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عضو کمیسیون آموزش در گفت وگو با  ■
 »وطن امروز«: خدمات آموزشی حاکمیتی است 
و در هیچ کجای دنیا  آموزش در مدارس دولتی را 

به  بخش خصوصی واگذار نمی کنند

صدور حکم گونن سگو به اتهام جاسوسی برای ایران 

 بررسی طرح جدید بانک مرکزی: 
»بازار متشکل معامات ارزی«

بررسی چرایی و چگونگی سرنوشت یکسان 
دولت های دوم ایران

تیترهاي امروز

قدیم تر ه��ا مادرم همیش��ه 
تعریف  برای م��ان  قص��ه ای 
می ک��رد از این قرار که »میرزاقل��ی را مادرش به 
همسایه سپرد تا به بازار برود. همسایه می خواست 
به س��ر زمین برود و دس��ت میرزا را در دس��ت 
پیش نماز ده گذاشت. وقت اذان که شد، پیش نماز، 
میرزاقلی را به نوکر کدخدا سپرد. نوکر کدخدا از 
ت��رس اربابش میرزا را رها ک��رد تا به کاه و علف 
گاوهای کدخدا برسد و خاصه، میرزای قصه گم 
ش��د!« قصه اما هنوز ناتمام ب��ود و در واقع با یک 
سوال تمام می شد که مادر از ما می پرسید »حاا 
بگو ببینم، مادر میرزا که برگردد، باید پس��رش را 
از چه کسی بخواهد؟« عجیب ترین جوابی که ما 
بچه ها به این سوال داده بودیم، »گاوهای کدخدا 
بود!« گاوهای کدخدا بدموقع گرسنه ش��ان شده 
بود و مس��لم بود نوکر کدخ��دا کاری جز امتثال 
ام��ر گاوهای ارباب نداش��ت و باید زودتر به آخور 
گاوها سرکشی می کرد، لذا میرزاکوچولوی مظلوم 
و بی گناه، گم شد و بسیار اشک ریخت، طوری که 

ما تا چند سال غصه    اش را می خوردیم!
پاسخ ولی خیلی ساده بود. مقصر اصلی کسی 
نب��ود جز همس��ایه بی مباات می��رزا و کمی تا 
حدودی، مادرش. مابقی اعضای زنجیره گم شدن 
می��رزا، اگر هم مقصر بودند، گناه ش��ان در زمین 

اشتباهات مادر میرزا و همسایه بار داده بود! 
این روزها هم ظاهرا هیچکس دوس��ت ندارد 
مس��ؤولیت میرزای اقتصاد را عهده دار شود. تا آن 
حد که مسعود نیلی، ولی اه سیف و حسام الدین 
آشنا سر بر عهده نگرفتن مصوبه »دار جهانگیری« 
با همدیگر جدل رسانه ای می کنند! اینکه ولی اه 
سیف در این زمینه بیشتر مقصر است یا مسعود 
نیلی و دیگران اما یک مجادله بیهوده، بسیار سطح 
پایین و صد درصد انحرافی است. سیف، ظریف، 
روحانی، آشنا، نیلی، نعمت زاده، آخوندی، ترکان، 
قاضی زاده هاش��می، زنگن��ه، دیگ��ران و دیگران، 
هم��ه در زمینی پ��ا گرفته  اند ک��ه آن مرحوم و 
محمد خاتم��ی و اصاح طلبان بیل��ش را زده و 
تخمش را پاشیده اند. اعضای شورای شهر بابل که 
دسته جمعی آن عمل فجیع را انجام می دهند هم، 

تماما محصوات همین کشت و کارند!
قسمت خنده دار قصه اکنون ما اما این است که 
اصاح      طلبان و دولتی ها با تمام توان س��عی دارند 
همه چیز را گردن همان گاوهای کدخدا- ترامپ- 
بیندازند! ترامپ مادرمرده اما در این میانه همانقدر 
مقصر وضع فعلی اقتصاد است که گاوهای کدخدا 
مقصر گم شدن میرزاقلی بودند!- البته که ترامپ 
دش��من است و بنا به ماموریت ذاتی    اش دشمنی 

و تحریم می کند و... اما این به معنای اش��تباهات 
اقتصادی داخلی ما نیست- و طبعا ابداع واژه  های 
س��بکی مانند »رژیم ترامپ« توسط محمدجواد 
ظری��ف، همانقدر خنده آور و گمراه کننده اس��ت 
که در فقره میرزاقلی، س��رانجام اهالی ده تصمیم 
بگیرند به تافی گم ش��دن می��رزا، به هر یک از 
گاوه��ای کدخدا 100 ضربه ش��اق بزنند! آقای 
ظری��ف، اصاح      طلب��ان و دولتی ها ام��ا اا و ابد 
دوس��ت دارند این وسط به گوساله ای چون جان 
بولتون هم مثا 50 ضربه ش��اق را حتما بزنیم 
تا مقص��ران همه چیز از دار و پوش��ک تا رب و 
هفت تپه، سرجمع به س��زای اعمال شان رسیده 
باش��ند! احتماا بدش��ان هم نمی        آید در صورت 
صاحدید، مجددا با برگزاری یک مراسم دیگر از 
کسانی که قهرمان دیپلماسی می خوانند با اهدای 
چندصد سکه، نش��ان دولتی و ساخت مجسمه 

تقدیر کنیم!
در دنیایی که قائل به وجود کدخدا باش��یم، 
کدخدا ابد نوکر هم خواهد خواس��ت. حاا اگر 
گاو کدخدا بدموقع گرس��نه ش��د، روشن است 
که محاس��بات نوکر در نگه��داری از میرزاقلی 
به هم خواهد ریخت! مس��أله به همین روشنی 
اس��ت! به  نظرم مادر میرزا هم همین ما هستیم 
که می��رزای اقتصاد را با ن��وای دل انگیز »تَکرار 
می کن��م: به تمامی اعضای هر دو فهرس��ت« و 
»تَکرار رای به روحانی عزیز« همسایه سایه نشین 
دولت، به دس��ت او و دوستانش سپردیم و واقعا 
باید قصور و تقصیر خود را در این فقره بپذیریم. 
24 میلیون نفر کم عددی نیست! باید بپذیریم 
ب��ا این دس��ت فرمان، اگر فردا خ��ر کدخدا هم 
گرس��نه ش��ود دوباره این میرزاقلی اس��ت که 
قربانی می ش��ود. میرزاقلی موشک ها، میرزاقلی 
محیط زیست، میرزاقلی اقتصاد، میرزاقلی فرهنگ 
و این چرخه را پایانی نیست! چرا که کدخدا مثل 
مابقی دهاتی ها دستش تنگ نیست و عاوه بر 
گاو و خر، یک س��گ هار، 3 رأس قاطر اروپایی 
و چندی��ن گله خوک خلیج��ی و... هم دارد که 

حساب بهانه  های آنها را هم باید کرد!
دردآور اما این است که حاا اصاح طلبانی که 
دیروز با تمام توان ما را فریب داده    اند، اساسا مایلند 
منکر داشتن هر گونه نقش��ی در روی کار آمدن 
دولت حسن روحانی بشوند. به نظرم این رویکرد 
را باید در تاریخ سیاسی- اجتماعی معاصر ایران به 
عنوان وقیحانه     ترین دنده معکوس کشی ثبت کرد. 
رئیس جمهور اما هنوز از این می گوید که: »برجام 

یکی از خیرات دولت یازدهم است. 
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یک�ی از برنامه ه�ای نهمین 
جش�نواره مردمی فیلم عمار 
ک�ه به پایان خود نزدیک ش�ده، حمایت از آثاری 
است که به موضوع آینده می پردازند. در برهوت 
بی کتاب�ی درباره موض�وع آینده، کت�اب »زایو« 
غنیمتی است ارزش�مند؛ کتابی با فضای فانتزی 
که در م�دت 2 س�ال و بدون هی�چ حمایتی، در 
ابتدای ش�روع جشنواره، به چاپ نهم رسیده بود 
و به تازگی توانس�ته به چاپ دهم برسد. مصطفی 
رضایی کلورزی، نویس�نده جوان کتاب توانسته 
با فضاس�ازی درب�اره آینده، ایرانی پیش�رفته را 
به تصویر بکش�د؛ آینده ای که ی�ک نخبه ایرانی 
مأموریت دارد تا بش�ریت را از شر ویروسی به نام 
»زایو« نجات دهد. با مصطفی رضایی، نویس�نده 

این کتاب گپ وگفتی داشتیم.
***

  زایو کتابی  خط ش�کن در حوزه آینده است، این 
نگاه به آینده از کجا شکل گرفت؟   

از نوجوانی در معرض فیلم ها و بازی های رایانه ای 
خوب ب��ودم که قهرمان هایش خارجی بودند. یک 
حالت خسته  ش��دن داش��تم از بس قهرمان های 
آمریکایی دیده بودم. دوس��ت داشتم خودم کاری 
کنم. جست وجو می کردم که فیلم علمی- تخیلی 
ایران��ی چی هس��ت؟ فیلم های پرهیج��ان ایرانی 
چی هس��ت؟ ولی با هیچ  مواجه می شدم! یا رمان 
می خواندم ولی خس��ته ام می کرد. همین احساس 
نیاز باعث ش��د »زایو« را بنویس��م. بعد از مدتی با 
آقای سرشار و امیرخانی آشنا شدم. سایت های شان 
را چک می کردم و آرام آرام وارد فضای نوشتن شدم. 
شروع کردم به خواندن آثار کاسیک. کاسیک ها 
جذاب بود، هم از نظر س��اختار و هم از نظر محتوا. 
اینجا بود که قلمم راه افتاد. نثر امثال جال و آثار 
کاسیک خارجی مثل داستایوفسکی مغز آدم را راه 
می ان��دازد و جهت می دهد. بعد هم خودت کم کم 

می توانی خلق کنی. 
  شخصیت اصلی رمان، دکتر علی پارسا مابه ازای 
خارجی دارد؟ اصواً چرا در داس�تان ها و فیلم های 
ایرانی کمت�ر به موضوع قهرمان پ�روری پرداخته 

می شود؟
خیل��ی از تحلیل ها، حرف ها و نقدها به ادبیات 
یا سینما را می دیدم که می گفتند قهرمان نداریم. 
داس��تان های رو به اوج یا فرآیندهای رو به تعالی 
نداریم. داستان های آرمان گرایانه و رو به تعالی که 
تصویر دیگری از جامعه نش��ان دهد، کم بود. کم 
ب��ودن آثار در این حوزه، در من ایجاد جس��ارت و 
جذابی��ت می ک��رد که بیای��م و بنویس��م. از دوره 
دبیرس��تان به پروفسور حس��ابی عاقه مند شدم. 

یک روز معلم ریاضی مان کتاب »مرد نخستین« را 
س��ر کاس آورد و پس از آن، هر جلسه یکی � دو 
صفحه از کتاب را می خواند. بعداً این کتاب را تهیه 
کردم و خواندم. زندگینامه دکتر حسابی جزو اولین 
کتاب هایی بود که خواندم. بعداً کتاب های دیگری از 
ایشان تهیه کردم و به زندگی شان عاقه مند شدم. 
عاقه و نوع دریافت شما از چیزهایی که در زندگی 
حقیقی دوست دارید، در ناخودآگاه تان می نشیند. 
قهرمان »زایو« هم یک شخصیت علمی درآمد تا 

یک شخصیت عملیاتی و کنشگرانه.
  درب�اره پیرنگ اصلی داس�تان بیش�تر توضیح 

 دهید.
محور اصلی داس��تان زایو، دانش��مند نخبه ای 
از ایران اس��ت که در برابر یک مش��کل جهانی که 
ویروس زایو است، بلند می شود و برای خنثی سازی 
آن اقدام می کند. در پیرنگ خطی فقط باید حول 
آن داستان، چیزهایی را که می خواهید ارائه دهید. 
برای من بیش��تر خط پیرنگ داستانی مهم بود و 
اینکه تمام المان هایی که در داس��تان می گذاری، 
باید حول محور اصلی داستانت باشد. در رمان زایو، 
اتحاد جهانی برای حل مش��کل را می بینید، حتی 
ایجاد موج اسامی را در آمریکا می بینید؛ اینکه یک 
ش��خصیت آمریکایی به شرق سفر کرده و فلسفه 
اسامی و شرقی را فهمیده و یک کتاب بر اساس 
اس��ام نوشته که در کش��ور خودش یعنی آمریکا 
بازتاب داشته است. همه اینها حول پیرنگ یا محور 

اصلی داستان شکل گرفته است. 
  قرار دادن بعضی نشانه ها مثل نابودی اسرائیل در 

25 سال آینده در یک کتاب فانتزی سخت نبود؟
محور محتوایی داس��تان، بحث 25 سال آینده 
و نابودی اس��رائیل اس��ت که رهبر معظم انقاب 
هم در موردش بیاناتی داش��تند. داس��تان »زایو«، 

فانتزی و علمی- تخیلی اس��ت. رمان های علمی- 
تخیلی معمواً یک وجه سیاس��ی هم دارند. رمان 
علمی- تخیلی به 2 نوع تقس��یم می ش��ود؛ یکی 
علمی- تخیلی قدیم و یکی علمی- تخیلی جدید. 
این نکته را آقای سرشار گفتند که برایم جالب بود. 
علمی- تخیلی های نوع قدیم بیشتر به اختراعات 
و ماجراه��ای در طبیعت می گ��ذرد مثل کارهای 
ژول ورن. علمی- تخیلی های نوع جدید نیز همان 
اس��ت، فقط یک وجه سیاس��ی هم ب��ه آن اضافه 
می ش��ود. اکثر کارهای علمی- تخیلی جدید این 
وجه سیاس��ی را دارند مثل »1984« جرج اوروِل 
و »دنیای قشنگ نو« آلدوس هاکسلی. به نظرم این 
نکته مهم این ژانر اس��ت که شما مباحث آرمانی، 

سیاسی و آینده نگرانه را وارد داستان کنید.
  چ�ه آینده ای برای ای�ران 1420 تصور می کنید؟ 
زایو در تصویر  س�ازی از پیش�رفت ایران در آینده 

موفق بوده است؟
آرم��ان من ب��رای آین��ده این اس��ت که تمام 
المان ه��ای کش��ور ب��ر اس��اس مقول��ه فرهنگ 
طرح ریزی و برنامه ریزی شود. اگر همه دستاوردها 
و رویکردهای ما بر اساس فرهنگ برنامه ریزی شود، 
در حوزه اقتصادی و حوزه های دیگر، آرمان های مان 
خیلی زود محقق می ش��ود. همان طور که رهبری 
فرمودن��د، فرهنگ مثل هوایی اس��ت که تنفس 
می کنیم. به نظرم فرهنگ بر همه چیزهای دیگر 
غلبه دارد. بگذارید از کتاب مثال بزنم. زایو 2 وجه 
دارد؛ یکی بحث علمی- تخیلی و ابزارهاس��ت که 
من نخواس��تم خیلی روی اینها مانور بدهم؛ مثل 
پیش��رفت های ایران در زمینه هوارو و روبات های 
انس��ان نما. دیگ��ری بحث ه��ای آرمان گرایان��ه و 
آینده نگرانه است که المان هایی را در کتاب گذاشتم 
و برایم مهم بود؛ چیزهایی مثل اتحاد مردم دنیا با 
هم، اینکه در آمریکا یک موج اسام گرایی بر اساس 
یک کتاب ایجاد ش��ود. یعنی ی��ک حزب مردمی 
بیاید بر اس��اس یک نگاه اعتقادی متحد ش��وند و 
مطالبه داشته باشند. شخصیتی داشته باشیم که 
جزو اساتید دانشگاه های آمریکاست و به شرق سفر 
می کند، از چین شروع به مطالعه تاریخ و فلسفه و 
ادیان شرقی می کند تا اینکه به ایران می رسد و در 
ایران زندگی می کند و مسلمان می شود. در ایران 
کتابی بر اس��اس دین ما می نویسد و این کتاب در 
کشور خودش به صورت زیرزمینی پخش می شود و 
موج اسام خواهی را ایجاد می کند. همان شخصیت 
آمریکای��ی در یک فصل کتاب می گوید وقتی من 
جوان بودم نامه ای از یک رهبر شرقی آمد که گفت 

خودتان بروید و جست وجو کنید. 
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گفت وگو با مصطفی رضایی، نویسنده کتاب تحسین شده »زایو«میرزاقلی را شما می کشید!

ایران 1420؛ دانشمندی ایرانی در برابر ویروسی جهانی! 
گفت وگوروزنه

      علی سیادتی      

ف��ردا جمعه اس��ت و بنایم در 
نخس��تین س��طور این متن، 
آیت اه جنتی  گرامی داش��ت 
دوست داشتنی  پیرمرد  است؛ 
همیش��ه همراه انقاب که از 
بس »منیت« ندارد، هیچ برایش سخت نیست 
که با آن همه سابقه در امامت جمعه، نماز جمعه 
را به امامت فردی قامت ببندد که به حیث سن 
و س��ال، حکم پسر ایشان را دارد! صدالبته دیگر 
ائمه جمعه سن و سال دار ما نیز حقیقتا اسوه های 
اخاق حس��نه هس��تند، همچنان ک��ه دیدیم 
آی��ت اه صدیقی چگونه گرم و گیرا اس��تقبال 
کرد از حجت ااس��ام حاج علی اکبری! این همه 
در حالی اس��ت که من و ما، گاه برای ایک یک 
پست درست اینستاگرامی، معادله انتگرال حل 
می کنیم! و چه محاس��باتی! نکن��د طرف، پررو 
ش��ود! اصا او باید پای متن من بایس��تد! کی 
هس��ت این حاا که من ایک��ش کنم! و چون 
از من کوچک تر اس��ت، بی خیال! مرد بهره  برده 
از تقوای الهی اما هرگز این محاس��بات را ندارد! 
درود بر آیت اه جنتی! س��ام و صلوات خدا بر 
ایشان! درسی دادند بس مهم جمعه هفته پیش 
به همه ما! گویی خطبه خواندند با رفتارش��ان! 
نیت اگر خدایی باشد، چه فرقی می کند که امام 
جمعه، بزرگ تر از سن تو باشد یا کوچک تر! این 
مفاهیم اخاقی تمدن ساز البته مسبوق به سابقه 
است در نظام جمهوری اسامی که نخستین  و 
مهم ترین ثمره نهضت انقاب اسامی است! آنجا 
که شهید بهشتی، نماز را به امامت حضرت آقایی 
اقامه می کند که بسی جوان تر از سیدالشهدای 
انق��اب اس��امی ب��ود! و آنجا که ام��ام جمعه 
محاسن س��پید را در جبهه و جنگ می دیدی و 
ب��ا لباس خاکی! حال آیا زیبنده اس��ت به بهانه 
دفاع از 4 تا حرکت مثبت خطبای جمعه جوان، 
جوری سخن بگوییم کأنه امثال آیت اه جنتی، 
غیرمردمی بوده اند و الساعه شق القمر شده! من 
می توانم شهادت حجت ااسام حاج علی اکبری را 
برای این بخش از متن بگیرم که در مسیر مشی 
مردم دارانه، الگو و اس��وه خطیب جوان، همین 
آیت اه جنتی و امثال ایش��ان بوده اند! از سویی 
جماعتی را می بینی که با اشاره به سن خطیب 
جوان، کلی مزه می پرانند که آیا مرد 54 ساله هم 

جوان محسوب می شود؟! 
ادامه در صفحه 12

 لسان حق
فراتر از زبان لق

حسین قدیانی

رهبر انقاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

امضای آمریکا و اروپا اعتبار ندارد
  دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد
  چهل سالگی در روند شکل گیری تمدن ها آغاز دوران شکوفایی است

  حل مشکات طبقه ضعیف باید اساسی ترین کار دولت باشد
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جنایات پهلوی تبیین شود
حض��رت آی��ت اه  العظم��ی 
از  بخش��ی  نوری همدان��ی 
ح��وادث قی��ام 19 دی مردم 
انقابی ق��م را روایت و تأکید 
کرد که جنایات و خیانت  های 
رژیم ستمشاهی باید تبیین شود. به گزارش رسا، 
حضرت آیت اه حسین نوری همدانی از مراجع 
تقلید، روز گذش��ته در درس خارج خود که در 
مس��جد اعظم قم برگزار ش��د، با گرامیداشت 
س��الگرد قیام 19 دی م��ردم قم گفت: 19 دی 
یکی از ایام اه بسیار مهم در تاریخ انقاب است 
که باید بزرگ داشته شود. وی عنوان کرد: زمانی 
م��ردم جرأت نمی کردند اس��م ام��ام را ببرند و 
نسبت به شاه ابراز تنفر کنند اما در قیام 19 دی 
شعار مرگ بر شاه طنین انداز شد، بعد از مردم قم 
مردم تبریز، یزد، قزوین، تهران و شهرهای دیگر 
دست به قیام زدند. این مرجع تقلید با تأکید بر 
بزرگداشت 19 دی خاطرنشان کرد: وقتی امام به 
قم تشریف آوردند به منزل ما آمدند و فرمودند 
انقاب از قم شروع شده است، بنابراین باید 19 
دی را گرامی داش��ت و جنای��ات و خیانت  های 

رژیم ستمشاهی را تبیین کرد.

از اسراف  احتمالی 
در بودجه جلوگیری شود

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان با 
اش��اره به بودجه س��ال 9۸ 
گفت: ش��وراي نگهب��ان با 
توجه به ش��رایط اقتصادي 
کش��ور مي توان��د و باید در 
بررسي بودجه دقت بیشتري کند تا از اسراف 
و تبذیره��اي احتمال��ي جلوگی��ري کند. به 
گزارش فارس، آیت اه جنتی در جلسه دیروز 
ش��ورای نگهبان با خیرمقدم به خاطر حضور 
مج��دد آی��ت اه آملی اریجانی در ش��ورای 
نگهب��ان، اف��زود: حضور آی��ت اه آملی مایه 
خوشبختی است و سوابق ارزنده وی در این 
شورا محفوظ است و امیدواریم با حضور این 
عالم عزیز حرکت جدیدی در کارهای ش��ورا 
ایجاد ش��ود. وی با بیان اینکه امس��ال سال 
تلخی برای شورای نگهبان بوده است، گفت: 
متأسفانه امس��ال برادر عزیز آقای علیزاده یا 
به تعبیری حافظه شورای نگهبان را از دست 
دادیم و بعد از آن آیت اه هاشمی شاهرودی، 
آن فقی��ه عالم عامل مرحوم ش��دند و اکنون 
هم با اظهار تأس��ف ش��اهد بیماری آیت اه 
مؤمن هس��تیم که از خداوند متعال ش��فای 
عاج��ل وی را خواس��تاریم. دبی��ر ش��ورای 
نگهبان با برش��مردن مرات��ب علمی آیت اه 
هاشمی شاهرودی در حوزه های علمیه نجف 
و ق��م، از س��وابق انقابی و خدم��ات ارزنده 
وی در جایگاه های مختلف از جمله ش��ورای 
نگهب��ان و قوه قضائیه نام برد و از درگاه الهی 
برای وی طلب مغف��رت کرد. آیت اه جنتی 
با اش��اره به ایام بررس��ی بودجه اضافه کرد: 
ش��ورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی 
کش��ور می توان��د و باید در بررس��ی بودجه 
دقت بیش��تری کند تا از اسراف و تبذیرهای 
احتمالی جلوگیری کند. دبیر شورای نگهبان 
در پای��ان ب��ه 19 دی، روز تاریخی که مردم 
ش��ریف قم به حمایت از امام خمینی)ره( در 
پی اهانت رژیم طاغوت در روزنامه اطاعات 
به ایش��ان به پا خاستند اش��اره کرد و افزود: 
ای��ن حرکت پرخیر و برکت موجب ش��د در 
دیگر شهرها مردم علیه رژیم مستبد طاغوت 

به پا خیزند.

مراسم معارفه آیت اه آملی اریجانی 
در شورای نگهبان برگزار شد

جلسه معارفه آیت اه صادق 
ش��ورای  در  آملی اریجانی 
نگهب��ان با حض��ور اعضای 
این ش��ورا برگزار ش��د. به 
گزارش مهر، در این جلسه، 
آیت اه جنتی دبیر شورای نگهبان از عضویت 
آیت اه آملی اریجانی در شورای نگهبان ابراز 
خرس��ندی و اظه��ار امیدواری ک��رد حضور 
وی، حرک��ت جدیدی در پیش��برد امور این 
ش��ورا ایجاد کند.آی��ت اه آملی اریجانی نیز 
در جریان این جلس��ه طی س��خنانی گفت: 
خداوند متعال را ش��اکرم که می توانم در این 
نه��اد مقدس، مؤثر و مهم خدمت کنم.وی با 
تش��کر از مقام معظم رهبری به دلیل اعتماد 
و ایق دانس��تن وی برای حضور در شورای 
نگهب��ان افزود: امی��دوارم بتوانم وظیفه ای را 
که به عهده دارم به نحو احس��ن انجام دهم. 
آی��ت اه آملی اریجانی با بیان اینکه از زمان 
آغاز خدمت وی در شورای نگهبان، 1۷ سال 
می گذرد، گفت: در مدت خدمتم در این شورا 
در محضر فقها و حقوقدان های عزیزی بودم 
که متأسفانه اکنون حاضر نیستند و امیدوارم 
خداوند متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود 
محش��ور کند و مش��مول رحمت الهی قرار 
گیرند و ما هم ب��ا توفیق الهی وظیفه کاری 

خود را مخلصانه انجام دهیم.

گروه سیاس�ی: تصمیم اخیر اتحادیه اروپایی برای 
تحریم 2 شخص و یک نهاد ایرانی که به بهانه های 
واهی و تکراری حمایت ایران از اقدامات تروریستی 
در اروپ��ا صورت می گیرد، موجب ش��د دس��تگاه 

دیپلماسی واکنشی جدی به اروپا نشان دهد.
به گزارش »وطن امروز«، دیروز در شرایطی که 
پ��س از ۸ ماه مذاکرات ایران و کش��ورهای اروپایی 
برای حفظ برج��ام، انتظار می رفت اروپا س��ازوکار 
مال��ی ویژه خود را ب��رای تضمین فروش نفت ایران 
و همچنین برقراری روابط مالی و بانکی با کشورمان 
ارائ��ه دهد، وزیر خارجه دانمارک اعام کرد اتحادیه 
اروپایی تحریم هایی را علیه ایران در ارتباط با آنچه 
حمایت از طرح های تروریستی در پاریس و کپنهاگ 
خوانده، اعمال خواهد کرد. »اندرس ساموئلس��ن« 
گفت ای��ن اقدام اتحادیه اروپایی منافاتی با حمایت 
از توافق هسته ای ایران )برجام( ندارد)!( و تاثیری بر 
آن نخواهد گذاشت. وی همچنین مدعی شد اتحادیه 
اروپایی قرار است درباره این موضوع 2 شخص و یک 
نه��اد ایرانی را تحریم کند. در پی این اقدام اتحادیه 
اروپایی، مس��ؤوان سیاست خارجی دولت روحانی 
که طی ماه های گذش��ته از هرگونه اعتراض به اروپا 
برای آسیب ندیدن مذاکرات موسوم به برجام اروپایی 
خودداری کرده بودند، بااخره دس��ت به کار شده و 
بشدت به تصمیم اخیر این اتحادیه اعتراض کردند. 
در همین راس��تا یک مقام آگاه دیپلماتیک گفت: با 
توجه به حمایت کش��ور های اروپای��ی از گروه های 
شناخته شده تروریستی، ایران در حال تجدید نظر در 
همکاری اطاعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست. 
ب��ه گزارش ایرنا، یک مقام آگاه دیپلماتیک گفت: با 
توجه به حمایت کش��ور های اروپای��ی از گروه های 
شناخته شده تروریستی، جمهوری اسامی ایران در 

حال تجدیدنظر در همکاری اطاعاتی و امنیتی خود 
با این کشورهاست و بزودی تصمیمات مهمی در این 
زمینه اتخاذ خواهد شد. این مقام آگاه به خبرنگاران 
گفت: در پی اقدام اتحادیه اروپایی در تحریم یک نهاد 
و 2 فرد ایرانی روز چهارشنبه ۶ نفر از سفرا و کارداران 
اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه سعی داشتند 
مواضع اتحادیه را توجیه کنند اما با برخورد تند مقام 

ماقات شونده مواجه شده و به علت غیرقابل پذیرش 
بودن اظهارات آنها و اس��تفاده از ادبیات نامناس��ب، 
در کمتر از 10 دقیقه به ماقات خاتمه داده ش��ده 
است. وی افزود: به دلیل حمایت کشور های اروپایی 
از گروه های شناخته ش��ده تروریس��تی و ادامه پناه 
دادن به عناصر تروریس��ت، جمهوری اس��امی در 
حال ارزیابی و تجدیدنظر در همکاری های اطاعاتی، 

امنیتی و انتظامی خود با کشور های اروپایی است و 
بزودی تصمیماتی در این باره گرفته خواهد شد که 

حوزه های مهمی را در بر می گیرد.
مقابله به مثل می کنیم ■

دی��روز همچنین س��خنگوی وزارت امور خارجه 
ایران ضمن محکومیت تحریم چن��د تبعه ایرانی از 
سوی اتحادیه اروپایی، اعام کرد: جمهوری اسامی 
در پاس��خ به این اق��دام و در چارچوب عمل متقابل، 
اقدامات مقتضی را اتخاذ می کند. بهرام قاسمی ضمن 
محکومیت تصمیم غیرمنطقی و تعجب برانگیز اتحادیه 
اروپایی که بر پایه اتهامات بی پایه و اساس، چند تبعه 
ایرانی را مورد تحریم قرار داده است، این اقدام را نشانه 
عدم صداقت کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم 
خوان��د و افزود: اتحادیه اروپایی به جای قرار دادن نام 
گروه های تروریستی و جنایتکاری همچون منافقین و 
ااحوازیه در فهرست تحریم خود، آنان را در اقدامات 
ضدانس��انی و تروریس��تی خود  آزاد گذارده و حتی 
تحت حمایت خود قرار می دهد اما جمهوری اسامی 
ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده 
و اروپ��ا، امنیت خود را مدیون آن اس��ت، مورد اتهام 
قرار می دهد. قاسمی در ادامه تصریح کرد: جمهوری 
اس��امی ایران در پاس��خ به این اقدام و در چارچوب 
عمل متقابل اقدامات مقتض��ی را اتخاذ خواهد کرد. 
محمدجواد ظریف نیز ش��امگاه سه شنبه در این باره 
در توئیترش نوشت: اروپایی ها از جمله دانمارک، هلند 
و فرانسه به منافقین- گروهی که 12 هزار ایرانی را به 
قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق 
کمک کرد- و تروریس��ت های دیگری پناه می دهند 
که قتل ایرانی های بی گن��اه را از اروپا صحنه گردانی 
می کنند. اتهام پراکنی علیه ایران، اروپا را از مسؤولیت 

پناه دادن به تروریست ها مبرا نمی کند«.

گ�روه سیاس�ی: دومین جلس��ه 
رس��یدگی ب��ه اتهام��ات ۴ نفر از 
متهم��ان پرونده دوم��ان توکان به ریاس��ت قاضی 
صلواتی در ش��عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اقتصادی برگزار شد. به گزارش »وطن  امروز«، 
اته��ام این افراد مش��ارکت در اخال عمده در نظام 
اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای است. 
همچنین این پرونده ۶0 جلد بوده و 1۸۶ شاکی دارد. 
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دیروز از شکات حاضر 
در جلسه خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت 
خود را مطرح کنند. یکی از شاکیان در جایگاه حاضر 
ش��د و گفت: من یک میلیارد و 9۴0 میلیون تومان 
س��رمایه گذاری کردم. تا پیش از دستگیری عوامل 
ش��رکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا 
می شد که س��رمایه آنها در پروژه های واقعی صرف 
ش��ده است. ش��اکی افزود: شواهد نش��ان می دهد 
ریاست ش��رکت دومان توکان اموالی داشته باشد و 
من تقاضا دارم حقوق س��رمایه گذاران را که مساله 

اصلی اس��ت، بازپس بگیرید. در ادامه دومین جلسه 
رسیدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند متهم 
ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه 
دفاعی��ات در جایگاه قرار گرفت. مته��م ردیف اول 
پرونده بیان داشت: پرونده من سال 9۶ تشکیل شد 
اما ضابطان و بازپرس ۸ ماه فرآیند رس��یدگی به آن 
را طول دادند که باعث ش��د پرونده من با استجازه 
مقام معظم رهبری همزمان شود. البته پرونده من 
نه تنها وصف کیفری ندارد، بلکه صاحیت رسیدگی 
در دادگاه انقاب را نیز ندارد. در این بخش از جلسه 
دادگاه قاضی صلوات��ی در واکنش به ادعای مطرح 
شده توس��ط متهم اظهار کرد: براس��اس استجازه 
رهب��ری، وکای پرونده ه��ای مفس��دان اقتصادی 

براس��اس تبصره ۴۸ قانون آیین دادرس��ی کیفری 
انتخاب می ش��وند که البته وکیلی که شما انتخاب 
کردید جزو آنها نبوده است و این ادعای شما به کلی 
رد می ش��ود. قاضی صلواتی در ادامه گفت: براساس 
لیست وکای مورد تایید قوه قضائیه، وکای حاضر 
چندین روز پرونده را مطالعه و ایحه صادر کردند، 
لذا شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود 
را ارائه دهید. در ادامه، متهم به شرح دفاعیات خود 
پرداخت و گفت: شرکت سرمایه گذاری دومان توکان 
اجازه جذب و هدایت س��رمایه را داش��ته و با توجه 
به عملکرد ش��رکت در جذب سرمایه این مجموعه 
نیازی به اخذ مجوز از نهاد های مالی نداش��ته، چون 
سپرده جذب نکرده، بلکه سرمایه جذب کرده است 

و جذب و هدایت س��رمایه س��رمایه گذاران تنها در 
پروژه های تعریف شده بوده و قرارداد سرمایه گذاری 
نیز منعقد می شده است. وی در پایان دفاعیات خود 
مدعی ش��د: صراحتا اعام می کن��م صرفا به دنبال 
بازگرداندن حق س��رمایه گذاران ش��رکت هستم و 
موارد مطرح شده در کیفرخواست خاف واقع  است. 
در این بخش از جلس��ه دادگاه نماینده دادس��تان 
در جایگاه حاضر ش��د و گفت: شما به دنبال برهم 
زدن فضای دادگاه هس��تید. شما در تماس تلفنی 
از زندان ش��کات را تهدید کرده ای��د و به جای این 
اقدامات باید حق شکات را بپردازید. قاضی صلواتی 
نیز خطاب به متهم گفت: شما با ایجاد اختاف در 
بین شکات از آب گل آلود به دنبال ماهی هستید و 
با تطمیع برخی شکات درصدد ایجاد اختاف میان 
آنها هس��تید. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی 
صلواتی ختم جلس��ه را اعام کرد و گفت: جلسه 
بعدی رسیدگی به این پرونده روز شنبه 22 دی ماه 

برگزار خواهد شد.

سیاسی 0 2

تماس ایران با طالبان 
به نفع افغانستان است

رئیس جمهور پیشین افغانستان 
تصری��ح ک��رد: گفت وگو و 
تماس ایران با طالبان به نفع 
افغانستان تمام خواهد شد. 
حام��د کرزی در گفت وگو با 
ایس��نا در ارزیابی خود از گفت وگوهای ایران با 
طالبان گفت: ایران با طالبان در تماس اس��ت 
و ای��ن تم��اس ایران با طالبان بدون ش��ک به 
نفع افغانستان تمام می ش��ود. طی هفته های 
اخی��ر، موضوع گفت وگ��وی ایران ب��ا طالبان 
پس از س��فر دبیر شورای عالی امنیت ملی به 
کابل مطرح ش��د و پس از آن نیز نمایندگانی 
از طالبان به تهران س��فر ک��رده و با عراقچی، 
 مع��اون وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان دیدار و 

گفت وگو کردند.

سفر جابری انصاری به مسکو
دس��تیار ارش��د وزی��ر امور 
خارج��ه ای��ران در امور ویژه 
سیاسی به منظور گفت وگو 
ب��ا مقام��ات روس��یه درباره 
به مس��کو  تحوات منطقه 
س��فر کرد. ب��ه گزارش ف��ارس، در این س��فر 
مسائل منطقه بویژه موضوع سوریه با مقامات 
این کشور مورد رایزنی و گفت وگو قرار خواهد 
گرفت. جابری انصاری اخی��را )2۴ آذر 139۷( 
نی��ز در تهران میزب��ان الکس��اندر اورنتیف، 
نماینده ویژه پوتین، رئیس جمهور فدراسیون 
روس��یه در امور سوریه بود. همچنین نشست 
س��ه جانبه مذاکره کنندگان ارش��د کشورهای 
ضامن روند آستانه )روند صلح سوریه(، شامگاه 
دوش��نبه )2۶ آذرم��اه 139۷( در ژنو با حضور 
»حسین جابری انصاری« دستیار ارشد وزیر امور 
خارجه ایران در امور ویژه سیاس��ی، »الکساندر 
اورنتیف« نماینده ویژه پوتین در امور سوریه 
و »س��دات اونال« معاون وزیر خارجه ترکیه و 

هیأت های همراه برگزار شد.

ارقام ایحه بودجه 
شفافیت ازم را ندارد

سخنگوی ش��ورای نگهبان 
گف��ت: در ایح��ه بودج��ه 
وجود  متعددی  اش��کاات 
دارد، از جمله اینکه موضوع 
شفافیت و دقت ازم، آنطور 
که باید و ش��اید در بیان اعداد و ارقام وجود 
ندارد. به گزارش ایسنا، کدخدایی در حاشیه 
جلس��ه دیروز ش��ورای نگهبان با اش��اره به 
بررس��ی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسامی اظهار کرد: اشکاات متعددی 
داریم و اش��کال کلی که همیشه وجود دارد 
این اس��ت که ش��ورای نگهبان همیش��ه در 
مضیق��ه قرار می گی��رد و از فرصت 20 روزه 
خود نمی تواند استفاده کند. امیدواریم دولت 
و مجلس در سال های آینده به گونه ای عمل 
کنند ک��ه این فرصت را از ش��ورای نگهبان 
نگیرن��د. وی افزود: نکت��ه دوم درباره ایحه 
بودجه این اس��ت ک��ه اش��کاات متعددی 
وجود دارد بویژه در موضوع ش��فافیت. دقت 
ازم آنطور ک��ه باید و ش��اید در بیان اعداد 
و ارقام نیس��ت که این موضوع هم اخیراً در 
رسانه ها مطرح شده است. سخنگوی شورای 
نگهبان خاطرنشان کرد: این وظیفه دولت و 
مجلس اس��ت که شفافیت ازم را در بودجه 
ایجاد کنن��د و نکات و ایرادات��ی که اعضای 
ش��ورای نگهبان در سال های گذشته نسبت 
به ایحه بودجه داشتند، تقاضای ما این است 
که نمایندگان محترم دقت بیش��تری داشته 
باشند و با توجه به اشکااتی که در سال های 
گذش��ته به ایحه بودجه داشتیم، ان شاءاه 

بودجه را تصویب کنند.

به اتهام جاسوسی برای ایران
وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 
به 11 سال حبس محکوم شد

»گونن سگو« وزیر پیشین 
ان��رژی و زیرس��اخت رژیم 
صهیونیس��تی ک��ه مته��م 
به جاسوس��ی ب��رای ایران 
از س��وی دادگاه  شده بود 
به 11 س��ال حبس محکوم شد. به گزارش 
ایلنا، جزئیات پرونده این مقام صهیونیستی 
نشان می دهد وی سال ها در نیجریه زندگی 
کرده و زمانی که به عنوان پزش��ک در ابوجا 
فعالیت کرده با مناب��ع دیپلماتیک مختلف 
نیجری��ه ای، ایرانی و صهیونیس��تی ارتباط 
داش��ته و اطاع��ات مربوط ب��ه مکان های 
اس��تقرار س��رویس امنیتی اس��رائیل و نام 
مسؤوان این سرویس را به ایران ارائه کرده 
اس��ت. س��ازمان امنیت داخلی و اطاعات 
اس��رائیل مدعی است س��گو 2 بار به ایران 
سفر کرده و یک جاسوس و عامل اطاعاتی 

محسوب می شود.

در پی تحریم 2 شخص و یک نهاد ایرانی از سوی اتحادیه اروپایی اتفاق افتاداخبار

اولین واکنش جدی دولت به اروپا
اخبار

پنجشنبه 20 دی 1397وطن امروز  شماره 2629 

قانون انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��امی پ��س  از آنکه در س��ال 
13۶۶ تصویب ش��د، در س��ال های 13۶۶، 13۷۸، 
13۸2 و در نهای��ت 1395، م��وادی از آن اص��اح 
ش��د. در ادامه این اصاح��ات، دوم آبان ماه 139۷، 
یک فوری��ت طرحی با عن��وان »اصاح م��وادی از 
قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی« که به 
امض��ای 121 نف��ر از نمایندگان مجلس رس��یده 
بود، تصویب ش��د؛ کلیات این طرح نیز 19 دی در 
صحن علنی مجلس به تصویب رسید و یک هفته 
به کمیسیون شوراها فرصت داده شد برخی جزئیات 
طرح را اصاح کند. لزوم اصاح نظام انتخابات کشور 
امری کتمان ناپذیر اس��ت. بدون شک اصاح قانون 
انتخابات یکی از مهم ترین طرح هایی خواهد بود که 
در مجلس دهم بررس��ی می شود. تبعات این طرح 
می تواند سال های متمادی کشور را تحت تأثیر قرار 
ده��د. اگرچه نیاز به اصاح نظام انتخاباتی کش��ور 
وجود دارد اما اقدامات عجله ای و کارشناسی نشده 
نظام انتخاباتی موجود را نه تنها اصاح نخواهد کرد 
بلک��ه بر ناکارآمدی ه��ای آن خواهد افزود؛ گفتنی 
است طرح های مش��ابه در دوره های قبلی مجلس 
نیز به تصویب رس��یده اما ش��ورای نگهبان آنها را 
نپذیرفته بود. اگر بنا شده است قانونی اصاح شود، 
عقل و منطق حکم می کن��د بهتر از قانون موجود 
ش��ود. به  عبارت  دیگر باید نقاط قوت قانون فعلی 
حف��ظ یا تقویت و نقاط منف��ی و ضعف آن اصاح 
شود. استانی کردن انتخابات که هم اکنون در دستور 
کار نماین��دگان قرار گرفته و کلی��ات آن تصویب 
 شده است در روزهای گذشته به کام کارشناسان و 
رسانه ها خوش نیامده است و بسیاری از ایشان آینده 
خوبی ب��رای دوران پس��اتصویب این طرح متصور 
نیستند. صاحب نظران طراحی نظام های انتخاباتی، 
اساتید دانشگاه، جامعه  دانشگاهی، پژوهشکده ها و 
اندیشکده های کشور ایرادات متعددی را بر الگوی 
انتخاباتی در دستور کار مجلس وارد کرده اند، مضاف 
بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکاات 
شورای محترم نگهبان بر این طرح همچنان باقی 
است. بر اس��اس مفاد این طرح، در کشور به تعداد 
استان ها، حوزه های انتخابیه مادر خواهیم داشت و 
آرای مردم در انتخاب تک تک نماینده های اس��تان 
تأثیرگذار خواهد بود و همچون گذشته محدود به 
ش��هر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها 

هستند، نخواهد بود. به  عبارت  
قادر  رأی دهن��دگان  دیگ��ر، 
خواهند بود برخاف گذشته 
ک��ه فق��ط نماین��ده ح��وزه 
انتخابیه خود )ش��هر یا چند 
ش��هر کوچ��ک( را انتخ��اب 

می کردند در انتخاب تمام نماینده های استان محل 
سکونت خود تأثیرگذار شوند. برای مثال در استان 
آذربایجان شرقی، مردم تبریز عاوه بر رأی دادن به 
کاندیدای این شهر، باید به کاندیداهای دیگر حوزه ها 
هم چون مراغه و عجب ش��یر، مرند و جلفا، سراب، 
بناب، شبس��تر، ملکان و چند ش��هر دیگر نیز رأی 
دهند. هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، 
فراهم کردن بس��تر رسیدگی بیش��تر نمایندگان 
مجلس به امور ملی عنوان  شده است اما در مقابل 
منتق��دان، مهم ش��دن بیش ازحد مرکز اس��تان و 
تبدیل شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت های 
قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش 
تأثی��ر پول در انتخابات و وابس��تگی نمایندگان به 
نهادهای ق��درت و ث��روت، کاهش مش��ارکت در 
انتخابات ناشی از بی تفاوتی مردم، غیر پاسخگو شدن 
نمایندگان در قبال مردم، اختافات قومی مذهبی 
پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم با شعار عمل به 
وظایف ملی را از تبعات سوء  آسیب های تصویب این 
طرح قلمداد کرده اند. کاهش مشارکت در انتخابات 
یکی از مشکات اصلی این طرح خواهد بود. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که در هیچ 
کشور توسعه یافته ای چنین نظام انتخاباتی ای که در 

طرح ارائه شده، وجود ندارد. در 
هیچ کشور توسعه یافته ای نظام 
انتخاباتی در س��طح استان بر 
مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی 
برگزار نمی شود. در کشورهایی 
که انتخابات پارلمانی بر مبنای 
نظام اکثریتی برگزار می ش��ود، حوزه های انتخابیه، 
اکثریتِی تک نماینده ای هستند. به عبارت بهتر، هیچ 
کشور توسعه یافته ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در 
حوزه های انتخابیه چندنماین��ده ای اجرا نمی کند. 
دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی 
را دارن��د که جناح اقلیت در آن به طور کامل حذف 
می شود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند 
نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی ها را از آن 
خود خواهد کرد و اقلیت به طور مطلق حذف خواهد 
ش��د. هرچقدر حوزه  انتخابیه بزرگ تر شود و تعداد 
نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت های بیش��تری 
ح��ذف می ش��وند و آرای هدررفت��ه، در انتخابات 
افزایش می یابد. لذا کش��ورهای توس��عه یافته برای 
کاهش آرای هدررفته به منظور تطابق بیشتر نتایج 
انتخابات اکثریتی بر واقعی��ات اجتماعی، آن را در 
حوزه های تک نفره برگزار می کنند. یکی از افتخارات 
و برگ های برنده  جمهوری اسامی ایران مشارکت 
ب��اای مردم در انتخابات مختلف بوده اس��ت. این 
مشارکت در شهرهای کوچک، همواره بیشتر بوده 
اس��ت و ش��هرهای بزرگی همچون تهران کارنامه 
درخش��انی در این امر ندارند؛ جالب آنکه هم اکنون 
انتخابات ش��هر تهران به نسخه اس��تانی انتخابات 

بسیار شبیه است. سوالی که اینجا مطرح می شود 
این است که وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت 
در انتخابات استانی صحه می گذارند، چرا طراحان 
اس��تانی ش��دن انتخابات بر مواضع خود پافشاری 
می کنند؟ در انتخابات اس��تانی طبیعتاً لیس��ت ها 
محور قرار خواهد گرفت. برخی لیست ها به جهت 
حضور افراد سرشناس و ذی نفوذ جذابیت بیشتری 
پیدا خواهد کرد ولی عضویت در این لیست ها برای 
شهرستانی ها به آسانی نخواهد بود، چرا که نامزدها در 
شهرهای کوچک شناخته شده نیستند. عدم حضور 
نامزدهای شهرستان ها موجب خواهد شد مردم این 
شهرها امید انتقال دغدغه ها، ایده ها و مشکات خود 
به گوش س��ران کشور را از س��ر بیرون کنند و در 
نهایت نس��بت به انتخابات بی تفاوت شده و در آن 
مش��ارکت نخواهند کرد. کاهش سرمایه اجتماعی 
نظام جمهوری اسامی ایران پیامد حتمی تصویب 
این طرح اس��ت. دلیل مش��ارکت باای شهرهای 
کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کامل تری است 
که از نامزدها دارند و مشارکت مستقیم در سرنوشت 
سیاس��ی خود و همشهریان شان را حس می کنند. 
اس��تانی ش��دن انتخابات، مردم را ملزم می کند به 
لیست هایی رأی دهند که نمی شناسند و از عقاید و 
سوابق ایشان آگاه نیستند و نهایتاً انگیزه ای هم برای 
حضور در پای صندوق های رأی هم نخواهند داشت.

جمع بندی ■
اوضاع کنونی انتخابات کش��ور قطعاً با حالت 
مطلوب فاصل��ه دارد و بی گم��ان تصمیم گیران 
و تصمیم س��ازان بای��د ب��ا بهره گی��ری از نظرات 
کارشناسان ایرادات موجود را احصا و راه حل های 
مقتض��ی را ارائه کنن��د. در این میان با عنایت به 
بیان برخ��ی از آس��یب ها، آنچه مبرهن اس��ت، 
کارس��از نبودن اس��تانی کردن انتخابات است. به 
نظر می رس��د نه تنها تصویب این طرح گره ای از 
مش��کات نظام انتخاباتی ب��از نمی کند، بلکه بر 
کوس بی عدالتی خواهد کوفت و منجر به افزایش 
نارضایتی مردم و کاهش مش��ارکت در انتخابات 
خواهد شد. انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم 
با نگاهی به واقع ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع 
حزبی و سیاسی مانع تصویب این طرح  شوند. در 
یک هفته آینده نمایندگان باید بیش از گذش��ته 
پذیرای نقدهای تخصصی کارشناسان باشند و در 

جهت اصاح ایرادات آن گام بردارند.

کاهش مشارکت در انتخابات از مشکات اصلی طرح جدید مجلس خواهد بود

استانی شدن انتخابات؛ اصاح یا اخال؟
گزارش

قضایی

نما
اروپایی ها به دلیل اجرایی نشدن SPV از ایران عذرخواهی کردند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اروپایی ها از ایران به دلیل اجرایی نشدن SPV عذرخواهی کردند.محمود 
 SPV واعظی د ر گفت وگو با فارس، د ر پا سخ به این سو ا ل که شما قبا گفته اید اروپایی ها تا 2 هفته دیگر
)کان�ال ما لی ای�ران و اروپا( ر ا اجرایی می کنند، اظهار داش�ت: من هیچ گاه نگفتم SPV تا 2 هفته دیگر 
اجرایی می شو د، بلکه گفتم        تا آ خر سال میادی. همان حرفی که خانم موگرینی زده بو د ر ا گفتم. وی  ادامه 
داد: اروپایی ها نیز از ما عذرخواهی کردند و گفتند همه بر نامه های مان ر ا تقسیم کردیم ا ما فشارهای آمریکا 

کار ما ر ا به تاخیر انداخته ا ما از هدف مان دست برنداشته ایم، یعنی آنها دارند پیش می روند.

انتخابات
کلیات طرح استانی شدن انتخابات تصویب شد

نمایندگان مردم در جلسه علنی دیروز مجلس با کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند. به 
گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصاح 
موادی از قانون انتخابات مجلس ش�ورای اس�امی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 
مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات آن موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسامی 
همچنین با ارجاع جزئیات طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون با 186 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 
2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بنابراین مقرر شد کمیسیون شوراها 

و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان
 در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد

تهدید شکات از زندان



بنزین
 بررسی طرح جدید بانک مرکزی: 

»بازار متشکل معامات ارزی«
بازیگربازار،بازارسازمیشود

محمد نجارصادقی: نطفه بازار متش��کل ارزی 
آبان 1397 و درس��ت زمانی که بانک مرکزی 
توانس��ت با تزریق ارز مداخله ای ب��ازار آزاد را 
کنترل کند، ش��کل گرفت؛ دستاوردی بزرگ 
برای عبدالناصر همتی و همکارانش که قیمت 
دار را در ب��ازار آزاد 25 درص��د کاه��ش داده 
بودن��د. بانک مرکزی با وجود اینکه توانس��ت 
قیم��ت ارز را کاهش دهد اما ب��رای این مهم 
هزین��ه گزافی با ارز مداخل��ه ای پرداخت کرد 
که شاید س��ال های آتی، مدیران بعدی بانک 
مرک��زی درباره آن صحبت کنن��د؛ هزینه ای 
که جرقه  بازارس��از  ش��دن را ب��ه جای بازیگر 
ب��ودن در ذهن کارشناس��ان اصلی ترین نهاد 
سیاست گذاری کش��ور زد. پیش از این بانک 
مرکزی بدون اینکه تس��لطی روی بازار داشته 
باش��د، در اندازه توان خود زمانی که قیمت ارز 
از تعادل خارج می ش��د، به عنوان یک بازیگر 
بزرگ وارد بازار می ش��د که در این ش��رایط یا 
ارز خری��داری می ک��رد یا ارز به ب��ازار تزریق 
می کرد که کنشگران به ارزی که توسط بانک 
مرکزی وارد چرخه بازار می ش��د در اصطاح 
ارز مداخله ای می گفتند. این بازیگر بودن برای 
بانک مرکزی معایبی هم دارد؛ باید توجه داشت 
کشور در ش��رایط بحران تامین ارز قرار دارد و 
این بحران در بخش اس��کناس خود را بیشتر 
نشان می دهد. طبق اظهارات حسن روحانی، 
رئیس جمهور در اوایل س��ال ج��اری ذخیره 
ارزی کشور به صفر رسید. این یعنی به دلیل 
در اختیار نداش��تن بازار توسط بانک مرکزی، 
احتمال به وجود آمدن بازیگری قدرتمندتر از 
بانک مرکزی که بتواند سیاست گذار را فلج کند 
هم وج��ود دارد. در نهایت 30 آبان ماه همتی 
خب��ر ایجاد بازار متش��کل ارزی را داد. وی در 
تش��ریح این بازار گفت: »در خیابان و کوچه و 
پس کوچه ها نمی توان بازار را شکل داد و نباید 
بازار غیرمتشکل داشته باشیم. باید فاصله بین 
نرخ ارز در س��امانه نیما و بازار کم شود، البته 
باید ببینیم چگونه می توانی��م این موضوع را 
عملیاتی کنیم«. همتی ادام��ه داد: »این بازار 
فرصتی می شود برای کسانی که اسکناس ارز و 
سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار 
عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که 
بازار ارز متشکل شود«. وی با اشاره به جلسات 
متعدد با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار 
ارز و سرمایه بویژه بانک ها و صرافی ها در بانک 
مرکزی، این را هم گفت��ه بود که »در نهایت، 
درب��اره راه اندازی بازار معام��ات آزاد نقدی و 
حوال��ه ارز، مبتنی بر س��ازوکار حراج، با هدف 
کش��ف قیمت ارز و تس��هیل تأمین نیازهای 
خدماتی و خرد مردم به جمع بندی رس��یدیم 
و این بازار با مش��ارکت بانک ها و صرافی های 
مج��از و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در 
آین��ده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر 
معامات نقدی راه اندازی می ش��ود«. به دنبال 
ای��ن اظهارات ش��امگاه سه ش��نبه 18 دی ماه 
موضوع بازار متش��کل ارزی در ش��ورای پول 
و اعتبار مطرح ش��د و به تصویب اعضای این 
شورا رس��ید. »بر اساس این مصوبه به منظور 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، 
»بازار متشکل معامات ارزی« تشکیل می شود 
تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این 
مصوبه و دیگر مقررات مرتبط با آن در بس��تر 
الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد«. آنطور که 
پیداست بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک سالن 
حراج ارز )اسکناس( با حضور صرافی هاست. در 
این س��الن حراج، صرافی ها به عنوان بازیگران 
اصلی می توانند به خرید و فروش بپردازند. افراد 
عادی مانند مس��افران و بازرگانانی هم که زیر 
ی��ک میلیون یورو احتیاج دارن��د می توانند از 
همین فرصت استفاده کنند. صرافی ها ضمن 
خری��د یا فروش ارز به این افراد خودش��ان به 
صورت مستقیم و نه کارگزاری اقدام به فعالیت 
می کنند. از مزایای این بازار این است که بانک 
مرکزی می تواند با رصد فعاان، خأهای عرضه 
و تقاضا را کش��ف کن��د و این بار به جای یک 
کنش��گر که پس از اتفاق وارد عمل می شود، 
بازار را به مس��یری که می خواهد هدایت کند. 
این به معنای این است که بازیگر دیروز در بازار 
ارز که به صورت اورژانسی وارد بازار می شد، به 
دنبال بازارس��ازی است. نکته مثبت دیگر این 
بازار، ثبات اس��ت. البته بزرگ ترین گم ش��ده 
امروز اقتصاد ایران ثبات است که همین فقدان 
باعث شده بیشتر فعاان اقتصادی قید تجارت، 
تولید و س��رمایه  گذاری را بزنند. امید است با 
بازار  سازی بانک مرکزی شاهد ثبات در بازار ارز 
باش��یم. تنها عیب این بازار آنجاست که بانک 
مرکزی بخواه��د در نقش یک بنگاه مالی فرو 
رفته و در راس��تای منافع غیرعمومی حرکت 
کند ک��ه امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد. بیان 
این نکته خالی از لطف نیس��ت که بازارسازی 
و بازیگ��ری بانک مرکزی هی��چ گاه به صورت 
مس��تقیم نبوده و نخواهد بود و سیاست گذار 
به صورت غیرمستقیم و با عاملیت دیگران این 

مهم را رقم می زند. 

افزایش١٥میلیونلیتری
تولیدبنزینکشور

مدیرعامل پاایش��گاه ستاره خلیج فارس با 
بیان اینکه فاز سوم این پاایشگاه به بهره برداری 
رس��یده اس��ت، گفت: با افتتاح این فاز، شروع 
تولی��د 12 ت��ا 15 میلیون لیتر بنزی��ن از 19 
دی ماه رقم  خورد. به گزارش ایسنا، محمدعلی 
دادور با اعام این خبر اظهار داشت: برای تحقق 
ای��ن امر ٦0 میلیون دار عاوه بر فازهای یک 
و دو و مش��ترکات فاز 3 هزینه شده است. وی 
با بیان اینکه تولید بنزین تا 18 دی در س��تاره 
خلیج ف��ارس 30 میلی��ون لیتر ب��ود، افزود: با 
راه اندازی فاز سوم، میزان تولید بنزین در ستاره 
طی هفته آینده به ٤5 میلیون لیتر می رس��د. 
به گفته دادور، این پاایشگاه مجاز است میزان 
گوگرد در بنزین را تا 10PPM رعایت کند اما 

میزان گوگرد نیم PPM است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار:
دولتنهادههایانبارکردهرا

بهمرغدارانبدهد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران با بیان اینکه واردات نهاده های 
دام و طیور به دلیل مسائل بانکی دچار مشکل 
ش��ده، گفت: در صورت ادام��ه این روند با افت 
ش��دید تولید روبه رو خواهیم بود. ناصر نبی پور 
در گفت وگو با مهر اضافه کرد: واردکننده بخش 
خصوصی در این حوزه، به دلیل مشکات بانکی 
موفق به انجام حواله پول نشده و با وجود آنکه 
چندین کشتی در بندر است، اجازه تخلیه داده 
نمی ش��ود. نبی پور ادامه داد: در پی اختاات 
ایجاد ش��ده، قیمت هرکیلوگرم سویا از حدود 
2200 ت��ا 2300 توم��ان به ح��دود 3800 تا 
٤000 تومان رس��یده ب��ود. همچنین قیمت 
ذرت حداکثر 1200 تومان بود که این رقم 18 
دی در بندر به 1380 تومان رسید. وی با بیان 
اینکه بسیاری از مرغداران سویا پیدا نمی کنند 
که به مرغ ه��ای خود بدهند، گفت: قیمت هر 
کیلوگرم تخم م��رغ نیز در روزهای اخیر حدود 
1000 تومان گران شده و میانگین هر کیلوگرم 
آن در مرغ��داری بی��ن 7500 تا 7٦00 تومان 
است. وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند 
باید منتظر افت ش��دید تولید باشیم، چرا که 
گله هایی که دچار افت می شوند حدود 2 هفته 
طول می کشد به شرایط اولیه بازگردند. نبی پور 
خاطر نشان کرد: انبارهای دولت از نهاده های دام 
و طیور پر اس��ت و در جلسه ای که با مسؤوان 
مربوط داشتیم قرار شد هر چه سریع تر نهاده را 
بین تولیدکنندگان توزیع کنند اما تاکنون این 

اتفاق نیفتاده است.  

صادراتگوجهوحبوباتآزادشد
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در نامه ای 
به رئیس کل گمرکات صادرات انواع حبوبات، 
انواع گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی را بامانع 
دانس��ت. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در 
اباغیه ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات 
انواع گوجه فرنگ��ی، رب و دیگر حبوبات را از 
20 دی 97 تا 30 بهمن 97 آزاد کرد. در این 
نامه دلیل این رفع ممنوعیت صادرات تولید 
م��ازاد بر نیاز و کاه��ش تقاضای مردم عنوان 
شده است. گفتنی است، قیمت هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی در بازار ته��ران تا 7 هزار تومان 
به فروش می رس��د و قیمت رب گوجه فرنگی 
نیز در مقایس��ه با ماه های ابتدای سال حدود 
3 برابر و حبوبات 2 برابر افزایش یافته است. 
در ای��ن نامه همچنین آمده اس��ت صادرات 
محصواتی مانند کاغذ بسته بندی، تخم مرغ 
خوراکی و غیرخوراکی، پشم خام و نخ الیاف 
پشمی تابیده شده، پلیه کرم ابریشم ممنوع 

شده است.

شرکت»دومانتوکان«
مجوزبورسنداشت

متهمان »ش��رکت سرمایه پیش��رو دومان 
ت��وکان« هی��چ گاه مجوزی از س��ازمان بورس 
اوراق بهادار دریافت نکرده اند و منش��أ تعقیب 
کیف��ری آنه��ا، در واقع پیگیری ها و ش��کایت 
کیفری س��ازمان بورس بوده است. به گزارش 
تس��نیم، »ش��رکت س��رمایه پیش��رو دومان 
توکان« و مدیران آن در بازار س��رمایه کش��ور، 
بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی یا سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار و برخ��اف قوانی��ن و 
مقررات کش��ور و با ارس��ال پیامک های انبوه 
و بیان وعده پرداخت س��ودهای گ��زاف برای 
سرمایه گذاری، اقدام به جذب سپرده نقدی از 
 مردم در قالب انعقاد قرارداد مش��ارکت مدنی 

کرده اند.

ارز

3اقتصاد

دانش پورش�فیعی: مجلسیان هیچ گاه ریز 
بودجه ای ش��رکت های دولتی را بررس��ی 
نمی کنند، نمی خوانن��د و کاری هم به آن 
ندارند. آنها نمی دانند هزینه ها و درآمدهای 
شرکت های دولتی چه میزان است. خاص 
اکنون و امسال هم نیست و نمایندگان همه 
دوره های مجلس اینگونه رفت��ار کرده اند. 
به گفته محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، این بررسی نه 
اینکه امکانپذیر نباشد، بلکه زمان بر است و با 
ساختار بودجه ای کشور این مهم امکانپذیر 
نیس��ت و نمایندگان همان ت��راز تلفیقی 

بودجه را مبنا قرار می دهند.
بر اساس ایحه بودجه 1398، مجموع 
بودجه شرکت های دولتی در این سال بیش 
از 1270 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده 
در حالی که کل بودجه عمومی دولت ٤70 
هزار میلی��ارد تومان اس��ت، یعنی بودجه 

ش��رکت های دولتی حدود 3 برابر بودجه عمومی 
دولت است. از س��وی دیگر کل بودجه رفاهی که 
دول��ت برای مردم هزینه می کند حدود 113 هزار 
میلی��ارد تومان یعن��ی کمت��ر از یک دهم بودجه 
ش��رکت های دولتی است. به      عنوان نمونه، بودجه 
ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران )با در نظر گرفتن 
خدمات حمایتی و یارانه ای( 27 هزار میلیارد تومان 

برای سال آینده تعیین شده است.  
نزدی��ک دوس��وم بودج��ه، مربوط ب��ه بودجه 
شرکت های دولتی اس��ت؛ برخی از این شرکت ها 
نام شرکت بر خود ندارند اما ساختار شرکتی دارند 
و مانند ش��رکت ها اداره می ش��وند، مانند سازمان 
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا که در مجلس بررس��ی 
نمی شود. البته جنس این بخش از بودجه از جنس 
بودجه دستگاه ها نیست، زیرا به طور عمده دخل 
و خرج یکس��ری مغازه بزرگ دولتی هستند که با 
پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد 
می رسانند و بعضی هم که زیان ده هستند از دولت 
کمک زی��ان می گیرند، بنابرای��ن بودجه آنها قابل 
جمع بس��تن با بودجه دستگاه های دولتی نیست 
اما این همس��نخ نبودن بودجه دستگاه های دولت 
)ادارات( ب��ا بودجه مغازه های دولت )ش��رکت ها(، 
دلیل نمی شود تا بودجه آنها نیز بررسی نشود. مگر 
نه اینکه این شرکت ها هم متعلق به مردم هستند و 
مگر نه اینکه بودجه ای که مجلس بررسی می کند 
عنوان »بودجه کل کش��ور« را یدک می کشد و نه 
بودجه دس��تگاه های دولتی و حتی دولت را؟ پس 
دلیل این عدم بررس��ی چیست؟ بیایید چند قدم 
ب��ه عقب برگردیم و نقش��ه هوایی بخش عمومی 
)هر آنچه خصوصی نیست( را بررسی کنیم. بر این 
اس��اس بودجه عمومی مورد بررسی قرار می گیرد 
ک��ه از آن می توان به بودج��ه »دولت عمومی« و 
»دول��ت مرکزی« یاد کرد. به عنوان نمونه، بودجه 
ش��رکت های دولتی در پیوست مربوط به مجلس 
ارائه می ش��ود اما هرگز بررسی نمی شود یا بودجه 
مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های 
آنها اساساً در »بودجه کل کشور« وجود ندارد. طبق 
قانون، این بخش و شرکت های مربوط جزو بخش 
دولتی نیستند  اما بودجه شرکت های عمومی شامل 
ش��رکت های مالی عمومی، شرکت های غیرمالی 
عمومی، شرکت های س��پرده پذیر عمومی، بانک 
مرکزی، بانک ها و دیگر موسس��ات مالی عمومی، 
صندوق های بازنشستگی و فرآیندها و صندوق های 
فرابودجه ای هیچ گاه بررسی نمی شود ولی براساس 

منطق کشورداری و به دلیل عمومی بودن آنها و به 
ای��ن دلیل که مردم از طریق نمایندگان خود باید 
در تمام امور از جمله امور عمومی کش��ور نظارت 
داشته باشند، مجلس باید در جریان بررسی بودجه 
کل کشور یا در زمان مشخص دیگر، به بودجه آنها 

رسیدگی کند.
چرا بودجه شرکت های دولتی بررسی نمی شود؟ ■

این مس��اله دایل متع��دد دارد از جمله آنکه: 
دس��تگاه های دولتی )وزارتخانه ه��ا و ذیل آنها( از 
نظر تش��کیاتی تابع وزیر یا بااترین مقام اجرایی 
هستند اما شرکت های دولتی از نظر تشکیاتی و 
صورت ه��ای مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی 
خود هس��تند. مجمع ش��رکت ها، بودجه مصوب 
خود را به س��ازمان برنام��ه و بودجه جهت تأیید 
ارسال می کنند و س��ازمان برنامه نیز )غالباً بدون 
بررس��ی کافی( آنه��ا را به مجلس ب��رای تصویب 
ارسال می کند. ارقام درآمد و هزینه این شرکت ها 
عمدتاً تابع هزینه تولید و قیمت کااهایی است که 
تولی��د می کنند و چون این درآمدها و هزینه ها به 
ص��ورت روزمره تغییر می کنند، بنابراین نمی توان 
در یک نقطه زمانی برای یک س��ال، ارقام درآمد و 
هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. در 
واقع صورت طبیعی ارقام آنها دائماً در حال تغییر 
اس��ت و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه 
یک اداره دولتی معنادار نیست. دستگاه های دولتی 
اساس سیستم حسابداری دولتی اداره می شوند  بر 
اما شرکت های دولتی بر اساس حسابداری بازرگانی 
فعالیت می کنند، دستگاه های دولتی تابع قانونی به 
نام قانون محاسبات عمومی هستند اما شرکت های 
دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاماتی 
مصوب خودشان هستند مگر آن دسته از مقرراتی 

که در قانون برای شرکت های دولتی در نظر گرفته 
شود و...

از س��وی دیگ��ر تأمین هزینه های دس��تگاه ها 
معم��وا از محل بودجه دولت اس��ت، در حالی که 
تأمین هزینه ش��رکت ها، غی��ر از کمک زیانی که 
برخی شرکت های زیان ده می گیرند، از محل فروش 
کااها و خدمات یا اصطاحاً کاسبی است )در حالی 
که دس��تگاه های دولتی عمدت��اً در حوزه وظایف 
حاکمیت��ی دولت فعالیت می کنند، ش��رکت های 
دولتی بنگاهداری می کنند(. اما مهم ترین دلیل عدم 
بررسی بودجه شرکت های دولتی این است که اصوا 
معیارهای بررسی بودجه ش��رکت ها باید متفاوت 
از معیارهای دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه ها 
باش��د. هدف ادارات دولتی مانند آموزش وپرورش 
)مدارس(، بهداش��ت و درمان )بیمارس��تا ن ها( و... 
خدمات رسانی به مردم اس��ت، در حالی که هدف 
این شرکت ها یا ارائه تسهیات عمومی )مانند آب، 
برق و گاز( یا تولید انواع کااهاست، بنابراین معیار 
خوب کار کردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا 
برای برخی میزان س��ودآوری است. بنابراین برای 
بررس��ی هر شرکت باید به دایل ایجاد آن شرکت 
و ماک هایی مانند هزینه تولید یا میزان س��ود و... 
ن��گاه کرد. تعیی��ن این معیارها و بررس��ی آنها در 
مدت زمان تهیه و بررسی بودجه ساانه امکان پذیر 
نیست و اصوا در طول سال باید چنین بررسی ها و 
نظارت هایی انجام شود. حال سؤالی که پیش می آید 
این است که عدم بررسی بودجه این شرکت ها در 
طول س��ال چه مشکات و آس��یب هایی می تواند 
به دنبال داش��ته باش��د؟ به طور خاص اینکه این 
شرکت ها یا سودده هستند یا زیانده. باید مشخص 
ش��ود چرا این ش��رکت ها نمی توانند بیش از سود 

فعلی، عاید بودجه دولت کنند )سود سهام 
دولت در این ش��رکت ها تا چه حد منطقی 
است؟( یا اگر کمک زیان می گیرند )بعضی 
شرکت ها سال هاست کمک زیان می گیرند( 
به چه دلیل اس��ت؟ )دلیل مدیریتی دارد؟ 
به دلیل فس��اد است؟ ادامه فعالیت شرکت 

ضرورتی ندارد و...(.
خبر خ��وب اینکه پس از س��ال ها )در 
واقع دهه ها( و برای ش��روع کار، در جریان 
مطالعات و بررسی های مقدماتی کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس درباره ایحه بودجه 
س��ال 1398، از 15 ش��رکت بزرگ شامل 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت 
پاایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان 
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا، توانیر، ش��رکت 
پشتیبانی امور دام کش��ور، بیمه سامت، 
بانک مرکزی، بانک ملت، بانک مسکن و... 
درخواست شد برخی اطاعات مورد نیاز این 
کمیسیون را برای بررسی به این کمیسیون ارسال 
کنند و به دنبال آن برخی شرکت ها در این جلسات 
حاضر شده و اقدام به ارائه اطاعات و بحث و بررسی 
درباره کیفیت اداره این شرکت ها کردند اما خبر بد 
اینکه، در همین جلسات نیز برخی شرکت ها حاضر 
به حضور ی��ا ارائه اطاعات کافی نش��دند. به نظر 
می رس��د با روند ایجاد شده و مطالبه شکل گرفته 
و نیز تس��ریع ناگزیر اقدامات معطوف به اصاحات 
س��اختاری در دوران کنونی، روند بررس��ی بودجه 
ش��رکت های دولتی در مجلس، در سال های آتی 

شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
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کشاورزی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اعداد و ارقام بودجه ای که نمایندگان آن را نمی بینند و نمی خوانند

شرکتهایبیحسابوکتاب!

نما
مجلسریزهزینهشرکتهایدولتیرابررسینمیکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ورود مجلس به بررسی ریزهزینه  شرکت های دولتی 
محل اشکال است، به تسنیم گفت: اگرچه بودجه شرکت های دولتی 3 برابر بودجه عمومی است اما عدد 
این بودجه مبنا نیست، زیرا نتیجه آن در تلفیق در تراز بودجه عمومی می نشیند ولی اینکه مجلس ارقام 
هزینه ای و درآمدی آنها را به صورت ریز بررس�ی کند تا ببیند امکان کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد 
وجود دارد یا خیر، متاسفانه در ساختار بودجه ای حال حاضر  امکانپذیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی در 
واکنش به اینکه چرا نحوه هزینه کرد بودجه این شرکت ها شفاف نمی شود، افزود: البته نه اینکه امکانپذیر 
نباش�د، بلکه زمان بر اس�ت؛ بودجه که 15 آذر می آید یک ماه در کمیسیون ها و تلفیق است و سپس به 
صحن می رسد. اگر بخواهیم صورت های مالی آنها  را بررسی کنیم 2 تا 3 ماه زمان می برد. معموا خاصه 
درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی که نتیجه آن سود است در تراز تلفیقی بودجه قرار می گیرد و ما 

این عدد را مبنا فرض می کنیم.

گ�روه اقتص�ادی: تعل��ل س��تاد 
تنظیم ب��ازار و س��ازمان حمایت 
اع��ام  در  تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
قیمت های جدید خودرو، کار را به جایی رسانده که 
شرکت های خودروسازی بویژه ایران خودرو و سایپا 
تصمیم گرفته اند قیمت های جدید محصوات شان 
را بر اساس ارزیابی های خود استخراج و اعام کنند. 
به گزارش »وطن امروز«، این دو ش��رکت در هفته 
اول دی ماه قیمت جدید بالغ  ب��ر 9 خودرو را اعام 
کردند تا اینکه روز گذشته گروه صنعتی ایران خودرو 
فهرست قیمت جدید همه محصوات خود را برای 
دی  1397 اعام کرد و در دس��ترس عموم قرار داد. 
در اعامی��ه جدید محصوات��ی که با تغییر قیمت 
همراه ش��ده اند ش��امل خانواده رانا، پژو پارس، پژو 
20٦، پژو ٤05 و س��مند هستند، البته این شرکت 
اعام کرده است بزودی فروش فوری این محصوات 
را آغ��از خواه��د کرد. بررس��ی تغیی��رات قیمتی 
محصوات ایران خودرو نش��ان می دهد خودروها تا 

بیش از 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
کارخانه دار هم باید ضرر کند ■

در همین حال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره تغییرات قیمت خودرو گفت: هدف 
ما این است تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت 

خودرو از نرخ بازار آزاد پایین تر آید و برنامه و تعهدی 
که خودروسازان به ما داده اند مستلزم این است که 
بازار س��یاه حذف و بازار آزاد هم کنترل ش��ود. وی 
درباره اینکه قیمت های جدید اعام شده خودروها تا 
چه اندازه واقعی است، اظهار داشت: ما با یک اصولی 
موضوع را پیگیری می کنیم که در نهایت منجر به 
افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت بشود 

که اهداف نهایی ما است. رحمانی تاکید کرد: درباره 
قیم��ت اما یک واقعیت موجود در ب��ازار آزاد داریم 
که باید باش��د و تفاوتی بین این قیمت با کارخانه 
هم هست اما اینکه بگوییم قیمت تمام شده پایین 
یا بااس��ت، جای بح��ث دارد و نباید این دو را باهم 
عوض کنیم؛ فعاً دنبال این هستیم تولید را حفظ 
کنیم و بویژه از خودروسازان هم برنامه گرفته ایم که 

تیراژ باا برود و آنان موظف شدند 80 درصد تولید 
را به تعهدات اختصاص دهند. به سازمان حمایت هم 
گفته ای��م این موضوع را جدی بگیرند، حاا ممکن 
است کارخانه دار بگوید شرایط عوض شده اما آنچه از 
سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است، 
حتما باید به دست خریدار برسد به هرحال کارخانه 

یک روز سود کرده و یک روز هم زیان می دهد. 

خودروسازان منتظر ستاد تنظیم بازار نماندند

 ایران خودرو 
خودروهایش را گران کرد

خودرو

بورس

مصارف
881.900.000.000.000هزینه ها 
4.700.000.000.000مالیات 

505.200.000.000.000 درصد سود ویژه 
4.500.000.000.000سود سهام

0دیگر حساب های تخصیص سود
82.500.000.000.000بازپرداخت تسهیات بانکی و دیگر وام های داخلی

19.100.000.000.000بازپرداخت وام های خارجی
500.000.000.000وجوه اداره شده

26.500.000.000.000بازپرداخت ودیعه، بدهی ها و دیگر پرداخت ها
152.200.000.000.000هزینه های سرمایه ای

4.900.000.000.000افزایش دارایی های جاری
1.182.000.000.000.000جمع

24.100.000.000.000کسر می شود ذخیره استهاک منظور در هزینه جاری
1.158.000.000.000.000جمع کل

ارقام به تومان است

منابع
932.700.000.000.000درآمدها 

2.900.000.000.000اعتبارات هزینه
14.100.000.000.000اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
76.700.000.000.000تسهیات بانکی و دیگر وام های داخلی

41.900.000.000.000وام های خارجی
4.200.000.000.000دارایی های جاری
85.300.000.000.000دیگر دریافت ها

1.158.000.000.000.000جمع کل

بودجه شرکت های دولتی در ایحه بودجه 1398 

بازارقیمت دی ماه کارخانهقیمت آذرماه کارخانهمحصول
76.700.00076.700.00089.900.000پژو پارس اتوماتیک
47.130.00070.000.00087.700.000پژو 207 - دنده ای

54.300.00054.300.000108.600.000پژو 207 - اتوماتیک
104.000.000104.000.000116.500.000پژو 207 صندوق داراتوماتیک

47.174.20047.174.20059.400.000پژو 206 - تیپ 2
41.942.00054.526.60069.900.000پژو 206 - تیپ 5

42.763.00055.593.30070.900.000پژو 206 – صندوق دار
114.900.000114.900.000223.700.000پژو 2008

39.509.00051.360.00059.900.000رانا
H30Cross 50.000.00075.000.00089.900.000دانگ فنگ

S30 141.000.000141.000.000145.500.000دانگ فنگ
77.000.00077.000.00081.800.000رنو تندر پیکاپ
98.640.000138.000.000171.800.000هایما S5 توربو
104.000.000104.000.000201.000.000هایما S7 توربو

163.000.000163.000.000204.400.000پیکاپ دوکابین فوتون
251.000.000251.000.000297.500.000سوزوکی ویتارا اتومات

بازارقیمت دی ماه کارخانهقیمت آذرماه کارخانهمحصول
34.200.00034.200.00035.900.000وانت آریسان

33.535.00043.597.30058.900.000سمند LX سال بنزینی
EF7 36.082.00046.908.10061.300.000سمند ال ایکس

36.616.00047.603.40062.800.000سمند EF7دوگانه سوز
ELX 41.100.00041.100.00074.300.000سمند سورن

42.900.00042.900.00084.800.000سمند سورن ELX توربو
46.989.00066.000.00081.400.000دنا

53.153.00076.000.000101.600.000دنا پاس - 2 ایربگ
53.200.00053.200.000104.000.000دنا پاس - 4 ایربگ

89.900.00089.900.000120.200.000دنا پاس توربو - 2 ایربگ
58.000.00058.000.000122.800.000دنا پاس توربو - 4 ایربگ

GLX 405 32.944.00042.829.20054.900.000پژو
34.745.00045.170.00056.800.000پژو GLX 405 دوگانه سوز

SLX 405 35.105.00045.638.80060.300.000پژو
41.500.00041.500.00076.700.000پژو پارس LX - کد 16
41.700.00041.700.00077.800.000پژو پارس LX - کد 17

تغییرات قیمتی محصوات ایران خودرو )تومان(



گ�روه اجتماع�ی: »از آنج��ا که 
حیاتی تری��ن  دیالی��ز  صاف��ی 
محصول برای بیماران مزمن کلیوی بویژه اطفال 
است، این سازمان با نیازسنجی های انجام شده 
از واحدهای درمانی همودیالیز اطفال در سراسر 
کش��ور که متوس��ط مص��رف س��اانه این نوع 
صافی های دیالیز را حدود ۴۰ هزار صافی اعام 
کرده اند، تولید این نوع از صافی های دیالیز را در 

اولویت قرار داد«.
به گزارش »وطن امروز«، علی فرجی با بیان 
این مطلب اظهار داشت: جدیدترین صافی دیالیز 
اطفال در هال احمر منطبق با اس��تانداردهای 
بین المللی در داخل کشور تولید می شود و دارای 
نشان CE اروپاس��ت. وی با اشاره به اینکه این 

نخستین پروانه تولید رسمی 
صافی دیالیز ویژه اطفال در 
ش��رکت تجهیزات پزشکی 
هال ایران اس��ت، توضیح 
داد: با اخذ این پروانه جدید، 
کار تولی��د این نوع از صافی 

دیالی��ز اطفال در دو س��ایز F۴ و F۴۰ از هفته 
جاری در شرکت تجهیزات پزشکی هال ایران 
وابسته به این سازمان آغاز شده است. این مقام 
مس��ؤول در جمعیت هال احمر اظهار داشت: 
از ویژگی ه��ای این صافی دیالی��ز جدید بهبود 

ش��اخص های کیفی صافی 
از قبیل س��ازگاری عالی آن 
میکروآندواسیون  خون،  با 
فیب��ر ب��رای جری��ان موثر 
محل��ول دیالی��ز، ضری��ب 
تصفیه )UF( بهتر و تصفیه 
عالی س��موم کوچک مولک��ول اورمیک به طور 
بهین��ه در جریان خون اس��ت. وی گفت: طبق 
اطاعات ارزیابی ش��ده موجود ۵۰ درصد موارد 
نارسایی کلیه در کودکان بیماری های مادرزادی 
و ارثی از جمله اختال جنینی در رشد کلیه ها، 

رفاکس نفروپاتی )برگشت ادرار(، بیماری های 
کیس��تی کلیه و بیماری های اکتسابی از جمله 
عفونت های کلیه، بیماری ه��ای التهابی کلیه و 
سندرم همولیتیک اورمیک است که این اطفال 
ب��رای درم��ان بیماری های خود هن��گام انجام 
همودیالی��ز )دیالیز خونی( نیازمند اس��تفاده از 
صافی دیالیز اطفال هستند. مدیرعامل سازمان 
تدارکات پزشکی جمعیت هال احمر به ظرفیت 
تولید ساانه بیش از 2 میلیون صافی دیالیز در 2 
ن��وع »Low Flux« و »High Flux« در 
شرکت تجهیزات پزشکی هال ایران وابسته به 
س��ازمان تدارکات پزشکی خبر داد و گفت: این 
2 نوع صافی دیالیز، محصواتی استریل، یک بار 

مصرف، غیرتب زا و زیست سازگار هستند.

اجتماعي 0 4

دادستان تهران تشریح کرد
 جزئیات پرونده

 حادثه دانشگاه آزاد

دادس��تان تهران از اعام نظر کارشناس��ی 
هی��ات 7 نفره درباره حادث��ه واژگونی اتوبوس 
در دانش��گاه علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: 
این هیات 3 عامل اساسی را مقصر اعام کرده 
است. به گزارش فارس،  جعفری دولت آبادی از 
اعام نظر کارشناسی هیات 7 نفره درباره حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانش��گاه علوم و تحقیقات 
خب��ر داد و گفت: طبق وع��ده ای که به مردم 
دادیم در 2 روز گذشته هیات نظر کارشناسی 
را اعام کرده و 3 عامل اساسی را مقصر دانسته 
اس��ت. دادستان تهران افزود: راننده، دانشگاه و 
پیمانکار که مسؤول خدمات رسانی در آنجا بوده 
است مقصر اعام شدند، راننده فوت کرده است 
و از طریق بیمه، مبلغ دیه ها وصول می ش��ود. 
دادس��تان تهران خاطرنشان کرد: به بازپرس و 
دادستان منطقه توصیه کرده ایم اگر خانواده ها 
آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات 
دی��ه از طری��ق ش��رکت های بیم��ه پرداخت 
می ش��ود. جعفری دولت آبادی افزود: همچنین 
درباره مصدومانی که در قید حیات هس��تند، 
چ��ون طول درمان آنها طوانی اس��ت به طور 
طبیعی بای��د صبر کنیم ط��ول درمان نهایی 
ش��ود. بنابراین در بخش افرادی که فوت شده 
و مصدوم ش��دند پرونده تفکیک ش��ده است. 
دادستان تهران تصریح کرد: درباره مصدومان 
نیز اگر بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد 
و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده 
اس��ت. توصیه کردی��م در این بخش ها کمک 
بیشتری ش��ود و تعداد افراد بس��تری در این 
زمینه ۱۰ نفر هستند. وی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد، 
گفت: خانواده هایی که فرزندان شان فوت شده 
و همچنین مصدومان طرح شکایت کرده اند و 

پرونده شاکی خصوصی دارد.

 دبیر علم��ی بخش زنان، نازای��ی و ناباروری 
س��ومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی 
ای��ران با اش��اره به اینکه پزش��کی ش��خصی، 
تحولی عظیم در جنبه های گوناگون س��امت 
شامل پیشگیری، تشخیص و درمان بر اساس 
یافته های مولکولی ژنتیکی هر فرد  است، گفت: 
 در این روش افراد، سرویس پزشکی متناسب با 
ژنتیک خود دریافت می کنند. سهیا انصاری پور 
در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی 
پزش��کی ش��خصی ایران در ارتباط با پزشکی 
شخص محور یا پزشکی ش��خصی در نازایی و 
IVF اظهار داشت: فارماکوژنومیکس یک روش 

نویدبخ��ش و نوین در حوزه پزش��کی امروزی 
اس��ت و در واقع این ش��یوه تحولی عظیم در 
جنبه های گوناگون سامت شامل پیشگیری، 
تشخیص و درمان بر اساس یافته های مولکولی 

ژنتیکی هر فرد است.
 پس از اباغ دستورالعمل پیش بینی بودجه 
س��ال 98، ش��هرداری منطقه 9 تهران ضمن 
برگزاری جلس��ات کارشناس��ی، اقدام به تهیه 
و تدوین بودجه پیش��نهادی کرد. س��یدعلی 
مفاخریان، ش��هردار منطقه ب��ا اعام این خبر 
گفت: برای توسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدار 
در ورودی غربی پایتخت تاش زیادی ش��ده و 
ما ش��اهد اتفاقات خوبی در منطقه هستیم اما 
همچنان در جهت ارتقای سرانه  های خدماتی 

در محات نیازمند اقدامات ویژه ای هستیم.
 امیر آریازن��د، قائم مقام معاونت برنامه ریزی، 
توسعه ش��هری و امور شورای شهرداری تهران 
درباره آخرین روند بررس��ی ایحه برنامه سوم 
توس��عه ش��هر تهران در شورای ش��هر اظهار 
داش��ت: پس از اینکه نسخه اولیه برنامه اوایل 
مهرماه تقدیم شورای شهر شد، با توافق اعضای 
شورای ش��هر مقرر ش��د این برنامه دوباره در 
اختیار معاونت برنامه ریزی قرار گیرد تا در یک 
همکاری مشترک با کمیسیون های تخصصی 
شورای ش��هر، مورد بازآرایی و استانداردسازی 

قرار گیرد.
 باب��ک عمران��ی راد، عض��و انجم��ن علمی 
مراقبت های ویژه ایران در حاش��یه شش��مین 
کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران اظهار 
داشت: بزرگ ترین چالشی که مراقبت های ویژه 
ایران با آن مواجه است، کمبود امکانات جدید و 
مستهلک بودن امکانات قدیمی است به طوری 
ک��ه حدود 6۰ درص��د از امکانات مراقبت های 
ویژه در حال حاضر مس��تهلک ب��وده و نیاز به 
جایگزینی با امکانات جدید دارد. وی با اشاره به 
اینکه این مسأله نیازمند هزینه های زیاد است، 
افزود: امیدواریم شرایطی فراهم شود که همه 
بیمارس��تان های خصوصی و دولتی بتوانند با 
شرایط ویژه با تسهیات ویژه نسبت به نوسازی 

امکانات خود اقدام کنند.

سیاستمداران می روند اما لزوما 
سیاست های شان را با خود نمی برند

میراث هاشمی

پیام مرادی: پس از طرح استعفای وزیر بهداشت 
آنچه بیش��تر مورد توجه قرار گرفت، مشاجره 
علنی و عری��ان قاضی زاده هاش��می با نوبخت 
بود. وزیر سابق بهداش��ت ترجیح داد به جای 
رایزنی در س��طح دولت، پیشبرد اهدافش را با 
فشار رسانه ای بر سازمان برنامه و بودجه یا شاید 
به تعبیری شخص رئیس جمهور پیگیری کند. 
ناگفته پیداست اصل چنین اتفاق و مشاجره ای 
برای دولت آس��یبی جدی و نقصی کم سابقه 
اس��ت، با این حال اگرچه پی��ش از این تصور 
می شد این استعفا یک تاکتیک کوتاه مدت برای 
جذب منابع مالی بیشتر و تامین نیازهای طرح 
تحول سامت است اما اکنون با پذیرش آن از 
سوی روحانی، نباید از کنار چند نکته براحتی 

عبور کرد.
1- قاضی زاده هاش��می همان وزیری است که 
روزی معتق��د ب��ود م��ردم رای داده اند، وضع 
مدیریت فعا همین است و باید تحمل کنند! 
اینکه صاحب چنین ایده ای خودش نمی تواند 
وض��ع مدیریت فعلی را تحمل کند، به معنای 
کاهش بس��یار ش��دید ضریب نفوذ اجتماعی 

روحانی و نیز توان او در اداره دولت است. 
2- درست است که قاضی زاده وزارت بهداشت 
را ترک می کند اما سیاست هایش گریبان نظام 
سامت را به این زودی ها رها نخواهد کرد. »طرح 
تحول سامت« برای مدت ها استدال محکم 
دولتی ها در اثبات کارآمدی بود اما از همان ابتدا 
منتقدان جدی از هر دو جناح سیاس��ی کشور 
داشت. از مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت 
خاتمی و نایب رئیس اصاح طلب مجلس فعلی 
گرفته تا کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت 
دولت اول احمدی نژاد و نمایندگان اصولگرای 
مجل��س! طرح تحول س��امت موفق ش��د با 
کاهش هزینه های بهداشت و درمان در کشور، 
رضای��ت عموم��ی از نظام س��امت را افزایش 
دهد اما برای مردم روشن نبود که این کاهش 
هزینه ه��ا چگونه اتفاق افتاده و آیا امکان تداوم 
همیش��گی آن وجود دارد یا خیر. در حقیقت 
قاضی زاده هاشمی تصمیم گرفت با تزریق بیش 
از اندازه منابع مالی و پر کردن جیب پزشکان با 
افزایش نجومی تعرفه های پزشکی، سهم دولت 
را در نظام سامت بیشتر کند. اگرچه این طرح 
ظاهری مردم پسند دارد اما در بلندمدت نتایج 
و عواقب ضدمردمی آن بس��یار جدی است. با 
اجرای طرح تحول سامت، مجموعه بهداشت و 
درمان به یک سیاهچاله عظیم مالی تبدیل شد 
که همه ساله برای بقا به هزاران میلیارد تومان 
اعتبار و منابع بیش��تر نیازمند است و از این رو 
ب��ه علت وجود محدودیت در منابع و امکانات، 
ت��داوم این طرح ناممکن به نظر می رس��د. به 
تعبیری می توان گفت طرح تحول یک ُمسکن 
بس��یار گران قیمت برای نظام سامت بود که 
فقط چند سال مشکات آن را پنهان کرد، در 
حالی  که با هزینه همین ُمسکن می شد نظام 
بیمار س��امت در ایران را در بلندمدت درمان 
کرد. پیشنهادهای جدی و کارآمدی چون نظام 
ارجاع و طرح پزشک خانواده نادیده گرفته شد 
و نگاه ها معطوف به جذب منابع مالی بیش��تر 
برای زنده نگه داش��تن طرح تحول س��امت 
بود. در نهای��ت اما پیش بینی  منتقدان مبنی 
بر غیرکارشناس��ی و ناممکن بودن تداوم این 
ط��رح تحقق یاف��ت و وزیر را وادار به اس��تعفا 
و کناره گی��ری ک��رد. حال وزارت بهداش��ت و 
مجموعه بهداش��ت و درمان کشور مانده است 
و میراث هاشمی! میراثی از سیاست گذاری ها، 
نگرش های مدیریتی و نیز انتظارات و تعهدات 

که چالشی بزرگ برای کشور است.
3- قاضی زاده هاش��می در می��ان وزرای دولت 
ب��ه اتخ��اذ رویکرد ه��ای چکش��ی و تن��د در 
مواجهه با دانش��جویان، خبرنگاران و منتقدان 
مش��هور بود. برخوردهای زنن��ده او با فرماندار 
یک ش��هر محروم یا پاس��خ های گزنده اش به 
پرس��ش خبرنگاران و توهین های مکررش به 
دانشجویان بی س��ابقه بود. در این زمینه وزیر 
سابق بهداشت با استانداردهای نظام جمهوری 
اسامی یا شاخصه های یک مسؤول مردمی و 
حتی شعارهای جناب آقای روحانی قطعا فاصله 
داش��ت اما در تمام این سال ها نه تنها رویکرد 
خود را اصاح نکرد، بلکه دولت و دستگاه های 
تبلیغاتی همچون صداوس��یما به شکل گیری 
یک تصوی��ر غیرواقعی به نحوی فعاانه کمک 
کردند. کش��ور ما به تقویت امر پاس��خگویی و 
مس��ؤولیت پذیری نیاز مبرم دارد که متاسفانه 
گاه��ی اوقات در مواجهه ب��ا پدیده هایی چون 
قاضی زاده هاش��می، منفعانه و معکوس عمل 
می شود. اگر برخوردهای متفرعنانه در حاکمیت 
نهادینه ش��ود، ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز 

کارآمدی نظام دچار چالش خواهد شد.

نبض جامعه

محس�ن پورعرب: آذرماه سال جاری پس از اینکه 
دولت ایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد برخی 
کارشناس��ان و نمایندگان مجلس نسبت به موارد 
مربوط به حوزه آموزش وپرورش انتقادهایی را عنوان 

کردند.
 در بخش   های��ی از ایحه بودج��ه 98 اینگونه 
اشاره شده است: »دولت مکلف است از ابتدای سال 
تحصیلی 99-98 ساانه ۱۰ درصد از دانش آموزان 
تحت پوش��ش وزارت آموزش وپرورش را به صورت 
خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد ش��رایط و 
ذی صاح و به صورت آموزش رایگان عاوه بر تعداد 
دانش آموزان مش��مول فعل��ی اداره کند. آیین نامه 
اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش 
و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیأت وزیران 
خواهد رسید«. موضوع خرید خدمات آموزشی که 
به باور بس��یاری از کارشناسان حوزه آموزش رشد 
خزن��ده خصوصی  س��ازی و ریل  گذاری ب��رای این 
موضوع در بدنه آموزش وپرورش اس��ت          ، در ایحه 
بودجه در شرایطی لحاظ ش��ده است که پیش از 
این هم  در سال 94 مجلس از واگذاری مدارس به 
بخش خصوصی جلوگیری و با این موضوع مخالفت 

کرده بود. 
در آن زم��ان مجلس با اس��تدال اینکه دولت 
برخ��اف قانون بودج��ه 9۴ عمل کرده اس��ت، از 
واگ��ذاری مدارس به بخ��ش غیردولتی جلوگیری 
کرد که با بازخوردهای مثبتی در جامعه همراه شد. 
این در حالی است که به نظر می رسد بار دیگر عزم 
دولت این بار در ایحه بودج��ه 98 برای  واگذاری 
ساانه 1۰ درصد آموزش به بخش خصوصی جدی 
است، موضوعی که البته گایه و انتقاد نمایندگان 
را در پی داش��ته اس��ت. بتازگی نیز »سیدحمایت 
میرزاده« سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از 
رأی منفی اعضای کمیسیون متبوعش و همچنین 
فراکسیون فرهنگیان به تمام تبصره های مربوط به 
خصوصی س��ازی آموزش وپرورش خبر داده است 
تا مجلس بار دیگر آب پاکی را روی دس��ت دولت 

ریخته باشد.
مخالفت مجلس با خصوصی سازی ■

سیدحمایت میرزاده با تشریح نشست سه شنبه 
گذشته کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس، 
با بی��ان اینکه ادامه بررس��ی ایحه بودجه س��ال 
98 در ح��وزه آموزش و تحقیقات در دس��تور کار 
کمیس��یون قرار دارد، گفت: اعضای کمیس��یون 
ب��ه تمام تبصره های ایحه بودج��ه که به موضوع 
خصوصی س��ازی آموزش وپرورش ارتباط داشت از 
جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزش��ی، 
رأی حذف دادند.  نماینده مردم گرمی در مجلس 
اف��زود: بند 3 و ۴ تبص��ره 19، بند »د« تبصره 2۰           
و ۴ ج��زء بن��د »ب« و همچنین بن��د »ج« و بند 
»ز« تبص��ره 21 ایحه بودج��ه 98 که مربوط به 

خصوصی س��ازی  موض��وع 
بود، همگی حذف ش��د. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه این 
ترتیب هم��ه بندهای مربوط 
به خصوصی  سازی یا واگذاری 
آموزش وپرورش بدون استثنا 
همچنی��ن  و  ش��د  ح��ذف 
در برخ��ی م��وارد تجمیع و 
کوچ��ک ش��دن واحده��ای 
آموزش وپرورش و پژوهش��ی 

همگی حذف شد.
دایل مخالفت با خصوصی سازی ■

»سیدجواد ساداتی نژاد« عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس در گفت وگ��و با »وطن امروز« 
درباره دایل حذف تمام تبصره های ایحه بودجه 
که به موض��وع خصوصی س��ازی آموزش وپرورش 
مربوط بوده اس��ت، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
در برنامه ششم مصوب شده است واگذاری مدارس 
ممنوع اس��ت، چون خدمات آموزش��ی حاکمیتی 
اس��ت و در هیچ کجای دنیا آم��وزش در مدارس 
دولت��ی را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند، لذا 
اعضای کمیسیون آموزش با این پیشنهاد مخالفت 

کردند. 
ساداتی نژاد افزود: در زمان طرح این موضوع در 
کمیسیون تمام اعضا روی این پیشنهاد همفکری و 
بحث داشتند و در نهایت کمیسیون مخالفت خود 
را اعام کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 
وجود مدارس غیردولتی باکیفیت بهره می بریم اما 

بحث ما درب��اره نحوه واگذاری 
س��اانه 1۰ درص��د آم��وزش 
به بخش خصوصی اس��ت که 
معتقدیم نحوه واگذاری و خرید 
خدمت نیروها توس��ط بخش 
مش��کاتی  دچار  خصوص��ی 
است که باعث می شود کیفیت 

خدمات آموزشی پایین بیاید.
رعایت نشدن عدالت ■

آموزش  کمیس��یون  عضو 
مجلس افزود: اینکه مدارس را بخواهیم به گونه ای 
واگذار کنیم که مدیر مدرسه معلمی را بیاورد و در 
نهایت پس از مدتی حقوق را پرداخت نکند یا کم 
پرداخت کند، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
 در حال حاضر نیروهای خرید خدمت در بخش 
آموزش دچار مشکاتی هستند، بنابراین واگذاری 
1۰ درص��د آم��وزش به بخش خصوص��ی نه تنها 
مشکات را کم نمی کند، بلکه افزایش هم خواهد 
داد. ساداتی نژاد با بیان اینکه طی بررسی  های انجام 
ش��ده به این نتیجه رسیدیم که قرار است مناطق 
حاشیه ای شهرها به بخش خصوصی واگذار شود، 
اظهار داش��ت: در این پیشنهاد آنطور که مشخص 
شده، قرار اس��ت مدارس حاشیه شهرها به بخش 
خصوصی واگذار ش��ود. هم اکنون حاشیه نشین ها 
با مش��کات متعددی مواجه هستند که در برخی 

موارد صدای شان شنیده نمی شود.
 با این ش��رایط اگر قرار باش��د آموزش دولتی 
را از آنه��ا دری��غ کنیم و درگی��ر بخش خصوصی 

شوند، دچار تبعیض و عدم رعایت عدالت آموزشی 
می شوند. به همین دایل کمیسیون آموزش با این 

پیشنهاد مخالفت کرده است.
ضرورت توجه به دانشگاه فرهنگیان ■

 وی با اش��اره به اس��تدال دولت درباره دادن 
چنین پیشنهادی تصریح کرد: دولت بهانه چنین 
پیش��نهادی را کمبود معلم عنوان کرده است. در 
این باره راه حل مشکل از واگذاری آموزش به بخش 
خصوصی نمی گذرد، بلکه باید ریش��ه ای مشکل را 

حل کرد.
 س��اداتی نژاد افزود: امسال دانشگاه فرهنگیان 
ح��دود 2۵ هزار معلم جذب داش��ته اس��ت. این 
درحالی است که طی ۵ سال گذشته، در هر سال 
حدود 3 تا ۵ هزار جذب داشته است. با این شرایط 
می بینیم مشکات کنونی که دولت را ناچار کرده 
آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند، ریشه در 

گذشته و مدیریت اشتباه دارد. 
در نظر بگیرید اگر طی ۵ سال گذشته هر سال 
همین عدد 2۵ هزار نفر معلم جذب می شدند، آیا 
امروز چنین مشکاتی را داشتیم؟ پس باید دانشگاه 
فرهنگیان را حمایت کرد و زمینه جذب معلم مورد 
نیاز را فراهم کرد. عضو کمیسیون آموزش در پایان 
در پاس��خ به این پرسش که با رد این پیشنهاد در 
ایح��ه بودجه 98 اگ��ر آموزش وپرورش مجبور به 
هی��أت امنایی کردن مدارس و س��پس غیردولتی 
کردن آنها ش��ود چه باید کرد؟ اظهار داشت: باید 
میزان نظارت ها افزایش پی��دا کند و اجازه چنین 

تغییر رویکردی را نخواهیم داد.

یادداشت میهمان

کوتاه و گویا

س�اداتی نژاد: طی بررس�ی  های انجام 
ش�ده به این نتیجه رس�یدیم که قرار 
است مناطق حاشیه ای شهرها به بخش 
خصوصی واگذار شود با این شرایط اگر 
قرار باشد آموزش دولتی را از آنها دریغ 
کنیم و درگیر بخش خصوصی ش�وند، 
دچار تبعی�ض و عدم رعای�ت عدالت 

آموزشی می شوند
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دبیر کمیسیون عمران شورا عنوان کرد
غفلت از درآمد هزار میلیاردی در حوزه حمل ونقل

دادستان کل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات:
مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمی شود

گروه اجتماعی: دبیر کمیسیون 
عم��ران و حمل ونقل ش��ورای 
ش��هرتهران گف��ت: ظرفیت بالق��وه ای در حدود 
هزارمیلیاردتوم��ان درآم��د از طری��ق واگ��ذاری 
8 مجتم��ع ایس��تگاهی وج��ود دارد که معاونت 

برای  اولویت��ی  حمل ونق��ل 
انج��ام و پیگی��ری آن ندارد. 
محمدعل��ی کرون��ی با بیان 
ب��ه دلیل  اینکه متاس��فانه 
نب��ود جدی��ت و پیگی��ری 
معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران، بهره گیری از ظرفیت درآمدزایی 
مجتمع های ایس��تگاهی متروی ته��ران مغفول 
مانده است به مهر گفت: مجتمع های ایستگاهی 
به عل��ت ارزش اف��زوده قابل توجه��ی که پدید 
می آورند، کمک موثری در تامین منابع توس��عه 
خطوط و ایستگاه های مترو هستند کما اینکه تا 
س��ال 96، بیش از 2 ه��زار و 5۰۰ میلیارد تومان 

از محل واگذاری مجتمع های ایستگاهی، درآمد 
برای ش��هرداری حاصل ش��ده بود. وی ادامه داد: 
به رغم پیگیری های جدی کمیس��یون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر از آغاز به کار دوره پنجم، 
درباره  بازگشت شرکت مجتمع های ایستگاهی به 
شرکت مترو به منظور احیای 
جایگاه اصلی شرکت و کمک 
به تامین منابع مالی مورد نیاز 
توسعه و ایجاد مترو، این امر 
از س��وی معاونت حمل و نقل 
انجام نش��د. به گفته کرونی، 
در حال حاضر، ظرفیت بالق��وه ای در حدود هزار 
میلیارد تومان درآمد از طریق واگذاری 8 مجتمع 
ایستگاهی که در تملک مترو و شهرداری مناطق  
هس��تند و هیچ گونه مش��کلی خارج از مجموعه 
شهرداری اعم از تملک و سایر موارد ندارند وجود 
دارد که متاس��فانه معاونت حمل و نقل و ترافیک 

اولویتی برای انجام و پیگیری آن ندارد.

گ�روه اجتماعی: دادس��تان کل 
کش��ور در پاس��خ به این پرسش 
که صحبت هایی درباره   مسدودسازی اینستاگرام 
شده است، آیا این اقدام می شود؟ گفت: فیلترینگ 
حساس و مهم است. به گزارش فارس، حجت ااسام 

منتظری خاطرنشان کرد: ما 
باید معنی فیلترینگ را برای 
مردم درس��ت بیان کنیم. ما 
می گوییم باید این ش��بکه ها 
مدیریت ش��ود اگر می ش��ود 
کاری ک��رد که ش��بکه های 

»گ��رام دار« بتوانند به مردم خدمت برس��انند اما 
آسیب نزنند ولی اگر نمی شود باید تصمیم دیگری 
گرف��ت. وی گفت: چ��را آن روزی که رهبر انقاب 
گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه 
ملی اطاعات دارد مسؤوان این را جدی نگرفته و 
نرفتند دنبال این اقدام؟ دادستان کل کشور افزود: ما 
می گوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی 

اجرا نمی شود؛ این ش��ورا با ریاست رئیس جمهور 
تش��کیل جلس��ه می دهد پس چرا اجرا نمی شود 
و اش��کال ما ب��ه وزارت ارتباطات و دس��تگاه های 
دیگر  اجرا نش��دن همین مصوبات است. منتظری 
خاطرنشان کرد: ما بررسی های دقیق کردیم؛ هنوز 
مصوبات اجرا نش��ده است و 
بحث این شبکه های گرام دار 
بح��ث انحرافی اس��ت، بحث 
اصلی باید سالم سازی فضای 
مجازی باشد. وی خاطرنشان 
آدم ه��ای  از  برخ��ی  ک��رد: 
مریض  احوال تا حرف از سالم سازی فضای مجازی 
و فیلترینگ می زنی��م می گویند می خواهیم مثل 
صد سال قبل زندگی کنیم، در صورتی  که ما دنبال 
محرومیت مردم از فضای مجازی نیس��تیم، بلکه 
دنبال سالم س��ازی هستیم. منتظری گفت: دولت 
باید تمام امکان��ات خود را به میدان بیاورد تا همه 

مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.

قضاییپایتخت

کمیسیون آموزش مجلس با بند   هایی از ایحه بودجه درباره خرید خدمات آموزشی مخالفت کرد

ایست به خصوصی سازی آموزش در مدارس دولتی
عضو کمیسیون آموزش در گفت وگو با »وطن امروز«: خدمات آموزشی حاکمیتی است 

و در هیچ کجای دنیا آموزش در مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هال احمر اعام کردسامت

تولید صافی دیالیز اطفال
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گ�روه سیاس�ی: حض��رت آیت اه العظمی خامن��ه ای، رهبر 
حکیم انقاب اس��امی صبح دیروز )چهارش��نبه( در سالروز 
قیام تاریخ س��از مردم ق��م در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران 
نفر از مردم قم، با اش��اره به ضرورت پرهیز از س��هل انگاری و 
سهل اندیشی درباره ریش��ه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران 
اسامی، »ماهیت و حقیقت انقاب و شجاعت و وفاداری ملت 
و نظ��ام به اهداف و مبانی انقاب« را علت اصلی این خصومت 
عمیق و مس��تمر خواندند و با بیان وظایف مهم »مسؤوان و 
م��ردم« در این مقطع تأکید کردند: رس��یدگی به مش��کات 
معیشتی مردم بویژه قشرهای ضعیف مهم ترین وظیفه امروز 
دولتمردان است و ملت و مسؤوان باید با هوشیاری، تحریم های 
آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای 
شیطان بزرگ تبدیل کنند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اه خامنه ای با تجلیل از قیام 
سرنوشت ساز مردم قم در ۱۹ دی سال ۵۶ به عنوان نقطه عطف 
انقاب اس��امی، قم را »شهر، مرکز و مادر انقاب« خواندند و 
افزودند: البته انگیزه هایی برای تغییر فضای انقابی قم و کمرنگ 
ک��ردن روحیه انقابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر 
دشمن و عوامل آن غفلت کرد. ایشان با تأکید بر هوشیاری در 
مقابل این انگیزه ها، تأکید کردند: قم سرچشمه اصلی و پشتوانه 
معنوی انقابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت 

انقاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقاب اسامی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار 
از قیام ۱۹ دی پرداختند و خاطرنش��ان کردند: رئیس جمهور 
وقت آمری��کا ۱۰ دی ۵۶ به تهران آمد و با تمجید اغراق آمیز 
و دروغی��ن از محمدرضا پهلوی، ایران را »جزیره ثبات« یعنی 
مایه آرامش خیال آمریکا از ایران وابسته و مسؤوان نوکرمآب 

آن خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی 
در فاصله ای کمتر از ۱۰ روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق 
دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ۱۰ 
روز پس از سفر رئیس جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره 
ثبات، قیام عظیم مردم قم ش��کل گرفت و به دنبال آن، قیام 
مردم تبریز و توفان انقاب اس��امی و نابودی رژیم سرسپرده 
طاغوت محقق شد. حضرت آیت اه خامنه ای، استمرار ضعف 
دستگاه محاس��باتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند 
و افزودن��د: با وجود آنکه عده ای غربزده و آمریکازده، پز قدرت 
محاس��باتی و آینده نگری آمریکایی ه��ا را می دهند اما آمریکا 

همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
ایش��ان با اش��اره به س��خنان سال گذش��ته  یک دولتمرد 
آمریکایی در جمع اوباش تروریست و وعده او به آنها که جشن 
س��ال ۲۰۱۹  میادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان 
کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است، 
همان طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته ای به تهران 

برسد و منافقین مزدور نیز خیال می کردند 
در حمل��ه مرصاد ۳ روزه از کرمانش��اه به 

تهران خواهند رسید.
رهبر انقاب اس��امی افزودند: برخی 
دولتم��ردان آمریکای��ی این ط��ور وانمود 
می کنن��د که دیوانه اند، البت��ه بنده این را 
قبول ندارم اما آنه��ا حقیقتاً »احمق های 

درجه یک« هستند.
ایشان قیام مردم قم را نشانه صف بندی 
۲ دس��تگاه محاس��باتی یعنی صف بندی 
»لیبرال  - دموکراس��ی دروغین و پای در 

گل غربی« در مقابل »نظام توحیدی و اس��امی« برشمردند 
و گفتن��د: پس از انقاب نیز آنها با تحریم جمهوری اس��امی 
تصور می کردند کار نظام در کمتر از ۶ ماه تمام خواهد شد، در 

حالی که انقاب اکنون به 4۰ سالگی رسیده است.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: در مقابل این محاسبات 
غلط استکبار، دستگاه محاسباتی دقیق نظام اسامی وجود دارد 
که امام بزرگوار ما فرمودند »صدای شکسته شدن استخوان های 
مارکسیسم را می شنوم« و یکی - دو سال بعد همه دنیا آن صدا 
را شنیدند. حضرت آیت اه خامنه ای، دشمنی استکبار با پدیده 

تمدنی انقاب اسامی را دشمنی عمیق دانستند و خاطرنشان 
کردند: برخی از روی نفهمی یا مس��ائل دیگر، علت دش��منی 
مستکبران را سخنان امام یا فان مسؤول علیه آمریکا می دانند، 
در حالی  که زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو به رش��د، 
پرتاش و پرانگیزه دش��من هستند که این قدرت معنوی 4۰ 
سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر 

شده و تَرک ها و شکاف های استکبار را عمیق تر کرده است.
رهبر انقاب اس��امی، ایران را قله موقعی��ت راهبردی در 
منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت 
آمریکایی ها در اول انقاب این بود که لقمه 
چرب و نرم ایران را به عنوان مهم ترین کشور 
منطقه و سرزمینی سرش��ار از ثروت های 
مادی و منابع طبیعی از دست دادند. ایشان 
با اش��اره ب��ه اعتراف چن��د روز پیش یک 
مؤسسه غربی افزودند: خود آنها می گویند 
ایران با توجه به ظرفیت های فوق العاده اش 
پنجمین کش��ور ثروتمند جهان اس��ت، 
بنابراین طبیعی است که به خاطر از دست 
دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند. 
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: این عصبانیت همچنان ادامه 
دارد اما مس��اله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران، تقابل 
تاریخی و ذاتی حق و باطل اس��ت، چرا که استکبار و استعمار 
از خون ملت ها تغذیه می کنند و انقاب اسامی در مقابل این 
ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملت ها نیز تاش کرده 
است. رهبر انقاب اسامی، شنیده شدن فریاد »مرگ بر آمریکا« 
در کش��ورهای متعدد را بی سابقه و نش��انه ای از موفقیت ایران 
برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تاش می کند ملت ها را 
با »ایران هراسی«، »اسام هراسی« یا »شیعه هراسی« گمراه کند 

اما ملت ها ذاتاً با ایران اسامی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت 
روشن بشود، از آن حمایت می کنند.

ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه 
آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفره های معنوی در تمدن 
غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسااری دینی و 
حرکت به سمت تمدن اسامی با استفاده از امکانات و ابزارهای 
روز دنی��ا ادام��ه دارد و این واقعیت برای مس��تکبران رعب آور 
است. رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری 
و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان 
جهان��ی با ایران افزودند: علت اصلی این دش��منی، »ماهیت و 
حقیقت حرکت عظیم انقاب اس��امی، شجاعت، فداکاری و 
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقاب 
اس��امی« اس��ت که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج 
مورد نظر خود دس��ت یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را 
برمی چیند. حضرت آیت اه خامنه ای با اس��تناد به آیات قرآن 
مجید افزودند: فرعون می دانست موسی حق است اما دشمنی 
می کرد و خدا به حضرت موسی گفت »نترسید، حرکت کنید؛ 
من با شما هستم« که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است 

که در مقابل دشمنی آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.
رهبر انقاب اسامی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار و 
ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه ای که در راه خدا حرکت 
کن��د، وعده قطعی و ب��دون تردید پروردگار درب��اره نصرت و 
پیروزی او محقق خواهد شد، همچنان که در طول 4۰ سال هر 
جا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم، 
پیروزی حاصل نشد. حضرت آیت اه خامنه ای رسیدن به 4۰ 
س��الگی را در روند شکل گیری تمدن ها، آغاز بلوغ و شکوفایی 
خواندند و افزودند: در این مس��یر تمدنی، 4۰ سالگی نه دوران 
پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکت هاس��ت و به فضل الهی 

و ب��ه برکت »ایمان دینی، عزم راس��خ، حضور و آمادگی و کار 
و ت��اش ملت بویژه انبوه جوان��ان خوش فکر، مبتکر و امیدوار 
به آینده«، حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخش��ان خود 
خواهد رسید. ایشان پیروزی انقاب و تشکیل جمهوری اسامی 
را مقدماتی برای شکل گیری »تمدن اسامی متناسب با دوران 
فعلی« دانس��تند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، 
این مقدمات فراهم نمی شد. رهبر انقاب اسامی سخنان شان 
در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به 

مسؤوان و مردم ادامه دادند.
حضرت آیت اه خامنه ای در مهم ترین 
توصی��ه خود ب��ه مس��ؤوان به خصوص 
دولتم��ردان تأکید کردن��د: اولویت کاری 
خود را حل مشکات معیشتی مردم بویژه 
قش��رهای ضعیف قرار دهید، چرا که این 
مساله اهمیت ویژه ای دارد. رهبر انقاب با 
اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی 
مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا 
با وجود تذکرات مکرر، جریان ها و افرادی، 

ظالمانه این منابع را می بلعند و با دال بازی و انحصارطلبی در 
تجارت، مانع پیشرفت کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی 
کارشکنی می کنند؟ رهبر انقاب بار دیگر مهم ترین کار امروز 
مسؤوان را رسیدگی به مشکات معیشتی خواندند و افزودند: 
البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی ش��ود، باید 
مراقب جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود، همچنان که 
این مس��ائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسؤوان 
تذکر داده ایم. ایشان، کار و تاش و خدمت به انقاب، ایران عزیز 
و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسؤوان و دولتمردان 
تأکید کردند: قدر نعمت مس��ؤولیت در نظام اسامی را بدانید 

و به لوازم قدرشناس��ی از آن یعنی »مراقبت در حرف و رفتار، 
پرهیز از گرایش به اشرافی گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« 
پایبند باشید و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت 

الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
»ش��جاعت« و »عقانیت« ۲ نکته مهم و تذکر دیگر رهبر 

انقاب خطاب به مسؤوان بود.
ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا 
و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه »وعده 

و قول« و نه حتی امضای شان اعتبار ندارد.
حضرت آیت اه خامنه ای حرف های بی ربط برخی غربی ها 
را به حرف های دلقک ها تش��بیه کردند و افزودند: آنها به ایران 
توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، 

حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنشان کردند: رفتار صحیح 
و عقانی وظیفه مس��ؤوان است، چرا که با احساسات صرف، 
نمی شود کشور را اداره کرد، البته احساسات به عنوان پشتوانه 

عملی شدن تصمیمات عقانی ازم است.
»ش��ناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیت های درونی بویژه 
جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اسامی به مسؤوان 
و دولتمردان بود. ایش��ان افزودند: جوان��ان می توانند گره های 
دستگاه ها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان 
را بدانید، چرا که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور 
را ب��ه جلو می برد. حضرت آی��ت اه خامنه ای در بخش پایانی 
سخنان ش��ان، مردم را نیز به کمک به مسؤوان توصیه کردند 
و افزودند: بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینه های کیفی 
و توزیعی، به تولیدکننده و فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط 
می شود. ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کااهای ایرانی 
بوده است اما اان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه 

پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آی��ت اه خامنه ای حضور در صحنه های انقاب را 
بهترین کمک مردم به کش��ور دانس��تند و افزودند: دشمن در 
تاش اس��ت با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب 
کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند اما مردم باید با 

این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: انقاب و نظام با خواست و حمایت 
مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام 
م��ردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند که ازم اس��ت 
مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند 
و جوانان با هوش��مندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن 

تودهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حض��رت آیت اه خامنه ای تحریم ها را باعث فش��ار و بروز 
مش��کاتی برای کش��ور دانس��تند و افزودن��د: آمریکایی ها با 
خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه 
ندارد اما ملت ایران ان ش��اءاه در این زمینه شکس��تی به آنها 

می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حض��رت آی��ت اه خامنه ای با اش��اره 
ب��ه تحریم کامل مل��ت ای��ران در دوران 
دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما 
سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسؤوان، 
آن تحریم ه��ا را به زمینه ای برای تکیه بر 
درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند 
به گونه ای که همان مسیر، امروز ایران را به 

قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهب��ر انقاب تأکی��د کردن��د: باید با 
درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه 
بر جوانان، تحریم کنونی را به وس��یله ای ب��رای کار و تاش و 
شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم 

که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حض��رت آیت اه خامنه ای تأکید کردن��د: به فضل الهی و 
در پرتو مقاومت و هوش��یاری مردم و مسؤوان و کار و تاش 
بی وقفه، از تحریم ها و مشکات عبور خواهیم کرد و همچنان که 
در جنگ تحمیلی صدام را به خاک س��یاه نشاندیم و به درک 
اسفل رفت، جمهوری اسامی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد 
بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار 

خواهند شد.

رهبر انقاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

امضای آمریکا و اروپا اعتبار ندارد
در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید

قدر نعمت مسؤولیت در نظام اسامی 
را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن 
یعن�ی »مراقبت در ح�رف و رفتار، 
پرهیز از گرایش به اش�رافی گری و 
اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند 
باش�ید و تاش کنید مسیر حرکت 
شما همواره به سمت الگوی رفتاری 

و مدیریتی امیرمؤمنان باشد

منابع کشور کم است اما چرا با وجود 
تذکرات مک�رر، جریان ها و افرادی، 
ظالمان�ه این مناب�ع را می بلعند و با 
دال بازی و انحصارطلبی در تجارت، 
مانع پیش�رفت کش�ور می شوند و 
در تقویت تولید داخلی کارش�کنی 

می کنند؟

گفت وگو

ایران 1420؛ دانشمندی ایرانی در برابر ویروسی جهانی! 
ادامه از صفحه اول

ای��ن جرقه پدی��د آمدن 
این شخصیت آمریکایی بود. من اینها را دوست 
داشتم. شما بر اساس محتوای فرهنگی که داری، 
می توان��ی خیلی خوب اینها را با واقعیت نمایی و 
باورپذیری در یک داستانی با ریشه علمی- تخیلی 

بیاوری. 
  چرا درباره مسأله آینده، دچار فقر کتاب و آثار 

هنری هستیم؟
به نظ��رم یک کت��اب، مثل قط��ره در فضای 
فرهنگ��ی اس��ت. ما بای��د ب��رای ژانری ب��ا نگاه 
آینده  نگرانه، باران داش��ته باشیم. باید خیلی کار و 
ایده پردازی کنیم. باید فقط یک ژانر داشته باشیم 
که کارهای علمی- تخیلی در آن بیاید. یعنی برای 
یک قشر از مخاطب ها که به این ژانر عاقه مندند، 
آنقدر کتاب زیاد باشد که وقت نکنند کتاب بخرند 

و بخوانند! به طور مثال از ایده پیش��رفت هوافضا 
کلی داس��تان جذاب می توان بیرون آورد. اگر یک 
نفر پیدا شود و در این زمینه کتاب بنویسد و یک 
داستان هیجانی خلق کند، کتابش جزو اولین کارها 
در این زمینه می شود. مثاً داستان میمونی که به 
فضا فرستادیم را از زبان خودش بنویسیم که این در 

حوزه کودک و نوجوان می تواند جالب باشد. 
  چرا در آثار نویسندگان مان بیشتر فضای سیاه 

و یأس آلود هست تا امید به آینده؟
س��عی داش��تم رمان زایو این فضا را بشکند. 
باید کمی انگیزه، امید و ترسیم آینده زیاد باشد. 
جا دارد درباره دکتر حس��ابی ۱۰ فیلم ش��اهکار 
س��اخته شود. در یک فیلم بعد دینی، در دیگری 
بعد تربیتی و همین طور در فیلم دیگر بعد علمی 
ایشان را نشان دهند. همان طور که هالیوود برای 
محمدعلی کلی این کار را کرد؛ فیلمی است که 

ویل اس��میت نقش��ش را بازی کرده و فقط بعد 
سیاسی این آدم بررسی شده است؛ شما در فیلم 
مسابقه بوکس یا ورزشی نمی بینی، بلکه یک فیلم 
کاماً سیاسی است. برعکس یک فیلم دیگر هست 
ک��ه از اول تا آخرش رقاب��ت، بوکس و هیجان و 
زندگی ورزشی این آدم در آن آمده است. ایده های 
زیادی داری��م که پرداخته نش��ده؛ از زندگینامه 
و ش��خصیت پروفسور حس��ابی بگیر تا مشاهیر 
دینی و اسامی مان. ابرقهرمان های خودمان جای 
ایده پردازی دارند، مثاً یک شخصیت از شاهنامه 
برداریم و این را با تخیل به دنیای واقعی بیاوریم 
یا ما به دنیای شاهنامه برویم و از یک زاویه دیگر 
برای این شخصیت داستان بسازیم و جلو برویم. 
ایده ه��ای خیلی زیادی می ت��وان خلق کرد ولی 
متاس��فانه اغلب تلخی و واقعیت گرایی جامعه به 

معنای نگاه منفی در حال ترویج است.

www.vatanemrooz.ir

@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی
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دیدمکهجانممیرود

» دیدم که جانم می رود« به چاپ س��یزدهم 
رسیده است. البته سری چاپ نسخه ای که من 
دارم مربوط به بهمن 95 اس��ت، ان شاء اه امروز 
که بر آن نقد می نویسم، سری های بیشتری به 
چاپ رس��یده باشد. پرفروش شدن کتاب بویژه 
کتاب هایی که به سرگذشت شهدا می پردازد، در 
این وانفس��ای فرهنگی و معرفتی، روزنه امید و 
روشنایی است. درباره نقد این کتاب در ابتدا این 
نکته را گوش��زد کنم که کار برای منتقد بسیار 
س��خت است، چرا که این آثار مستقیما با غرور 
ملی و مذهبی مرتبطند. ما با شعر و داستان یک 
جوان تازه قلم به دس��ت گرفته روبه رو نیستیم 
که تیغ از نیام بیرون کش��یم و اث��ر را بنوازیم. 
اثر، سرگذش��ت آرمان های ماس��ت و همواره با 
وسوس��ه ای ش��یرین مواجهیم برای پاسداشت 
بی��ش از اندازه اثر. در این ص��ورت ناآگاهانه به 
آرمان های م��ان ضربه زده ایم و نویس��نده را در 
حدی که هس��ت متوقف کرده ایم. همین افتی 
که ادبیات انقاب اس��امی به آن گرفتار شده و 
گرفتار شده ایم در تجلیل از خویشتن و تحسین 
محصواتی که فله ای تولید می کنیم. »دیدم که 
جانم می رود« اثری است بالنسبه خوب؛ همچون 
غالب آثار حمید داوودآبادی اما بس��یار شعاری 
شروع می ش��ود. انگار داوودآبادی هیچ قصد آن 
ن��دارد که فض��ای رمان بیافرین��د و اجازه دهد 
واقعیت ها از پنجره زیبایی شناسی خود را نشان 
دهند. »امام خمینی که ملت ایران را به انقاب 

اسامی هدایت و رهبری می کرد...«)ص 10(
»با پیروزی انقاب اسامی دشمنان داخلی و 
خارجی از پای ننشس��تند و هر یک به نوعی در 
پی ضربه زدن برای شکست نهال نوپای نهضت 

اسامی...« )همان(
ای��ن پیش داوری و موضع گی��ری صریح در 
همان آغ��از اثر، کل اث��ر را تحت الش��عاع قرار 
می دهد. ب��ه صراحت عرض می کنم و امیدوارم 
نویس��نده ارجمند کتاب که از ب��زرگان ادبیات 
انقاب اس��ت به بزرگواری خود مرا ببخش��اید 
اما هیچ اهل ادبی��ات و رمان خوان حرفه ای ولو 
انقاب��ی دوآتش��ه، حاضر نخواهد ش��د پس از 
خواندن فصل اول کتاب و ادبیات ش��عاری آن، 
دل ب��ه تمامیت این اثر بدهد. سرگذش��ت نامه 
نباید کش��ته موضع گیری های عجوانه ش��ود. 
می توان با صبر و تامل، همه این قضاوت ها را بر 
عهده ذهن مخاطب گذاشت. یا ااقل اگر دنبال 
موضع گرفتن هس��تیم، باید ژانر اث��ر را از آغاز 
متناس��ب با موضع و موضوع انتخاب کنیم. چه 
بسا بحث کامی یا تاریخی یا ااقل ژورنالیستی 
برای ارائ��ه موضع هایی چنین مس��تقیم بهتر 
از سرگذشت نویس��ی باش��د، چرا که اساسا ژانر 
قصه گویی، هیچ نسبتی با مستقیم گویی ندارد.  
البته حمید داوودآبادی یک انقابی و حزب اللهی 
مخلص است. کسی که ایمان برایش حرف اول 
و آخ��ر را می زند. تجربه چندین س��اله ای که با 
آثار او داشته ام، این نکته را برایم اظهرمن الشمس 
کرده است. او از جمله کسانی است که بی هیچ 
ماحظه های از آرمان های��ش دفاع می کند اما 
بهتر است نه ایمان که اندکی عنایت به ابزار بیان 
عقیده و ایده داش��ته باشد. قالبی که او برگزیده 
است )داستان و خاطره( ایجاب می کند نویسنده 
ملتزم به ابزارهای غیرمستقیم گویی باشد. بویژه 
که وقتی پای قرائت علمی و تاریخی نیز در میان 
است. راه درست این است که نویسنده واقعیت را 
به زبان داستان بیان کند و محکم پای التزامات 
رمان نویس��ی بایس��تد. در کنار آن از حقیقت و 
واقعیت داستان واقعی یک شخصیت حقیقی، 
عدول نکند. راز موفقی��ت در چنین آثاری جز 
این نیس��ت. دیده شده نویس��نده ای واقعیت را 
رها کرده و از واقعیت داس��تانی تخیلی ساخته 
که 180 درجه با اصل ماجرا متضاد اس��ت و از 
طرف دیگر نویس��نده هایی نیز هستند که انگار 
مشغول گزارش ژورنالیستی یک واقعیتند. چنان 
خشک و خالی گزارش می دهند که بالکل تمام 
انگیزه ها و روحیات قهرمانان داس��تان را نابود و 
نامفهوم می کنند. ایجاد تعادل هنر نویسندگی در 
خاطره نویسی است. صد البته همین روحیه در 
بس��یاری از صفحات کتاب به چشم می خورد و 
بیشتر معطوف است به دراماتیزه کردن لحظات 
حماسی سرگذشت که به زیبایی و ظرافت نیز 
اتفاق می افتد. اما نمی دان��م چرا آن بخش اول 
کتاب به آن شکل از دست نویسنده چیره دستی 

که می شناسیم در رفته است!

پنجره

محمدرض��ا روزب��ه را از زمانی ش��ناختم که 
علیرضا قزوه صفحه  بسیار تاثیرگذار »بشنو از نی« 
را سه ش��نبه ها از طریق روزنامه  اطاعات در دهه  
70 درمی آورد. او ش��اعری بود کم کار اما بس��یار 
با پش��تکار، ش��اید هم آن آینه  شعرش که او را با 
پشتکار نشان می داد، استعداد او بود و کم کاری اش 
برآم��ده از نوعی کاهلی بود! در ه��ر حال، او یک 
شاعر فرهیخته بود که نه تنها غزل را زیبا می سرود، 

بلکه شعر را هم خوب نقد می کرد. 
محمدرضا روزبه، ش��اعری بود که زبان خاص 
خودش را داشت، زبانی نو داشت اما یک زبان نو در 
حد اعتدال؛ زبانی خاص که شباهتی به زبان غزل 
دیگران نداش��ت و این موهبتی بود که نصیب هر 
غزل سرایی نمی شود. تا اینکه رفت و رفتنش با از 
تهران رفتن مواجه شد؛ رفتنی که با آن خاطره ای 
ش��یرین از خود و ش��عرهایش بر جا گذاشت اما 
این رفتن نزدیک به 2 دهه طول کش��ید )ش��اید 
هم در این فاصله یا بعد از آن یکی دو دفتر ش��عر 
چاپ کرد!( می رفت تا اینکه کم کم فراموش شود 
اما ناگهان مجموعه  شعرش از شهرستان ادب سر 

درآورد.

همیشه برای من کمی عجیب بود که شاعری 
با این درجه از اس��تعداد نوگرایی و خاص بودن و 
دانش شعری و ادبی، چگونه می تواند شعر نیمایی 
یا س��پید را تجرب��ه نکند! چرا که مش��هورترین 
غزل س��رایان نوگ��رای بع��د از نیم��ا )ب��ه غیر از 
سیمین بهبهانی( شعر نیمایی و سپید را پیش از 
غزل سرودن یا بعد از آن یا همراه با آن تجربه کرده 
بودند؛ اگرچه در نهایت به خاس��تگاه اصلی خود 
که غزل بود بازگشتند؛ بازگشتند اما چند یا یکی 
دو سه دفتر از اشعار نیمایی و سپید از خود برجا 
گذاشتند؛ منوچهر نیستانی، نوذر پرنگ، حسین 
منزوی، محمدعلی بهمنی و... از این دسته هستند.
یواش��کی می گویم، شما هم یواشکی بشنوید: 
هیچ کدام از این غزل سرایان هرگز نتوانستند اشعار 
نیمایی و سپید خود را حتی به مرز غزل های خود 
نزدیک کنند؛ هرچند تاش های نیستانی و پرنگ 

در این زمینه موثرتر بود!
ح��ال محمدرضا روزب��ه هم از پ��س 2 دهه 
بازگش��ته و هم این بار نه با غ��زل که با کوله باری 

از اشعار نیمایی!
»از پیل��ه ت��ا پروانگ��ی« محمدرض��ا روزبه را 

انتشارات بسیار پرکار شهرس��تان ادب )در حوزه  
چاپ ش��عر( در اس��فند 1396 و در 215 صفحه 
به چاپ رس��انده است؛ ش��عرهای نیمایی کوتاه 
و ن��ه چندان بلند! حال بای��د دید او نیز همچون 
اساف غزل س��رای خود، آنقدر با غزل خو گرفته 
که از شعر نیمایی طرفی نخواهد بست، یا نه، این 
امری که قاعده شده، قابل شکستن است یا حداقل 

استثنابردار!
حداقل رندی روزبه از پس این همه سال، باید 
این می بود که نخستین شعر دفتر نیمایی هایش، 
یکی از بهترین اشعارش باشد اما این شعر نیمایی 
اصًا توق��ع مخاطب غزل های محمدرضا روزبه را 

برآورده نخواهد کرد!
از این شعر می گذریم، چون تنها شعر این دفتر 
است که در سال 1382 سروده شده؛ چرا که همه  
اشعار دفتر »از پیله تا پروانگی«  در 2 سال 1395 

و 1396 سروده شده اند. 
شعر »نکته« نیز وضعیتی مثل شعر اول دارد:

»ش��گفتا!/ بی آن که »ز دانش بََرد توش��ه ای: 
همی��ن جعبه  ج��ادوی پیش رو« جهانی ا س��ت 

بنشسته در گوشه ای«.
زبان ش��عر نیمایی محمدرضا روزبه یکدست 
نیس��ت، گاهی به شعر آتشی پهلو می زند، گاهی 
به شعر مشیری و اغلب پیرو زبانی است که عموماً 
گروهی از ش��اعران نیمایی سرای خوب و متوسط 
ام��روزی دچار این زبانند. وقت��ی می گویم دچار، 
یعنی اینکه این زبان، زبان مس��تقل یک ش��اعر 
نیست و زبانی است که در شعر نیمایی عمومیت 

پیدا کرده است:
زبان آتشی وار:

»این عاصی صب��ور بیابان/ این س��اکت، این 
سفینه  صحرا/ این زخم بی غروب نمکزارهای پیر/ 

این تاول تپنده  شن بادهای شور...«.
زبان مشیری وار:

»بر بس��اط هس��ت و نیس��ت/ گرچه سهم و 
سرنوش��ت ما نبود/ جز همی��ن باَزندگی/ هرچه 
می خواهی تو، باش/ ب��از با یکدندگی/ من که در 
فکر قماری دیگرم/ من که می میرم برای زندگی!«

زبان عمومی شعر نیمایی:
»... و آخرین وصیتم این اس��ت/ وقتی گرفت 
خموش��ی چراغ من/ همراه با خودم/ جامی زال 
اش��ک/ ب��رای وضو/ و نی��ز کاغذ و قلم و/ ش��مع 

روشنی/ در گور خلوتم بگذارید...«.
زبان مشیری وار ضعیف  شده:

»ای ای  ای گل من، دخترکم/ شاد بخواب!/ و 
برو باز به دنیای خوش  رویاها/ به همان  جا که پُر از 

آبی پرواز/ پُر از آواز است/ و به روی همه  مهمان ها/ 
َدر دل ها باز است...«.

با خواندن ش��عر باا تا آخرش، ناگهان ش��ک 
می کن��م به اینکه نکند من ن��ام محمدرضا روزبه 
را اش��تباهی خوان��ده ام. روی جل��د را دوباره نگاه 
می کنم، نه خود او است. تصمیم می گیرم مجموعه 
را از آخر بخوانم، تا ش��اید شعرهایی درخور شأن 
محمدرض��ا روزبه غزل س��را بخوانم. )ای��ن کار را 
خواهم کرد( اما باز می گویم اگر همه  شعرهای این 
مجموعه هم خوب باش��ند، باز این شعر »اایی 
بیداری« برای یک مجموعه از یک ش��اعر خوب، 

زیادی است!
پیش از آنکه ش��عرها را از آخر بخوانم، 2 نکته 
قابل بیان است؛ یکی قافیه پردازی های محمدرضا 
روزبه اس��ت که اغلب مصنوع��ی و کاماً آگاهانه 
است، اگرچه گاهی هم زیبا و بجا عمل می کند. به 
نظر می رسد او بیشتر از روی دست شعرهای قیصر 
امین پور نگاه کرده، اگرچه نس��بت به شعرهای او 
افراطی ت��ر عمل کرده! چون ن��وع و نحوه  اجرایی 
قافیه پردازی ها از جنس اشعار نیمایی قیصر است 
و این نوع کارکرد، بخشی از نوع سبک کار قیصر را 
تداعی می کند اما قیصر در این کار کاماً یا اغلب 
ناخ��ودآگاه عمل می ک��رد و این از نظر مخاطبان 
ش��عرش پوش��یده نبود و نیس��ت، چرا که حتی 
مخاطب عام اهل شعر و کتاب نیز از روی احساس 
و غریزه و با فانوس و نور فطرتش، فرق بین آگاهانه  
گفتن و نگفتن را اغل��ب درک می کند و پاک و 
نش��انه  این درک، خوش آمدن و پذیرفتن او است. 
اگ��ر بخواهم مثال بیاورم، کام مطول می ش��ود. 
چ��ون تقریباً همه  اش��عار محمدرض��ا روزبه این 
قافیه پردازی را دارند و به صورت پررنگ هم دارند، 
ب��ه مثال های آمده و ذیل )منظ��ور از اول تا آخر 
متن است( توجه کنید. در ضمن، نوع قافیه پردازی 
شعر ذیل که اجرایش شباهت زیادی با نوع اجرای 
ش��عرهای قیصر دارد، البته با این فرق که قیصر 
اغلب در چید مان قافیه، ناخودآگاه دخالت می کرد، 
در صورت��ی که محمدرضا روزب��ه اغلب خودآگاه 

عمل می کند:
»سرس��پرده؟/ نه/ دل س��پرده ام/ اولین دلیل/ 
دش��نه زار ُگرده ام/ آخرین دلیل هم/ زخم واژه های 

تازه در/ شعر تازیانه  خورده ام!« 
نکته  دوم این است که با این همه حرف، قصد 
آن نیست که بگوییم شعرهای زیبا و جاافتاده در 
این دفتر نیست اما اعتراف می کنم آنقدر نیست که 
مخاطب بخواهد نگردد و آس��ان به آن چند شعر 
برسد؛ شعرهایی که قافیه هایش نیز جاافتاده اند و از 

همه مهم تر، آن قافیه های پنهانی هستند که سبب 
استحکام شعر می شوند؛ قافیه هایی نظیر »نشست« 
و »ریخت« و نیز »می خزید« و »می گریخت« که 
بیش از آنکه قافیه های ظاهری باشند و موسیقی 
ظاه��ری خود را ب��ه رخ بکش��ند، در فاصله های 
یکسان از هم می آیند و ایجاد هماهنگی و هارمونی 
می کنند و از این رهگذر، بیشتر سبب خوشایندی 
مخاطب را فراهم می س��ازند. یکی از آن شعرهای 
خ��وب که قافیه های ظاهری و پنهانی اش س��بب 
استحکام و بهترشدنش شده است، این شعر است:

»بر آس��مان قس��م!/ آن زخم ها ک��ه بر تن و 
تنهایی ات/ نشست/ و آن دردها که بر دل دریایی 
تو/ ریخت/ باری اگر فرود می آمد به کوه و دشت/ 
هم دش��ت/ در شکاف دل کوه می خزید/ هم کوه/ 

سوی دامنه  دشت/ می گریخت!«
ش��عرهای پایانی این دفتر نیز فرق چندانی با 
شعرهای دیگر ندارد، اگرچه نسبت به قبل کمی 

بهتر و محکم تر و قوی تر شده است.
نکته  دوم این است که به نظر می آید محمدرضا 
روزبه در اغلب موارد با شعر نیمایی تفریح می کند 
و گاه آنه��ا را نیز از روی تفنن می س��راید و انگار 
مثل غزل موضوع برایش جدی نیست. شاید هم 
غورکردن در زندگی امروزی از طریق شعر نیمایی 
)چون فلسفه اش را چنین می داند( او را به اینگونه 

سرودن های متنوع رسانده باشد: 
»بسیار خوانده بودم/ که میم مثل مادر/ و میم 
مث��ل مونس/ و میم مثل ماه.../ و ناگهان نوش��ت 

کسی/ میم مثل مرگ!«
یا این شعر:

»تمامی رهاییم و آزاد/ یکی »از« اسارت/ یکی 
»در« اس��ارت.../ فرات��ر از اینها/ یک��ی »با وجود« 

اسارت/...«.
تغزلی  بودن بس��یاری از ش��عرهای این دفتر، 
نکته ای  دیگر است تا آنجا که این تغزلی  بودن گاه 
دیگر پوسته و ظاهر شعر نیمایی را دارد و بی اعتنا 
به فلسفه  شعر نیمایی و شعر نو و نظر نیمایوشیج، 
غزل های کم جانی بیش نیست یا یک غزل خوب، 

مثل شعر ذیل:
»اکنون رس��یده اند به هم بعد سال ها/ و خیره 
مانده اند به هم، چون دو آینه/ تمثیل سرسپردگی 
و دل سپردگی/ آن یک تمام عمر/ بُرده فقط گلیم 
خ��ود از آب ها ب��ه َدر/ وین یک/ همیش��ه در دل 
گرداب زیسته ست/ اکنون/ در کوله بار عمر ندارند/ 
چی��زی به غیر خاطره ها و خیال ه��ا/ وین گونه با 
ش��تاب/ هر دو روانه اند به سوی زوال ،ها!/ دنیا چه 

گرد بود!/ اکنون رسیده اند به هم بعد سال ها...«.

درباره مجموعه  شعر»روح اندوهگین یک شاعر« اثر سیدرضا محمدی

فصیح، بلیغ، شیوا اما...
علی صفوی: روزی نزد دوس��تان ش��اعر نشس��ته 
بودیم و صحبت از ش��اعران خوب افغانستان شد. 
گفتم: »شاعران افغانستان نسبت به دیگر شاعران 
کشورهای فارس��ی زبان قوی ترند، چون متکی به 
زبان هستند و آن هم زبان »دری« که برخوردار از 
فصاحت و باغت است؛ چه رسد به اینکه بخواهی 
ب��ا این زبان بک��ر  دس��ت نخورده فصاحت آفرین و 

باغت آفرین هم باشی«. 
بع��د، از 3-2 ش��اعر افغانس��تانی ب��ه عن��وان 
بهترین ش��اعران امروز افغانستان نام بردم. یکی از 
دوستان گفت: »پس تو شعر سیدرضا محمدی را 
نشنیده ای!« ش��عر او را دیده بودم اما ممکن است 
ش��عر خوبی از او نخوانده بودم که نامش را نیز به 
یاد نداشتم. بعد دوس��تان 3-2 غزل بسیار زیبا از 
او خواندن��د. من هم اعتراف کردم که تا حدی حق 
با ایش��ان اس��ت. بعد از آن روز، هرگاه شعری از او 
می ش��نیدم، بهتر و بیشتر می شناختمش؛ آن هم 
تنها به عنوان شاعری غزل سرا، چرا که می پنداشتم 
ش��اعری ک��ه در جوانی غ��زل را به ای��ن زیبایی 
می س��راید، بعید اس��ت دیگر قالب های کاسیک 
را جدی بگی��رد اما با دیدن مجموعه ش��عر »روح 
اندوهگین یک شاعر« خاف آنچه را می پنداشتم 

دیدم!
»روح اندوهگین یک شاعر« را شهرستان ادب 
در 71 صفحه در اس��فند 1396 به چاپ رس��اند. 
شعرهای این دفتر، شامل مثنوی، غزل مثنوی، غزل 

و شعرهایی شبیه قصیده است.
شعرهای س��یدرضا محمدی زبانی دیگر دارد؛ 
زبانی دلنشین و زیبا که چندان هم نو نیست، اگرچه 
در قصیده واره هایش نوتر از دیگر قالب هاست. وی در 
این نوع از اش��عار س��عی در آوردن مظاهر تجدد و 
صحنه ها و وقایع امروزی دارد. در واقع شاعر با این 
کار نش��ان می دهد با تجربیات شخصی خود شعر 
می گوید و نه با سواد شعری خود. به زبان شاعران 
دیروز شعر می گوید، یعنی اهل تجربه  کردن است 
و ش��عرش مثل زندگی است و انتزاعی هم نیست. 
با این همه، غزل هایش از شور و شعریت بیشتری 
برخوردار است، چون از عاطفه سرشار و با تخیات 
ش��خصی و فردی همراه اس��ت، از ای��ن رو کمتر 
می تواند از مظاهر و نشانه های عصر خود در آن بهره 
ببرد. سیدرضا محمدی در یکی از قصیده واره هایش 

از این واژه های امروزی بهره برده است:
روزنامه، محاکمه، س��رمقاله، کف��ی، عرق گیر، 

سطل ماست، اقتباس، سیاسی، سرطان، به عاوه 
چند واژه  خارجی مصطلح، ش��امل تلفن، موبایل، 

اینترنت، سس، پنکه  و...
قصیده واره ای که تند، کوبنده و تاثیرگذار شروع 

می شود:
»از گریه از تب از هیجان می شوی شروع

از روزنامه های جهان می شوی شروع
چون ناله در محاکمه  روزنامه ها

در سرمقاله همه روزنامه ها
ای کاست قدیمی آوازهای شرق

ای سرزمین منقلب رازهای شرق!...«
بع��د در قصی��ده واره ای دیگر، ح��رف از وطن 

می زند:
»از مرز رد شدی، وطن تو زبان نداشت

یا داشت هیچ حرف برای بیان نداشت...«
و در س��ومین قصیده واره  ای��ن دفتر با 
ردیف »غیرممکن است« در خطاب به خود، 
جهان و همه کس از غیرممکن های شاعرانه 

سخن می گوید:
»س��ر ریخ��ت ش��عله عش��ق و حذر 

غیرممکن است
باور کن از در تو سفر غیرممکن است...«
 قصیده واره های��ی خ��وب، خواندن��ی و 
جالب س��یدرضا محمدی با همه  خوبی و 
ارزش��مندی، جانت را از زمی��ن نمی َکَند، 
چرا که مثل غزل هایش عاطفی نیست و از 
اعماق جان، احساس و تخیل شاعر برنیامده 
است و بیشتر تعقلی اس��ت شاعرانه که با 
دانش و کنایه هایی به گفتار رس��یده است. 
از قدیم می گفتند: شاعران قصاید را آگاهانه 
و به س��فارش دیگران و خود می س��رودند؛ 
هر چن��د در بین ابیات��ی از آن، هیجانات 

برآمده از ش��اعری و از سر به اایی درآوردن جان 
به واس��طه کلمه و آهنگ و از سر یادآوری چیزی و 
کسی... ناگهان روح شاعر نیز به خلجان درآمده و از 
تعقل به تخیل و از نظم به شعر می رسد؛ همچنان 
که موانا در مثن��وی. می گویند او وقتی در حین 
سرودن مثنوی به خاطره ای یا یاد شیرین و غمگین 
می رسید، یا اینکه مطلبی، کلمه ای یا چیزی آن را 

تداعی می کرد یا وقتی به نام و یاد شمس می افتاد، 
ناگهان می ش��ورید و ش��وریدگی می کرد و از آن، 
نظ��م، تعقل و حکمت مثنوی را تبدیل به ش��عر، 
شور، تخیل و مکاشفه می کرد. حال اگر شما هم در 
قصیده واره های سیدرضا محمدی به این گونه نکات 
و ابیات رسیدید، به آن حساب بگذرید که گفته آمد.
آری! ش��عر، شور و اندیش��ه  برآمده از کشف و 
شهود اس��ت در بستری از عاطفه و تخیل ناب که 
غزل س��یدرضا محمدی در کل )و نه تنها در غزل 

ذیل( بسیاری از آنها را دارد:
»یار گلم! مرا ز کنارت مدار دور

یار توام مدار مرا از کنار دور

من با تو چون دو حرف، یک اسمیم و با همیم
ما را ز هم چگونه کند روزگار دور
چون صلح آرزوی محالی و بین ما

راهی ست چون دقایق این انتظار دور
بیچاره تو، به خانه گرفتار جنگ سال
بیچاره من، ز خانه و یار و دیار دور

شاید دوباره عید بیاید برای ما

شاید ز ما زیاد نباشد بهار دور«.  
دغدغه های سیدرضا محمدی برای سرودن فقط 
تغزل و عاشقانه  گفتن نیست که حتی در بعضی از 
ابیات غزل هایش ردپای جنگ، دوری از وطن، اندوه 
افغانستان و جهان هویداست، مثل غزل باا که 2 
بیت این چنینی اش هم حذف شده است. سیدرضا 
محمدی در ایران زندگی می کند و از یاد مظلومان 
جهان فارغ نیست؛ مردمان فلسطین، لبنان، میانمار 
و... و مثل ش��اعران پرورش یافته در دامان انقاب، 
مثل یک ش��یعه، در عین ستایش امامان، منش و 
رفتار ایش��ان و انقاب امام حس��ین)ع( را به بستر 
وقایع جهان امروز کشانده، از آنها الگو و راه ساخته 
و بیان کرده اس��ت. س��یدرضا محمدی در 
شعرهایش مثل یک ش��اعر جوان متعهد 
شیعی عمل می کند؛ اگرچه گاه تعهدش به 

شکل طنز، عصیان  یا... عمل می کند:
»این داغ، داغ تازه  نسل هزاره نیست

این نخستین جنازه  نسل هزاره نیست
این خشم مردم است که با قهر می رود

خون تبسم است که در شهر می رود
گل های عمر چیده  تو انقاب ماست
اینک سر بریده  تو آفتاب ماست...«

تعه��د از یک طرف و پرداختن به تعهد 
که در ش��عر معمواً از راه تعقل می گذرد، 
اش��عار سیدرضا محمدی را ارزشمند کرده 
اما آن را از مرز ناب بودن دور س��اخته است. 
بالطبع مشکل از تعهد و تعهدداشتن نیست؛ 
مشکل آنجاست که برای بهترشدن و بیشتر 
به شعر رسیدن، یعنی ناب شدن، شاعر باید 
مرزه��ا را پاک کند؛ یعن��ی چنان کند که 
عده ای از شاعران می کنند و اغلب شاعران 
ب��زرگ. س��یدرضا محمدی باید ش��عرش 
را چندصدای��ی کند؛ یعنی مثاً ش��عرش در عین 
عاش��قانه بودن، شعری اجتماعی یا فلسفی باشد و 
مهم تر از همه اینکه به نوعی ش��اعرانه درهم تنیده 
شده باشد؛ مثل غزل »در این سرای بی کسی، کسی 
به در نمی زند« از هوش��نگ ابتهاج و مثل بسیاری 
از ش��عرهای نیما، فروغ، سپهری، شاملو، اخوان و... 
)البته چندصدایی جلوه های متنوعی در ش��کل و 

موضوع دارد و... که بماند(؛ کاری که خود محمدی 
نیز در غزل باا تا حدی به آن رسیده است، اگرچه 
آن را به مرحله  درهم تنیدگی نرسانده است، اگرنه 
گفتار ارجمندی مثل ابیات ذیل، تنها از راه تعقل 
ش��عرگفتن است که البته از نظر عده ای حتی این 

تیپ کارها هم ربطی به شعر ندارد:
»هر گاو طا آمد ما سجده نمودیم
داغ است اگر این همه پیشانی ما را

شیطان و خدا منکر مایند به یک وضع
هیهات مسلمانی شیطانی ما را...«

ابیات��ی که فصاح��ت، باغت و ش��یوایی از آن 
می بارد، همان گونه که همه  اینها ممکن از یک نثر 
واا یا یک نظم واای آغش��ته به کمی حماس��ه و 

عاطفه نیز برآید:
»از این غریبی از این عسرت نشسته به دود

به آفتاب خراسانی خجسته درود
از این دو دیده  ترمانده  به در مانده

کبوتران  غزلخوان دربه در مانده
اگر دریغ اگر خشم می چکد بر خاک

وطن وطن شعر از چشم می چکد بر خاک
امیدنامه  اندوه وارثان زمین

به بلخ پاک به بلخ کهن به بلخ گزین
چه دشت ها که کشیدیم شب به شب با تو

چه روزها که رسیدیم تب به تب با تو...«
البته ش��اید اگر مرز حماس��ه و عاطفه را شاعر 
گسترده تر می کرد، به شعر نزدیک تر می شد و این 
در حالی اس��ت که از بهترین ابیات یک شعر مثال 
آورده ش��ده و از ابیات ضعیف و ابیاتی که ش��عر را 

مطول کرده اند، چشم پوشی شده است.
در پایان باید گفت این دفتر ش��عر س��یدرضا 
محم��دی، دفتری از غزل هایش نب��ود که از دور و 
نزدیک دیده و تعریفش را نیز شنیده بودیم. شاید 
اگر با آن دفتر روبه رو می ش��دیم، ش��عر سیدرضا 
محمدی را تنها ارزشمند و خوب نمی دیدم، بلکه 

ناب هم می دیدیم!
عاوه بر این باید گفت سیدرضا محمدی در هر 
قالبی زیبا و دلنشین می سراید اما همه  جوانب  شعر 
را رعایت نمی کند. همه  شعر رسالت معاصربودنش 
است و معاصربودن درجات دارد اما درجات بعضی 
از ایش��ان حتی گس��ترده تر، عمیق تر و بلندتر از 
انقاب های اجتماعی است، زیرا شعر ایشان پنهانی 
و درازمدت در جامعه تاثیر می گذارد و فرهنگش را 

رشد می دهد.

یادداشتی بر مجموعه شعر »از پیله تا پروانگی« سروده محمدرضا روزبه

باشعرنیماییغزلگفتن
وارش گیانی

رضا  شیبانی
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1- »هر دولتی که در 4 س��ال اول رای بیاورد برای 4 سال دوم 
نیز رای خواهد آورد!«

این را می شود یکی از کلیشه ای ترین گزاره های موجود در 
دیالوگ های سیاسی و روزمره مردم دانست؛ گزاره ای که لزوما 
نمی توان آن را اثبات کرد اما »تکرار« و »تجربه« آن باعث شد از 
نظر بخش عمده ای از جامعه به عنوان یک گزاره غیرقابل نقض 

تلقی شود.
2- »مردم ایران همیش��ه برای لجاجت سیاسی با جریانی که 
دولت را در دس��ت دارد به گزینه مقابل آنها رای داده اند، پس 

هرکس معترض تر باشد موفق تر نیز می شود«.
هر قدر گزاره اول گزاره ای تکراری در فضای عمومی جامعه 
است، گزاره دوم را می توان گزاره ای محبوب و پرتکرار در فضای 
نخبگانی جامعه دانست. تاکید بیش از حد بر ماهیت »سلبی« 
داشتن رفتار سیاسی مردم ایران و استنتاج این نکته که همیشه 
صرف داش��تن جلوه ای از اعتراض، فرد یا جریانی را در اذهان 
عمومی محق نش��ان می دهد، آنقدر فراگیر شده که در غالب 
تحلیل های سیاسی، 2 خرداد 76، 3 تیر84 و 24 خرداد 92 را 
بر مدار »نه« گفتن به دولت های مستقر تفسیر و تعبیر کرده اند.

3- »دولت ها هر قدر در 4 سال اول به محبوبیت می رسند، در 
4 سال دوم خود تبدیل به جریانی منفور می شوند و موجی از 
سرخوردگی به علت حمایت از آنها در میان بدنه حامیان شان 

شکل می گیرد«.
اگر 2 گزاره اول را به عنوان صغرا و کبرای یک قاعده منطقی 
نگاه کنیم، رسیدن به گزاره باا نیز ناچارا حکم نتیجه نهایی را 
در یک تحلیل جامعه شناختی از نسبت سنجی دولت و نیروهای 

اجتماعی نمایان می کند.
بدیهی است که این تحلیل مبتنی بر استقرا نمی تواند عمری 
دائمی داشته باشد، ناکام ماندن یک دولت در کسب رای برای 
انتخاب��ات دوره دوم خود، جا ماندن ن��ام نیک از دولت پس از 
اتمام 8 سال حکمرانی و رای ایجابی مردم برای روی کارآمدن 
دولتی جدید اما مبتنی بر اندیشه و عمل دولت مستقر می تواند 
تمام این پیش فرض ها را با مش��کل مواجه کند اما در شرایط 
موجود و مبتنی بر رفتار سیاسی مردم ایران، این سه گزاره در 
میان واکنش های عمومی به دولت های سازندگی، اصاحات، 
عدالت محور و اعتدال گرا صدق نس��بی دارد. افت محس��وس 
رضایت از دولت تدبیر و امید و گسترده شدن امواج نارضایتی های 
معیشتی و اجتماعی از یکسو و شکست پروژه های حیاتی دولت 
در حوزه های همچون سیاس��ت خارجه، بهداشت و درمان و... 

باعث ش��ده در منظری کل��ی بتوان 
دولت روحانی را نیز همانند دولت های 
پیشین دولتی شکست خورده در دوره 
دوم حکمرانی خود دانست؛ شکستی 
که صدالبته از نظر زمانی حتی زودتر 
از سایر دولت ها رخ داد و تنها چندماه 
پس از کس��ب رای درخ��ور توجه 23 
میلیونی حج��م اعتراضات عمومی به 
دولت حتی از ناحیه اقشار حامی دولت 
به عینیت رسید و باعث متاشی شدن 
بخش قابل توجهی از اعتبار و اعتماد 
عمومی دولت شد. با تمام این اوصاف 
بی توجهی به علت »شکست دولت ها« 

از مس��ائل کمتر مورد توجه قرار گرفته در فضای سیاس��ی و 
نخبگانی ایران محسوب می شود، علل شکست دولت ها در چند 

دهه اخیر آنقدر ش��باهت زیادی به یکدیگر داش��ته و دارد که 
می توان با روی هم سوار کردن شان حتی شاهد تکرار سناریویی 
نسبتا واحد پیرامون سرنوشت محتوم 
دولت هایی بود که تنها مدت کوتاهی 
پس از اوج گیری در صندوق های رای 
با س��قوطی عجیب تبدیل به نهاد و 
نیرویی با ضریب منفی شده اند؛ پس 
شاید بیراه نباش��د که در برابر نسخه 
»چ��را ملت ها شکس��ت می خورند« 
داوود عجم اوغلو به دنبال نس��خه ای 
از »چرا دولت ها شکست می خورند« 

برای کشورمان بگردیم.
تجرب��ه وضعیت مش��ابه در روند 
اخی��ر  دول��ت   4 کارآم��دن  روی 
جمهوری اس��امی به ریاست مرحوم 
هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و نحوه افول 
سرمایه اجتماعی آنها از زمانی در حدود 6 سالگی آنها )که البته 

این اتفاق برای دولت روحانی در زمانی زودتر نیز رخ داد( بخوبی 
گویای آن اس��ت که عدم جس��ت وجو برای یافتن چگونگی و 
چرایی این شکست ها می تواند باعث تبدیل شدن »شکست« 
به یک رفتار و اپیدمی سیاسی شود، چنانکه با آگاهی داشتن 
دولت روحانی نسبت به شکس��ت دولت های پیشین خود اما 
نحوه رفتار سیاسی اش بخوبی هدایتگر آن به سمت و سوی یک 
شکس��ت دیگر بوده است و حتی سناریو های پس از شکست 
خود را نیز با تقلبی آشکار از انشاهای دولت های پیشین به جلو 
می برد و س��عی دارد همواره ب��ا گنجاندن ناکارآمدی در ظرف 
قطبی س��ازی های سیاس��ی مجددا فضا به سمت فرضیه های 

»خواستیم اما نگذاشتند« تغییر مسیر پیدا کند.
ش��اید ازم باش��د پی��ش از پرداختن به عوام��ل و عناصر 
تعیین کننده در جریان شکس��ت دولت ها ابت��دا نگاهی گذرا 
به نحوه روی کارآمدن دولت متمادی داش��ته باشیم و بر این 
مبنا با چش��م دوختن به این مساله که چگونه دولت ها سعی 
در مهیا کردن فضا جهت روی کارآمدن خود داش��ته اند، بحث 
را به پیش ببریم. با استثنا دانستن آغاز به کار دولت سازندگی 

که در فضای پس از رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اس��امی 
امام خمینی)ره( و در ش��رایطی که رقی��ب جدی و مطرحی 

در براب��ر مرحوم هاشمی رفس��نجانی 
قرار نداشته اس��ت روی کار آمد، باقی 
دولت ها در جریان سوار شدن بر امواج 
نارضایتی از دولت مس��تقر و با تعریف 
خود در قالب یک »دگری« نفی کننده 
موفق به کسب آرای عمومی شده اند. 
غیرقاب��ل پیش بین��ی  ب��ودن و حتی 
غافلگیر کننده ب��ودن نتیجه انتخابات 
برای نخبگان سیاسی در سال های 76، 
84 و 92 بخوبی گویای آن بوده است 
که ماهیت س��لبی آرا و تاثیر گذاری و 
تاثیرپذیری از قطب بندی های سیاسی 
نق��ش تعیین کنن��ده ای در جری��ان 

انتقال قدرت سیاس��ی داشته اس��ت. در این میان آنچه کمتر 
مورد اشاره قرار گرفته اثرات بلندمدت رفتار موفق سیاسی در 

جریان پیروزی های انتخاباتی است که موجب »کوتاه مدت« و 
»قراردادی« بودن حمایت های عمومی از دولت های پیروز بوده 
است. از س��وی دیگر نقش تعیین کننده »دگری سازی« برای 
کسب آرای سلبی، فضا را به سمت عملگرایی سیاسی و تبدیل 
شدن ائتاف های سیاسی به ائتاف هایی نه بر مبنای گفتمانی 
که بر مبنای شکس��ت رقیب مشترک برده است که اثرات آن 
را می توان در جریان تغییر جبهه دادن های متعدد چهره های 
سرش��ناس جریان های سیاس��ی دید؛ انداختن نیم نگاهی به 
لیست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در انتخابات ششمین 
دوره مجلس ش��ورای اسامی و سرنوشت متفاوت و متناقض 
اعضای آن در جریان رقابت های سیاسی یا تضاد فکری و عملی 
حاکم بر مجمع روحانیون مبارز در حد فاصل 2 دهه 60 تا 80 
بخوبی اثرات وضعی این مساله را نشان می دهد. نکته دیگر که 
در بررسی پروسه پیروزی سیاسی در ایران واجد اهمیت است، 
نقش تعیین کننده تقلیل گرایی سیاسی در نحوه رفتار تبلیغاتی 
و سیاسی جامعه ایران است. از آنجا که انتخابات و جریان انتقال 
قدرت سیاسی همواره در ایران بازه ای کوتاه مدت داشته است 
و در اغل��ب موارد ای��ن زمان کم تبدیل به عاملی جهت چهره 
کردن اشخاص ناشناخته شده، میان فرد پیروز و میزان توانایی 
در تقلیل و ساده س��ازی مش��کات جاری و ارائه راهکار برای 
حل آنان نسبتی مستقیم وجود داشته است. برخورد مصداقی 
با نحوه طرح صورت مس��اله بحران ها پیرامون مفاهیم آزادی، 
توس��عه، عدالت، دیپلماسی و... و همچنین راه حل های ابداعی 
بخوب��ی می تواند نمایانگر وضعیت ضعیف و مبتنی بر هیجان 
در فض��ای انتخاباتی ایران باش��د. دیگر نکته مهم که پیش از 
پرداخت��ن به مدل های شکس��ت دولت دوم در ای��ران باید به 
آن پرداخ��ت نحوه مواجهه دولت های مختلف پیرامون دوگانه 
حق و تکلیف زمامداری بوده اس��ت. مبهم بودن دامنه تکالیف 
نهادهای سیاسی باعث ش��ده دولت در منظومه تعریفی خود 
همواره با پیش کشیدن حداکثری از حوزه نفوذ و تاثیرگذاری 
ب��ه حیطه ای فراتر از اختیارات خود نیز ورود کند و پس از آن 
هنگام کسب قدرت با پیش کشیدن برخی ابهام های ساختاری 
خ��ود را دارای حداقلی ترین دایره نفوذ نداند و در برابر تکمیل 
نشدن پازل تکالیف خود به در دسترس نبودن توانایی حقوقی 
خود بپردازد. نحوه برخورد دولت تدبیر و امید با سوژه »بودجه« 
در حال��ی که بیش��ترین تاثیرگذاری ب��ر آن را دارد و منحرف 
کردن آن به سمت تاثیر 20درصدی دولت در نحوه تخصیص 
بودجه ها مثالی روش��ن از این مساله است. بی تردید در تبیین 
رفتار سیاس��ی جامعه ای��ران با نهاد 
دولت)و بالعک��س( می توان مباحث 
بس��یط تری را مطرح کرد اما کفایت 
کردن بر همین مقدمه تا حد زیادی 
می توان��د راه را ب��رای تبیین الگوی 
شکست پذیری دولت های دوم فراهم 
کند. در یک قیاس کلی می توان تجربه 
شکست دولت های ششم، هشتم، دهم 
و دوازدهم را ح��ول چند محور مهم 
دید که مهم ترین آنها عبارت از »تکبر 
سیاس��ی در تبیین آین��ده«، »تاش 
برای انش��عاب تش��کیاتی و عبور از 
حامیان سیاس��ی«، »خلق نقدینگی 
مضاعف با نیت کوتاه مدت انتخاباتی« و »خلق تعارض سیاسی 

با حاکمیت« است.

بررسی چرایی و چگونگی سرنوشت یکسان دولت های دوم ایران

چرادولتهایدومشکستمیخورند؟
صادق فرامرزی

تکبر سیاسی در تبیین آینده

ج��ز هاشمی رفس��نجانی ک��ه در دولت پنجم در س��ایه نب��ود رقیب 
جدی براحتی پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د و در دولت ششم با 
 وجود رقیبی نس��بتا جدی )احمد توکلی( ش��اهد ریزش آرای خود شد،
3 رئیس جمه��ور بعدی در دومین تجربه رقابت انتخاباتی خود چه از نظر 
تعداد آرا و چه از نظر درصد آرا با تعداد و درصدی بااتر نس��بت به دوره 
نخست انتخابات پیروز این رقابت ها شدند. رشد از 69 به 77 درصد آرا برای 
خاتمی در سال های 76 و 80، رشد از 14درصد دور اول و 61 درصد دور 
دوم به 63 درصد آرا برای احمدی نژاد در س��ال های 84 و 88 و همچنین 
رش��د از 50 به 57 درصد آرا برای روحانی در س��ال های 92 و 96 بخوبی 
گواهی روشن بر آن است که در رفتار سیاسی رای دهندگان نه تنها تاکید 
بر استمرار دولت 4 ساله به 8 سال رفتاری نسبتا ثابت بوده است که آنها 
در دوره دوم نیز با آرا و حمایت بیشتری باعث ماندگاری دولت ها شده اند.

از س��وی دیگ��ر بررس��ی موقعی��ت پی��روزی دولت ه��ای دوم در 
نسبت س��نجی با انتخابات های پیش��ین بخوبی بیانگر این مساله است 
که همواره دولت های دوم در ش��رایطی در قدرت ماندگار ش��ده اند که 
نتایج انتخابات های پیش��ین آنها بیانگر رضایت نس��بتی ب��رای امتداد 
حکمرانی ش��ان بوده اس��ت. رای به جناح راس��ت در انتخابات مجلس 
چهارم و 2 دوره رای به هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری، رای 
به لیست حزب مشارکت در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس، رای 
به جریانات اصاح طلب در نخستین دوره انتخابات شورای شهر و 2 دوره 
رای به محمد خاتمی برای ریاس��ت جمهوری، رای به لیست آبادگران 
در دومین و س��ومین دوره انتخابات ش��ورای شهر، پیروزی اصولگرایان 
در انتخابات مجالس هفتم و هش��تم و همچنین 2 دوره رای به محمود 
احمدی نژاد برای ریاس��ت جمهوری و همچنین پیروزی نسبی حامیان 
روحانی در دهمین دوره انتخابات مجلس، پیروزی لیست اصاح طلبان 
در پنجمین دوره ش��ورای ش��هر و 2 دوره رای به حس��ن روحانی برای 
ریاس��ت جمهوری بیانگر این مساله اس��ت که آغاز به کار دومین دوره 
دولت ها همراه با افزایش رای عمومی و سلس��له پیروزی های انتخاباتی 
بوده اس��ت که منجر به شکل گیری یک تکبر سیاسی در تبیین آینده 
و منتفی دانس��تن احتمال پیروزی رقیبان شده است که این عامل در 
نحوه مواجهه دولت های دوم نسبت به مطالبات اجتماعی نقش محوری 

داشته است.

 خلق نقدینگی مضاعف
با نیت کوتاه مدت انتخاباتی

هم��ه دولت ه��ا در دوره دوم خود موجی از تورم اقتصادی و عدم ثبات 
در بازار را تجربه کرده اند و حتی بیراه نیست که شکل گیری موج نارضایتی 
حامیان از دولت ها را تا حد زیادی وابس��ته به این امواج تورم و مش��کات 
اقتصادی بدانیم. تجربه تورم 49درصدی در دوره دوم دولت سازندگی حتی 
منجر به شکل گیری موجی از شورش های شهری طبقات محروم در اواسط 
دهه 70 شد. هرچند که شورش های اجتماعی و اقتصادی در دوران دولت 
سازندگی و دولت مستقر را نمی توان محدود به واکنشی علیه تورم و عدم 
ثبات اقتصادی دانس��ت و از نقش سیاست های کان اقتصادی در جهت 
تضعیف طبقات محروم، شیوع فساد مالی و تعمیق نابرابری های طبقاتی 
به عنوان محرک اصلی اعتراضات چشم پوشی کرد اما مجموعا گرفتار آمدن 
دولت های دوم به یک تورم سنگین و فرسایشی تبدیل به رویه ای ثابت در 

این دولت ها شده است.
ش��اید نخس��تین و در عین حال مهم ترین دلیل سرنوشت مشترک 
دولت های دوم در مواجه ش��دن با چنین تورمی ش��رطی شدن عقانیت 
حاکم بر دولت ها در جریان سیاس��ت گذاری های کان ش��ان بوده اس��ت. 
مشروط دانستن ارتقای سطح زندگی مردم به گونه ای که منجر به جذب 
آرا شود و رها سازی اقتصاد در برهه ای که احساس بی نیازی به آرای عمومی 
وجود دارد، باعث شده بخش عمده ای از خدمات دولت های مختلف در دوره 
اول شان با خلق نقدینگی های سرسام آور شود. این رضایت آفرینی ها طبیعتا 
موجی از رضایت عمومی را که پیش شرط تمدید ماندگاری در قدرت است 
نیز به ارمغان می آورد اما پایان انتخابات ریاست جمهوری و بی نیازی روسای 
جمهور از آرای مجدد مردم باعث می شود با رهاسازی اقتصاد اثرات وضعی 

خلق نقدینگی خود را نمایان کند.
خلق 854 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دولت یازدهم)3 برابر دولت 
ده��م( که حاصل آن پیگیری طرح ه��ای گرانقیمت و ناکامی مانند طرح 
تحول سامت، باا بردن هزینه های جاری دولت و... بود باعث شکل گیری 
موجی از نابس��امانی های اقتصادی در دولت دوازدهم شده است. هرچند 
رئیس جمهور تاش زیادی برای نسبت دادن وضعیت غیرقابل دفاع اقتصاد 
با فشارهای خارجی دارد اما در این مورد نیز دولت دوازدهم مسیری کپی 

کاما برابر با اصلی از دولت های پیشین را پی گرفته است.

 تاش برای انشعاب تشکیاتی
و عبور از حامیان سیاسی

بر مبنای پیش فرض »تکبر سیاسی در تبیین آینده« یکی از نخستین 
رفتارهای سیاس��ی س��ر زده از دولت ها اقرار ضمنی بر ماندگاری ش��ان در 
نهادهای ق��درت و عدم توانایی رقیبان در زمین زدن آنها بوده اس��ت. بر 
مبنای این پیش فرض رفتار نس��بتا ثابت میان دولت های دوم تاش برای 
انشعاب تشکیاتی و عبور از بخش عمده حامیان سیاسی خود در جهت 
خالص سازی نیروهای سیاس��ی به سمت غلبه حداکثری یافتن تفکرات 

رئیس دولت بوده است.
تجربه تشکیل »حزب کارگزاران سازندگی« متشکل از اقوام و حامیان 
سرس��خت هاشمی رفسنجانی و رقابت اعضای این حزب با لیست جامعه 
روحانی��ت مبارز در پنجمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی را 
می توان نخستین تجربه درباره دانس��ت. در دولت اصاحات هرچند این 
تشکیل حزب دولتی در دوره اول و در قالب »حزب مشارکت« انجام شد 
اما پررنگ ش��دن انشعابات درون جریانی آن در دومین دوره این دولت به 
چش��م آمد. سرنوشت تلخ ش��ورای اصاح طلب اول شهر تهران و تعطیل 
ش��دن آن توسط دولت به علت باا گرفتن اختافات سیاسی و در نهایت 
تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری مهم ترین نتایج انشعابات تشکیاتی در سایه باور به عدم پیروزی 
رقیبان بوده است. در دومین دوره دولت احمدی نژاد که حاصل بیشترین 
رای به یک دولت در ادوار انتخابات ریاس��ت جمهوری بوده است، هرچند 
حزبی رس��می بر مبنای جمع آوری حامیان متعص��ب رئیس جمهور در 
جهت مقابله با سایر نیروهای سیاسی شکل نگرفت اما جریان سازی های 
درون دولتی توس��ط حلقه مشهور اطرافیان رئیس جمهور و تصفیه هیات 
وزیران از وزرایی که متناسب با استانداردهای حلقه اطرافیان وی نبودند و 
باا گرفتن این مساله در جریان خانه نشینی 11روزه رئیس جمهور و حواشی 
2 سال پایانی ریاستش از مهم ترین مصادیق این امر محسوب می شود. در 
نسبت سنجی دولت روحانی با انشعابات سیاسی آنچه بیش از هر چیز دیگر 
در یک و نیم سال اخیر به چشم آمده است، غلظت یافتن درصد حضور و 
تاثیرگذاری نیروهای حزب »اعتدال و توسعه« که روحانی نیز خود برخاسته 
از آن است و کمرنگ شدن نقش آفرینی حامیان سنتی در اردوگاه اصاحات 

بوده است. 

خلق تعارض سیاسی با حاکمیت

هرچند در نسبت سنجی میان »دولت« و »ملت« نمی توان نسبت کاما 
منطبقی قائل شد و در مردم سااری حداکثری نیز همواره حداقل هایی از 
تض��اد میان این دو دیده می ش��ود و این تضاد خود می تواند عامل بخش 
عمده ای از رشد و ارتقای سیاسی در ساحت دولت و ملت باشد اما تعمیق 
پیدا کردن تضاد های دولت و ملت می تواند باعث ش��کل گیری یک آنومی 
اجتماعی ش��ود که از سرخوردگی تا ش��ورش در قالب های متعدد خود را 

جلوه گر می کند.
در این میان شاید از نوادر رقابت سیاسی در ایران تاش  دولت های »در 
قدرت« برای »بر قدرت« شناس��اندن خود باشد. هر چند که تاش برای 
نش��ان دادن حدی از زاویه با قدرت مستقر در جریان رقابت های سیاسی 
امری طبیعی اس��ت اما تبدیل کردن آن به یک مهره مار برای به حاشیه 
راندن رقبا از جمله مصادیق بریدن ش��اخه ای است که دولت ها در تاش 

برای نشستن بر آن هستند.
عمده دولت های دوم از همان نقطه ای که بارها به آن ضربه وارد کرده اند 
ضرب��ه نیز دریافت کرده اند و آن نیز جایی غیر از نس��بت موجود و برقرار 
میان دولت و ملت نبوده است. دولت هایی که با اهداف کوتاه مدت تعارض 
با هسته قدرت موجود در حکومت را تبدیل به ضدارزشی برای سوار شدن 
بر موج نارضایتی ها کرده اند، همواره و پس از هضم در همان هسته قدرت 
و درس��ت زمانی که »در قدرت« شناخته می شوند، از جانب حامیان شان 
در قامتی محافظه کارانه دیده می شوند. انداختن نگاهی کوتاه بر سال های 
پایانی دولت های دوم بخوبی نمایانگر این مساله است که عمده این دولت ها 
بخش عمده سال های پایانی حکمرانی خود را در تاش برای هزینه سازی 
در این جهت مصروف کرده اند اما از آنجا که خود بخش عمده جریان قدرت 

شناخته شده اند با ضعف رفتن سرمایه های اجتماعی شان مواجه شده اند.
نوع رفتار دولت ها در قالب دهی به نسبت میان تکالیف و حقوق شان با 
نیت به حاشیه راندن خود از مقام پاسخگویی، مهم ترین جلوه بهره برداری 
بحران ساز پیروزهای دیروز در قامت ناکام ماندگان امروز است. تبدیل میدان 
انتخابات درون سیستمی به محل نزاع علیه سیستم فراتر از ناامید سازی بدنه 
مش��ارکت کننده در انتخابات اثر سوء بلندمدت دیگری دارد و آن تضعیف 
نهاد به عنوان نماد اقتدار مردمی است، از این جهت ناکامی دولت های دوم 
همواره اثری تضعیف کننده بر جریان رقابت سیاسی گذاشته و خود مولد 

شکل گیری تفکر سلبی برای کسب قدرت شده است.

دولت ها در جریان س�وار ش�دن ب�ر امواج 
نارضایتی از دولت مس�تقر و با تعریف خود 
در قالب ی�ک »دگر« نفی کنن�ده موفق به 
کس�ب آرای عموم�ی ش�ده اند. غیرقاب�ل 
پیش بینی  ب�ودن و حت�ی غافلگیر کننده 
بودن نتیجه انتخابات برای نخبگان سیاسی 
در سال های 76، 84 و 92 بخوبی گویای آن 
است که ماهیت س�لبی آرا و تاثیر گذاری و 
تاثیرپذیری از قطب بندی های سیاسی نقش 
تعیین کنن�ده ای در جریان انتق�ال قدرت 

سیاسی داشته است

مبه�م ب�ودن دامن�ه تکالی�ف نهادهای 
سیاس�ی باعث ش�ده دول�ت در منظومه 
تعریف�ی خود هم�واره با پیش کش�یدن 
حداکثری ح�وزه نفوذ و تاثیرگ�ذاری به 
حیطه ای فراتر از اختیارات خود نیز ورود 
کن�د و پس از آن هنگام کس�ب قدرت با 
پیش کشیدن برخی ابهام های ساختاری، 
خ�ود را دارای حداقلی تری�ن دایره نفوذ 
نداند و در برابر تکمیل نشدن پازل تکالیف 
خود به در دسترس نبودن توانایی حقوقی 

خود بپردازد
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ن��ان از گذش��ته تاکنون جای��گاه خاصی در بین 
خانواده های ایامی داش��ته است،  به طوری که هم 
اکنون نیز این اس��تان جزو مناطق پرمصرف نان در 
کش��ور محسوب می شود اما در کنار نان های محلی، 
امروز با گس��ترش نانوایی ها شاهد پخت انواع نان ها 
در اس��تان ایام هستیم که س��رانه مصرف نان را در 
این اس��تان باا برده است. مدیر عامل شرکت غله و 
خدم��ات بازرگانی ایام در این ارتباط در گفت وگو با 
مهر اظهار داشت: اس��تان ایام  یکی از استان هایی 
است که بااترین میزان سرانه مصرف نان را در کشور 
دارد. کامران سلیمان پور عنوان کرد: هر چند در یکی 
دو سال اخیر با برنامه ریزی های انجام شده این سرانه 
کاهش پیدا کرده است اما هنوز هم در ایام بیش از نیاز 
واقعی نان استفاده می شود. وی افزود: شهرستان های 
ایام، آبدانان و دهلران به ترتیب دارای کمترین میزان 
سرانه مصرف نان هستند و  شهرستان های ملکشاهی، 
بدره و سیروان هم بااترین میزان سرانه را دارند. وی 
با اش��اره به وضعیت نان سنگک استان در مقایسه با 
دیگر استان ها افزود: سالم ترین و بهترین نانی که در 
بین نان های س��نتی ما وجود دارد نان سنگک است. 
وی ادامه داد: نان س��نگک نانی است که زمان پخت 
کاملی دارد و عمدتا از آرد سبوس دار استفاده می شود 
و به دنبال این هستیم  که در این راستا الزامی گذاشته 
شود تا تمام واحدهای سنگک استان آرد سبوس دار 
اس��تفاده کنند. سلیمان پور با اش��اره به تنوع نان در 
استان افزود: استان ایام یکی از استان هایی است که 
بااتری��ن میزان تنوع ن��ان را دارد و از این جهت که 

مردم ما دسترسی به انواع نان دارند بسیار خوب است 
اما تامین آردهای متنوعی که برای این واحدها وجود 
دارد کار را کمی س��خت کرده است. وی عنوان کرد: 
۵ واحد آردس��ازی در س��طح  استان فعال است که 
مدیریت این واحدها با خود ش��رکت غله است. وی 
با اشاره به اینکه بیش��تر مردم گرایش به سمت آرد 
س��فید دارند، گفت: رنگ نان جزو معیارهای کیفی 
محسوب نمی شود اما متاس��فانه در سال های اخیر، 
نه تنها در استان ایام، بلکه در کل کشور مردم از آرد 
سفید اس��تقبال می کنند. مدیر عامل شرکت غله و 
خدمات بازرگانی ایام اظهار داشت: نانوایی های استان 
همچنین از آردهای روشن استقبال بیشتری می کنند 

تا بتوانند نان س��فیدی را تحویل مش��تری دهند اما 
واقعیت این است روی این موضوع حساسیت بیشتری 
داریم که بتوانیم از آردهای س��بوس دار در نانوایی ها 
اس��تفاده کنی��م. وی گفت: در ح��ال حاضر حداقل 
۴ نوع آرد در اس��تان وجود دارد و بر اس��اس همین 
درجه استخراج و میزان سبوسی که دارند طبقه بندی 
می شوند.  س��لیمان پور تصریح کرد: هم اکنون جزو 
معدود استان هایی هستیم که عمده آرد استان در آن 
به صورت سبوس دار در بین واحدهای نانوایی توزیع 
می شود. تفاوت آن تنها در تیره تر بودن رنگ آن است 
ام��ا عمده مواد معدنی و اماح��ی  که مورد نیاز بدن 
است در سبوس وجود دارد. نیاز روزانه و ضروری بدن 

ما حداقل ۳۰ گرم فیبر است که بخشی از آن از طریق 
سبوس در نان تامین می شود. مدیر عامل شرکت غله 
و خدمات بازرگانی ایام در ادامه عنوان کرد: متاسفانه 
در این حوزه یک دید س��نتی و فرآیند سنتی وجود 
داش��ته که در حال حاضر نیز تا حدودی این موضوع 
وج��ود دارد ام��ا طی برنامه جامعی ک��ه با همکاری 
سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های مرتبط 
شروع ش��ده، نخس��تین  اقدام در این زمینه بررسی 
علم��ی در رابطه با واریته ه��ای گندم و نوع بذرهایی 
است که در سطح استان کاشت می شود. سلیمانی پور 
اظهار داشت: در شهرستان دهلران و مهران کیفیت 
گندم های تولیده شده بااست و سعی ما بر این بود 
که این گندم ها را برای مصارف استان نگهداری کنیم. 
وی افزود: با توجه به اینکه گندم یک دانه زنده است 
و نیازمند شرایطی است که بتواند کاما از نظر دما و 
رطوبت کنترل ش��ود، هم اکنون این اتفاق در استان 
ایام رخ داده و تمام گندم های استان در این نوع فضا 
نگهداری می شود و برای مصرف به کارخانجات ارسال 
می شود. سلیمان پور عنوان کرد: در بحث خرید گندم 
و تهیه آرد، اس��تان ایام جزو ۱۳ استان صادر کننده 
گندم در کشور است و حدود ۵۰ درصد تولیدات در 
بدترین شرایط در استان مصرف می شود و مابقی آن 
را هم به سایر استان ها صادر می کنیم. وی افزود: در 
حال حاضر در اس��تان خرید تضمینی گندم بخوبی 
انجام ش��ده؛ سال ۹۷ بیش از ۱۸۹ هزار تن گندم از 
کشاورزان استان خریداری و تمام مطالبات کشاورزان 

هم پرداخت شده است. 

برودت هوا مصرف گاز را در اردبیل 
افزایش داد

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از 
مص��رف بی��ش از ۱/۹ میلی��ارد مترمکعب گاز 
طبیعی در استان اردبیل در ۹ ماهه امسال خبر 
 داد و گف��ت: این میزان مصرف گاز در اس��تان 
6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته است. فیروز خدایی اظهار داشت: در ۹ ماه 
نخس��ت امسال بیش از ۱/۹ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی در استان اردبیل به مصرف رسیده 
که با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در 
استان اردبیل و ش��روع فصل زمستان، مصرف 
گاز مشترکان خانگی در روزهای اخیر نسبت به 
روز های پیش از آن افزایش یافته اس��ت. وی با 
بیان اینکه در ۹ ماهه امسال این میزان مصرف 
در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی استان 
بوده اس��ت، افزود: از کل گاز مصرف ش��ده در 
استان، هزار و 6۱ میلیون مترمکعب مربوط به 
مصرف خانگی و صنعت��ی بوده و ۸۵۹ میلیون 
مترمکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی 

اردبیل مصرف شده است. 

بزرگ ترین شهرک گلخانه ای کشور 
در اردبیل ساخته می شود

رئی��س جه��اد کش��اورزی اس��تان اردبیل 
گفت: با تخصی��ص ۱۰ میلیارد توم��ان اعتبار، 
عملیات عمران��ی ف��از اول بزرگ ترین مجتمع 
ش��هرک گلخانه ای کش��ور در اردبیل آغاز شد. 
خلیل نیکش��اد در گفت وگو با مهر تصریح کرد: 
اقدام��ات ازم برای تکمیل زیرس��اخت های فاز 
اول بزرگ تری��ن ش��هرک گلخانه ای کش��ور در 
اردبیل انجام شده تا با تخصیص اعتبار مورد نیاز، 
در رونق تولی��د و توجه به محصوات گلخانه ای 
گام های ارزشمندی برداشته شود. وی به مساحت 
ه��زار و 6۰۰ هکتاری این مجتمع اش��اره کرد و 
افزود: با جذب دیگر منابع مالی و مشارکت بخش 
خصوصی امیدوار به بهره برداری هر چه سریع تر 
مجتمع شهرک گلخانه ای هستیم که در نوع خود 
کم نظیر خواهد بود. وی از تاش های استاندار و 
نماینده ولی فقیه در اس��تان در به ثمر نشستن 
طرح های بزرگ کش��اورزی قدردانی کرد و ادامه 
داد: توج��ه به چنین طرح های ب��زرگ عمرانی 
تسهیل گر تامین نیاز داخلی استان و کشور و در 
ادامه صادرات محصوات کش��اورزی و ارزآوری 

خواهد شد. 

بانکاردبیل

کمک به تحقق اهداف اقتصادی 
کشور رویکرد بانک آینده است 

مدیرعامل بانک آین��ده گفت: برای عبور از 
وضعیت فعلی اقتصادی کشور باید همراه مردم 
و دوشادوش مس��ؤوان اقتصادی کشور آماده 

بوده و برنامه داشته باشیم. 
جال رس��ول اف در جلس��ه هم اندیش��ی 
با حض��ور اعضای هیات مدیره، مدیران ارش��د 
و روس��ای بانک آین��ده، گفت: اقتص��اد ایران، 
بانک محور بوده و به همین دلیل بیش��تر فشار 
دشمنان، بر تخریب نظام بانکی کشور متمرکز 
اس��ت، لذا باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم با 
بعضی ش��ایعه پردازی معاندان، اعتماد مردم به 
بانک ها دچار تزلزل شود، اگرچه مردم عزیزمان 
هوش��یارتر از این هستند که خود را در معرض 

اینگونه شایعات قرار دهند. 
مدیرعامل بانک آینده افزود: حق مشتری 
اس��ت که بداند در یک بن��گاه اقتصادی که 
س��رمایه گذاری ک��رده و ب��ا آن کار می کند 
چه می گ��ذرد، ل��ذا باید برای مش��تریان و 
دیگ��ر ذی نفعان وقت بگذاری��د و خدمات و 
محصوات بانک را ب��رای آنها به طور کامل 

توضیح دهید. 
وی همچنین از روسای شعب بانک خواست 
آنچه برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان برای 
پایان سال، شایسته ش��أن ذی نفعان، مدیران، 
ش��هروندان و نام بانک آینده است انجام دهند 
تا مشتریان مانند همیشه وجه تمایز بانک آینده 

را احساس کنند.  

میرزاقلی را شما می کشید!
ادامه از صفحه اول

این حس��نه مداوم اس��ت و برای همیشه 
می ماند. مثل ی��ک کار خیر که پایانی ندارد!« 
اصاح      طلبان اما همین مق��دار صداقت را هم 
ندارند و همزمان با حمایت همه جانبه از برجام! 
ب��ا پررویی تمام می گویند اقتص��اد و روی کار 
آم��دن دولت روحانی ربطی به ما ندارد! همین 
رون��د را در تمام کانال  های تلگرامی حامی »با 
روحانی ت��ا ۱۴۰۰« هم می بینیم. ظاهرا یکی 
نیس��ت به این جماعت مکار و نان به نرخ روز 
خور بگوید گاو کدخدا ش��اخ داشت ولی میل 
کشتن میرزاقلی را نداشت! شما ولی ظاهرا هر 

دو را دارید!

روزنه

سرپرست آموزش وپرورش شهرستان خدابنده:
30 درصد مدارس خدابنده تخریبی است

سرپرست آموزش وپرورش شهرستان خدابنده 
در مصاحبه ای اظهار داشت: تامین فضای آموزشی 
مورد نیاز برای دانش آموزان از اولویت های اساسی  
آموزش وپ��رورش مطلوب اس��ت ام��ا تخریبی 
بودن ۳۰ درصد مدارس این شهرس��تان وکمبود 
اعتبار و تجهیزات آموزش��ی یک معضل مهم در 
این راستاس��ت. علی غامی افزود: دانش آموزان 
شهرستان خدابنده به رغم همه مشکات در کسب 
رتبه  های برتر آزمون سراسری پیشتاز بوده  اند به 
طوری که در چند سال متوالی هم در تعداد و هم 
در کیفیت رتبه ها در سطح استان درخشیده   اند. 
وی به کس��ب رتبه نخست در 2 حوزه صیانت از 

حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
در بین 2۸ دستگاه و اداره خدمات رسان شهرستان 
خدابنده اشاره کرد و این افتخار را به فعاان این 
عرصه و جمیع فرهنگیان تبریک گفت. سرپرست 
آموزش وپرورش شهرستان خدابنده افزود: به رغم 
همه کمبودها با حمایت ه��ای خیران و نماینده 
شهرستان در مجلس شورای اسامی، بازسازی و 
تعمیر2۰ مدرسه در 2 ماه اخیر انجام شده که ازم 
است از حامیان  امور مدارس و اداره کل نوسازی 

مدارس استان زنجان و اولیای دانش آموزان تقدیر 
کنم. این مقام مس��ؤول برنامه  ه��ای آتی آموزش 
وپرورش را پیگیری احداث حداقل 2 مدرس��ه در 
مرکز شهرستان          ، ۴ مدرس��ه در روستاها، تعمیر 
و بازس��ازی مدارس          ، تکمیل سیس��تم گرمایشی 
مدارس روس��تایی و توس��عه  متوازن رشته  های 
تحصیلی بویژه توسعه رشته  های فنی و کاردانش و 
علوم انسانی عنوان کرد و افزود: در سال تحصیلی 
جاری رشته تحصیلی جدید تاسیسات مکانیکی 

در هنرس��تان خوارزمی ایجاد شده است. غامی 
بی��ان کرد: بیش��تر مدیران مدارس تمرکزش��ان 
به رفع مش��کات مالی و خدماتی مدارس است 
و دیگر فرصتی برای رفع مش��کات آموزش��ی، 
بهداش��تی و تربیتی دانش آموزان باقی نمی ماند، 
بنابراین ازم اس��ت به نحو شایس��ته این دغدغه 
رفع شود. سرپرست آموزش وپرورش شهرستان 
خدابنده وارد شدن نام شهر قیدار به کتاب فیزیک 
پایه دوازدهم رش��ته  های عل��وم تجربی و ریاضی 
برای نخستین بار با همکاری مولفان کتاب فیزیک 
را افتخاری برای شناساندن این شهرستان عنوان 

کرد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایام:

آرد  سبوس دار جایگزین آرد سفید می شود

ادامه از صفحه اول
بل��ه! ناظر بر س��ن اغلب 
ائمه جمعه، جوان محس��وب می ش��ود! همچنان 
ک��ه اول انقاب، حضرت آقا در قی��اس با آیت اه 
طالقانی، جوان محسوب می شدند! شگفتا! اول بار 
که رهبر انقاب، امام جمعه تهران شدند، حتی از 
حجت ااسام حاج علی اکبری هم جوان تر بودند! 

هیچ هم نرده ای نبود آن زمان! 
جوری بعضی ها در متنک ها و تحلیلک های خود 
ظلم می کنند به نظام که واقعا دل آدمی می سوزد 
برای مظلومیت جمهوری اس��امی! در فان شهر، 
امام جمعه ای در اقدامی مثبت، نرده های حدفاصل 
مردم و مس��ؤوان را برداشته، مع ااسف می بینی 
جماعتی از بدنه خودی ها هم چه اشعاری می بافند! 
و پاک یادش��ان می رود که ای��ن نرده ها اصا نبود! 
لیکن وقتی صبح می دیدی این بزرگ را از دس��ت 
داده ای و ش��ب می دی��دی آن امام جمعه را؛ حکم 
عقل این بود که در مصاف با دس��ائس گروهک ها، 
امر محافظت را جدی بگیریم! اساسا عده ای شهوت 
نق  زدن دارند! شهوت به معنای دقیق کلمه! روزی 
همه مجازستان را پر می کنند که چرا نمازجمعه ها 
نرده دارد و حاا که نرده ها در بس��یاری از شهرها 
برداشته شده، نق و نقد دیگری! که نرده های اصلی، 
این نیست و آن است! و مشی مردمی، این نیست و 
آن است! و من حتم دارم که اغلب این نق زن ها، یک 
هفته هم قادر نیستند مثل امثال آیت اه جنتی در 
زی کامل طلبگی، زندگی کنند! ساده ترین خوراک 
و نازل ترین اتاق! کاش این همه بی انصاف نباشیم! 
قطعا کسی منکر نقد نیست اما نقد که؟! و نقد چه؟! 
و نقد یا نق؟! در اغلب حوزه ها متأسفانه درگیر زبان 
لق هستیم، نه لس��ان حق! یعنی اگر امروز شهید 
طهرانی مقدم در قید حیات بودند و سن ش��ان هم 
مرز بازنشس��تگی را رد کرده بود، ما نباید دیگر در 
صنعت موش��کی از علم و تجربه ایش��ان بهره مند 
می شدیم؟! مساله از این واضح تر؟! آن وقت یک عده 
که در این عصر مجازستان و بی هیچ عرق ریختنی، 
صاحب رسانه شده اند، بخواهند طلبه کذا را »قهرمان 
نقد« جا بزنند! بسم اه الرحمن الرحیم! حرافی های 
آن دانشجوی دختر هم اصا و ابدا مصداق نقد نبود! 
اینکه برداری در همه مسائل، کیلویی نظام را متهم 
کنی، که نش��د نقد! یعنی ج��ور دولت را هم نظام 
باید بکشد؟! بله! من کم ننوشته ام از ظلم »اداره های 
جمهوری اسامی« به »اراده های انقاب اسامی« 
اما همچنان که باری اخیرا هم اش��اره کردم، واقعا 
بر این باورم که »نظام جمهوری اس��امی« حتی 
از »نهضت انقاب اس��امی« هم مظلوم تر اس��ت! 
عاقبت، تو از انقاب اس��امی، راحت دفاع می کنی 
و خیلی راحت، بحث را می کشانی سر اعجاز خون 

ش��هیدان، لکن چه کسی است که صدای هل من 
ناصر نظام را بش��نود؟! غالبا هیچ کس! حتی من و 
مای انقابی هم، استادتمام ظلم به نظام هستیم، 
در بس��یاری از حوزه ها! خطیب اگر پیر باشد، یک 
ظلم! و اگر جوان باشد، ظلمی دیگر! نرده باشد، یک 
ظلم! نباشد، ظلمی دیگر! کارخانه تولید نق هستیم 
انگار! آن هم تولید انبوه! و هر که بیشتر نق بزند و 
نمایشش بیشتر، برای مان محبوب تر! چرا من، نظام 
را مظلوم می خوانم؟! چ��ون اگر همین تو، همین 
متن را نقد کنی، مثل بلب��ل، جوابت را می دهم و 
از صدا و س��یما بگیر تا همه اداره ها و س��ازمان ها، 
روابط عمومی و س��خنگو دارند که زی��ر نق و نقد 
نمانند اما روابط عمومی نظام مظلوم ما کجاست که 
پاسخ یاوه گویی ها را بدهد؟! جواب حرف واقعا غلط 
آن طلبه را هم که دیدیم خود حضرت آقا با حوصله 
و منطق دادند! ایش��ان که »سیدعلی« است لیکن 
»عل��ی« هم که باش��ی و »امیرالمؤمنین« هم که 
باشی، اگر اطرافیانت عوض پیگیری صراط مستقیم 
وای��ت، گاه در ورطه افراط بیفتند و گاه در ورطه 
تفریط، چه می توانی بکنی مگر؟! صریحا بگویم؛ با 
این روحیه که فقط در پی ایک نق باشیم، کارمان 
به هیچ کجا نمی رس��د! نه زن��ده باد موافق من! نه 
زنده باد مخالف من! زنده باد حرف حساب! زنده باد 
سخن حق! یعنی اان اگر مالک اشتر بود و سن شان 
هم آن س��وی مرز بازنشستگی، ما باید خانه نشین 
می کردی��م این صحابه س��پاه ح��ق را؟! که چون 
قانون مان، استثنایی ندارد؟! عقل داریم ما؟! شعور 
داریم ما؟! لذا زیباتر از دیدن عقیق، شنیدن دقیق 
اس��ت! بگذار رک بگویم؛ ما بعضا آنقدر که درگیر 
چفیه و انگش��تر رهبر هستیم، روی سخن ایشان، 
دقیق نیستیم! مدام هم گله می کنیم از مسؤوان 
که چرا پند حض��رت آقا را نمی گیرن��د! خودمان 
می گیریم؟! مگر فرمانده کل قوا نفرمودند که منبعث 
از جبهه و جنگ، دعوای س��ردار و سیاستمدار راه 
نیندازیم؟! پس چرا حتی درباره ۸ سال دفاع مقدس 
هم، این هر 2 را »خائن« می خوانیم؟! هم هاشمی 
را و هم رضایی را؟! خیانت فقط پرس��ش »چرا بعد 
از فتح خرمشهر...« نیست! این هم خیانت است که 
پایان جنگ را بدون انصاف، تحلیل کنیم! و اساسا 
هر کجا شکست خوردیم، بیندازیم گردن هاشمی و 
رضایی و هر کجا پیروز شدیم، بزنیم به نام خودمان! 
که خط مقدم بودیم مثا! آیا خط مقدمی ها اینگونه 
بودند؟! آیا نبود که س��رباز، س��ردار را »برادر« صدا 
می کرد؟! یا جوری حرف بزنی��م، کأنه فرماندهان 
جنگ، مراقب جان جوانان مردم نبودند! کسانی که 
خود، جلوتر از نیروها می جنگیدند! طرفه حکایت 
اینجاس��ت؛ در جبهه اگر بحثی هم بین 2 سردار 
ش��کل می گرفت، برای آن بود که متوسلیان فکر 

می کرد اگر روز ۱۰ اردیبهشت 6۱ از محور »الف« 
حرکت کنیم، کمتر تلفات می دهیم و باقری اما با 
همین نیت، پیشنهادش پیشروی از محور »ب« بود! 
الغرض! چه درباره جنگ و چه درباره زندگی؛ 
چه درباره جمعه و چه درباره سایر روزهای هفته، 
خوب است کمی بیشتر مراقبت کنیم از زبان مان! 
واه هیچ وضع زبان مان خوب نیس��ت! وصیتنامه 
ش��هدا را بخوانید! کجا آن قلم های زال، آلودگی 
زب��ان ما را داش��ت؟! کجا این هم��ه نق می زدند 
ش��هدا؟! یعنی از عال��م و آدم، طلبکاریم! آنهم از 
موض��ع عقل کل! آقای طلبه! آقای مجازس��تانی! 
آق��ای توئیت ب��از! آق��ای روزنامه چ��ی! بفهم چرا 
رهب��رت با آن همه تبحر در خطابت، با برگه های 
از قبل  نوشته ش��ده، می آید برای سخن! من و تو 
اما همین طور بی ماحظه، چرا؟! خوب اس��ت اول 
ببینیم نقدمان درست هست، دقیق هست یا نه، 
بع��د برویم در جلد اعتراض! س��ر همین مفاهیم 
اس��ت که خطیب آدینه، قبل از هر سخنی، همه 
را و خ��ود را دعوت می کند به رعایت تقوای الهی! 
یعنی زبانت باید ترس از خدا داش��ته باشد! دارد؟! 
این برگه های همیشه در دست حضرت آقا، مؤید 
ترس لس��ان ایش��ان از پروردگار اس��ت و ما اما، 
بی نیازیم از هیچ مش��ورتی! و هیچ مزه مزه کردنی! 
خ��ب! من باب اعتدال، ی��ک تذکری هم بدهم به 
آن طرفی ها! مش��خصا به داعیه داران تقلب! ش��ما 
بارها تلویحا اش��اره کرده اید ک��ه ادعای تان دروغ 
بوده، لکن حتی یکی تان هم حاضر به عذرخواهی 
نشده! حتی تا این حد که ما موضع مان اشتباه بوده! 
چقدر آبروبری کردید ۸۸ و س��الیان بعدش، فقط 
خدا می داند! چقدر جفا کردید به این مردم و این 
نظام، فقط خ��دا می داند! اما نه! اینگونه نمی ماند! 
پل صراطی هم هس��ت! و آخرتی هم هست! هم 
برای ما و هم برای ش��ما! کاش بیشتر بترسیم از 
یوم العیار عاقبت! از آن روز که همین حضرت زبان، 
بای جان مان می ش��ود! حاا باز رفتی تلویزیون، 
همه مسؤوان را فاسد بخوان! و بعد جنجال کن 
ک��ه ممنوع التصویری! و مجددا ک��ه رفتی برنامه 
زن��ده، باز هم نق بزن! و باز دوباره مدعی ش��و که 
ممنوع التصویری! الم شنگه قشنگی است! مظلوم 
گیر آورده اید گویا نظام شهدایی جمهوری اسامی 
را! آن روز هم نوشتم؛ »فساد سیستمی« اتفاقا در 
رفتار و گفتار خودتان است! خسته نشدید از این 
همه شو؟! شهدا هم اگر می خواستند این همه نق 
بزنند که کربای ۴ هرگز به کربای ۵ نمی رسید! 
خدایا! همه ما را از شهوت نق زنی، نجات بده! خدایا! 
می دانم کار سختی است، لکن لطفا عقل ما را بیش 
از زبان مان کارگر کن! مثل تراکتور دارد کار می کند 

لعنتی! خسته هم نمی شود!

لسان حق فراتر از زبان لق
نگاه
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اخبار
2 خبر از جشنواره فیلم عمار

از تعیین زمان اختتامیه 
تا ترکیب هیأت داوران

دوره  نهمی��ن  اختتامی��ه 
فیل��م  مردم��ی  جش��نواره 
پنجش��نبه  امروز  »عم��ار« 
می ش��ود.  برگ��زار  دی   ۲۰
گ��زارش »وطن ام��روز«،  به 
در آیین اختتامیه این جش��نواره، برگزیدگان 
بخش های داس��تانی و مس��تند در موضوعات 
جنگ نرم و جبهه فرهنگی، بیداری اسامی و 
اربعین، ملت قهرمان، جنگ اقتصادی، مدافعان 
ح��رم، نق��د درون گفتمانی و تاریخ سیاس��ی، 
معرفی و از آنها قدردانی می ش��ود. پاسداشت 
س��یروس مقدم، کارگردان سریال »پایتخت« 
نی��ز از دیگر برنامه  های اختتامیه اس��ت. آیین 
اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« 
امروز س��اعت ۱۸ در محل س��ینما فلسطین 
برگزار می ش��ود. خب��ر دوم از این جش��نواره 
اینکه دبیرخانه نهمین دوره جشنواره مردمی 
فیلم »عمار« اس��امی هیات داوران ۲ بخش از 
جش��نواره را اعام کرد. بر این اساس در بخش 
فیلم های »داستانی« ابوالقاسم طالبی، هوشنگ 
توکلی، محمد کاسبی، ابراهیم فیاض و مجید 
زین العابدین و در بخش مس��تندهای »تاریخ 
سیاسی«، مهدی نصیری، محمدحسین باقری، 
مجید بذرافکن، جواد رمضان نژاد و مهدی کلهر 
آث��ار ای��ن دوره را داوری می کنند. همچنین 
در بخش های مس��تند »نقد درون گفتمانی« 
کوش��کی،  محمدص��ادق  عباس��ی،  حس��ن 
علی محمد مودب، منصور نظری و یاسر جالی، 
مستندهای »ملت قهرمان« سینا واحد، رحیم 
مخدومی، محمد سرش��ار، ف��رزاد جهان بین 
و مهدی حسین زاده، مس��تندهای »مدافعان 
ح��رم« جواد اردکانی، جهانگیر خسروش��اهی 
و محس��ن یزدی، مس��تندهای »جنگ نرم و 
جبهه فرهنگی« مسعود رضایی، سلیم غفوری 
و علی نادری، مس��تندهای »بیداری اسامی« 
بیژن نوباوه، حمیدرضا غریب رضا، امیر تفرشی 
و محس��ن برمهان��ی و مس��تندهای »جنگ 
اقتصادی« عادل پیغامی، مسعود براتی و امیر 
س��یاح آثار این دوره از جشنواره مردمی فیلم 

عمار را داوری می کنند. 

محک دستاوردهای 9 ساله 
جشنواره عمار در تلویزیون

نادر طالب زاده در جدیدترین 
برنام��ه تلویزیون��ی »عصر« 
میزبان دبیر و کارگردان های 
ج��وان جش��نواره مردم��ی 
فیلم عمار اس��ت. به گزارش 
»وطن امروز«، نهمین دوره جش��نواره مردمی 
فیل��م عمار عصر امروز پنجش��نبه به کار خود 
پایان می دهد. رس��ول منفرد، دبیر اجرایی این 
جش��نواره همراه با تع��دادی از کارگردان های 
جوان حاضر در این دوره به شبکه افق می آیند تا 
درباره دستاوردها و ویژگی های 9 سال برگزاری 
جش��نواره عمار صحبت کنن��د. در این برنامه 
کارگردان مس��تندهای »دریابست« و »عابدان 
کهنز« نیز از تجربه فیلمسازی خود می گویند. 
برنام��ه تلویزیونی عصر با اجرای نادر طالب زاده 
پنجشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه افق و جمعه ها 

بعد از خبر ۱4 از شبکه یک پخش می شود.

»گشت پلیس« به جای 
»لحظه گرگ ومیش« می آید

سریال »لحظه گرگ ومیش« 
همای��ون  کارگردان��ی  ب��ه 
اسعدیان که قرار بود از هفته 
آینده پخش خود را آغاز کند 
به دایلی ب��ه تعویق افتاد و 
سریال پلیسی »گش��ت پلیس« به کارگردانی 
مهرداد خوشبخت جایگزین آن شد. به گزارش 
ایس��نا، س��عید پروینی- تهیه کننده مجموعه 
»گش��ت پلیس«- درباره پخ��ش ناگهانی این 
س��ریال گفت: تلویزیون چن��د روز پیش به ما 
اعام کرد این سریال از شنبه، ۲۲ دی ماه روی 
آنتن می رود و ما هم در تاشیم آن را به پخش 
برس��انیم. با توجه به اینکه پس��ت پروداکشن 
کار، س��نگین بود بخش هایی از کار همچنان 
نیاز به صرف زمان بیش��تری داشت، از جمله 
جلوه های ویژه و اصاح رنگ که در حال انجام 
است. پروینی همچنین درباره مجموعه »گشت 
پلیس« که تعداد قسمت های آن از ۱۳ قسمت 
به ۷ قسمت محدود شد، توضیح داد: همان طور 
که اش��اره کردید و قبا در خبرها منتشر شده 
بود، مجموعه ش��امل ۱۳ قسمت بود که به ۷ 
قسمت تغییر یافت، آن چیزی که می خواستیم 
در همین ۷ قس��مت به نتیجه رسید و تاش 
کردی��م چهره واقع��ی از پلیس که م��ردم در 
خیابان ها می بینند را نش��ان دهی��م. پیش از 
این، تلویزیون با پخش تیزرهای سریال »لحظه 
گرگ ومی��ش« از آغاز پخ��ش آن پس از اتمام 
پخش سریال »بانوی عمارت« خبر داده بود اما 

به دایلی نامشخص پخش آن به تعویق افتاد.

»سرباز کوچک امام«
 به نماز جمعه تهران رسید

کتاب »س��رباز کوچک امام« 
ای��ن هفت��ه در نمازجمع��ه 
تهران معرفی و با تخفیف ۲۰ 
درصدی عرضه خواهد ش��د. 
به گ��زارش »وطن امروز«، در 
اولین دوره از پویش مطالعاتی »کتاب قهرمان« 
که به همت مجمع ناش��ران انقاب اسامی در 
ح��ال برگزاری اس��ت، با ه��دف ترویج فرهنگ 
کتابخوانی و پاسداش��ت مقام بلن��د آزادگان و 
اس��رای ۸ س��ال دفاع مقدس، کتاب »س��رباز 
کوچ��ک امام« به عن��وان کتاب مح��ور انتخاب 
شده اس��ت. به همین مناس��بت، این کتاب در 
نماز جمعه این هفته ۲۱ دی در ویژه برنامه های 
پی��ش از خطبه معرفی و در محل نماز جمعه با 
تخفی��ف ۲۰ درصد به نمازگزاران عرضه خواهد 
شد. »س��رباز کوچک امام« سرگذشت دوران ۸ 
 ساله اسارت آزاده واامقام، مهدی طحانیان است 
که در ۱۳سالگی به اسارت رژیم بعثی درمی آید. 
فاطمه دوس��ت کامی در این کتاب، روزهای تلخ 
و شیرین این ۸ س��ال را با قلمی شیوا و جذاب 
روایت کرده و انتش��ارات پی��ام آزادگان آن را به 
چاپ رسانده اس��ت. عاقه مندان به شرکت در 
مسابقه برای کس��ب اطاعات بیشتر به سایت 
 ketabghahreman.com به نشانی پویش 
مراجعه کنند. پویش کتابخوانی »کتاب قهرمان« 

تا اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.

نادر طالب زاده سخنران 
پیش از خطبه نماز جمعه تهران

نماز جمعه این هفته تهران 
ب��ه امام��ت حجت ااس��ام 
ابوترابی ف��رد  والمس��لمین 
اقامه می ش��ود. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، ای��ن هفته 
نادر طالب زاده، کارگردان سینما و تلویزیون و 
دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار نیز به عنوان 
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه حضور 
خواه��د داش��ت. طال��ب زاده با موض��وع »4۰ 
سالگی انقاب« پیش از خطبه های نماز جمعه 

سخنرانی می کند.

مستند »اتاری در بیروت« منتشر شد
»اتاری در بی��روت« درباره 
مذاکرات ایران با آمریکایی ها 
در س��ال ۱۳۶9 است که در 
دوره آقای هاشمی رفسنجانی 
و بوش پدر اتفاق می افتد. به 
گزارش تسنیم، مستند »اتاری در بیروت« به 
کارگردانی جواد موگویی و تولید شده در مرکز 
آفرینش های فرهنگی- هنری بسیج است که 
در ۳۸ دقیقه یکی از تجربه های مذاکره ایران و 
آمریکا را روایت می کند. این مستند روایتی از 
سومین مرتبه مذاکرات آقای هاشمی رفسنجانی 
با آمریکایی ها در دهه ۶۰ است. این مذاکرات با 
درخواست بوش پدر و با واسطه دبیرکل سازمان 
ملل متحد درباره گروگان ه��ای آمریکایی در 
لبن��ان انجام ش��د. در این مس��تند از تصاویر 
آرش��یوی و محرمانه آن زمان و مصاحبه های 
بعدی استفاده شده است. »اتاری در بیروت« 
در حال حاضر از طریق سایت های فروش فیلم 

و مستند و سینمامارکت منتشر شده است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
با موضوع زندگی معمار انقاب 

به مناس��بت فرارس��یدن چهلمین سالگرد 
پی��روزی انق��اب اس��امی مس��ابقه ب��زرگ 
کتابخوان��ی با موضوع زندگ��ی رهبر انقاب بر 
مبنای کتاب »امام خمینی« نوشته امیرحسین 
فردی توسط انتشارات مدرسه برگزار می شود. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، این انتش��ارات به 
مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اس��امی مس��ابقه بزرگ کتابخوانی با 
موضوع زندگی رهبر انق��اب بر مبنای کتاب 
»امام خمینی« نوش��ته امیرحس��ین فردی را 
برگزار می کند. در کت��اب »امام خمینی« فراز 
و فرودهای زندگی امام خمینی )ره( به ش��کل 
داستانی روایت می شود. این کتاب که پیش تر 
نسخه کاغذی آن به چاپ رسیده بود به مناسبت 
برگزاری مسابقه کتابخوانی، نسخه صوتی آن هم 
منتشر شد تا شرکت کنندگان بتوانند دسترسی 
راحت تری برای استفاده از آن را داشته باشند. 
عاقه مندان به ش��رکت در مس��ابقه می توانند 
کتاب کاغذی »امام خمینی« را از فروشگاه های 
انتشارات مدرسه و همچنین فروشگاه مجازی 
آن ب��ه آدرس enma.ir  تهیه کنند. عاوه بر 
این نسخه صوتی این کتاب در فروشگاه مجازی 
انتشارات مدرسه، اپلیکیش��ن بوفه و فیدیبو و 
همچنین اپلیکیش��ن نوار موجود است. زمان 
مسابقه ۱9 دی ماه  تا ۲۲ بهمن ماه 9۷ است. در 
پایان مسابقه جوایز نفیسی براساس کسب امتیاز 

و به قید قرعه به برندگان اهدا می شود.

در »ح��وای س��رگردان« اتفاق��اً اولین داس��تان با 
عن��وان »لبخند محو ش��الی« آن ان��دازه مقبول و 
دارای س��اختار محکم در فرم و گره و تعلیق اس��ت 
که براحت��ی خواننده را ترغیب ب��ه خواندن مابقی 
داستان ها می کند. در رمان شاید با یک آغاز خوب و 
ترغیب کننده روبه رو نباشید اما نویسنده فرصت دارد 
در ادامه  روایتش شروع نه چندان خوبش را جبران 
کند، لکن در مجموعه داس��تان هر داس��تان تعداد 
کلمات محدودتری دارد و از این جهت شاید اولین 
داستان، مهم تر باشد. بد نیست از همین گزاره نقبی 
بزنم به ساختار و فرم در »حوای سرگردان«. در این 
مجموعه با داستان هایی روبه رو هستیم و هر داستان 
تعلیق��ی دارد، اوج دارد، گره گش��ایی و نقطه  پایان 
دارد. روایت ها در این داستان ها با پیچیدگی همراه 
اس��ت اما به دلیل ساختار محکم و طرح درست هر 
داستان در انتها با نقطه  پایان درست، دقیق و عقانی 
روبه رو هستیم. خواننده به بهانه  پایان باز، معلق و پا 
در هوا رها نمی ش��ود. همه  داستان ها در یک سطح 
کیفی نیستند، لکن اختاف میان داستان ها مطلقاً 
چشمگیر نیس��ت. در هر داستان ما با شخصیت ها، 
نام ه��ا و ماجراهایی روبه رو هس��تیم که نمی دانیم 
کیستند و چیستند و ربط شان به همدیگر چگونه 
اس��ت اما به مرور همه  این س��ؤاات و گره ها مانند 
قرار گرفتن تکه های پازل در کنار هم پاس��خ داده و 
گشوده می شوند. از جانب دیگر، نویسنده با تسلط بر 
زبان و لهجه، فرهنگ و ارزش های اجتماعی، اقلیم، 
آب وهوا و شرایط و حس و حالی که هر لحظه هوای 
ش��مال به حال انس��ان هبه می کند، داستان هایی 
باورپذیر را روایت کرده است. ما در مجموعه داستان 
»حوای سرگردان« این شانس و فرصت را داریم که 
از داستان های تهران زده دور شویم و از مه و صدای 
دارکوب و خروش رود و غار و خیلی عناصر طبیعی 

دیگر بخوانیم و تجسم شان کنیم.
یک��ی از بهترین داس��تان های این مجموعه که 
عن��وان کت��اب هم برگرفت��ه از آن اس��ت، »حّوای 
س��رگردان« اس��ت. حوای��ی که ما می شناس��یم، 
س��رگردان نبود؛ قرار داشت، آرام داشت، حوایی که 
ما می شناسیم به گمانم حتی زمان هبوط و پریشانی 
در زمین خیلی هم سرگردان نبود؛ چون تنها نبود و 
آدم همراهش بود. اما در داستانی در این کتاب ما با 
دختری مواجهه پیدا می کنیم که تولد و زندگی اش 
حاصل تجاوز به مادرش اس��ت. خوب می دانیم که 
ماجرا و ماجراهایی شبیه این، دستمایه  نویسندگان 
و فیلمسازان مختلفی قرار گرفته است. موفقیت در 
پرداخت و نحوه  روایت هرکس از داس��تانی مشابه، 
ارتباط مستقیم با توانایی خلق جهان و جهان بینی 
برای شخصیت های داس��تان دارد. جیوه که همان 
حوای قصه  ما باش��د، دوره  گذار و سرگردانی ناشی 
از آگاهی از این موضوع را پشت س��ر گذاش��ته، ولی 
کماکان س��رگردان اس��ت. این بار اما دلش زندگی 
می خواهد؛ همسر و فرزند. در این داستان ضربه ای 
ک��ه آگاهی از ای��ن موضوع برای ش��خصیت اول و 
راوی ای��ن قصه، یعنی کیومرث، دارد در یک س��وم 

پایانی داستان وارد می شود. این موضوع می توانست 
به از هم پاش��یدگی قصه منجر شود اما از آنجا که 
شخصیت کیومرث جهان دار است و تکلیف خواننده 
با او و پیشینه  خانوادگی و تحصیلی اش روشن است 
و از آنجا که خواننده می داند کیومرث چه ماجراهای 
عاطفی را از سر گذرانده، پایان خوش داستان تا حد 
زیادی باورپذیر ش��ده است.  یک لحظه فکر کنید 
داس��تان »حوای س��رگردان« که سخت دوستش 
دارم و ماجرای��ش می تواند تا آخر عمر گریبان آدم 
را رها نکند، چقدر پتانسیل این را داشت تا نویسنده 
سرگشتگی عاشق جیوه را دستاویز پایان باز داستان 
کند و خواننده را به همین بهانه باتکلیف رها کند 
اما چنین نکرده و اتفاقاً چون کیومرث ش��خصیتی 
با مختصات اس��ت، تصمیمش را شعاری و خیالی 
نمی بینیم. اما ب��ه لحاظ محتوا، حوای س��رگردان 
را از چند جنبه می توان مورد بررس��ی ق��رار داد؛ از 
منظر تاریخی، جامعه شناس��ی و انسان شناس��ی. از 
بعد جامعه شناس��ی ما با ۲ مفهومی روبه رو هستیم 
که مجموعه داستان حوای سرگردان قابلیت بررسی 
ب��ا توجه ب��ه ای��ن دو مفه��وم را دارد. آن ۲ مفهوم 
کدامند؟ گمن ش��افت )گماینش��افت( و گزلشافت. 
 گمن شافت یا گماینشافت در جامعه شناسی معادل
 Community یا اجتماع است. این مفهوم اشاره 
به جامعه ای دارد که دارای نوعی همبستگی عمیق، 
احساس��ی، طبیعی و ارگانیک میان افراد و طبقات 
اس��ت. در این ن��وع گروه که به ص��ورت طبیعی و 
اولیه تش��کیل ش��ده اس��ت، روابط افراد به صورت 
آلی و ارگانیک تعریف ش��ده است. یعنی روابط بین 
افراد در این گروه براس��اس روابط خونی و نژادی و 
همکاری متقابل صورت می گیرد. به علت اینکه افراد 
تشکیل دهنده  این گروه کم است، این افراد یکدیگر 
را می شناسند و روابط صمیمی بین آنها حاکم است. 

رواب��ط اقتصادی در این نوع گروه بر اس��اس تعاون 
و همکاری اس��ت و مالکیت خصوصی در آن جایی 
ندارد. به عنوان نمونه جوامع روس��تایی نهاد اصلی 
 خانواده است که مقابل این مفهوم؛ گزلشافت معادل 
Society است. در این نوع جامعه نظم قانونی، تقسیم 
کار، مالکیت و تضاد در اعضای گروه حکمفرماست. از 
نظر ارتباطی، این دو جامعه دارای ۳ سطح گسترده 
ارتباطی، عمیق ارتباطی و نوع ارتباطی متفاوت است. 
گذر زمان و بروز تغییرات در زندگی افراد جامعه به 
س��وی حاکم ش��دن روح جامعه در بین افراد سوق 
یافت. در این گروه که با اختیار انسان تشکیل شده 
است بر خاف گروه قبلی به علت افزایش و دگرگونی 
جمعیت، روابط افراد مکانیکی و حساب شده است؛ 
یعنی افراد روابط خود را بر اس��اس سود و زیانی که 
نصیب آنها می ش��ود، در نظر می گیرند. در این نوع 
جامعه مالکیت خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار 
است و به همین دلیل گسترش شغل ها و حرفه های 
گوناگون در این نوع جامعه، زیاد است. همچنین در 
این نوع جوامع به علت گسترش فعالیت ها و روابط 
افراد نیاز به تأسیس و راه اندازی تشکیات اجتماعی 
و مق��ررات حقوقی احس��اس می ش��ود. نهاد اصلی 
در ای��ن نوع جامعه دولت و اقتصاد اس��ت. »حوای 
سرگردان« با تمرکز بر شمال ایران، با توجه به رواج و 
تأثیر کشاورزی در زندگی مردم، در اغلب داستان ها با 
مفهوم گمن شافت تحلیل می شود و البته نکته  اصلی 
گذار از گمن شافت به گزلشافت است که دستمایه  
نگارش برخی داس��تان ها شده اس��ت، این سیر از 
ملزمات توسعه است. توسعه در تناظر با جهانی سازی 
با مرکزیت انگاری غرب و با نادیده گرفتن ریشه ها و 
پیشینه  تاریخی و هنجارهای ناظر بر همین پیشینه 
منجر به نابودی جغرافیا هم خواهد شد. اساساً فهم 
جغرافیایی به نام ایران زمانی امکان پذیر است که به 

ایران به شکل مجموعه ای منسجم با تکیه بر تاریخی 
که ملت، اقلیم و جغرافیایش از سرگذرانده است، نگاه 
کنیم. در این یادداش��ت قصد ندارم نسبت توسعه و 
Globalism را تبیین کنم و به اشاره ای گذرا اکتفا 
می کنم؛ از آنجا که بند ناف ذهن ما به عنوان فاعل 
شناسا از لحاظ تاریخی از مام میهن بریده شده است، 
نتوانسته ایم روایتی از درون ایران با آن پیشینه ارائه 
کنیم. نظرگاه ما به ایران با مرکزیت انگاری غرب بوده 
اس��ت. ما از بیرون و در قیاس به ایران نگاه کرده ایم 
و از همین گذرگاه اس��ت که روای��ت از ایران با این 
گستره  فرهنگی و اقلیمی محدود می شود به تهران 
که در واقع نماد ایران مدرن اس��ت و از سویی خود 
تهران هم در حاش��یه در قی��اس با مرکزیت جهان 
توسعه یافته دیده می شود. به همین دلیل است که 
گریزی نداریم از اینکه روایت ما از ایران و پیشرفت و 
نه توسعه اش باید اتصال با پیشینه  آن داشته باشد. به 
نظر می رسد مجموعه  حوای سرگردان ناظر به همین 
س��یر و موضوع نگاشته شده است. شاید تنها نقطه 
ضعف این مجموع��ه، حضور قدرتمند لهجه  مازنی 
باش��د. نفس این حضور ضعف تلقی نمی شود، بلکه 
عدم درج پانویس برای ناآشنایان به این لهجه متن 
را مستعد عدم فهم دقیق می کند. هر چند نویسنده  
محترم در برخی داستان ها چنین تمهیدی را اجرا 
کرده بودند اما به نظر می رسد بیش از آنچه نویسنده 
ازم دیده، به پانویس نیاز بوده اس��ت. گو اینکه گاه 
سیگنال های دریافتی خواننده قطع و وصل می شود. 
داستان های این مجموعه به وضوح بیان می دارد که 
چه موضوعاتی به عن��وان گرانیگاه در تاریخ معاصر 
ایران قابلیت پرداخت داستانی دارند و اساساً داستان 
محملی بی نظی��ر برای تحلیل و پاس��خ به چرایی 
بس��یاری از گزاره های پرسش��ی امروز ما اس��ت. ما 

محکوم به دانستن تاریخ سرزمین مان هستیم.

جشنواره عمار
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آکادم��ی هنره��ای فیلم و 
تلویزی��ون بریتانی��ا )بفت��ا( 
فهرس��ت نامزده��ای جوایز س��اانه خ��ود را در 
ش��اخه های گوناگون اعام کرد. به گزارش ایسنا 
به نق��ل از ورایتی، فیلم »محبوب« به کارگردانی 
»یورگس انتیموس« با نامزدی در ۱۲ ش��اخه از 
جوایز بفتا ۲۰۱9، پیشتاز این رویداد سینمایی نام 
گرفت و پس از آن »راپسودی بوهمی«، »نخستین 
انسان«، »روما« و »ستاره ای متولد شده است« هر 
یک با ۷ نامزدی ج��ای گرفته اند. فیلم »معاون« 
به کارگردانی »آدام مکی کی« نیز در ۶ ش��اخه و 
»کلنزمن س��یاه« ساخته »اس��پایک لی« نیز در 
5 شاخه شانس کس��ب جایزه از آکادمی فیلم و 
تلویزیون بریتانیا را دارن��د. جوایز بفتا، مهم ترین 
جوایز س��ینمایی خارج از آمریکاس��ت و اغلب به 
عنوان یکی از پیش بینی کنن��دگان اصلی جوایز 
اسکار شناخته می ش��ود. بر این اساس، فهرست 
نامزدهای مهم ترین شاخه های هفتادودومین دوره 

جوایز بفتا از این قرار اس��ت: 
در بخش »بهتری��ن فیلم«: 
کلنزمن سیاه، محبوب، کتاب 
سبز، روما، س��تاره ای متولد 
شده است، در بخش »بهترین 
فیل��م بریتانیای��ی«: حیوان، 

راپسودی بوهمی، مک کوئین، استن و اُلی، تو هرگز 
اینجا نبودی، در بخش »بهترین فیلم خارجی«: 
کفرناح��وم )لبن��ان(، جنگ س��رد )لهس��تان(، 
داگمن )ایتالیا(، روما )مکزیک(، دزدان فروش��گاه 
)ژاپ��ن(، در بخش »بهترین مس��تند«: س��ولوی 
آزاد، مک کوئی��ن، RGB، آنها نباید پیر ش��وند، 
۳ غریبه یکس��ان، در بخش »بهترین انیمیشن«: 
شگفت انگیزان ۲، جزیره سگ ها، مرد عنکبوتی: 

به درون دنیای عنکبوتی، در 
بخش »بهترین کارگردانی«: 
اسپایک لی )کلنزمن سیاه(، 
)جنگ  پالیکوفس��کی  پاول 
انتیموس  یورگس  س��رد(، 
)محبوب(، آلفونس��و کوارون 
)روما(، بردلی کوپر )س��تاره ای متولد شده است(، 
در بخش »بهترین فیلمنامه اصلی«: جنگ سرد، 
محب��وب، کتاب س��بز، روما، مع��اون، در بخش 
»بهترین فیلمنامه اقتباسی«: کلنزمن سیاه، هرگز 
می توانی مرا ببخشی؟، نخستین انسان، اگر خیابان 
بیل می توانست حرف بزند، ستاره ای متولد شده 
است، در بخش »بهترین بازیگر نقش اصلی زن«: 
گلن کلوز )همس��ر(، لیدی گاگا )ستاره ای متولد 

شده است(، ملیسا مک کارتی )هرگز می توانی مرا 
ببخشی؟(، اولیویا کلمن )محبوب(، ویوا دیویس 
)بیوه ها(، در بخ��ش »بهترین بازیگر نقش اصلی 
مرد«: بردلی کوپر )س��تاره ای متولده شده است(، 
کریس��تین بیل )معاون(، رامی مالک )راپسودی 
بوهم��ی(، اس��تیو کوگان )اس��تن و اُل��ی(، ویگو 
مورتنسن )کتاب سبز(، در بخش »بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن«: ایمی آدامز )معاون(، کلر فوی 
)نخستین انس��ان(، اما استون )محبوب(، مارگت 
روبی )ملکه اس��کاتلند(، ریچل وایس )محبوب(، 
در بخش »بهترین بازیگر نقش مکمل مرد«: آدام 
درایور )کلنزمن سیاه(، ماهرشاا علی )کتاب سبز(، 
ریچارد ای گرانت )هرگز می توانی مرا ببخشی؟(، 
س��ام راکول )معاون(، تیموثی شامی )پسر زیبا( 
کاندیدا شدند. مراسم اعطای جوایز هفتادودومین 
دوره جوای��ز س��ینمایی بفت��ا روز ۱۰ فوریه )۲۱ 
بهمن( در س��الن رویال آلبرت هال لندن برگزار 

می شود.

نامزدهای جایزه »بفتا« 2019 معرفی شدند

پیشتازی »محبوب« در میان نامزدها
سینمای جهان

یادداشتی تحلیلی بر مجموعه داستان »حّوای سرگردان« اثر محمد قائم خانی

ایران فقط
 تهران نیست

گ�روه فرهن�گ و هن�ر: آیی��ن قرعه  کش��ی برنامه 
نمایش فیلم های س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم 
فجر در س��ینمای رسانه ها برگزار ش��د. به گزارش 
»وطن ام��روز«، آیین قرعه کش��ی برنام��ه نمایش 
فیلم های س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر در 
سینمای رسانه ها با اجرای محمد سلوکی و با حضور 
عوامل فیلم های راه یافته به بخش مسابقه و ابراهیم 
داروغه زاده دبیر جشنواره در پردیس ملت برگزار شد. 
برای انتخاب نام فیلم ها، مجری مراسم از نمایندگان 
رس��انه ها دعوت می کرد که ابتدا نام یک فیلم را از 
درون ظرف مخصوص خارج کنند. بعد از مشخص 
ش��دن نام فیلم، یکی از نمایندگان فیلم حاضر در 
مراس��م، با دعوت مجری روی س��ن حاضر شده و 
عددی را از درون گوی شیشه ای دوم انتخاب می کرد 
تا زمان نمایش فیلم مش��خص شود. در مرحله اول 
زمان سانس های نمایش فیلم های بخش پویانمایی، 
مس��تند و کوتاه قرعه کشی ش��د و بعد از آن، زمان 
اکران سانس های فیلم های بخش سودای سیمرغ با 
قرعه کشی اعام شد. از اتفاقات مهم در قرعه کشی 
امسال قرار گرفتن ۲ فیلم مهم »ماجرای نیمروز۲؛ 
رد خون« و »آشفتگی« در روز آخر نمایش فیلم ها 

در سالن اهالی رسانه بود.

جدول نمایش فیلم ها در سینمای اهالی رسانه مشخص شد
از آغاز فجر با یک مستند تا بدترین زمان برای »رد خون«

جدول نمایش فیلم های سی و هفتمین جشنواره فجر در سینمای اهالی رسانه
مجری نشستسانس چهارمسانس سومسانس دومسانس اولزمان

فرزاد حسنیمعکوس )پواد کیمیایی(سال دوم دانشکده من )رسول صدرعاملی(غامرضا تختی )بهرام توکلی(خانه ای برای تو )مستند(چهارشنبه/  10 بهمن
محمود گبرلودرخونگاه )سیاوش اسعدی(تیغ و ترمه )کیومرث پوراحمد(بنفشه آفریقایی )مونا زندی(آخرین داستان )انیمیشن(پنجشنبه/  11 بهمن

منصور ضابطیانسمفونی نهم )محمدرضا هنرمند(قصر شیرین )رضا میرکریمی(ناگهان درخت )صفی یزدانیان(بهارستان خانه ملت )مستند(جمعه/  12 بهمن
احسان کرمیزهرمار )جواد رضویان(روزهای نارنجی )آرش اهوتی(مسخره باز )همایون غنی زاده(شب آفتابی )انیمیشن(شنبه/  13 بهمن

خون خدا )مرتضی علی دلبند )مستند(یکشنبه/  14 بهمن
 شبی که ماه کامل شدطا )پرویز شهبازی(عباس میرزایی(

حمید مدقق)نرگس آبیار(

محمود گبرلومردی بدون سایه )علیرضا رئیسیان(جمشیدیه )یلدا جبلی(یلدا )مسعود بخشی(بنیامین )انیمشین(دوشنبه/  15 بهمن

نت های مسی  یک رویا سه شنبه/  16 بهمن
)مستند(

 دیدن این فیلم جرم است 
)رضا زهتابچیان(

 بیست و سه نفر
)مهدی جعفری(

پالتو شتری
منصور ضابطیان )مهدی علی میرزایی(

 متری شیش و نیممجموعه فیلم های کوتاهچهارشنبه/  17 بهمن
)سعید روستایی(

 ایده اصلی
)آزیتا موگویی(

 سرخ پوست
احسان کرمی)نیما جاویدی(

تمام چیزهایی که جایشان خالی پنجشنبه/  18 بهمن
است )مستند(

 سونامی
)میاد صدرعاملی(

 جان دار
)حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری(

 قسم
فرزاد حسنی)محسن تنابنده(

جمعه و شنبه
در این دو روز جشنواره فجر به دلیل ایام شهادت حضرت زهرا)س( تعطیل است19  و 20بهمن

 آشفتگییکشنبه/  21 بهمن
)فریدون جیرانی(

 حمال طا
)تورج اصانی(

 ماجرای نیمروز2
حمید مدققاعام نامزدهای جشنواره)محمدحسین  مهدویان(

آزاده جهان احمدی: »حوای سرگردان« مجموعه داستانی شامل 9 قصه با محورهایی 
مشترک است. در خواندن مجموعه داستان به 2 شیوه می توان عمل کرد؛ یکی 

اینکه از اولین داستان شروع به خواندن کنیم و به ترتیب انتخابی نویسنده احترام 
بگذاریم و داستان ها را پی درپی هم بخوانیم یا ابتکار عمل به خرج دهیم و گزینشی 

عمل کنیم. اگر مانند نویسنده  این یادداشت عادت به خواندن از اولین داستان 
داشته باشید، اذعان خواهید کرد که اولین داستان در مجموعه داستان ها، کارکرد 
مهمی خواهد داشت و در راغب و مشتاق کردن خواننده به ادامه  مطالعه  داستان ها 

نقش بسزایی ایفا می کند. 

مستندتلویزیون

کتاب
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فتحی: شفر بزرگ ترین مربی تاریخ 
استقال است

سرپرس��ت باشگاه فوتبال اس��تقال پیش از 
نخستین تمرین آبی پوشان در جمع بازیکنان این 
تیم صحبت هایی انجام داد. امیرحسین فتحی پس 
از تبریک س��ال نوی مسیحی در جمع بازیکنان 
استقال گفت: مشکات شما را می دانم و درک 
می کنم. از ش��نبه بعد از ب��ازی پدیده دنبال رفع 
مشکات بودیم و روز گذشته بحث مالی ما حل 
ش��د و از امروز حواله ها صادر می شود و همچنان 
پیگیر کارها هس��تیم تا شما تنها به تمرین فکر 
کنید و روحیه باایی داش��ته باشید. فتحی بیان 
داش��ت: به همه خس��ته نباش��ید می گویم و از 
صبوری ش��ما تش��کر می کنم. از رحمتی که در 
ای��ن مدت کنار من بود و تاش کرد مش��کات 
حل شود هم تشکر می کنم. وی افزود: نظر شفر 
اضافه شدن 2 نفر به کادرفنی بود. مارتین فورکل 
بزودی به جمع ما اضافه می شود. او تجربه خوب 
و مدرک باای مربیگ��ری از یوفا دارد و می تواند 
کمک تیم باشد و در زمینه تیم های پایه نیز به ما 
کمک می کند. فرهاد مجیدی نیز سرمایه، اسطوره 
و ذخیره باشگاه است و با پیشنهاد شفر او به تیم ما 
اضافه شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده کنیم. 
ایشان مدارج باای مربیگری را طی کرده و اکنون 
در کنار ش��فر، یکی از بزرگ ترین مربیان فوتبال 
ایران است. سرپرست باشگاه استقال گفت: شفر 
بزرگ ترین مربی تاریخ اس��تقال اس��ت و کسی 
مانند او نداش��تیم. کمپ بزودی آماده می شود و 
جمعه یا ش��نبه به اردو می رویم. در حال مذاکره 
هس��تیم تا بازیکنان مورد نظر کادرفنی به کمپ 

ما اضافه شوند.

واکنش وزیر به درگیری
کی روش و برانکو

وزی��ر ورزش در واکنش ب��ه حمله لفظی 
کی روش به س��رمربی پرسپولیس گفت: در این 
ش��رایط بهتر اس��ت همه حامی تیم ملی باشیم. 
مس��عود س��لطانی فر، وزی��ر ورزش و جوانان در 
حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
و در واکنش به حمله لفظی کی روش به سرمربی 
پرسپولیس اظهار داشت: در این شرایط بهتر است 
همه حامی تیم ملی باشیم. پیش بینی می کنیم 
نتایج خوبی در جام ملت  های آسیا کسب کنیم و 

برای دیدن مسابقات به دوبی خواهم رفت. 

پشت پرده لغو مجمع فدراسیون فوتبال
بازنشسته ها دست بردار نیستند

مرتضی احمدی: فدراس��یون فوتبال در شرایطی 
مجم��ع را لغو ک��رد که از ابتدا ه��م برگزاری این 
مجمع با توجه به همزمانی با جام ملت های آسیا 
بعید به نظر می رسید. سناریویی که از قبل نوشته 
شده بود در حال اجراس��ت. در حالی که قرار بود 
مجمع فدراس��یون فوتبال روز چهارشنبه برگزار 
شود اما سایت فدراس��یون اعام کرد این مجمع  
»با درخواست تعدادی از اعضای مجمع و همچنین 
ماحظ��ه ش��رکت تیم مل��ی فوتب��ال جمهوری 
اس��امی ایران در رقابت  های جام ملت  های آسیا و 
ضرورت تمرک��ز همه جانبه بر موفقیت تیم ملی« 
لغو ش��د. برنامه  ریزی برای برگ��زاری این مجمع 
و لغو آن 2۴ س��اعت قبل از برنامه اعام ش��ده از 
چند جهت قابل بررسی است. با باا گرفتن بحث 
بازنشسته ها در فوتبال و فشار نهادهای نظارتی و 
قانونگذار، اعضای بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال مکلف به ترک پست های ش��ان بودند. قرار 
بود مجمع فدراس��یون فوتبال هم به همین بهانه 
برگزار ش��ود ت��ا درباره ثبت ن��ام نامزدهای جدید 
برای احراز پس��ت  های خالی شده تصمیم   گیری 
ش��ود. تعدادی از اعضای بازنشس��ته هیات رئیسه 
از همان ابتدا مقابل این قانون سرس��ختی نشان 
دادن��د و در جلس��ات خصوصی اع��ام کردند از 
سمت های ش��ان کنار نمی روند. این در حالی بود 
که مهدی تاج، رئیس فدراس��یون فوتبال توانست 
مجوز ادامه فعالیتش را تا پایان جام ملت ها بگیرد 
تا شرایط تیم ملی تحت تاثیر تغییرات قرار نگیرد 
ولی برای سایر اعضا، استثنایی وجود نداشت. ابتدا 
عنوان ش��د مجمع دی ماه فدراسیون فوتبال برای 
انتخاب جایگزین  های اعضای بازنشسته و مستعفی 
برگزار می شود اما به مرور زمان و در خبرهایی که 
سایت فدراسیون فوتبال منتشر می کرد، عنوان شد 
دستور جلسه این مجمع »عادی«، گزارش عملکرد 
فدراس��یون فوتبال در س��ال ۹۷-۹۶، پیش بینی 
برنام��ه و بودجه فدراس��یون در س��ال ۹۸-۹۷ و 
گ��زارش صورت  های مالی منتهی ب��ه ۳۱ تیرماه 
۹۷ بوده است؛ موضوعی که به خودی خود بحث 
بازنشس��ته ها را در سایه قرار می داد. از سوی دیگر 
در نظر گرفتن تاریخ ۱۹ دی برای مجمع با توجه به 
همزمانی جام ملت های آسیا و برگزاری دیدارهای 
تیم ملی جای س��وال داشت و از همان زمان اعام 
تاریخ مجمع، به نظر می رسید که فدراسیون فوتبال 
همین تاریخ و بازی ها را به عنوان دستاویزی برای 
تح��ت تاثیر ق��رار دادن مجمع ب��ه کار می گیرد. 
با بررس��ی این مس��ائل می توان این طور برداشت 
کرد که فدراس��یون فوتبال ب��ه دنبال خرید زمان 
بیشتر اس��ت. هیات رئیسه که حمایت هیات  های 
اس��تانی را هم پشت خود دارد، با علم به برگزاری 
 جام ملت  های آسیا، سقف تاریخ برگزاری مجمع

)۱۹ دی( را برای پشت سر گذاشتن التهابات قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان در نظر گرفت تا به 
یکباره همین تاریخ را هم لغو کند. باید دید مقاومت 
بازنشس��ته  های فدراس��یون تا کجا ادامه خواهد 
داشت. آیا سرنوشت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
با نتایج تیم ملی در جام ملت ها و قهرمانی در این 
مسابقات تغییر می کند؟ آیا هیات رئیسه در انتظار 
این است تا با قهرمانی احتمالی تیم ملی در آسیا، 
فشار قانون بازنشسته ها را از روی دوشش بردارد؟

پیروزی سخت ژاپن مقابل ترکمنستان
تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود 
در جام ملت های آسیا مقابل ترکمنستان به برتری 
دس��ت پیدا کرد. در ادامه مس��ابقات فوتبال جام 
ملت  های آسیا و از گروه ششم این بازی ها، تیم ملی 
فوتبال ژاپن روز  چهارشنبه به مصاف ترکمنستان 
رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر 2 به سود ژاپن به 
پایان رس��ید. آمانف )2۷( و آتایف )۷۹- پنالتی( 
برای ترکمنستان گلزنی کردند و گل  های ژاپن را 
هم یویا اوس��اکو )۵۶ و ۶۰( و ریتس��و دوان )۷۱( 
به ثمر رساندند. قضاوت این دیدار برعهده علیرضا 
فغانی بود که محمدرضا منصوری و رضا سخندان 
وی را به عنوان 2 کمک همراهی می کردند. ژاپن 
در این مس��ابقه ابتدا از ترکمنستان عقب افتاد و 
نیمه نخست را بازنده به رختکن رفت ولی در نیمه 
دوم به خودش آمد و توانس��ت ۳ گل متوالی وارد 
دروازه ترکمنس��تان کند. ترکمن ها هم در دقیقه 
۷۱ یکی از گل ها را با ضربه پنالتی جبران کردند 
تا اختاف گل های شان با حریف به حداقل برسد.

ازبکستان  از سد عمان گذشت
تیم ملی فوتبال ازبکستان نخستین دیدار خود 
در رقابت های جام ملت های آسیا را با برتری برابر 
عمان به پایان رس��اند. در ادام��ه رقابت های جام 
ملت های آسیا دیروز تیم های ازبکستان و عمان از 
گروه شش��م به مصاف هم رفتند که این دیدار با 
برتری 2 بر یک ازبک ها به پایان رسید. در این دیدار 
که در ورزشگاه شارجه امارات برگزار شد، احمدوف 
در دقیق��ه ۳۴ و ش��اهمرادف در دقیقه ۸۶ برای 
تیم ملی ازبکستان گل زدند. محسن القسانی هم در 
دقیقه ۷۳ برای عمان گل زد. تاش بازیکنان عمان 
برای رسیدن به گل تساوی در دقایق پایانی ثمری 
نداشت، آن هم در شرایطی که ازبکستان در ۳ دقیقه 
پایانی با اخراج یکی از بازیکنانش، ۱۰ نفره ش��د.

یادداشت اخبار

تیم ملی ایران در شرایطی عصر روز شنبه به 
مصاف تیم ملی ویتنام می رود که این دو تیم در 
بازی های آسیایی 2۰۱۴ نیز با هم روبه  رو شدند 
ک��ه بازیکنانی از آن ب��ازی در ترکیب دو تیم به 

جا مانده اند.
یکی از بدترین نتایج کل دوران فوتبال ایران 
در بازی های آسیایی 2۰۱۴ اتفاق افتاد. ایران که 
همیشه در طول تاریخ یکی از قدرت های مطرح 
قاره کهن بوده در این مسابقات نتایج ناباورانه ای 
کس��ب کرد. ش��اگردان وین��گادا در آن دوره با 
قرقیزستان و ویتنام هم گروه بودند و در شرایطی 
ک��ه از هر گروه 2 تیم صعود می ک��رد، ایران در 
گروه خود س��وم شد و از مس��ابقات خداحافظی 
ک��رد. تیم ملی امی��د در آن بازی ه��ا از بازیکنان 
زب��ده ای نظیر محس��ن مس��لمان، کاوه رضایی، 
محمدرضا خانزاده، علی کریمی، مهدی شریفی، 
فرشید اس��ماعیلی و... اس��تفاده می کرد که در 
حال حاضر ج��زو چهره های مطرح فوتبال ایران 

محسوب می شوند.
دیدار اول ای��ران برابر ویتنام بود که تیم ملی 
امید با نتیجه غیرقاب��ل هضم و تحقیرآمیز ۴ بر 
یک تن به شکس��ت داد. ب��ازی دوم دور گروهی 
ایران در جام ملت های آسیا 2۰۱۹ مقابل ویتنام 
می تواند جنبه انتقامی آن شکست تلخ و سنگین 
را داشته باشد، البته ویتنام در بازی نخست خود 
مقابل عراق نش��ان داد پیروزی پرگل مقابل این 

تیم کار ساده ای نیست.
ب��ا تم��ام این اوص��اف ای��ن دیدار ب��رای ۳ 
بازیک��ن تیم مل��ی ح��ال و ه��وای متفاوت تری 
دارد؛ مرتض��ی پورعلی گنج��ی، روزبه چش��می 
و حس��ین کنعان��ی زادگان ج��زو بازیکنان تیم 
امی��د در آن دوره از مس��ابقات بودند که طبیعتاً 
انگیزه مضاعفی برای این دیدار خواهند داش��ت. 
در س��مت مقابل، تیم ملی ویتنام نی��ز از وجود 
بازیکنان بازی های آسیایی 2۰۱۴ بی بهره نیست. 
از آن تیم امید ویتنام که در آن دوره از مسابقات 

در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد 2 بازیکن 
در تیم ملی فعلی ویتنام حاضر هستند. »انگوک 
 های« مدافع و »هوی هانگ« هافبک تیم ویتنام 

2 بازیکن به جامانده از آن مسابقات هستند. 
تمرکز ما روی بازی با ویتنام است  ■

مربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد تمرکز 
این تیم روی بازی با ویتنام اس��ت و ملی پوشان 
جز این مس��ابقه که حکم یک فینال را دارد، به 
چیز دیگری فکر نمی کنند. مارکار آقاجانیان در 
حاش��یه تمرین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به 
دیدار عراق با ویتنام، گفت: توقع نداشتیم ویتنام 
اینقدر خوب باش��د. ویتنام ۱۳ ب��ازی تدارکاتی 
برای آماده سازی داشته است که ۶ بازی آنها در 
ماه گذش��ته بوده اس��ت. ویتنام با آمادگی کامل 
آم��ده و برابر عراق مس��تحق باخ��ت نبود. وی 
افزود: عراق هم طبق ادعای خیلی از کارشناسان 
مدعی اول گروه اس��ت؛ نه تنها مدعی اول گروه، 
بلک��ه مدع��ی قرارگی��ری در جم��ع ۴ تیم برتر 

است. مقابل ویتنام بازی سختی خواهیم داشت. 
ویتنام هم یک فینال دیگر برای ما اس��ت. مربی 
تیم ملی درباره شرایط تیم ملی ایران و ملی پوشان 
تاکید کرد: بازیکنان ت��اش می کنند و همدلی 
خوبی دارند. جا دارد بگویم خوش��بختانه شرایط 
جهانبخش جوری است که با تیم تمرین می کند 
و آماده ب��ازی بعدی با ویتنام اس��ت. با همدلی 
بیشتر سعی می کنیم نتایج درخور شأن بگیریم. 
باز هم تاکید می کنم فینال اول ما با ویتنام است. 
آقاجانی��ان در پای��ان درباره درگیری رس��انه ای 
ک��ی روش با برانکو هم گفت: تاکید می کنم تمام 
فکر و ذکر ما بازی با ویتنام اس��ت. این مسابقه، 
فینال بازی هاست و جز این به چیز دیگری فکر 

نمی کنیم. 
تیم ملی فوتبال ایران که در بازی اول خود در 
جام ملت های آسیا با ۵ گل یمن را شکست داد، 
در بازی دوم روز ش��نبه آین��ده به مصاف ویتنام 

می رود. 

زهلره فلاح زاده: اس��تقال این روزها ح��ال و روز 
خوشی ندارد و هر اتفاق بدی که یک هوادار می تواند 
با آن امیدش را برای قهرمان شدن تیمش از دست 
دهد، استقال آن را یکجا رو می کند. یکی از بدترین 
خبرهایی که آبی ها در تعطیات طوانی نیم فصل با 
آن روبه رو شدند، اعتصاب بازیکنان شان بود؛ اعتصابی 
ک��ه اردوی آمادگی در قط��ر را در 2 نوبت لغو کرد. 
واقعیت امر این اس��ت که اس��تقالی ها از اسپانسر 
مالی خود مبلغ��ی را زودتر از زمان پرداخت گرفته 
و خرجش کرده بودند، حاا هم دست ش��ان در حنا 
مانده و آهی در بساط ندارند اما نکته قابل تأمل ماجرا 
اینجاس��ت که به گفته سرپرست باشگاه از ترانسفر 
کردن مامه تیام و س��یدمجید حسینی، 2 بازیکن 
فصل گذشته خود مبلغ قابل توجهی به خزانه باشگاه 
واریز ش��ده و حتی بیش��ترین س��هم درآمدی یک 
باشگاه ایرانی از جام جهانی روسیه را استقال داشته، 
حاا چطور مشکات مالی گریبانگیر این باشگاه شده 
است؟ مشکاتی که ابتدا تمرینات نیم فصل و سپس 

اعتصاب بازیکنان و اردوی قطر را لغو می کند.
پسلت مشلترک اعتصاب گران و بازگشت به  ■

تمرین
بر کسی پوشیده نیست که فضای مجازی در این 
سال های اخیر برای فوتبالیست های ایرانی مهم ترین 
محل برای خودنمایی شده است؛ محلی که بازیکن 

ش��اکی با درج ک��ردن خبر قهر و آش��تی    اش، خبر 
پیوس��تن به تیم جدید یا خداحافظی از تیم سابق 
خود و کلی حواش��ی ای را که ب��رای خود و تیمش 
ایجاد می  کند منتش��ر می کند. ح��اا هم بازیکنان 
استقال پس از چند روز اعتصاب در فضای مجازی 
با گذاشتن پستی مشترک و نوشته احساسی خبر 
از بازگش��ت به تمرینات پس از اعتصاب چنده روزه 
دادند؛ نوش��ته ای که احساسات هوادار را جریحه دار 
و خود را مبرا از هرگونه اش��تباهی کند! پولی که به 
حساب بازیکنی ریخته نشد و تنها با اعتصاب چند 
روزه و هماهنگ ش��ده تمرینات لغو شده بود، حاا 
با دیرتر آماده شدن تیم، ممکن است شرایط همانی 

شود که در ابتدای فصل استقال با آن روبه رو بود.
اولین تمرین با مجیدی ■

اولی��ن تمری��ن اس��تقال برای نیم فص��ل دوم 
سرانجام روز چهارش��نبه ۱۹ دی ماه پشت درهای 
بس��ته آغاز ش��د و فرهاد مجیدی، بازیکن محبوب 
و س��ابق استقال که به عنوان دستیار به کادر فنی 
وینفرد ش��فر اضافه ش��ده بود، در نخستین تمرین 

آبی پوشان حاضر شد.
اس��تقال که این روزها با کلی حواش��ی روبه رو 
است، باید دید در ادامه راه می تواند مشکات عدیده 
خود را پش��ت س��ر بگذارد و لبخن��د روی لب های 

هواداران نگرانش بیاورد یا خیر؟!

اعتصاب کنندگان به تمرین بازگشتند
روز شیرین با فرهاد

به بهانه دیدار پیش روی ایران - ویتنام 

دیداری که برای این 3 نفر ویژه است

کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی 
فوتب��ال ایران که تا پایان جام ملت های آس��یا 
2۰۱۹ با فدراس��یون فوتبال کشورمان قرارداد 
دارد، از مدت��ی پیش و بع��د از برکناری خوزه 
پکرمن، سرمربی تیم ملی کلمبیا، نامزد اصلی 
جانش��ینی این مربی لقب گرفت و به احتمال 
زیاد س��رمربی کلمبیا خواهد ش��د. پیش تر از 
لوئیس فیلیپه اسکواری، روینالدو روئدا، دونگا، 
لوئیس فرناندوز س��وارز و ک��ی روش به عنوان 
گزینه ه��ای اصلی س��ه رنگ ها )لق��ب تیم ملی 
کلمبیا( نام برده می شد اما در روز های گذشته 
تنها صحبت از اس��کواری و کی روش بود که 
سایت  destakjornal با انتشار خبری فوری 
نوش��ت لوئیس فیلیپه اس��کواری پیش��نهاد 
فدراس��یون فوتبال کلمبیا برای س��رمربیگری 
این تیم را رد کرد و کی روش اصلی ترین گزینه 
مس��ؤوان این کش��ور برای جایگزینی پکرمن 

محسوب می شود.
destakjornal در ادامه نوشت: اسکواری 

که گزینه س��رمربیگری تیم مل��ی کلمبیا بود، 
در نشس��ت خبری خود بیان کرد به پیشنهاد 
مسؤوان فوتبال کلمبیا جواب منفی خواهد داد 
ت��ا به این ترتیب کی روش گزینه اصلی هدایت 
این تیم باش��د. البته اعضای فدراسیون فوتبال 
کلمبیا گفته اند از پاسخ منفی اسکواری خبر 
ندارند که این موضوع می تواند عجیب باش��د. 
اس��کواری چندی پیش ب��ه پالمیراس برزیل 
پیوس��ت و همراه با این تیم قهرمان لیگ این 
کشور شد و اکنون می خواهد همراه با این تیم 
ادام��ه دهد و قصد حضور در تیم ملی کلمبیا را 
ندارد. البته در کنار کی روش پرتغالی که گزینه 
اصلی کلمبیاست، از آنتونی ریس، مربی موقت 
تیم ملی کلمبیا هم به عنوان یکی از گزینه های 
اصل��ی یاد می کنن��د. گفتنی اس��ت، کارلوس 
کی روش اکنون همراه با تیم ملی فوتبال ایران 
در رقابت های جام ملت های آسیا حضور دارد و 
قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان این 

مسابقات است.

جواب رد اسکواری
کی روش تنها گزینه کلمبیاست

جام هفدهم



ب��ا انح��ال تدریج��ی گروه 
ب��ه  موس��وم  تروریس��تی 
»احرارالش��ام« و ادغام آن در ائتاف تروریس��تی 
»هیات تحریرالشام« - به طور مخفف »هتش«- 
ش��اخه القاعده در س��وریه به صورت یکپارچه در 

می آید.
 پایگاه خبری »عنب« که به »جبهه النصره« به 
عنوان اصلی     ترین رکن ائتاف »هیات تحریرالشام« 
وابس��ته اس��ت، اعام کرد ب��ر اس��اس توافق با 
احرارالشام، این گروه در مناطق »جبل شحشبو« 
و »سهل الغاب« واقع در ریف غربی استان »حماه« 

منحل شد. 
بدین ترتیب این منطقه از نظر اداری و خدماتی 
توسط مزدوران مسلح وابسته به دولت ترکیه تحت 

»نجات  نی��روی  عن��وان 
اداره می ش��ود که  ملی« 
عما از افراد شاخه اصلی 
القاعده س��وریه یا همان 
تحریرالشام تشکیل یافته 
اس��ت. »احرارالشام« جزو 

اولین گروه  های تروریس��تی مس��لح ب��ود که در 
جریان شکل   گیری بحران سوریه در سال 2011 
با حمایت قطر و ترکیه و زیر نظر س��رویس  های 
اطاعاتی غربی س��ر برآورد، اگرچه فرماندهی آن 

ادعای  عب��ود«  »حس��ن 
ای��ن  اس��تقال داش��ت. 
گروه تا همین اواخر در 3 
استان حلب، ادلب و حماه 
فعالیت داش��ت ام��ا بنا بر 
سیاست مشترک آمریکا و 
ترکیه همراه با ش��یوخ عربی برای یکپارچه  سازی 
القاعده در ش��امات تحت پوشش نیروهای مزدور 
»نجات ملی« برای س��رکوب کردهای س��وریه و 
احتماا اش��غال بخش   هایی از شرق و شمال این 

کشور، تروریس��ت  های جبهه النصره در ماه  های 
اخیر حمات سنگینی را علیه مواضع احرارالشام 
آغاز کرده و پاکس��ازی آنها از حماه را آغاز کردند. 
در نهای��ت با شکس��ت احرارالش��ام بدن��ه آن در 
کوهستان های »شحشبو« و »سهل الغاب« تسلیم 
شده و طبق قرارداد ادغام با تحریرالشام، ساح  های 
سنگین و نیمه سنگین ش��ان را به همپالگی  های 

القاعده ای خود تحویل دادند.
همزمان درگیری بین جبهه النصره و گروه های 
وابسته به الجبهه الوطنیه یا همان ارتش آزاد سابق 
که دولت ترکیه دس��ت از حمایت شان بر داشته 
است، از غرب حلب به حماه و جنوب ادلب رسید و 
احتماا بزودی شاهد یکپارچه شدن تروریست  های 

القاعده در شمال سوریه خواهیم بود.

15بينالملل

وزیر خارجه آمریکا که برای تقویت 
موضع رژیم صهیونیس��تی راهی تور 
خاورمیانه شده است، در دیدار کوتاه 
خود از امان ب��ا موضع گیری همتای 
اردن��ی اش علیه اش��غال بلندی های 
جوان توس��ط اسرائیل غافلگیر شد. 
ایمن الصف��دی، وزیر خارج��ه اردن 
روز سه ش��نبه در یک نشست خبری 
مش��ترک با میهم��ان آمریکایی اش، 
مایک پمپئو در رابطه با برخی مسائل 
خاورمیانه سخن گفت؛ از جمله اینکه 
توضیح داد حل بحران س��وریه هدف 

راهبردی کشورش است. 
الصفدی ادامه داد: »جوان متعلق 
به سوریه و یک منطقه اشغالی است. 
قوانین بین المللی در این رابطه روشن 
ب��وده و بای��د طبق آنها عمل ش��ود. 
موضع ما این اس��ت که اسرائیل باید 
در چارچوب یک توافقنامه صلح از این 

مناطق خارج شود«.
سخنان صریح وزیر خارجه اردن نه تنها پاسخی 
بود به درخواس��ت 2 روز جلوتر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی از جامعه بین الملل برای به رسمیت 
ش��ناختن جوان اش��غالی به عنوان منطقه تحت 
حاکمیت اس��رائیلی ها، بلک��ه در حقیقت به مثابه 
دس��ت رد به سینه کاخ سفید نیز بود که از دولت 
امان تقاضا کرده بود در راستای پاسخ به درخواست 
غیرمش��روع نتانیاهو نسبت به سایر پادشاهی های 

عربی پیشقدم شود. 
الصف��دی همچنین ب��ا مطرح ک��ردن بحران 
فلسطینی- اسرائیلی به عنوان مساله اول خاورمیانه، 
طرح به اصطاح صلح ترامپ برای یهودی س��ازی 
کامل سرزمین های فلسطینی تحت عنوان »معامله 
قرن« را به چالش کش��ید. به گزارش پرس تی وی، 
»الیجاه جی مگنای��ر« روزنامه نگار متخصص حوزه 
خاورمیان��ه در روزنامه اردنی ال��رای، روز 8 ژانویه 
در توئیتی با اش��اره به درخواست صریح اردن برای 
خروج اس��رائیل از بلندی های ج��وان فاش کرد 

سخنان الصفدی چیزی جز جواب رد به انتظارات 
واشنگتن و مایک پمپئو توسط امان نبوده است.

نتانیاه��و در ابت��دای هفت��ه ج��اری در حالی 
ب��ا بهره گی��ری از فرص��ت لشکرکش��ی ترامپ و 

دیپلمات های��ش ب��ه خاورمیانه ب��رای حمایت از 
سیاست های رژیم صهیونیستی در نشستی با جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرده بود 
این رژیم هرگز بلندی های جوان را ترک نمی کند. 

تاکنون هیچ نهاد قانونی بین المللی و 
هیچ دولتی به طور رسمی اشغالگری 
اسرائیلی ها بر این ارتفاعات سوری را 
که از 1973 به این س��و ادامه یافته، 
تایید نکرده اس��ت. صهیونیست ها در 
جریان جنگ 1973 با ارتش س��وریه 
بخش های��ی از ارتفاع��ات ج��وان را 
اشغال کردند و سپس برخاف مقررات 
سازمان ملل ش��روع به شهرک سازی 
ب��رای یهودیان مهاج��ر در آن کردند 
که این باع��ث آزار دیدن و در نتیجه 
اعتراض های مکرر س��وری های بومی 
این مناطق بویژه اقلیت دروزی ش��ده 

است.
رژیم اس��رائیل همچنی��ن با آغاز 
جنگ داخلی س��وریه، با پناه دادن به 
تروریست های تکفیری معارض دولت 
سوریه در بخش های تحت اشغال شان 
در بلندی های جوان از س��ال 2011 
عما ماهیت خود به عنوان یک دولت 
تروریست را فاش کرد. پمپئو در نشست مطبوعاتی 
اخیر خود در امان مطمئنا انتظار دهن کجی همتای 
اردن��ی اش درباره جوان را نداش��ت ولی وقتی در 
مقاب��ل کار انجام ش��ده قرار گرف��ت ترجیح داد با 
تکرار ادعاهای ضدایرانی خود دل رئیسش ترامپ، 
صهیونیس��ت ها و سعودی ها را به دس��ت آورد. او 
مدعی شد خروج آمریکا از سوریه، در مقابله با ایران 
یا هر گروهی که منطقه را تهدید کند، هیچ تأثیری 
ندارد. س��فر 8 روزه وزیر خارج��ه آمریکا و رئیس 
اسبق س��یا به خاورمیانه، روز سه شنبه گذشته از 
اردن آغاز ش��د و او س��پس به مصر رفت و از آنجا 
راهی شیخ نشین های حاش��یه خلیج فارس شامل 
بحرین، امارات، قطر، عربس��تان سعودی، عمان و 
کویت خواهد شد. این در حالی است که همزمان 
با س��فر او، جان بولتون هم راهی فلسطین اشغالی 
و ترکیه شده است تا به اتفاق پمپئو سیاست های 
منطقه ای جدید واش��نگتن را برای متحدان شان 

تبیین و توجیه کنند.

دهنکجیبیسابقهوزیرخارجهاردنبههمتایآمریکاییاش

امان: اسرائیل از جوان خارج شود

پازل
لیبرمن: اسرائیل در غزه مقابل حماس شکست خورد!

وزیرس�ابقجنگرژیمصهیونیستیاعترافکردسیاستاسرائیلدرنوارغزهباشکستروبهروشده
وتلآویوباتسلیمشدندرآخریندرگیریمقابلحماسپیروزیراتقدیممقاومتاسامیفلسطین
کردهاست.»آویگدورلیبرمن«درگفتوگوباکانالهفتمتلویزیونرژیمصهیونیستی،باتوصیفمقاومت
مشروعملتفلسطینضداشغالگراناسرائیلیمدعیشد:»اسرائیلدربرابرتروریسم)مقاومت(تسلیم
ش�دودولت)نتانیاهو(بهرهبرانآن)حماس(کهخواستارقتلماهستند،مصونیتدادهوآنهاازهیچ
چیزیهراسندارند.وقتی)مقاومتفلس�طین(بهس�ویما500موشکشلیککردندوماآتشبسبا
حماسراباشروطآنهاپذیرفتیموبعدازهمهدستاوردهاییکهکسبکردند،بازهمشاهدموشکهاو
موادمنفجرهدرمرزهایغزهوتاشهایروزانهبرایقتلماهستیم«.وزیرسابقجنگرژیمصهیونیستی
کهبهسبباختافبابنیامیننتانیاهو،نخستوزیراینرژیماستعفاکرد،همچنیناظهارداشتاصراری
برایچسبیدنبهکرسیوزارتنداشتهوبااستعفایشتصمیمصحیحیگرفته،حالآنکهنخستوزیرو

کابینهاشدراتخاذتصمیماتمربوطبهغزهشکستخوردهاند.

کارزارشام

چرخش توپ سوریه در زمین بازی 
اردوغان و ترامپ

گروهبینالملل:ترکیه ابتدا از تصمیم غافلگیرانه 
دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی 
از س��وریه ابراز خرسندی و اعام کرد که خأ 
ناشی از خروج آمریکا را برای نابود کردن عناصر 
باقیمانده از داعش در سوریه پر خواهد کرد اما 
شروط جدید آمریکا برای این اقدام که از زبان 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی این کشور مطرح 
شد، خشم ترک ها را برانگیخته است، به نحوی 
که رجب طیب اردوغان از دیدار با مشاور امنیت 
ملی آمریکا در آنکارا به بهانه هماهنگ  نشدن 
از قبل، امتناع کرد و جان بولتون سرشکس��ته 
از ش��دت اهانت آنجا را ترک کرد. این مس��اله 
در واق��ع نش��ان از اختاف نظره��ای غیرقابل 
اغماض در واگرایی 2 کشور نسبت به معادات 
س��وریه در کل و آینده کردهای سوریه دارد و 
همچنین می��زان جدیت رجب طیب اردوغان 
درباره عملیات نظامی قریب الوقوع ارتش ترکیه 
شمال سوریه و نیز عملی کردن تهدیدات خود 
برای حمله به نیروهای دموکراتیک کرد در این 
منطق��ه را مورد تاکید قرار می دهد. آنگونه که 
منابع آمریکایی می گویند جان بولتون در دیدار 
با ابراهیم کالین، س��خنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه، اعام کرد واش��نگتن با هرگونه حمله 
ترکیه به همپیمانان کرد این کشور در سوریه 
مخالف است و ترامپ نیروهای خود را از شمال 
ش��رق س��وریه خارج نخواهد کرد، مگر اینکه 
ترکیه امنیت و س��امت همپیمانان آمریکا را 
تضمین و از حمله به آنه��ا خودداری کند. اما 
به نظر نمی رس��د ترکیه به درخواست آمریکا، 
از بمب��اران نیروه��ای دموکراتیک کرد متحد 
واش��نگتن منصرف ش��ود، چرا که آنکارا این 
نیروها را گروه تروریستی می داند و در برابر آنها 
عقبگرد نخواهد کرد. واقعیت مس��لم آن است 
طرف اس��رائیلی که از خ��روج آمریکایی ها از 
سوریه مضطرب است، دستپخت دونالد ترامپ 
و رجب طیب اردوغان را درباره ش��مال ش��رق 
س��وریه خراب کرده است، چرا که بولتون طی 
کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو 
در قدس اش��غالی، متذکر شد حمایت ترکیه 
از ش��به نظامیان کرد ش��رط ازم برای خروج 
نیروهای آمریکا از خاک سوریه است؛ موضوعی 
که قطعا آن��کارا از آن بی اط��اع و مخالف آن 
است. به این ترتیب در حالی که دونالد ترامپ 
قبا با اعام پیروزی بر داعش مدعی بود دیگر 
دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در 
سوریه نمی بیند، اکنون بر لزوم انجام وظیفه ای 
دیگر یعنی حمایت از شبه نظامیان کرد سوری 
تاکید می کند. بر خاف جنجال های رسانه   ای 
در ترکیه که تصمیم آمریکا به عقب نشینی از 
سوریه را بخشی از دس��تاوردهای دیپلماسی 
اردوغان تعری��ف می کرد، آنکارا ب��ا یک ابهام 
استراتژیک در تعامل با خروج آمریکا از سوریه 
روبه رو شده است. اینک مقام های آنکارا متقاعد 
شده اند اعام خروج آمریکا از سوریه صرفا یک 
بازی سیاس��ی جدیدی است که نه تنها فضای 
کنش��گری عملیاتی ترکیه در میدان سوریه را 
گسترده تر نمی کند، بلکه خطوط قرمز امنیتی 
آن در مناط��ق تحت کنترل ش��به نظامیان را 
هر چه بیشتر تهدید خواهد کرد، چرا که آنها 
می دانن��د در صورت خ��روج احتمالی آمریکا، 
هرگز نمی توانند وارث خأ قدرت به وجود آمده 
در ش��مال شرقی سوریه ش��وند. ناگفته نماند 
حریم هوایی س��وریه در ش��مال شرق سوریه 
هنوز در اختیار آمریکاست و این کشور تاکنون 
چیزی درباره تصمیم برای ترک آن اعام نکرده 
و اگر حتی این کش��ور حریم هوایی سوریه را 
خالی کند، روسیه جای خالی آن را پر خواهد 
کرد و به نظر مسکو اجازه حمله هوایی ترکیه 
به نیروهای کرد سوریه را نمی دهد و برخاف 
خواسته متحدان خود در دمشق عمل نمی کند. 
موض��وع دیگری که ترکیه را نس��بت به بازی 
جدید آمریکا در حالت هش��دار قرار داده است 
اقدام دولت های عربی منطقه به عادی س��ازی 
روابط با نظام دمش��ق است که به زعم ترک ها 
چنین تحولی در قالب یک نقش��ه راه مشترک 
دولت ترامپ با اعراب منطقه به دنبال محدود 
کردن قلمرو نفوذ و کنشگری ترکیه از طریق 
حمایت تسلیحاتی و سیاسی از کردها، شکل 
می گیرد. در س��ایه چنین وضعیتی، اتاق فکر 
اردوغان به این نتیجه رسیده است که دغدغه 
امنیتی کردی در س��وریه جز در همکاری های 
عملیاتی و سیاسی با محور روسیه-ایران و حتی 
دولت دمشق رفع نخواهد شد. با در نظر گرفتن 
این دی��دگاه، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه روز گذش��ته گفت کش��ورش در زمینه 
حل بحران در س��وریه اق��دام می کند و تاکید 
کرد آنکارا خواستار حفظ یکپارچگی ارضی این 

کشور است.

چهارگوشه

سخنگوی کرملین: رسانه های 
صهیونیستی را نخوانید!

سخنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری روسیه 
دیروز با تکذیب گزارش های برخی رسانه های 
صهیونیس��تی، توصیه کرد مردم رس��انه های 
اس��رائیلی را نخوانن��د. ب��ه گ��زارش رویترز، 
دیمیتری پس��کوف وقتی با سوال خبرنگاران 
درباره گزارش هایی در رسانه های عبری به نقل 
از رئیس آژانس امنیت داخلی اس��رائیل مواجه 
شد که مدعی شده بود »یک کشور خارجی در 
تاش برای مداخله در روند برگزاری انتخابات 
است« با خونس��ردی به آن واکنش نشان داد 
و گفت: »این گزارش های رسانه های اسرائیلی 
را نخوانید. روسیه در انتخابات هیچ کشوری در 
جهان دخالت نمی کند، دخالت نمی کند و حتی 
قصد دخالت نیز ندارد«. این در حالی است که 
»ناداو آرگامان« رئیس شین بت با مطرح کردن 
ادعای فوق بدون اشاره به نام فدراسیون روسیه 
عما همان ادعای تکراری 2 سال اخیر توسط 
مقام��ات امنیتی آمریکا، انگلیس و فرانس��ه را 
علی��ه روس ها مطرح کرده و گفته بود: »من با 
مطرح کردن این ح��رف، دقیقا می دانم درباره 

چه مساله ای و کدام کشور صحبت می کنم«. 

سفر مرد امنیتی اسد به عربستان
رسانه های لبنانی از سفر رئیس دفتر امنیت 
ملی سوریه به عربستان سعودی خبر داده اند. 
به گ��زارش روزنامه الجمهوریه، علی المملوک 
چند روز قبل به ریاض سفر کرد. به نوشته این 
روزنامه، این سفر در چارچوب مقدمه چینی ها 
ب��رای مرحله جدی��دی از روابط میان 2 طرف 
انجام ش��ده است. این س��فر کمی بعد از اقدام 
امارات در بازگش��ایی س��فارت خود در سوریه 
انجام شده است. منابع تاکید کردند گرم  شدن 
روابط دیپلماتیک کمی زمان می برد و عربستان 
برای این مس��اله اس��تراتژیک خ��ود را آماده 
می کند. این رویکرد عربستان ممکن است به 
این دلیل باشد که بخواهد با توازن های موجود 
و تحوات صورت گرفته همسویی ایجاد کرده 

یا اینکه بخواهد بشار اسد را از ایران دور کند.

دیدار سران سازمان های اطاعاتی 
عربی با رئیس موساد

رئیس س��ازمان جاسوس��ی موس��اد اوایل 
دسامبر گذشته در پایتخت یکی از کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس با سران سازمان های 
اطاعاتی عربستان سعودی، امارات و مصر دیدار 
داشته است. بر اساس گزارش میدل ایست آی، 
محور اصلی این دیدار بررس��ی راه های کاهش 
نف��وذ منطقه ای ایران و ترکیه بوده اس��ت. ماه 
پیش نیز یک رس��انه صهیونیستی فاش کرده 
ب��ود رئیس موس��اد، در س��ال 2017 بارها به 
عربستان سفر کرده و با مقامات سعودی دیدار 
کرده اس��ت. این شبکه در خبر دیگری به نقل 
از روزنامه وال استریت ژورنال اعام کرد دولت 
سعودی تجار صهیونیست را از داشتن ویزا برای 
سفر به عربس��تان معاف کرده است تا هنگام 
ورود به این کشور، نیازی به ارائه ویزا به مأموران 

فرودگاه نداشته باشند.

هشدار روسیه به آمریکا 
درباره  ونزوئا

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است 
مس��کو با نگرانی و ناراحتی شاهد تاش های 
آمری��کا ب��رای تحکیم جبهه ضد چ��اوز علیه 
ونزوئا در کش��ورهای آمریکای اتین است و 
این را نشانه ای هشداردهنده می داند. سرگئی 
ریابکوف گف��ت: به  رغم این بن بس��ت، حتی 
دولت های آمریکای اتین که تندترین موضع 
را علی��ه کاراکاس دارند، گزینه مداخله نظامی 
علی��ه امور ونزوئا را در نظر نگرفته اند. هرگونه 
ت��اش برای اس��تفاده از ق��درت نظامی، یک 
تحول فاجعه بار به دنبال خواهد داش��ت. ما به 
افراد بی پروا در واشنگتن علیه چنین وسوسه ای 

هشدار می دهیم. 

عمرالبشیر و کابوس سقوط
همزم��ان با ادامه اعتراض��ات به وضعیت 
مناط��ق مختل��ف س��ودان،  در  معیش��تی 
رئیس جمهوری این کش��ور می گوید سودان 
هرگز س��قوط نخواه��د کرد. عمرالبش��یر با 
نس��بت دادن اعتراض��ات خونی��ن در ای��ن 
کش��ور به عوامل خارجی، روز گذشته گفت: 
توطئه هایی علیه سودان انجام شد و ما برای 
اینکه س��ودان به زان��و درآید، هدف جنگ و 
محاصره ق��رار گرفتی��م. گزارش ه��ا حاکی  
اس��ت روز گذشته هزاران ش��رکت  کننده در 
تظاهرات های ضددولتی، توم��اری را همراه 
داشتند که در آن خواستار سرنگونی حکومت 
عمرالبشیر و کناره گیری وی از قدرت بودند. 
این در حالی است که دولت سودان اقدام به 
سازماندهی تجمعاتی در پایتخت این کشور 
در دفاع و حمایت از خود کرده است و سعی 
دارد با انجام برخی اصاحات اقتصادی قدری 

از شدت اعتراضات بکاهد.
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فتنهتکفیری

الحدیدههمچنانزیرآتشجنگندههایائتافمتجاوزعربی
سربازانسعودی:بنسلمانسگآمریکاست

نگرانیآمریکاییهاازبرخوردترامپیزهبابحرانتعطیلیدولت
کشمکشکانونهایقدرتدرواشنگتنقربانیمیگیرد

گ�روهبینالمل�ل:محاصره 
یم��ن به دس��ت ام��ارات و 
عربستان سعودی همچنان در حال گرفتن جان 
ش��هروندان یمنی اس��ت؛ هر یمنی که بتواند از 
باران موش��کی م��داوم این ائت��اف متجاوز جان 
س��الم به در ببرد، در معرض قحطی، گرسنگی و 
بیماری های واگیرداری ق��رار دارد که بر اثر تداوم 
محاصره یمن در جای جای این کش��ور ش��یوع 
پیدا کرده اس��ت. در حالی که امید می  رفت توافق 
یمنی- یمنی در استکهلم سوئد، به برقراری آرامش 
و ثب��ات در الحدیده بینجامد ولی ائتاف متجاوز 
سعودی با نقض مستمر آن، این شهر را زیر آتش 
جنگنده های خود قرار داده است. یحیی السریع، 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن، سه شنبه شب 
اعام کرده از 14 دسامبر گذشته تاکنون، ائتاف 
س��عودی 1924 بار آتش بس در شهر الحدیده را 
نقض کرده اس��ت. در این میان، دبیرکل سازمان 
ملل خواستار استقرار 75 ناظر آتش بس در شهر 
و بندر الحدیده می ش��ود و انتظار می رود شورای 
امنیت تا 20 ژانویه درباره این درخواس��ت آنتونیو 
گوترش تصمیم گیری کند. در حال حاضر نظارت 
بر رون��د آتش بس الحدیده توس��ط تیم پاتریک 
کامائرت، ژنرال هلندی انجام می شود و ماموریت 
یک ماهه وی روز 20 ژانویه به پایان خواهد رسید. 
به طور کامل مش��خص نیست در حال حاضر چه 

تع��داد ناظر در حال نظارت ب��ر روند آتش بس در 
الحدیده هستند اما سازمان ملل اعام کرده ناظران 

کنونی مسلح نبوده و یونیفرم ندارند.
روز گذش��ته نی��ز مارتین گریفیتس، فرس��تاده 
س��ازمان مل��ل در امور یم��ن و م��ارک لوکوک، 
رئی��س کمک های س��ازمان ملل، درب��اره اوضاع 
یمن به ش��ورای امنیت گزارش دادند. از س��وی 
دیگر، گزارش ها درباره تحوات میدانی در مناطق 
مرزی یمن با عربس��تان حاکی  است که ارتش و 
کمیته های مردمی یمن همچنان به عملیات های 
موفقیت آمی��ز خ��ود ادام��ه می دهن��د و در این 
عملیات ها، شماری س��رباز سعودی را به هاکت 
رسانده و تجهیزات  نظامی شان را مصادره کرده اند. 
عربس��تان س��عودی در جنگ علیه یمن نه تنها 
هیچ یک از اهداف مدنظر خود را محقق نکرده بلکه 
متحمل خس��ارت های جانی و مادی زیادی شده 
است. در یک فایل ویدئویی که در فضای مجازی 
منتشر شده است، تعدادی سرباز عربستانی مستقر 
در مرزهای مش��ترک با یمن، در حالی  که عکس 
بن سلمان، ولیعهد را آتش می زدند، شعارهایی علیه 
این شاهزاده و پدرش، ملک سلمان سر می دادند. 
این سربازان عربستانی بن سلمان را »سگ آمریکا« 
و »س��گ اس��رائیل« خوانده اند که در راس��تای 
منافع ش��ان جنگ علیه یمن را ب��ه راه انداخته و 

عربستان را در آستانه سقوط قرار داده است.

گ�روهبینالمل�ل: بر اس��اس 
نظرسنجی رویترز 51 درصد 
از آمریکایی های بالغ بر این باورند که دولت ترامپ 
در تعطیلی دولت دچار اشتباه شده است. ترامپ 
دولت آمریکا را برای دیوارکش��ی در مرز مکزیک 
تعطیل کرده و وارد یک جنگ سیاسی با کنگره 
جدید ش��ده اس��ت. در هفدهمین روز تعطیلی 
دولت آمریکا، افراد از صنف های مختلف در ایالت 
کارولینای شمالی از جمله نگهبانان زندان در پی 
پرداخت نشدن حقوق شان برای اعتراض به دفتر 
یکی از نمایندگان این ایالت در کنگره رفتند. این 
اف��راد نمایندگان آژانس های مختل��ف دولتی از 
جمله اداره زندان و محیط زیس��ت بودند اما همه 
آنها یک س��وال مشترک داشتند؛ چه زمانی این 
تعطیلی به پایان می رسد؟ جان فرانکلین، افسر 
ارش��د زندان فدرال ش��هر بوتن��ر در کارولینای 
ش��مالی که یکی از کارکنانی اس��ت که با وجود 
دریافت نکردن حقوق مش��غول کار است، گفت: 
»اجازه دهید نماین��ده کنگره بداند که تعطیلی 
چه اثری بر زندگی ما گذاش��ته اس��ت«. دولت 
آمریکا که از روز 22 دسامبر )اول دی ماه( فعالیت 
خ��ود را متوقف ک��رده، دیروز چهارش��نبه وارد 
هجدهمین روز تعطیلی خود ش��د اما همچنان 
هی��چ نش��انی از توافق احتمال��ی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور این کشور با دموکرات های کنگره 

برای تصویب بودجه فدرال و بازگشایی دولت به 
چش��م نمی خورد. از نکات جالب تحوات اخیر 
در آمری��کا بیکاری یک میلیون کارمند همزمان 
با آغاز سال نو است به طوری که در حال حاضر، 
حدود یک چهارم دولت ترامپ شامل 9 وزارتخانه 
)از جمل��ه وزارت دادگس��تری، وزارت امنی��ت 
داخل��ی و وزارت خزانه داری( و تع��داد زیادی از 
ادارات و س��ازمان های دولتی فعالیت خود را به 
دلیل فق��دان بودجه متوقف ک��رده و کارمندان 
خ��ود را ب��ه مرخصی اجب��اری فرس��تاده اند. به 
نوشته واشنگتن پست، حدود 380 هزار کارمند 
دولت که فعالیت آنها »ضروری« تشخیص داده 
نشده، به مرخصی اجباری بدون حقوق رفته اند و 
420 هزار نفر دیگر هم اگرچه کارش��ان ضروری 
است و مجبور به ادامه حضور در محل کار هستند 
اما تا بازگش��ایی دولت و روش��ن ش��دن تکلیف 
بودجه، حقوقی دریاف��ت نمی کنند. اداره پلیس 
فدرال آمریکا )اف بی آی(، اداره امور زندان ها، اداره 
مب��ارزه با مواد مخ��در، اداره حفاظت از مرزها و 
گمرکات، گارد س��احلی، اداره آتش نشانی و... از 
جمله اداراتی هستند که کارمندان آنها فعا بدون 
دریافت حق��وق کار می کنند. حت��ی کارمندان 
آژانس فضایی آمریکا )ناس��ا( نیز جز آنهایی که 
روی پروژه ه��ای فوق العاده مهم کار می کنند، به 

مرخصی اجباری فرستاده شده اند.

پایانآمریکاسقوطسعودی
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عکس:    فارس

بازار

گزارش

اسد اه خسروی: در شرایطی که اقتصاد کشور 
به تبع تحریم های بین المللی و تنش های ارزی 
از رش��د و رونق قابل توجهی برخوردار نیست، 
دولت در اقدامی عجیب رقم درآمدهای مالیاتی 
را در بودج��ه س��ال آین��ده 28 ه��زار میلیارد 
تومان بیش��تر از رقم بودجه سال جاری در نظر 
گرفته اس��ت که این رویکرد موجب خواهد شد 
بنگاه ه��ای اقتصادی و تولیدی متحمل فش��ار 
مضاعفی شوند. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو 
هیات علمی دانش��گاه عامه طباطبایی درباره 
پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در 
بودجه سال 98 با توجه به شرایط سخت اقتصاد 
کش��ور به »وطن امروز« گفت: اق��دام دولت در 
افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 
بی شک با هدف جبران کاهش درآمدهای ارزی 
از محل فروش نفت اس��ت که البته این رویکرد 
در ش��رایطی که اقتصاد کشور از رونق چندانی 
برخوردار نیس��ت اشتباه اس��ت، چرا که دولت 
برای تحقق این امر مجبور به فشار بر بنگاه های 

اقتصادی و تولیدکنندگان است.
وی با بی��ان اینکه دریافت مالیات از س��وی 
دول��ت و پرداخت آن از س��وی م��ردم و فعاان 
اقتصادی تکلیفی بج��ا و ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اس��ت، افزود: البته دولت باید راهکارهای خاصی 

را برای کسب درآمد از محل 
داش��ته  مالیات  جمع آوری 
باشد، چرا که اکنون اقتصاد 
زیرزمینی در ایران گسترده 
و فرار مالیاتی بسیار فراوان 
باید  بنابراین دولت  اس��ت، 

یقه کسانی را بگیرد که فعالیت اقتصادی می کنند 
اما یک ریال هم به دولت مالیات نمی دهند. این 
کارشناس اقتصادی بر لزوم کاهش بودجه ساانه 
شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: ساانه مبالغ 
عظیمی از بودجه به شرکت های دولتی اختصاص 
داده می شود، در حالی که این شرکت ها خودشان 
بنگاه های اقتصادی و مراکز تولید درآمدزا هستند، 
بنابراین دولت باید به جای افزایش بودجه ساانه 
شرکت های دولتی خود، ساختار این شرکت ها را 
با مدیریتی درس��ت متحول کند تا آنها به جای 

بودجه خواری، برای دولت درآمد کسب کنند.
بدهی مالیاتی  شرکت پاایش و پخش ■

ش��رکت ملی پاایش و پخش فرآورده  های 
نفت��ی که بعد از ش��رکت ملی نف��ت، بااترین 
س��هم را از بودج��ه کل کش��ور دارد، 2۶۰۰ 
میلیارد توم��ان بدهی مالیات��ی دارد. مطابق با 
ایح��ه بودجه پیش��نهادی دولت برای س��ال 
98، از کل بودج��ه کش��ور ۷۵ درصد را بودجه 
شرکت های دولتی تشکیل می دهد که در بین 
ش��رکت های دولتی 3 شرکت بااترین سهم از 
بودجه را به خود اختص��اص  داده  اند به گونه ای 
که شرکت ملی نفت ایران با ۶۱۱ هزار میلیارد 
توم��ان          ،  3۶ درصد از کل بودجه، ش��رکت ملی 
پاایش و پخش فرآورده  های نفتی ایران با 3۰9 
هزار میلیارد توم��ان          ، ۱8 درصد از کل بودجه و 
 شرکت ملی گاز ایران با ۶۶ هزار میلیارد تومان          ،

۴ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص 
داده  اند و سهم سایر شرکت های دولتی از بودجه 
289 هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد است. 
2۵ درصد باقیمانده بودجه کش��ور معادل ۴۰۷ 
هزار میلیارد تومان نیز به سایر بخش ها )بودجه 
عموم��ی( اختصاص دارد. این می��زان توجه به 

شرکت  های دولتی و این حجم از درآمد در حالی 
اس��ت که با گذشت 9 ماه از سال، هنوز شرکت 
ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی س��هم 
مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت 
نکرده اس��ت. نادر جنتی، مع��اون مالیات  های 
مستقیم س��ازمان امور مالیاتی در این زمینه به 
مهر گفت: متاسفانه با گذش��ت 9 ماه از سال و 
با وجود کس��ری در درآمدهای مالیاتی، شرکت 
ملی پاایش و پخش فرآورده  های نفتی مالیات 
خ��ود را پرداخ��ت نکرده اس��ت. وی افزود: این 
شرکت باید 2 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات 
پرداخت کن��د اما هنوز اقدامی در این باره انجام 
نداده است. جنتی ادامه داد: ما درخواست کردیم 
مالی��ات را پرداخت کنند اما توجهی نمی کنند. 
البته س��ازمان امور مالیاتی قصد دارد در 3 ماه 
باقیمانده از س��ال درآمدهای مالیاتی را به طور 
کامل محقق کند و به همین دلیل پیگیر دریافت 

این رقم است.
بدهی مالیاتی ۵ هزار میلیاردی بانک مرکزی ■

معاون مالیات های مس��تقیم سازمان امور 
مالیاتی همچنی��ن گفت: بان��ک مرکزی باید 
علی الحس��اب ۵ هزار میلیارد توم��ان مالیات 
بپردازد ام��ا هنوز اقدامی در این راس��تا انجام 
نداده  است. جنتی درباره وضعیت وصول مالیات 
در 9 ماهه ابتدای سال 9۷ 
اظه��ار داش��ت: در 9 م��اه 
گذش��ته از سال جاری، ۶۷ 
هزار میلی��ارد تومان وصول 
مالی��ات داش��تیم، این در 
حالی است که طبق برنامه 
باید 8۴ هزار میلیارد تومان وصول می کردیم. 
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
کش��ور افزود: در واقع در این مدت، 8۰ درصد 
درآمده��ا تحقق یافته و 2۰ درصد عدم تحقق 
داش��ته ایم. جنتی گفت: از ۱۷ ه��زار میلیارد 
تومانی که تحقق نیافته، ۵ هزار میلیارد تومان 
مربوط به پرداخت علی الحس��اب بانک مرکزی 
اس��ت که در این راس��تا، بارها با بانک مرکزی 
مکاتبه کرده ایم که البته بی نتیجه بوده اس��ت. 
وی ادام��ه داد: برنامه  ری��زی کرده     ایم در این 3 
ماه باقیمانده از سال، درآمدها به صورت کامل 

تحقق یابند.

»وطن امروز« از ناکارآمدی های دولت در نحوه بودجه ریزی گزارش می دهد
افزایش مالیات در بودجه برای جبران درآمدهای نفتی

هشدار نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس
واردات استیک بازیافتی چینی متوقف شود

واردات

خودرو

خروج حدود 300 میلیون دار از کشور برای خرید خودروهای خارجی
رانت ترخیص خودروها به جیب چه کسی می رود؟

مصوب��ه دول��ت مبن��ی ب��ر لغ��و ممنوعیت 
ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده، ابهاماتی 
را برانگیخته است. به گزارش تسنیم، در روزهای 
اخی��ر مصوبه هیات دولت درب��اره لغو ممنوعیت 
ثبت س��فارش خودروهای وارد شده به گمرکات و 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اباغ شد. بعد از اباغ 
این مصوبه مباحث مختلفی درباره آن مطرح شده 
است. بر اساس اطاعات موجود، ۱3 هزار خودرو 
در محوطه های گمرکی دپو ش��ده است که طبق 
اعام مسؤوان ذی ربط، با مصوبه مذکور سازوکار 

ازم ب��رای ترخی��ص ای��ن 
خودروها ایجاد ش��ده است. 
واردات خودرو به همراه بیش 
از ۱3۰۰ قل��م کاای دیگر از 
خردادماه س��ال جاری با قرار 
گرفت��ن در گ��روه ۴ کاایی 

ممنوع شده است. یکی از نکات جالب توجه درباره 
خودروهای وارد شده به گمرک این است که اخیرا 
مباحثی درباره متروکه شدن، کااهایی که ظرف 
2ماه از محوطه های بندری ترخیص نشوند مطرح 
شده اس��ت. به عبارت دیگر، هر کاایی که ظرف 
2ماه بعد از ورود به محوطه بندری، ترخیص نشود 
توسط س��ازمان های ذی ربط ضمن اعام متروکه 
ش��دن تحویل س��ازمان اموال تملیکی می شود. 
حاا س��وال این است که در ۶ ماه اخیر چه تعداد 
خودرو وارد محوطه های بندری کش��ور شده و آیا 
مقررات مربوط به متروکه شدن درباره آنها اعمال 
ش��ده است؟ در همین راستا محمدرضا مودودی، 
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود: برخی 

افراد قبل از ثبت سفارش، واردات انجام می دهند و 
در داخل گمرکات به حدی دپو می کنند تا دولت 
تحت فش��ار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم گیری 
کند. از طرف دیگر اگر قیمت میانگین هر یک از 
این خودروها 2۵ هزار دار لحاظ ش��ود برای ۱3 
هزار خودروی مورد اشاره حدود 3۰۰ میلیون دار 
ارز از کشور خارج شده است. به عبارت دیگر، اگر 
این خودروها در نیمه نخست سال و در اوج بحران 
ارزی کشور وارد شده باشند، در خوشبینانه ترین 
حالت می ت��وان گفت واردکنن��دگان توجهی به 
شرایط کش��ور نداشته اند اما 
اگر بخش��ی از این خودروها 
در نیمه دوم سال وارد کشور 
شده باشند با توجه به تثبیت 
ش��رایط ممنوعی��ت واردات 
این س��وال جدی  خ��ودرو، 
مطرح می ش��ود که واردکننده با چه امیدی اقدام 
به واردات خودرو به محوطه های بندری و گمرکی 
کرده اس��ت؟ آیا از تصمیمات جدید درباره مجوز 
ثبت سفارش خودرو اطاعاتی وجود داشته است؟ 
یکی از نکات جالب توجه درباره ترخیص ۱3 هزار 
خودروی در گمرک مانده این اس��ت که میانگین 
واردات ساانه خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه است، 
این در حالی اس��ت که اگر ۱3 هزار خودرو مورد 
اشاره ترخیص شود مجموعا در سال 9۷ حدود 2۵ 
هزار خودرو وارد بازار می ش��ود که به احتمال زیاد 
اثر قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی نداشته 
و در واق��ع عموم مردم از  این تصمیم )اثر کاهش 

قیمت ها( منتفع نمی شوند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: 
اس��تیک های بازیافتی عمر مفی��د کوتاه تری 
نسبت به اس��تیک های استاندارد دارد و خطر 
ترکیدگی آنها چندین برابر دیگر استیک هاست. 
به گزارش مهر، سیداحس��ن علوی با هش��دار 
نسبت به نبود نظارت بر واردات استیک گفت: 
متأسفانه بخشی از واردات استیک خودروهای 
سبک و سنگین از کشور چین انجام می شود و 
در این میان این نگرانی وجود دارد که بخشی از 

این استیک ها محصوات 
بازیافت��ی باش��د. وی ادامه 
بازیافتی  داد: استیک های 
عمر مفید کوتاه تری نسبت 
به اس��تیک های استاندارد 
دارد و خطر ترکیدگی آنها 

چندی��ن برابر دیگر استیک هاس��ت، زیرا آنها 
اس��تیک های کهنه را جمع آوری ک��رده و بار 
دیگر برای آن عاج درست می کنند. نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس افزود: ما در سال های 
گذشته سفری به کشور چین داشتیم و در این 
سفر بازدیدی از مناطق صنعتی این کشور انجام 
ش��د، در یکی از بازدیدها ما را به نزدیکی چند 
روستا برده و اعام کردند محصوات صادرشده 
به ایران در این مناطق تولید می ش��ود؛ این در 
حالی است که این مناطق زیرساخت های ازم 
را برای تولید نداشتند. وی با بیان اینکه واردات 

استیک از کشور چین باید کاما متوقف شود، 
گف��ت: به نظر م��ن کش��ورهای اروپایی حتی 
کش��ورهای کوچک این قاره جایگزین بهتری 
نسبت به چینی ها هستند و باید محصوات از 

این کشورها وارد شود.  
از سوی دیگر مجید کیانپور، عضو کمیسیون 
عمران مجلس  نیز در این باره گفت: نگرانی هایی 
وجود دارد که شرکت های خارجی در زمان انعقاد 
قرارداد و انجام تس��ت های فن��ی برای دریافت 
گواهی، کیفی��ت محصول 
خ��ود را باا ب��رده و پس از 
آن محصوات بی کیفیت را 
به فروش برس��انند، از این 
رو آزمایش ه��ای فنی باید 
به ص��ورت مت��داول روی 
اس��تیک های وارداتی انجام ش��ود. وی گفت: 
قطعا انجام آزمایش ها و تس��ت های فنی روی 
اس��تیک های وارداتی بسیار ضروری و حیاتی 
اس��ت، زیرا نادیده گرفتن ای��ن روند نتیجه ای 
ج��ز افزایش ترکیدگی تایر خودروها و  افزایش 
تصادفات جاده ای به دنبال نخواهد داشت. وی 
ادامه داد: به نظر من س��ازمان اس��تاندارد باید 
همکاری ویژه ای با شرکت های تحقیقاتی صنایع 
استیک داشته باش��د تا درصد خطا و واردات 
استیک های غیراستاندارد و بی   کیفیت کاهش 

یابد. 
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تقویم امروز
 

ارز دولتی به کااهای اساسی نمی رسد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س ش��ورای اس��امی می گوی��د برای 
کااهای اساس��ی ارز دولت��ی در نظر گرفته 
می ش��ود اما از آنجا ک��ه نظارتی بر توزیع ارز 
وجود ندارد ارز به کااهای اساسی نمی رسد. 
شهباز حسن پوربیگلری در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به اینکه کااهای اساسی گران تر 
از ارز دولت��ی فروخته می ش��ود، گفت: بارها 
اع��ام کرده ایم که ارز چندنرخی در کش��ور 
اقتص��اد را نابود می کن��د و چندنرخی بودن 
به معنای رانت و امضای طایی اس��ت. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسامی تاکید کرد: باید هر چه زودتر 
ارز چندنرخی در دولت تعیین تکلیف شود تا 
جلوی رانت و امضای طایی گرفته ش��ود و 
نرخ ارز واقعی سر و سامان پیدا کند. نماینده 
مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس دهم 
ش��ورای اسامی با اش��اره به نرخ واقعی ارز، 
اظهار داشت: نرخ واقعی ارز در حال حاضر  بر 
اساس شاخص های اقتصادی کمتر از 8 هزار 
تومان است و باید موضوع تک نرخی شدن ارز 
در قانون بودجه نیز لحاظ ش��ود. وی با بیان 
اینکه چندنرخی ب��ودن ارز در ایحه بودجه 
سال 98 تکرار شده است، تاکید کرد: از دولت 
و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می خواهیم 
که یک بار برای همیش��ه تکلی��ف ارز را در 
بودجه مشخص کنند و جلوی امضای طایی 
و رانت در کشور را بگیرند. حسن پوربیگلری 
در ادام��ه با بیان اینکه ارز دولتی به کااهای 
اساس��ی تخصیص پیدا کرده ام��ا کااها به 
دست مردم نرسیده است، گفت: به دارو ارز ۴ 
هزار و 2۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است 
ام��ا در حال حاضر بیماران برای تهیه دارو با 
نرخ مناسب مشکل دارند، باید مشخص شود 
که ارز تخصیص یافته کجا رفته اس��ت. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه ارز دولتی به 
کااهای اساسی نمی رسد، تاکید کرد: مساله 
آنجاست که بر توزیع ارز دولتی نظارتی انجام 
نمی ش��ود از این رو ش��اهد هس��تیم قیمت 
کااهای اساسی روند افزایشی را طی می کند.

قتل »میرزا محمدتقی خان امیرکبیر« در  ■
کاش�ان به دستور »ناصرالدین شاه قاجار« - 

1230ش
انتشار نخستین روزنامه چاپي جهان در  ■

ایتالیا- 16۵3م
تشكیل »جامعه ملل« در ژنو پس از جنگ  ■

اول جهاني- 1920م
اختراع س�اعت الكترونیكي در سوییس  ■

- 1963م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11300

13000

14200

3100

-

-

166۵0

2080

100

100

-

۵0

-

-

-

-20

-

8/8

8600

183
16۵

-

-

۵0

-
1

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

۵9/76
۵4/2۵

1/1۵
-

۵0/721/۵

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3730000

38۵0000

19۵0000

1220000

660000

20000

۵0000

-

-

10000

-

348260

-

1280/99)دار(
1۵/68)دار(

-

9000

-

-1/9

-0/1۵

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص ۵0 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

164829/4
8042/6

7092/3

0/۵3
0/۵3

0/۵3

1218۵1/8
326331/1

147617/8

0/70

0/22

0/۵۵

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
-بورس استرالیا

-4/16
1/1

17/84

23788

20427

2۵44
-

کام نور

به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد 
بنگر، آنان که در دیده ها خوارند و مردم 
خردشان می شمارند و کسی را که بدو 

اعتماد داری برای تفقد حال آن جماعت 
بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان، 

تا درخواست های آنان را به تو رساند.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
193۵۵

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-4/9

کارتن  ایران
سیمان  بجنورد  

فیبر ایران
موتوژن

سرمایه گذاري  ملي  ایران
مهرکام پارس

پشم شیشه  ایران
درخشان  تهران

قند اصفهان

7180

1879
66۵9

2121

2794

۵809
9220

13301

۵
4/99

4/97
4/97

4/9۵

4/92

4/89

4/88

4/87

سیمان  ایام  
فروسیلیس  ایران
پتروشیمي مبین 

کشاورزي  و دامپروري  مگسال
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران

کاشي  الوند 
قند هكمتان

سرمایه گذاري  توکافواد
سیمان  ارومیه   

3026

6608

7817
4080

3366

3429

94۵7
177۵

2933

-4/13

-4/13

-3/84
-3/8

-3/3

-3/26

-3/01

-2/9۵  سام وطن
  66413942

دریافت پيام هاي شما از سراسر كشور

درآمدهای مالیاتی در ایحه بودجه 1398
درصدتغییربودجه 97بودجه 98عنوان

9-3740/6مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی 

غیردولتی
24/۵23/4۵

24/719/427مالیات بر درآمدها
مالیات حقوق کارکنان 

6/4۵/712بخش خصوصی

9/86/1260مالیات مشاغل
4/13/4917مالیات بر ثروت

8-2729/21مالیات بر واردات
60/949/3۵23مالیات بر کااها و خدمات

مالیات بر فروش 
۵/7۵14فرآورده های نفتی

38/632/120مالیات بر ارزش افزوده
1۵3/61428جمع درآمدهای مالیاتی

نكته: ارقام بودجه به هزار میلیارد تومان است


