، ممانع��ت به 

عمل آید. 
بع��دی  جش��ن 
اولین  افت��ادن  برای 
این  اس��ت.  دن��دان 
تناقضات  نمود  اولین 

والدی��ن مقابل کودک 
اس��ت. یعن��ی ک��ودک 

عقل��ش می رس��ید  اگ��ر 
می گف��ت اینها چرا اش��تباه 

می زنن��د؟! مگ��ر قبلش س��ر 
اولی��ن دن��دان ذوق نکردند خب 

اان ک��ه همون افتاده. چه خبرتونه؟! 
فی الواقع چهههه خبرتونه؟! اما طبیعتا او 

هم خوردن کیک ش��کاتی پنج طبقه و جمع 
کردن اموجی بوس و قلب پای عکس��ش را به 

عاقلی کردن ترجیح می دهد.

نوجوانی ■
در نوجوان��ی ب��ه خاطر ورود به س��ن بلوغ 
و بزرگ ش��دن دم��اغ نوجوان در ح��د... حاا 
هرچ��ی...، کا از این دوره  حس��اس تر کنونی 
زندگی اش بدون هیچ جش��نی عبور می ش��ود. 
به محض خوابیدن پف بینی، از بین رفتن لک 

و جوش پوس��تی، در دام عاش��قی افتاده و 
ش��روع به گرفتن ماهگ��رد و از این قرتی 

بازی ها می کند.

جوانی ■
ای��ن دوره از زندگ��ی که پ��س از دوره  گذار 
از زش��تی به خوش��گلی اس��ت با رویش ناگزیر 
جش��ن های من درآوردی روبه روس��ت. از جشن 
رویش دندان عقل تا اتمام فصل اول پایان نامه...! 
برای آنهایی هم که مش��مول این بند نمی شوند، 
پکیج استثنائی ازدواج در نظر گرفته شده است.  
پکیج ازدواج از بله برون، مهربرون، نامزدی، عقد 
و حنابندون و عروس��ی و  پاتختی و کنارتختی و 
دست وِلی و جهازبینون که رسم های پیشینه دار 
هستند تا جشن ماهگرد اولین روزی که باهم آب 
هویج بستنی توی یک لیوان خوردیم و... را شامل 

می شود.
اگ��ر ای��ن ازدواج ب��ه س��رانجام رس��ید و 
بچه  دارشدند، رجوع کنید به 

جش��ن تعیین جنس��یت - ابتدای متن - اما اگر 
حس��ب اتفاق! به سرانجام نرس��ید، پکیج بعدی، 
جشن طاق است که هم حوصله  زوجین - یعنی 
زوج و زوجه -  س��ر نرود و هم به قدر کافی دیده 

شوند!

پیری ■
برای دوران پیری هنوز مراسمی از آن »من« 
که هیچ وق��ت مس��ئولیت کارش را نمی پذیرد 
درآورده نش��ده، مگر اینکه س��ر پی��ری معرکه 
بگیرن��د و دوب��اره ازدواج��ی س��ربگیرد )ر.ک: 
پاراگراف جوانی!( افراد پیر که کمتر کسی خبری 
از آنها دارد، بیشتر از دیگران نیاز به دیده شدن 
و مخابره اخبار زندگیشان دارند، به همین دلیل 
برای آنها که ته مانده معرفتی دارند، چند جشن 

برای سن پیری توصیه می شود:
جش��ن بی دندونی- جش��ن اولی��ن روزی که 
نامب��رده دندان ه��ای مصنوعیش را ت��وی دهان 
گذاشت- جشن هلو پوشک، جشن تقسیم ارث و 
جشن هلوهایات، هلوبوتاکس ویژه خانم های 18 
س��اله! در اینجا پرونده زندگی فرد بسته نمی شود 
و باقی مراس��م ها مثل شوی لباس سوم و هفتم، با 
یا بی حضور روح وی برگزار می شود)بس��تگی دارد 
بتوانید از مهشیدس��رتاس وقت بگیری��د یا نه( از 
آنجایی که برای هر مراس��م اف��راد یک ماه قبلش 
درگی��ر تدارک و یک ماه بعدش درگیر رس��انه ای 
کردن و پاس��خ به کامنت ها هس��تند، هم زندگی 
تکراری نیس��ت هم می توانند با گزارش لحظه به 
لحظه، ف��وری، زنده، یهویی و... از هر مراس��م، به 
قدر کافی احس��اس خودشبکه خبرپنداری خود 
را ارضاء کنند و احساس بهتری از دوروز زندگی 

داشته باشند.

حاشیه نشست خبری 
ارسال بودجه

طوبی عظیمی نژاد

برای دی�دن جواب جدول 
این كد را اسکن كنید

جدول

مدام فکر فریب و دروغ و نیرنگ است
اگرچه رومی روم است، زنگی زنگ است
نشسته بر سر »پست« و نمی رود پایین

شبیه »شاپرکی«... نه شبیه خرچنگ است
برای ماندن »وان دیقه« بیشتر بر صدر

مدام بر سر این میز و صندلی جنگ است
میان این همه آشفتگی »سخنگو« کو؟ 
بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است
یکی به میخ بکوب و یکی به نعل بزن

سریع! دست بجنبان که ماله دلتنگ است
بگو که قهر نکرده وزیر کابینه

دو روز رفته سفر، کاما هماهنگ است
به نام نامی مجلس اگر به فحش کشاند

تو هم بگو همه اش کار آن دو الدنگ است
بگو به شیوه  همگام سازی کلمات...

خاصه جمع کن... این قصه مایه  ننگ است
بگو بناست همه قفلها گشوده شوند

کلید مملکت افسوس دست پورنگ است
بگو که فرق ندارد غذای ما و شما

پنیر خشک همان شیشلیک کمرنگ است
اگرچه قافیه نابود می شود اما

تو جمع پنج و یک آخرش بگو چند است
نگرد منشا این بوی گند پیدا شد

صدای کودک برجام و زر زر و ونگ است
چطو به تو گیر ندادند حضرت مسئول؟
وجود حضرت عالی که ضدفرهنگ است
خاصه هر چه بگندید مایه  طنز است

همان حکایت معروف شیشه و سنگ است

چطو به 
تو گیر 
ندادن؟

زهرا فرقانی

كره تضمینی
امین شفیعی

تضمین هم اگر نبود، اقا َکره هست!گفتند که »امضای کری تضمین است«زد چرخه سانتریفیوژ را بشکستبا پمپ بتون درب رآکتور را بست

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!این قیمت باای تو یعنی حااباید فقط از قیمت خود جابخوریزین پس تو نباید غم فردا بخوری

پرواز مرغ

مصطفی صاحبی

صامره حبیبی

امین شفیعی

سعید صادقی

فهیمه انوری

زهرا آراسته نیا

زهرا آراسته نیا

بودجه
بی پولی هست؛ وقت شادی و عزا

پس زیر فشار اقتصادی تو نزا
چون بودجه را کمی کمش باید کرد

فرمود که قهر! قهر تا روز جزا!

همراهی
با سختی و صرفه جویی و دستی و وام

باید که شوند دوستان شیرین کام
مشکل که رسید وقت همراهی شد
گفتیم بمان عزیز گفتا: نوموخوام!

ماشین
در ما همه شوق خنده  ماشینت
دنیا همه خار و بنده  ماشینت

گر بودجه کم شده شما غصه نخور
جان ها به فدای دنده  ماشینت

ناز
دیگر همه خسته ایم از این بازی ها
از این همه بحث و حاشیه سازی ها

آنقدر که ناز کرده، باید باشد
فرمانده کل ارتش »نازی«ها!

در استعفای 
وزیربهداشت

 و ناز كردنش 

مصطفی صاحبی

من شنیدم که یک ریاضت کش
می خوَرد کل سال، یک بادام
در شگفت آمدم سپس رفتم

تا بپرسم سوال از بابام
گفتمش اینچنین شنیدم من

رفته ام تا گلوم در ابهام
پدرم ابتدا کمی خاراند

کله اش را و بعد از آن آرام
داد یَک پاسخی که فِر خوردم

مثل سی دی درون سی دی رام
گفت بابا که ما کنون هستیم

وسط دوره  پسا برجام
پهن باید کند ریاضت کش
لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او می کشم ریاضت بیش
چون که کا ندیده ام بادام !

مغز بادام را به گور بریم
تا بگیریم گور چون بهرام
گفتمش بیت قبل را عالی
سِر هم کرده اید با ایهام
گفت ایهام را اگر خواهی

هست رفرنس آن فقط برجام ...

من و بادام
 و بابام

محمدرضا درخشان

كلماط مطنازر
فرشته موسوی

دكتربازی
موهای بلوند و گاه مشکی داری
ست های طایی و زرشکی داری
بازیگری و نگفته بودی تو کلک!

عمریست که مدرک پزشکی داری

سارا رمضانی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

افقی ■
ب��رای  از روش ه��ای اس��تفاده ش��ده   -1

فتوشاپ!!! فیلم نماینده سراوان
2- از ایس��تگاه های خ��ط زرده  مترو- گربه 

سیندرا اینا
3- جم��ع ش��اعر- از احزاب خیل��ی رایج- 

منسوب به وزن
4- رنگ مد برای کاپشن- پهلوان- پاندول

5- تکرار حرف ی- برای اینکه به آدم زنگ 
بزنند، می گیرند- کلی کشیده

6- صاحب زومبه- قبل از سربازی برای آدم 
کردن به کار میرفت

7- رقیب بامنازع کروبی در انتخابات 88 
8- نفوذ فرهنگی نه، نفوذ کامپیوتری- هر- 

به جایی که امن باشد، می گویند
9- الفب��ای موس��یقی- رها و یل��ه و بیکار 
بی ع��ار- از اعضایی پر کاربرد در اش��عار که 
بیشتر برای گریستن بقیه استفاده می شود- 

پسوندی در فامیلی آدم مهم ها
10- در کت��اب ادبیات فارس��ی م��ا »فریاد 

می داشت«- یه چیزی تو مایه های برجام
11- موس��وی برن��ده قطعی اش ب��ود، البته 
تا قبل از ش��مارش آرا- ب��ه تجمع چند مقام 

می گویند
12- در هفته یک بار اقامه می شود- همان دوا

13- نظری��ه ای که کل نظری��ات داروین و 
فیثاغورث و تالس را شست برد

14- عبارت اعام حضور- هم در بادیه است، هم 
دربادیه- با پدربزرگش دنبال مادرش می گشت

15- بهنام بانی سلطان آن است- شام ستاد 
کروبی را می خورد ولی به موسوی رای داد

عمودی ■
1- اولین رئیس مجلس پس از انقاب

2- خال��ق اث��ر »بریزید ت��و خیابون��ا«- نامی 
دخترانه- ماه کتلت شدن فتنه

3- از ادارات��ی ک��ه در آن تحری��ف، ب��رش و 
همگام س��ازی کلم��ات می کنند- محل ش��ام 

خوردن در روزهای قبل از انتخابات
4- محلی در کهریزک، هیچ ربطی هم به فتنه و 

این مقوات ندارد- طراح پوسترهای دفاع مقدس
5- بم برعکس- همش محصوات شگرف ایران 

زمین را سوغات می برد- اختصار و کوتاهی
6- حرف ترکی- جمع رأی- جایگزین مناسبی 

برای فیزیوتراپی
7- مصرف اینج��وری، کار خیلی بدیه- عاقبت 

سلطانی
8- از دس��ت اغتشاش��گران در ام��ان نبودند- 
روش  دیگر استفاده شده برای فتوشاپ!!! فیلم 

نماینده سراوان- هتل بهم ریخته
9- از نت ها- حسودی کردن ادبی

10- کچل- با حساب این اعدام ها جزء مشاغل 
سخت حس��اب می شود- در ماست ریخته و با 

چیپس می خورند
11- فاش کردن- کلمه- از صیفی جات

12- از ل��وازم ش��خصی حت��ی از ش��ارژر هم 
شخصی تر- مرغ خارجی- در کنار اطوار می آید

13- غیر قابل نفوذ- کشور آسیایی
14- اولش همه از ایجا شروع می کنند- درصد 
رأی کروبی که می خواست با آن رئیس جمهور 

شود- جواب منفی
15- حتی او هم از فتنه گران حمایت کرد- نماد 

جنبش که چارقد به سر داشت فرار می کرد

س��خنگوی بودجه 98 اعام ک��رد: ایحه بودجه آماده 
شده و به مجلس جهت تایید نهایی ارائه شده است. 

ایش��ان افزود: از تمامی نمایندگان خصوصاً افرادی که 
می دانند؛ می خواهیم جو را آماده کنند. وی با اشاره به 
توهین نماینده مجلس گفت: ما از موضوع آقای درازهی 
کوت��اه نمی آییم و آن بچه قرتی را در روز س��ه ش��نبه 

احضار و با او برخورد می کنیم.
یکی از خبرگزاری ها: می تونم بپرسم برای کدوم ارگان 

بیشترین بودجه رو اختصاص دادی؟
سخنگو: بله حتما!

...
سخنگو خطاب به آن خبرگزاری: نمی پرسید؟!

خبرگ��زاری با تعجب و خنده مرموز: برای کدوم ارگان 
بیشترین بودجه رو اختصاص دادید؟

س��خنگو: ما بیش��ترین بودجه رو ب��رای واردات کااهای 
ضروری مانند س��نگ پا و دسته بیل و .. اختصاص دادیم 
که البته دست مجلس رو باز گذاشتیم که اگر موافقت بشه 
بودجه رو ارتقا بدیم و پوشاک سگ و گربه و ... وارد کنیم.

خبرگزاری شفاف: آیا برای افزایش حقوق نمایندگان و 
وزرا هم پیش بینی صورت گرفته؟

س��خنگو: بله حتما ما یک ایحه جدا ارائه می کنیم تا 
نمایندگانی با تمامی و یا 90 درصد ایحه موافق باشند 

ماهیانه  مبلغ 49 درصد حقوق شون رو افزایش بدیم.
خبرگزاری کیوان:  نمایندگانی که مخالفت کنند چی؟

سخنگو: با این طرحی که ارائه کردیم هیچکس مخالفت 
نمی کنه!

- حقوق بازنشستگان و کارمندان هم اضافه خواهد شد؟
سخنگو: مردم ولی نعمت ما هستند. اگر مردم از گرفتن 
یارانه صرف نظر کنند دولت قول می دهد به آنها بسته 
حمایتی مخصوصی را بررسی کند. ما بر این باوریم که 

عزت مردم را باید حفظ کنیم.
خبرنگار فرق: پس ما تیتر بزنیم امضای سخنگو تضمین 

است؟
س��خنگو: اگر ب��ه آقای کری ب��ر نمی خورد، ب��ا اجازه 

رییس مجلس، بله!
جمع کف و سوت زنان جلسه را ترک می کنند...
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»قله دماوند یکی از آتشفش��ان های نیمه فعال 
دوران چهارم زمین شناس��ی )کواترنری( اس��ت، 
یعنی این آتشفش��ان خاموش و مرده نیس��ت«. 
س��یدرمضان موس��وی، متخصص زمین شناسی 
و عضو هیأت علمی دانش��گاه کش��اورزی ساری 
درب��اره احتمال ف��وران مجدد آتشفش��ان دماوند 
در گفت وگو با فارس در شهرس��تان ساری، اظهار 
کرد: قله آتشفشانی دماوند با ارتفاع 5 هزار و 671 
متر به عنوان بزرگ ترین قله  آتشفشانی قاره آسیا 
و بلندترین قله کوهس��تانی منطقه جنوب غرب 
آس��یا محسوب می شود. وی افزود: قله آتشفشانی 
دماون��د، یکی از آتشفش��ان های نیمه فعال دوران 
چهارم زمین شناسی )کواترنری( است، یعنی این 
آتشفش��ان خاموش و مرده نیس��ت زیرا ش��واهد 
مختلف نظیر وجود چش��مه های آب گرم با دمای 
باا در اطرافش و متصاعد شدن گاز از دهانه آن و 
نیز وقوع زلزله های زیر 4-3 ریشتری در اطراف آن 
نشان می دهد این آتشفشان نیمه فعال است. این 
زمین شناس با اش��اره به اینکه آخرین فوران این 
آتشفشان حدود 10 هزار سال گذشته بوده است، 
اضافه کرد: آخرین فعالیت آن در دامنه جنوبی قله 
موجب ش��د با خروج گدازه ها و جریان گدازه ای، 
دره ارو مسدود و سد بسیار زیبا و منحصر به فرد 
طبیعی گدازه ای با ارتفاع حدود 2 هزار و 650 متر 
ایجاد شود و در نتیجه یک دریاچه بسیار وسیعی 
در پش��ت این س��د گدازه ای در دره ارو به وجود 
آید.  موس��وی اضافه کرد: ش��واهد نشان می دهد 
به دلیل فعالیت های بعدی تکتونیک��ی و لرزه ای، 

ممکن است محل سد گدازه ای کاماً بشکند و فرو 
بریزد و یکی از زیباترین عرصه های ژئوتوریستی را 
به صورت یک ژئوسایت برای هر بیننده به نمایش 
بگ��ذارد و به عنوان یک می��راث عظیم و منحصر 
زمین شناس��ی جلوه گری کند، همچنین دریاچه 
طبیعی و سد طبیعی گدازه ای نیز از بین برود. این 
متخصص زمین شناس��ی درباره اینکه چه عواملی 
ممکن است س��بب فعالیت مجدد این آتشفشان 
ش��ود، تصریح کرد: عوامل بسیار مختلفی در این 
زمینه نقش دارد، این آتشفشان که از بیش از 40 
میلیون س��ال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد در 
چند مرحله فعالیت های مجدد خود را با رفتارهای 

مختل��ف و خروج مواد متنوع داش��ته اس��ت. وی 
ادامه داد: این آتشفش��ان مواد مختلف را از دهانه 
خود به صورت خاکس��تر، ماگما و گدازه  به بیرون 
داده و دهانه ه��ای خروج��ی مختلفی را هم ایجاد 
کرده که با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و 
تفسیر داده های ماهواره ای این مشخصات، دهانه ها، 
مس��یر حرکت گدازه ها و انواع خاکس��ترها قابل 
نقش��ه برداری، پایش و نمایش است. عضو هیأت 
علمی دانشگاه کشاورزی ساری با اعام اینکه وقوع 
فعالیت این آتشفشان از لحاظ علمی دور از انتظار 
نیست، خاطرنشان کرد: برای شروع فعالیت مجدد 
رفتارهای مختلفی از این منطقه و آتشفشان قابل 

انتظار است که یکی از آنها زلزله های متعدد ناشی 
از گس��ل های اطراف آتشفشان است که فعاً قابل 
ماحظه نیست، همچنین تغییر ناگهانی و افزایشی 
دمای آب چش��مه ها، تغیی��ر و جابه جایی برخی 
چشمه ها و خروج گازهای فراوان و مختلف که باز 
فعاً این عائم مش��اهده نشده است. وی در پایان 
گفت: وقوع زلزله های کوچک دش��ت خزر توسط 
گسل خزری نمی تواند نشانه جدی از فعالیت این 
آتشفشان بزرگ البرز مرکزی در دل سلسله جبال 

البرز باشد.
قله دماوند در حال تغییر شکل است! ■

پس از وقوع س��یل در گزنک مازندران در اواخر 
تابستان سال جاری، ش��ایعاتی مبنی بر گرم شدن 
قله دماوند که باعث جاری ش��دن این سیاب شده 
به وجود آمد. سخنگوی سابق سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی در این باره گفت: احتمال دارد وقوع 
س��یل در گزنک به دلیل گرم شدن بدنه قله دماوند 
و آب شدن یخ برف ها باشد.  محمدجواد بلورچی در 
ادامه اف��زود: از طرفی تصاویر ماهواره ای و مدل های 
نقشه برداری از آتشفشان دماوند نشان می دهد این 
قله از س��ال ها قبل در حال تغییر شکل های دائمی 
است، بنابراین نباید آتشفشان دماوند را خاموش فرض 
کنیم. بلورچی تاکید کرد: وقتی یک آتشفشان فعال 
10 هزار س��ال پیش فعالیت داشته است، بر اساس 
تعاریف جهانی می تواند در هر لحظه ای از آینده نیز 
فعال شود. بنا به این گزارش، برخاف زمین لرزه که 
قابل پیش بینی نیست، آتشفشان ها در صورت پایش 
دائم و مستمر قابل پیش بینی و مدیریت خواهند بود.

راه اندازی سامانه پایش عوارض 
در پایانه های مسافری

سازمان پایانه های ش��هرداری اهواز به منظور 
شفاف س��ازی ع��وارض و اجاره به��ا در پایانه های 
چهارگانه مس��افری، س��امانه پایش الکترونیک 
ع��وارض را در هفته حمل ونقل راه ان��دازی کرد. 
فض��ل اه احمدی نیا، رئیس س��ازمان پایانه های 
ش��هرداری اهواز گفت: بر اس��اس فاز اول سامانه 
پای��ش الکترونیک عوارض، دفات��ر کنترل درآمد 
س��ازمان به صورت آناین بر تم��ام امور مربوط 
به مس��افر، درآمد، اجاره بها، جرایم پایانه ای، ثبت 
گ��زارش آماری، یکپارچه س��ازی اطاعات جهت 
ارس��ال به س��امانه های جامع ش��هرداری اهواز، 
دسترسی کاربران به اطاعات مورد نیاز، گزارشات 
آناین درآمدی به منابع باادستی سازمان، ثبت 
اطاع��ات خروج مس��افر، زمان حرک��ت ناوگان، 
اطاعات عوارض خروجی مس��افر ش��رکت ها و 
موسسات به صورت جداگانه و... که قابل رهگیری، 
ممیزی و نظارت مستمر است نظارت خواهند کرد. 
این مقام مسؤول همچنین از در دست راه اندازی 
بودن فاز دوم این سامانه که لینک و ارتباط با مراکز 
معاینه فنی تحت پوشش سازمان است خبر داد. 

تحقق شعار »ما می توانیم« 
در شرکت ملی حفاری ایران 

نماینده مردم اس��تان خوزستان در مجلس 
خب��رگان رهب��ری و ام��ام جمعه اه��واز گفت: 
تاسیس ش��رکت ملی حفاری ایران و روند رشد 
و بالندگی آن در 4 دهه گذشته تحقق شعار »ما 
می توانیم« اس��ت. آیت اه محس��ن حیدری در 
دیدار سیدعبداه موسوی، مدیرعامل این شرکت، 
افزود: در این س��ال ها همواره ش��اهد پیشرفت 
ملی حفاری بوده ای��م و مدیران و کارکنان آن با 
روحیه انقابی و جهادی نهایت تاش خود را در 
جهت خودکفایی این صنعت مهم و راهبردی به 
کار گرفته اند. وی با بیان اینکه در آستانه سالروز 
تاس��یس این ش��رکت قرار داریم، اظهار کرد: در 
حقیقت ش��رکت ملی حفاری ای��ران به عنوان 
یک نهاد انقابی ک��ه به فرمان امام خمینی)ره( 
شکل گرفت، توانست نیازهای حفاری و خدمات 
جانبی صنعت نفت را که تا پیش از انقاب دست 
شرکت های خارجی بود، به نحو شایسته پاسخگو 
باشد. آیت اه حیدری گفت: مدیریت جهادی از 
الزامات این شرکت در راستای خودکفایی کامل 

است که در این سال ها محقق شده است.

کرمانشاهخوزستان
توقیف 44 تن گوجه فرنگی قاچاق 

در مرز پرویزخان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین 
گفت: 2 تریلی که مجموعاً 44 تن گوجه فرنگی 
حم��ل می کردن��د، در مرز پرویزخان توس��ط 
کارشناسان جهاد کشاورزی مورد بازرسی قرار 
گرفته و محموله آنها، قاچاق ارزیابی شد. مراد 
محمودیان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
بر اس��اس بارنامه، مبدا بارگیری محتوای بار را 
گوجه گلخانه ای عنوان کرده بود که در بازرسی 
انجام شده خاف این ادعا ثابت شد؛ کامیون ها 
بی��ش از 80 درصد گوجه فرنگ��ی مزرعه ای را 
حمل می کردن��د و چیزی ح��دود 20 درصد 
دیگر محصول گلخانه ای بود. با توجه به اینکه 
صادرات گوجه مزرعه ای ممنوع است، مسؤوان 
گمرک استعامات ازم را انجام دادند و قاچاق 
بودن بار را تایید کردند. مدیر جهاد کشاورزی 
قصرش��یرین عنوان کرد: بار ای��ن دو تریلی به 
گمرک پرویزخ��ان تحویل و با همکاری انجام 
شده بین گمرک و اداره تعزیرات، کاای قاچاق 
بی��ن مردم مناط��ق زلزله زده س��رپل ذهاب و 

گیانغرب توزیع شد. 

گنبد نمکی قم ثبت ملی شد
صنایع دس��تی  میراث فرهنگی،  مدی��رکل 
و گردش��گری اس��تان قم از ثب��ت ملی جاذبه 
طبیعی و گردشگری گنبد نمکی قم خبر داد. 
حمید یزدانی در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره 
به مش��کات توس��عه بوم گ��ردی در قم اظهار 
داش��ت: توسعه بوم گردی با توجه به جغرافیای 
هر منطقه تفاوت های اساس��ی دارد اما تاش 
می ش��ود تا پایان سال جاری 3 طرح بوم گردی 
در ق��م راه اندازی و فعال ش��ود. وی با تأکید بر 
عدم تراکم در مجتمع های بین راهی قم افزود: 
در ح��ال حاض��ر از نظ��ر تع��داد مجتمع های 
بین راهی تراکمی در قم وجود ندارد و ظرفیت 
برای ساخت و بهره برداری از مجتمع های جدید 
مهیاست، در ضمن احداث مجتمع های جدید 
بین راه��ی باید هم��راه با مطالع��ه و دقت نظر 
کامل انجام شود. یزدانی با تأکید بر اشغال 80 
درصدی تخت هتل های قم در ماه های گذشته 
گفت: از ابتدای ماه رمضان 80 درصد تخت های 
هتل های قم اشغال بوده و روند اقامت زائران نیز 
هر سال نسبت به سال های قبلی بیشتر می شود.

قم

دبیر کارگروه روستایی و عشایری مازندران:
برنامه های دهه فجر مردم محور باشد

دبیر کارگروه روستایی و عشایری ستاد چهلمین 
سالگرد انقاب اسامی مازندران گفت: دستاوردهای 
خوبی در پیروزی انقاب اسامی داشتیم که باید 
موجی از امید، نشاط و اعتماد به آینده را در مردم 
بارور کنیم و فضای ش��ادی را برای مردم به وجود 
آوریم. مهدی خلیلی در جلسه هماهنگی کارگروه 
روس��تایی و عش��ایری مازندران در شهرستان نکا 
گف��ت: دش��من به دنبال این اس��ت ت��ا موجی از 
ناامی��دی را در م��ردم ایجاد کن��د و بی اعتمادی و 
فاصله  بین مردم و نظام جمهوری اسامی بیندازد 
اما مردم همیشه در صحنه هستند و ثابت می کنند 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی به بلوغ 

رس��یده اند و دس��تاوردهای خود را به رخ دشمن 
می کشیم. وی افزود: پیشنهاد ما در کمیته روستایی 
و عش��ایری استان این اس��ت تمام برنامه های این 
بخش مردم محور باشد و در کنار مردم دستاوردهای 
انقاب اس��امی را ارائه دهیم و جشن انقاب برپا 
کنیم.  خلیلی اظهار کرد: »نشاط اجتماعی« یکی از 
شعارهای استاندار مازندران است که به دستگاه های 
اجرایی اباغ ش��د و برپایی مراس��م های دهه فجر 

می تواند بهانه ای برای اجرایی کردن این شعار باشد. 
وی با بیان اینکه ایران اس��امی در تمام زمینه ها 
بویژه در امنیت غذایی به خودکفایی رسید، گفت: به 
عنوان مثال قبل از انقاب پنیرهای دانمارکی بر سر 
سفره  ایرانی ها بود و بزرگ ترین واردکننده آن بودیم، 
در حالی ک��ه اکنون در جایگاهی ق��رار داریم که 
محصوات ما به آمریکا و سایر کشورهای خارجی 
صادر می ش��ود و حتی توانستیم اس��تانداردهای 

سخت اروپایی را تضمین کنیم و برنج مازندران را به 
کشورهای اروپایی صادر کنیم. 

دبیر کارگروه روستایی و عشایری ستاد چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی مازندران اضافه کرد: 
در بخش کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون روزانه 
3 میلیارد تومان تس��هیات به کشاورزان پرداخت 
شده که در تاریخ 40 ساله انقاب اسامی بی نظیر 
است. خلیلی گفت: به رغم همه تحریم هایی که در 
بحث ماشین آات و ادوات کشاورزی داشتیم اما از 
ابتدای امسال تاکنون 13 هزار دستگاه تراکتور در 
کشور بین متقاضیان توزیع شد که به نفع اقتصاد 

بهره برداران بوده است. 

متخصص زمین شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی ساری:

آتشفشان دماوند نیمه فعال است



13 فرهنگ و هنر

جشنواره فجر

اعتراض روایت فتح به حضور 
شبه هنرمند صهیونیستی در تهران

انجم��ن هنرهای تجس��می 
انق��اب و دفاع مقدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح با صدور 
بیانی��ه ای اعتراض خ��ود را 
نس��بت به حضور »یوس��ی 
لمل« شبه هنرمند صهیونیستی تبار در نمایشگاه 
بین المللی پوستر »به رنگ حیات« اعام کرد. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت 
فتح، انجمن هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی 
روایت فتح در پی حواش��ی ایجادش��ده درباره 
نمایش اثری از یک شبه هنرمند صهیونیستی 
در نمایشگاه بین المللی پوستر »به رنگ حیات« 
که با حضور هنرمندان بین المللی از کشورهای 
مختلف جهان در تهران در حال برگزاری است 
و نیز اظهارات مدیر اجرایی نمایش��گاه درباره 
نمایش اثر شبه هنرمند مذکور در این نمایشگاه، 
بیانیه ای صادر کرد. در بخش��ی از بیانیه آمده 
است: »س��خنان سراسر کذب و غیرواقع مدیر 
اجرایی این نمایش��گاه مای��ه تعجب و حیرت 
همگان گردید. ایش��ان برگزاری نمایشگاه این 
عنصر رژیم صهیونیستی را توسط »روایت فتح« 
در سال آینده محتمل دانسته است! و حواشی 
ایجادش��ده درباره حض��ور وی را غرض ورزی 
حزبی دانسته است که خوشبختانه با مدیریت 
ایشان قبل از شروع جنجال ها پیشگیری شد! 
ذکر این نکته برای ایشان و دوستان شان خالی 
از لطف نیست که اوا ایشان ارتباط این مدعو 
اسرائیلی خود با بنیاد فرهنگی روایت فتح را از 
چه طریقی محاس��به و استنتاج کرده است و 
ثانیا  ای کاش اقدامات پیشگیری و عدم حضور 
وی را پیش از دعوت نامبرده نیز انجام می دادند 
تا مجبور به جمع آوری آثار ایش��ان و حذف نام 
وی نگردند. عنوان مان��دگار »روایت فتح« که 
نمادی از روایت حماسه  های دلیرترین فرزندان 
این مرز و بوم بوده و هس��ت، چیزی نیست که 
با این لجن پراکنی ها خدش��ه دار و مکدر شود. 
نصیحت ما به دوس��تانی که در این باره اظهار 
می نمایند این اس��ت که ابتدا به ساکن ارتباط 
ظرف و مظروف را برای خود و مخاطبان ش��ان 
معین کنند سپس برای فرار رو به جلو از اعتبار 
نهاد ارزشمندی همچون »روایت فتح« ناشیانه 

سوءاستفاده کنند«.

مصای امام میزبان احتمالی 
نمایشگاه کتاب

خمینی)ره(  ام��ام  مصای 
ب��ه احتم��ال ق��وی مکان 
نمایش��گاه  س��ی ودومین 
تهران  کت��اب  بین الملل��ی 
خواه��د ب��ود. به گ��زارش 
فارس،  مس��احت بسیار،  فضای گسترده و از 
همه مهم تر امکان داشتن بخش های مسقف 
زیاد ای��ن فرصت را مجددا ب��ه مصای امام 
خمینی می دهد تا بار دیگر میزبان این پروژه 
فرهنگی باشد. روز یکشنبه مسؤوان موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی، مجری اصلی برپایی 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدیدی از 
مصا داش��ته و با مس��ؤوان آن به گفت وگو 
پرداختند. قادر آش��نا، مدیرعامل موسس��ه 
نمایش��گاه های فرهنگی در این رابطه اظهار 
داشت: روز چهارش��نبه نتیجه قطعی درباره 
مکان نمایشگاه بن المللی کتاب تهران اعام 
خواهد ش��د. جلس��ه یکش��نبه با مسؤوان 
مص��ای امام خمینی بس��یار همدانه بود و 
موارد متعددی بررسی شد. وی با بیان اینکه 
متولیان مصای امام خمین��ی هم پیرامون 
آماده  س��ازی مصا ت��ا اردیبهش��ت ماه قول 
مس��اعد داده اند، بیان داشت: روز چهارشنبه 
هفته جاری قطعا هم مکان نمایش��گاه و هم 
کمیته های مرتبط با آن مشخص خواهد شد. 

کارگردان مینو
 »میم کاف« را می سازد

مجموعه کمدی »میم کاف« 
ب��ه کارگردانی امیرحس��ین 
تهیه کنندگی  و  پوروزی��ری 
محمدرضا شفاه این روزها در 
حال نگارش است. به گزارش 
مهر، امیرمهدی پوروزیری، نویسنده و کارگردان 
»میم کاف« که این ش��ب ها سریال »مینو« را 
روی آنتن شبکه یک دارد، درباره سریال جدید 
خود گفت: همزمان با پخش »مینو« مشغول 
نگارش »میم کاف« به همراه ۲ نویسنده جوان 
محسن ملکی و حس��ین حقیقی به سفارش 
س��یما فیلم هس��تیم. وی درباره زمان پخش 
»میم کاف« بیان کرد: ابتدا قصد داشتیم کار را 
برای پخش در ایام نوروز آماده کنیم اما تاکنون 
تنها ۱۰ قس��مت از کار نگارش ش��ده است و 
پیش تولید کار را از اسفند آغاز می کنیم. تاش 
می کنیم این مجموعه برای پخش در ایام ماه 
مبارک رمضان از یکی از شبکه های تلویزیون 

آماده شود.

2 خبر از جشنواره فیلم فجر

در دوره سی وهفتم جش��نواره فیلم فجر، 5 
مجری برای اداره نشس��ت  های پرسش و پاسخ 
انتخاب شده   اند. به گزارش »وطن امروز«، امسال 
5 مجری نشست های پرسش و پاسخ فیلم های 
حاضر در س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر را 
در س��ینمای اهالی رس��انه برگزار می کنند. در 
س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر نیز طبق 
روال س��ال های قب��ل، بعد از نمای��ش فیلم ها، 
نشست پرس��ش و پاس��خ آثار برگزار می شود. 
امس��ال فرزاد حسنی، منصور ضابطیان، احسان 
کرمی، محم��ود گبرلو و حمیدرض��ا مدقق به 
عنوان مجری، مس��ؤولیت اجرای نشس��ت ها را 
بر عهده دارند. س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم 
فج��ر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن م��اه ۱۳۹۷ همزمان با 
س��الگرد 4۰ س��الگی انقاب اسامی به دبیری 
ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود. خبر دیگر در 
ارتباط با جشنواره فجر امسال، برگزاری مراسم 
قرعه کشی جدول نمایش فیلم های جشنواره در 
چهارشنبه هفته جاری است. امسال برای دومین 
بار جدول نمایش فیلم ها در سالن اهالی رسانه با 
قرعه کشی تنظیم می شود. مراسم قرعه کشی با 
حضور تهیه کنندگان و کارگردانان فیلم ها و اهالی 
رسانه، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه 
۱۳۹۷ در پردیس سینمایی ملت برگزار و با پایان 
قرعه کش��ی جدول نمایش فیلم ها در سینمای 
رسانه  منتشر می شود. ۲۲ فیلم بلند سینمایی 
در بخش سودای سیمرغ، ۳ فیلم انیمیشن بلند 
سینمایی، ۱۰ فیلم اول در بخش نگاه نو، 5 فیلم 
مستند و ۷ فیلم کوتاه در سی وهفتمین جشنواره 

فیلم فجر روی پرده می روند. 

در کمیسیون هنر شورای عالی انقاب 
فرهنگی مطرح شد

لزوم ورود شورا در بازنگری 
آیین نامه های تئاتر

هن��ر  کمیس��یون  جلس��ه 
عالی  معم��اری ش��ورای  و 
انقاب فرهنگ��ی با موضوع 
گزارش جشنواره های تئاتر، 
موسیقی، هنرهای تجسمی 
و م��د و لب��اس فجر برگزار ش��د. رئیس این 
کمیس��یون در این جلس��ه بر ثب��ت مبانی 
جش��نواره های هنری فجر در ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگی تأکید کرد. به گزارش فارس، 
شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی نیز 
در این جلسه گفت: جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر از جش��نواره های معتبر آسیا و منطقه و 
جش��نواره ای شناخته شده اس��ت و در حوزه 
بین الملل نیز اس��تقبال قاب��ل توجهی از آن 
ش��د. تئاتر ایران هیچ وقت از نظر مالی خیال 
آس��وده ای نداشته است ولی ما سعی کردیم 
در جش��نواره زمینه مناس��بی ب��رای ارتباط 
هنرمندان فراهم کنیم. یکی از مسائل جدی 
تئاتر، آیین نامه ها و اسناد است؛ امروز شرایط 
تئات��ر تغییر کرده و گونه  ه��ای جدید ایجاد 
شده است که برای بسیاری از حوزه ها سند و 
آیین نامه وجود ندارد و ضرورت دارد شورای 
عالی انقاب فرهنگی در این زمینه و بازنگری 
اس��ناد و حمایت از تئاتر، همکاری کند. نادر 
برهانی مرند، دبیر س��ی وهفتمین جش��نواره 
بین الملل��ی تئاتر فج��ر با ارائه گزارش��ی از 
جش��نواره گفت: امس��ال آیین نامه جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر تدوین ش��د و قرار شد 
ما ه��م روی آیین نامه کار کنی��م تا کامل تر 
شود. کار دبیرخانه جشنواره از خردادماه آغاز 
و جلسات شورای سیاست گذاری برگزار شد.

اعام جزئیات مراسم چهلمین روز 
درگذشت زنده یاد زرویی نصرآباد

مراس��م یادب��ود چهلمی��ن 
زنده ی��اد  درگذش��ت  روز 
زرویی نصرآب��اد چهارش��نبه 
۱۹ دی م��اه در حوزه هنری 
برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش 
تس��نیم، به مناس��بت چهلمین روز درگذشت 
استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر، نویسنده، 
پژوهشگر و طنزپرداز فقید، آیین نکوداشت این 
هنرمند روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه از ساعت ۱4 
الی ۱6 در مسجد آیت اه خامنه ای حوزه هنری 
برگزار می ش��ود. در این مراسم حجت ااسام 
والمسلمین محمدرضا زائری سخنرانی خواهد 
کرد. ابوالفضل زرویی نصرآباد متولد سال ۱۳48 
با نام های مس��تعاری همچ��ون مانصرالدین، 
چغندرمیرزا، ننه قمر، کلثوم ننه، آمیزممتقی، 
میرزا یحیی و عبدل در نشریات مختلفی طنز 
می نوش��ت. وی ۱۰ آذرماه امسال بر اثر عارضه 

قلبی در سن 4۹ سالگی درگذشت.

محسن شهمیرزادی: »عابدان کهنز« یکی از فیلم های 
شاخص امس��ال جش��نواره عمار اس��ت؛ فیلمی با 
محوریت زندگی شهید مصطفی صدرزاده و چند تن 
از دوستان او که نگاهی عمیق تر نسبت به سایر آثار 
داش��ته و سوژه مستندش با مسجدی ویژه و خاص 
پیوند می خورد که شهید صدرزاده در آن رشد پیدا 
کرده اس��ت. بقیه جزئیات را از زبان مجید رستگار، 
کارگردان این مستند شنیدیم و از چالش های ساخت 

»عابدان کهنز« پرسیدیم. 
***

  اگ�ر از ش�ما به عن�وان کارگردان اث�ر بخواهیم 
درباره »عابدان کهن�ز« حرف بزنید، درباره آن چه 

می گویید؟
داستان این مستند از سال ۷۱ شروع می شود. 
جنگ چند س��الی است تمام ش��ده است و دیگر 
نیازی به بسیجی ها و نیروهای مردمی در خط مقدم 
جبهه نیست. اینها می خواهند به شهرها و دیارشان 
بازگردند و بعد از 8 س��ال برخی از آنها مس��کنی 
 برای زندگی ندارند. به همین جهت سپاه تصمیم 
می گی��رد در جای جای کش��ور خانه های��ی را به 
ص��ورت تعاونی احداث کند و به صورت قس��طی 
در اختی��ار آنها قرار دهد. یکی از آن محله ها کهنز 
می ش��ود؛ محله ای در شهریار که از منظر امنیتی، 
فرهنگ��ی و... پس از این 8 س��ال ضعیف تر از قبل 
ش��ده بود. آنها در این منطقه س��اکن می شوند و 
ش��روع به زندگ��ی می کنند. »حاج به��رام« یکی 
از اف��راد ش��اخص در این منطق��ه وقتی می بیند 
مسجد و عبادتگاهی در این منطقه نیست، تصمیم 
می گیرد منزل خودش را تبدیل به مس��جد کند و 
چادری تعبیه می کند که همان می شود نخستین 
عبادت��گاه منطقه کهنز. بع��د در آنج��ا دارالقرآن 
راه اندازی می کنند و فعالیت های فرهنگی را رشد 
می دهند. بچه ها را اردو می برند تا جذب بیشتری 
رخ بدهد. بعد از مدتی این منطقه آنقدر ظرفیتش 
ب��اا می رود و جذب قابل توجهی از اطراف منطقه 
 ایجاد می کند که دیگر محل کنونی ظرفیت انجام 
کارهای ش��ان را نداشت و تصمیم می گیرند فضای 
جدی��دی را ایجاد کنند. آنها در پی این بودند یک 
پایگاه بس��یج راه بیندازند و ای��ن کار را در منطقه 
روبه روی ش��هرک ش��روع می کنند. احداث پایگاه 
جدید باعث می شد هم از نظر فرهنگی و هم از نظر 
امنیتی منطقه امن تر ش��ود. فعالیت آنها در فضای 
جدید گسترش می یابد و حدود ۱۰۰ نیروی جذبی 
در پایگاه جمع می ش��وند. ظرفی��ت آن پایگاه هم 
پس از گسترش فعالیت های شان تکمیل می شود 
و دیگر نمی دانند چه کار کنند. تا اینکه حاجی یک 
ش��ب خواب می بیند و درآن خواب با یک مسجد 
دونبش فیروزه ای رنگ مواجه می ش��ود. همزمان 
یک��ی از اهالی مح��ل در آن ایام خ��واب می بیند 
پدرش ب��ه او می گوید فان زمینی که داریم وقف 
مسجد کن و اسمش را هم بگذار امیرالمومنین)ع(. 
این ۲ نفر دنبال هم می گردند و به هم می رس��ند. 
نحوه به هم رسیدن آنها و ساخت مسجد خودش 
داس��تان و درامی دارد. در ش��کل گیری این پایگاه 
و بعدها مس��جد جوان هایی ظه��ور می کنند که 
بعدها می فهمیم مصطفی ص��درزاده، محمد آژند، 
امیرحس��ین حاج نصیر و کلی افراد دیگر از جمله 
آنها هس��تند که در روند قصه به آنها برمی خوریم. 

این کلیت ماجراس��ت که از کودکی آنها با تصاویر 
آرشیوی بس��یار جذاب و بکر همراه می شویم و به 

شیوه تربیتی در این مسجد پرداخته می شود. 
  ش�ما از چه نقطه ای به این مس�تند و سوژه آن 

متصل شدید؟
کتابی بود پیرامون ش��هید ص��درزاده که البته 
هنوز اسمی برای آن انتخاب نشده است. دوستان 
تصمیم گرفتند در این باره مس��تندی هم ساخته 
شود که همزمان با رونمایی از کتاب مستند آن نیز 

پخش شود. 
  پس پژوهش مستند نیز برمبنای محتوای کتاب 

بوده است. 
نکته اینجاس��ت که کتاب کا درباره ش��هید 
ص��درزاده بود. از آن همه تحقیقاتی که ش��ده بود 
این کتاب ۳۰ درصد مس��تند ما را تشکیل می داد. 
وقتی کتاب را بررس��ی می کردی��م، ۳ صفحه آن 
اختصاص داش��ت به ماجرای مس��جد و پایگاهی 
که شهید صدرزاده در آن رشد پیدا کرده و به این 
جایگاه رس��یده بود.  این ۳ صفحه به ما می گوید، 
مس��جدی وجود داش��ته که مصطفی ص��درزاده 
و بچه های��ی مانند او در آنجا رش��د پیدا کرده اند و 
جایگاه تربیتی این مسجد برای ما اهمیت داشت و 
در این مستند بنا داشتیم به آن برسیم. وقتی هم 
که تحقیقات بیشتری انجام دادیم، متوجه شدیم 
نه تنها صدرزاده که چندین شهید، جانباز و مدافع 
حرم دیگر هم در این مسجد پرورش یافته اند. تعداد 
زیادی پاس��دار، استاد دانشگاه، استاد حوزه و... هم 
دیگر پرورش یافتگان این محیط بوده اند. این خود 
یک سوژه بزرگ تری بود که شهید صدرزاده پیرنگی 

از آن است. 
  دقیقا مس�اله همین است که این مستند از یک 
پرتره صرف خارج شده و نگاه ریشه ای و عمیق تری 
دارد که به زعم ما این باعث می شود برای مخاطب 
جذاب تر باش�د. چرا در س�ینمای مس�تند به نظر 
می رس�د خیلی ت�اش نمی ش�ود ت�ا موضوعات 

ریشه ای تر مورد بررسی قرار گیرد؟
وقتی این س��وژه به من پیش��نهاد شد بشدت 
اس��ترس داش��تم با خود می گفتم من اان درباره 
ش��هید صدرزاده چه چیزی بسازم؟ آن هم زمانی 

ک��ه چندی��ن مس��تند 
درباره او س��اخته شده و 
این مس��تندها کار من 
را س��خت می کرد. من 
تاریخ زندگی ش��هید و 
مسجد را بسیار بررسی 
ک��ردم و فرآیند نگارش 
فیلمنامه اثر 6 ماه طول 

کشید. این باعث ش��د خدا را شکر اتفاق جدیدی 
بیفتد. اغلب مس��تندهایی که س��اخته می شود ۲ 
قالب دارد یا مستندهای آرشیوی از سوریه است یا 
گفت وگوهایی که در اینجا انجام شده و مستندهای 
مصاحبه محور هم چندان جذابیتی ایجاد نمی کنند، 
چرا که قصه گو نیس��تند و روایتی خطی را دنبال 
می کنند.  این ۲ دسته باعث شده است ما به تکرار 
بیفتیم و همین مساله مخاطب مستندهای مدافعان 
حرم را نس��بت به روزهای اول ک��م اقبال تر کرده 
است. من یادم می آید نخستین فیلم هایی که درباره 
مدافعان حرم ساخته می شد بشدت مورد استقبال 

قرار می گرف��ت اما کم کم باید فرآیند قصه گویی و 
غن��ای فرمی را در مس��تندها رون��ق می دادیم تا 
مخاطب با سوژه ها و پرداخت تکراری مواجه نشود. 
  یکی از چالش ها و پرس�ش ها درباره این مستند 
زمان 120 دقیقه ای آن اس�ت که در نشست خبری 
هم گفتید به س�ختی به این زمان رسیده است. به 
نظرتان زمان طوانی آن هم برای یک مستند باعث 

ریزش مخاطب نخواهد شد؟
اگر توجه کرده باش��ید در اغلب تبلیغات این 
اثر را »مستند سینمایی« معرفی کرده ایم. وقتی 
می گوییم مستند س��ینمایی یعنی چیزی که در 
سینما می توانیم ببینیم، در مستند هم قابل دیدن 
اس��ت. این مس��تند یک قصه ای دارد و این قصه 
اس��ت که شما را جلو می برد. سوالی که در هر اثر 
داس��تانی و سینمایی برای مخاطب پیش می آید 
و همان س��وال بیننده را برای ادامه تماشا تشویق 
می کند این است که »بعدش چه« اگر مخاطب از 
خودش این دو کلمه را بپرس��د یعنی می خواهد 
بقیه فیلم را هم تماش��ا کند. در این مس��تند هم 
مدام مخاطب با این سوال پیش می رود که بعدش 
چه؟ اان که اینها بزرگ 
چه؟  بعدش  می ش��وند، 
وقتی که درگیر ش��دند 
بع��دش چه؟ ح��اا وارد 
فتنه شدند بعدش چه؟ 
اان ک��ه زخمی ش��دند 
وقت��ی  چ��ه؟  بع��دش 
کشته نشد بعدش چه؟ 
همچنین تصاویری که ما در این مستند استفاده 
کردی��م، بک��ر هس��تند و تصاوی��ری از مصطفی 
ص��درزاده آورده ش��ده ک��ه تقریبا کس��ی آنها را 
ندیده اس��ت. این اتفاق برای بقیه شهدای حاضر 
در مستند هم تکرار شده است. نکته جالب دیگر 
این اس��ت که با وجود محت��وا و مضمون جنگی، 
به هیچ وجه خش��ونتی که در اغلب مستندهای 
مش��ابه می بینیم،  در آن دیده نمی ش��ود. یعنی 
یک درام قصه گو و جنگی که هیچ خش��ونتی در 
آن دیده نمی ش��ود. ما بس��یار تاش کردیم این 
مستند چش��م نواز و لطیف باش��د و زمان زیادی 

سر اصاح رنگ آن صرف شد تا اثر برای مخاطب 
از نظر بصری جذاب باش��د. مساله دیگر هم بحث 
موش��ن ها بود. نخس��تین فیلمنامه ای که نوشته 
 بودم، بحث سر بازس��ازی صحنه بود و خلق یک 
اثر مس��تند - بازس��ازی که به خاطر چالشی که 
در بودجه با آن مواجه ش��دیم نتوانستیم مستند 
 را ب��ه صورت م��ورد نظ��ر درآوریم. م��ا تقریبا با 
یک پانزدهم بودجه ای که بنا بود این اثر را بسازیم 
کار را پیش بردیم که به هرکس��ی می گوییم، باور 
نمی کند عابدان کهنز با چنین بودجه ای ساخته 
ش��ده باشد. به جای بازسازی موشن ها را طراحی 

و دکوپاژ کردیم. 
  بخ�ش مهم�ی که در این مس�تند وج�ود دارد 
مربوط به فتنه 88 اس�ت که این بخشی از زندگی 
شهید صدرزاده محسوب می شود. اما خب! برخی 
به مصلحت یا هر دلیل دیگر، ممکن است بگویند 
وج�ود این بخش ها در مس�تند باعث جبهه گیری 
نس�بت به آن می شود و برخی نسبت به آن موضع 
بگیرند. آیا بنا دارید در این س�کانس ها تغییری به 

وجود بیاورید؟ 
ما بنا نداش��تیم در این مستند دسته بندی های 
عجیب و غریب��ی از فتنه ارائه دهیم. آنچه بارز بوده 
این است که فتنه وجود داشته و عوامل و شرایطش 
هم مشخصند. اما ما بنا نداشتیم در این باره  بحث 
تحلیل��ی کنیم. ما قصه مان از آنج��ا عبور می کرد و 
س��یر زندگی قهرمان های داس��تان ما از میان فتنه 

می گذشت و همین باعث شد به آن بپردازیم. 
  برنامه شما برای اکران های بعدی چیست؟

وقتی این کار را دنبال بحث جش��نواره نبودیم 
می ساختیم. جش��نواره ای بودن یک مساله است 
و اینک��ه اثر بین مردم دس��ت به دس��ت ش��ود و 
م��ورد تمجید آنها قرار بگیرد مس��اله دیگری. هر 
جشنواره ای نگاه خاص خودش را دارد و با توجه به 
سیاست هایش ممکن است اتفاقات خاص خودش 
را رقم بزند. اان هم بیشتر به فکر اکران های مردمی 
هستیم. س��عی کردیم در جشنواره عمار به عنوان 
مردمی ترین جشنواره در ایران حضور پیدا کنیم که 
این امر محقق شد و خدا را شکر از این اثر استقبال 

بی نظیری شد. 

تجسمی

وطن امروز  شماره 2627  سه شنبه 18 دی 1397

مراسم هفتادوششمین دوره 
جوایز سینمایی و تلویزیونی 
گلدن گلوب روز گذش��ته در هت��ل بورلی هیلتون 
برگزار ش��د و برگزیدگان بخش ه��ای مختلف آن 
معرفی ش��دند. به گ��زارش »وطن امروز«، مراس��م 
هفتادوششمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی 
گلدن گلوب در شرایطی برگزار شد که فیلم »کتاب 
سبز« با دریافت ۳ جایزه و فیلم »روما« با ۲ جایزه، 
نسبت به سایر آثار امسال بیشتر درخشیدند. در این 
مراس��م کریستین بیل، مایکل داگاس، گلن کلوز 
و ماهرشاا علی از جمله بازیگران شناخته شده ای 
بودند که توانس��تند جایزه بازیگ��ری گلدن گلوب 
را در بخش های مختل��ف دریافت کنند. در بخش 
تلویزیونی نیز سریال های »آمریکایی ها« و »روش 
کامینسکی« به ترتیب بهترین سریال درام و کمدی 
نام گرفتند. »س��اندرا اوه« بازیگر چینی- کانادایی 
که به هم��راه »اندی س��مبرگ« بازیگر و کمدین 
آمریکای��ی اجرای مراس��م گلدن گل��وب ۲۰۱۹ را 
برعهده داش��تند، موفق ش��د برای بازی در سریال 
»کشتن ایو« برنده جایزه بهترین بازیگر زن سریال 
درام ش��ود. این نخس��تین بار در 4 دهه اخیر است 
که یک آس��یایی تبار موفق به کس��ب جایزه نقش 
اصلی سریال  در جوایز گلدن گلوب می شود. بر این 
اساس در بخش جوایز سینمایی این دوره از مراسم 
گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم درام به »راپسودی 
بوهم��ی« و جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال 

به فیلم »کتاب سبز« رسید. 
همچنین آلفونس��و ک��وارون 
فیل��م  کارگردان��ی  ب��رای 
تحسین شده »روما« توانست 
جایزه بهترین کارگردانی آثار 
سینمایی این دوره را به دست 

آورد. در بخش بهترین بازیگران مرد و زن فیلم های 
درام نی��ز به ترتیب رامی مل��ک و گلن کلوز برای 
بازی در فیلم های »راپسودی بوهمی« و »همسر« 
موفق به دریافت جایزه ش��دند و در بخش بهترین 
بازیگ��ر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال و بهترین 
بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال نیز به ترتیب 
کریستین بیل برای بازی در فیلم »معاون« و اولیویا 
کولمن برای بازی در »محبوب« موفق به کس��ب 
جایزه شدند. همچنین در بخش بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد، ماهرش��اا علی ب��رای بازی در »کتاب 
س��بز« و در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
رجینا کینگ برای ایفای نقش در »اگر خیابان بیل 
می توانست حرف بزند« توانستند جوایز این بخش 
را به خانه ببرند. جوایز بهترین فیلمنامه و بهترین 
موس��یقی اصلی متن نیز به ترتیب به پیتر فارلی، 
نی��ک واله لونگا و برایان کوری ب��رای فیلم »کتاب 

سبز« و جاستین هورویتز برای 
فیلم »نخستین انسان« رسید. 
۳ جای��زه بهتری��ن ترانه فیلم 
بهترین فیلم خارجی و بهترین 
انیمیشن امسال نیز به ترتیب 
به ۳ اثر »ستاره ای متولد شده 
اس��ت«، »روما« و »مرد عنکبوتی، به درون دنیای 
عنکبوتی« اهدا ش��د. پس از ای��ن بخش نوبت به 
اهدای جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۹ در بخش تلویزیونی 
رس��ید. در این بخش ۲ س��ریال »آمریکایی ها« و 
»روش کامینس��کی« به ترتیب توانس��تند جوایز 
بهترین س��ریال درام و بهترین س��ریال کمدی یا 
موزیکال امس��ال را از آن خود کنند. همچنین در 
۲ بخش بهترین بازیگر مرد و زن سریال درام جوایز 
به ریچارد مدن برای »بادیگارد« و س��اندرا اوه برای 
»کشتن ایو« رسید و جوایز بهترین بازیگر مرد و زن 
س��ریال موزیکال یا کمدی نیز به ترتیب به مایکل 
داگاس برای »روش کامینسکی« و ریشل بروسنام 
برای »خانم میزل شگفت انگیز« اهدا شد. در بخش 
بهترین س��ریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی نیز »ترور 
جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی« توانست 
جایزه امسال را به خانه ببرد. ۲ جایزه بهترین بازیگر 

مرد و زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی نیز به دارن 
کریس برای »ترور جانی ورس��اچه: داستان جنایی 
آمریکایی« و پاتریشیا آرکت برای »فرار به دانمورا« 
رسید. بن ویشاو برای »یک رسوایی خیلی انگلیسی« 
و پاتریش��یا کارکسون برای »چیزهای تیز« نیز ۲ 
چهره ای بودند که ۲ جایزه بهترین بازیگر مرد و زن 
مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی امسال 
را به خانه بردند. مهم ترین حاش��یه  مراسم امسال 
گلدن گلوب مربوط به صحبت های کریستین بیل 
بود؛ بازیگری که توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را 
برای فیلم »معاون« به دست آورد. بیل در این فیلم 
نقش دیک چنی، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 
را بازی کرده اس��ت. وقتی او برای گرفتن جایزه اش 
روی س��ن رفت از »شیطان« به خاطر الهاماتی که 
به او برای بازی در نقش دیک چنی داش��ته تشکر 
کرد! او در جای دیگری از صحبت هایش گفت آدام 
مک کی، کارگردان فیلم »معاون« دنبال شخصی با 
حداقل کاریزما برای ایفای نقش بود. بیل از حضار 
خواست که یک فرد بی ش��خصیت دیگر را هم به 
او معرفی کنند و در پاس��خ ب��ه خودش گفت: »به 
چه کس��ی فکر می کنید؟ میچ مک کانل؟!« میچ 
مک کانل، رئیس حزب اکثریت کنگره آمریکا و از 
سیاستمداران سرشناس جمهوری خواه است. در این 
دوره صحبت  های ضد ترامپ کاهش چش��مگیری 
نسبت به سال های گذشته پیدا کرده بود، هر چند 

باز هم می شد آنها را شنید.

برندگان گلدن گلوب 2019 معرفی شدند
شب درخشش »کتاب سبز« و »روما«

سینمای جهان

گفت وگوی »وطن امروز« با مجید رستگار 
کارگردان مستند »عابدان کهنز«

 قصه
بچه های مسجد

مستندمان سینمایی و قصه گو است

تئاتر

خبر

کتاب

تلویزیون
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مارکا

برنابئو خالی از تماشاگر
موندودپورتیوو

10 امتیاز اختاف 
اسپورت

سوپر صدرنشین
آ.اس

مادرید ناامید

تساوی بدون گل فلسطین و سوریه
فلس��طین و سوریه به تس��اوی بدون گل 
در جام ملت های آسیا 2019 رضایت دادند. 
2 تیم فلسطین و س��وریه از دور اول مرحله 
گروهی گروه B جام ملت  های آسیا به مصاف 
ه��م رفتند که نتیجه    اش تس��اوی بدون گل 
بود. در نیمه اول سوریه مطابق انتظار توپ و 
میدان را در اختیار داش��ت و حمات زیادی 
سمت دروازه فلسطین طراحی کرد. مهم     ترین 
صحنه این دیدار در نیمه اول ضربه سر عمر 
خربین و س��یو زیبای سنگربان فلسطین در 
دقیقه 26 بود. نیمه اول با نتیجه صفر- صفر 
به پایان رس��ید. در نیم��ه دوم همانند نیمه 
اول این دیدار فلس��طین حرفی برای گفتن 
نداشت و با اخراج محمد صالح در دقیقه 69، 
به اک دفاعی فرو رفت اما بازیکنان س��وری 
با بی دقتی فرصت  های خ��ود را یکی پس از 
دیگری از دست دادند تا این دیدار با تساوی 

بدون گل به پایان برسد.

شوک بزرگ به تیم ملی فوتبال 
عربستان

یک��ی از کلیدی تری��ن و تاثیرگذارتری��ن 
بازیکنان عربس��تان به خاطر آس��یب دیدگی 
جام ملت  های آس��یا را از دس��ت داد.  به نقل 
از اس��پورت، تیم مل��ی فوتبال عربس��تان با 
ترکیبی ج��وان و کم تجربه به جام ملت  های 
آسیا آمده است. عربستان در نخستین دیدار 
خود ب��ه مصاف کره ش��مالی خواه��د رفت. 
خبر بد برای هواداران فوتبال در عربس��تان 
اینکه س��رمربی این تیم مجبور شد سلمان 
الف��رج، بازیکن تاثیرگ��ذار و کلیدی خود را 
به خاطر تش��دید آسیب دیدگی در تمرینات 
خ��ط بزند و نوح الموس��ی را ب��ه جای او فرا 
بخواند. س��لمان الف��رج، هافبک الهال قلب 
تپن��ده عربس��تان در میان��ه می��دان بود و 
بدون ش��ک غیبت او در جام ملت  های آسیا 
بدترین خبر برای هواداران فوتبال س��عودی 
و همچنین سرمربی تیم است. این تنها خبر 
نگران کننده در اردوی عربستان نیست، چرا 
که عبداه الخیبری، دیگر بازیکن تاثیرگذار 
سعودی ها هم با آس��یب دیدگی مواجه شده 
 و ب��ه احتم��ال خیلی زیاد دیدار نخس��ت را

 از دست بدهد.

پیروزی دشوار شاگردان لیپی
در نخستین گام

تیم ملی فوتبال چین موفق شد با برتری 
2 بر ی��ک برابر قرقیزس��تان، جام ملت های 
آس��یا را ب��ا برد ش��روع کن��د. تیم های ملی 
فوتبال چین و قرقیزستان در نخستین بازی 
خود در جام ملت های آس��یا از گروه سوم در 
ورزش��گاه العین امارات به مصاف هم رفتند 
که در نهایت چین موفق ش��د با نتیجه 2 بر 
یک به پیروزی برس��د. در این مس��ابقه ابتدا 
قرقیزستان با گل ایسرائیلوف در دقیقه ۴2 از 
چین پیش افتاد و با برتری، نیمه اول را تمام 
ک��رد اما این تیم چین ب��ود که در نیمه دوم 
بازی باخته را با برد عوض کرد. پاول ماتیاش، 
دروازه بان قرقیزستان در دقیقه ۵1 به اشتباه 
ت��وپ را وارد دروازه تیم خودی کرد تا بازی 
به تس��اوی کشیده ش��ود. در دقیقه ۷۸ هم 
یودابائو که در نیمه نخست به عنوان بازیکن 
تعویضی به زمین مس��ابقه رفت��ه بود، روی 
غفلت مدافعان قرقیزس��تان گل دوم را برای 
چین به ثمر رس��اند تا چینی ها در نخستین 

گام صاحب 3 امتیاز شوند.

پیروزی خفیف کره جنوبی
مقابل  فیلیپین

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در نخس��تین 
دیدار خود در جام ملت های آس��یا فیلیپین 
را شکست داد. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در 
نخس��تین دیدار خود در جام ملت  های آسیا 
در ورزش��گاه آل مکتوم شهر دوبی به مصاف 
فیلیپین رفت و توانست با یک گل به پیروزی 
برسد. »اوی جو هوانگ« در دقیقه 6۷ برای 
کره جنوبی گلزنی کرد و زمینه س��از کس��ب 
3 امتیاز برای کره ای ها ش��د. کره جنوبی در 
ش��رایطی در این مس��ابقه به پیروزی رسید 
که فیلیپین در نیم��ه دوم روی ضدحمات 
صاح��ب 3-2 موقعی��ت خوب ش��د و حتی 
می توانس��ت دروازه کره جنوب��ی را باز کند. 
در دیگر بازی این گروه تیم چین توانست با 
نتیجه 2 بر یک مقابل قرقیزستان به پیروزی 
برس��د. به این ترتیب چین ب��ا 3 امتیاز و با 
گل زده بیش��تر در صدر جدول گروه سوم و 

کره جنوبی در رده دوم قرار گرفت.

سکوت عجیب پس از مرگ 2 نفر در دیزین
مسؤوان در خواب هستند؟

با گذش��ت چند روز از حادثه جاده شمشک 
به دیزین ابعادی تازه از این واقعه تلخ منتشر شد 
اما آنهایی که باید مسؤولیت این اتفاق را بپذیرند 
سکوت کرده اند! چند روز از ریزش بهمن در جاده 
شمش��ک به دیزین می گ��ذرد؛ حادثه ای تلخ که 
منج��ر به فوت یک کارگر )محم��د صادقی( زیر 
آوار سنگین بهمن شد. شنیده می شود این کارگر 
تنها قربانی بهمن نبود، بلکه یک تبعه افغان نیز 
در این حادثه جان خود را از دس��ت داده اس��ت 
اما در کمال ناباوری نامی از وی شنیده نمی شود! 
در این حادثه حس��ن کیاشمشکی نیز بشدت از 
ناحیه پا دچار آس��یب دیدگی و به بیمارس��تان 
منتقل شد که تا این لحظه هیچکس مسؤولیت 
پرداخت هزینه مربوط به درمان وی را نپذیرفته 
اس��ت. مس��ؤوان پیس��ت و بهره برداران دیزین 
باید همانطور که مصرانه در راه بازگش��ایی جاده 
 شمشک به دیزین خود را به آب و آتش می زنند،

 در پذیرفتن مسؤولیت حوادث در این جاده نیز در 
خط مقدم باشند ولی خبری از آنها نیست. گفته 
می شود یکی از مسؤوان اصلی پیست با این ادعا 
که هیچ حکم رسمی در دیزین دریافت نکرده از 
پذیرفتن هرگونه مسؤولیتی خودداری کرده است. 
نکته جالب دیگ��ر اینکه خبرهایی از وثیقه 1۵0 
میلیونی و آزادی بی قید و شرط متهم شماره یک 
این پرونده در دادس��رای رودبار و قصران شنیده 
می ش��ود. برخی از بومیان نگران تاش مسببان 
برای وارونه نشان دادن علت مرگ جان باختگان 
هستند؛ نگرانی ای که بعید می رسد منطقی باشد، 
چرا که علت مرگ کاما روش��ن اس��ت؛ ریزش 
بهمن! اما جای یک س��وال اساس��ی هنوز خالی 
است؛ تیم پاکسازی جاده شمشک به دیزین چرا 
و با مجوز چه فرد یا افرادی درست یک روز بعد از 
بارش برف در جاده مشغول به کار شدند؟ هر کس 
آشنایی هر چند اندک با بارش برف و ریزش بهمن 
داشته باشد، می داند حداقل یک روز پس از بارش 
برف سنگین احتمال ریزش بهمن بسیار بااست، 
کما اینکه در این جاده در روز واقعه 9 بهمن ریزش 
کرده و اگر این جاده همان روز بازگشایی می شد 
احتمال فاجعه انسانی وسیع تر با قربانیان بیشتری 
وجود داش��ت. آیا از دست رفتن جان دو انسان تا 
این حد بی ارزش است که هنوز هیچ فرد یا نهادی 
حتی یک معذرت خواهی ساده در این باره نکرده 
است؟ هیچ فردی از شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزش��ی و حت��ی وزارت ورزش و جوانان واکنش 
هر چند کوچکی نس��بت به این موضوع نداشته 
اس��ت و ظاهرا کس��ی هم به دنبال مقصر حادثه 
نیست. فدراسیون اسکی هم که مثل همیشه تنها 
تماش��اگر اتفاقات رخ داده است. اما همه اینها را 
هم ک��ه فراموش کنیم دردناک ترین موضوع این 
اس��ت که هنوز مهر نامه های متعدد درباره عدم 
ایمنی این جاده خشک نشده  و تکلیف قربانیان 
مشخص نشده است، شنیده می شود مستاجران 
جدید پیست، قول بازگشایی مجدد جاده ظرف 

چند روز آینده را داده اند. 

واکنش رسانه های استرالیا به باخت تیم شان
به خانه بازگردید!

رسانه  های استرالیایی بعد از شکست تیم شان 
در نخستین بازی جام ملت  های آسیا به تمجید از 
بازی تیم اردن پرداخته و از تیم ملی کشورش��ان 
که ملقب به ساکروس است خواسته  اند بعد از این 
شکست زودتر به استرالیا بازگردد. روزنامه ااتحاد 
ام��ارات دیروز با انتش��ار گزارش��ی در این رابطه 
نوشت: »رس��انه  های استرالیایی ضمن تمجید از 
تیم اردن به تیم شان که به ساکروس ملقب است 
لقب ش��اکروس که معنای شوکه کننده می دهد، 
داده   ان��د«. در این گزارش به نق��ل از روزنامه  های 
اس��ترالیا آمده است: اولین شکس��ت استرالیا از 
زمان حض��ور گراهام آرنولد در بدترین ش��رایط 
رقم خورد، آن هم در برابر تیمی که در رنکینگ 
فیفا 6۸ رتبه از استرالیا پایین      تر است؛ این نشانه 
مشکات  بزرگ در تیم ملی استرالیاست. در این 
گزارش نبود یک هافبک قدرتمند در مرکز زمین 
و کمبود مهاجمان تمام کننده به عنوان بزرگ ترین 
نقطه ضعف  های تیم ملی استرالیا در داخل زمین 
عنوان شده اس��ت. البته که استرالیا در این دوره 
از رقابت ه��ا 3 بازیکن مهمش به نام دنیل ارزانی، 
مارتین بویل و متیو کیل��ی را به همراه ندارد اما 
ای��ن برای تیمی که با عن��وان مدافع قهرمانی پا 
به مسابقات گذاشته بهانه قابل قبولی به حساب 
نمی         آی��د. اس��ترالیایی ها در فض��ای مجازی هم 
نقدهای تندی را نس��بت به بازیکنان و تیم ملی 
این کش��ور وارد کردند. برخی کاربران نوشته  اند 
استرالیا با بازیکنانی که از بوندس لیگا و لیگ برتر 
انگلستان آمده  اند به جام ملت  های آسیا آمده و در 
نهایت برابر تیم کم ستاره اردن شکست خورده اند. 
»بریزبین تایم« دیگر رس��انه استرالیایی نوشت: 
»تیم 109 رنکینگ فوتبال جهان توانست قهرمان 
آس��یا را براحتی شکس��ت بدهد«. ای��ن روزنامه 
نوش��ت: »آرنولد که با هدف س��اخت استرالیایی 
جدی��د آمده و نتایج خوبی هم گرفته بود حاا با 
شکست برابر اردن با این سوال مواجه خواهد شد 
که آیا واقعا می تواند جانشینی برای تیم کیهیل 

پیدا کند؟«

گزارش اخبار

پس از قرارگیری گادوین منشا در لیست مازاد تیم 
پرسپولیس          ، خرید یک مهاجم از سوی سرخ ها قطعی 
شد. در ابتدای فصل نقل وانتقاات زمستانی نام   هایی 
چون رضا قوچان ن��ژاد و مهدی طارمی بیش از بقیه 
به پرسپولیس نزدیک بودند اما هر چه زمان گذشت، 
این دو مهاجم ایرانی از پرس��پولیس دور و گزینه  های 
خارجی به س��بد خرید س��رخ ها اضافه ش��دند. اکثر 
گزینه   هایی که در رسانه ها مطرح می شدند، مهاجمان 
کروات، صرب یا مجار بودند و نکته مش��ترک درباره 
آنها قد بلندش��ان بود که این موضوع نش��ان می داد 
سرمربی تیم پرسپولیس برای نیم فصل دوم درصدد 
خرید مهاجمی سرزن و مناسب محوطه جریمه است. 
خ��ود برانکو در این باره می گوی��د: »درباره فوتاکس و 
قوچان نژاد هم صحبت ش��ده بود و اان هم بودیمیر. 
برای هر پس��تی که دنبال بازیکن باش��ید، همیش��ه 
3-2 گزینه هست. فوتاکس مجارستانی بود و بازیکن 
هایدوک اش��پیلت. او در انگلیس بازی کرده بود ولی 
متأس��فانه 2 سال اس��ت که بازی نمی کند و با توجه 
به اینکه از ناحیه رباط صلیبی مصدوم بوده و یکسری 
مشکات در شهر اشپیلت داشته است اما به طور قطع 

گران ترین بازیکن در بین گزینه های ما بود«.
یکی از مس��ائلی ک��ه در این زمینه مطرح ش��د، 
موضوع قیمت بازیکنان بود. حتی مدیر رسانه ای تیم 
پرسپولیس نیز نسبت به گران بودن مهاجمانی چون 
رضا قوچان نژاد اشاره و اعام کرد که برانکو نمی خواهد 
ت��وازن مالی تیم به هم بخورد. س��رمربی کروات تیم 
پرسپولیس با تایید این صحبت ها اظهار داشت: »باید 
عرض کنم که باشگاه پرسپولیس، باشگاهی است که 
بودجه مش��خصی دارد و من به ای��ن موضوع احترام 
می گذارم. اصاً دلم نمی خواهد این س��قف شکسته 
ش��ود و اعداد و ارقامی مطرح شود که نتوانیم جوابگو 
باشیم«. اما سوال اصلی درباره آینده پست مهاجم در 
پرسپولیس است. سرخ ها در نیم فصل اول نتوانستند 

آنطور که باید و شاید در فرآیند هجومی موفق باشند 
و این موضوع اهمیت انتخاب درست مهاجم خارجی 
را بیشتر و بیشتر می کند. از طرف دیگر کاهش ارزش 
ریال در برابر دار س��بب شده باشگاه ها درباره خرید 
بازیکنان خارجی وس��واس بیش��تری به خرج دهند. 
برانکو ایوانکوویچ در این باره می گوید: »بین قوچان نژاد 
و بودیمیر هم تفاوت ش��ان این اس��ت ک��ه بودیمیر 
بازیکنی اس��ت که در حال حاضر بیش��تر مورد نیاز 
ماست، چون او بازیکن 1۸ قدم هست و بازیکنی است 
که گل می زند یا حداقل تا به حال می زده اس��ت. قد 
او باای 190 س��انتیمتر دارد و انتظار دارم که خیلی 
راحت و خیلی سریع خودش را با نحوه کار ما تطبیق 
دهد. به خاط��ر همین کفه ترازو به س��مت بودیمیر 
سنگین تر بود تا قوچان نژاد، نه به خاطر اینکه کروات 
است اما از طرفی هم به این دلیل که ایشان را خیلی 

بهتر می شناسم تا بازیکنان دیگر«.
س��رمربی تیم پرس��پولیس در نشست خبری با 
س��والی درباره مهدی طارمی نیز مواجه شد. طارمی 
که یک��ی از بازیکنان مورد عاقه برانکو اس��ت، این 
روزه��ا در اردوی تیم ملی حضور دارد اما ش��ایعات 
حاکی از چراغ سبز هر دو طرف برای بازگشت است، 
البته شایعاتی که در روزهای اخیر کم رنگ شده  اند 
اما برانکو به صورت تلویحی جذب طارمی را تکذیب 
ک��رد و گفت: »فکر می کنید الغرافه مجانی او را آزاد 
می کند که بیاید؟ قطعا خیر. این پروسه ای است که 
نمی توانم منتظرش بمانم. پرسپولیس از تیم الغرافه 
بهتر اس��ت اما شاید او 2 برابر پرسپولیس در الغرافه 
قرارداد داشته باشد. اطاعی از آمدن طارمی ندارم. از 
طریق سایت ها و رسانه ها این مطلب عنوان می شود. 

دیگر به طارمی فکر نمی کنیم«.

بخش پایانی صحبت  های برانکو درباره قیمت 
بازیکنان خارجی بود، او توضیح داد: »س��ال اول 
توضیح دادم که پرسپولیس بارسلونا نیست. باید 
خ��ودم ای��ن را درک کنم. نمی خواهی��م بازیکن 
خارج��ی بیاوریم صرفا به ای��ن خاطر که خارجی 
اس��ت و بهتر از بازیکنان فعلی ما نباشد. بازیکن 
درس��ت و حس��ابی کمتر از یک، 2 یا 3 میلیون 
یورو نیس��ت. پرس��پولیس نمی تواند ای��ن رقم را 
بپردازد. به همین خاطر اصرار ندارم الکی بازیکن 
بیاوریم. بازیکن 200 هزار داری خارجی بهتر از 
بازیکن ایرانی نیس��ت مگر اینکه واقعا »بزنید در 
خال«، مثل بشار رسن که به خال زدیم. خودم هم 
اجازه نمی دهم خارج از سقف تعیین شده بازیکن 
بیاوریم. بودیمیر در چارچوب همین سقف است و 

حتی ارزان تر از گادوین منشا«.

جان دردن: فوتبال هند با پیروزی جالب توجه اخیرش 
در جام ملت های آس��یا، گذش��ته نسبتا موفق خودش 
را ی��ادآوری کرد. برای یافت��ن ردپایی از قدرت هند در 
فوتبال آس��یا باید به س��ال های دور و در واقع دهه ۵0 
بازگردیم؛ زمانی که این کشور در آسیا یک غول بزرگ 
به حس��اب می آمد. هند با کناره گیری و کنار گذاشته 
شدن تمام رقبایش بدون هیچ رقیبی، نخستین  کشور 
مستقل آسیایی حاضر در تاریخ جام جهانی نام گرفت اما 
فدراس��یون فوتبال این کشور به دایلی مانند نداشتن 
بودجه س��فر به برزیل، میزبان جام جهانی 19۵0، عدم 
فرصت کافی برای تمرین و آماده سازی و ترجیح المپیک 
به جام جهانی، مانع حضور هند در نخستین جام جهانی 
پس از جنگ جهانی دوم شد. البته به زعم سرمربی وقت 
تیم ملی هند که در واقع پلیسی از شهر حیدرآباد بود، 
فدراسیون فوتبال این کشور، قانون جدید وضع شده از 
س��وی فیفا مبنی بر منع بازی با پای برهنه )کاری که 
در المپیک های قبلی رایج بود( را بهانه ای برای سرپوش 
گذاشتن بر بی پولی و عدم تدارکات ازم قرار داد و اصرار 

به بازی با پای برهنه را دلیل کنار 
کش��یدن و در واقع خط خوردن 
نام هند از جمع تیم های حاضر 
در جام جهان��ی 19۵0 دانس��ت! 
فوتبال هند با وجود نرسیدن به 
آرزوی حض��ور در جام جهانی با 

ق��درت به کار خودش ادامه داد و با برتری یک بر صفر 
مقابل ایران در فینال، قهرمان فوتبال بازی های آسیایی 
در سال 19۵1 به میزبانی خودش شد. آنها قبل از اینکه 
3 سال بعد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی راهی مانیل، 
میزبان دوره بعدی بازی های آسیایی شوند، نماینده قاره 
کهن در فوتبال المپیک نام گرفتند اما با شکس��ت 10 
بر یک مقابل یوگس��اوی و باخت به فناند در همان 
دور اول حذف ش��دند. در مانیل، هند در گروهش دوم 

و حذف ش��د. هن��د در المپیک 
19۵6 چش��م ها را خی��ره کرد. 
نوی��ل دس��وزا در ب��ازی مرحله 
استرالیا  مقابل  یک چهارم نهایی 
نخس��تین  آس��یایی رقم زننده 
یک هت تری��ک در تاریخ فوتبال 
بازی های المپیک نام گرفت و تیمش را به نیمه نهایی 
رس��اند اما هند در نهایت با شکس��ت در نیمه نهایی و 
بازی رده بندی، چهارم ش��د. یک ناکام��ی دیگر در راه 
رسیدن به مدال برنز این بار در بازی رده بندی بازی های 
آس��یایی س��ال 19۵۸، هند را ناراحت کرد اما دلیلی 
برای ناامیدی وجود نداش��ت، چون تیم در سال 1962 
با برت��ری بر کره جنوبی برای دومی��ن بار فاتح فوتبال 
بازی های آسیایی شد. اتفاقی که در جریان صعود هند 

به جام جهانی 19۵0 رخ داد، در بازی های مقدماتی جام 
ملت های آسیا هم رقم خورد. این تیم با کناره گیری همه 
رقبایش به جام سال 196۴ راه یافت اما در رقابت هایی 
که در یگ گروه ۴ تیمی انجام ش��د، 2 امتیاز کمتر از 
میزبان به دست آورد و دوم شد؛ عنوانی که هنوز بهترین 
رده این تیم در تاریخ جام ملت های آس��یا به حس��اب 
می آید. از آن زمان دیگر کس��ی از فوتبال هند چیزی 
نش��نید تا اینکه اوایل هزاره جدید با استخدام مربیان 
خارجی و برپایی چند کمپ مجهز، رس��تاخیز فوتبال 
این کش��ور شروع شد. چند تاش ناموفق در بازی های 
آس��یایی نتیجه ای به ارزش کشف س��تاره هایی مانند 
»س��ونیل چتری« داش��ت؛ مردی که با زدن 2 گل در 
جریان برتری ۴بر1 هند مقابل تایلند، نخستین  پیروزی 
کش��ورش در این جام را پس از ۵۵ سال انتظار رقم زد 
و تع��داد گل های ملی اش را به عددی بااتر از گل های 
لیونل مسی افسانه ای برای آرژانتین رساند. آیا درخشش 
بالیوودی هند دوام خواهد داشت یا این جرقه خاموش 
می ش��ود؟ تنها زمان می تواند به این سوال پاسخ دهد.

به بهانه نخستین  برد تاریخی هند در جام ملت ها
پابرهنه های قدرتمند

حرف  های مهم برانکو درباره تحوات خط حمله قرمزها

گزینه ارزان      تر می آید

تیم ملی فوتبال ایران بازی با یمن را خیلی خوب 
شروع کرد و ۵ گل به حریفش در بازی نخست زد؛ 
شروعی که نش��ان می دهد چرا در اکثر سایت  های 
پیش بینی، تیم ملی ایران به همراه کره جنوبی شانس 

اول قهرمانی به حساب می آید.
تیم مل��ی فوتب��ال ای��ران برخ��اف رقب��ای 
سرشناس��ش در رقابت  های جام ملت های آس��یا 
توانس��ت در نخستین گام برد پرگل و مطمئنی را 
به دست آورد. در حالی که کره جنوبی، امارات، چین 
و اس��ترالیا در دام ب��ازی اول افتادند و بازی خوبی 
به نمایش نگذاشتند، ایران در بازی نخست خیلی 
زود توانست یمن را گوشه رینگ ببرد. شوت عالی 
آزمون و ریباند طارمی موجب گل اول ایران ش��د. 
کاش��ته تماشایی اش��کان دژاگه و تیر دروازه و گلر 
یمن گل دوم مان را رقم زد و سانتر تماشایی رامین 
و ضربه س��ر دیدنی طارمی هم شد گل سوم ایران 
در کمت��ر از 2۴ دقیقه! تیم مل��ی در نیمه دوم هم 
هجومی بود. گل چهارم را سردار زد؛ بعد از چند بار 
ناکامی، باز روی یک پاس به بیرون، او با بغل پا گل 

زد و ت��اش دفاع یمن برای در آوردن توپ از روی 
خط بی اثر بود. زیباترین گل ایران در این بازی را اما 
تعویض طایی کی روش زد. سامان قدوس که جای 
وحید امیری به زمین آمد با شوتی چکشی از پشت 
محوطه جریمه گل زد. یک گل دیدنی و کی روش 
هم تازه از بعد گل چهارم بود که خوشحالی کرد. در 
روزهایی که بزرگان جام را برابر کم نام ها بد ش��روع 

کردن��د، ایران بهترین نتیجه تا روز س��وم را گرفته 
اس��ت؛ نتیج��ه ای که البته برای ما فق��ط 3 امتیاز 
داش��ت اما هشداری است برای رقبا. این بازی برای 
تیم ملی نکات مثبتی داشت؛ ایران گلزنی زیاد را بعد 
بازی سال ها قبل برابر بحرین در یک بازی رسمی 
تجربه کرد و ترابی در خط هافبک عالی نشان داد 
تا جا برای رقبایش مثل امیری و دیگران تنگ شود.

بهترین شروع ■
تیم مل��ی ایران توانس��ت با پی��روزی ۵ گله 
یم��ن را در هم بکوب��د و با تحقیر این تیم، جام 
ملت  های آس��یا را آغاز کن��د. برد با ۵ گل باعث 
ش��د ش��اگردان کارلوس کی روش رک��ورد تیم 
جال طالبی را شکس��ته و پرگل     ترین افتتاحیه 
تاری��خ جام ملت  های ایران را رقم بزنند. پیش      تر 
در س��ال 2000 تیم مل��ی موفق ش��ده بود در 
نخستین بازی    اش لبنان میزبان را با نتیجه ۴ بر 
صفر شکست دهد. نکته جالب اینکه در آن بازی 
هم یکی از بازیکن��ان تیم ملی همچون طارمی 
دبل کرد، آن روز حمید اس��تیلی در دقایق ۷۵ 
و ۸۷ دروازه لبنانی ه��ا را باز کرد و 2 گل بعدی 
را چهره  های اساطیری فوتبال ایران، کریم باقری 
و علی دایی به ثمر رس��اندند، البته ایران فرصت 
این را داش��ت که بتواند گل  های بعدی را هم به 
ثمر برساند اما ملی پوشان با بدشانسی و کم دقتی 
چند فرصت را از دست دادند تا اختاف ایران و 

یمن همان ۵ گل باقی بماند.

آغاز طوفانی تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا با پیروزی 5 برصفر مقابل یمن
خط و نشان برای جام

حواشی جام ملت ها
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گروهبینالمل�ل: چرخش داینامیک جلیقه زرد ها 
کاما محس��وس اس��ت. آنها که 2 ماه قبل یعنی 
در نوامب��ر 2018 با بهانه افزایش قیمت س��وخت 
ب��ه خیابان ها آم��ده بودند، اکن��ون در یک تغییر 
قاب��ل توجه از اعتراض��ات صرفا ضد دولتی صنفی 
به مخالفت آشکار با دولت رسیده اند. نمونه روشن 
این رویداد را می توان در اعتراضات 5، 6 و 7 ژانویه 
مشاهده کرد که هر کدام حاوی مسائل قابل توجهی 
بود. حرکت معترضان در فرانسه به سوی تفکیک 
جنسیتی که با »مشت زنان« آغاز شده است، نشان 
می دهد بحران اجتماعی در فرانسه نه تنها مربوط به 
مساله مهاجران و بومی هاست، بلکه مرد ها و زن ها 
نیز مطالبات متنوع و بعضا مختلفی دارند که بانکدار 
جوان قادر نیست به آنها رسیدگی کند. نظرسنجی ها 
همچنین نشان می دهد 2 دولت انگلیس و فرانسه 
در ح��ال حاضر در بااترین س��طح ناپایداری قرار 
دارن��د و امانوئل مکرون در کن��ار ترزا می  احتمال 
می رود س��ال 2019 را در مناسب حکومتی خود 
به پایان نرسانند. یورونیوز در این رابطه گزارشی را 
منتشر کرده که نشان می دهد همان طور که اشاره 
شد مس��اله زنان و تفکیک جنسیتی معترضان از 
سطح ش��عار و بحث های عمومی خارج شده و به 
یک هویت عینی مبدل ش��ده است به طوری که 
صدها زن »جلیقه زرد« روز یکش��نبه در بسیاری 
از ش��هرهای فرانسه به خیابان ها آمدند تا چهره ای 
صلح آمیز از این جنبش را به  تصویر بکش��ند. این 
راهپیمایی ه��ا یک روز پس از تجمع بزرگ جلیقه 

زردها در سراسر فرانسه برگزار شد که بار دیگر توأم 
با خشونت و درگیری پلیس و برخی معترضان بود. 
بنا بر اعام رسانه ها، در راهپیمایی روز شنبه نزدیک 

به 50 هزار نفر شرکت داشتند. 
در این میان زنان »جلیقه زرد« در راهپیمایی های 
روز یکشنبه سرود ملی فرانسه را خواندند و خواستار 
استعفای رئیس جمهوری فرانسه به دلیل مشکات 
اقتصادی حاکم بر کش��ور و فش��ار تحمیل شده بر 
اقشار متوسط جامعه شدند. این نخستین  راهپیمایی 
زنان »جلیقه زرد« در فرانس��ه بود؛ آنها سعی دارند 
نش��ان دهند تصویری که دولت از این جنبش ارائه 
می دهد و بر خشونت ها تاکید می کند، واقعی نیست. 
دولت فرانسه ضمن دستگیری های گسترده و تاش 
برای به خشونت کشیدن اعتراضات تاش می کند 
نش��ان دهد آنها گروه های آنارشیس��ت هس��تند و 

مطالبات شان مدنی نیست.
باشگاهمشتزنی! ■

»فرانسه به باشگاه مشتزنی مبدل شده است« 
توئی��ت کارب��ران اینترنتی نش��ان می دهد فضای 
متش��نج در فرانسه به گونه ای اس��ت که در حال 
حاضر از مشتزنان حرفه ای تا ماموران امنیتی دست 
به خش��ونت فیزیکی علیه یکدیگ��ر می زنند. این 
خشونت از منظر جامعه شناسی قابل بررسی است 
که به شکاف های اجتماعی و تبعیض میان نسل ها و 
رنگین پوستان بازمی گردد. ویدئوی جنجالی از شهر 
»تولون« در جنوب فرانسه نمایشی از رفتار نیروهای 
امنیتی فرانسه را منعکس می کند. در تصاویر منتشر 

شده از سوی کاربران شبکه های اجتماعی، »دیدیه 
آندریو« فرمانده پلیس دیده می شود که یک جوان 
رنگین پوست را -که از قرار معلوم پیش تر بازداشت 
شده است- به یک دیوار گوشه خیابان چسبانده و 
با مشت به صورت او می کوبد. همین فرمانده پلیس، 
چند تظاهرکننده دیگر را روی کاپوت یک خودرو 
کت��ک می زند. البته از نکات جالب این خش��ونت 
فزاینده آن است که این فرمانده خشن تحت پیگرد 
قانونی ق��رار نخواهد گرفت، چرا که دارای نش��ان 
لژیون دونور اس��ت. وی پس از اعتراض شماری از 
شهروندان و در برابر دوربین های خبرنگاران گفت: 
من فرمانده پلیس هس��تم. اگر می خواهید بروید 
از من شکایت کنید. دادس��تانی تولون اعام کرد 
پرون��ده ای علیه این مامور پلی��س به دلیل اعمال 
خشونت و کتک شهروندان گشوده نمی شود، چرا 
که او متناسب با شرایط مقابله با یک شورش عمل 

کرده است.
از س��وی دیگر نظرس��نجی ها درباره تحوات 
فرانس��ه نش��ان می دهد 54 درصد مردم به دنبال 
افزایش قدرت خرید خود هس��تند و بر این باورند 
که دولت مکرون قادر نیس��ت اوض��اع اقتصادی را 
در فرانس��ه بهبود بخشد، به همین جهت خواهان 
تغییر رئیس جمهور و سیاست های دولت او هستند. 
مکرون که پیشنهاد گفت وگو با رهبران جلیقه زرد ها 
را مط��رح کرده اس��ت، امی��دوار اس��ت بتواند از 
تعطیلی های گس��ترده که طی 8 هفته گذش��ته 
پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه را عما فلج کرده 

اس��ت بکاهد. از سوی دیگر برخی نظرسنجی ها بر 
این ایده استوار است که پیشنهاد مذاکره توانسته 
اس��ت از حمایت هایی ک��ه از مخالفان می ش��ود 
بکاهد اما این مخالفان تنها راه حل خروج از بحران 
بیکاری، رکود و فساد در فرانسه هستند؛ فرانسه ای 
که سیاس��ت های اقتصادی آن ب��ر نرخ جهانی ارز 
واح��د اروپایی یعنی یورو موثر اس��ت. نارضایتی از 
مکرون آوریل گذش��ته 59 درصد بود، بر اس��اس 
نظرسنجی ای که طی روزهای 2 و 3 ژانویه منتشر 

شد به 75 درصد رسیده است. 
مکرون قادر نیس��ت ب��ا گروه ه��ای مخالفش 
گفت وگو کند و مادامی که دس��تگیری  و خشونت 
ادامه داش��ته باشد، فرانسه به س��وی یک انقاب 
حرک��ت خواه��د ک��رد و چی��زی جز اس��تعفای 
رئیس جمه��ور نمی تواند این قطار را به ایس��تگاه 
آخر برس��اند. در این میان باید به نقش شبکه های 
اجتماعی در انتشار حقایق مردم سااری فرانسوی و 
اروپایی اشاره کرد؛ پلیس فرانسه خشونت خود علیه 
معترضان را مخفی می کند و رسانه ها خبری در این 
باره منتشر نمی کنند اما اخیرا برخی تصاویر منتشر 
ش��ده در این باره خشم فرانس��وی ها را برانگیخته 
اس��ت. کاربران فرانس��وی در اعتراض به سانسور 
خش��ونت پلیس در رس��انه ها، تصاویر مجروحان 
اعتراض��ات اخیر در این کش��ور را در ش��بکه های 
اجتماعی منتشر می کنند و این تصاویر بارها توسط 
مردم منعکس ش��ده است که خش��م و انزجار از 

مکرون را به اوج رسانده است.
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مشتِ زنان  بر چانه مکرون
شلیکگازاشکآوروخشونتپلیسنمایشنابیازدموکراسیفرانسویراعرضهکرد

کارزارشام
راهبردآمریکادرسوریه
دچارفروپاشیشدهاست

بازگشایی احتمالی سفارت عربستان 
در دمشق

گ�روهبینالمل�ل:رئیس جمه��وری آمریکا بار 
دیگر با عقب نشینی از مواضع قبلی خود درباره 
خروج از سوریه، گفته است نیروهای آمریکایی 
را از سوریه خارج می کند اما این روند بسرعت 
انجام نخواهد شد؛ اظهاراتی که با توجه به اصرار 
اولیه برای خروج فوری، س��ردرگمی دولت او را 
در اتخاذ تصمیم درباره س��وریه نشان می دهد. 
ترام��پ یکش��نبه پ��س از انتقادها از س��وی 
جمهوری خوا ه��ان، دموکرات ه��ا و متح��دان 
خارج��ی از راهبرد خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه که به استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع 
و ب��رت مک گورک، نماین��ده آمریکا در ائتاف 
جنگ با داعش منجر ش��د، گفت: »من هرگز 
نگفته ام عملیات خروج از سوریه را بسرعت انجام 
می دهیم. ما داعش را نابود می کنیم«. سیت جی 
فانتزمن، نویس��نده اندیشکده نشنال اینترست 
آمریکا در مقاله ای با بیان اینکه سیاست آمریکا 
در س��وریه فروپاشیده است، نوشت اکنون کاخ 
سفید به دنبال کند کردن روند خروج نیروهای 
آمریکایی از س��وریه اس��ت، هر چند به گفته 
رئیس جمهوری این کشور همچنان متعهد به 
خروج است. وی با اش��اره به برآورد اولیه برای 
خروج نیروهای آمریکای از س��وریه 100 روز و 
برآوردهای بعدی ب��رای اجرای این عملیات 4 
ماه یا بیش��تر اس��ت، گفت: صرف نظر از اینکه 
چه مدت طول می کش��د آمریکا نیروهای خود 
را از سوریه خارج کند، راهبرد آمریکا در سوریه 
دچار فروپاشی شده است و این بهترین نمونه از 
راهبردی است که بخوبی بین پنتاگون، وزارت 
خارجه و کاخ سفید هماهنگ نشده است. ترامپ 
در دفاع از تصمیم خود برای خروج از س��وریه، 
گفته است دیگر کشورها باید مسؤولیت جنگ 
با عناصر باقیمانده داعش را برعهده بگیرند و در 
توافقی موقت با ترکی��ه این وظیفه را بر دوش 
ترک ها گذاشته است. به هر حال به دنبال اعام 
تصمیم آمریکا درباره س��وریه، شکست داعش 
و تثبیت نس��بی کنترل بشار اسد بر خاک این 
کشور، نگاه جامعه بین المللی به آینده تحوات 
این کش��ور مثبت شده است. کشورهای عربی 
که س��ال 2011 دمش��ق را به علت برخورد با 
اعتراض��ات داخلی از اتحادیه عرب اخراج کرده 
بودند، اکنون بیش��تر از دیگر کشورهای بویژه 
جهان عرب خ��ود را به عادی س��ازی روابط با 
دمشق عاقه مند نشان می دهند. نمونه بارز این 
اشتیاق کشورهای عربی در بازگشایی سفارت 
کویت و امارات عربی متحده در دمش��ق و ابراز 
تمایل بحرین به برقراری روابط و س��فر برخی 
سران عرب به دمشق است که به عنوان تغییر 
دیدگاه نس��بت به دمشق و بش��ار اسد ارزیابی 
می شود. همزمان، افشاگر اسرار خاندان آل سعود 
از احتمال بازگشایی سفارت عربستان در دمشق 
خب��ر داد. مجتهد در حس��اب کاربری خود در 
توئیتر نوش��ت: منابع دیپلماتیک اعام کردند 
عربستان، یکی از س��خت ترین دشمنان بشار 
اس��د، رئیس جمهور سوریه در منطقه، ممکن 
است سومین کشوری باش��د که سفارت خود 
را در دمش��ق بازگشایی می کند. گذشت زمان 
ثابت کرده اس��ت سیاس��ت خارجی عربستان 
نوسان دارد. از سوی دیگر، قرار است نمایندگان 
کشورهای عضو اتحادیه عرب در جلسه چند روز 
آینده، عضویت دوباره سوریه در این نهاد عربی 
را مطرح کنند.  اگرچه دبیرخانه اتحادیه عرب 
به صورت رس��می هیچ خب��ری را تایید نکرده 
است اما کارشناس��ان یکی از مهم ترین اهداف 
نشس��ت نمایندگان دائمی کشورهای عربی را 
بررس��ی احیای روابط میان کشورهای عربی و 
سوریه می دانند. گفته می شود لبنان به صورت 
رسمی درخواست گنجانده شدن موضوع سوریه 
در فهرست موضوعات نشست اتحادیه عرب را 
ارائه کرده است. به اعتقاد تحلیلگران، تاش های 
دیپلماتیک وزیر خارجه لبنان در چند ماه اخیر 
و پالس های مثبت ریاض برای کاهش تنش با 
دمشق در کنار موضع کشورهایی همچون عراق، 
کویت، اردن و مصر، احتمال پر ش��دن صندلی 
خالی س��وریه در میان س��ران عرب از س��وی 
اس��د در آینده نزدیک را باا برده اس��ت. سفیر 
سابق انگلیس در دمشق درباره موضع عربستان 
سعودی درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
نیز تصریح کرد: »فشارهایی که عربستان پس 
از پرون��ده قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
س��عودی با آن مواجه است، باعث می شود این 
کشور به دنبال دوستان جدید در دمشق باشد«. 
در بحبوحه چنین تحوات شتابنده ای در عرصه 
سیاسی س��وریه، گروه های شورشی سوری از 
تصمیم برخی کشورها برای از سرگیری روابط با 
نظام دمشق اظهار تعجب کرده و خواهان تجدید 

نظر در آن شده اند.

چهارگوشه

 بریگزیت
به مجلس بریتانیا می رود 

نخس��ت وزیر انگلیس تاکید کرد از پارلمان 
خواسته می شود تا 14 یا 15 ژانویه )24 یا 25 
دی( به طرح پیشنهادی او برای بریگزیت رای 
بدهند. ترزا می  در مصاحبه با بی بی سی تاکید 
ک��رد: رایزنی ها از این هفته آغاز می ش��ود و تا 
هفته بعد ادامه خواهد داشت و رای گیری انجام 
می شود. می  رای گیری ماه دسامبر در پارلمان 
را ب��ه تعویق انداخت چون نگران بود ش��رایط 
خروجی که با بروکسل مورد توافق قرار گرفته 
است، رای مثبت قانونگذاران را نگیرد. او تاکید 
کرد: برخی تغیی��رات و تضمین ها را از جانب 
رهب��ران اتحادیه اروپایی گرفته ام که نتایج آن 
در روزهای آتی مشخص می شود و شامل تدابیر 
مشخصی برای ایرلند شمالی و نقش بزرگ تر 
برای پارلمان در مذاکرات روی مناس��بات آتی 
اتحادیه اروپا- بریتانیا می شود. وی گفته است 
اگر پارلم��ان انگلیس توافقنام��ه بریگزیت را 
تصویب نکند، کش��ورش با مرزهای نامشخص 

مواجه خواهد شد.

کودتای نافرجام در گابن

ظهر دیروز بعد از انتش��ار اخب��اری درباره 
کودتا در گابن، دولت این کش��ور از دستگیری 
کودتاچی��ان خب��ر داد و اع��ام ک��رد اوضاع 
تحت کنترل اس��ت. سخنگوی دولت گابن به 
خبرگ��زاری رویترز گفت: 4 نف��ر از 5 نظامی 
ارتش که درصدد کودتا بودند، بازداشت شدند. 
وی گفت این افراد در مرکز رادیویی دولت که 
ب��رای مدت کوتاهی به تصرف آنها درآمده بود 
بازداشت شدند؛ نفر پنجم که موفق به فرار شده 
تحت تعقیب است. در فیلمی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر ش��ده بود، یک سرباز گابنی 
متنی کوتاه در مخالف��ت با رئیس جمهور این 
کشور ایراد کرد و از مردم و دیگر نظامیان این 
کشور خواست، ضمن در دست گرفتن ساح 
کنت��رل پایگاه های نظامی گاب��ن را در اختیار 
بگیرند؛ کشوری که علی بونگو، رئیس جمهور 
آن بعد از سکته مغزی در جریان سفر چند ماه 
قبل خود به عربستان س��عودی، در مغرب در 

حال گذراندن مراحل درمان است.

 کناره گیری پادشاه مالزی
در پی ازدواج با مدل روسی

برای نخس��تین بار در تاریخ مالزی سلطان 
محم��د پنجم، پادش��اه مالزی پی��ش از پایان 
دوره اش کناره   گیری کرد. دلیل اس��تعفای وی 
هنوز مش��خص نیست. قرار اس��ت رای گیری 
درباره پادشاه آتی مالزی در 4 هفته آتی انجام 
شود. رس��انه ها اعام کردند ممکن است یکی 
از دایل اس��تعفای وی ازدواجش با یک مدل 
روسی بوده که س��روصدای بسیاری به همراه 
داشت. همچنین در ماه های اخیر تنش ها میان 
کاخ و دولت ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی 
افزایش یافته، ماهاتیر در یک انتخابات تاریخی 
در ماه مه توانس��ت به پیروزی برس��د. ماهاتیر 
محمد اعام کرد: دولت امیدوار اس��ت شورای 
سلطنتی مالزی پادشاه جدید را در سریع ترین 

زمان ممکن انتخاب کند.

 دیدار دبیرکل النجبا 
با رهبر شیعیان بحرین

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت 
اسامی النجبای عراق برای پیگیری وضعیت 
جس��مانی و روند درمان آیت اه عیسی قاسم، 
همچنین بررس��ی آخرین تحوات بحرین، در 
نجف اش��رف به دیدار این روحانی مبارز رفت. 
در ماقات اکرم الکعبی و آیت اه عیسی قاسم، 
آخرین تحوات بحرین و س��رکوب مس��تمر 
ش��هروندان ش��یعه این کش��ور به دست رژیم 
آل خلیفه مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت. 
دبی��رکل النجبا در این دی��دار ضمن دعا برای 
صحت و سامت مرجع تقلید شیعیان بحرین، 
جنایات حکام این کشور در سایه حمایت های 
رژیم س��عودی را محکوم کرد. آیت اه عیسی 
قاسم پس از سلب تابعیت و تحمل نزدیک به 
2 س��ال حصر در منطقه الدراز، جهت درمان 
به لندن اعزام ش��د و هفته گذش��ته از آنجا به 
نجف اش��رف عزیمت کرد. وی در این مدت با 
شخصیت های برجسته عراقی و بزرگان حوزه 
علمیه از قبیل آیت اه سیس��تانی، مرجعیت 

عالی عراق دیدار داشته است.
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در یک اتفاق مطبوعاتی کم س��ابقه 
در آمری��کا، از ی��ک دختر ش��هید 
فلس��طینی به عنوان یکی از چهره های سال 2018 
میادی یاد  شده است. »نیویورک تایمز« در مقاله ای با 
موضوع زندگی و شهادت »رزان نجار« پرستار داوطلب 
ساکن غزه، تصویری متفاوت از یک مبارز فلسطینی 
با آنچه در رس��انه های صهیونیست زده آمریکا مطرح 
می شود ارائه می دهد: دختری پرشور، عاشق زندگی، 
مق��اوم و با اهداف��ی بزرگ که نهایتا هن��گام مداوای 
مجروحان فلسطینی در جریان یک تجمع اعتراضی، 
هدف گلوله یک تک تیرانداز ارتش رژیم صهیونیستی 

قرار گرفته و به شهادت می رسد.
این گزارش ش��روعی احساسی دارد: »آخرین روز 
زندگ��ی اش مدت زیادی پیش از طلوع آفتاب آن روز 
رمضان آغاز می ش��ود. خانم نجار برای وعده سحری 
خودش و پدرش، سمبوس��ه و تکه کوچکی گوشت 
س��رخ می کند. لباس تازه ای را که برای امیر، برادر 5 
س��اله اش خریده، به پدرش نش��ان می دهد. پیش از 
خواب، با هم نماز می خوانند. زمانی که پدرش از خواب 

بیدار می شود، می بیند دخترش رفته است«.
در روایت حضور قهرمانانه »فرشته مهربانی« در روز 
30 مارس 2018 )10 فروردین 1397( در نخستین 
روز راهپیمایی بازگش��ت در مرز نوار غزه آمده است: 
»خانم نجار جوان ترین و البته تنها زن داوطلب میان 3 
نفری بود که به مجروحان کمک می کرد. مردان جوان 
در حالی که شلوار جین به پا داشتند و تی شرت به تن، 
به سمت نظامیان اسرائیلی سنگ پرتاب می کردند و 
او، انگار به همان سرعت که آنها به زمین می افتادند، 
باای سرشان ظاهر می ش��د و سوختگی های شان را 

پانس��مان می کرد، شکستگی های ش��ان را می بست، 
جلوی خونریزی ناش��ی از اصابت گلوله را می گرفت، 
به آنه��ا دلگرمی می داد و بعضا آخرین کلمات آنها را 
می ش��نید. در 9 هفته پ��س از آن روز، پایش ترکش 
خورد، با برخورد یک استیک مشتعل دچار سوختگی 
ش��د و نارنجک های گاز اشک آور بازویش را شکست، 
البته همان روز گچ دس��تش را باز کرد و به تظاهرات 
بازگشت. وقتی نظامیان اسرائیلی به سمت آنها شلیک 
می کردند، همه سر خود را می دزدیدند؛ همه، جز نجار. 
او به همکارانش می گفت: »گلوله هایی که صدای شان 
را می شنویم، به ما آسیب نمی زنند«. منظورش این بود 
که: »صدای آنی را که تو را می کشد، نخواهی شنید«.

او و خان��واده اش از س��ال ها پی��ش تح��ت تأثیر 
اش��غالگری صهیونیس��ت ها و محاصره نوار غزه قرار 
داشته اند و این مساله مسیر زندگی او را تغییر داده بود. 
وی هر چند رویای پزش��ک شدن را داشته اما مجبور 
به ترک تحصیل شده و در اعتراضات هم به عنوان یک 

پرستار داوطلب به مجروحان کمک می کرده است.
رزان نج��ار چن��د م��اه قب��ل از ش��هادتش ب��ه 
نیویورک تایم��ز گفته بود: »می خواهی��م این پیام را 
ب��ه جهان بدهیم: م��ن، خودم یک ارتش هس��تم و 
شمش��یری برای ارتش��م. ما یک هدف داریم، اینکه 
نجات دهیم و ]به بیمارستان[ منتقل کنیم و این پیام 
را به جهان برس��انیم که ما بدون ساح، می توانیم هر 

کاری انجام دهیم«.
صفحه فیس��بوک او هم پر ب��ود از جمات زیبا. 
یک بار نوشته بود یونیفرم خون آلودش، »شیرین ترین 
عطر« جهان را دارد. او 15 اردیبهشت 97 در فیسبوک 
نوش��ته بود: »زمانی که زندگی ام تمام شد، مرا برای 

کس��انی که من را می ش��ناختند، به رویایی شیرین 
تبدی��ل کن«. کمت��ر از یک ماه بعد، یعن��ی روز 11 
خرداد 97، رزان طبق معمول در حال کمک رسانی به 
مجروحان بود که ناگهان گلوله ای شلیک می شود و 2 
نفر از پرستارها زخمی می شوند. پشت سر آنها، رزان به 
پشت به زمین می افتد و بعد هم به خود می پیچد. در 
برابر دیدگان بهت زده خانم ابومصطفی )دوست رزان(، 
معترضانی که او تا همی��ن چند دقیقه قبل در حال 
م��داوای آنها بود، او را روی دس��ت می گیرند. او را در 
حالی دور می کنند که خون از قفسه سینه اش فوران 
می کند. او به قدری محبوب بود که وقتی پزش��کان 
دورش حلق��ه  زده بودن��د و و دیوانه وار برای زنده نگه 
داش��تنش تاش می کردند 3 نف��ر این صحنه ها را با 
تلفن همراه ضبط کردند اما او ساعت 7:10 عصر همان 
روز آخرین نفس��ش را می کش��د. پس از انتشار خبر 
شهادت رزان خبرنگاران تحقیقی نیویورک تایمز بیش 
از هزار عکس و فیلم مربوط به لحظه شهادت رزان را 
بررسی کرده، وضعیت قرارگیری معترضان و نظامیان 
صهیونیست در لحظه تیراندازی را مدل سازی کرده و با 
شبیه سازی لحظه حادثه، به این نتیجه رسیدند که بر 

خاف ادعای اسرائیلی ها، هیچ خطری از جانب رزان یا 
دیگر شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی، متوجه 
نظامیان صهیونیست نبوده است. در این تحقیقات که 
حاصل مصاحبه با شاهدان، کارشناسان جرم شناسی، 
متخصص��ان کالبدش��کافی و تک تیراندازهای ارتش 
آمریکا و همچنین بررسی حجم زیادی از عکس و فیلم 
مربوط به لحظه حادثه است، اثبات می شود گلوله ای 
که رزان را به شهادت رسانده، به سمت جمعیتی که 
بین آنها تعداد زیادی پرس��تار هم حضور داش��ته اند، 
ش��لیک ش��ده و این موضع رس��می ارتش عبری را 
نقض می کند؛ ارتشی اشغالگر که فرمانده ارشدش در 
همان ماه ش��هادت رزان مدعی شده است در جریان 
تیراندازی ها به سمت اعتراضات فلسطینی ها در غزه، 
بین 60 تا 70 فلسطینی »به صورت غیرعمد« شهید 
شده اند.  به نوشته نیویورک تایمز، همین امر هم نقض 
قوانین بین المللی است، چرا که اگر در یک درگیری 
آمار کشته های غیرنظامی مدام در حال افزایش باشد، 
فرماندهان آن قوای نظامی موظفند در قواعد درگیری 
تجدیدنظر کنن��د اما ظاهرا قت��ل غیرنظامیان رویه 

همیشگی این رژیم است.

گروهبینالملل: انتش��ار یک فیلم 
ویدئویی در شبکه های اجتماعی، 
از نقض حقوق بشر به دست مقامات سعودی پرده 
برم��ی دارد، چرا که به عمد پناهندگان مس��لمان 
روهینگیایی را که از خش��ونت ارت��ش میانمار به 
عربس��تان گریخته اند، اخراج می کنن��د.  این فایل 
ویدئویی که برای نخستین بار توسط پایگاه انگلیسی 
میدل ایس��ت آی منتش��ر شده است، ش��ماری از 
مسلمانان روهینگیا را نشان می دهد که در یکی از 
بازداش��تگاه ها جده، در حالی که دستان شان بسته 
شده است، نگهداری می شوند. به نوشته این پایگاه 

خبری، عربس��تان س��عودی با بازداشت شماری از 
مسلمانان روهینگیا در شهر جده، به دنبال استرداد 
آنها به بنگادش است. تصاویری که میدل ایست آی 
از وضعیت روهینگیاها در عربس��تان منتشر کرده، 
نش��ان می دهد این افراد در صف ایستاده اند و قرار 
است به زور به بنگادش بازگردانده شوند. شماری از 
این افراد می گویند به علت تاش برای مقاومت در 
برابر انتقال خود به اردوگاه های آوارگان روهینگیا در 

بنگادش، دستان آنها را دستبند زده اند. این منبع 
افزود، برخی اطاعات فاش شده حاکی از آن است 
که برخی از این افراد بازداشت شده از سوی پلیس 
عربستان مورد خشونت شدید قرار گرفته و مجبور 
ش��ده اند اس��نادی را دال بر برخورداری از سامت 
کامل عقلی امضا کنند.  تعدادی از روهینگیایی ها 
به دلیل همراه داش��تن پاسپورت های بنگادش به 
عنوان مدارکی جعلی بازداشت شده اند. این سایت 

هش��دار داد برخی افراد بازداش��ت ش��ده در زندان 
الشمیس��ی، کل عمر خود را در عربس��تان زندگی 
می کرده اند اما پس از آنکه پلیس عربستان متوجه 
ش��د آنها مجوز اقامت ندارند، بازداش��ت ش��ده اند. 
یک کمیته حقیقت یاب مس��تقل سازمان ملل در 
ماه آگوس��ت به این جمع بندی رس��ید که ارتش 
میانمار سال گذشته مرتکب کشتار جمعی و تجاوز 
علیه مسلمانان روهینگیا ش��ده است. این کمیته 
حقیقت یاب، مقام های ارش��د ارت��ش میانمار را به 
نسل کشی متهم کرده و خواستار محاکمه 5 ژنرال 

ارشد میانماری شده است.

تیرجنایتکارانصهیونیستبرسینهفرشتهمهربانی

دستبندسعودیهابردستانمسلمانانروهینگیایی

مقاومت

شرقآسیا
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قاب روز
مراسم پنجاه ویکمین سال درگذشت جهان پهلوان تختی

عکس:   میزان

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: در ش��رایطی که خشکس��الی 
در بخش ه��ای مرکزی و جنوب غرب��ی ایران به 
بحرانی جدی تبدیل  ش��ده است بررسی ها نشان 
می دهد بحران آب می تواند به چالشی اجتماعی 
و حتی امنیتی تبدیل ش��ود. ب��ه گزارش »وطن 
امروز«، بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد تا سال 1400 یعنی حدود 2 سال 
دیگر، 80 درصد جمعیت کشور با تنش های آبی 
روبه رو می شوند و این موضوع به بحرانی امنیتی 
بدل خواهد ش��د. طبق بررسی های انجام شده در 
تابس��تان 1396 بالغ  بر 48 درصد جمعیت ایران 
در تن��ش آبی قرار داش��تند. بر اس��اس آخرین 
آمار، مقدار تولید و فروش آب ش��رب شهري در 

کش��ور به ترتیب 6 میلیارد 
و 200 میلیون و 4 میلیارد 
و 600 میلی��ون مترمکعب 
در س��ال اس��ت. تولی��د و 
فروش آب ش��رب روستایي 
نیز ب��ه ترتیب براب��ر با یک 
میلی��ارد و 440 میلی��ون و 
980 میلیون مترمکعب در 
س��ال اس��ت. بر این اساس 

میزان آب به حساب نیامده شهري و روستایي به 
ترتی��ب معادل 25 و 32 درص��د خواهد بود. این 
ارقام می گوید درصد باایی از آب دچار هدررفت 
واقعي و ظاهري اس��ت. به دلی��ل تفاوت زیاد بین 
قیمت های تمام شده و فروش آب شرب در کشور 
به طور معمول ش��رکت های آب و فاضاب زیانده 
هس��تند، البته در این میان باید به یارانه ای که از 
سوی دولت به این بخش اختصاص داده می شود 
اش��اره کرد ت��ا جایی که در س��ال 1396 قیمت 
فروش آب در بخش های ش��هري و روستایي به 
ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام ش��ده 
آن بوده است. در تابس��تان سال 1397 به دلیل 
کاهش بارش ها در س��ال آب��ي 1397-1396 و 
برخي دایل دیگر، مناطق زیادي از کشور تحت 
تنش آب ش��رب قرار گرفت. در این تابستان بالغ 
 بر 36 میلی��ون و 800 هزار نفر یعنی 46 درصد 
جمعیت کشور در مناطق شهری و روستایی تحت 
تنش آب شرب قرار گرفتند. در این شرایط میزان 
کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در 
کشور حدود 22/4 مترمکعب در ثانیه بوده است. 
در نتیجه کمبود و تنش های آب شرب و همچنین 
کش��اورزی در ماه های گذش��ته نارضایتی هایی 
در برخي ش��هرهاي کش��ور بویژه در استان های 
اصفهان، یزد، خوزس��تان و چهارمحال وبختیاری 
رخ داد؛ اتفاق��ی که به باور کارشناس��ان می تواند 
گس��ترش پیدا کند و به ص��ورت نارضایتی های 
اجتماعی خود را نش��ان داده و حتی به موضوعی 
امنیتی بدل ش��ود. در حال حاضر، میزان آب به 
حساب نیامده شرکت هاي آب و فاضاب در بخش 
ش��هري حدود 25 درصد و در بخش روس��تایي 
حدود 32 درصد است. این میزان از آب به حساب 
نیامده با توجه به ش��رایط خشکس��الي و تنش 

آبي موجود، بسیار چش��مگیر بوده و درحقیقت 
به معناي از بین رفتن فرصت هاي تأمین مهمي 
اس��ت که زمینه س��از بروز ش��رایط اضطراري در 
شهرهاي مختلف مي ش��ود. با اجراي پروژه هاي 
کاهش آب به حس��اب نیام��ده مي توان ظرفیت 
3/9 مترمکع��ب در ثانیه را به ظرفیت تأمین آب 
کشور افزود. بررسی های بیشتر نشان مي دهد از 
کل جمعیت شهري 61 میلیون و 600 هزار نفري 
کشور حدود 34 میلیون و 500 هزار نفر برابر 56 
درصد تحت تنش آب شرب قرار داشته اند. از این 
میزان جمعیت تحت تن��ش متمرکز در حوضه 
آبریز فات مرکزي بسیار چشمگیر است. در این 
حوضه آبریز جمعیت شهري 16 میلیون و 700 
هزار نف��ري تحت تنش آب 
ش��رب قرار داشته است که 
شامل اس��تان هاي زیادی از 
کشور مي شود. گفتنی است 
میزان کمبود آب ش��رب در 
اوج مصرف بر اساس آخرین 
آمار)تابستان س��ال 1397( 
ح��دود 22/4 مترمکعب در 
ثانیه است. در نتیجه کمبود 
و تنش هاي آب ش��رب یاد شده، نارضایتي هایي 
در برخي شهرهاي کشور مانند آبادان، خرمشهر، 
برازجان، کازرون، بوشهر، بیشتر شهرهاي استان 

اصفهان و ... رخ داد.
راهکار چیست؟ ■

کارشناسان بر این باورند که راهکارهاي مقابله 
با تنش آب شرب و بحران کنونی باید به 2 دسته 
راهکارهاي کوتاه مدت و بلندمدت تقس��یم شود. 
راهکاره��اي کوتاه مدت به ط��ور عمده بر مدیریت 
عرضه اس��توارند که شامل افزایش تأمین و تولید 
آب، اج��راي طرح های ارتقاي کیفیت آب، افزایش 
توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمیني آب 
از سرمایه گذاران، سامانه های نمک زدایی، پایداري 
خدمات در شرایط اضطرار و تنوع بخشی اعتباري 
اس��ت. همچنی��ن راهکارهاي بلندم��دت نیز که 
مبتني بر مدیریت تقاضا و سیاس��ت گذاری کان 
بخش آب هستند شامل ارتقاي بهره وری، کاهش 
آب به حس��اب نیامده، اقدام��ات کاهش مصرف، 
فرهنگ س��ازی و تصحیح الگ��وي مصرف، اصاح 
تعرفه ها، اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح 
ملي و حوضه آبریز، ارتقاي بهره وری آب در بخش 
کشاورزي از طریق روش های مناسب در هر منطقه 
و براي هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب 
در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش 
و ارزیابي منابع و مصارف آب اس��ت. از سوی دیگر 
باید با س��اخت و بهره برداري از سامانه هاي جدید 
آب شیرین کن به ظرفیت 600 هزار مترمکعب در 
ش��بانه روز براي اس��تان هاي جنوبي کشور شامل 
اس��تان هاي بوش��هر، هرم��زگان و بخش هایي از 
استان هاي سیستان وبلوچس��تان، کرمان، فارس، 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تأمین 

پایدار آب شرب مردم این مناطق اقدام کرد.

»وطن امروز« از چالش های خشکسالی کشور در سال 1400 گزارش می دهد
به دنبال آب شیرین!

یک اقتصاددان:
نقدینگی در پایان دولت دوازدهم 6برابر  می شود

گرانی

بودجه

سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی:
شرکت های دولتی قلک پنهان دولت هستند

سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
پنهانکاری در ش��رکت های دولتی زیاد اس��ت و 
دولت از آنها برای وصله و پینه کردن کاستی های 
خود استفاده می کند و در واقع قلک پنهان دولت 
هستند. محمدحسین انصاری فرد در گفت وگو با 
تسنیم، با بیان اینکه دولت چاره ای جز حمایت 
از شرکت های دولتی ندارد، افزود: کمبود بودجه 

ش��رکت هایی مثل شرکت 
بازرگانی دولتی، خطر کمبود 
کااهای اساس��ی، احتکار و 
تقل��ب در تخصی��ص ارز را 
ب��ه همراه دارد. س��خنگوی 
سابق وزارت جهاد کشاورزی 

با بیان اینکه مرغداری ها و دامداری های کش��ور 
وابس��تگی باایی به واردات نهاده ها دارند، گفت: 
حاا اگر شرکت های دولتی اقدام به واردات این 
محصوات کنند دولت خیالش راحت است که 
می تواند تنظیم بازار داشته باشد، زیرا اگر بخش 
خصوصی این کار را انجام دهد ممکن است بگوید 
کش��تی من بیمه نبوده و ذرت هم نیامده است 
و در نتیجه 4 میلیون ش��غل و تامین و تنظیم 
بازار با مش��کل مواجه می شود. وی تصریح کرد: 
در مواقعی، هدف دولت از حمایت از شرکت های 
دولتی کنترل و تنظیم بازار است و شاید چاره ای 
نیز جر آن نداشته باش��د. مشاور رئیس و مدیر 

حوزه ریاس��ت س��ازمان نظام دامپزشکی گفت: 
دولت خود اع��ام می کند تنه��ا 30 درصد ارز 
حاصل از صادرات به کش��ور برگش��ته است که 
عمده آن نیز از طریق همین شرکت های دولتی 
و پتروشیمی است. این امر نشان می دهد دولت 
چشمش از مواردی اینچنینی می ترسد که اگر 
حمایت خ��ود را از ش��رکت های تحت حمایت 
دولت بردارد و ش��رکت های 
خصوصی ب��ازار را در اختیار 
گیرند، بازار به طور کامل از 
دست دولت خارج می شود. 
وی در واکن��ش به اینکه با 
توجه به سوابق اجرایی شما 
در وزارت جهاد کش��اورزی، آیا بررسی دقیقی از 
ش��رکت های دولتی مانند شرکت های بازرگانی 
دولتی و پش��تیبانی امور دام ص��ورت می گیرد، 
گفت: خیر! کسانی نیز که این شرکت ها را مورد 
بررسی قرار می دهند متخصص نیستند یا به هر 
حال به نحوی قانع می شوند که خیلی سختگیری 
نداشته باشند. بنا به این گزارش، مجموع بودجه 
شرکت های دولتی برای سال 98 بیش از 1270 
هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل 
بودجه عمومی دول��ت 470 هزار میلیارد تومان 
است، یعنی بودجه شرکت های دولتی حدود 3 

برابر بودجه عمومی دولت است. 

یک اقتص��اددان ب��ا بیان اینک��ه نقدینگی 
باعث گرانی کااهاس��ت، گفت: دولت وقتی به 
رئیس جمهور فعلی داده ش��د میزان نقدینگی 
500 هزار میلیارد توم��ان بوده، اان نقدینگی 
1/8 میلی��ون میلی��ارد تومان اس��ت، یعنی از 

ابتدای دولت نقدینگی 3/5 
برابر ش��ده است. به گزارش 
فارس، عبداه مش��کانی با 
بی��ان اینکه نقدینگی باعث 
گرانی اجناس است، گفت: 
در دول��ت احمدی نژاد در 8 

س��ال نقدینگی 3 برابر شد و در این دولت در 5 
سال تاکنون میزان نقدینگی 3/5 برابر شده است. 
پیش بینی می شود میزان نقدینگی در پایان این 
دولت نسبت به ابتدای آن 6 برابر شود. مشکانی 
با حضور در برنامه تلویزیونی پایش گفت: همین 
نقدینگی علت بسیاری از مشکات و گرانی  های 
کنونی است، مثا قیمت مسکن که متوسط هر 
مت��ر مربع آن در تهران 4 میلیون تومان بود در 
حال حاضر10 میلیون تومان است          ، اگر بر اساس 
همی��ن مدل پیش برویم قیم��ت هر متر مربع 
مسکن در پایان این دولت به 14 میلیون تومان 
می رسد. کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خلق 
پول باعث افزایش هزینه تولید شد و تولید کننده 
داخلی نمی تواند در برابر واردکننده ای که با ارز 
دولت��ی کاا وارد می کند رقابت کند، اختصاص 
ارز 4200 تومان��ی به وارد کنندگان باعث ایجاد 
س��اطین در بازارهای مختلف شده و می شود، 
در آینده قوه قضائیه س��اطین زی��ادی را باید 
دس��تگیر کند. در سال 85 حاشیه سود واردات 

ی��ک کاا 170 تومان بود که این رقم در س��ال 
92 به 3 هزار و 300 تومان رس��یده است. وی 
گف��ت: اکنون 3 ن��رخ دار داری��م، دار 4200 
تومانی برای کااهای اساسی          ، دار 8 هزار تومانی 
که به عنوان دار نیمایی شناخته می شود اما 9 
هزار توم��ان در حال خرید 
و فروش اس��ت و نرخ سوم 
دار در بازار آزاد که 10 هزار 
تومان است. اجناسی که با 
وارد  تومان��ی   4200 دار 
می شود هیچوقت با این نرخ 
دار به دست مردم نمی رسد، بلکه فقط سودش 
در جیب وارد کننده است. مشکانی اظهار داشت: 
قیمت گوشت برزیلی در ایران چون دار 4200 
تومانی برای واردات آن اختصاص یافته باید هر 
کیلو 20 هزار تومان باش��د اما اکنون قیمت هر 
کیلوی آن 40 هزار تومان اس��ت. قیمت مرغ 2 
دار اس��ت که با دار 4200 تومانی قیمت هر 
کیلو مرغ باید 8400 تومان باش��د ولی در حال 
حاضر هر کیلو مرغ 14 هزار تومان اس��ت. وی 
گفت: در تم��ام بازارها این اتفاق افتاده اس��ت. 
در ح��ال حاضر گندم          ، ج��و و ذرت تراریخته از 
قرقیزستان وارد کشور می شود که به مقصد عراق 
یا سوریه ترانزیت شود اما متاسفانه سودجویان 
ای��ن گندم درج��ه 3 را که از قرقیزس��تان وارد 
می ش��ود و مصرف دام��ی دارد، در ایران خالی 
می کنن��د و به ج��ای آن گندم درج��ه یک بار 
می زنند و صادر می کنند. قیمت هر کیلو گندم 
ایران در بورس کاا 900 تومان است که در بازار 

عراق کیلویی 4 هزار تومان به فروش می رسد.
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افق تهران

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

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

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

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

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

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس 
از اقدامات بنیاد مستضعفان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی در تش��ریح نشس��ت اعض��ای این 
کمیس��یون با رئیس بنیاد مستضعفان انقاب 
اس��امی گفت: اجرای م��دل اقتصاد مقاومتی 
از جن��وب کرم��ان آغاز ش��ده ک��ه متولی آن 
بنیاد مس��تضعفان بوده و با سرعت خوبی در 
حال توسعه اس��ت. محمدرضا پورابراهیمی با 
بیان اینکه 8 منطقه جدید به لیس��ت اجرای 
مدل اقتصاد مقاومتی اضافه شده است، افزود: 
این مناطق براس��اس ش��اخص هایی همانند 
محرومیت ها، ش��رایط اقلیم��ی و اولویت های 
حل محرومیت ها انتخاب می ش��وند که بنیاد 
مستضعفان روی آن کار می کند. وی با تاکید 
بر اینکه بنیاد مستضعفان اقدامات خوبی انجام 
داده و برای حل مشکات مردم مناطق محروم 
همانند قلعه گنج و کرمان ظرفیت سازی کرده 
اس��ت، ادامه داد: این ظرفیت س��ازی می تواند 
ادام��ه یابد و به یک مدل واقعی در حوزه کاری 
تبدیل شود. پورابراهیمی با بیان اینکه می توان 
از ظرفیت ه��ای بخش دولت��ی و قانون بودجه 
برای رفع مش��کات مناطق محروم اس��تفاده 
کرد، تاکید کرد: می توان از ظرفیت های حوزه 
قوانی��ن و مقررات همانند مناب��ع 1/5 میلیارد 
داری صندوق توسعه ملی و تبصره های 16 و 
18 بودجه برای توسعه مناطق محروم استفاده 
کرد. وی با اش��اره به اینکه نشس��ت مشترک 
بعدی کمیسیون اقتصادی و بنیاد مستضعفان 
ب��رای جمع بندی اقدام��ات در هفته های آتی 
برگزار می ش��ود، افزود: کمیسیون اقتصادی از 
اقدامات بنیاد مس��تضعفان در کشور حمایت 
می کن��د تا بت��وان در چارچوب م��دل اقتصاد 
مقاومتی با حمایت بنیاد، محرومیت ها را رفع 
کرد. گفتنی است، محمد سعیدی کیا، رئیس 
بنیاد مستضعفان انقاب اسامی در این نشست 
گزارشی از اقدامات بنیاد  به اعضای کمیسیون 
اقتص��ادی ارائه کرد و گف��ت: فعالیت های این 
بنیاد در راس��تای محرومیت زدای��ی و اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود 
که در این راستا بنیاد مستضعفان هزار میلیارد 

تومان مالیات پرداخت کرده است.

مرگ »مظفرالدین شاه قاجار« و جانشیني  ■
فرزندش »محمدعلي میرزا«- 1285ش

رحلت آیت اه »سیدمحمد طباطبایي« از  ■
رهب�ران مذهبي نهضت مش�روطیت ایران - 

1299ش
صدور حکم تحریم تنباکو توسط »میرزا  ■

بزرگ شیرازي«- 1309 ق
درگذش�ت »گالیل�و گالیل�ه« منج�م و  ■

ریاضیدان شهیر ایتالیایي- 1642م
آغاز سلطنت »عبدالعزیز ابن سعود« در  ■

جزیره العرب به کمک انگلستان- 1932م
آغاز جمهوري پنجم فرانس�ه به ریاست  ■

ژنرال »شارل دوگل«- 1959م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11200

12900

14200

3050

-

-

1630

2150

200

200

300

60

-

-

30

50

-

8/8

8500

183
164

-

-

100

6
-3

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

58/29
-

1/31
-

49/212/56

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

3710000

3800000

1930000

1200000

650000

40000

50000

30000

-

-

-

339040

450930

1290/96 )دار(

15/80  )دار(

-

200

-

1/31

0/38

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

162323/6
7901/6

6970/7

0/65
0/82

0/72

119757/5
322537/1

144808/1

0/72

0/53

0/77

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5619بورس استرالیا

-
477
18

23433

20039

2533
-

کام نور

بر مسلمانان واجب است که برای 
پیوستن به یکدیگر بکوشند و در 

مهربانی نمودن دستیار یکدیگر باشند 
و به نیازمندان یاری رسانند و با یکدیگر 

مهربانی کنند.
امام صادق)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
1706

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-10

فیبر ایران
پشم شیشه ایران  

پرداخت الکترونیک سامان کیش
پست بانک ایران

مهرکام پارس  
فواد کاوه جنوب کیش 

پاایش نفت تبریز
گروه پتروشیمي س. ایرانیان

معدني  اماح  ایران  

5301

16119
1942

2543

3565

14659
1444

22864

25/26
4/99

4/98
4/97

4/74

4/73

4/72

4/64

4/6

ح. سرمایه گذاري  رنا
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
شیرپاستوریزه پگاه خراسان  

کارخانجات تولیدي شیشه رازي
امپ  پارس  شهاب

کاشي  پارس
فنرسازي خاور

داروسازي زاگرس فارمد پارس 
قند ثابت  خراسان

9

10301

4650
2768

4795

7193

3756
10327

3805

-4/9

-4/52

-4/32
-4/23

-3/95

-3/77

-3/76

-3/33

اجزای آب به حساب نیامده در کشور
مترمکعب در سالدرصدجزء

13/4756.000.000تلفات واقعی
9/9558.000.000تلفات ظاهری

1/796.000.000مصارف مجاز بدون درآمد
251.410.000.000جمع آب به حساب نیامده

نکته: مبنای محاسبه »لیتر در روز بر نفر« است

پیش بینی وضعیت تنش آب شرب در تابستان 1400
وضعیتشرح

63.200.000جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب )نفر(
433تعداد شهرهای در معرض تنش آب شرب
50.300.000جمعیت در معرض تنش آب شرب )نفر(

32/2میزان کمبود در اوج مصرف )مترمکعب در ثانیه(
2.600.000میزان کمبود مخزن )مترمکعب(

 سام وطن
  66413942

دریافت پیام هاي شما از سراسر كشور

سطح تنش آب شرب و تعداد جمعیت 
تحت تاثیر در تابستان سال 1397

جمعیت تحت تاثیرتعداد شهرهاسطح تنش
16510.500.000زرد

626.800.000نارنجی
10717.200.000قرمز

33434.500.000مجموع


