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کشور از بیگانگان پیشگام باشید
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رکورد فلج 
آمریکایی 

گزارش »وطن امروز«درباره گزینه های بانک مرکزی 
برای برخورد با مؤسسات اعتباری دورزننده قانون 

با گذشت 22 روز از تعطیلی دولت ترامپ 
کارمندان به مراکز غذای خیریه مراجعه می کنند

پیرامون پول و 
زندگی کانشهری

پریشانی پاریس

خط و نشان برای 
بانک های سودجو !
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همتی به بانک هایی که بیشتر از 20 درصد  ■
سود بدهند هشدار جدی داد

فیلتر شبکه 
اجتماعی مساجد!

گزارش میدانی »وطن امروز« از دایل پیر شدن 
مخاطبان مهم ترین پایگاه اجتماعی محله ها

 بررسی آرا و نظرات گئورگ زیمل
جامعه شناس و فیلسوف آلمانی 

انفجار مهیب در پایتخت فرانسه همزمان با 
آغاز نهمین هفته جنبش جلیقه زرد ها

تیترهاي امروز
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 »وطن امروز« از موازنه امنیتی توافق هسته ای برای ایران و اروپا 
بدتر از هیچ!گزارش می دهد

آمریکا از برجام خارج شده و عاوه بر تحریم  های 
س��ابق، 300 ه��دف تحریم��ی جدید را به لیس��ت 
تحریم ها اضافه کرده اس��ت. اروپایی ها که از ابتدا به 
تعهدات برجامی خود عمل نکرده بودند بعد از خروج 
آمری��کا نیز به وعده خود برای حفظ برجام که از آن 
با عنوان س��ازوکار ویژه مالی اروپا یاد می شود، عمل 
نکردند. اروپایی ها به این خلف وعده بس��نده نکردند 
و بع��د از آن برنامه تحریمی جدی��دی را علیه ایران 
تدارک دیدند و با چاش��نی حمله مج��دد به برنامه 

موش��کی ایران آن را تکمیل کردند. از س��وی دیگر 
طی ماه  های گذشته جمهوری اسامی هدف برخی 
حمات تروریس��تی قرار گرفته است که طراحان و 
عامان آن با خیال راحت در کشورهای اروپایی ساکن 
هستند. دیپلمات  های ایرانی در اروپا امنیت ندارند و 
مکرر اخباری مبنی بر اخراج یا بازداشت دیپلمات  های 
ایرانی حاضر در کش��ورهای اروپای��ی در صدر اخبار 

جهان قرار گرفته است.
صفحه 2 را بخوانید

وزارت خارجه آمریکا می خواهد در روزهای ۱3 و ۱۴ فوریه )۲۴ و ۲۵ 
بهمن( یک اجاس بین المللی با موضوع خاورمیانه و با تمرکز بر 

موضوع ایران، در کشور لهستان برگزار کند. 
به گ��زارش »وطن امروز«، مایک پمپئ��و، وزیر خارجه آمریکا 
جمعه گذش��ته این خبر را اعام کرد و گفت در این اجاس، 
نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از کشورهایی که دولت ترامپ 
جمع می کند، درباره ثبات و امنیت خاورمیانه صحبت خواهند 
کرد. بر اس��اس این اظهارات، محور گفت وگوها در این اجاس 
ای��ران و ه��دف آن ایجاد یک ج��و روانی علیه تهران اس��ت. به 
اعتقاد کارشناس��ان، آمریکا تاش می کند با برگزاری این اجاس، 
موفقیت های ایران در منطقه را تحت الش��عاع قرار داده و ایران به 
عنوان لنگر ثبات منطقه غرب آس��یا را عامل بی ثباتی معرفی کند. 

در ایران واکنش ها به این اجاس بیشتر کنایه آمیز و گایه آمیز بوده است. 
صفحه 5 را بخوانید

واکنش مقامات داخلی به برگزاری اجاس ضدایرانی در لهستان

چون قافیه تنگ آید
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  صعود بی دردسر شاگردان کی روش به مرحله حذفی جام ملت ها؛این تیم فقط با جام آرام می گیرد

نگاهی به آثار منتشرشده پیرامون زندگی 
مصطفی احمدی روشن به بهانه سالروز شهادت او

صعود سادهتیم ملی فوتبال ایران با 2 گل از سد ویتنام گذشت
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رهبر انقاب در پیام به نشست اتحادیه 
انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:

در جهادِ بی نیاز کردن کامل کشور 
از بیگانگان پیشگام باشید

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در پیامی 
به پنجاه وسومین نشست اتحادیه انجمن های 
اس��امی دانش��جویان در اروپ��ا، تأکید کردند: 
پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان 
به حرکت پیش��رفت و بی نیاز کردن کش��ور از 
بیگانگان، جهاد فی س��بیل اه است. متن پیام 
رهبر حکیم انقاب اس��امی ک��ه صبح دیروز 
حجت ااسام جواد اژه ای آن را در مرکز اسامی 

هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار 
برترین امیدهای آینده  کشورید. آنچه همه باید 
بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون خیل 
عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای 
بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت دانش 
 و فناوری در میهن خ��ود را با همه  وجود حس 
می کنند. دانش��جویان امروز م��ا - در هر نقطه  
جهان - این فرصت را خواهند داشت که به این 
مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کش��ور 
را از بیگان��گان کاماً بی نی��از کنند. این حرکت 
آنگاه که با نیت صادقان��ه و خدایی انجام گیرد، 
جهاد فی سبیل اه است. شما جوانان انجمن های 
اسامی می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد 
باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سیدعلی خامنه ای

۲۰ دی ۱۳۹۷   

زیردریایی فاتح نهم بهمن
 به ناوگان نداجا ملحق می شود

دریای��ی  نی��روی  فرمان��ده 
ارت��ش از الح��اق زیردریایی 
فات��ح به ناوگان ای��ن نیرو در 
نه��م بهمن ماه س��ال جاری 
خبر داد. به گ��زارش فارس، 
دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوالی 
درباره الح��اق زیر دریایی فاتح ب��ه ناوگان این 
نیرو اظهار داشت: این زیردریایی نهم بهمن ماه 
س��ال جاری به ناوگان نداجا ملحق می ش��ود. 
وی همچنی��ن درباره زمان اعزام ناوگروه نیروی 
دریایی ارتش ب��ه اقیانوس اطلس با بیان اینکه 
»ان شاءاه بزودی این ماموریت آغاز می شود«، 
خاطرنشان کرد: هرجایی که مملکت اراده کند 
نداجا حضور می یابد اینکه کدام اقیانوس باشد، 
مهم نیست، چرا که در همه دریاهای آزاد امکان 
حضور برای همه ملت ها وجود دارد و هر ملتی 
که قدرت دریانوردی داش��ته باشد، می تواند در 
دریاهای آزاد حضور داشته باشد. فرمانده نداجا 
همچنین درباره آخرین وضعیت ناوشکن دماوند 
تصریح کرد: هفته پیش از روند بازسازی ناوشکن 
دماوند بازدید کردیم؛ تاکنون کار سازه تمام شده 
و اقدامات مربوط به روس��ازه نیز در حال اتمام 
است. امیدواریم تا پایان سال دماوند در آب باشد.

مراسم ترحیم والده 
فرمانده کل ارتش برگزار شد

مراسم ترحیم و بزرگداش��ت والده مکرمه 
فرمانده کل ارتش با حضور رئیس س��تاد کل 
نیروهای مسلح و مقامات عالی رتبه کشوری و 
لشکری در مسجد امام خمینی)ره( ستاد ارتش 
برگزار ش��د. به گزارش فارس، مراس��م ترحیم 
و بزرگداش��ت والده سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش با حضور فرماندهان، 
مسؤوان و مقامات عالی رتبه نیرو های مسلح 
در مسجد امام خمینی)ره( ستاد ارتش برگزار 
ش��د. در این مراسم، سرلشکر »محمد باقری« 
رئیس س��تاد کل نیرو های مس��لح، سرلشکر 
»عطاءاه صالحی« جانش��ین رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، سرلشکر »محمدعلی جعفری« 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقاب اسامی، 
سرلش��کر »غامعلی رش��ید« فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم اانبیا)ص(، سرلش��کر »حسین 
حسنی س��عدی« جانش��ین فرمانده ق��رارگاه 
مرک��زی خاتم اانبیا)ص(، »علی س��عیدی« 
رئیس دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده معظم 
کل قوا، سرلشکر »سیدیحیی صفوی« دستیار 
و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا، دریابان 
»علی ش��مخانی« دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی، سرلش��کر »مصطفی ایزدی«، سرلشکر 
»سیدحسن  فیروزآبادی« رئیس سابق ستاد کل 
نیروهای مسلح، سردار »محمد شیرازی« رئیس 
دفتر فرمانده معظم کل قوا، س��ردار »حسین 
اش��تری« فرمانده نیروی انتظامی،  »محمود 
علوی« وزی��ر اطاعات و دیگ��ر فرماندهان و 

مسؤوان حضور داشتند.

گروه سیاس�ی: آمریکا از برجام خارج شده و عاوه بر 
تحریم  های س��ابق، 300 هدف تحریمی جدید را به 
لیست تحریم ها اضافه کرده اس��ت. اروپایی ها که از 
ابتدا به تعهدات برجامی خود عمل نکرده بودند بعد از 
خروج آمریکا نیز به وعده خود برای حفظ برجام که 
از آن با عنوان س��ازوکار ویژه مالی اروپا یاد می شود، 
عم��ل نکردند. اروپایی ها به این خلف وعده بس��نده 
نکردن��د و بعد از آن برنامه تحریمی جدیدی را علیه 
ایران تدارک دیدند و با چاشنی حمله مجدد به برنامه 
موش��کی ایران آن را تکمیل کردند. از س��وی دیگر 
طی ماه  های گذشته جمهوری اسامی هدف برخی 
حمات تروریس��تی قرار گرفته است که طراحان و 
عامان آن با خیال راحت در کشورهای اروپایی ساکن 
هستند. دیپلمات  های ایرانی در اروپا امنیت ندارند و 
مکرر اخباری مبنی بر اخراج یا بازداشت دیپلمات  های 
ایرانی حاضر در کش��ورهای اروپای��ی در صدر اخبار 
جهان قرار گرفته است. فروش نفت ایران نیز بر اساس 
آخرین آمار اعام شده به کمتر از 700 هزار بشکه در 
روز رس��یده است و ش��رکت  های تجاری اروپا نیز در 
پی تهدید  های آمریکا اعام کرده  اند امکان همکاری با 
ایران ندارند. به عبارتی یک کلکسیون کامل از تحریم 
و تهدید از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال شده 
و همه اینها در شرایطی در حال وقوع است که ایران از 
ابتدای توافق هسته ای تاکنون به تمام تعهدات خود بر 
اساس برجام عمل کرده است. برنامه هسته ای  ایران 
تعطیل شده است؛ هم هس��ته ای را از دست داده     ایم 
هم تحریم و تهدید افزایش پیدا کرده اس��ت. اما در 
روزهایی که دولتی ها صریح      تر از گذشته از ناتوانی و 
ناکارآمدی اروپا سخن می گویند، نگاهی به اظهارات 
پیشین مقامات اروپایی و دیپلمات  های ایرانی درباره 
منافع برجام برای اروپا جالب توجه و درس آموز است. 
مؤلفه امنیت در کنار س��ودهای سرش��ار اقتصادی 
ک��ه برجام برای اروپا داش��ته یک��ی از محوری     ترین 
موضوعاتی است که مقامات مختلف اروپا تاکنون به 
آن اذعان داش��ته   اند. این یک دس��تاورد بزرگ برای 
اروپاست: »برجام امنیت اروپا را افزایش داده است«. 
قابل توجه اینکه این موضوع توسط مسؤوان دستگاه 
سیاست خارجی ایران نیز تایید شده است. محمدجواد 
ظریف در تاریخ 2 آذر 97 در توئیتی نوشت: »اتحادیه 
اروپایی باید تصمیم بگیرد: آیا می خواهد آمریکا روابط 
با دیگر کشورهایی را که مورد تاییدش نیست، به آنها 
دیکته کند؟ برجام به نفع امنیت اروپا بود،  حاا باید 
برای امنیت شان هزینه کنند«. ظریف همچنین 22 
آبان 97 در گفت وگو با روزنامه »العربی الجدید« که 
به کشور قطر نزدیک است، گفته بود ایران نمی خواهد 
اروپا در معرض تهدید امنیتی قرار بگیرد. ظریف در 
همین راس��تا تاکید کرد »نیاز است حیات توافق با 
هدف کس��ب مزایای اقتصادی آن حفظ ش��ود«. به 
گفته ظریف، اروپایی ه��ا برای حفظ برجام هر چند 
»تعهدات��ی را که اع��ام کردند، به ط��ور جدی در 
»محافل سیاس��ی« انجام دادند... اما در عرصه اجرا و 
عمل، موانعی بر سر راه شان قرار گرفت«. وی در این 
گفت وگو بار دیگر اروپا را تهدید کرد و گفت: »ایران 
می داند ک��ه دولت های اروپایی هنوز آمادگی اجرای 
تعهد سیاس��ی را همزمان ب��ا دادن بهای اقتصادی 
]برای حفظ توافق برجام[ ندارند. آنها گمان می کنند 
می توانند دستاوردها را بدون دادن بها )تاوان( حفظ 

کنند«. 
همچنی��ن علی اکبر صالح��ی 5 آذر در دیدار میگل 
آریاس کانیته، مسؤول انرژی اتحادیه اروپایی از عواقب 
ناگوار عدم تعهد اروپا سخن گفت و تاکید کرد: »در 
صورتی که توافق هسته ای از هم پاشیده شود، هیچ 
کش��وری از آن سود نخواهد برد و هرج و مرج حاکم 
خواهد شد«. عباس عراقچی نیز که در 7 ماه گذشته 
بیشترین رایزنی ها را با اروپایی ها داشته و در نهایت 
ب��ه ناامیدی از اروپا رس��ید، 28 آبان 97 در همایش 
تحوات منطق��ه و نظام بین الملل تهدید کرد: »اگر 
اروپا فکر می کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن تر 
است، می تواند امتحان کند. منطقه ما کلکسیونی از 
مس��ائل و مشکات دارد، آیا اروپا تحمل موج جدید 
تروریس��م و مهاجرت و ش��روع بحران هس��ته ای را 
دارد؟«. عراقچ��ی پیش از آن هم در یک گفت وگوی 
تلویزیونی مشابه این تهدید را مطرح کرده و گفته بود: 
»اروپایی ها که امنیت شان با امنیت منطقه غرب آسیا 

گره خورده و یک موج مهاجرت همه چیزش��ان را به 
هم می ریزد، می دانند که امواج جدید چگونه خواهد 
بود. آنها توانایی های ما را می دانند«. اظهارات مقامات 
ایرانی مبنی بر امنیت بخشی برجام به اروپا در حالی 
است که خود مقامات اروپایی هم بارها اذعان کرده  اند 

برجام امنیت آنها را ارتقا داده است. 
نخست وزیر س�وئد: برجام برای امنیت اروپا  ■

مهم است
لوون، نخست وزیر سوئد اسفند 96 در مصاحبه با 
خبرنگار رادیو س��وئد در این باره اظهار داشت: برجام، 
برای امنیت اروپا و جهان و برای خلع ساح هسته ای 
اهمیت بس��یار زیادی دارد و باید حفظ شود. آلیستر 
برت، معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و 
شمال آفریقا هم 24 اردیبهشت 97 در دیدار عباس 
عراقچی گفت: توافق هس��ته ای ب��رای امنیت اروپا و 
ایران حائز اهمیت اس��ت و ما به آن پایبند هستیم. 
فدریکا موگرینی، مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپایی نیز روز سه ش��نبه 25 اردیبهشت 97 قبل از 
آغاز نشست با وزرای خارجه کشورهای اروپایی و ایران 
تصریح کرد: ما همراه با وزرای خارجه انگلیس، آلمان 
و فرانسه در بروکس��ل هستیم تا به بررسی اقدامات 
مش��خصی بپردازیم که می توانیم برای محافظت از 
س��رمایه گذاری های اروپا و منفعت راهبردی امنیتی 
اروپا که حفظ برجام اس��ت انج��ام دهیم. موگرینی 
خرداد 97 هم پس از نشست وزرای خارجه اروپا اظهار 
داشت: کمیسیون این اتحادیه پیشنهادهای مشخصی 
را برای تعدیل تحریم ها علیه ایران در دست بررسی 
دارد؛ انگیزه اروپا برای حفظ توافق اتمی ایران نه مالی، 
بلکه امنیتی است. »هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان 
ه��م 16 آبان 97 در مصاحبه ای با روزنامه »پاس��ایر 
نویه پرسه« گفت: توافق هسته ای با ایران، امنیت در 
اروپ��ا را افزایش می دهد.  هایکو ماس 19 آذر 97 نیز 

در آستانه نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی 
در بروکس��ل اذعان داش��ته بود: ما برجام را که برای 
امنیت مان مهم است تا زمانی حفظ می کنیم که ایران 
بدون کوچک ترین تخطی بر آن پایبند بماند.  فدریکا 
موگرینی یک بار دیگر در 22 دی 97 در پایان نشست 
وزرای خارجه اروپا در بروکسل تصریح کرد: »وزرای 
خارج��ه اروپا در بروکس��ل تصمیم گرفتن��د روابط 
محکم      تر و  گسترده تری با ایران داشته و تاش کنند 
با گذش��ت زمان در توافق هسته ای ایران، اعتماد دو 
طرف تقویت شود تا منافع اقتصادی و امنیتی اروپا که 
این توافق تضمین کننده آن است محقق شود؛ تاش 
می شود تا تدابیر و راهکارهایی برای حفظ این توافق 
اتخاذ ش��ود. لغو توافق هسته ای تهران امنیت اروپا و 
منطقه را تضعیف می کند و خطرناک است، بنابراین 
تا زمانی که ایران بدان پایبند است باید به این توافق 

اعتماد و آن را حفظ کرد«.
ظریف و خون شهدای هفتم تیر و اهواز! ■

اظهارنظر  ه��ای صریح مقام��ات اروپایی به وضوح 
نش��ان می دهد برجام امنیت اروپ��ا را تضمین کرده 
است. شاید مهم ترین کارکرد امنیتی برجام برای اروپا 
آن باشد که ایران توانسته است با مهار تروریست  های 
دست نشانده آمریکا در منطقه، از صادرات تروریسم به 
اروپا در قالب  های مختلف از جمله بحران پناهجویان 
جلوگی��ری کند. بنابرای��ن به غیر از تحق��ق اهداف 
اس��تراتژیک مانند از بین بردن برنامه هسته ای ایران، 
اروپایی ها می گویند برجام امنیت آنها را نیز تضمین 
کرده اس��ت. اما نکته اساس��ی اینجاس��ت که برجام 
در حال��ی برای اروپایی ها یک توافق 2 س��ر برد بوده 
که دس��تاورد و آورده آن ب��رای ایران نه تنها در حوزه 
اقتصادی تقریبا هیچ بوده، بلکه حاا برای امنیت کشور 
نیز خطرس��از شده است. تنها چند روز پس از خروج 
آمریکا از برجام، در روزهایی که دولت حسن روحانی 

توسط محمدجواد ظریف تاش می کرد این گزینه را 
در ایران تقویت کند که با خروج آمریکا اتفاقی نیفتاده 
و تضمین اروپا اعتب��ار دارد، دولت هلند 2 دیپلمات 
ایرانی را از کشورش اخراج کرد. همزمان مشخص شد 
محمدرضا کاهی صمدی، تروریس��ت عضو گروهک 
منافقین در این کش��ور به هاکت رسیده است. نکته 
قابل تامل اینکه 2 دیپلمات ایرانی اخراج شده از هلند، 
پس از مرگ کاهی عازم ماموریت به این کشور شده 
بودند، بنابراین هیچ سند و مدرکی علیه این دیپلمات ها 
وجود نداشت. به فاصله کمی بعد، فرانسه مدعی اقدام 
ایران برای بمب  گذاری در همایش منافقین در پاریس 
شد. آنها بر اساس این ادعا یک دیپلمات کلیدی ایران 
را از فرانسه اخراج کردند و با همکاری آلمان، بلژیک و 
اتریش، اسداه اسدی دیپلمات حرفه ای و بسیار مهم 
ایران در اروپا نیز بدون هیچ دلیلی دستگیر شد و هنوز 
هم به شکل غیرانسانی در بازداشت به سر می برد. در 
ادامه این سریال اروپا در حمایت از تروریست ها، کمی 
بعد دانمارک نیز مدعی ش��د یک ایرانی تبار به دلیل 
پاییدن یکی از عناصر گروهک تروریس��تی ااحوازیه 
در این کش��ور بازداشت شده اس��ت. این کشور پس 
از طرح این ادعا، به همراه برخی دیگر از کش��ورهای 
شمال اروپا بیانیه   هایی علیه ایران منتشر کرد. در کنار 
این اقدامات عحیب علیه دیپلمات  های ایرانی، اماکن 
دیپلماتی��ک ایران در اروپا نی��ز آماج حمات عناصر 
وابسته به گروهک  های تروریستی قرار گرفت. حمایت 
عجیب کشورهای اروپایی از اعضای گروهک منافقین 
و تروریس��ت   هایی نظیر ااحوازیه در حال��ی رخ داد 
که جنایات این تروریست ها علیه مردم مظلوم ایران 
غیرقابل کتمان اس��ت. صمدی کاه��ی عامل انفجار 
ح��زب جمهوری بود که ط��ی آن 72 نفر از مقامات 
ارشد کشور از جمله شهید بهشتی به شهادت رسیدند. 
گروهک ااحوازی��ه نیز از گروهک  های تروریس��تی 
وابسته به س��عودی است که دست به خونریزی  های 
متعددی در اس��تان خوزستان زده است. از جمله در 
جریان حادثه تروریستی شهریورماه امسال در اهواز، 
این گروهک تروریستی رسما از هلند مسؤولیت این 
حادثه تروریس��تی را بر عهده گرفت! حاا اروپا مأمن 
و بهشت امن این تروریست  های خونخوار شده است؛ 
موضوعی که حتی مورد اش��اره حس��ن روحانی قرار 
گرفت. روحانی امس��ال در سخنرانی خود در نشست 
عمومی سازمان ملل متحد گفت: »ما به عنوان قربانیان 
دیروز و امروز تروریسم، همواره در صف مقدم مبارزه 
واقعی با تروریسم بوده ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز 
عزادار ش��هادت ده ها انسان بی گناهند که روز شنبه 
توسط تروریست هایی به خاک و خون کشیده شدند 
ک��ه با کمال وقاحت از برخی پایتخت های غربی و در 
مصاحبه با رس��انه هایی که در غرب با دارهای نفتی 
اداره می شوند مسؤولیت این وحشیگری را پذیرفتند«. 
عاوه بر همه اینها هفته گذش��ته و در ش��رایطی که 
اتحادی��ه اروپا باید برای 3 بار خل��ف وعده در ثبت و 
اج��رای کانال وی��ژه مالی )SPV( پاس��خگوی ایران 
 می بود، اعام شد این اتحادیه در ارتباط با آنچه حمایت 
ایران از طرح های تروریس��تی در پاریس و کپنهاگ 
خوانده، قرار است 2 شخص و یک نهاد ایرانی مرتبط با 

وزارت اطاعات را تحریم کند.

سیاسی ۰ ۲

SPV وعده جدید اروپا برای ارائه
وزیر خارجه آلمان اب��راز امیدواری کرد در 
هفته های آتی کانال مالی پرداخت ویژه با ایران 
نهایی ش��ود. به گزارش فارس، »هایکو ماس« 
وزیر خارجه آلمان در گفت و گو با نشریه آلمانی 
»اشپیگل« ایجاد کانال مالی اروپا با ایران به رغم 
اعمال فشارهای آمریکا را دشوار توصیف کرد. 
خبرنگار اشپیگل با اشاره به اینکه یکی از مواردی 
ک��ه »دونالد ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا از 
پیگی��ری چندجانبه گرایی در سیاس��ت های 
جهانی خودداری کرده اس��ت، سیاس��ت های 
وی درب��اره ایران اس��ت و به خ��روج آمریکا از 
توافق هسته ای با ایران )برجام( و اعمال مجدد 
تحریم ها اش��اره کرد و درباره سیس��تم انتقال 
مالی میان اتحادیه اروپایی و ایران مس��تقل از 
دار آمریکا از وزیر خارجه آلمان پرسید ایجاد 
چنین ساختاری چقدر طول می کشد؟ ماس در 
پاسخ گفت: »امیدوارم ما بتوانیم کانال پرداخت 
را در هفته های آتی نهایی کنیم. ما به سرعت 
در حال کار بر روی نیازهای نهایی هس��تیم و 
تعیین کشوری که میزبان این کانال مالی باشد 
هم شامل آن می شود. چنین چیزی در مقابل 
آمریکا آس��ان نیس��ت، چرا که تاش می کند 

اعمال فشار داشته باشد«.

SPV از ابتدا بازی بود

دبیرکل جمعی��ت رهپویان 
 SPV :انقاب اسامی گفت
از ابتدا ب��ازی ای بیش نبود، 
زیرا اروپاییان برای اجرای آن 
اراده ای ندارند. پرویز سروری 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: 
معتقدم SPV از ابتدا بازی ای بیش نبود، زیرا 
اروپایی ها از طرفی SPV را مطرح و از س��وی 
دیگر در مذاکرات دائما اعام کردند اقتصاد ما 
مربوط به بخش خصوصی اس��ت و دولت ها در 
آن اختیار ندارن��د. دبیرکل جمعیت رهپویان 
انقاب اس��امی اف��زود: به نظ��رم SPV اجرا 
نخواهد ش��د، زی��را اروپاییان ب��رای اجرای آن 
اراده ای ندارند و این موضوع فقط برای امیدوار 
کردن و در س��کون قرار دادن کشور ایران بود، 
حتی اگر خواستار برقراری رابطه مالی با ایران 
هم باشند اما با توجه به تهدیدات آمریکا، این 
طرح انجام نخواهد شد. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: اروپا در مس��یر تعبیه شده آمریکا در حال 
حرکت اس��ت و خروج آمریکا از برجام به علت 
فشار به ایران برای پذیرفتن مذاکرات هسته ای 

و حقوق بشر بوده است.

تحریم ایران توسط اروپا 
»جرم« است

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اینکه 
اروپا به گروه های معارض جمهوری اس��امی 
ایران پن��اه داده و به بهانه همان گروه ها ایران 
را تحری��م می کند، یک جرم و خاف مضاعف 
از سوی آنهاست. نوذر شفیعی در گفت وگو با 
مهر، درباره اقدام��ات اخیر اتحادیه اروپایی در 
قبال ایران گفت: هر کشوری باید مسیر آینده 
خود را روش��ن کند، به طور مثال اگر اروپا به 
دنبال ارتب��اط و همکاری با ایران اس��ت باید 
از ط��رح برخی بهانه تراش��ی های جزئی علیه 
ایران پرهیز کند. کارشناس مسائل بین الملل 
ب��ا بیان این که اگ��ر اراده اروپا تداوم همکاری 
و ارتب��اط با ایران اس��ت، نباید کاری کند این 
مساله دچار تزلزل شود، افزود: نباید این مساله 
را فراموش کنیم که خاک کشورهای اروپایی 
به محل تجمع گروه های معارض ایران اعم از 
گروه های تجزیه طلبی همچون گروه ااحوازیه 
یا گروه های براندازی چون س��ازمان منافقین 
بدل ش��ده است که اساسا با تعامل و همکاری 
سازگاری ندارد. وی اظهار داشت: اینکه اروپا به 
گروه های معارض جمهوری اسامی ایران پناه 
داده و به بهانه هم��ان گروه ها ایران را تحریم 
می کن��د این ی��ک جرم و خ��اف مضاعف از 
سوی آنهاس��ت، چرا که اگر آنها اراده سیاسی 
در ت��داوم همکاری با ایران دارند، نباید به این 
گروه ها در داخل خاک کش��ورهای خود اجازه 

فعالیت دهند.

ظریف امروز به عراق می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ظریف 
یکش��نبه )امروز( در صدر یک هیات بلندپایه 
سیاس��ی و اقتصادی عازم عراق خواهد شد. به 
گزارش مهر، بهرام قاس��می، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کش��ورمان اعام کرد: محمدجواد 
ظریف یکش��نبه )امروز( در ص��در یک هیات 
بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم عراق خواهد 
شد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مدیران 
ارشد ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی 
وزیر ام��ور خارج��ه را در این س��فر همراهی 
خواهند کرد. قاسمی دیدار با مقامات بلندپایه 
عراقی و ش��رکت در همایش تجاری مشترک 
تجار 2 کش��ور در چند شهر عراق بویژه کربا 
و س��لیمانیه را از جمله برنامه ه��ای وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��امی ایران در این س��فر 

مهم منطقه ای برشمرد.

»وطن امروز« از موازنه امنیتی توافق هسته ای برای ایران و اروپا گزارش می دهداخبار

بدتر از هیچ!
دیپلماسی

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷وطن امروز  شماره ۲6۳۱ 

نما
دستپخت سرآشپز جواد!

آژانس بین المللی انرژی اتمی آذرماه امسال برای چهاردهمین بار اعام کرد ایران همه تعهدات خود در برجام را 
اجرا کرده و همچنان نیز به تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند است. اشاره بازرسان آژانس به تعطیلی بخش 
عمده ای از برنامه هسته ای ایران است که بر اساس برجام تعطیل یا تخریب شده است. تعطیلی برنامه هسته ای 
ایران اما برای مردم ایران هیچ آورده اقتصادی نداش�ت. آمریکا از برجام خارج ش�د و تحریم های جدیدتری 
علی�ه ای�ران اعمال کرد. اروپا نیز در اجرای تعهداتش بدعهدی کرد و حاا با خروج آمریکا از این توافق، هیچ 
اقدام موثری برای اجرای مفاد برجام و زنده نگه داشتن این توافق انجام نداده است. به عبارتی در حوزه توازن 
»هسته ای – معیشت«، دولت روحانی بازنده بزرگ برجام بود. آنها بخش عمده ای از برنامه هسته ای را تعطیل 
کردن�د و هنوز نیز آن را تعطیل نگه داش�ته اند و در مقاب�ل از دریافت تضمین های حداقلی از اروپا نیز معطل 
مانده اند! اما در حوزه امنیتی ماجرا فراتر از این است. بر اساس اظهارات مقامات ایرانی و اروپایی، برجام امنیت 
اروپ�ا را تضمین کرده اس�ت اما در عمل اروپا طی ماه های اخیر تمام ت�اش خود را برای تقویت گروهک های 
تروریس�تی ضدایرانی در خاک خود انجام داده اس�ت. اروپا نه تنها تروریس�ت های ضدایرانی را تقویت کرده 
است، بلکه با برخوردهای غیرقانونی با دیپلمات های ایرانی در اروپا، اراده خود را برای تضعیف بنیه اطاعاتی 
ایران نشان داده است. متاسفانه در مقابل این رفتار ضدامنیتی اروپا، وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در 
یک انفعال محض به سر می برد. برخی کارشناسان معتقدند تنها دلیل وزارت امور خارجه برای اقدام متقابل و 
عزتمندانه در مقابل اروپا، موضوع SPV بوده است. آنها در مقابل پذیرش واقعیت مرگ برجام مقاومت کرده و 
حاضر شدند از حقوق دیپلماتیک دیپلمات های ایرانی چشم پوشی کنند و حتی انتقادها به خاطر عدم پیگیری 
ماج�رای صمدی کاه�ی را به جان بخرند اما امیدهای خود برای SPV را زن�ده نگه دارند. از این حیث به نظر 
می رس�د برجام نه تنها موجب رونق اقتصادی نش�د، بلکه حاا یک گزاره و عامل علیه امنیت ملی ایران نیز 
شده است. برجامی که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ اقتصاد را بچرخاند، حاا هم بخش بزرگی از 

هسته ای را تعطیل کرده، هم چرخ کارخانه ها را کنده و هم بنیه امنیت ملی را به مخاطره انداخته است.

حس��ن روحانی روز پنجشنبه در 
دومین مراس��م س��الگرد مرحوم 
هاش��می رفسنجانی مدعی ش��د هاشمی اولین 
کسی بود که موش��ک ها را در ایران ساخت! روز 
گذشته دکتر حمیدرضا مقدم فر، کارشناس مسائل 
سیاس��ی به این اظه��ارات واکنش نش��ان داد و  
خواستار عذرخواهی از خانواده شهید طهرانی مقدم 
به خاطر این سخنان شد. وی گفت: اظهارات اخیر 
مبنی بر اینکه صنعت دفاعی و موش��کی یادگار 
آیت اه هاشمی اس��ت، ناشی از نشناختن تاریخ 
موشکی است. حمیدرضا مقدم فر در گفت وگو با 
تس��نیم، درباره اظهارات اخیر روحانی در مراسم 
دومین سالگرد ارتحال مرحوم هاشمی رفسنجانی 
ک��ه صنع��ت دفاعی و موش��کی را ی��ادگار آقای 
هاش��می نامید، گفت: باید توجه داش��ت اغراق و 
قلب واقعیت ها به نام تکریم، نتیجه معکوس دارد 

و موجب تخریب ایشان می شود. کارشناس مسائل 
سیاسی خاطرنش��ان کرد: اینکه صنایع دفاعی و 
موشکی کش��ور در وضعیتی از کارآمدی و ابهت 
قرار دارد که هر کسی به آن افتخار و برای سهیم 
دانستن در شکل گیری اش رقابت می کند، نشانه 
خوب و افتخارآمیزی اس��ت ام��ا در این روایت ها 
باید به واقعیت های تاریخی هم اعتنا شود. وی با 
اش��اره به اینکه قطعاً آقای هاشمی هم به واسطه 
مسؤولیت خود، در کنار دیگر مسؤوان، در افتخار 
موشکی کش��ور سهیم هستند، گفت: اما صنعت 
موش��کی را یادگار ایشان دانس��تن و غلو درباره 
نقش ایش��ان، ظلم و جفا به تاریخ و وجدان است. 

مقدم فر در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از آیت اه 
هاشمی در س��ال های پایانی زندگی شان کدهای 
روش��نی هست که نشان می دهد توصیفات اخیر 
آق��ای روحان��ی را چندان هم ب��رای خود افتخار 
نمی دیدند! مثاً آقای هاش��می 20 مرداد 95 در 
جمع مدیران و مسؤوان آموزش وپرورش کشور 
عماً سرمایه گذاری در صنایع نظامی و دفاعی را 
تخطئه می کن��د و می گوید: »اگر می بینید امروز 
ژاپ��ن و آلمان محکم ترین اقتصاد دنی��ا را دارند، 
اینه��ا بعد از جنگ جهان��ی دوم از نیروی نظامی 
محروم ش��دند و ممنوع شدند که نیروی نظامی 
داشته باشند. نیروهای نظامی بیشترین خرج های 

کشورهای در حال جنگ را می بردند. پول های شان 
آزاد شد و به سمت کارهای علمی و تولیدی رفت. 
اقتصاد علمی و دانش بنیان برای خودش��ان ایجاد 
کردند؛ آسیب پذیر هم نیس��تند. این راه در ایران 

باز شده است«. 
وی اف��زود: لذا حتی اگر آقای هاش��می را به 
توصی��ف آق��ای روحانی، اصطاح��اً پدر صنعت 
دفاعی و موشکی هم بدانیم -که با توجه به موارد 
فوق الذکر، نسبتی با واقعیت ندارد- ایشان تمایل 
داشت این فرزند را سرراهی کرده و در خیابان رها 
کند! وی در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد جا 
دارد به علت این تحلیل های نادرس��ت از خانواده 
معظم شهید طهرانی  مقدم، این دانشمند و سردار 
شهید و پارس��ای بی ادعا و همه رزمندگان اسام 
برای ای��ن آدرس های غلط تاریخی عذرخواهی و 

دلجویی شود.

انتقاد مقدم فر از اظهارات اخیر روحانی درباره هاشمی

از خانواده شهید طهرانی مقدم عذرخواهی شود
واکنش



گروه اقتصادی: نه آن زمانی که بانک مرکزی دستور 
کاهش سود سپرده  بانکی تا 15 درصد داد و نه حاا 
که بانک ها یکی در میان معافیت 15 درصد را برای 
سپرده های بلندمدت گرفتند، بانک ها آنطور که باید 
و شاید به دستورات سیاست گذار خود یعنی بانک 
مرکزی اعتنایی نکردن��د، از این رو همواره مدیران 
بانک مرکزی بر این موضوع اصرار داشته اند که ابزار 
ازم را برای به خط کردن س��ریع بانک ها ندارند و 

شاهد انفعال آن بوده ایم.  
به گزارش »وطن امروز«، بانک مرکزی برای اینکه 
بتواند اقتدار خود را حفظ کند و سیاست هایش را 
پیش ببرد ابزارهایی مانند سامانه چکاوک، سامانه 
ساتنا، شبکه ش��تاب، فرآیند اجازه تأسیس شعب 
جدید و نرخ ذخیره قانونی برای تش��ویق و تنبیه 
بانک ها دارد و باید از آنها استفاده کند. بانک مرکزی 
مقتدر می تواند بازیگران بد در صنعت بانکداری را 
تنبیه و بازیگران خوب را تشویق کند. بانک مرکزی 
که به عنوان مهم ترین مق��ام ناظر در بخش پولی 
و بانکی شناخته می شود در صورت داشتن اقتدار، 
توانای��ی این را دارد تا انضب��اط پولی را حاکم کند 
و سیاس��ت های خود را پیش بب��رد. بانک مرکزی 
در کش��ور ما هیچ وقت مقام ناظر خوبی نبوده یا از 
ابزارهای موجود برای اعمال نظارت استفاده نکرده 
اس��ت. به همین دلیل یکی از مشکات بانکی ما، 
عدم اجرای تصمیمات بانک مرکزی توسط سیستم 

بانکی کشور است. 
هزینه پایین نقض قوانین در سیستم بانکی ■

به دلیل نبود یا کم بودن ضمانت اجرایی هزینه 
نقض قوانین، شبکه بانکی کشور به کرات دستورات 
و بخشنامه های بانک مرکزی را نقض کرده و نسبت 
به اجرای آن بی توجه بوده اس��ت، در صورت ادامه 
این وضعیت، تنه��ا بانک هایی متضرر می ش��وند 
که به دس��تورات بانک مرکزی پایبند بوده اند. این 
کار موجب تضعیف جایگاه بانک مرکزی به عنوان 
مهم ترین مقام پولی کشور می شود. یکی از مصادیق 
نقض دستورالعمل های بانک مرکزی بحث کاهش 
نرخ س��ود بانکی بود. وقتی تصمیم گرفته شد که 
نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یابد، بانک های 
متخلف با عدم اجرای این دستور و با باا نگه داشتن 
نرخ س��ود، بخش زیادی از سپرده ها را جذب کرده 
و بازی نرخ س��ود بیشتر را شروع کردند، در نهایت 
بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سپرده برخی 
بانک ها که این دس��تورالعمل را رعایت می کردند 
از سیاس��ت خ��ود کوتاه آم��د. بان��ک مرکزی در 
صورت داش��تن اراده ازم، ابزارهای مورد نیاز را در 
اختی��ار دارد تا بتواند بانک ه��ا را وادار به پیروی از 
دس��تورالعمل های خود کند. یکی از ابزارهایی که 
بانک مرکزی برای برخورد با بانک های متخلف در 

اختیار دارد محدود کردن خدمات مربوط به نظام 
پرداخت است که بانک مرکزی برای بانک ها فراهم 

کرده است.
گزینه های روی میز بانک مرکزی ■

بانک مرکزی حداقل 3 ابزار پرداخت مهم به نام 
سامانه چکاوک، سامانه ساتنا و شبکه شتاب را در 
اختیار دارد که می تواند برای اجرای سیاس��ت های 
خود و برخورد با بازیگ��ران بد صنعت بانکداری از 
آنها استفاده کند، چرا که این 3 سامانه قابلیت های 
فراوانی دارند. به عنوان مثال، بانک مرکزي سامانه 
چ��کاوک را برای پذی��رش الکترونیکی چک های 
کاغذی بین بانکی و انجام تراکنش های مبتنی بر آنها 
به صورت کاماً الکترونیکی راه اندازی کرده اس��ت 
که به ج��ای فیزیک چک، تصویر آن برای پردازش 

نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه 
پردازش به صورت الکترونیکی به ش��عبه پذیرنده 
چک بازگردانده  می شود. همچنین در شبکه شتاب 
دامنه وسیعی از تبادات، از قبیل برداشت وجه نقد، 
خری��د الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و 
مانده گی��ری را از طریق خودپ��رداز، پایانه فروش، 
پایانه شعب، اینترنت، تلفن همراه و کیوسک را در بر 
می گیرد و در سامانه ساتنا تسویه مبادات بین بانکی 
به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر انجام 
می ش��ود، بنابراین بانک مرکزی حداقل این 3 ابزار 
را با قابلیت های یادشده در اختیار دارد و در صورت 
لزوم می تواند با کمک ابزارهای گفته شده بازیگران 
بد صنعت بانک��داری را جریمه کن��د، چرا که در 
صورت قطع یا مح��دود کردن یکی از قابلیت های 

ابزاره��ای یادش��ده اعتبار بانک نزد مردم و س��ایر 
بانک ها، همچنین عملکرد و س��ودآوری بانک در 
معرض خطر قرار می گیرد. بانک مرکزی می تواند با 
کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن با استفاده 
از این ابزار نظارتی بانک های متخلف را جریمه کند. 
دیگر ابزارهایی ک��ه بانک مرکزی در اختیار دارد و 
می تواند به وسیله آن بانک های متخلف را جریمه 
کند اجازه تأسیس شعب جدید یا نرخ ذخیره قانونی 
است. بانک مرکزی می تواند به بانک های متخلف 
اجازه تأس��یس ش��عبه جدید ندهد ی��ا اینکه نرخ 
ذخیره قانونی را برای بانک متخلف باا ببرد. بانک 
مرکزی به عنوان مهم ترین مقام ناظر پولی می تواند 
از ابزارهای گفته شده برای تشویق بانک هایی که به 
بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی عمل 
کرده اند و تنبیه بانک های متخلف استفاده کند و 

روز به روز اقتدار از دست رفته خود را پس بگیرد.
 ابزارهای سهل الوصول بانک مرکزی برای مقابله

 با بانک های متخلف
قطع سامانه شتاب، درگاه انتقال وجه و برداشت وجه

قطع سامانه چکاوک، محل بررسی و وصول چک های کاغذی
قطع سامانه ساتنا، بستر تسویه مبادات بین  بانکی

ممانعت از اجازه تاسیس شعبه جدید بانکی
افزایش نرخ ذخیره قانونی یک بانک

بانک مرکزی

 صادرات عین کاای وارداتی
با ارز رسمی و نیمایی ممنوع شد

بر اساس مصوبه هیات وزیران و اباغیه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، صادرات عین کاای 
واردات��ی گروه یک یا وارد ش��ده با ارز نیمایی 

ممنوع شد.
 به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیات 
وزی��ران و اباغیه رض��ا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به گمرک، صادرات عین کاای 
وارداتی گ��روه یک یا  کاای وارد ش��ده با ارز 
نیمایی ممنوع ش��د. در نامه رئیس گمرک به 
همه گم��رکات اجرایی نیز ممنوعیت صادرات 
کاای وارد شده با ارز نیمایی و گروه یک کاایی 
از هم��ه مناطق گمرکی و مناط��ق آزاد و ویژه 

اقتصادی اباغ شد. 

عضو اتاق بازرگانی ایران:
بسیاری از مشکات صادراتی 

ارتباطی با تحریم ندارد
عض��و ات��اق بازرگانی ایران ب��ا بیان اینکه 
بس��یاری از مش��کات صادرات��ی ارتباطی با 
تحریم  ن��دارد، گف��ت: صادرکنن��دگان ما با 
بازاره��ای هدف آش��نایی ندارن��د و از طرفی 
تولیدات بی کیفیت مانع توسعه صادرات است. 
سیدمحمد واعظی با بیان اینکه مشکات 
صادرات به 2 بخش داخلی و خارجی تقس��یم 
می شود، گفت: مشکات داخلی صادرکنندگان 
شامل ورود بدون طرح و برنامه صادرکنندگان 
برای ص��ادرات و ع��دم تولی��د و تهیه بموقع 
کااس��ت. عض��و ات��اق بازرگانی ای��ران افزود: 
صادرکنن��دگان ما با بازارهای هدف آش��نایی 
ندارن��د و از طرفی تولی��دات بی کیفیت مانع 

توسعه صادرات است. 
عض��و اتاق بازرگانی اصفهان بیان داش��ت: 
همچنین صادرکنندگان ما با ابزارهای بازاریابی 
و تبلیغات و اعتبارس��نجی وص��ول مطالبات 
آش��نایی کافی ندارند. وی با بیان اینکه روسیه 
در یک مقطعی حاضر بود بسیاری از کااها را از 
ایران وارد کند، گفت: متاسفانه از این فرصت به 
دلیل اینکه تولید بسیاری از محصوات مان در 

حجم انبوه نبود، نتوانستیم استفاده کنیم.
 واعظ��ی با بی��ان اینکه بخش زی��ادی از 
مشکات صادرات ما به تحریم ارتباطی ندارد، 
گف��ت: ابزاره��ای نوین  پرداخت پ��ول یکی از 
روش هایی اس��ت که در تجارت می توان از آن 
بهره گرفت و بازرگانان کشورهای دیگر از  آن 
استفاده می کنند اما متاسفانه ما از این روش ها 

بهره نگرفته ایم.
 عض��و ات��اق بازرگانی ای��ران با اش��اره به 
مش��کات خارج��ی ص��ادرات بیان داش��ت: 
مشکات در حمل ونقل، تعهدات ارزی صادرات 
و مشکل دریافت پول از جمله مشکات اساسی 

در این بخش است.
 وی ب��ا بیان اینکه رتبه ایران  در س��هولت 
کس��ب وکار در بین 190 کشور به 128 تنزل 
یافته اس��ت، گفت: این در حالی است که سال 
گذش��ته رتبه ایران در این زمین��ه 118 بود و 
کاهش رتبه در ای��ن بخش به عوامل مختلف 
داخلی، خارجی و تحریم ها مرتبط می شود. وی 
با اش��اره به نرخ فعلی قیمت ارز گفت:  اکنون 
قیمت تمام شده برخی محصوات تولیدی در 
ایران با توجه به هزینه نیروی انسانی و هزینه 
انرژی نصف کشور چین است و می توان از این 

فرصت برای صادرات استفاده کرد.

 عزم دوباره دار
 برای افزایش قیمت

ابتدای هفته جاری رون��د افزایش قیمت 
ارز که از چهارش��نبه هفته گذش��ته ش��روع 
شده بود ادامه داشت و دار آمریکا دیروز بین 
11500 تا 11700 تومان در میدان فردوسی 
و سبزه میدان توسط صرافی ها و فروشندگان 

غیررسمی، خرید و فروش  شد.
 این افزایش قیم��ت در حالی اتفاق افتاد 
ک��ه ابتدای دی م��اه قیمت دار ت��ا 10300 
تومان هم سقوط کرده بود. قیمت طا هم در 
روزهای گذشته شاهد رشد نسبی بود و سکه 
تمام به��ار آزادی دوباره در آس��تانه 4 میلیون 

تومان قرار گرفت.
 فع��اان بازار ط��ا افزای��ش قیمت انس 
جهانی را دلیل این افزایش قیمت اعام کرده  
و آن را گذرا دانس��ته اند. بر این اساس عواملی 
مانن��د تاثی��ر قیمت جهانی ط��ا، تعطیات 
کریسمس، ش��ایعه خروج ایران از برجام و در 
نهایت نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و 
عزم واردکنندگان برای ثبت سفارش و تامین 
بازار شب عید از اصلی ترین دایل این افزایش 

قیمت هستند.
 باید توجه داش��ت که ب��ه موازات افزایش 
قیمت ارزهای مختل��ف، بانک مرکزی هم به 
سنوات گذشته با مداخات نقطه ای خود اقدام 
به عرضه ارز مداخل��ه ای 11000 تا 11200 
تومانی ک��رد که تا حدودی مان��ع از افزایش 

افسارگسیخته قیمت ارز در بازار آزاد شد. 

واکنش مجدد بانک مرکزی به شایعات:
مردم نگران نباشند؛ از دارایی 
سپرده گذاران صیانت می کنیم

بانک مرکزی از مردم می خواهد به شایعات 
درباره بانک ها توجه نکنند و مطمئن باشند این 
بان��ک به عنوان نهاد ناظ��ر و متولی بازار پول از 
حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه نخواهد 
داد هیچ گونه آس��یبی به دارایی ه��ای آنها وارد 
ش��ود.   بانک مرکزی با صدور اطاعیه ای اعام 
کرد: مردم عزیز توجه دارند که در ماه های اخیر 
به رغم تاش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و 
روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری 
می کند، بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران 
با همکاری ارکان نظام و بویژه حمایت روس��ای 
محترم قوای سه گانه توانسته است ثبات نسبی 
را در ب��ازار ارز ایجاد کرده و ثب��ات بازار پول را 
تداوم بخشد. بدیهی است این اقدامات، آنهایی 
را که به اخال بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته 
بودند، به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً 
درباره بانک ها برای ایج��اد تزلزل در بین مردم 
واداشته است. بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران از مردم عزیز می خواهد به شایعات درباره 
بانک ها توجه نداش��ته باشند و مطمئن باشند 
بان��ک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار 
پول از حق��وق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه 
هیچ گونه آسیب به دارایی های آنها را نخواهد داد.

  افزایش قیمت بهانه مناسبی
برای حفظ صنعت خودروسازی نیست

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: نمی توان با توجیهاتی 
مانند حفظ صنعت خودروس��ازی که در طول 
سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده است 

افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.
محس��ن کوهکن ری��زی، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس گفت:  در هر قراردادی 
که منعقد می شود ممکن است به دلیل افزایش 
قیمت مواد اولیه، س��ودی ک��ه طرف متعهد به 
دست می آورد کاهش پیدا کند یا به صفر برسد، 
حال این س��وال مطرح می شود آیا تولیدکننده 
می تواند برای جبران این زیان با افزایش قیمت، 
طرف مقابل را مجبور به پرداخت پول بیشتری 
کند؟ مس��لما جواب منفی اس��ت، چ��را که در 
صورتی که قیمت م��واد اولیه کاهش پیدا کند 
تولیدکنن��دگان از قیمتی که در ق��رارداد توافق 
شده مبلغی کس��ر نمی کنند. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه زمانی که 
ش��رایط ارائه خدمات و تحویل کاا در قراردادها 
مشخص می شود هیچ یک از طرفین نمی توانند 
از اجرای مس��ؤولیت ش��انه خالی کنند، اظهار 
کرد: شرکت های خودروساز یا هر واحد تولیدی 
دیگری می توانند ش��رایط اقتصادی آینده را تا 
حدودی پیش بینی  کرده و پس از در نظر گرفتن 

تمام شرایط و احتماات آینده حرکت کنند. 

 خریداران خودروهای سنگین
 از سایپادیزل دوباره تجمع کردند

رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل ونقل 
بین شهری، دیروز برای چندمین بار با تجمع مقابل 
سایپا دیزل، خواستار تعیین زمان دقیق تحویل 
خودروهای خود از این شرکت خودروسازی شدند. 
به گزارش فارس، تعدادی از رانندگان خودروهای 
سنگین ناوگان حمل ونقل بین شهری که در طرح 
پیش فروش و نوسازی ناوگان فرسوده در سال 95 
ش��رکت کرده و با گذشت بیش از 18 ماه تاخیر، 
هنوز موفق به تحویل گرفتن خودرو های ولوو از 
شرکت س��ایپادیزل نش��ده اند، دیروز مقابل این 
خودروسازی تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی 
خواستار مشخص شدن زمان تحویل خودروهای 

خود شدند. 

 پیش بینی کاهش ۴۴ درصدی
سود شرکت های دولتی در سال ۹۸

بررس��ی ایحه بودجه نشان می دهد، ضمن 
یک دهم شدن سود ابرازی بانک مرکزی، سود 
شرکت های دولتی در ایحه بودجه سال 98 با 
کاهش 44 درصدی مواجه شده است. به گزارش 
تسنیم، بررسی بودجه شرکت های دولتی نشان 
می دهد، س��ال آینده س��ود ابرازی شرکت های 
دولتی با افت 44 درصدی از 19/6 هزار میلیارد 
تومان به 11 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد 
یافت. بر این اس��اس س��ال آینده شرکت مادر 
تخصصی نفت 4/3 هزار میلیارد تومان پرداخت 
خواهد کرد که این رق��م حدود 40 درصد کل 
س��ود دریافتی ش��رکت های دولتی را تشکیل 
می دهد. همچنین سود بانک مرکزی از 10هزار 
میلیارد تومان به 1/3 هزار میلیارد تومان کاهش 
خواه��د یاف��ت. در واقع س��ود پرداختی بانک 
مرکزی تقریبا یک دهم خواهد ش��د. همچنین 
در ایحه بودجه 98 برخاف ایحه سال جاری، 
درآمدی از محل س��ود شرکت مادر تخصصی 
مدیریت و تولید نی��روی برق ایران و همچنین 

شرکت گاز استان تهران لحاظ نشده است.

بازرگانی

3اقتصاد وطن امروز  شماره 2631 یکشنبه 23 دی 1397

اتاق

خودرو

»وطن امروز« از گزینه های روی میز بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات اعتباری دورزننده قانون گزارش می دهد

خط و نشان برای بانک های سودجو!
همتی به بانک هایی که بیشتر از 20 درصد سود بدهند هشدار جدی داد

نما
بانک مرکزی می تواند در برابر سود 20 درصدی مقاومت کند؟

اگرچه بانک ها طی ماه های گذشته برای جذب سپرده ها، رقابتی تنگاتنگ را با همتایان خود در نرخ سود 
باای مصوبه شورای پول و اعتبار انجام می دادند اما بانک مرکزی می گوید بساط سودهای باا جمع شده 
است و اکنون حتی اگر بانکی به صورت خودسرانه و بدون مجوز سود باای 20 درصد به سپرده های بانکی 
بدهد، متخلف شمرده شده و پرونده اش از سوی نهادهای نظارتی پولی و بانکی بررسی خواهد شد، البته 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم به این نکته اش�اره داشته و بار دیگر تاکید کرده است که 
بانک ها دیگر باای 20 درصد، به س�پرده های مردم سود نمی دهند اما مشاهدات میدانی گویای موضوع 
دیگری است و به نظر می رسد بانک مرکزی برای تنبیه بانک های متخلف باید از فاز تهدید خارج و وارد 

فاز اجرایی شود. 

واگذاری آلومینیوم المهدی اشتباه بود پوشش گازرسانی در ایران به 93/6 درصد رسید
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: 
تاکنون 1139 ش��هر و 27338 
روستای ایران گازدار شده اند و 97 درصد جمعیت 
ش��هری کش��ور و 82 درصد جمعیت روستایی 

ایران از پوش��ش شبکه گاز 
برخوردارند به ط��وری که از 
مجموع جمعیت ایران 93/6 
درصد از پوش��ش شبکه گاز 
برخوردار شده اند. به گزارش 
تسنیم، حسن منتظرتربتی، 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: در 
سال 57 تنها 45 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 
ایران تولید می کردیم که این رقم در حال حاضر 

800 میلیون مترمکعب در روز است. 
مع��اون وزیر نفت با بی��ان اینکه »طبق قولی 
که به رئیس جمهور داده ایم هر روز به 10 روس��تا 

گازرس��انی می ش��ود« گفت: در حالی که طبق 
بودجه سنواتی کشور در این بخش تنها در طول 
یک س��ال می توانیم به 3هزار روس��تا گازرسانی 
کنیم امسال در 40  سالگی انقاب، گازرسانی به 
5هزار روس��تای کشور را در 

دست اقدام داریم. 
مدیرعامل ش��رکت ملی 
گاز ای��ران در ادام��ه تصریح 
ک��رد: تا ام��روز تم��ام پول 
فروش گاز به عراق را به یورو 
دریافت کرده ایم و اینکه عنوان ش��ده از این پس 
عراقی ه��ا می خواهند پول خرید گاز از ایران را به 
دینار پرداخت کنند، باید با بانک مرکزی ایران به 
توافق برسند و هرآنچه بانک مرکزی در این زمینه 
مش��خص کند، به همان ش��یوه این پول تسویه 

خواهد شد. 

نماینده مردم بندرعباس در 
مجلس، از تاش س��ازمان 
خصوصی  سازی برای بازگشت مجتمع آلومینیوم 

المهدی به خریدار قبلی خبر داد. 
احمد مرادی در گفت وگو 
با خانه ملت، با اش��اره به فسخ 
المهدی  آلومینی��وم  واگذاری 
و هرم��زال، گف��ت: س��ازمان 
خصوصی  سازی تاش می کند  
بار دیگر خریدار قبلی آلومینیوم 

المهدی و هرمزال به مجتمع بازگردد. وی افزود: اگر 
بار دیگ��ر این خریدار به مجتمع آلومینیوم المهدی 
و هرمزال بازگردد اشتباهی بزرگ تکرار می شود که 
از دستگاه  های نظارتی و امنیتی تقاضا می شود مانع 

چنین کاری شوند. 
وی با بیان اینکه نامه ای به کمیس��یون اصل 

90 مجلس شورای اس��امی ارسال شده تا مانع 
این واگذاری شوند، ادامه داد: امروز یکشنبه  تیمی 
از کمیسیون اصل 90 مجلس به بندرعباس سفر 
می کنند تا مش��کات و موضوع��ات آلومینیوم 
المهدی و همچنین واگذاری 
مج��دد مجتمع ب��ه خریدار 
قبلی را بررس��ی و پیگیری 
کنند. عضو کمیسیون انرژی 
با  مجلس ش��ورای اسامی 
تاکی��د بر اینک��ه آلومینیوم 
المهدی در ح��ال حاضر وضعیت خوبی از لحاظ 
م��واد اولیه ن��دارد، افزود: هم اکن��ون مپنا، بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( 
می توانند مجموعه آلومینیوم المهدی را مدیریت 
و با واگذاری بخشی از س��هام به کارگران اوضاع 

را آرام کنند.

خصوصی سازیانرژی

مدیرعام��ل بورس ان��رژی با 
اشاره به اینکه زمان عرضه های 
آتی نفت در بورس انرژی منوط به تصمیم شرکت 
ملی نفت است، گفت: امکان تسویه کامل بر اساس 
ری��ال ایران و افزایش مدت تس��ویه از 60 به 90 
روز اصلی ترین تغییرات اطاعیه نوبت سوم عرضه 
نفت اس��ت. سیدعلی حس��ینی پیرامون آخرین 
اقدام ها برای عرضه نوبت س��وم نفت خام س��بک 
ایران در این بازار گفت: در اطاعیه عرضه جدید، 
پیشنهادهای ارائه ش��ده به وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران بررسی شده و بر اساس آن مدت 

دوره تس��ویه معامات نفت خام از 60 به 90 روز 
افزایش یافته است. در عین حال این امکان برای 
خریداران فراهم شده که معامات نفت خام به طور 
کامل بر اساس ریال ایران تسویه شود. وی درباره 
زمان عرضه های آتی، آن را منوط به تصمیم گیری 
شرکت ملی نفت ایران دانست و بیان کرد: قاعدتاً 
شرکت ملی نفت ایران باتوجه به رویکرد سازنده ای 
که در این باره دارد متناسب با شرایط و صاحدید 

خود تصمیم ازم را اتخ��اذ خواهد کرد. به گفته 
حسینی، حجم عرضه نفت خام سبک ایران در این 
مرحله معادل 3 میلیون بش��که خواهد بود که به 
صورت محموله های یک میلیون بشکه ای روانه میز 
فروش خواهد شد. البته محموله ها همچنان 35 
هزار بشکه ای خواهد بود. مدیرعامل بورس انرژی از 
رشد قابل تامل کدهای معاماتی داخلی و خارجی 
پ��س از عرضه موفق نفت خام در نوبت اول و دوم 

س��خن گفت و افزود: در بازار س��ایر فرآورده های 
نفتی نیز هم اکن��ون روزانه نزدیک به 20 فرآورده 
هیدروکربوری عرضه می ش��ود. ضمناً با توجه به 
افزایش��ی ش��دن روند قیمت جهانی نفت خام به 
نظر می رس��د دوباره رونق به این بازار بازگش��ته 
است. حس��ینی افزود: در بازار فرآورده های نفتی 
بورس انرژی در حالی عرضه های گاز مایع فشرده 
)LPG( در محموله های 5 هزار تنی معامله می شد 
که هم اکنون حجم این معامات به محموله های 
10 هزار تن افزایش یافته و پیش بینی ها حاکی از 

رشد این معامات در آینده است. 

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد

فروش نفت در بورس منتظر اجازه شرکت ملی نفت

معاون ام��ور صنای��ع وزارت 
صنع��ت از افزای��ش زم��ان 
ثبت س��فارش کاا از 3 م��اه به 6 م��اه خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، فرش��اد مقیمی در نشست 
هم اندیشی خود با تشکل های تخصصی صنعت 
دخانیات با اش��اره به نشس��ت مش��ترک وزارت 
صم��ت با گمرک اع��ام کرد: بر اس��اس توافق 
انجام ش��ده، زمان ثبت س��فارش کاا از 3 ماه به 
6 م��اه افزایش یافته اس��ت. وی افزود: با افزایش 

زمان اعتبار ثبت س��فارش کاا، مشکاتی نظیر 
رون��د طوانی ترخی��ص کاا و احتم��ال ابطال 

ثبت سفارش کاهش خواهد یافت. 
مقیم��ی همچنی��ن از تمدید ثبت س��فارش 
به صورت سیس��تمی خب��ر داد و گفت: بتازگی 
تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه 

در نظر  گرفته ش��ده اس��ت که نیازی به مراجعه 
حضوری افراد نخواهد داشت. وی همچنین درباره 
خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه به نیاز داخلی 
نیز گفت: در صورتی که تولیدکنندگان داخلی به 
م��واد اولیه برای تولید محصوات دخانی نیازمند 
باش��ند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی نباش��د 

تدابی��ری برای  واردات و ص��ادرات تنباکو در نظر 
گرفته خواهد شد. 

وی در ادامه توانمندس��ازی و حمایت از تولید 
داخلی را از برنامه های مهم وزارت صنعت توصیف 
کرد و گفت: تش��کل های تخصصی نظیر صنعت 
دخانیات در کنار سایر صنایع با احصای مشکات و 
چالش های صنعت و ارائه راهکارهای اجرایی نقش 
تعیین کننده ای در بهبود فضای کسب و کار بویژه 

تولید خواهند داشت.

زمان اعتبار ثبت سفارش کاا به 6 ماه افزایش یافت تجارت

بورس نفت

دار

بودجه

روز
ن ام

  وط
س:

 عك
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رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل:
 ان شاءاه سربازان وطن

همیشه شاد باشند
رئیس اداره س��رمایه انسانی 
ستاد کل نیروهای مسلح در 
واکنش به انتش��ار ویدئویی 
مبنی بر ش��ادی چند سرباز، 
در اینس��تاگرام منتس��ب به 
خود نوشت: ان ش��اءاه سربازان وطن همیشه 
شاد و دلخوش و سرزنده باشند. فکر کنید جوان 
خودتان است! حق شادی ندارد؟ دشمن شادکن 

نباشیم. 
به گزارش »وطن امروز«، س��ردار موس��ی 
کمالی، رئیس اداره س��رمایه انسانی ستاد کل 
نیروهای مس��لح به انتش��ار ویدئویی مبنی بر 
ش��ادی چند سرباز، واکنش نش��ان داد. سردار 
کمال��ی در یک اس��توری آن ه��م در صفحه 
اینس��تاگرامی منتس��ب به خود در واکنش به 
انتش��ار این ویدئو، نوشت: ان ش��اءاه سربازان 
وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند. 
عده ای گایه مند هستند و خودشان دست در 
دست دشمن باعث نفاق بین یگان ها هستند. 
سردار کمالی نوشت: یک کلیپ ساده شادی از 
سربازان که حتما در هر جایی صورت می گیرد 
اما فیلمش پخش نمی ش��ود. فکر کنید جوان 
خودتان است! حق شادی ندارد؟ دشمن شادکن 

نباشیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خبر داد
 لغو طرح خرید خدمات آموزشی

 از بودجه ۹۸ 

سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: طرح خرید خدمات آموزشی در 
کمیس��یون آموزش از ایحه لغو شده و تصور 
می کنم مابقی بودجه به همان شکل تصویب 

شود. 
میرحمای��ت می��رزاده در برنامه تلویزیونی 
پرسش��گر که ب��ا موض��وع »بررس��ی بودجه 
آموزش وپ��رورش« پخش ش��د با بی��ان اینکه 
تم��ام تاش م��ا این اس��ت که کم��ک حال 
آموزش وپرورش باش��یم، اظهار داشت: اگرچه 
بودج��ه اول بای��د در دول��ت دیده ش��ود ولی 
آموزش وپ��رورش همچنان در اولویت نیس��ت 
و درد بی درمان��ی اس��ت که همچن��ان ادامه 
دارد. وی در واکن��ش به این گفته معاون وزیر 
آموزش وپرورش مبنی بر اینکه »اگر نمایندگان 
مجلس روی آموزش وپرورش دغدغه دارند، به 
خاطر بودج��ه آموزش وپرورش، کلیات بودجه 
را رد کنن��د«، اف��زود: بعی��د می دان��م کلیات 
برگش��ت بخورد. طرح خرید خدمات آموزشی 
در کمیس��یون آم��وزش از ایحه لغو ش��ده و 
تص��ور می کنم مابقی بودجه به همان ش��کل 
تصویب شود. میرزاده با بیان اینکه اگر بودجه 
آموزش وپ��رورش ۶۳ هزار میلی��ارد تومان بود 
آموزش وپ��رورش بدون بدهی وارد س��ال ۹۸ 
می شد، گفت: ۴۰ سال است آموزش وپرورش 
بدون اس��تثنا با کسری وارد سال بعد می شود. 
اگر دولت موارد را در ایحه بنویس��د، مجلس 
یکدست حمایت می کند. تصویب قانون خاص 
اداری مالی برای آموزش وپرورش نیز ش��دنی 

است.

پلیس راه آهن اعام کرد
کشف 117هزارتن کاای قاچاق

فرمان��ده پلی��س راه آهن گف��ت: همزمان 
با تش��دید کنت��رل انبار توش��ه و اثاثیه همراه 
مس��افران در یگان های این نی��رو، در ۹ ماهه 
امس��ال بیش از 117 هزار ت��ن کاای قاچاق 
در حوزه ریلی کش��ف و ضبط شد. به گزارش 
»وطن امروز«، سرهنگ حشمت اه ملکی افزود: 
براس��اس طرح های مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
پلیس راه آهن، در برنامه های عملیاتی امس��ال 
مب��ارزه با قاچاق کاا و ارز در 1۹یگان تابعه در 
اولویت ه��ای این نیرو قرار دارد. وی اضافه کرد: 
نیروهای پلیس راه آهن در ۹ ماهه امسال موفق 
ش��دند 117 هزار تن کاای قاچ��اق به ارزش 
7۴۹ میلیارد و 5۹۸ میلیون و ۸۸2 هزار ریال 
را در شبکه حمل ونقل ریلی کشف کنند و در 
این رابطه ۴75 نفر شناسایی و دستگیر شده   اند. 
به گفته ملکی، تعداد دستگیرشدگان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 1۸ درصد رشد داشته و 
تاش پلیس راه آهن برای مبارزه با اخالگران 
اقتصادی در چارچوب مقابله با قاچاق ارز و کاا 

بوده است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران خبر داد
 تشدید برخورد پلیس

با خودرو های پاک مخدوش

جانش��ین رئیس پلیس راهور ته��ران گفت: 
برخورد ب��ا همه تخلفات به ص��ورت روزانه انجام 
می شود و پاک مخدوش نیز یکی از مواردی است 
ک��ه پیش از این نیز با آن برخورد می ش��ده ولی 
به علت اولویتی که احساس شد، از هفته گذشته 
ط��رح برخورد با پاک های مخدوش آغاز ش��ده 
اس��ت. به گزارش میزان، سرهنگ حسن عابدی 
اظهار داشت: مصادیق این تخلف شامل مواردی 
همچون استفاده از پاک زیر سپر یا پشت شیشه، 
اس��تفاده از طلق روی پ��اک، همچنین ناخوانا 
بودن پاک، مخدوش کردن پاک یا اس��تفاده از 
پاک های غیرمجاز از جمله تعمیر است که از روز 
گذشته، برخورد با اینگونه موارد تشدید شده است. 
وی با اشاره به اینکه در ورودی های طرح ترافیک و 
زوج و فرد تخلفاتی از این دست وجود دارد، اظهار 
کرد: در روز های اخیر شاهد بارندگی هایی بودیم و 
برخی شهروندان عمداً یا سهواً نسبت به پاک سازی 
و تمیز کردن پاک خودروی خود اقدام نمی کنند 
که این موضوع باعث ناخوانا بودن پاک می شود. 
گفتنی است عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی با 
رانندگان متخلف مطابق قانون برخورد می کنند. 
عابدی با یادآوری اینکه دوربین های ثبت تخلف 
در س��طح شهر فعالند، گفت: ممکن است برخی 
شهروندان تصور کنند با پوشش پاک می توانند از 
این دوربین ها رد شوند و تخلف شان نیز پیگیری 
نشود، در صورتی که بسیاری از مواردی که وسیله 
نقلیه از دوربین رد شده و پوشش پاک داشته، با 
توجه به سیستم موجود مشخص شده که شماره 

پاک چه بوده است.  

 دام اینستاگرامی 
برای دختر 17 ساله

رئیس پلیس فتای تهران از دس��تگیری پسر 
جوانی ک��ه با فریب دادن یک دخت��ر نوجوان با 
فیلمب��رداری از یک رابطه ش��وم اقدام به اخاذی 

میلیونی کرده بود خبر داد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، چندی قب��ل دختر 17 
س��اله ای با حض��ور در اداره پلیس فتای تهران از 
گرفتار ش��دن در دام سیاه جوانی شیطان صفت 
خبر داد و بر این اس��اس تیم��ی از ماموران برای 
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند. دختر نوجوان 
در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت: چندی قبل 
با پسر جوانی که دانیال نام دارد در شبکه اینترنتی 
اینس��تاگرام آشنا ش��دم و هر روز با هم از طریق 
همین کانال اجتماعی در ارتباط بودیم تا اینکه او 
پس اعتماد سازی پیشنهاد داد همدیگر را ماقات 
کنیم. وی افزود: دانیال ابتدا خواست برای دیدنش 
به خانه ش��ان بروم ک��ه نپذیرفتم ام��ا اصرارها و 
چرب زبانی های پسر جوان باعث شد پیشنهادش را 
بپذیرم و پای در خانه دانیال گذاشتم. ناهید گفت: 
پس از اینکه وارد خانه دانیال شدم همه چیز آرام 
به نظر می رس��ید اما ناگهان پسر جوان شروع به 
کتک کاری من کرد و با تهدید نقش��ه شومش را 
به اجرا گذاش��ت. وقتی به خانه بازگشتم از ترس 
آبرویم به کس��ی حرفی نزدم تا اینکه پسر جوان 
یک فیلم از صحنه های شومی که با من داشت را 
برایم ارسال و تهدید کرد اگر برایش پول تهیه نکنم 
اقدام به انتشار فیلم در شبکه های مجازی می کند. 
دختر نوجوان گفت: می ترسیدم به پلیس مراجعه 
کنم چون دانیال مرا تهدید کرده بود اگر شکایت 
کنم فیلم را پخش می کند، به همین خاطر مجبور 
شدم النگوی طایم را به قیمت 7 میلیون تومان 
بفروش��م و پولش را در اختی��ارش قرار دهم. وی 
افزود: چند روزی گذشت اما پسر جوان دوباره با 
تهدید به انتشار فیلم سیاه از من خواست برایش 
پول تهیه کنم و می خواست به این رابطه شیطانی 
ادامه دهم که دیگر راهی جز کمک از پلیس پیش 
روی خودم ندیدم.  سرهنگ تورج کاظمی، رئیس 
پلیس فتا با اعام این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیس فتای تهران با توجه به حساسیت موضوع 
به صورت ویژه عملیات ردیابی پس��ر جوان را در 
دستور کار خود قرار دادند و خیلی زود مخفیگاه 
این جوان 25 س��اله شناسایی شد. رئیس پلیس 
فتای تهران اظهار داشت: ماموران روز 1۹ دی ماه 
در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری دانیال 
در مخفیگاهش شدند و پسر جوان در اعترافاتش 
عنوان کرد روز حادثه، گوش��ی موبای��ل را برای 
اخاذی و ادامه رابطه در خانه جاس��ازی و از همه 
اتفاقات فیلمبرداری کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام 

قضایی قرار گرفت.

نبض جامعه

فاطمه عسگری نیا: چند سالی می شود که سرمان با 
قصه پرغصه فیلترینگ شبکه های مجازی و اهالی پر 
و پا قرصش حس��ابی گرم شده اما قصه فیلترینگ 
نرم و پیوسته شبکه اجتماعی مهم و تاثیر گذاری به 
نام مساجد به عنوان مهم ترین پایگاه های اجتماعی 
جامعه موضوعی اس��ت که هیچ کس  از آن س��خن 

نمی گوید.
 فیلترینگی که همه در آن س��هم داش��ته اند؛ 
چه م��ردم، چه مدیران و حتی روحانیت به عنوان 
فرماندهان این پایگاه ها! موضوعی که مولودش این 
روزها در کم رونقی برخی مساجد از حضور جوانان  

و تبدیل آنها به خانه سالمندان مشاهده می شود!
ت��ا همین چند س��ال پیش بس��یاری از جوانان 
قرارهای روزمره و دیدار با دوستان هم محله ای خود 
را در محل مس��جد تنظیم می کردن��د و در و دیوار 
بسیاری از مساجد خاطرات شیرین اعزام داوطلبان 
به جبهه و جمع آوری کمک ه��ای مردمی را در دل 

خود به یادگار دارد.
پیش به سوی مساجد ■

برای تهیه گزارشی میدانی از وضعیت این روزهای 
تعدادی از مساجد سری به مساجد باا و پایین شهر 
تهران زدیم. کار را با حضور در یکی از مساجد قلهک 
شروع کردیم که خادم س��الخورده اش معتقد است 
دیگر خبری از دوران رونق مس��اجد در س��ال های 
نخست انقاب نیست. وی همین طور که پس از آب و 
جارو کردن مسجد برای استقبال از نمازگزاران، چانه 
آمیخته به محاس��ن سفید و بلندش را به چوبدست 
جاروی حیاط مس��جد تکیه داده، نگاهی پرحسرت 
به تصویر ش��هدای مس��جد دارد و می گوید: »همه 
زندگی این ش��هدا مس��جد بود ، از صبح تا شب در 
حیاط قدیمی مسجد از سر و کول هم باا می رفتند. 
ش��ب ها حریف ش��ان نمی ش��دم؛ از در بیرون شان 
می کردم از پنجره می آمدند، پنجره ها را می بستم از 
پشت بام می آمدند، باورتان نمی شود گاه دور حوض 
مسجد دنبال شان می کردم تا به خانه های شان بروند. 
س��ال های منتهی به انقاب دیگر ش��بانه روز اینجا 
بودند. پس از انقاب هم به محض شروع جنگ با هم 
از همین مسجد راهی جبهه شدند. آهی می کشد و 
می گوید: »دشمن خوب فهمید انقاب در کجا ریشه 

انداخته است!« 
صحبت های  حاج رضا را »حسین بهرامی« یکی 
دیگر از اهالی منطقه ادام��ه می دهد و می افزاید: در 
گذشته مسجد تنها پاتوق اهالی محله بود؛ زن و مرد، 
پیر و جوان، ات و مذهبی، هر شخصی از در مسجد 
داخل شده بود، عزت داشت. مسجد جایی بود که هر 
ش��خص با هر عقیده ای در آن حرمت داشت اما هر 
چه گذشت خط کشی ها برای حضور مردم بیشتر شد. 
شاید دلیلش برخی محدودیت ها در مساجد بود که 
اجازه نداد همه اذن دخول به مسجد را داشته باشند«. 

مسجد جای بچه نیست؟! ■
صدای اذان که  از گلدس��ته های مسجد پخش 
می شود اهالی کهنسال محله یکی یکی سروکله شان 

پی��دا می ش��ود؛ پیرمرده��ا و 
پیرزنهایی که ای��ن روزها پای 
ثابت مسجد هستند. در میان 
این جمعیت س��ن ب��اا یکی، 
دو بان��وی جوان هم هس��تند 
ک��ه همراه��ی دختربچه های 
قد و نی��م قد با آنها قابل توجه 
است. همین که فضای مسجد 
از صدای کودکانه دخترک های 
شیطان پر می ش��ود غر و لند 

افراد س��ن باا هم ش��روع می ش��ود تا کودکانه های 
ش��اد دختران جای خودش را به هراس آنها از غیظ 
نمازگران بدهد! زمزمه ها حاا بلندتر شنیده می شود: 
»مگر مسجد جای بچه است!« »زهرا مستوفی« یکی 
از مادران با ناراحتی می گوید: »همین رفتارها باعث 

دوری بچه ها از مسجد می شود«.
 وی در حالی  که تاش می کند دختر هراسیده از 
چشم غره پیرزن ها را  زیر چادر نمازش نوازش دهد، 
اظهار می دارد: »از یک طرف همه دم از الفت کودکان 
با مسجد می زنند، از طرف دیگر فضای مساجد ما به 
واسطه تفکر سنتی برخی نمازگزاران آماده پذیرش 
کودکان نیس��ت. بچه هایی که به محض رسیدن به 
داخل مس��جد باید۳۰-۴۰ سالی بیشتر از عمرشان 
رفت��ار کنن��د، در غیر ای��ن صورت م��ورد نکوهش 
بزرگ ترهای مسجد قرار می گیرند و این می شود آغاز 

دوری شان از مسجد«.
هیأت امناها جوانگرا نیستند ■

ش��یخ »هادی صداقت« یکی از روحانیون جوان 
س��اکن در شمال تهران است. وی  که قبل از درس 
طلبگی در رشته عمران فارغ التحصیل شده، می گوید: 
»ما امروز روحانیون جوان و تحصیلکرده زیادی داریم 
ک��ه هم تحصیات دانش��گاهی دارند ه��م حوزوی 
و بخوبی با تمام نیازهای نس��ل جوان آشنا هستند 
اما این روحانیون از س��وی هیات امناهای سن باا و 
سالخورده جدی گرفته نمی شوند، چرا که معتقدند 
اعتبار یک مسجد به ریش سفیدی امام جماعت آن 
مسجد است«. وی حرف هایش را با اشاره به عملکرد 
موف��ق امام جمع��ه جدید تهران در هفته نخس��ت 
تصدی این عنوان ادامه می دهد و می گوید: »جایگاه 
ام��ام جمعه جدید تهران در میان جوانان و عملکرد 
وی در نزدیک شدن به مردم و استقبال جوانان از این 

کار باید الگوی همه باشد«.
غفلت از مساجد ■

در مناطق مرکزی ش��هر هم حال و روز مساجد 
همین است، مگر مساجدی که  هیات امنایی جوانگرا 
دارند. »س��یدمحمد حسین پناه« عضو هیات امنای 
مس��جد ولیعص��ر در منطقه 11 ته��ران  می گوید: 
»اجرای س��نتی امور بسیاری از مس��اجد به دست 
روحانیون سن باا و در برخی موارد سالخورده، عامل 
اصلی کم توجهی جوان ها به این مراکز اس��ت«.  وی  
نقد تند و تیزی بر عملکرد برخی روحانیون  هم دارد: 
»متاسفانه برخی روحانیون سنگر مسجد را در سایه 

اشتغال های دیگر خالی کرده اند 
و مص��داق این س��خن هم باز 
شدن در مساجد تنها در ساعت 
اقام��ه نم��از جماعت اس��ت«.  
حسین پناه که خود سال ها در 
مقام هیات امنا مشغول خدمت 
است، صحبت هایش را با اشاره 
به ض��رورت جوانگرایی هیات 
امناها ادامه می دهد و می گوید: 
»اقتضای س��ن جوانی ش��ور و 
هیجان اس��ت، بنابراین هیات امناها، ائمه جماعات 
و نمازگزاران باید با توجه به این مهم بس��تر حضور 
جوان ها در مسجد را فراهم کنند«.  وی با طرح این 
پرس��ش که مگر چه اشکالی دارد حیاط مساجد ما 
محل تفریح و بازی بچه های محله باشد، می افزاید: 
»در مسجد باید روی همه جوان ها باز باشد؛ چه آن 
جوانی که تیپ و قیافه اش مطابق  آخرین مدل های 
روز اس��ت، چه آن جوان بسیجی آراسته به محاسن 
یا چ��ادر«.  بناب��ر اظهارات این عض��و هیات امنای 
مسجد ولیعصر، امروز ما مساجد جوانگرا و شلوغ هم 
در تهران داریم؛ مس��اجدی که با وجود داشتن یک 
روحانی س��الخورده ارتباط خوبی با جوان های محله  

خود برقرار کرده اند.
بی برنامگی عامل نبود استقبال ■

مصداق گفته های حسین پناه، مسجدی است در 
منطقه 12 که سکاندارش حجت ااسام »سیدمحمد 
خلیلی طهرانی« است. مسجد »خاتم اانبیا« یا همان 
»مسجد س��نگی« که بچه های قد و نیم قد هر روز 
ظهر و شام به ذوق بازی با وسایل تفریحی تعبیه شده 
در آن یکی دو ساعت قبل از اذان در محوطه مسجد 
پرس��ه می زنن��د و جوان ها به عش��ق دورهمی های 
دوستانه ش��ان. حاجی اهل هنر و خطاطی است و با 
وجود محاسن سیاه و سفیدش خیلی خوب جوانی 
کردن با جوان ها را بلد اس��ت. وی بخش قابل توجه 
آسیب های وارده بر مس��اجد را ناشی از بی برنامگی 
مس��اجد می داند و می گوید: »این برنامه ریزی باید 
توس��ط روحانی و امام جماعت مسجد انجام شود«. 
وی اظهار می دارد: »برنامه ریزی موفق برای مس��جد 
در سایه شناخت امام جماعت از جوانان و نوجوانان و 
عاقه مندی های آنها شکل می گیرد«. حجت ااسام 
خلیلی در ادامه از امام جماعت هر مسجد به عنوان 
کدخدا و ب��زرگ هر محله یاد کرده و می گوید: »در 
برخی محله ها و مناطق ش��هر ما مس��اجد خالی از 
نمازگزار ش��ده، چ��ون مردم ارتباط��ی میان خود و 
ام��ام جماعت مسجدش��ان حس نمی کنن��د؛ امام 
جماعتی که هم حکم سنگ صبور اهالی را دارد، هم 
حکم مش��اور و روانشناس. زمانی که مردم مشاهده 
کنند مس��جد غیر از نماز خواندن جایی برای طرح 
موضوع و چاره اندیشی برای آنها، جایی برای آموزش 
کودکان ش��ان و مأمنی برای سبک کردن روح شان 
هس��ت، چرا باید این سنگر را خالی کنند؟«  وی با 
اشاره به شدت گرفتن جنگ فرهنگی دشمن علیه 

ای��ران می گوید: »همه اینترن��ت و فضای مجازی را 
عامل دوری بچه ها از مسجد می دانند، این در حالی 
اس��ت که ما می توانیم با کمی بها دادن به مساجد و 
تجهیز آنها به نت  و آموزش حضور آگاهانه  نوجوانان 
و جوانان در فضای مج��ازی، به مقابله با این جنگ 
برخیزیم«. امام جماعت مس��جد س��نگی می گوید: 
»احیای مساجد و برگشت آنها به موقعیت اجتماعی 
و فرهنگی گذشته مس��تلزم تغییر نگاه سنتی اداره 
مساجد و تقویت بنیه اقتصادی مساجد است تا این 
مراکز فرهنگی برای تامین هزینه های خود به بیراهه 

نروند«.
مساجد در انحصار سالمندان  ■

در همین باره حجت ااس��ام حائری زاده، استاد 
حوزه و دانش��گاه  درب��اره علل موثر ب��ر بی رغبتی 
جوانان برای حضور در مس��اجد می گوی��د: »امروز 
حس بی دینی و اابالی گ��ری از فضاهای مجازی به 
جوانان ما القا می شود؛ آموزه هایی که همه از اهداف 
عالی دشمن در سوزاندن ریشه های فرهنگی کشور 
ما اس��ت«.  این اس��تاد حوزه علمیه به همان اندازه 
که تخصیص بودجه به مس��اجد را برای تقویت این 
پایگاه های اجتماعی ازم می داند، معتقد است ائمه 
جماعت مساجد باید افرادی کارآمد و مسلط به علوم 
و تکنولوژی روز باش��ند تا بتوانند در تعاملی سازنده 
با جوان ها پویایی و کارآمدی اجتماعی را به مساجد 

برگردانند.
مسأله این است ■

به هر روی در موضوع مس��اجد یک بحث مهم و 
اساسی وجود دارد؛ یک اختاف دیدگاهی از گذشته 
بین برخی مدیران درباره روش اداره کردن مس��اجد 
وجود داش��ته اس��ت؛ تعدادی معتقدند برای اینکه 
مساجد دولتی نشوند و هویت مردمی داشته باشند، 
نمی توانیم به مسجد کمک مالی ارائه کنیم، به همین 
بهانه سال ها هیچ کمکی به مساجد از سوی دستگاه ها 

و سازمان ها انجام نشد!
این در حالی است که دولت می تواند حمایت ازم 
را از مس��اجد داشته باش��د، بدون اینکه در مدیریت 
این اماکن دخالت داشته باشد. مشکل اصلی جذب 
نش��دن جوانان به سمت مس��اجد به فرآیند داخلی 
مسجد مرتبط می شود، یعنی هیات امنا و بخش های 
گوناگون یک مسجد نقش مهمی برای ایجاد جذابیت 
و اقدامات ابتکاری برای جذب جوانان دارند. اگر این 
شرایط شکل بگیرد مردم هم به صورت خودجوش 
اس��تقبال می کنند و چرخه حفظ و حراست از این 
پایگاه اجتماعی مهم شکل می گیرد. باید برنامه های 
مس��اجد متنوع و با توجه به نیاز روز جوانان باش��د، 
کارکرد مسجد تنها برای اقامه نماز و نیایش نیست. 
مساجد ظرفیت باایی دارد که باید از این ظرفیت ها 
اس��تفاده ش��ود. در حال حاضر کانون های مساجد 
زیادی در کشور فعال هستند که همگی مردمی بوده 
و توسط خود مردم و اهالی یک منطقه شکل گرفته و 
اعضای آن مردم محله هستند اما از ظرفیت های این 

کانون ها بدرستی استفاده نمی شود!

آوای شهر

مش�کل اصلی جذب نش�دن جوانان به 
سمت مساجد به فرآیند داخلی مسجد 
مرتب�ط می ش�ود، یعن�ی هی�ات امنا و 
بخش ه�ای گوناگون یک مس�جد نقش 
مهمی ب�رای ایجاد جذابی�ت و اقدامات 
ابتکاری برای جذب جوانان دارند. اگر این 
ش�رایط شکل بگیرد مردم هم به صورت 

خودجوش استقبال می کنند
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گزارش میدانی »وطن امروز« از دایل پیرشدن مخاطبان مهم ترین پایگاه اجتماعی محله ها

فیلتر شبکه اجتماعی مساجد!

گ�روه اجتماعی: سرپرست وزارت 
بهداشت با اش��اره به اینکه طرح 
تحول س��امت با قدرت ادام��ه می یابد، گفت: این 
طرح را مرور و بازنگری می کنیم تا بتوانیم در زمینه 
خدمت به م��ردم اقدامات مؤثرتری انجام دهیم. به 
گزارش فارس، س��عید نمکی در مراسم بزرگداشت 
روز پرس��تار که در سالن همایش های صدا و سیما 
برگ��زار ش��د، اظهار داش��ت: نظام س��امت ما در 
حال حاضر با موضوعات گوناگون همچون ش��یوع 

بیماری ه��ای غیرواگیر، بهداش��ت روان پریش��ان و 
ش��یوع سالمندان مواجه است، البته سالمندانی که 
جوانی نکرده پیر ش��ده و افس��رده هستند که این 
موضوع هزینه های بیشتری به همراه دارد. سرپرست 
وزارت بهداش��ت گفت:  باید نگاه مان را به پرستاری 
تغییر دهیم، چرا که پرس��تار نه به عنوان کسی که 

در بالین بیمار در بیمارس��تان است بلکه کسی که 
می تواند اقدامات بزرگی در نظام سامت انجام دهد 
مدنظر است.  نمکی گفت: باید آموزش پرستاری را 
دگرگون کنیم، چرا که همه کار پرس��تار در بالین 
نیست و باید در نظام ارائه خدمت نقش آفرینی کند. 
وی خاطرنشان کرد: پرستاری یکی از اعضای اصلی 

ارائ��ه خدمت به مردم در حوزه بهداش��ت و درمان 
اس��ت و من خواسته ام این بود که طرح تحول نظام 
سامت را با قدرت ادامه دهم، البته این طرح، طرح 
وزیر خاصی نیست و مورد تاکید رئیس جمهور است. 
سرپرس��ت وزارت بهداشت با اش��اره به اینکه باید 
اولویت ها و جایگاه ها را در این طرح بازنگری کنیم، 
افزود: امروز همه ما یک تیم هس��تیم و باید تاش 
کنیم گسست طبیب و پرستار را پر کنیم و با قدرت 

کنار یکدیگر باشیم.

سرپرست وزارت بهداشت مطرح کردسامت

بازنگری طرح تحول سامت

آژیر
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وزارت خارجه آمریکا می خواه�د در روزهای 13 و 
1۴ فوری�ه )2۴ و 25 بهم�ن( یک اجاس بین المللی با 
موضوع خاورمیانه و با تمرکز بر موضوع ایران، در کشور 

لهستان برگزار کند. 
به گزارش »وطن امروز«، مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا جمعه گذش�ته این خبر را اع�ام کرد و گفت 
در ای�ن اج�اس، نمایندگان آمری�کا و برخی دیگر از 
کشورهایی که دولت ترامپ جمع می کند، درباره ثبات 
و امنیت خاورمیانه صحبت خواهند کرد. بر اساس این 
اظهارات، محور گفت وگوها در این اجاس ایران و هدف 
آن ایجاد یک جو روانی علیه تهران اس�ت. به اعتقاد 
کارشناس�ان، آمریکا ت�اش می کند با برگ�زاری این 
اجاس، موفقیت های ایران در منطقه را تحت الشعاع 
قرار داده و ایران به عنوان لنگر ثبات منطقه غرب آسیا 
را عامل بی ثباتی معرفی کند. در ایران واکنش ها به این 
اجاس بیشتر کنایه آمیز و گایه آمیز بوده است. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی معتقد است اینکه آمریکا از 
استراتژی فشار حداکثری به ایران، به برگزاری اجاس 
رس�یده است؛ نشان دهنده آن است که کاخ سفید در 

مقابله با ایران قافیه را باخته است.
دریابان علی ش�مخانی دیروز ش�نبه در حاش�یه 
مراس�م ختم وال�ده فرمانده کل ارت�ش در واکنش به 
برگزاری اجاسی ضدایرانی در لهستان گفت: تبدیل 
»تحریم با حداکثر فش�ار« به »س�مینار و کنگره« به 

معنای باختن قافیه اس�ت، چرا که  آدمی که می گوید 
تحری�م با حداکثر فش�ار، وقتی به س�مینار و کنگره 

می رسد مفهومش این است که قافیه را باخته است. 
رئیس کمیس�یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی هم همانند دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، برگزاری اجاس ضدایرانی در لهستان را 
جنگی روانی و یک اقدام انفعالی دانس�ت که می تواند 
به عرصه شکست آمریکایی ها تبدیل شود. حشمت اه 
فاحت پیش�ه در واکن�ش ب�ه اظه�ارات اخی�ر وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر برگزاری اجاس ضدایرانی در 
لهستان گفت: برگزاری اجاس ضدایرانی در لهستان 
اقدام انفعالی آمریکاست. پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
افسر ارش�د اطاعاتی اس�ت که وظیفه اش پوشاندن 
شکست های آمریکا در حوزه عملی در قالب یکسری 
جنگ های روانی اس�ت ک�ه این سیاس�ت را در قبال 
جمهوری اسامی ایران در پیش گرفته است. وی افزود: 
در حال حاضر آمریکایی ها با رس�وایی منطقه را ترک 
می کنند، خودش�ان هم اذعان دارند در ش�کل دادن 
داعش نقش اصلی را داشتند و در بیرون راندن داعش 
و شکس�ت آن برخی کشورها همچون ایران و روسیه 
موف�ق عمل کردن�د. آمریکا در ش�رایطی که موضوع 
خ�روج از منطقه را مطرح می کن�د و جایی در منطقه 
ن�دارد، برگزاری اجاس در لهس�تان را بیان کرده که 
این یک جنگ روانی است، چون آمریکا جایی در عمق 

اس�تراتژیک ایران و منطقه ن�دارد و تنها برای جبران 
شکست های عملیاتی اش این موارد را بیان کرده است.
واکن�ش مقام�ات وزارت ام�ور خارجه ه�م البته 
گایه آمیز بوده است. محمدجواد ظریف نوک پیکان را 
به سمت لهستان گرفت و در صفحه توئیترش نوشت: 
»جهت یادآوری به میزبان/ ش�رکت کنندگان همایش 
ضدایرانی: کس�انی که در آخرین نمای�ش ضدایرانی 
آمریکا ش�رکت کردند یا مرده اند یا سیاه رو شده اند یا 
به حاشیه رانده شدند. و ایران قوی تر از همیشه است. 
دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند در حالی 
که ایران لهستانی ها را در جنگ دوم جهانی نجات داد 
این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضدایرانی 

شده است«.
واکنش عب�اس عراقچی البته جالب تر از ظریف 
بود. معاون سیاس�ی وزیر امور خارجه با انتشار یک 
تصویر از س�نگ بنای یادبود قبرستان لهستانی ها 
در منطقه دروازه دواب تهران در توئیترش نوشت: 
»1۸92 لهس�تانی از 19۴2 تاکن�ون در قبرس�تان 
لهستانی ها در قلب تهران آرمیده اند. بیش از یکصد 
ه�زار لهس�تانی پ�س از آزادی از اردوگاه ه�ای کار 
اجباری استالین از راه ایران بازگشتند. قبرستان ها 
در ایران بعد از 3۰ س�ال قابل جایگزینی هستند اما 
مردم تهران 77 سال است احترام میهمانان خود را 

نگاه داشته اند«.

گروه سیاس�ی: سومین جلسه رس�یدگی به اتهامات ۴ نفر از 
متهمان پرونده دومان توکان روز گذش�ته به ریاس�ت قاضی 
صلوات�ی در ش�عبه چه�ارم دادگاه ویژه رس�یدگی به جرائم 
اقتصادی برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، اتهام این افراد 
مش�ارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی و مش�ارکت در 
کاهبرداری ش�بکه ای اس�ت. همچنین این پرونده 6۰ جلد 
بوده و 1۸6 ش�اکی دارد. جلسات اول و دوم رسیدگی به این 
پرونده، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. 
در ابتدای جلس�ه دیروز قاضی صلواتی از نماینده دادس�تان 
خواس�ت چنانچه مطلبی دارد در جایگاه حاضر ش�ده و بیان 
کن�د. صفاریان، نماینده دادس�تان پس از حض�ور در جایگاه 
گفت: حرف های امروز من بر محور اظهارات و ادعا های جلسه 
قبل آقای دومان س�هند است که به آنها پاس�خ خواهم داد. 
وی گفت: متهم درباره طوانی ش�دن روند رسیدگی اعتراض 
داش�ته و معتقد بود نحوه تحقیقات و بازپرسی عمدا طوانی 
ش�ده اس�ت تا این پرونده ب�ه دادگاه ویژه ارجاع ش�ود، در 
حال�ی که این ادعا اصا صحیح نیس�ت؛ درباره این پرونده ها 
با توجه ب�ه تخصصی بودن پرونده و نیز تعداد زیاد ش�کات، 
طوانی شدن روند تحقیقات یک امر طبیعی است. البته این 
را هم باید دانست که براساس استجازه از مقام معظم رهبری 
پرونده هایی ک�ه در مرحله رس�یدگی در مرحله تجدیدنظر 
هم باشند مشمول این اس�تجازه می شوند و در این دادگاه ها 

رسیدگی خواهد شد.
ورود دادستانی به پرونده ها مستلزم شاکی نیست ■

نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود به این شبهه متهم 
که این پرونده اصا شاکی نداشته است و بدون داشتن شاکی 
تشکیل شده است، پاسخ داد. وی در این باره خاطرنشان کرد: 
اوا اینکه با بررس��ی پیامک های موج��ود در فضای مجازی 
درباره این متهمان می توانیم اثبات کنیم که خود متهمان در 
جریان بودند که برخی سپرده گذاران شاکی این پرونده هستند 
و نسبت به این موضوع ش��کایت کرده اند که به عنوان نمونه 

می توان به پیامک های خانم ندا مختارزاده اشاره کرد.
وی گفت: مطلب بعدی این اس��ت که دادستانی به هیچ 
عنوان مطابق با ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به شکایت 
شکات نیست. طبق صراحت این ماده هر کجا که حقوق ملت 
و اشخاص پایمال شده باشد، دادستانی می تواند بدون نیاز به 

شاکی خصوصی به پرونده ورود کند.
وی به یکی دیگر از اظهارات دومان س��هند که در جلسه 
قبل به آن اش��اره کرده بود، پاسخ داد و گفت: آقای دومان در 
جلسه قبل گفته اند اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به 
اقرار ها بسنده کرده ایم، در حالی که باید دانست دادسرا صرفا به 
اقرار ها بسنده نکرده بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است. 
صفاریان بیان کرد: تبلیغات کذایی و تبلیغات واهی که همه 
برای جذب سرمایه  گذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی 
این متهم است که همگی مستندسازی شده و موجود است؛ 
به عنوان مثال در متن پیامک های پیج مشاوران سرمایه  گذاری 
این شرکت اینگونه موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ 
صریح که دالت بر اغوای سرمایه گذاران دارد، استفاده می کند. 
مثا می گوید باید از ابزار تهدید و فش��ار استفاده کنیم، چون 
می داند که شرایط شرکت مناسب نیست و دیگر پولی نمانده 
است که بخواهد به سرمایه گذاران قبلی بپردازد و نیاز است به 
هر طریقی سرمایه جدید جذب کند. وی در انتهای اظهارات 
خود به یکی دیگر از ادعا های متهم مبنی بر نداشتن بادیگارد 
اش��اره کرد و گفت: ادعای این متهم ک��ه من اصا بادیگارد 
نداشته ام و زندگی ساده ای دارم، کذب است و براساس اسناد 
و م��دارک که ۲ نمونه آن را می توانید اکنون ببینید این فرد 

بادیگارد داشته است.
جزئیات گردش کار حساب  های متهم ■

در ادامه قاضی صلواتی از کارش��ناس دادگستری خواست 
در جایگاه حاضر شده و به دفاع از کار کارشناسی خود بپردازد.

کارش��ناس رسمی دادگس��تری پس از حضور در جایگاه 
گفت: با توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان ازم است 

چند نکته بیان شود.
وی گفت: بررسی منابع و مصارف متهمان نشان می دهد 
کل گ��ردش حس��اب ها ۵۶۰ میلیارد تومان بوده اس��ت که 
در ۴۶ فقره حس��اب گردش داش��ته که حدود ۲۸۰ میلیارد 
تومان واریزی و حدود همین مقدار یعنی ۲۸۰ میلیارد تومان 

برداشتی بوده است.
وی گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ن حس��اب ها و افراد 
جابه جایی هایی هم داشته اند، این نقل و انتقال ها از حساب ها 
حذف شده و خالص واریزی ها 1۴1/۵ میلیارد تومان به دست 
آمده اس��ت که شامل سود و س��پرده بانکی و سرمایه گذاری 

می ش��ود، البته میزان مصارف هم حدود 1۴1 میلیارد تومان 
بوده است.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد را توانسته ایم شناسایی کنیم 
که از جانب چه کسانی بوده است.

وی افزود: حدود ۹۴ میلیارد تومان س��رمایه گذاران واریز 
کرده اند، حدود ۴۰ میلیارد تومان نامشخص است که از کجا 
هزینه ش��ده اس��ت و حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل 
و رس��توران بوده است. حدود ۷۵ میلیون تومان سود سپرده 
بانک��ی بوده و حدود ۷ میلیون تومان وجوه افراد دیگری بوده 

است که ارتباط شان مشخص نیست.
کارش��ناس رس��می دادگس��تری همچنین گف��ت: ۹۴ 
میلیارد تومان به این حس��اب ها واریز ش��ده ک��ه مربوط به 
 ۲۵۹ نف��ر بوده اس��ت. پرداخت��ی به س��رمایه گذاران حدود

۶1 میلیارد تومان بوده که اصل و س��ود آن مشخص نیست، 
البت��ه نمی توان تایید کرد که این ۶1 میلیارد تومان جزو ۹۴ 
میلیارد تومان بوده است یا خیر؛ این امر بیانگر این است که 
سود سرمایه های قبل از سرمایه های جدید پرداخت می شده 

است.
وی به مصارف این ش��رکت هم اشاره کرد و گفت:  عمده 
مصارف این شرکت جز پرداخت سود، اموری همچون پرداخت 
حقوق، اجاره، ودیعه و برداشت های شخصی بوده است و کا 
اثری از س��رمایه  گذاری در این شرکت دیده نشده است. وی 
گفت: ب��ا توجه به اینکه ما فقط قرارداد های در دس��ترس را 
رسیدگی کرده ایم، ممکن است قرارداد های دیگری بین این 
ش��رکت با افراد دیگری منعقد شده باشد که ما از آنها اطاع 
نداشته باشیم. وی گفت: براس��اس این قرارداد ها ۸۳۰ فقره 
قرارداد مربوط به ۲۵۰ نفر منعقد ش��ده اس��ت که جمع آن 
۳1۷ میلیارد تومان می ش��ود؛ حدود 1۶۷ میلیارد تومان به 
عنوان سود پرداخت شده است. وی گفت: بیشتر بودن تعداد 
قرارداد ها به نس��بت تعداد افراد به این علت است که ممکن 
اس��ت قرارداد ها برای مدت بعدی توس��ط همان افراد قبلی 

تمدید شده باشند.
وی گفت: در این شرکت اصا سیستم نرم افزاری خاصی 
استفاده نشده است و اکثر قرارداد ها و اسناد به صورت دستی 
تنظیم ش��ده است، البته اگر نرم    افزار خاصی شرکت استفاده 
کرده اس��ت لطفا نام نرم افزار، ش��رکت سازنده و حسابدار آن 
نرم    افزار را به ما معرفی کند. در ادامه این جلسه یکی از وکای 
شکات نسبت به مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری سوااتی مطرح کرد و گفت: شما اعام کردید 1۳۹ 
فقره قرارداد جاری دارید در حالی که اکنون 1۸۶ شاکی داریم.

کارشناس رسمی پاس��خ داد: این قرارداد ها مبنای کار ما 
نیست، چون اطاعات مالی قرارداد ها به خود قرارداد پیوست 

نبوده و نیز ممکن است همه قرارداد ها به ما داده نشده باشد.
س��وال دوم وکیل از کارشناس رس��می این بود که شما 

می گویید 1۶1 میلیارد سود پرداخت شده این سود ها به چه 
کسی داده شده است؟

کارشناس رسمی پاسخ داد: خیر! این مبلغ صرفا سود نبوده 
است بلکه کل پرداختی بوده که شاید اصل پول و سود و شاید 

چیز دیگری باشد.
وکیل ش��اکیان خطاب به کارش��ناس رس��می و ریاست 
دادگاه گفت: گویا افرادی هس��تند که اصل پول و سود خود 
را گرفته اند و اصا جزو ش��کات هم نیستند، چون این پو ل ها 
از کار اقتصادی به دست نیامده است و از پول خود مردم بوده؛ 

ازم است این افراد شناسایی شوند و پول ها بازگردد.
کارش��ناس رسمی گفت: چون ش��کات بعضا با ما کاما 
همکاری نداش��ته اند و عد ه ای هم اصا شکایت نکرده اند، این 
باعث ش��ده که نتوانیم کاما به حس��اب ها دسترسی داشته 

باشیم.
اظهارات متناقض متهم ■

در ادامه جلس��ه دادگاه، متهم دومان س��هند برای ادامه 
دفاعیات در جایگاه ق��رار گرفت. قاضی صلواتی پیش از آغاز 
دفاعیات متهم به وی تذکر داد و گفت: مواظب اظهارات خود 
باشید و به کسی توهین نکنید در غیر این صورت برابر مقررات 
با شما رفتار خواهد شد. رئیس دادگاه خطاب به متهم پرسید: 
تعیین س��ود در شرکت بر چه اساسی انجام می گرفت؟ شما 

سود هایی تا سقف ۴۰ درصد پرداخت کرده اید.
متهم پاس��خ داد: میزان س��ود باا در قرارداد هایی که در 
جلسه قبلی دادگاه اشاره شد تا ۴۰ درصد بوده اما سود ماهانه 

نبوده است، بلکه قرارداد مشارکت بوده است.
قاضی صلواتی پرسید: در کدام پروژه و چه مقدار این سود 

را داده اید؟
متهم پاسخ داد: پروژه آژانس مسافرتی اریکه فارس ایرانیان 
که تور های نوروزی آن ۸۰ درصد سودآور بوده است اما چون 
بازداشت شدم نتوانستم آن را اجرایی کنم. اینکه من سود ۴۰ 

درصد به کسی پرداخت کرده ام را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این سود پرداخت شده است؛ بر 
اساس گزارش حسابرسی 1۵ نفر، ۸ الی ۴۰ درصد سود دریافت 
کرده اند. اقاریر مستند شما مبنی بر زیان ده بودن شرکت در 
پرونده وجود دارد، شما با هیچ کشتیرانی و سازمان هواپیمایی 
 قرارداد نداش��ته اید. مته��م دوباره از پذیرش پرداخت س��ود
۴۰ درص��د اس��تنکاف کرد و قاضی از کارش��ناس رس��می 
دادگس��تری خواس��ت در این رابطه توضیح دهد. کارشناس 
رس��می دادگس��تری با کس��ب اجازه از رئیس دادگاه گفت: 
قرارداد هایی که در آن س��ود ۸ الی ۴۰ درصد مطرح ش��ده، 

پرداختی نیز داشته است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات شما 
در سازمان اطاعات، رستوران ها ضررده بوده اند در این رابطه 

توضیح دهید.

رئی��س دادگاه از مته��م پرس��ید: آیا س��پرده و آورده ای 
داشته اید؟

متهم پاس��خ داد: بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت 
آورده داشتم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اقاریر خود شما، 
برادرتان ۵ میلیون تومان پول توجیبی می گرفته است.

متهم پاسخ داد: هرکسی می تواند پول توجیبی بگیرد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی خطاب به 
متهم گفت: شما در کانالی آورده اید که ورودی مجموعه صفر 
شده است و پروژه های آتی به مشکل می خورد، پس خودتان 

در جریان بوده اید.
متهم پاسخ داد: شما نمی توانید با مطالب آن کانال گزینشی 
برخورد کنید. آن کانال مربوط به آموزش و مارکتینگ بوده که 

توسط بنده و اساتید انجام می شد.
پول 1۸6 طلبکار را چگونه می دهید؟ ■

در ادامه مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: شما هنوز 
در فضای اغواگری هس��تید. پاسخ دهید پول 1۸۶ طلبکار را 

چگونه پرداخت می کنید؟
متهم پاسخ داد: در تمام بازجویی هایم بار ها به بازجو گفته ام 
که اولویت بنده پرداخت حق شاکیان بوده است و این موضوع 

در مرحله دادسرا صورتجلسه شد.
قاضی خطاب به متهم گفت: ش��عار ندهید و جوس��ازی 
نکنید. شما دیپلم داشتید، چرا خود را دکتر معرفی کردید؟ 
شکات حاضر در جلسه نیز تأیید کرده اند که شما خود را دکتر 

معرفی می کردید.
پس از اظهارات قاضی صلواتی تعداد زیادی از ش��کات به 

نشان تأیید دست خود را باا بردند.
به گزارش می��زان، قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: 
ش��ما روزی ۲۰۰ هزار پیامک برای تبلیغات می زدید. هزینه 

آن از کجا می آمد؟ شما پول مردم را برای تبلیغات می دادید.
متهم پاسخ داد: هزینه آن را از محل سود شرکت می دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: براس��اس نظر کارشناس��ی 
هزینه ها در جایی که اعام شده صرف نشده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: ۵ م��ورد از پروژه های تان را 
نام ببرید.

متهم پاسخ داد: رستوران ش��مس العماره، رستوران آرکا، 
رس��توران کاوانی، رستوران ستاره کیش و هتل ستاره کیش 

و هتل بلور.
قاض��ی صلوات��ی گفت: طبق اعام کارش��ناس رس��می 
دادگس��تری، در مجم��وع ۲۵۰ میلیون توم��ان بابت هتل و 
رستوران به حساب واریز شده است، 1۵ نفر بیشترین سود را 
دریافت کرده اند و 1۷ نفر بیشترین پورسانت را بابت مشاوره 

گرفته اند، در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: جمع کل آن ۲ میلیارد بوده است که در 

طول ۳ س��ال فعالیت به آنها پرداخت کرده ام. در ادامه جلسه 
یکی از ش��کات با کسب اجازه از محضر ریاست دادگاه گفت: 
آقای دومان س��هند با پیام های مختلف به افراد ادعا کرده اند 
اگ��ر بیرون بیایند تمام خس��ارت را جب��ران و پول های ما را 
برمی گردانند، در اینجا به ما پاسخ دهند که چگونه می خواهند 

این پول را برگردانند؟
برای حل معضل بیکاری شرکت زدم)!( ■

در ادامه جلس��ه دادگاه، قاض��ی صلواتی خطاب به وکیل 
مدافع متهم از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل مدافع متهم گفت: موکلم در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ مبادرت 
به ایجاد شرکت دومان توکان کرده است تا خدمتی در جهت 

رفع معضل بیکاری، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه   کند.
در ادامه وکیل متهم در دفاع از موکل خود گفت: موکل من 
در راه ان��دازی پروژه های مختلف برای افراد زیادی کارآفرینی 

کرده است.
وی با بیان اینکه مت��ن دفاعیات خود را به صورت ایحه 
تقدیم می کند، درخواس��ت استمهال و مهلت برای پرداخت 
بدهی ها را داشت تا میزان بدهی ها و مبالغ تعیین تکلیف شود.

وکیل متهم گفت: بنده و همکارانم حدود یک ماه ۵۸ جلد 
از پرونده موکل خ��ود را مطالعه کرده ایم. حتی قبل از پایان 
مطالعه چند بار موکلم درخواست ماقات داشت که بنده اعام 
کردم اجازه بدهید پرونده را کاما مطالعه کنیم سپس ماقات 
داشته باش��یم که پس از مطالعه کامل پرونده با موکل خود 
جلساتی داشتیم که وی معتقد بود مدارک و اسنادی دارد که 
به درد پرونده می خورد، البته تاکنون این مدارک به دست ما 

نرسیده است.
وی گف��ت: در دفاع از موکل خ��ود 1۲ برگ ایحه تهیه 
کرده ام که به تمام موضوعات کیفرخواست اعتراض شده است 

که تقدیم می شود.
در ادامه قاضی صلوات��ی با قرائت اتهامات متهم مبنی بر 
مش��ارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی و مش��ارکت در 
کاهبرداری شبکه ای گفت: در جایگاه حاضر شده و آخرین 
دفاعیات خ��ود را بیان کنید. متهم دومان س��هند با حضور 
در جای��گاه در دف��اع از خود گف��ت: مجددا اع��ام می دارم 
اته��ام کاهب��رداری را قبول ن��دارم. متهم ادام��ه داد: مبالغ 
س��رمایه  گذاری ش��ده برای اکران ۲ فیلم و افتتاح سفره خانه 
س��نتی، افتتاح صرافی، افتتاح مجموعه رستوران های روباز، 
افتتاح آژانس هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده است 
که تمام فاکتور های آن توسط ضابطان جمع آوری شده است. 
در اینجا قاضی صلواتی خط��اب به متهم گفت: آقای دومان 
اینجا دادگاه اس��ت، چرا می خواهید فیلم بازی کنید؟ آیا فکر 

می کنید هنوز هم خبرنگار هستید؟
متهم گفت: اینجانب تاکید می کنم تمام پروژه های بنده 
در زمانی که بازداشت بوده ام فعال بوده و هیچ شرکت صوری 
و کاغذی وجود نداشته است. متهم خاطرنشان کرد: از جمله 
مهم ترین بدهکاران مهدی ذکایی اس��ت که در اینجا حضور 
دارد؛ این فرد ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بنده بدهکار 
اس��ت که هیچ گونه تس��ویه ای با من نداشته، البته این مبلغ 
بدون احتساب ۲ میلیاردی است که در گاوصندوق بوده است. 
فرد دیگر محمود بهجت اس��ت که این فرد هم مالک یکی از 
رستوران ها بوده و حدود ۲ میلیارد تومان به بنده بدهکار است. 
آقای پویان بدهکار دیگری است که حدود ۶۰۰ میلیون تومان 

به بنده بدهکار است.
متهم بیان داش��ت: در آخر در حضور دادگاه، مستشاران، 
وکای محترم و حاضران در جلس��ه اع��ام می دارم با وجود 
اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم اما آمادگی همکاری کامل 
با دادگاه و هر مرجع قضایی دیگر را دارم که اصل س��رمایه و 
سود منعقد شده در قرارداد و نیز خسارت های وارده را بپردازم.
وی گفت: آمادگی کامل دارم مبلغ شاکیان را به هر میزان 
که در آخرین قرارداد قید شده است که شامل اصل پول، سود 

و میزان ضرر و زیان است بپردازم.
متهم ادامه داد: از ش��اکیان بابت ض��رر و زیان های وارده 

عذرخواهی می کنم.
پ��س از دفاعیات متهم، قاضی صلوات��ی اظهار کرد: اکثر 
ش��کات تمام زندگی خود را به عنوان سرمایه در این شرکت 
س��رمایه  گذاری کرده ان��د و دیگر تهدید ها ج��واب نمی دهد. 
تاکنون اموالی شناس��ایی نشده و اموال شناسایی شده کفاف 

بدهی 1۰ نفر را هم نمی دهد.
قاضی صلواتی گفت: متاسفانه متهم تاکنون صداقت نداشته 

و اموالی معرفی نکرده است.
وی با اعام ختم این جلسه گفت: ادامه رسیدگی یکشنبه 

ساعت 1۰ خواهد بود.

واکنش مقامات داخلی به برگزاری اجاس ضدایرانی در لهستان

چون قافیه تنگ آید

جزئیات سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده »دومان توکان« در دادگاه ویژه اقتصادی

دومان پول ندارد!
قاضی صلواتی: اموال متهم کفاف بدهی 1۰ شاکی را هم نمی دهد
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رامین پرچمدار: س��ال 2015 زمانی که س��ند راهبرد امنیت 
ملی ایاات متحده در دولت اوباما به انتش��ار عموم گذاش��ته 
ش��د، بس��یاری از تحلیلگران داخلی و حتی برخی از نهادهای 
تصمیم گیر در کش��ورهای همسایه و اروپا به صورت هماهنگ 
اعام کردند واشنگتن به دنبال خروج از خاورمیانه است. استناد 
این حضرات به بخش��ی از سند مذکور بود که در متن آن ذکر 
شده بود »غرب آسیا برای ایاات متحده جذابیت خاصی ندارد« 
و به همین دلیل استراتژیس��ت های آمریکا که در سطح کان 
سیاس��ت گذاری مش��غول کار بودند، »پروژه میل به شرق« را 
مطرح کرده بودند. در آن زمان که البته زیاد هم دور نیس��ت، 
همگان چش��م خود را به روی خاورمیانه و تحوات زیرپوستی 
آن بستند و به یکباره صداهای عجیب و غربی از پکن به گوش 
رسید. آری! این همان امپراتوری چین بود که با محوریت حزب 
کمونیسم کمر به نبرد اقتصادی با آمریکا بسته بود و تا به امروز 

این منازعه اقتصادی به قوت خود باقی است. 
اینجا ب��ود که ناظران بین المللی سرمس��ت از تحلیل های 
به اصط��اح صحیح خود خنده بر لبان ش��ان گره خ��ورد و در 
محافل خصوصی ش��ان نوشته ها و س��خنرانی های خود درباره 
احیای قدرت تجاری چین را به رخ یکدیگر می کشیدند. غافل 
از آنکه داعش و القاعده در عراق و س��وریه مشغول ذبح هزاران 
انس��ان بی گناه بودند و همین موضوع باعث شد در آن برهه از 
سال 2015 ساختار سیاسی- امنیتی ایاات متحده برای مدتی 
کوتاه تحلیل ها و توجهات را به سمت شرق آسیا معطوف کند. 
این همان فریب استراتژیکی بود که دولت اوباما با زیرکی آن را 
همانند یک زهر آرامبخش به خورد سیاس��تمداران، مقامات و 
حتی رسانه های بزرگ دنیا داد. طبیعی است در داخل ایران هم 
بس��یاری از مفسران فعال در حوزه سیاست بین الملل و برخی 
شرق شناسان اسیر فریب دموکرات ها شدند. سند آن را براحتی 
می توان با جست وجو در مجات، روزنامه ها و خبرگزاری ها پیدا 
کرد که نش��ان می دهد نشر چند صفحه از سند امنیتی ملی 
ایاات متحده چگونه توانست خطای تاکتیکی )حداقل در ابعاد 
رسانه ای و علمی( به وجود آورد. این سابقه شاید به متن گزارش 
پیش روی مخاطبان که در ادامه از نظر می گذرد ارتباط نداشته 
باش��د اما شکل سناریو و خروجی آن تا حدود زیادی به وقایع 

امروز خاورمیانه ربط دارد.
پمپئو و نقطه گذاری در منطقه ■

همان گونه که دستگاه دیپلماسی ایاات متحده اعام کرده 
بود، وزیر خارجه این کشور از هشتم تا پانزدهم ژانویه )به مدت 
یک هفته( به حاش��یه خلیج فارس و غرب آس��یا سفر کرده و 
در ای��ن بی��ن وارد اردن، مصر، بحرین، ام��ارات عربی متحده، 
قطر، عربس��تان س��عودی، عمان و کویت خواهد شد. طبیعی 
اس��ت این حجم از دیدارها آن هم در یک سفر، بسیار عجیب 
و غریب خواهد بود اما مس��اله این اس��ت که نمای بیرونی این 
سفرها موضوعی است که از هفته ها قبل ذهن همه را به خود 
مشغول کرده است. محوریت سفر پر و پیمان پمپئو به منطقه، 
بحث خروج نظامیان ایاات متحده از س��وریه است و او رسماً 
در گفت وگ��وی اختصاصی با فاکس نی��وز اعام کرده به دنبال 

اطمینان بخشی به کشورهای منطقه در این باره هستیم! 
طبیعی است زمانی که وزیر خارجه ایاات متحده در وهله 
نخس��ت اهداف س��فر خود را به صورت علنی اعام می کند و 
پس از آن وارد خاک چند کش��ور می شود، به صورت مستقیم 
ای��ن پیام را مخابره می کند که نماینده آمریکا در حال ورود به 
خاک متحدان خود اس��ت. در فاز دیگر باید به کنفرانس های 
خبری و حاشیه های دیدارها توجه شود که خود گویای مسائل 
جاری خواهد بود. در این راس��تا از زبان بدن طرفین گرفته تا 
متن سخنان آنها حاوی پیام های گوناگون خواهد بود اما آنچه 
از همه مهم تر اس��ت، س��نجش وضعیت منطقه و پرونده های 
مفتوحی است که آمریکا در آن نقش فعال دارد. درست است 
که ماجرای خروج ایاات متحده از سوریه در داخل و خارج از 
»آمریکای ترامپ« بحث و جدل ه��ای گوناگون به پا کرده اما 

نباید از یاد ببریم که او و تیمش در طول یک هفته چندین بار به 
جمهوری اسامی ایران حمله می کنند یا آن را به چالش جدید 
فرا می خوانند. این همان نکته ای اس��ت که متاسفانه بسیاری 
از تحلیلگ��ران به دلیل مداوم��ت و قدمت تقابل میان تهران و 
واشنگتن بسادگی از کنار آن عبور کرده و حتی اظهار می کنند: 

»مگر این دفعه بار اول است که تهدید می شویم؟!«
درس��ت اس��ت که ایران دارای بازوه��ای امنیتی و نظامی 
قدرتمند در داخل و خارج از مرزهای خود است اما باید عنایت 
داش��ت چینش سفرهای منطقه ای مایک پمپئو )وزیر خارجه 
آمریکا( و جان بولتون )مشاور امنیت ملی ترامپ( گویای یک 
هماهنگی مهم و البته شیطنت آمیز است. چند روز پیش شاهد 
توقف 2 روزه جان بولتون در سرزمین های اشغالی بودیم و پس 
از آن او وارد آنکارا شد اما رجب طیب اردوغان )رئیس جمهوری 
ترکی��ه( او را ب��ه حضور نپذیرف��ت. تا به این ج��ای کار دلیل 
پذیرفته نشدن بولتون مشخص است؛ ایاات متحده و ترکیه از 
قدیم اایام درباره  کردهای سوریه با یکدیگر دچار اختاف نظر 
عمیق بوده و خواهند بود و این روند بر سیاست های کان هر 
دو طرف برای ادامه مناسبات تاثیرگذار بوده است اما سوال این 
است که رفت و آمد بولتون و پمپئو چرا به فاصله کمتر از 2 روز 

در منطقه انجام شده است؟
اتحاد چندضلعی علیه ایران! ■

متن کنفرانس خبری مش��ترک مشاور امنیت ملی آمریکا 
و نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی دقیقاً ب��ر تعمیق حمایت 
بی چون و چرای آمریکا از اس��رائیل پایه  گذاش��ته شده بود. به 
عبارت دیگر بولتون به دلیل آنکه به حلقه »صهیونیس��ت های 
مسیحی مستقر در کانون قدرت آمریکا« نزدیک است، شخصاً 
ماموریت یافته به تل آویو سفر کند و از آنجا به اطاع تمام دنیا 

برساند اگر ایاات متحده از س��وریه خارج شود، هیچ خطری 
اس��رائیل را تهدید نخواهد کرد و همانند گذشته به حمایت از 
صهیونیست ها خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر جایگاه سیاسی 
بولتون در کاخ سفید و هماهنگی او با سازمان منافقین و بسیاری 
از مخالفان جمهوری اسامی دلیلی است تا او از سرزمین های 
اشغالی، ایران را حامی تروریسم بخواند و تهران را تهدید جدی 
برای حیات منطقه و رژیم صهیونیستی بداند! این همان »رپرتاژ 
آگهی« است که در علم ارتباطات و تبلیغات آن را طرفداری از 

یک جریان یا برند خاص بیان می کنند. 
اما سوال اصلی این است که در این سوی میدان، پمپئو برای 
چه به منطقه آمده است؟ به نظر برخی ناظران بین المللی، سال 
2019، س��الی پر از تنش و مخاطره برای خاورمیانه خواهد بود. 
ایاات متحده در وضعیت و فضای فعلی نظام بین الملل به دنبال 
آن است تا زمینه ایجاد وضع مناسب در جهت رسیدن به اهداف 
خ��ود را مهیا کند تا از این طریق در نهایت بتواند زمینه هایی را 
برای ورود جدی به ش��رق آس��یا طراحی و اجرا کند. این همان 
تحلیلی اس��ت که در س��ال 2015 و زم��ان اعام خبری مبنی 
بر خروج آمریکا از منطقه ش��کل گرفت. واقعیت این اس��ت که 
آمریکا به دنبال هدف گذاری اس��تراتژیک در خاورمیانه است و 
حتی از س��ال 2000 میادی این پروژه را در راستای گسترش 
هژمونی از غرب به ش��رق در دس��تور کار خود قرار داده بود اما 
ایاات متحده در وضعیت کنونی تس��لط هژمونیک را در س��ر 
می پروراند و گام   هایی که از سال 2001 در افغانستان برداشت در 
همین راستا قابلیت تحلیل دارد. واشنگتن در صدد است مدیریت 
ناامنی در عراق و افغانستان را که در نهایت به تاسیس پایگاه های 
نظامی مختلف منجر شد، در یک بافت مدیریت شده مستقیم 
قرار دهد. از س��وی دیگر با روی کار آمدن اوباما در سال 2009 

دکتری��ن ضعف در توازن قدرت را هم ش��تاب داد. در آن زمان 
مقامات داخلی و بسیاری از کشورهای منطقه می گفتند ایاات 
متحده در باتاق عراق گرفتار ش��ده و حضور آنه��ا در بغداد را 
نامشروع و خطرناک ارزیابی می کردند. این تئوری رفته رفته باعث 
ش��د مشروعیت حضور آمریکا در عراق زیر سوال برود و همگان 
منتظر خروج آمریکا از خاک عراق بودند که ناگهان تحمیل اراده 
ایاات متحده به بغداد باعث ش��د »نوری المالکی« نخست وزیر 
وقت عراق با انتشار نامه رسمی خواستار ادامه حضور آمریکا در 
عراق شود! این همان موضوعی است که به نظر می رسد پمپئو 
به عاوه متفکران پنتاگون و وزارت خارجه ایاات متحده به دنبال 

عملیاتی کردن مجدد آن هستند.
نکته مهم سلس��له س��فرهای وزیر خارجه ایاات متحده 
این اس��ت که اخیراً وی اعام کرده ب��ود برای مقابله با تهران 
گزینه هایی مانند اعمال فش��ار دیپلماتی��ک و اقتصادی را در 
دستور کار قرار خواهیم داد و این مولفه ها را باید 2 ضلع دیگر 
سناریوی قدیمی ایاات متحده دانست. باید توجه داشت این 
پروژه به لحاظ ش��کلی قدیمی و پوس��یده تلقی می شود اما از 
حیث ماهوی و محتوایی دارای پیام های مهم و البته چندایه 
است. فهرست کش��ورهایی که پمپئو در طول یک هفته قرار 
اس��ت با مقامات آنها دیدار کند گویای چند نکته حائز اهمیت 

برای تهران و منطقه خواهد بود.
1- سخنرانی اصلی وزیر خارجه آمریکا در مصر بار رسانه ای 
بس��یار مهمی را در خود جای داده اس��ت. به یاد داریم که 
اوباما هم پیام همبس��تگی و شراکت آمریکا با اعراب منطقه 
را از قاه��ره مخابره کرد و این بدان معناس��ت که مصر برای 
ایاات متحده همچنان جایگاه قدیمی رهبری جهان اسام 
را داراس��ت. این اقدام ایاات متحده دقیقاً نش��ان از تناقض 

رفتاری و بنیادی درباره به رس��میت ش��ناختن عربس��تان 
س��عودی به عنوان به اصطاح رهبر جهان اس��ام و دنیای 

عرب دارد.
2- اردن به عنوان چهارراه امنیتی و سیاسی منطقه که بریتانیا و 
آمریکا را به اعراب وصل می کند نخستین کشوری بود که پمپئو 
وارد آن ش��د و همین موضوع نش��ان می دهد سایر کشورهای 
اروپایی در معادات منطقه برای ایاات متحده مهم نیس��تند. 
سند این موضوع را باید انتقاد مقاما ت ارشد اروپایی از سیاست 
آمریکا و ش��خص ترام��پ در نادیده گرفت��ن اتحادیه اروپایی 
و اعضای آن در بس��یاری از مع��ادات منطقه ای و بین المللی 
دانست. به عنوان مثال »دیوید اوسالیوان« سفیر اتحادیه اروپایی 
در آمریکا، س��ال گذشته میادی به چندین رویداد در آمریکا 
دعوت نشد و این وضعیت نشان می دهد آمریکا به تک روی در 

منطقه ادامه خواهد داد.
3- برداشتن گام های رو به جلو برای ایجاد پیوند رسمی میان 
اعراب و رژیم صهیونیستی؛ بدون تردید پمپئو، بولتون و ترامپ 
به دنبال آن خواهند بود که تهدید ایران علیه اعراب منطقه را 
برجسته کنند تا از این جهت بتوانند اسرائیل را همسو با سیاست 
اعراب منطقه معرفی کنند و باعث پیوند میان آنها شوند. اخیراً 
اخباری مبنی بر کنشگری آمریکا در راستای سفر نخست وزیر 
اس��رائیل به عربستان سعودی و دیدار با مقامات ریاض منتشر 
ش��ده که احتمال می رود در آینده نه چندان دور این موضوع 

عملیاتی شود.
4- افزایش س��طح اصطکاک میان ایران و کش��ورهای عربی 
مس��تقر در حاش��یه خلیج فارس؛ ایاات متحده به دنبال آن 
است مدیریت امنیت نس��بی را در خاورمیانه بر اساس منافع 
خود شکل دهد و تس��لط بر پیرامون ایران را به صورت جدی 
کلید بزند و از این منظر دولت های حاشیه خلیج فارس می توانند 

پیشقراول این سناریو باشند.
5- هماهنگ��ی و اتحاد اقتصادی درب��اره پایین آوردن قیمت 
نفت و محاصره اقتصادی ایران؛ به عنوان مثال اخیراً در برخی 
بنادر امارات و بویژه در گمرگ دوبی، کیت های آزمایش��گاهی 
خریداری ش��ده از س��وی ایران که مبدأ آن کشورهای اروپایی 
بوده است، با اعمال فشار شیوخ امارات ترخیص نشده و برگشت 
خورده است. از این منظر اتحاد اقتصادی ایاات متحده با اعراب 
منطقه می تواند در راستای ضربه به تهران قابلیت اجرا پیدا کند.

6- اتحاد رسانه ای و امنیتی برای به راه انداختن پروژه های جدید 
هدای��ت افکار عمومی در داخل ایران؛ اخیراً اخباری درباره افتتاح 
چند تلویزیون و سایت فارسی زبان توسط عربستان و امارات عربی 
متحده برای سم پاشی علیه جمهوری اسامی منتشر شده که در 

این موضوع همکاری آمریکا دقیقاً مشهود است.
سخن آخر ■

با نگاه��ی گذرا ب��ه این موضوع��ات، بخوب��ی می فهمیم 
ایاات متحده به دنبال تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع خود 
و متحدانش خواهد ب��ود. به گونه ای که در ابتدا خروج خود از 
سوریه را به عنوان یک تهدید مهم به افکار عمومی سیاستمداران 
و م��ردم منطقه تحمیل می کند و در فاز دوم، در پی سلس��له 
س��فرهای مش��خص این تهدید را برای اعراب منطقه تشریح 
می کند. در ایه سوم آنها چند گزینه را روی میز قرار می دهند 
و خاطرنشان می کنند خطر تروریسم همچنان در منطقه وجود 
دارد. به عنوان نمونه به موازات سخنان ترامپ و پمپئو مبنی بر 
خروج از سوریه، پنتاگون و حتی فرماندهی ائتاف ضد داعش 
رسماً اعام می کند خروج از سوریه به شرایط میدانی بستگی 
دارد و هیچ ارتباطی به اعامیه های قبلی نخواهد داشت. بنابراین 
بیشترین تمرکز پمپئو در سفر اخیر خود به حاشیه خلیج فارس 
محاصره تهران، محدودسازی قدرت عملیاتی ایران در منطقه، 
افزایش مرز و سطح اصطکاک تهران با کشورهای منطقه و در 
نهایت افزایش گس��تره و خط تقابل با آمریکا خواهد بود و  در 
این مسیر ممکن است بحث تقویت و راه اندازی ناتوی عربی هم 

مورد توافق قرار گیرد.   

فرزی�ن کوش�ا: گفت وگ��وی تلفنی میان روس��ای 
جمهوری ترکی��ه و آمریکا نه تنه��ا منجر به بهبود 
مس��ائل و گشایش در روند سیاسی و میدانی سوریه 
نشد، بلکه یک گره کور دیگر در این پرونده به وجود 
آمده ک��ه با دندان هم باز نمی ش��ود و آینده آن نیز 
مش��خص نیس��ت. برای درک این موضوع کمی به 
عق��ب بازمی گردی��م؛ زمانی که دونالد ترامپ س��ال 
2016 پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری ایاات 
متحده شد، همگان بر این باور بودند که بزودی شاهد 
»تعلیق در جهان« خواهند بود و دقیقاً این اتفاق رخ 
داد. امروز در بسیاری از پرونده ها شاهد آن هستیم که 
این تعلیق به صورت علنی در حال خودنمایی است و 
البته در برخی محورها این وضعیت عمیق تر از سایر 
محورها بوده است. نمونه بسیار مهم این وضعیت را 
درباره قراردادهای بین الملل��ی )آب و هوای پاریس، 
برجام، ناتو، یونس��کو و ...( علناً به چش��م دیدیم اما 
پرونده دیگری که موجب شده امروز ترامپ در خاک 
کشور خود مورد انتقادهای بسیار زیادی قرار بگیرد، 

سرنوشت نامعلوم »کردهای سوریه« است.
وضعیت کردهای سوریه پس از تصمیم غیرمنتظره 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از سوریه و سایر 
مناطق کردنشین این کشور بسیار پیچیده شده است؛ 
به این معنا که کردها به هیچ وجه انتظار خروج ایاات 
متحده از س��وریه آن هم با این وضعیت را نداشتند. 
از این منظر آنها در حالت کنونی نه تنها بس��یاری از 
امیدهای خود را از دست داده اند بلکه حیات سیاسی 
و موجودیت خود را در هاله ای از ابهام می بینند. طیف 
زیادی از مسلحین کرد سوریه که تحت عناوینی مانند 
»پ ی د« و »ی پ گ« مشغول فعالیت در شرق فرات 
هستند همگی توسط ایاات متحده تسلیح و آموزش 
داده شده اند و پنتاگون بارها آنها را متحد استراتژیک 
خود در س��وریه خطاب کرده اس��ت. این بدان معنا 
نیست که آمریکا به دنبال استقال کردهای سوریه 
است، بلکه متاسفانه کردهای این منطقه از دیرباز به 
دلیل آنکه سودای استقال را در سر می پروراندند، به 
عنوان ابزار اعمال فشار و شلوغ کاری در عراق و سوریه، 

مورد استفاده واشنگتن قرار گرفته اند.

از اقلیم تا شام ■
جیمز متی��س، وزیر دفاع س��ابق ایاات متحده 
چندی قبل از آنکه به این س��مت برگزیده ش��ود و 
س��کان پنتاگون را در دس��ت بگیرد، اعام کرده بود 
کرده��ای عراق و بویژه س��وریه را هرطور که باش��د 
تحت لوای خ��ود قرار خواهیم داد و با تمام قدرت از 
آنها حمایت خواهیم ک��رد. دلیل اصلی این حمایت 
جنگجو بودن کردها نیست، بلکه آمریکا معتقد است 
کردها به دلیل داش��تن نگرش  کمونیس��تی با هیچ 
جری��ان قومی و مذهبی در منطقه پیوند ندارند و به 
صورت مستقل می توان از آنها در معادات میدانی و 
سیاسی منطقه بهره جست. در اقلیم کردستان عراق 
و زمانی که داعش کرکوک را در اختیار خود داشت، 
آمریکایی ها با گسیل کردن طیف زیادی از امکانات 
لجستیکی و تسلیحاتی آنها را مقابل داعش قرار دادند 
و از سوی دیگر در پشت پرده به بارزانی قول استقال 
را داده بودند. کمی بعد پس از آنکه پیش��مرگه های 
کردستان عراق داعش را بیرون راندند، ایاات متحده 
به اربیل پیام داد نمی تواند به صورت علنی استقال 
این جغرافیا و جدا شدن آنها از بغداد را تضمین کند! 
در این مقطع بود که کردهای س��وریه تا حدودی از 
اس��تقال خود مایوس شده بودند اما باز هم فریب و 
حربه واشنگتن آنها را مقابل داعش در کوبانی، عفرین 
و شرق فرات قرار داد و تا امروز قول و قرارهای ایاات 

متحده برای استقال آنها عملیاتی نشده است.
این روند تنها یک س��ناریو با دو بازیگر )کردها و 
آمریکا( نداش��ت، بلکه در آن طرف مرزهای س��وریه 
دولت حاکم بر آنکارا به دقت نظاره گر اقدام های آمریکا 
و بویژه یگان های مدافع خلق )ی پ گ( بود. ترکیه از 
دیرباز تاکنون بویژه پس از ش��روع بحران سوریه در 
س��ال 2011، کردهای س��وریه را جدی ترین تهدید 
علیه امنیت ملی خود دانس��ته و تم��ام جریان های 
کردی را ش��اخه نظامی حزب کارگران کردس��تان 

)پ ک ک( می دان��د. انفجارهایی که در اس��تانبول و 
میدان کیزای آنکارا توس��ط »پ ک ک« انجام شد، 
موجب اعمال فشار بیشتر بر کردهای سوریه از سوی 
دولت رجب طیب اردوغان و کابینه او ش��د تا جایی 
که خبرگزاری های ترکیه در طول هفته چندین خبر 
از هدف ق��رار دادن عناصر »پ ک ک« را در خروجی 
خود ق��رار می دادند تا به خوانندگان و افکار عمومی 
خود ثابت کنند کردها تروریس��ت هستند! این روند 
تنه��ا در خارج از خاک ترکیه و پیرامون این کش��ور 
اتفاق نیفتاد، بلکه در داخل ترکیه هم ش��اهد حذف 
سیاسیون کردتبار بودیم. به عنوان مثال »صاح الدین 
دمیرتاش« رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق های 
ترکیه )HDP( با دس��تور اردوغان بازداش��ت شد و 
بس��یاری از نمایندگان کرد حاضر در پارلمان ترکیه 
تحت فش��ار و حتی ش��نود مخابراتی قرار گرفتند. 
اس��تناد دولت ترکیه این بود که دمیرتاش و اعضای 
حزب دموکراتیک خلق ها ب��ا »پ ک ک« در ارتباط 
هستند و حتی احمد داووداوغلو )نخست وزیر پیشین 
ترکی��ه( این حزب را ش��اخه سیاس��ی »پ ک ک« 
خوانده بود. این بدان معناست که ترکیه راهبرد خود 
در قبال کرده��ا را در داخل و خارج از کش��ورش با 
 قدرت پیگیری می کند و امروز بر سر همین ماجرا با 

ایاات متحده به مشکل خورده است.
برداشت غلط از یک گفت وگو  ■

چندی قبل پس از آنکه آمریکا اعام کرد بزودی 
نظامیان خود را از سوریه خارج می کند، گفت وگوی 
تلفنی میان اردوغ��ان و ترامپ اتفاق افت��اد. در این 
گفت وگو، رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی 
خ��ود تضمین می دهد پس از خروج نظامیان ایاات 
متحده از سوریه، آنکارا مبارزه با داعش را ادامه دهد 
اما کردهای سوریه را هدف قرار ندهد. در مقابل دونالد 
ترام��پ با توجه به دیدگاه اقتص��ادی خود فرصت را 
ب��رای کم ک��ردن هزینه های کش��ورش در منطقه 
مغتنم می ش��مارد و به اردوغان وعده می دهد ایاات 
متحده از شرق فرات خارج می شود و آن منطقه را به 
صورت دوفاکتو در اختیار ترکیه قرار می دهد. منظور 
از مدیریت دوفاکتوی منطقه یعنی کردهای سوریه 
و ترکیه در یک منطقه اداره امور را در دس��ت داشته 
باش��ند اما داده های رسانه ای نش��ان از فهم اشتباه و 
گفتمان غلط 2 طرف دارد. ترامپ به هیچ وجه در این 
باره با مشاوران نظامی و سیاسی خود مشورت نکرده 
بود و اردوغان هم از این موضوع به صورت بداهه به نفع 
خود بهره برداری کرد. رئیس جمهوری ترکیه بخوبی 
می دانست ترامپ تنها به هزینه اقتصادی حضور در 

سوریه فکر می کند و از این رو توپ را به زمین ایاات 
متحده انداخت و با مانور گس��ترده رسانه ای به دنیا 
این پیام را القا کرد که پس از خروج آمریکا، نیروهای 
ترکیه در ش��رق فرات مستقر خواهند شد! طبیعی 
است انتقادها از سوی کردهای سوریه و برخی رهبران 
سیاسی دموکرات و جمهوری خواه آمریکا باا گرفت 
و نتیجه این شد که ترامپ 4 ماه دیگر حضور ارتش 
کشورش در سوریه را ابقا کرد. این بدان معناست که 
کردها به توپ س��رگردان در رابطه آنکارا و واشنگن 
تبدیل ش��ده اند و نمی دانند چه سرنوشتی در انتظار 
آنهاست. نکته ای که در اینجا باید مورد نظر قرار گیرد 
این اس��ت که کردهای سوریه در حالت کنونی تنها 
مانده اند و به دنبال تاسیس منطقه ای  همانند اقلیم 
کردستان عراق برای خود هستند. در این میان ایاات 
متحده به صورت قطعی خروج خود از سوریه را اعام 
کرده است، لذا امکان رخ دادن درگیری میان کردها 
و ترکیه قوی تر ش��ده و هر لحظه ممکن است آنکارا 
دست به اجرای عملیات در شرق فرات بزند. بسیاری 
از سیاستمداران و تحلیلگران معتقدند ترکیه با کردها 
وارد جنگ نمی شود اما باید توجه داشت هیچ توافقی 
میان ترکیه و آمریکا درباره عدم ش��روع درگیری با 
کردهای وجود ندارد و این وضعیت باعث می ش��ود 
احتمال این حمله ساعت به ساعت افزایش پیدا کند.

کردها به دنبال راه بقا ■
تردیدی نیست که ایاات متحده دیگر در سوریه 
حضور نخواهد داش��ت، مگر آنکه اتف��اق خاصی در 
ساختار قدرت و تصمیم گیری ایاات متحده )بویژه 
س��نا و کنگره( رخ دهد و از این جهت اوضاع به نفع 
کردهای سوریه رقم نخواهد خورد. در وضعیت فعلی 
بس��یاری از رس��انه ها اخباری درباره توافق کردهای 
س��وریه با دولت دمشق منتش��ر کرده اند که به نظر 
نادرست است. برخی می گویند کردها قبول کرده اند 
 دولت س��وریه پرچم خود را در شرق فرات به اهتزاز 

درآورد اما نمی تواند به صورت رسمی در این جغرافیا 
حضور داش��ته باشد. بخش��ی دیگر از کردها مدعی 
ش��ده اند ارتش س��وریه تنها می تواند اطراف مناطق 
کردی حاضر باش��د اما کانتون ه��ای کردی همانند 
گذش��ته به سیاست مس��تقل خود ادامه می دهند. 
این اخبار ضد و نقیض نش��ان می دهد کردها به رغم 
آنکه تا دقیقه 90 به مخالفت با سازش می پردازند، در 
نهایت مجبور به سازش با دولت دمشق خواهند شد. 
واقعیت این است که آنها تنها 2 گزینه در مقابل خود 
دارند؛ نخست اینکه وارد درگیری علنی با ترکیه شوند 
که بدون تردید با خروج آمریکا حمایت لجس��تیکی 
و سیاس��ی از آنها قطع می ش��ود و با عنایت به کینه 
ترکیه از آنها می تواند منجر به نابودی آنها در سوریه 
شود. دوم اینکه راه مصالحه با دولت دمشق را پیش 
بگیرند و س��اح خود را زمین بگذارند. طبیعی است 
که با شروع گفت وگوهای دمشق و کردها آنها همانند 
بس��یاری از شهروندان س��وری از حق و حقوق ملی 

بهره مند خواهند شد. 
سناریوی ترکیه چیست؟    ■

ترکیه پس از آنکه عملیات ش��اخه زیتون را به 
اجرا گذاش��ت توانست به آمریکا و کردها بفهماند 
ک��ه به هیچ وجه با آنها وارد مصالحه نخواهد ش��د 
و هیچ گونه امتیازی به کردها اعطا نمی ش��ود. این 
بدان معناست که آنکارا از مواضع خود عقب نشینی 
نخواهد کرد و کار برای کردهای س��وریه س��خت 
خواهد شد. از سوی دیگر از گذشته داده هایی مبنی 
بر تغییر اقلیم بومی س��وریه توس��ط ترکیه وجود 
داشته است، به گونه ای که آنکارا با اعطای شناسنامه 
ترکی به برخی پناهن��دگان و چینش آنها در مرز 
خود با سوریه به دنبال تغییر بافت جمعیتی آنجا 
بوده است. به موازات همین وضعیت تروریست های 
»ارتش آزاد س��وریه« که از روز اول توسط ترک ها 
آموزش و حمایت شده اند، در آمادگی کامل به سر 
می برند تا با اشاره دولت اردوغان، کردهای سوریه را 
به خاک و خون بکشند. مجموع این متغیرها نشان 
از آن دارد که ترکیه بحث »فتح میدانی با حداکثر 

برد مقطعی« را در دستور کار خواهد داشت.  

گزارش تحلیلی از تور منطقه ای وزیر خارجه آمریکا

گشت و گذار علیه تهران

تأثیر مجادله ترکیه و آمریکا بر حیات کردهای سوریه

بودن یا نبودن، مسأله این است!



11 اندیشه

زهرا شعبان  شمیرانی: چارچوب نظری »گئورگ 
زیمل« در »فلسفه پول« )1907( قابل مقایسه با 
نظریه  های بزرگانی چ��ون مارکس، وبر و دورکیم 
اس��ت. زیمل جایگاهی میان »مارکس« و »وبر« 
دارد و می نویس��د: »اگ��ر   پیش تر کتاب س��رمایه 
مارکس نوش��ته نش��ده بود، احتمال کمی وجود 
داشت که فلس��فه پول نوشته شود و اگر   پیش تر 
فلسفه پول نوشته نشده بود          ، اقتصاد و جامعه وبر 

به دشواری نوشته می شد«. زیمل همچون مارکس 
به نظام س��رمایه داری و مشکات ناشی از اقتصاد 
مبتنی بر پول می اندیش��د          . مارکس سرمایه داری 
را مهم ترین مس��أله جامعه می دانست و آن را در 
معرفی تغییر گریزناپذیر می دید. زیمل مشکات 
اقتصادی را تجلی خاص مس��ائل فرهنگی عام      تر 
قلم��داد می کرد. از نظ��ر او ماهیت عینی جامعه، 

ذاتی زندگی بشر است و تغییرناپذیر.

وطن امروز  شماره 2631  یکشنبه 23 دی 1397

بررسی آرا و نظرات گئورگ زیمل، جامعه شناس و فیلسوف آلمانی 
پیرامون پول و زندگی کانشهری

زیرساخت فرهنگی پول

فلسفه پول
زیمل در مقدمه »فلسفه پول« توضیح می دهد که مطالعه 
او درباره پول نمونه ای از قصد جامعه ش��ناختی او برای مطالعه 
»فردی��ت زندگی، کلیت و معنای آن« اس��ت. پول برای زیمل 
س��اختار مرکزی و سمبل ش��کل تاریخی جامعه مدرن است. 
ب��ه این ترتیب، تحلیل زیمل از پول نمونه ای از رویکرد جامعه 
شناختی او است. برجسته     ترین مشخصه جامعه شناسی زیمل در 
مباحثات او از پول، ارتباط پول با دیگر پدیده  های جامعه است. 
در کار زیم��ل »هر بخش فرهنگی می تواند نقطه آغاز تحقیق 
جامعه ش��ناختی در کلیت آن باشد... هیچ چیز جزئی و ناچیز 
نیس��ت چون همه چیز به هم مربوط است«. پول نشان دهنده 
وابستگی متقابل در زندگی اجتماعی است، راهی که در آن همه 
وقایع، چیزها و افراد به هم مربوط هس��تند. پول خود معنایی 
ذاتی ندارد ولی معنای آن مشتق از وابستگی آن به اشیای پولی 
ش��ده و سوژه  های نیازمند پول است که می خواهند این اشیا را 
به دست آورند. پول همچنین واسطه مهمی در خلق ارتباطات 
اجتماعی بین افراد است. جامعه تنها مجموعه ای از افراد نیست و 
نمی توان یک فرد را بدون دیگران درک کرد. از خال پول، روابط 
بین مردم برقرار می شود. زیمل در فلسفه پول توجهی دقیق و 
محترمانه به نظریه ارزش مارکس که مبتنی بر کار است می کند. 

»فلسفه پول« )1900( شاهکار جامعه شناسی نظری تاریخی، اثر 
مهم زیمل است. در »فلسفه پول«          ، پول چونان »نمادی« معرفی 
ش��ده است که همه روابط اجتماعی را در خود خاصه کرده و 
یکجا بیان می کند. »چنانکه گویی عمیق     ترین و عام     ترین معنای 
هس��تی به روشن     ترین وجه بهتر از هر جای دیگر در پول بیان 
می شود، چنانکه گویی صورت و توسعه    اش عملکرد کل جامعه 
را بی درنگ قابل رؤیت می کند«.  اقتصاد پولی، موضوع ظاهری 
تحلیل در »فلس��فه پول«، در واقع بهانه ای برای بس��ط نظریه 
رابطه گرایانه و زندگی محور )ویتالیستی( مدرنیته است. با تفسیر 
پدیده های اقتصادی در چشم اندازی فلسفی، زیمل رویدادهای 
سطحی را به معنای نهایی ربط می دهد. او از پول حرف می زند، 
منتها یک جهان بینی از انسان و مفهوم زندگی    اش ارائه می دهد.

برای تبیین گذار از »پ��ول- ماده« به »پول- 
نش��انه« به »پول ژتون« ب��دون ارزش ذاتی که 
نماینده ارزش چیزهاست، زیمل، در مقام مورخ 
اقتصاد پول��ی، تحلیلی از فرآینده��ای تجرید و 
روح باوری فزاین��ده ارائه می دهد ک��ه از ویژگی 
ه��ای عملکرد پ��ول به عنوان پش��توانه ارزش و 
واس��طه مبادله اس��ت. در آغاز، پ��ول یک ماده 
ملموس است )نمک، چوب، پوست و...( و مبادله 
نیز مبادله »جن��س« اس��ت )کاا در برابر کاا، 
نم��ک در برابر چوب، چ��وب در برابر توتون و...(. 
بتدریج قابلیت عقلی تجرید توسعه می یابد- آنچه 
زیمل آن را به عنوان بزرگ ترین پیش��رفت ذهن 
انس��انی ماحظه می کند- و در نتیج��ه پول از 
کیفیت ملموسش خارج شده و از آن پس موفق 
می ش��ود میان نابرابرترین چیزه��ا برابری برقرار 
کند. با تجرید تمامی کیفیت چیزها، پول موفق 
می شود ارزش چیزها را به صورت کمی محض، 
به صورت ع��ددی، نمایندگی کن��د. بی اعتنا به 
ارزش ویژه     اش، پول صورت »نمادی محض« پیدا 
می کند، زیرا زیمل نمی توانست از بین رفتن کامل 
بنیاد مادی پول را تصور کند که از مش��خصات 

»پول اعتباری« )»الکترونیکی« یا »پاستیکی«( 
جامعه های »کارتی ش��ده« ما اس��ت. در این باره 
زیمل می نویس��د: »قابلیت پول برای نمایندگی 
هر ارزش اقتصادی ب��ا ویژگی های معین- چون 
که ذات پ��ول به هیچ یک از ارزش های اقتصادی 
بستگی ندارد- استمرار مجموعه ای از رویدادهای 
اقتصادی را پایه گ��ذاری می کند«. نظر به اینکه 
پول، به عنوان وس��یله اندازه گیری روابط ارزش 
میان چیزها، خودش فاقد ارزش ذاتی اس��ت، از 
جریان فراز و فرود چیزها برکنار می ماند و در عین 
حال به عنوان وسیله نهایی در مبادله با آنها داخل 

می ش��ود. با این وصف، »پول- نشانه« نمی تواند 
نقش میانجی نمادی و شتاب دهنده به مبادله را 
ایفا کند مگر اینکه مبادله کنندگان آمادگی داشته 
باشند ارزش های جایگزین )احشام یا اثاث خانه( 
را در برابر یک ارزش اسمی )یک تکه کاغذ( واگذار 
کنند، آنچه که ایجاب می کند آنان به ثبات پول 
و به نظم سیاس��ی- اجتماعی که آن را تضمین 
می کند، اعتماد داش��ته باشند. بدون این اعتماد 
جریان پولی فرومی پاشد، همان طور که جامعه ای 
که در آن انسان ها به یکدیگر اعتماد نداشته باشند 

متاشی می شود.

 زیمل از معدود جامعه شناس��انی اس��ت که 
به طور مش��خص به مس��اله کانش��هر و فضای 
کانش��هری پرداخته اس��ت به طوری ک��ه او را 
فصیح ترین جامعه شناس »فرهنگ کانشهری« 
می نامند. در آث��ار او ما با تتبعاتی درباره زمان در 
رابط��ه با جامعه مدرن درب��اره ضرباهنگ حیات 
در کتاب فلس��فه پول یا نخستین تاش اساسی 
درباره جامعه شناس��ی مکان روبه رو می شویم. از 
سوی دیگر زیمل به کاوش درباره »حیات درونی« 
افراد پرداخته اس��ت؛ حیاتی درونی که زاده انواع 
مختلف زمینه های کنش متقابل اجتماعی است. 
بسیاری از این پژوهش ها به عناوین مختلف زیمل 
را از جمله نخس��تین افرادی معرفی می کنند که 
نوعی جامعه شناس��ی عواطف را بس��ط می دهد. 
مقاله معروف او درباره کانشهر تأثیر کانشهر را 
بر »حیات ذهنی« بررس��ی می کند. از نظر زیمل 
اساس مدرنیس��م جهت گیری تاریخی به سوی 
کانشهر است. در متروپلیس هر فرد تمایل دارد 
که از چیزی بیگانه ش��ود یعنی یک س��رگردانی 
بالقوه در جامعه. در واقع کانش��هر که محصول 
مدرنیسم اس��ت برای زیمل همان نقشی را دارد 

که دموکراسی برای توکویل و سرمایه داری برای 
مارکس و بروکراس��ی برای وبر دارد. از نظر زیمل 
اس��اس روانش��ناختی فردگرایی نوع کانشهری 
تش��دید انگیزش های عصبی اس��ت که از تغییر 
متوالی و سریع انگیزه های درونی و بیرونی نتیجه 
می شود. در کانشهر هیجانات شهر کوچک رو به 
خاموشی می رود و احساس��ات در کنترل شدید 
عق��ل رو به محاق م��ی رود. »ش��خصیت روانی 
کانشهرها دقیقا با ویژگی عقانی توجیهی قابل 
فهم اس��ت در حالی که در برابر آن زندگی شهر 
کوچک عمیقا بر احساسات و مناسبات هیجانی 
تکیه دارد«. زیمل در مقاله »کانش��هر و حیات 

ذهنی« )190۳( محص��وات زندگی مدرن را با 
توجه به سرشت و طبیعت درونی شان به پرسش 
می گیرد. در ابتدای مقاله کانش��هر زیمل اظهار 
می کند که »مبنای روانشناختی گونه شخصیتی 
کانش��هری افزایش و رش��د حیات عصبی است 
که از تغییر س��ریع و بی وقفه محرک های درونی 
و بیرونی ظهور می کند«.  زیمل برای نخس��تین 
بار به طور فش��رده در کت��اب تفکیک اجتماعی 
ذیل جستار زمینه احساس��ات جمعی برآمده از 
بطن توده ها به ش��کلی فشرده و سپس در مقاله 
»کانش��هر و حیات ذهنی« ب��ه عنوان مضمون 
مح��وری به پدیده عصبیت جمع��ی و همدردی 
جمعی می پردازد. با تشدید حیات ذهنی یا عصبی 
که فرآیند اجتماعیت آن را پدید می آورد با کثیری 
از احساسات و محرک هایی همبسته می شود که 
در گروه ها یا محافل اجتماعی بزرگ تر و تفکیک 
یافته تر حضور دارند. زیمل دل زدگی، فاصله درونی 
و ش��یء انگاری را از مهم ترین پیامدهای زندگی 
در کانش��هرها می دان��د و حض��ور در گروه های 
کوچ��ک و اولیه را عام��ل تخفیف این پیامدهای 

آسیب شناختی کانشهر به شمار می آورد.

یکی از جنبه های مه��م مکان اجتماعی در نظر 
زیمل نزدیکی و دوری حس��ی میان اشخاصی است 
ک��ه با یکدیگر رابطه دارند. در واقع زیمل بر این باور 
است که همه کنش های متقابل اجتماعی را می توان 
برحسب نوعی مقیاس نزدیکی یا دوری درجه بندی 
کرد. با این مقیاس فاصله درونی می توان نوعی آگاهی 
بدوی یا ابتدایی تر را به تصور در آورد که قادر نیست 
رابطه خود را با آنچه از او دور است درک کند. می توان 
روابط نزدیک همسایه ها را در شهرستان های کوچک 
با روابط همسایه ها در کانشهرهای امروزی مقایسه 
ک��رد ک��ه در آن بی اعتنایی حاکم اس��ت. بر همین 
اس��اس می توان گفت روابط انسانی میان کسانی که 
از هم دورند تحول و تکامل فکری بیشتری می طلبد. 
همچنین می توان به نزدیکی روابط مبتنی بر دوستی، 
اهمی��ت فاصله درون��ی بویژه در جامعه م��درن و از 

این قبیل پی ب��رد. زیمل در مقاله »پول در فرهنگ 
مدرن« )1904( می گوید: »آنچه مردم را از یکدیگر 
بیگانه می س��ازد و آنان را وادار می کند فقط به خود 
متکی باش��ند، جدایی و انزوای از دیگران نیس��ت، 
بلکه گمنامی دیگران و بی اعتنای��ی به فردیت آنان 
اس��ت؛ یعنی داشتن رابطه ای با مردم بدون توجه به 
اینکه در هر مورد خاص چه کس��انی هستند«. برای 
محافظ��ت خود از نزدیکی با اش��خاصی که از لحاظ 
اجتماعی بسیار دورند یا از لحاظ خاستگاه فرهنگی 
متفاوتند، ساکن کانشهر حساسیت ظاهرش را پشت 
یک نگرش فاصله گیری اجتماعی پنهان می کند که 
ترکیبی از بی اعتنایی نس��بت به دیگ��ران با اندکی 
چاش��نی بیزاری اس��ت. بدون ای��ن فاصله گرفتن و 
دوری نمی توانیم در میان جمع زندگی آرامی داشته 
باشیم. برای زیمل حفظ فاصله انسان ها و انبار فرهنگ 

ذهنیت همانا در ردی متفاوت یک پدیده است، زیرا 
انسان با پنهان کردن خود در پشت یک نمای مدنیت 
می تواند خ��ودش را از فش��ارهای اجتماعی مصون 
کرده و آزادی شخصی قابل ماحظه ای کسب کند. 
این دیالکتیک می��ان از خودبیگانگی و آزادس��ازی 
معنایش این اس��ت که می توان مدرنیته را در عین 
حال با توسعه عینیت گرایی و شیء انگاری و با توسعه 

ذهنیت گرایی و دنیای درون تبیین کرد.

زیمل هم مانند تونیس معتقد اس��ت در گذر از 
اجتماع )گماینشافت( به جامعه )گزلشافت( روابط 
اجتماعی غیرش��خصی و ابزاری می شود. در جامعه 
رابطه اجتماعی دیگر خودانگیخته، عاطفی و شخصی 
نیست، بلکه ساختگی، س��رد و کارکردی است. در 
جامعه زندگی مش��ترک بیش از پیش صورت ناب 
»جامع��ه بی ن��ام« را به خود می گیرد. هر ش��خص 
بدون آنکه با تمام وجودش درگیر باش��د دیگری را 
حام��ل نقش خاصی که وظیف��ه خاصی را به عهده 
دارد ماحظه می کند؛ یعنی به عنوان وس��یله ای در 

میان وسایل دیگر که باید در مجموعه غایت شناختی 
خ��ودش بگنجاند. یکی خدماتش را عرضه می کند، 
دیگ��ری بهای��ش را می پ��ردازد و در جایی که هر 
یک ب��رای دیگری وس��یله ای بیش نیس��ت، همه 
جایگزین پذیر هستند. زیمل بدون آنکه بخواهد به 
مفهوم مارکسیس��تی بت وارگی کااها ارجاع دهد، 
می گوید: »رابطه میان انس��ان ها ب��ه رابطه ای میان 
چیزها مبدل ش��ده اس��ت.« که تعبی��ر دیگری از 
ش��یء انگاری روابط انسانی است: شیء انگاری روابط 
انسانی چنان کامل می شود که در اقتصاد توسعه یافته 

کنش متقابل شخصی کاما در سایه قرار می گیرد، 
در حالی که کااها هویت ویژه ای کس��ب می کنند. 
انس��ان ها فقط مجریان روند کااها هستند.  انسان 
حت��ی وقتی هم که در فرآیند منافع ش��خصی اش 

متعهد می شود، در نهایت سهل انگار است.

زیم��ل جب��ران پیامده��ای کانش��هر را 
عمدتا حض��ور در گروه ه��ای کوچک و اولیه 
می داند. در جامعه شناس��ی مفه��وم گروه بر 
چیزی بیش��تر از جمعی از افراد دالت دارد. 

گروه های کوچک چیزی بیش از یک گروه با 
تعداد اندکی عضوند. در آنان بیش از هر گروه 
دیگر روابط متقابل انسانی به چشم می خورد. 
پایه اساسی چنین گروه هایی مناسبات چهره 

به چه��ره اس��ت. در گروه های اولی��ه روابط 
غی��ر قراردادی و غیر ابزاری اس��ت و عاطفه، 
صمیمیت، عاق��ه فردی و اراده فردی در آن 

حضور پر رنگ دارد.

 زیمل معتقد است: »شاید هیچ پدیده روانی را 
باشرط نتوان به کانشهر نسبت داد مگر نگرشی 
که مشخصه اش دل زدگی است«.  از نظر زیمل، 
کلبی مسلکی از نوعی بی اعتنایی به ارزیابی اشیا 
و امور زاده می ش��ود، حال آنک��ه نگرش دل زده 
از بی اعتنایی به سرش��ت خود اشیا و امور ناشی 
می شود. در اینجا عامل تعیین کننده نه بی ارزش 
شمردن اشیا و امور به طور کلی، بلکه بی اعتنایی 
به کیفیات ویژه آنهاست. به چشم فرد دل زده همه 

چیز ته رنگی از بیهودگی و فرسودگی دارد. دل زده 
به همه چیز بی اعتناست. چیزی وجود ندارد که 
نتوان برایش قیمتی تعیین کرد و برعکس، کسی 
که فکر می کند همه چیز را می توان خرید، ناگزیر 
دل زده می شود. برای شخص دل زده همه ارزش ها 
علی الس��ویه اند. ف��رد دل زده دیگر ب��ه درجات و 
ویژگی اشیا با ذوقی مناسب آن درجات واکنش 
نشان نمی دهد، بلکه آنها را در زمینه ای هم شکل 
و بی رنگ که دارای مراتبی نیست ارزیابی می کند.

حال اگر پول را در مجموعه غایت ش��ناختی 
جابه جا کنی��م و در آن واحد هم اصل اقتصادی 
تاش را مدنظر داشته باشیم که ایجاب می کند 
روی وس��ایل تمرکز کنیم و ن��ه روی هدف ها و 
هم اصل روانشناختی گس��ترش کیفیات را که 
ایجاب می کند ارزش هدف روی وس��ایل بازتاب 
داشته باشد، آن وقت می فهمیم پول دقیقاً به این 
سبب که وسیله مطلق است به هدف مطلق مبدل 
می شود. تناقض بیان فقط ظاهری است. ضرورت 
اقتصادی جانش��ین کردن وس��ایل با هدف ها به 
وارونگی روانشناختی وسیله به هدف مطلق منجر 
می ش��ود و اگر امروز »پ��ول در کانون توجه قرار 
گرفته اس��ت: نمای عموم��ی زندگی، روابط بین 
انسان ها، تمدن عینی« این )پول گرایی( هم با از 
دست رفتن معنا که از مشخصات مدرنیته است، 
تبیین می شود و هم اینکه آن را تبیین می کند. 
به مرور زم��ان ارزش های دینی ای که به زندگی 
معنا می دادند اعتبارش��ان را از دست می دهند، 
ارزش پول��ی جای ش��ان را می گی��رد. زیمل در 
این باره می نویسد: از آنجا که پول توانایی وحدت 
بخشیدن به تضادها را در چهره یک ثالث انتزاعی 

دارد، به زندگی شبیه است، زیرا زندگی هم کانون 
وحدت بخشیدن به متضادترین پدیده هاست. به 
قول زیمل »فقط متافیزیک می تواند پدیده هایی 
را بس��ازد که به تمامی عاری از کیفیتند«. اما در 
جهان تجربی براستی این فقط پول است که به 
تمامی از قید کیفیت آزاد بوده و کیفیت آن تماماً 
در کمیتش خاصه می ش��ود. بدین سان پول به 
قدرت و محوریتی رازآمیخته در حیات اقتصادی 
و غیراقتصادی بدل می شود. اگر پول را با هر دلیل 
اخاقی و غیراخاقی فاقد این قدرت و محوریت 
بدانیم، یا آن را به وسیله ای صرف برای لذت بردن 

اشیا و امور خاص تقلیل دهیم و خاصه آن را به 
حاش��یه زندگی برانیم، آنگاه منکر قدرت و نفوذ 
عینی پول شده      ایم. اگرچه پول وسیله ای ناب است 
اما همین وسیله ناب می تواند به غایت یا هدفی 
فی نفسه بدل شود و همین امر کافی است تا پول 
را پدیده ای چنین رازآمیخته و شبح گون کند. به 
لح��اظ عینی نمی توان تصور ک��رد پول همراه با 
هنر، زیبایی، عشق، آرمان های اخاقی و... در رده 
اهداف غایی زندگی جا دارد. پول با قدرت و نفوذ 
بی حد و مرز خود در زندگی مدرن می تواند همه 

این اهداف را به وسیله بدل کند.

خودمختاری پول

فاصله درونیچگونه توسط کانشهرها بلعیده نشویم؟!

شی ء انگاری

راهکار زیمل: حضور در گروه های کوچک و اولیه

دل زدگی

پول به مثابه غایت
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مسؤول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اش��اره به 
اینکه ت��اش می کنیم هدای��ت گروه های 
جهادی با یک عدالت حمایتی همراه شود، 
گفت: با فعال شدن بازوهای استانی قرارگاه 
جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( از ظرفیت گروه های جهادی 
بومی اس��تان ها و شهرس��تان های محروم 
اس��تفاده می کنیم. محم��د ودود حیدری، 
مسؤول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حاش��یه  
دومین نشست هم اندیشی رابطان و دبیران 
جهادی استانی این قرارگاه درباره اهداف این 
نشست اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های 
استانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
برای حمایت از گروه ه��ای جهادی بومی، 
شناسایی گروه های جهادی کمتر برخوردار 

در شهرستان های دورافتاده و هماهنگی برای توجه 
ویژه ب��ه نقاط محروم و بحرانی در کش��ور از اهداف 

برگزاری این نشست است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ت��اش می کنیم هدایت 
گروه های جهادی همکار با یک عدالت حمایتی همراه 
ش��ود، تصریح کرد: اولویت خدمت رسانی با مناطق 
محروم است. همکاران و رابطان جهادی ما از سراسر 
کش��ور برای بحث و تبادل نظر درب��اره رویکردهای 
آتی در حوزه پش��تیبانی و هدایت گروه های جهادی 
در این نشست حضور دارند. مسؤول قرارگاه جهادی 
خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
هجرت گروه های جهادی به مناطق محروم را رسمی 
ارزشمند عنوان کرد و گفت: باید با فعال شدن بازوهای 
اس��تانی قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( از ظرفیت گروه های جهادی 
استان ها و شهرس��تان های محروم استفاده شود و از 

پتانسیل این گروه های بومی برای محرومیت زدایی در 
مناطق خودشان بهره ببریم.

حیدری همکاری و تعامل بدنه ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( با گروه های جهادی را مهم دانست و 
تاکید کرد: تاش داریم گروه های جهادی همکار در 
س��طح استان ها را شناسایی کرده و این گروه ها را در 
زمینه های خاص و فعالیت های تخصصی در حوزه های 
عمرانی، اشتغال زایی، آسیب های اجتماعی و بهداشت 
و درم��ان تقویت کنیم تا از این بس��تر تخصصی در 
محرومیت زدایی نقاط محروم و بحرانی استفاده شود.

وی در پایان خاطرنش��ان کرد: معتقدیم ش��بکه 
گروه های جهادی که ش��بکه گس��ترده ای در کشور 
است، توانایی زدودن غبار محرومیت از نقاط محروم 
کش��ور را تا ح��د زیادی دارا هس��تند و قطعا در این 
راس��تا اس��تفاده از ظرفیت های دیگر دس��تگاه ها و 
نهادها و خیران، مدنظر  بوده و ان ش��اءاه فعالیت ها 

موثرت��ر و ویژه      تر از پیش با محوریت قرارگاه جهادی 
خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 

سطح استان ها انجام می شود.
اجرای 226۰  طرح  محرومیت زدایی ■

در همی��ن راس��تا هفت��ه گذش��ته 2260 طرح 
محرومی��ت زدای��ی در اس��تان محروم سیس��تان و 
بلوچس��تان اجرایی ش��د. مدیرعامل بنیاد اجتماعی 
برکت احس��ان گفت: تاکنون توسط بنیاد برکت در 
سیستان وبلوچس��تان 2 ه��زار و 260 طرح با اعتبار 
2۱0 میلیارد تومان اجرا ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
تسنیم، امیرحسین مدنی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که در س��الن جمعیت هال احمر سیستان و 
بلوچس��تان تشکیل ش��د، اظهار داشت: آتش سوزی 
در پیش دبستانی اسوه حسنه و فوت چند دانش آموز 
در این آتش سوزی قلب همه را در کشور جریحه دار 
کرد و با توجه به اینکه قرار شد هال احمر کار تامین 

وسایل گرمایش��ی اس��تاندارد در مدارس 
سیس��تان و بلوچس��تان را در این منطقه 
دنبال کند، س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت 
امام برای کمک رسانی به این مجموعه وارد 
شد. مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان 
ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
و بنیاد برکت تاکنون برای محرومیت زدایی 
از سیستان و بلوچستان اقدامات گسترده ای 
در قال��ب 2 هزار و 260 طرح با ارزش 2۱0 
میلیارد تومان در 3 حوزه امور توانمندسازی 
اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی و سامت و 
س��ایر خدمات حوزه اجتماع��ی انجام داده 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه ستاد اجرایی 
فرمان امام تاکنون در سیستان و بلوچستان 
۱34 پروژه مدرس��ه را ش��روع کرده است، 
تصریح کرد: این مدارس 64۱ کاس دارند 
که تاکنون 90 مدرسه به آموزش وپرورش و 
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس تحویل داده شده و 
40 مدرسه نیز در دست ساخت است. وی خاطرنشان 
کرد: مدارسی که تاکنون از سوی ستاد اجرایی فرمان 
امام ساخته شده مجهز به سیستم گرمایشی روز است 
که با توجه به ظرفیت این منطقه و عدم وجود گاز در 
آن، سیستم هایی طراحی شده که بتواند پاسخگوی 
این موضوع باش��د. مدنی عنوان کرد: س��تاد اجرایی 
فرمان امام 55 پروژه مسجدس��ازی داش��ته که 50 
مسجد را تحویل و در اختیار مردم قرار داده، همچنین 
5 مس��جد دیگر را در دست احداث دارد. وی ساخت 
هزار و 920 واحد مس��کونی برای محرومان، احداث 
88 مرکز بهداش��ت، خدمات بیمه ای ب��ه ۱9 هزار و 
600 یتیم، توزیع 400 جهیزیه، توزیع ۱۱ هزار بسته 
لوازم تحریر و ۱0 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای 
نیازمندان را ازجمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام 

در سیستان و بلوچستان عنوان کرد. 

واگذاری622واحدمسکنمهر
بهمددجویانکمیتهامداد

استاندار کرمان گفت: جزئیات واگذاری 622 
واحد مس��کن مهر فاقد متقاضی به مددجویان 
کمیته امداد تا یک ماه آینده مشخص می شود. 
به گزارش تسنیم، محمدجواد فدایی در نشست 
با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
کرمان و معاون عمرانی اس��تاندار با بیان اینکه 
پرداخت هزینه های زندگی و معیشت در کنار 
پرداخت اجاره بها برای مددجویان تحت پوشش 
این نهاد س��خت ب��وده و ای��ن خانواده های را 
با مش��کل روبه رو کرده است، گفت: به همین 
جهت بحث تامین مسکن این قشر را در دستور 
کار قرار دادیم. استاندار کرمان با یادآوری اینکه 
در س��فر فتاح، رئیس کمیته امداد کش��ور به 
کرمان این مس��اله مطرح ش��د، افزود: در این 
سفر ساخت 3 هزار واحد برای مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد در استان کرمان ظرف 3 
سال مقرر شد. وی با بیان اینکه 6 هزار خانواده 
تحت پوشش در شهر کرمان وجود دارد، گفت: 
س��اخت این تعداد واحد مس��کونی در استان 
کرمان عدد کمی است و تاثیری جزئی در حل 
مشکات این قش��ر دارد اما در شرایط کنونی 

حداقل کاری است که می توان انجام داد.  

بودجهوزارتورزشوجوانان
هزینهجواناننمیشود

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اس��امی با اشاره به اینکه بودجه وزارت 
ورزش و جوانان س��ال گذشته 200 درصد رشد 
داشت، گفت: متاس��فانه بودجه وزارت ورزش و 
جوانان هزینه جوانان نمی شود. به گزارش تسنیم، 
شهباز حسن پور در جلس��ه مجمع نمایندگان 
استان کرمان با تعدادی از سازمان های مردم نهاد 
ج��وان زیرمجموع��ه اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان کرمان با اشاره به اینکه آینده جامعه به 
نسل جوان نیازمند اس��ت، گفت: هر جامعه ای 
برای آنکه بخواهد در آینده موفقیت کسب کند 
باید از اان به جوانان خود بها داده و آنها را وارد 
می��دان عمل کند. وی با بیان اینکه این افزایش 
بودج��ه در حالی انجام ش��ده ک��ه بودجه تمام 
وزارتخانه ها کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در بخش جوانان هیچ  کاری انجام نشده 
اس��ت و به  همین دلیل استیضاح وزیر ورزش و 

جوانان را امضا کردم. 

انرژیکرمان
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
اباغدستورالعملخریدکاای

کممصرفگرمایشیجنبهنمایشیدارد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با  بیان 
اینکه اباغ دس��تورالعمل به دستگاه ها برای 
خرید برندهای کم مصرف گرمایش��ی ایرانی 
جنبه نمایشی دارد، گفت: تنها روش کارآمد 
ب��رای ممانعت از خرید وس��ایل پرمصرف در 
دستگاه ها این است که ذی حسابان در صورت 
خرید اجناس پرمصرف مانع از پرداخت هزینه 
آن وسیله شوند. اس��داه قره خانی آلوستانی 
درباره عدم استفاده وزارتخانه ها و دستگاه های 
مختل��ف از محصوات گرمایش��ی پرمصرف 
مث��ل بخاری  ه��ای قدیم��ی با وج��ود اباغ 
دس��تورالعملی الزام آور به آنها، گفت: اگر چه 
صدور دس��تورالعمل الزام آور ب��ه وزارتخانه  ها 
مبنی بر خرید تولیدات گرمایشی کم مصرف 
و بخاری  ه��ای ایمن فوایدی همچون کاهش 
مصرف س��وخت و امنیت را به همراه دارد و 
به ظاهر دس��تورالعملی مترقی و در راستای 
حمای��ت از مص��رف ک��م ان��رژی اس��ت اما 
تحق��ق و اجرایی ش��دن آن نیازمند در نظر 
گرفتن پیش زمینه های بس��یاری است. وی 
در پاس��خ به اینک��ه آیا اباغ دس��تورالعملی 
به دس��تگاه های دولتی برای خرید کااهای 
کم مصرف جنبه نمایش��ی دارد! گفت: بله! به 
نوعی اباغ دستورالعملی به تمام وزارتخانه ها 
و دستگاه ها مبنی بر خرید برندهای کم مصرف 
گرمایش��ی بیشتر جنبه نمایش��ی دارد، چرا 
که زیرس��اخت های آن فراهم نیست، اگر چه 
این دس��تورالعمل فح��وای قابل قبولی دارد 
ام��ا برای وادار کردن دس��تگاه ها به انجام آن 
باید پای ذی حسابان ش��ان را به میان کشید. 
سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اس��امی در توضیح اینکه چطور می توان از 
ذی حس��ابان وزارتخانه ها و دس��تگاه ها برای 
اجرای دس��تورالعمل خرید وسایل گرمایشی 
کمک گرفت، توضیح داد: مس��ؤول خرید هر 
دستگاه دولتی زمانی مجبور به خرید کااهای 
کم مصرف گرمایشی می شود که ذی حسابان 
مانع از امضا و پرداخت اس��ناد مالی »اجناس 
خریداری ش��ده پرمصرف گرمایشی« شوند، 
البته به نظر می رس��د این روش کارآمدتر از 
روش��ی همچون اباغ دستورالعملی مبنی بر 

خرید وسایل گرمایشی کم مصرف باشد.

مسؤول خدمات رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(:

اولویتخدمترسانیبامناطقمحروماست

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان گلس��تان با اش��اره به اینکه 
تکمیل طرح پتروشیمی گلستان به 4 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: اگر منابعی که در صنعت 
خودروس��ازی ایران هزینه می ش��ود در پتروشیمی 

صرف ش��ود، در کشور بیکاری وجود نخواهد داشت. 
ب��ه گزارش تس��نیم، التفات کامیاب اظهار داش��ت: 
سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی بیشترین منابع 
مل��ی و ارزی را جذب می کند. وی افزود: متاس��فانه 
عمده سرمایه گذاری در دولت بدون کارشناسی انجام 

شده است. اگر دولت 4 تا 5 سال آینده حقوق نیروهای 
خودروسازی را دهد و منابع تولید خودرو را در صنعت 
پتروشیمی هزینه کند و عما صنعت خودرو تعطیل 
شود، هیچ ضرری متوجه دولت نمی شود، بلکه منابع 
ملی و ارزی بیش��تری جذب می شود. رئیس هیات 

مدیره پروژه پتروشیمی گلستان بیان داشت: در ۱2 
سال گذشته بیش از 95 هزار گلستانی از منابع اندک 
و س��بد خانوار خود کسر کرده و با سرمایه گذاری در 
ایجاد این صنعت عظیم شرکت کردند اما متاسفانه 

دولت به تعهدات خود عمل نکرد.

تکمیل طرح پتروشیمی گلستان نیازمند ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار است
گلستان
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تئاتر
خسرو سینایی:

 به من گفتند »بفروش« بساز
تا برایت اکران خوب بگذاریم!

خسرو سینایی در گفت وگویی 
از ع��دم توجه ب��ه فیلم های 
فرهنگ��ی گای��ه ک��رد. به 
گزارش ایسنا، خسرو سینایی، 
فیلمساز پیشکسوت سینمای 
ایران در تازه ترین گفت وگوی خود با اش��اره به 
رواج سینمای تجاری در کشور و افت های این 
اتفاق گف��ت: »وقتی صحبت از فیلم فرهنگی 
می کنیم باید امکان نمایش عمومی آن را هم 
فراهم کنیم. هنگامی ک��ه این اتفاق نمی افتد 
و مس��ائل مادی تعیین کننده سرنوشت فیلم 
اس��ت دیگر م��ن کاری از دس��تم برنمی آید. 
حدود 2 سال پیش زمانی که بیشتر فیلم های 
سینمایی فروش باایی داشتند و فیلم من در 
گروه سینمایی هنر و تجربه به نمایش درآمده 
بود، به یکی از مس��ؤوان غیردولتی که نقش 
بسیار مهمی دارد، گفتم با توجه به این شرایط 
چگونه اس��ت که درآمد حاصل از فروش فیلم 
من به اندازه یک وعده ناهار اعضای گروهم هم 
نشده است؟ او در پاسخ به من گفت: »بفروش« 
بس��از تا اکران خوب بگذاریم! دلم می خواست 
فیلم هایی بر اساس فرهنگ بومی نقاط مختلف 
ایران با بازیگران بومی و همراهی یکی دو چهره 
سینمایی بس��ازم تا مردم ایران مملکت خود 
را بشناس��ند اما با توجه به فروشی که مثا از 
مس��تند »جزیره رنگین« به دست آمد که به 
اندازه یک ناهار اعضای گروه هم نش��د، امکان 

اینکه بتوانیم این راه را ادامه دهیم بسته شد«.

افزایش تعداد سینماهای حوزه 
هنری در سال آینده

مدیرعامل موسس��ه »بهمن 
سبز« با اشاره به اینکه حرکت 
جه��ادی در ای��ن مجموعه 
متوقف نمی شود، اعام کرد 
سینمای  س��الن های  تعداد 
حوزه هنری س��ال آینده افزایش خواهد یافت. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، محمود کاظمی، 
مدیرعامل موسس��ه بهمن س��بز در هفتمین 
س��مینار مدیران سینمایی حوزه هنری گفت: 
ما حرکتی جهادی در این موسس��ه داشتیم، 
همه این مجموعه شبانه روزی تاش کردند تا بر 
مشکات و موانع غلبه کنند و به هدف مطلوب 
برس��ند. 5 س��ال پیش ما ۶۱ سالن داشتیم و 
امروز صاحب ۱۰۳ سالن هستیم، در 2۹ شهر 
س��ینما داش��تیم و این روزها حوزه هنری در 
۳۴ شهر سینما دارد. ان شاءاه در 5 سال دوم 
فعالیت موسس��ه »بهمن سبز« روند بازسازی، 

نوسازی و تجهیز سینماها ادامه یابد. 

روایت فتح »آمبوانس پنج ضلعی« 
را منتشر کرد

کتاب »آمبوانس پنج ضلعی« 
به خاطرات س��رهنگ حمید 
بوربور اختصاص دارد. این اثر 
از ابت��دای دوران دفاع مقدس 
ت��ا پای��ان آن را در 2 عرصه 

متفاوت به نمایش می گذارد.
 ب��ه گزارش ف��ارس، عملی��ات کربای 5 
یک��ی از بزرگ ترین عملیات ه��ای رزمندگان 
در ط��ول جنگ تحمیلی بود که در تاریخ ۱۹ 
دی ۱۳۶5 با رم��ز مبارک »یا زهرا )س(« در 
منطقه شلمچه و شرق بصره  آغاز شد. کتاب 
»آمبوان��س پنج ضلعی« خاطرات داس��تانی 
حمید بورب��ور را از امدادرس��انی در عملیات 
کرب��ای 5 روایت می کند. کتاب »آمبوانس 
پنج ضلعی« به قلم قدسیه پایینی نوشته شده 
و توسط انتشارات روایت فتح در 22۴ صفحه 

به چاپ رسیده است.

انتشار ترجمه »گلستان یازدهم« 
به ۳ زبان

ترجم��ه کت��اب »گلس��تان 
یازدهم« ب��ه زبان های اردو، 
روس��ی و آذری ب��ه اتم��ام 
رس��یده و در آینده نزدیک 
در کش��ورهای مقصد توزیع 
می شود. به گزارش تسنیم، »گلستان یازدهم« 
یک عاشقانه آرام در دل جنگ است. خاطرات 
زهرا پناهی روا، همس��ر علی چیت س��ازیان از 
سرداران ش��هید اس��تان همدان است که به 
قلم بهناز ضرابی زاده نوش��ته ش��ده و از سوی 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. این 
اثر از زمان انتشار تاکنون به عنوان یکی از آثار 
پرمخاطب در حوزه ادبیات دفاع مقدس مطرح 
اس��ت. بنا به گفته حجت ااسام والمسلمین 
عل��ی ش��یرازی، نماینده ولی  فقیه در س��پاه 
قدس، ترجمه این کتاب ب��ه ۳ زبان به اتمام 
رس��یده و قرار اس��ت در آینده نزدیک توزیع 
شود. روس��ی، اردو و آذری ترجمه های جدید 

از این اثر عنوان شده است.

سرداران شهید لشکر »۴۱ ثاراه« 
روی صحنه می آیند

ک��ورش زارع��ی قص��د دارد اث��ری را ب��ا 
قصه ای مستند درباره س��رداران شهید لشکر 
»۴۱ ث��اراه« روی صحن��ه ببرد. ب��ه گزارش 
مهر،  کورش زارع��ی، کارگردان تئاتر و رئیس 
مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اس��امی درب��اره جدیدترین فعالیت 
خود در عرصه کارگردانی تئاتر، گفت: مرتضی 
شاه کرم در حال نگارش نمایشنامه ای است که 
تا اواس��ط هفته جاری به پایان می رس��د. این 
نمایش با موضوع سرداران شهید تولید و اجرا 
خواهد شد. هنوز نامی قطعی برای این نمایش 
انتخاب نشده است ولی دارای قصه ای مستند 
است و به س��رداران شهید لشکر »۴۱ ثاراه« 
می پردازد؛ سردارانی که در عملیات  های مهمی 
چ��ون والفج��ر ۸ و کرب��ای ۴ و 5 تأثیرگذار 
بودند. در واقع روی صحنه و با قصه ای مستند 
شاهد حضور این س��رداران شهید و زندگی و 
رشادت  های آنها خواهیم بود. زارعی درباره زمان 
اجرای این اثر نمایش��ی، بیان کرد: این نمایش 
قرار است روز ۹ اسفند در کنگره شهدای کرمان 
اجرا شود. ما ۴5 روز فرصت داریم این نمایش 
را که کاری نس��بتا بزرگ اس��ت، برای اجرا در 
ش��هر کرمان آماده کنی��م. برنامه ریزی ما این 
است که در بهار سال ۹۸ نیز نمایش را در شهر 
ته��ران روی صحنه ببریم، البته به دلیل اینکه 
در اج��رای نمایش از جلوه  های ویژه اس��تفاده 
خواهیم کرد نیاز به س��النی ب��زرگ برای اجرا 
داریم. این کارگردان تئاتر در پایان با اش��اره به 
۱2 نقش اصلی در این اثر نمایشی، درباره گروه 
بازیگری مدنظر یادآور شد: گروه بازیگران این 
نمایش تلفیقی از هنرمندان تئاتر و همچنین 
بازیگران سینما و تلویزیون است که سابقه ای 
تئاتری دارند. در حال حاضر با هنرمندانی چون 
ب��رزو ارجمند، عبدالرضا اکبری و پندار اکبری 

مذاکراتی انجام داده ایم.

»مینو« فردا به ایستگاه آخر می رسد
پخش مجموع��ه تلویزیونی 
»مینو« دوش��نبه 2۴ دی ماه 
به اتمام می رس��د. به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
مجموعه تلویزیونی »مینو« به 
کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی 
مهدی همایونف��ر،  )2۴ دی ماه( به ایس��تگاه 
پایانی می رسد. البته تا چهارشنبه 2۶ دی ماه، 
بازپخش 2 قسمت پایانی روی آنتن شبکه یک 
سیما خواهد رفت. پشت صحنه این مجموعه 
تلویزیونی هم احتمااً روز جمعه پخش خواهد 
شد. گفتنی است س��ریال تلویزیونی »مینو« 
درامی عاشقانه است که با آغاز حمله رژیم بعث 
عراق به ایران همراه می شود و روایتی متفاوت از 
مقاومت مردم آبادان، خرمشهر و... را در روزهای 

ابتدایی ۸ سال دفاع مقدس به تصویر می کشد.

دورخیز »آکوامن« برای کلوپ 
میلیاردی ها

با استقبال از فیلم ابرقهرمانی 
»آکوام��ن«  در ب��ازار داخلی 
آمری��کا و ب��ازار بین الملل��ی 
انتظار می رود این فیلم بتواند 
مجموع فروش��ش در سطح 
جهانی را تا یکش��نبه به م��رز یک میلیارد دار 
برس��اند. به گزارش مهر به نق��ل از فوربس، در 
حالی که »آکوامن« فروش��ش را در بازار داخلی 
آمری��کا از مرز 2۷۰ میلیون دار عب��ور داده و 
انتظار می رود چهارمین تعطیات آخر هفته اش 
را با رس��یدن به رقم 2۸۹ میلیون دار به پایان 
ببرد و در شرایطی که در بازار جهانی در مجموع 
تا روز گذشته ۹۸۰ میلیون دار فروش داشته، 
انتظار م��ی رود این فیلم زودتر از آنچه تصورش 
می رفت به فروش یک میلیارد داری دست یابد. 
به این ترتیب این فیلم تا پایان هفته )یکشنبه( 
ک��ه 2۴ روز از اکرانش می گ��ذرد، به این حد از 
موفقیت دست خواهد یافت. »آکوامن« محصولی 
از کمپانی برادران وارنر و دی سی، تنها پنجشنبه 
و جمعه با ف��روش ۸5/۴ میلیون دار دیگر در 
ب��ازار بین المللی، پیش رفت. ای��ن پیش از آن 
اس��ت که ایتالیا این فیلم را به مناسبت سال نو 
در س��ینماهایش به نمایش درآورد و ژاپن نیز 
قرار اس��ت از ۸ فوریه میزبان این فیلم شود. در 
همین حال، چین از جمله کشورهایی است که 
به نمایش فیلم ادامه می ده��د و تا اوایل فوریه 
میزبان آن در سینماهایش خواهد بود. تاکنون 
2۶۰/۴ میلیون دار از فروش این فیلم در چین 
به دست آمده و فیلم را به ششمین فیلم پرفروش 

خارجی تاریخ چین بدل کرده است. 

محسن شهمیرزادی: 2۱ دی ماه، سالروز رویدادی 
هولناک برای صنعت هسته ای ایران بود. مصطفی 
احمدی روش��ن پس از خروج از منزل مورد تهاجم 
تروریست ها قرار می گیرد و انفجار بمب مغناطیسی 
نام گمنام او را بر س��ر زبان ها می ان��دازد و معاون 
جوان بازرگانی س��ایت هس��ته ای نطن��ز در زمره 
»ش��خصیت های دهه ۹۰« ق��رار می گیرد. حادثه 
شهادت مصطفی احمدی روشن در جامعه موج غیر 
قاب��ل تصوری ایجاد می کند. ب��ا این وجود، پس از 
آن تنها چند کتاب از جمله »من، مادر مصطفی« 
به قلم رحیم مخدوم��ی درباره زندگی و زمانه این 

دانشمند شهید منتشر می شود. 
من، مادر مصطفی؛ من، ام وهب ■

بعد از شهادت مصطفی احمدی روشن، به سیاق 
بس��یاری از شهدای ش��اخص آثار متعددی درباره 
زندگی و زمانه او به انتش��ار رسید. اما در بین همه 
اینه��ا، کتاب رحیم مخدومی با عن��وان »من، مادر 
مصطف��ی« بیش از بقیه مورد توج��ه قرار گرفت و 
در سال های گذشته تجدید چاپ شد. این کتاب با 
روایت هایی کوتاه از زندگی شهید احمدی روشن، از 
کودکی تا شهادت، از زبان مادر شهید نوشته شده 
و تاش دارد گوش��ه هایی از ویژگی های شخصیتی 
مصطفی احمدی روش��ن را به تصویر بکشد. »من، 
مادر مصطفی« از زبانی روان و ساده بهره مند بوده و 
به همین جهت مخاطبانش را در طیف های گوناگون 
سنی پیدا می کند. رحیم مخدومی، نویسنده این اثر 
که متن کتاب برخاس��ته از گفت وگوهای او با مادر 
و اطرافیان ش��هید اس��ت، پس از انتشار این کتاب 
پیرام��ون یکی از قابل تامل     ترین ن��کات در زندگی 
و پس از ش��هادت مصطفی احمدی روش��ن اظهار 
داش��ت: »نکته ای که بن��ده را ترغیب کرد با عجله 
درباره مصطفای عزیز کتاب بنویسم همان نکته ای 
اس��ت که کسی کمتر انتظار ش��نیدنش را از مادر 
ش��هید داش��ت و جزو نوادر روزگار بوده است؛ چرا 
که در مراس��م تشییع این ش��هید جمله ای از مادر 
بزرگوار ایشان شنیدم که هیچگاه از خاطرم نمی رود. 
وقتی پیکر ایشان روی دستان مردم تشییع می شد 
پای صحبت هایش نشس��تم تا ببینم چه می گوید 
و مصطفی چگونه مصطفی ش��ده اس��ت. مادرش 
گفت: من مصطف��ی را مردمی می خواس��تم، او را 
ترس��و نمی خواس��تم. علیرضا را هم اینگونه بزرگ 
خواه��م کرد. او در حالی ک��ه داغدار فرزند جوانش 
بود، اینگونه از ش��هادت فرزندش یاد می کرد: »من 
همین مصطفایی رو که اان هست می خواستم، نه 
مصطفای ترسو که از ترس جونش کارشو ول کنه. 
اندازه دوس��ت داشتنم به قدریه که اان اگه قدرت 
داش��ته باشم بچه ام رو پس بگیرم، می گیرم. ولی با 
همه  عاقه ای که بهش داشتم، مرد بودنشو دوست 
داشتم. محکم بودنشو دوست داشتم. هدفشو دوست 
داشتم«. با این جمله مادر مصطفی، دشمن بیشترین 
ضربه را خورد، چرا که دشمنان ایران در انتظار به زانو 
درآمدن این خانواده بودند و با این حرف باید بگوییم 
»ام وهبی« دیگری در عصر ما زنده شد. »من، مادر 
مصطفی« اینگونه تألیف ش��د«. در بخش هایی از 
»من، مادر مصطفی« آمده است: »شخصیت مورد 

عاق��ه اش در میان فرماندهان جن��گ، جاویدااثر 
احمد متوس��لیان بود. 2 تا نقطه تاقی با ایش��ان 
داشت. یکی خط شکنی و خدشه ناپذیری؛ دیگری 
دش��منی با رژیم صهیونیس��تی. ب��رای حمایت از 
مردم مظلوم فلس��طین ۳ بار کمپی��ن راه انداخت. 
برون مرزی هم فکر می کرد. ایمیل گروهی از فعاان 
سیاسی مسلمان را در آمریکا و اروپا داشت. دست کم 
در ۳ مقطع حسابی جریان سازی کرد. هنوز کسی 
از این دست سناریوهای آقا مصطفی خبری ندارد«. 

مخدومی، از سفر حج تا فتنه 88 ■
»من، مادر مصطفی« با حمایت نشر شاهد و به 
همت نشر »رسول آفتاب« منتشر شد. نام »رسول 
آفتاب« با رحیم مخدومی، نویس��نده این کتاب و 
مدیر انتش��ارات گره خورده است. نویسنده تاریخ 
ش��فاهی و ادبیات دفاع مقدس که آثار پرش��ماری 
را در این حوزه خلق کرده اس��ت. مخدومی س��ال 
۱۳۴5 در ورامین به دنیا آمد و ش��وق نوشتن در او 
زمانی شعله گرفت که تجربه  های زیادی در جنگ 
را از س��رگذرانده بود و از اندوخته  های کودکی اش 
برای روایت جنگ بهره می برد. در کارنامه مخدومی 
آثاری در قالب  های مختل��ف خاطره نگاری، رمان، 
داستان کوتاه، نمایش��نامه دیده می شود، از جمله 
این آث��ار می توان به »آنان که رفتن��د، خواب ها و 

خاطره ها، هرکسی کار خودش، یک آسمان هیاهو، 
جنگ پابرهنه، مردان درد، نرگس، چه کسی ماشه 
را خواهد کش��ید، آخرین نامه  سمیرا، فرمانده من، 
ش��هردار خوب، معلم فراری، مالک خیبر، لوطی و 
آتش، یار کجاس��ت، بین دنیا و بهشت، وقتی پرده 
کنار رفت، پروانه های عرص��ه خبر« و کتاب هایی 
برای ک��ودکان با عنوان های: »خ��دا به حرف هایم 
گ��وش داد، روزی که خواهرم خندید و...« اش��اره 
کرد. مخدومی همچنین در ژانر سفرنامه نویسی نیز 
با کتاب »یار کجاست« روایت سفر خود به حج را 
مکتوب ک��رد که مورد تجلیل مقام معظم رهبری 
قرار گرفت و ایش��ان تقریظی به این ش��رح بر آن 
کتاب نوشتند: »بار دیگر موسم حج شد و وقت انس 
و معاشقه من با س��فرنامه های حج؛ دود کبابی به 
ضرورت، با مصداقی از »وصف العیش، نصف العیش« 
و »ماشاءاه کان«. اما بی شک این یکی از بهترین 
سفرنامه های حج است که من خوانده ام. اگر نگویم 
بهترین؛ لطیف، پرنکته، ژرفنگر، با روح، موعظه آمیز، 
گویا و هم��راه با هنرمندی ه��ای ادیبانه؛ از قبیل 
زیبای��ی قلم، همراه��ی طنز، اش��تمال بر تصویر، 
آمیختگی به خی��ال؛ و... خاصه اینکه؛ ۳-2 روزی 
مرا در هنگام بیداری های پیش از خواب، مس��ت و 

داویز خود ساخت«.

مخدوم��ی در کنار این آث��ار حضور پررنگی در 
عرصه ادبیات ضدفتنه داش��ته است. او با راه اندازی 
جشنواره »رس��ول آفتاب« موجی جدید در میان 
نخب��گان فرهنگ��ی و ادبی ب��ه راه انداخ��ت. این 
جش��نواره در واقع در پاس��خ به دروغی بود درباره 
اینکه فرهیختگان و نویسندگان همه حامی فتنه 
بوده اند اما جش��نواره رس��ول آفتاب محملی شد 
برای جمع کردن نویس��ندگان و فرهیختگانی که 
با آثارش��ان جواب واقع گرایانه ای به این خبر دروغ 
بدهن��د. ماحصل دوره  های ابتدایی این جش��نواره 
نیز آثاری چون »خرابکار اجاره ای« )خاطرات کف 
خیابان(، »دانش��جو، جنبش یا کرنش« )خاطرات 
فضاه��ای دانش��جویی( و »من مدیر جلس��ه ام« 
)خاطرات افس��ران جنگ فرهنگی( ب��ود. اما بعد 
از روی کار آم��دن دولت یازدهم رس��ول آفتاب به 
تعطیلی می گراید. مخدومی در این باره می گوید: »از 
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، حتی همان 
محلی را که در ورامین برای این رویداد احیا کرده 
بودیم، از ما گرفتند. تمام حمایت های جشنواره را از 
ما دریغ کردند. رفته رفته ما نه دیگر جایی داشتیم و 
نه حتی امکان اجاره. اان هم نمی توانیم جشنواره را 

برگزار کنیم؛ چون نیاز به هزینه دارد«.
هنر، ادبیات و احمدی روشن ■

تولی��دات رس��انه ای در روای��ت از مصطف��ی 
احمدی روشن تنها به کتاب »من، مادر مصطفی« 
محدود نمی ش��ود. در حوزه نشر و ادبیات، کتاب 
»آقا مصطفی« نوش��ته احس��ان ترابی و مهدی 
نوری در ۸۸ صفحه از س��وی نش��ر یاران شاهد، 
دیگر اثری اس��ت که بخشی از زندگی و شهادت 
ش��هید احمدی روش��ن را روایت می کن��د. این 
کت��اب به بازروای��ی ح��وادث و رخدادهای تولد 
تا ش��هادت شهید احمدی روش��ن می پردازد که 
در قالب مینی مال نگاش��ته شده است. جلد 22 
از مجموعه کتب یادگاران انتش��ارات روایت فتح 
نی��ز با قلم مرتض��ی قاضی به روایت��ی از زندگی 
شهید احمدی روش��ن می پردازد. »جسارت علیه 
دلواپس��ی: پژواکی از ش��خصیت شهید مهندس 
مصطفی احمدی روش��ن« نیز دیگر اثری اس��ت 
که به همت دانش��گاه تهران درب��اره زندگی این 
شهید دانش��مند به انتشار رس��یده است. با این 
وجود و درکنار چند مس��تند و قطعه موس��یقی 
به نظر می رس��د عمده فعالیت  های هنری حول 
شخصیت شهید احمدی روشن به خاطره نگاری و 
فعالیت  های اولیه در معرفی این ش��هید خاصه 
شده است، حال آنکه شایسته است فعالیت  های 
رس��انه ای و هنری پیرامون این شهید در سطوح 
بااتری از جمله در عرصه ادبیات نمایشی و تولید 
مجموعه  های درخور س��ینمایی و سریالی دنبال 
شود. همچنین ادبیات داستانی نیز در این حوزه 
ثابت کرده است در صورت فراهم بودن اطاعات 
ازم و قلم قدرتمند، آثار شایسته ای در این حوزه 
رق��م خواهد خورد. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و 
امید به آینده اس��ت تا مصطفی احمدی روشن از 
زوایای جدیدتری به مخاطبان عصر جدید معرفی 

شود.

سینما

وطن امروز  شماره 2631  یکشنبه 23 دی 1397

میزگ��رد نقد و بررس��ی کتاب 
ت��اک؛  س��ایه   »سیاه مس��ت 
قصیده واره های مرتضی امیری اسفندقه« با حضور 
یوسفعلی میرشکاک، سعید بیایانکی، علی انسانی، 
علی داوودی، رضا احس��ان پور، محمدحس��ین 
نعمتی و... برگزار ش��د. به گ��زارش مهر، در این 
نشس��ت س��عید بیابانکی با بی��ان اینکه قصاید 
اس��فندقه آبرویی برای ش��عر امروز است، اظهار 
داشت: شعری که جهان مجازی و بسیاری از این 
انتشاراتی هایی که بعضاً از بودجه دولت هم تغذیه 
می کنند برایش آبرویی نگذشته اند، خوشبختانه 
این شعر و این مجموعه آبرو است و ما می توانیم 
این را بخوانیم و لذت ببریم و بگوییم باعث افتخار 
است که مرتضی امیری اسفندقه را جایی دیدیم و 
با او هم عصر و هم دوره هستیم. واقعاً بیت مرحوم 
قیصر را می توانیم تقدیم ایشان  کنیم که گفت: 
»در این چمن که ز گل های برگزیده پر اس��ت/ 
برای چیدن گل انتخاب ازم نیست«. یوسفعلی 

میرشکاک نیز در این نشست 
با بیان اینکه اشعار اسفندقه 
از س��خنوری گذش��ته و به 
مراتب واایی رس��یده است، 
بیان داشت: »اینکه می گویم 
مرتضی از سخنوری گذشته 

است، یعنی دربند این نیست که ببیند مثًا حاج 
علی انسانی، یا بنده و دیگران چه می گویند و او 
چی��ز دیگری بگوید. می گوید کارت را بکن، قرار 
اس��ت ش��ما پیامی، دردی، داغی را بیان کنید، 
یا مثا ش��خصی مثل یوسفعلی را برانگیزی که 
بیاید اینجا این حرف ها را راجع به ش��عر بگوید. 
به این معنا خود ش��عر هیچ اهمیتی ندارد، شما 
ب��ه ائمه)ع( و اهل بیت)ع( هم برگردید می بینید 

که مثا گ��دا آمده در زده و 
امیرالمومنین )ع( فرموده اند 
گداس��ت، یک  دخترعم��و! 
نانی ب��ه او بدهی��م و نان را 
از حس��ن)ع( و حس��ین)ع( 
و دیگ��ران جم��ع کردند و 
به گدا داده اند! خیلی س��اده اس��ت ولی موزون 
حرف می زدند. یا مثا آن غزلی که شب عاشورا، 
آقا اباعب��داه)ع( برای لیلی خودش��ان حضرت 
رب��اب)س( می گوین��د، خیل��ی اوزان و کلمات 
س��اده ای دارد ولی شعر است«. وی همچنین در 
ادامه افزود: »من س��ال ها هندسه کلمات درس 
دادم، به ش��ما می گویم که مثل ش��املو و مثل 
اخوان، و مثل علی معلم هم می شود گفت. خیلی 

ساده اس��ت یعنی مصادر زبان شاعر را می شود 
گیر آورد و آنها را آموخت و طبق آنها شعر گفت. 
آدمی که کارش این باشد، حتی می تواند این را 
ب��ه دیگران هم یاد دهد. ب��ه همین دلیل احمد 
ش��املو شدن خیلی کار آسانی است. بدبختی ما 
ایرانی ها این اس��ت که می گوییم شعرتان شبیه 
فانی است! طرف هنوز قدم اول تمرین شاعری 
اس��ت به او می گویند ش��ما باید از اول مستقل 
باشید! بگو ببینم سبک تان چیست؟! بابا این آقا 
آمده مشق کند، آمده سربازی! به سرباز می گویند 
درجه ات کجاست؟! مگر سرباز باید درجه داشته 
باش��د؟ طرف آمده یک ش��عر ب��رای مطبوعات 
فرس��تاده، به او می گویند زبان ویژه ندارید! این 
حرف ها را از کجا یاد گرفتند؟ چون اینها بوزینه 
غرب هستند، اینطور شده اند. خب! چه کار کنیم 
زبان ویژه پیدا کنی��م؟ یک تکه آن را پاک کن، 
کلمات را عجق وجق کن، نارسایی در آن بینداز، 

این می شود »زبان ویژه!««

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب »سیاه مست سایه تاک« اثر مرتضی امیری اسفندقه

اسفندقه آبروی قصیده است
ادبیات

سینمای جهان

یک پویش مطالعاتی در منزل خانواده شهید عطایی شکل گرفت
پدران شهدای مدافع حرم آغازگر »در هوای انقاب«

در سی ونهمین نشست »شنبه های انقاب« مطرح شد
حفظ مرجعیت صداوسیما در داخل کشور

 همزم��ان ب��ا می��اد حضرت 
راس��تای  در  و  زین��ب)س( 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای مدافع حرم، 
مراس��م آغ��از به کار رس��می پویش سراس��ری 
مطالعاتی »در هوای انقاب« و رونمایی از پوستر 

این پویش ملی در مش��هد 
برگ��زار ش��د. ب��ه گ��زارش 
»وطن امروز«، در این مراسم 
که با حضور خانواده شهدای 
مدافع حرم و در منزل پدری 
ش��هید مدافع حرم مرتضی 

عطایی، فرمانده لشکر عمار تیپ فاطمیون برگزار 
شد، پوستر پویش مطالعاتی »در هوای انقاب« به 
دست پدر این شهید واامقام و پدر بزرگوار شهید 
حسن قاس��می دانا، یکی دیگر از شهدای مدافع 
حرم و جمع��ی از خانواده ش��هدای دفاع مقدس 
رونمایی شد. در این مراسم حجت ااسام مهدی 
سنجرانی یکی از اساتید حوزه و دانشگاه با تبریک 
فرارسیدن میاد عقیله بنی هاشم، به واقعه کربا 
و نق��ش حضرت زینب)س( اش��اره کرد و گفت: 
حضرت زینب)س( دارای ش��خصیت برجسته ای 
هس��تند که قرار اس��ت علمدار کربا باشند و با 

اینک��ه این هم��ه داغ می بینند نبای��د در مقابل 
س��ختی ها کمر خم کنند، به همین دلیل ایشان 
را ام المصائب خطاب کرده اند. همچنین در ادامه 
این مراس��م امید باغچقی، مسؤول گروه جهادی 
والفجر اظهار کرد: این گروه به مدت 2 سال است 
که در شهرستان های خراسان 
رضوی و مشهد با هدف انجام 
فعالیت های فرهنگی از جمله 
برگزاری مسابقات کتابخوانی 
در سطح روستاهای محروم، 
انقابی،  کتاب ه��ای  معرفی 
تهیه جهیزیه برای زوج های جوان و ساخت وساز 
در روس��تاهای محروم تش��کیل ش��ده است اما 
مهم ترین برنامه های این گروه برگزاری برنامه های 
فرهنگی است. حسین سعیدی، مدیرعامل به نشر 
)انتش��ارات آس��تان قدس رضوی( نی��ز در این 
مراس��م با بیان اینکه ۳ اثر بخش نخست پویش 
مطالعاتی»در هوای انقاب« ب��ه وقایع انقاب و 
اعمال خاف رژیم گذشته می پردازد که به صورت 
رمان درآمده است، خاطرنشان کرد: عاقه مندان 
می توانند این کتاب ها را با تخفیف ۴5 درصدی از 

فروشگاه های به نشر تهیه کنند.

سی ونهمین نشست »شنبه های 
انقاب« به تشریح دستاورد های 
۴۰ س��اله صداوس��یما پرداخ��ت. ب��ه گ��زارش 
»وطن ام��روز«، رضا علیدادی، معاون توس��عه و 
فناوری رس��انه ملی در این نشست گفت: قبل از 

انق��اب زیرس��اختی وجود 
نداش��ت ک��ه تا دهه س��وم 
انق��اب این زیرس��اخت ها 
را توس��عه دادی��م و در دهه 
چهارم به نس��ل بع��دی در 
فن��اوری رس��انه رس��یدیم. 

با وج��ود تحریم ها، در تولید تجهی��زات فنی به 
خودکفایی رسیده ایم و کیفی ترین محصوات فنی 
با قابلیت صادرات را تولید می کنیم. دستاورد های 
اصلی رسانه ملی خوداتکایی اساسی و اشتغالزایی 
گسترده و توسعه جهشی است تا جایی که تمام 
تجهیزات در حال حاضر در داخل تولید می شود. 
ما پخش دو ش��بکه تلویزیونی را داشتیم که یک 
شبکه فقط در تهران بوده و شبکه دیگر سراسری 
بوده است. در دهه چهارم رشد و توسعه در بحث 
دیجیتال و اف. ام هم انجام ش��ده اس��ت. قبل از 
انقاب تنها 2 ش��بکه تلویزیونی داشتیم و اصا 

شبکه استانی نداشتیم که طی این ۴۰ سال، ۳۳ 
شبکه استانی راه اندازی شد. عبدالکریم خیامی، 
مدیر طرح و برنامه و ارزیابی سازمان صداوسیما با 
اشاره به اینکه برخی کارشناسان کارکرد تلویزیون 
را صرفا س��رگرم کننده می دانن��د، گفت: تهاجم 
رسانه ای دنیا علیه جمهوری 
اس��امی ای��ران در جه��ان 
بی نظیر اس��ت و اکنون ۱۳۷ 
شبکه ماهواره ای فارسی زبان 
علیه نظ��ام فعالیت می کنند 
که ۴۴ ش��بکه آن فقط فیلم 
و س��ریال می س��ازند تا مرجعیت صداوسیمای 
کش��ورمان را بگیرن��د. صداوس��یمای جمهوری 
اسامی ایران کماکان توانسته مرجعیت خود را در 
داخل حفظ کند؛ در حالی که زمانی هفته ای یک 
سریال پخش می شد، امروز در روز چند سریال از 
سیما پخش می شود و 2 شبکه به طور تخصصی 
س��ریال پخ��ش می کنن��د. به لح��اظ محتوایی 
بی انصافی اس��ت که تفاوت محتوایی سریال های 
پی��ش از انقاب با پس از انقاب را ندیده بگیریم 
بوی��ژه در حوزه خانواده؛ در حوزه های اختصاصی 
هم چندین شبکه که مخاطب خاص دارند، فعالند.

تلویزیونرویداد

نگاهی به آثار منتشرشده پیرامون زندگی مصطفی 
احمدی روشن به بهانه سالروز شهادت او

شخصیت دهه 90

کتاب

خبر
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کیوسک
مارکا

کمتر از حداقل
موندودپورتیوو
بحث موراتا

اسپورت
تودیبو، یک آبی و اناری

آ.اس
وینیسیوس، مشکل اخیر

واکنش نیمار و پدرش
 به بازگشت به بارسلونا

نیم��ار و پدرش ک��ه مدیر برنامه ه��ای او نیز 
هس��ت خبر عاقه این بازیکن برای بازگش��ت به 
آبی واناری ها را تکذیب کردند.  به نقل از اس��کای 
اس��پورت، نیمار در تابس��تان 2 سال قبل بود که 
تصمیم گرفت بارس��لونا را ترک کند تا با قرارداد 
 222 میلی��ون یوروی��ی راهی پاری  س��ن  ژرمن

ش��ود. با وج��ود اینک��ه نیم��ار آمار خوب��ی در 
پاری  س��ن  ژرمن داش��ته اما او نتوانسته انتظارات 
را بوی��ژه  در لی��گ قهرمانان اروپا ب��ر آورده کند و 
گذشته از آن حاش��یه های هم در فوتبال فرانسه 
داشته است. در روزهای اخیر رسانه های اسپانیایی 
و فرانس��وی از عاقه زیاد این بازیکن برزیلی برای 
بازگش��ت به بارس��لونا س��خن به میان آورده اند. 
روزنامه ال موندوی اس��پانیا نوشت که نیمار 5 بار 
با باشگاه کاتاانی تماس گرفته است و قصد دارد 
به این تیم بازگردد. مهاجم برزیلی به این موضوع 
واکنش نشان داد. او 3 استوری در اینستاگرامش 
منتشر کرد که در آن تصویر پسرش به همراه یک 
نوشته در 3 حالت مختلف  دیده می شود. در این 
نوش��ته نیمار صحبت از اخب��ار دروغین می کند. 
مهاج��م پاری س��ن ژرمن نوش��ت: م��ن در اینجا 
تماس ها و اخبار دروغین می بینیم. همچنین پدر 
نیمار که مدیر برنامه های او نیز به ش��مار می آید 
به این اخبار واکنش نش��ان داد و با منتشر کردن 
پستی به این شایعات پایان داد. او  با نوشتن جمله 
»اخبار دروغ و بی اساس« تاکید کرد نیمار به دنبال 

جدایی از پاری  سن  ژرمن نیست.

نیومایر: در استقال توپ به ما 
نمی رسید!

بازیکن س��ابق تیم استقال در صحبت هایی 
جنجال��ی درباره دوران کوتاه فعالیت خود در این 
تیم گفت در استقال توپ به او نمی رسیده است. 
به نقل از سایت aargauerzeitung، مارکوس 
نیومایر، هافبک سوییس��ی سابق استقال بعد از 
حضوری کوتاه در این تیم راهی آرائو شده و قرار 
است ادامه فصل در این تیم بازی کند. این بازیکن 
32 س��اله از ایران، قطر و کره جنوبی پیش��نهاد 
داش��ت و در نهایت تصمیم گرفت اس��تقال را 
انتخ��اب کند. نیومایر در این ب��اره گفت: یکی از 
جنبه های مثبتی که در ایران تجربه کردم بازی در 
مقابل ۹۰ هزار تماشاگر بود که حس فوق العاده ای 
داشت و قبا تجربه نکرده بودم. این هیجان زیاد 
س��ختی های خودش را داش��ت. نمی توانستم به 
خیابان ها بروم. وقتی به خیابان می رفتم خیلی ها 
کنار من می آمدن��د. از ۸۰ میلیون نفر جمعیت 
ایران، 4۰ میلیون نفر استقالی و 4۰ میلیون نفر 
پرسپولیسی هستند. نیومایر اضافه کرد: آنها ما را از 
بقیه جدا کرده بودند و هیچ صحبت و خوش آمدی 
ب��ا ما نمی کردند. حتی برای دقایقی در تمرینات 

توپ به ما نمی رسید. به نظرم این حسادت بود.

عراق با پیروزی مقابل یمن صعود کرد
تیم ملی فوتبال ع��راق با پیروزی مقابل یمن 
صعودش به مرحله حذفی جام ملت های آس��یا 
 را قطع��ی کرد. در دومین دی��دار مرحله گروهی
و از روز هشتم مس��ابقات فوتبال جام ملت های 
 آس��یا در ام��ارات، تیم های ملی ع��راق و یمن از
گروه D در ورزشگاه شارجه برابر هم قرار گرفتند 
که این دیدار به برتری 3 بر صفر عراقی ها انجامید. 
در این دیدار »مهند علی« در دقیقه 11، »بش��ار 
رسن« هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 
1۹ و ع��اء عباس در دقیق��ه 1+۹۰ برای عراق 
موفق به گلزنی شدند. عاوه بر بشار رسن، »طارق 
همام« هافبک تیم فوتبال استقال هم در ترکیب 
اصلی عراق حضور داش��ت. عراق که در دیدار اول 
خود تیم ویتنام را شکست داده بود، با پیروزی در 
این دیدار صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی 
مس��ابقات فوتبال جام ملت های آس��یا 2۰1۹ را 
قطعی کرد. از گروه D جام ملت های آسیا صعود 
تیم ملی ایران هم با کسب 6 امتیاز قطعی شده و 
تیم های ایران و عراق روز چهارش��نبه 26 دی ماه 
در ورزشگاه آل مکتوم دوبی در مصاف رودررو برای 
 صدرنش��ینی می جنگند. در حال حاضر ایران با

6 امتیاز و تفاضل گل ۷ صدرنشین است و عراق 
هم با 6 امتیاز و تفاضل گل 4 در رده دوم قرار دارد 

و از این گروه صعود کرده اند. 

سامان قدوس: بازی با عراق 
انتقامی است

هافبک تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی با 
عراق برای ما یک دیدار انتقامی اس��ت. سامان 
قدوس بعد از ب��رد دو بر صفر تیم ملی فوتبال 
ایران مقابل ویتنام در جام ملت های آسیا گفت: 
بازی خوبی بود که توانستیم پیروز شویم. برای 
من فقط برد مهم است. ما امروز پیروز شدیم و 
س��ه امتیاز را گرفتیم. قدوس با اشاره به بازی 
بعدی تیم ملی تصریح کرد: عراق تیم بس��یار 
قدرتمندی اس��ت. بازی انتقامی با عراق داریم، 
چون در دور قبل مقابل عراق شکست خوردیم. 
منتظر ش��روع این مسابقه هس��تم ولی بازی 
سختی است و استادیوم هم با حضور هواداران 

دو تیم پر می شود.

10 دلیل برای اثبات یکی از بدترین 
آغازهای تاریخ رئال

رئال مادریدی ها در 3 فصل گذش��ته نتایج 
درخش��انی گرفته بودند اما این فصل شروعی 
ناامیدکننده داش��ته اند. 1۰ دلیل وجود دارد تا 
متوجه ش��ویم آنها بدترین شروع تاریخ شان را 

رقم زده اند.
1- جدایی رونالدو

در دنیای فوتبال ضرب المثلی وجود دارد که 
می گوید یک تیم نباید به یک بازیکن وابسته 
باش��د و حاا این عبارت، ب��ای جان رئالی ها 
شده است. رئال پس از رونالدو روزهای بدی را 
سپری می کند و آمار گلزنی مناسبی نداشته اما 
CR7 در جمع تورینی ها می درخشد. مشاهده 
درخشش رونالدو نیز نمکی روی زخم هواداران 

بانکوها شده است.
2- فقدان گل

ای��ن مس��أله هم مرب��وط به ع��دم حضور 
رونالدو است. رئالی ها به وضوح کمتر از دوران 
حضور رونالدو در مادرید گل به ثمر رسانده   اند. 
آنها فصل قب��ل 2/3۹ گل در هر بازی به ثمر 
رساندند اما حاا میانگین شان به 2 گل در هر 
بازی تنزل پیدا کرده اس��ت. رئالی ها در فصل 
2۰14 تا نقل وانتقاات زمس��تان ۹3 گل زده 

بودند اما حاا تنها 6۰ گل زده اند.
3- شوت کمتر

وقتی ش��وت  های کمتری به سمت دروازه 
زده شود قطعا گل کمتری هم به ثمر می رسد. 
آنها تا اینجای فصل 536 شوت به سمت دروازه 
حریفان زده  اند که از فصل 2۰1۷ با 6۰2 شوت، 
رقم کمتری اس��ت. بدترین قسمت این ماجرا 
دقت فوق العاده پایین آنهاست؛ تنها 2۰3 شوت 

آنها داخل چارچوب بوده است.
4- دریافت گل بیشتر

رئال در قس��مت انتهای زمین نیز مشکل 
دارد. آنه��ا با خری��د کورتوا می خواس��تند دژ 
محکمی جلوی قفس توری شان داشته باشند 
اما علنا در این منطقه تضعیف شده اند! بانکوها 
تا امروز 35 گل در 3۰ مسابقه دریافت کرده   اند، 
یعنی 5 گل بیشتر از فصل گذشته تا تعطیات 

زمستانی!
5- انتخاب بد سرمربی

وقتی خبر مذاکره لوپتگی با مادریدی ها افشا 
ش��د، از همان زمان و ب��ا اخراج از تیم ملی این 
انتخاب زیر سوال رفت. در همین راستا، لوپتگی 
نتوانست بخوبی رختکن را مدیریت کند. او در 
14 بازی 6 بازی را با شکست پشت سر گذاشت 
و البته ال کاسیکو را هم به رقیب سنتی واگذار 

کرد.
6- نمایش  های بیل

از زمان پیوستن بیل به رئال، او همیشه زیر 
سایه رونالدو بوده و حاا با انتقال رونالدو به یووه، 
فرصت مناسبی برای بیل ایجاد شده است اما 
ستاره ولزی نتوانسته جای خودش را در ترکیب 
پیدا کند. او فصل گذشته هر ۸۷ دقیقه یک گل 
به ثمر رس��اند اما حاا آمار او به هر 116دقیقه 

یک گل تنزل پیدا کرده است.
7- از دست دادن امتیازات مهم

ی��ک نفر باید تحقیق کند و متوجه ش��ود 
آخرین بار چه زمانی رئالی ه��ا از 1۸ بازی 3۰ 
امتیاز کسب کرده اند! آنها این فصل مقابل ایبار و 
لوانته امتیاز از دست دادند و حتی برد 2 بر صفر 
سوسیه داد، اولین برد آنها از سال 2۰۰4 مقابل 
رئال بوده اس��ت. مادریدی ها در حال حاضر به 
دلیل همین افت امتی��ازات، در رده پنجم قرار 

گرفته اند.
8- ایسکو و افت اعتماد به نفس

از زمان خ��روج رونالدو انتظ��ار می رفت 
بازیکنانی مثل ایسکو بتوانند بهتر بدرخشند 
اما او با افت اعتماد به نفسش حتی در ترکیب 
هم ق��رار نمی گی��رد. او در 21 ب��ازی که تا 
اینجای فصل انجام داده، 4 گل زده و 2 پاس 
گل داده است. چند روز گذشته نیز اخباری 
مبنی بر مشاجره ایس��کو و سواری منتشر 
 ش��د و حتی احتمال می رود ایس��کو از رئال

جدا شود.
9- عملکرد ضعیف در نقل وانتقاات

به وضوح مشخص است رئالی ها برنامه ای 
ب��رای پر کردن جای رونالدو نداش��ته   اند. آنها 
می خواستند آزار و نیمار را به سانتیاگو برنابئو 
بیاورند اما این صحبت ها به سرانجامی نرسید. 
بزرگ ترین خرید رئالی ها »ماریو دیاز« بود که 
از لیون به جمع سفیدپوش��ان ملحق شد و به 

نظر نمی رسد بتواند جایگزین رونالدو باشد.
10- نمایش بد در لیگ قهرمانان

رئال مادری��د به قهرمانی جام باش��گاه  های 
جهان رس��ید اما این مسأله نمی تواند عملکرد 
ضعیف آنها در لیگ قهرمانان را اپوشانی کند. 
رئالی ها مقابل زسکا مسکو در سانتیاگو برنابئو با  
3 گل شکست خوردند. آنها در مرحله حذفی 

باید به مصاف آژاکس بروند.

گزارش اخبار

مطابق انتظار و همان که منتظرش بودیم؛ برد 
راحت و ساده با 2 گل سردار آزمون مقابل ویتنام. 
در 5 دقیقه ابتدایی ش��اگردان ک��ی روش برتری 
نس��بی بر حریف خود داشتند و توپ و میدان در 
اختی��ار تیم ملی بود. در دقیقه 1۰ توپ ارس��الی 
اش��کان دژآگه از روی نقطه کرنر با برخورد به سر 
طارمی مقابل وحید امیری قرار گرفت که کنترل 
نامطمئن این بازیکن باعث ش��د این موقعیت از 
دست برود. در ادامه حرکت اشکان دژآگه با پاس 
زیبای این بازیکن، قدوس را با دروازه بان ویتنام در 
موقعیت تک به تک ق��رار داد که واکنش »دانگ 
وان« باعث شد توپ به کرنر برود. بازیکنان ایران 
در دقیق��ه 2۰ باز هم با حرک��ت زیبای دژآگه به 
س��وی دروازه ویتنام حمله بردن��د که دفع توپ 
بموقع بازیکنان ویتنام مانع از گلزنی وحید امیری 
شد. حرکت بازیکنان ایران از سمت راست با وریا 
غفوری ادامه پیدا کرد که کنترل س��ینه طارمی 
و ش��وت محکم این بازیکن با برخ��ورد به مدافع 
ویتن��ام راهی به دروازه این تی��م پیدا نکرد. کرنر 
بازیکنان ایران در یک رفت و برگش��ت به سردار 
آزمون رسید که شوت محکم این بازیکن از زاویه 
بس��ته با واکنش دانگ وان ب��از هم به کرنر رفت. 
حرکت ترکیبی بازیکنان ایران در دقیقه 36 توپ 
را به امیری رس��اند و پاس در عرض او با ش��وت 
س��رضرب س��ردار آزمون از کنار دروازه به بیرون 
رفت. فرار زیبای سامان قدوس با سانتر فوق العاده 
این بازیکن از سمت راست همراه شد که آزمون با 
ضربه سر نخستین گل تیم ملی را در دقیقه 3۸ به 
ثمر رساند. نیمه نخست با برتری یک گله تیم ملی 

ایران به پایان رسید. 
تیم مل��ی ایران در ابتدای نیم��ه دوم هم بازی 
را در اختی��ار داش��ت اما ضد حم��ات خطرناک 
بازیکنان ویتنام خط دفاع تیم ملی را دچار مشکل 
کرد. در یک��ی از ضد حمات ویتنام، مهاجم این 

تیم با بیرانوند تک به تک شد که واکنش بیرانوند 
مانع از گل اول حریف ش��د. در دقیقه 53 ش��وت 
زیبای قدوس با واکنش ناق��ص دانگ وان همراه 
شد که طارمی در ریباند توپ را به آسمان فرستاد. 
بازی تا حدود دقیقه 65 آرام دنبال شد و تیم ملی 
نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه ویتنام 
ایجاد کند و همین باعث ش��د ک��ی روش، احمد 
نوراللهی و مه��دی ترابی را به جای وحید امیری 
و مه��دی طارمی ب��ه زمین بفرس��تد. در دقیقه 
۷۰ حرک��ت زیبای ترابی با پ��اس این بازیکن به 
آزمون همراه ش��د که مهاجم تیم ملی با از پیش 
رو برداش��تن 2 نفر توپ را با پای چپ وارد دروازه 
ویتن��ام کرد تا گل دوم خ��ودش و ایران را به ثمر 

برس��اند. در ادامه خطای حاج صفی، ویتنام را در 
موقعیت خوبی صاحب ضربه ایس��تگاهی کرد اما 
شوت بازیکن ویتنام را بیرانوند براحتی در اختیار 
گرفت. حمله بازیکن��ان ویتنام در دقایق پایانی و 
اشتباه غفوری و نوراللهی توپ را به گویان رساند 
که ضربه فنی این بازیکن به ش��کلی خطرناک از 
کنار دروازه به بی��رون رفت. پس از این موقعیت، 
فرصت دیگری روی دروازه ها ایجاد نشد تا تیم ملی 
با 6 امتیاز به جمع 16 تیم برتر آسیا صعود کند. 

بهترین خط دفاع و حمله جام از آن ایران ■
تیم مل��ی فوتبال ایران پ��س از برد پرگل برابر 
یمن، با شکست دادن ویتنام به دومین برد قاطع 
خود در جام هفدهم دست یافت. نکته جالب اینکه 

ای��ران هم اکنون با ۷ گل زده بهترین خط حمله 
جام ملت های آسیا را در اختیار دارد و بعد از این 
تیم چین 5 گله است و تیم های هند و عربستان 
ب��ا 4 گل زده در رده بعدی هس��تند که البته در 
این بین عربستان فقط یک بازی انجام داده است. 
از س��وی دیگر ایران در بازی ب��ا ویتنام هم گلی 
دریافت نکرد تا در بین تیم هایی که 2 بازی انجام 
 داده ان��د در کنار اردن و کره جنوبی قرار بگیرد که
تا  کنون گلی دریاف��ت نکرده اند. تیم ملی ایران با 
ارائه فوتبالی منسجم هم در دفاع و هم در حمله 
نشان داده اس��ت می تواند یکی از مدعیان جدی 
کس��ب عنوان قهرمانی باش��د، البته اگ��ر اتفاق 

غیرقابل پیش بینی رخ ندهد. 

حسین جمش�یدی: حس��ن یزدانی بعد از مدتی 
استراحت، باز استارت زده اما این بار تفاوت بزرگ 
برای او نس��بت به سال های گذشته غیبت رسول 
خ��ادم در اردوی تیم ملی اس��ت. پس��ر قدرتمند 
جویب��اری با این موضوع هم کنار آمده، چون اهل 
حاش��یه نیس��ت. وقتی چند روز پیش در جریان 
مرحله دوم اردوی تیم ملی کش��تی آزاد سری به 
خانه کش��تی زدیم، بازهم ناخ��ودآگاه تحت تاثیر 
رفتار، منش و انگیزه حس��ن یزدانی قرار گرفتیم. 
نه تنها به خاط��ر نام بزرگش و مدال های نس��بتا 
پرتعدادش خ��ودش را در تمرینات گروهی بااتر 
از بقی��ه نمی داند، بلکه تمرین کردن برای او از هر 
لذتی بااتر است. تمرین آزادکاران بعد از 2 ساعت 
نفسگیر به پایان رس��ید؛ از جوان تا باتجربه همه 
وسایل ش��ان را جمع کردند و یکی یکی از س��الن 
خارج ش��دند. نوبت به فرنگی کاران رسید که روی 
تش��ک بیاین��د و تمرین خ��ود را آغ��از کنند. در 
گوشه ای از سالن اما یکی جز شاگردان بنا همچنان 

در ح��ال تمرین بود. حس��ن 
یزدانی خارج از برنامه تمرینی 
تیم ملی، سعی می کرد بدنش 
را برای روزهای س��خت آماده 
کند؛ از طناب زدن به صورت 
متوالی به مدت نیم س��اعت 

تا بارفیکس و تمرینات اس��تقامتی که خودش به 
ش��کل های مختلف انجام م��ی داد. نزدیک به یک 
ساعت بود که از پایان تمرین آزادکاران می گذشت 
و در حالی که محمد بنا نکات فنی را به فرنگی کاران 
گوشزد می کرد، سراغ حسن یزدانی رفتیم. سوال 
این بود که چطور او برخاف بقیه ساعات بیشتری 
هم تمریناتش را به صورت داوطلبانه ادامه می دهد. 
جواب نابغه جویباری این بود: »یک آسیب دیدگی 

جزئی دارم و روی آن قسمت 
کار می کن��م تا بدنم قوی تر و 
مصدومیتم ب��ه صورت کامل 
برطرف شود«. س��وال بعدی 
این بود که شاید این تمرینات 
خارج از برنامه و بیش از حدی 
که صبح و عصر انج��ام می دهد، برایش خطرناک 
باش��د! باز هم با فروتنی تم��ام جواب داد: »خیلی 
که به خودم فش��ار نمی آورم. بااخره باید تمرین 
کنم. مدتی از تمرینات دور بودم و کمی استراحت 
کردم. 2۰-15 روزی هست که تمرینات را دوباره 
شروع کرده ام و باید آرام آرام برای مسابقات آماده 
شوم«. وقتی هدفش را درباره مسابقات آینده جویا 
می ش��ویم، مثل همیشه خودش را تابع کادر فنی 

می داند: »فعا چیزی مش��خص نیست، البته فکر 
نمی کنم در جام تختی کشتی بگیرم اما به هر حال 
تابع تصمیمات کادر فنی هستم«. با وجود تمرین 
س��نگینی که پش��ت سر گذاش��ته بود، همچنان 
انگیزه و انرژی را می ش��د در صورتش دید. حسن 
یزدان��ی این روزها ش��اید باانگیزه تر از س��ال های 
قبلی هم تمرین می کند. نه قهرمانی ها باعث شده 
مغرور شود و نه با یک شکست مقابل دیوید تیلور 
آمریکایی ناامید ش��ده است. پسر تنومند کشتی 
ایران با این پش��تکار پیش به سوی موفقیت گام 
برمی دارد؛ آن هم با سرعت یوزپلنگ. حسن یزدانی 
دوس��ت نداش��ت درباره تیلور یا حریف دیگری با 
او صحبت کنیم اما خ��ودش را برای انتقام از این 
گربه س��یاه آمریکایی آماده می کند. او می خواهد 
شکس��ت ناپذیر باشد و در عین حال حاضر نیست 
اخاق را زیر پا بگذارد. بله! ما هم منتظر می مانیم 
تا باز هم مدال زرین جهان و المپیک بر س��ینه تو 

بدرخشد!

روایتی از پشتکار بی نظیر نابغه جویباری در خانه کشتی
پیش به سوی انتقام!

تیم ملی فوتبال ایران با 2 گل از سد ویتنام گذشت

صعود ساده

زهره فاح زاده: تیم ملی فوتبال ایران در دومین 
 دیدار خود در جام ملت های آس��یا توانس��ت با
2 گل تیم ویتنام را شکس��ت دهد و با 6 امتیاز، 
۷ گل  زده و ب��دون گل خورده، صعود خود را به 
مرحله بعدی رقابت ها مسجل کند. حاا ایران در 
دیدار س��وم با خیالی آسوده به مصاف تیم عراق 
خواهد رفت و چه بس��ا با یک امتیاز آن بازی به 
عنوان صدرنش��ین صعود کند و راه آسان تری را 
برای رسیدن به فینال آسیا در پیش داشته باشد.

تغییر دکور ایران ■
در دی��دار دی��روز ترکی��ب تی��م کی روش 
دس��تخوش تغییراتی شده بود؛ سامان قدوس، 
وریا غفوری و محمدحس��ین کنعانی زادگان به 
جای مه��دی ترابی، رامی��ن رضاییان و مجید 
حسینی در ترکیب ایران قرار گرفتند؛ ترکیبی 
که عاوه بر مستحکم کردن خط دفاعی، خط 
حمله ایران را هم هجومی تر کرد. حضور قدوس 
پش��ت 2 مهاجم تیم )آزمون و طارمی( نشان 

داد کارلوس کی روش خوب 
ب��ه  زدن  گل  می دانس��ت 
ویتنامی که 2 گل به عراق 
 زده بود، به آسانی گلزنی به 
یمن نخواهد بود. هر س��ه 
بازیکن��ی که در دی��دار با 

ویتنام جایگزین بازیکنان دیدار با یمن ش��ده 
بودند، نقش خود را بخوبی ایفا کردند. س��امان 
ق��دوس که پ��اس گل اول را داد و وریا غفوری 
ه��م در دفاع راس��ت عملکرد مثبتی داش��ت، 
البته از پوش��ش دهی خط دفاعی ایران توسط 

کنعانی زادگان هم نباید غافل شد.
دبل سردار آزمون و ناراحتی اش از تعویض ■

س��ردار آزمون که بس��یاری از کارشناس��ان 
آس��یایی او را یک��ی از ش��انس های آق��ای گلی 

می دانن��د در دی��دار براب��ر 
ویتنام ه��ر 2 گل ای��ران را 
به ثمر رس��اند که اگر کمی 
در ضرب��ات آخ��رش دق��ت 
بیش��تری می کرد، چه بس��ا 
البته  هت تریک هم می کرد. 
این بازیک��ن پس از تعویض، نتوانس��ت ناراحتی 
خ��ود را از ای��ن بابت پنهان کند. او ش��اید گمان 
می ک��رد می تواند مرد 3 گله ای��ران در این دیدار 
باشد. سردار هنگام تعویض عصبی بود و با اوقات 
تلخی روی نیمکت نشست. آزمون با 3 گلی که در 
این دو دیدار ایران زد در کنار علی جباری و علی 
کریم��ی در رده چهارم مش��ترک بهترین گلزنان 
ای��ران در تاریخ این رقابت ه��ا قرار گرفت. مهدی 
طارم��ی، بازیکنی که در دی��دار اول ایران 2 گل 

را وارد دروازه یمنی ه��ا کرده بود، دیروز عملکرد 
موفقی نداشت و بازی متفاوتی از خود به نمایش 

گذاشت و در نیمه دوم تعویض شد. 
صعود بی دردسر به مرحله حذفی ■

همین ب��ازی ناب را از تیم ملی کش��ورمان 
انتظار داشتیم. توقع مان از تیم کی روش همین 
بازی شناور و هجومی بود. همین که با ۷ گل و 
بدون گل خورده مقتدرانه صعودمان به مرحله 
بعد را مس��جل کنی��م. تیم ای��ران در 2 دیدار 
گذشته خود از س��بک دفاعی تمام دیدارهای 
قبلی خود دور ش��ده و یک سبک جدید بازی 
را از آن ش��اهد هس��تیم. دیگر قرار نیست یک 
گل به قطر، فلس��طین و... بزنیم، قرار اس��ت با 
حمله های پرتع��داد نفس بدبدن ها و چغرهای 
ناشناخته آس��یایی را در سینه های شان حبس 
کنیم. ما ایران هس��تیم با پشتوانه 3 قهرمانی 
در آسیا و صدرنش��ین محض رنکینگ آسیا و 

می خواهیم باز هم قهرمان شویم.

صعود بی دردسر شاگردان کی روش به مرحله حذفی جام ملت ها
این تیم فقط با جام آرام می گیرد



جنگنده ه��ای  بین المل�ل:  گ�روه 
اس��رائیلی جمعه ش��ب ب��ار دیگر 
مناطقی در حومه دمش��ق، پایتخت سوریه را هدف 
حمله قرار دادند. منابع رسمی در سوریه اعام کردند 
8فروند موشک اسرائیلی از حریم هوایی لبنان مواضعی 
در غرب دمش��ق را هدف قرار دادند که س��امانه های 
دفاع هوایی سوریه 6 مورد آنها را ساقط کردند. طبق 
گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، سامانه های 
دفاع هوایی در اطراف فرودگاه دمش��ق تعداد زیادی 
از این موشک ها را رهگیری کردند که تعداد زیادی از 
آنها ساقط شدند و فقط یکی از این موشک ها به انبار 
تسلیحات در فرودگاه اصابت کرد. از سوی دیگر، یک 
منبع در دفاع هوایی س��وریه اعام کرد، موشک های 
اس��رائیلی در 2 موج حمله که شامل 8 موشک بود، 
مواضعی در منطقه الکسوه و اطراف فرودگاه بین المللی 
دمشق را هدف قرار دادند. خبرگزاری رسمی سوریه 
نیز به نقل از یک منبع نظام��ی گزارش داد، یکی از 
موشک های اس��رائیل به انبار تسلیحات در فرودگاه 
بین الملل��ی دمش��ق اصابت کرد. ای��ن منبع نظامی 
گفت: رأس س��اعت 23:15 به وقت محلی جنگنده 
 اسرائیلی از س��مت »اصبع الجلیل« موشک هایی را 
به سمت اطراف فرودگاه دمشق شلیک کرد. سانا در 
عی��ن حال، به نقل از یک منبع در وزارت حمل ونقل 
سوریه گزارش داد، فعالیت عادی فرودگاه بین المللی 
دمشق ادامه دارد و این حمات هیچ تاثیری بر فعالیت 
فرودگاه نداش��ته است. این نخس��تین بار نیست که 
جنگنده های اسرائیلی مناطق مختلف سوریه را هدف 
حمله قرار می دهند، بلکه تنها در یک ماه گذش��ته 
این دومین بار اس��ت که ای��ن اقدام غیرقانونی انجام 
ش��ده است. سوال این اس��ت که علل این اقدام های 
رژیم اس��رائیل چیست؟ نخس��تین دلیل این اقدام 
جنگنده های اسرائیلی، ممانعت از تداوم تغییر موازنه 
قدرت در داخل سوریه به نفع نظام این کشور است. 
اسرائیل از جمله بازیگرانی اس��ت که وقوع و تداوم 
جنگ تروریستی در داخل سوریه را در راستای منافع 
خود می دانست، زیرا از یک سو بدون اینکه هزینه ای 

متحمل شود، شاهد درگیر 
ش��دن ارت��ش س��وریه به 
عن��وان یک��ی از مهم ترین 
مح��ور  عض��و  بازیگ��ران 
مقاومت با تروریست ها بود، 
بنابراین رژیم صهیونیستی از 

پیروزی های مداوم ارتش و متحدان نظام سوریه مقابل 
تروریست ها رضایت ندارد و با حمله های موشکی گاه 
و بی گاه سعی دارد به تروریست ها کمک کند. دومین 
دلیل این اقدام اس��رائیل،  این اس��ت که اساساً یکی 
از ش��اخصه های این رژیم، جنگ طلبی اس��ت. رژیم 
صهیونیس��تی با ایجاد جنگ مناف��ع خود را تعقیب 
می کند اما اکنون شرایط ارتش این رژیم به گونه ای 
اس��ت که توان ورود به یک جن��گ دیگر را ندارد. در 
همین راستا، سرلشکر اسحاق بریک، افسر بلندپایه 
ارتش رژیم صهیونیس��تی که بتازگی نیز بازنشسته 
شده، با بیان اینکه شرایط ارتش بسیار اسفناک است، 
اذعان کرد ارتش تل آویو در انتقال س��ریع نیروها به 
میدان نبرد مشکات زیادی دارد و فاقد توانایی ورود 

به جنگ جدیدی است. این 
مسؤول س��ابق ارتش رژیم 
صهیونیستی در ادامه گفت: 
اگر اان جنگ��ی رخ بدهد، 
آس��یب و شکستی که به ما 
در جن��گ اکتبر 1۹۷3 وارد 
شد در مقایسه با آسیب و شکستی که در این جنگ 
به ما وارد خواهد ش��د، چیز قابل ذکری نخواهد بود. 
وی ادام��ه داد: اس��رائیل در برابر 4 جبهه واقعی قرار 
خواهد داشت، زیرا کرانه باختری به منزله آتشفشانی 
فعال نشده تا این لحظه است که اگر منفجر شود، بر 
تمام جبهه ها تاثیر خواهد گذاشت. بریک در آگوست 
گذشته نیز گزارشی رسمی را برای فرماندهی ارتش 
ارسال کرده و در آن بر آماده نبودن ارتش برای جنگ 
آتی تاکید کرد. عاوه بر این، فروپاشی کابینه نتانیاهو 
ک��ه بر اثر اختاف های درون��ی رخ داد و چالش های 
اقتصادی که سبب شکل گیری تظاهرات جلیقه زردها 
در سرزمین های اشغالی شد، گویای این است که رژیم 
صهیونیستی به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز آمادگی 

ورود ب��ه جنگی جدید را ندارد. از این رو، این رژیم با 
حمله های کوتاه مدت مکرر به سوریه هم سعی دارد 
افکار عمومی را از چالش ه��ای درونی خود منحرف 
کند و هم س��عی دارد تلویحاً توانمندی نظامی اش را 
نشان دهد؛ توانمندی ای که اکنون آشکار شده است 

در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
حمله پهپادی ارتش سوریه به تروریست ها ■

گزارش ه��ا از دیگ��ر تحوات میدان��ی نبرد با 
تروریسم در س��وریه حاکی  است که ارتش با یک 
فرون��د پهپاد حامل موادی با ق��درت انفجاری باا 
محل نشست تروریست های جبهه النصره در حومه 
شمالی حماه را هدف گرفته و خسارات بزرگی را به 
این گروه تروریستی وارد کرده است. منطقه بمباران 
 شدن شهرک اللطامنه، پایگاه اصلی تروریست های 
جیش العزه، بزرگ ترین گروه زیر شاخه النصره در 
حومه شمالی حماه است. گروه تروریستی النصره 
روز پنجش��نبه پس از درگیری های��ی چند روزه با 
گروه های مورد حمایت ترکیه، کل اس��تان ادلب را 
ب��ه کنترل خود درآورد. النص��ره و دیگر گروه های 
همپیمان آن از صبح روز جمعه بر شدت حمات 
خود علیه ارتش سوریه افزودند. منابع میدانی اعام 
کردند، نیروهای ارتش سوریه تحرکات النصره در 
محور شهرک های جرجناز و الغدقه در حومه جنوب 
شرقی ادلب و پیشروی استحکامات نظامی آنها را 
رصد کرده و با آتش توپخانه و موش��ک های خود 
آنه��ا را هدف قرار دادند که موجب انهدام برخی از 
این تجهیزات و زخمی شدن تعدادی از تروریست ها 
شد. نیروهای ارتش همچنین تاش تروریست های 
جیش العزه برای حرکت به سمت پایگاه های نظامی 
سوریه در محور ش��هر اللطامنه در شمال حماه را 
ناکام گذاش��ته و متوجه تحرکات یک گروه مسلح 
به سمت پایگاه های ارتش سوریه شدند. در حمله 
ارتش سوریه علیه این گروه شبه نظامی تعدادی از 
تروریست ها کش��ته و زخمی شده و مابقی آنها به 
سمت پایگاه های خود در شمال حماه عقب نشینی 

کردند.

15بينالملل

دونال��د ترامپ نه تنه��ا در ح��ال عملی کردن 
یکی دیگر از قول هایش اس��ت، بلکه مشغول برپا 
کردن رکوردهای تاریخی در آمریکا نیز هس��ت اما 
احمقانه تری��ن آنها! رئیس جمه��ور آمریکا چندی 
پیش در 2 هفتگی تعطیلی دولت فدرال این کشور 
به خاطر عدم تصویب بودجه وزارتخانه ها در کنگره، 
به خبرنگاران گفته بود اگر نمایندگان و سناتورها 
بودجه ساخت دیوار مکزیک را مصوب نکنند، حاضر 
است تا ماه ها و حتی سال ها دولت فدرال را تعطیل 

کند. 
اینگونه بود که او در راه تحقق وعده هایش یک 
رکورد منفی هم از خود بر جا گذاش��ت به طوری 
که روز ش��نبه دولت او رکورد دولت های کلینتون 
)21 روز تعطیلی( و اوباما )1۷ روز تعطیلی البته به 
صورت غیرمتوالی( را شکس��ت و عمده بخش های 
دول��ت ایاات متح��ده وارد بیس��ت و دومین روز 
متوالی عدم فعالیت خود شدند. وضعیتی که بنا بر 
نظر کارشناسان اقتصادی باعث می شود درصد قابل 
توجهی از طبقات متوسط و کم بضاعت آمریکا دچار 
ضرر و زیان شوند. به نظر می رسد او که می خواست 
با تحریم های برون م��رزی اش رقبایی مثل ایران را 
فلج کند، در ای��ن زمینه در جبهه داخلی موفق تر 

عمل کرده ولی با فلج کردن خود آمریکا.
ط��ی 22 روز گذش��ته مس��تاجر لج��وج کاخ 
سفید که حاضر نیس��ت از موضعش برای ساخت 
دیوار سراس��ری در مرز مکزیک برای س��د کردن 
س��یل مهاجران اتین کوتاه بیاید، حتی جلس��ه 
کاخ س��فید با رهب��ران دموکرات س��نا و مجلس 
نماین��دگان را که مخالفان اصلی بودجه 5 میلیارد 
و ۷۰۰ میلی��ون داری برای این کار هس��تند به 
نشانه دهن کجی به آنها ترک کرد. نانسی پلوسی، 
رئیس دموکرات مجلس نمایندگان و چاک شومر، 
رهبر دموکرات های س��نا از ایالت نیویورک هم در 
عوض هنگام خروج از کاخ سفید جلوی دوربین ها 
رئیس جمه��ور را به اقدام��ی »غیراخاقی« متهم 
کردن��د. ترامپ که ح��اا یک رک��ورددار گینس 

محس��وب می ش��ود، اگر چه تهدید کرده حتی به 
زور اع��ام فرمان ریاس��ت جمهوری برای وضعیت 
اضط��راری هم که ش��ده حرف خود را به کرس��ی 
خواهد نش��اند و کنگره را بدین وسیله دور می زند، 

تاکید کرده فعا مشکلی با تعطیلی دولت ندارد.
البته منتقدان می گویند اقدام یکجانبه ترامپ 
درب��اره امنیت مرزی تفس��یر بی��ش از حد قانون 
اساسی است و در موارد مشابه می تواند دردسرساز 
شود و مثا کنگره را به تقابل بویژه با طرح اضطراری 
استیضاح رئیس جمهور وادارد. مساله وقتی بغرنج تر 
می ش��ود که رئیس جمهور میلیاردر و کاخ نشین 
آمریکا از لج کنگره، هرگون��ه راه حل برای امضای 
ایحه بودجه اضطراری را هم رد کرده است. البته 
او یک راه حل جایگزین برای ساخت دیواری آهنی 
به جای طرح فعل��ی پرهزینه بتنی دیوار مکزیک 
ارائه داد اما گویا مش��کل دموکرات ها و بخش��ی از 

جمهوری خواهان با این دیوار، بنیادی است.
اگرچ��ه ترام��پ ب��ا ورود به س��ومین س��ال 
ریاست جمهوری اش فقط به یک چیز می اندیشد و 
آن حفظ پایگاه آرای سفید و محافظه کار عمدتا در 
ایاات مرکزی است اما او همزمان بخشی از پایگاه 
اجتماع��ی و دولتی اش را هم با این روند از دس��ت 

می دهد. تعطیل��ی اغلب وزارتخانه ها باعث ش��ده 
بی��ش از 8۰۰ هزار کارمن��د دولت فدرال طی این 
22 روز دس��تمزدی دریافت نکنند که با احتساب 
خانواده های این حقوق بگیران دولت، جامعه آماری 
که از تصمیم ترام��پ ضربه می بینند بزرگ تر هم 
می ش��ود. »فل��ج آمریکایی« حتی ابع��اد امنیتی 
ه��م دارد، چرا که هزاران ت��ن از کارمندان امنیت 
فرودگاه ها، زندانبان ها و حتی افسران اف بی آی که 
در پرهزینه ترین ایام سال برای یانکی ها، در روزهای 
جشن کریسمس و تعطیات سال نو حقوق عادی 
خود را هم دریافت نکرده اند و از ابتدای سال 2۰1۹ 
نیز ناچار به ادامه کار بدون مزد هس��تند، قطعا از 

تصمیم ترامپ استقبال نمی کنند.
به گزارش بی بی سی، اعتراضات کارمندان دولت 
رفته رفته ابعاد جدی تری به خود می گیرد. برخی 
کارمندان بیکار مانده مقابل کاخ سفید تجمع کردند. 
برخی دیگر هم عکس مانیتور رایانه های خود را که 
نشان می دهد حقوقی به حساب شان واریز نشده در 

شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.
اسکار موریلو، مهندس شاغل در ناسا، با انتشار 
تصویر برگه حقوقش در توئیتر نوشته او در حقیقت 
نه تنها حقوقی نگرفته، بلکه بدهکار هم شده، چرا 

ک��ه ماهانه از محل حقوقش بابت چند س��رویس 
اجتماعی به اجبار پول برداشته می شود.

یک کاربر دیگر توئیتر »کت هیفنر« با انتش��ار 
برگ��ه اینترنتی حقوق برادرش نوش��ته او به علت 
کاری ک��ه در برج مراقبت انجام داده یک س��نت 
حقوق دریافت کرده است. اوج فاجعه آنجاست که 
کارمن��دان دولت آمریکا برای تهیه آذوقه به مراکز 
خیریه مراجعه می کنند. »فود بانک« که یک خیریه 
تهیه آذوقه برای افراد نیازمند است، گزارش کرده 
تعداد مراجعانش همزمان با روزهای تعطیلی دولت 
فدرال بس��یار زیاد شده  است.  بر اساس گزارش ها، 
این کارمندان حتی مجبور به فروش لوازم زندگی 
خود به بهای ناچیز در حراج های اینترنتی شده اند 
که »ویژه تعطیلی دولت« نامگذاری شده  است. در 
یکی از آگهی ها گهواره کودکی به فروش گذاشته 
شده که زیر آن نوشته است: »ما به پولش احتیاج 
داری��م. در والم��ارت ۹3 داره اما ما ب��ه 1۰ دار 
هم راضی هس��تیم«. روزنامه واش��نگتن پست در 
هفته های اخیر اقدام به انتشار سلسله گزارش هایی 
کرده که تاثیر عین��ی و روانی تعطیلی دولت را بر 
طبقه متوسط بسیار پرجمعیت در شهرهای مختلف 

آمریکا منعکس می کند.
فقر فلج کننده آمریکایی حتی گریبان کارمندان 
بخش های متمول��ی مثل پنتاگ��ون )وزارت دفاع 
آمریکا( و ناسا )اداره کل هوا و فضای آمریکا( را هم 
گرفته است. این در حالی است که طبق تبلیغات 
رس��می واشنگتن، س��ال 2۰1۹ سال جهش های 
ب��زرگ نظامی و فضایی لقب گرفت��ه بود اما دامنه 
طوانی ترین تعطیلی تاریخ دولت ایاات متحده به 
همین جا ختم نمی شود و دامن بخش مهم دیگری 
از جامعه آمریکایی را هم می گیرد؛ صاحبان کسب 
و کارهای کوچک. خرده کاس��بانی که به نوعی در 
اطراف محل کار و زندگی کارمندان دولت فعالیت 
دارند و شاید تعدادشان به چندین برابر 8۰۰ هزار 
کارمند بیکار شده می رسد اما حاا مشتریان شان را 

بی پول می یابند. 

با گذشت 22 روز از تعطیلی دولت ترامپ، کارمندان به مراکز غذای خیریه مراجعه می کنند

رکورد فلج آمریکایی

پازل
سرکرده معارضان سوری: مثل دستمال کاغذی دورمان انداختند!

یک�ی از رهبران گروه های مس�لح معارض دولت س�وریه بش�دت از کش�ورهای غرب�ی و عربی حامی 
تروریست های شام انتقاد کرد. به گزارش روزنامه اأخبار لبنان، او که مقیم استانبول است در واکنش به 
بازگشایی سفارت امارات در دمشق و ازسرگیری روابط سیاسی این شیخ نشین با سوریه و در جمع اعضای 
دیگر گروه های مخالف سوری گفت: »طبق انتظارات بیشتر افراد، تاریخ دوباره تکرار می شود، کشورهای 
عرب حوزه خلیج ]فارس[ ما را مانند دستمال کاغذی دور انداختند و از آنجایی که از طریق جنگ موفق به 
براندازی نظام بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نشدند، به ما می گویند از امروز به بعد دیگر به شما نیازی 
نداریم و راه های دیگری برای تحقق اهداف مان داریم«. این سرکرده معارضان سوری تصمیمات مرتبط با 
خروج نیروهای آمریکا از سوریه، چراغ سبز آمریکا به ترکیه برای مداخله نظامی در این کشور و همچنین 
ازس�رگیری روابط ائتاف عربی و بشار اس�د، همه و همه را به معنای پایان تاریخ مصرف تروریست ها و 

معارضان مسلح در شام دانسته است.

بین النهرین
در اقدامی متناقض با ادعاهای ترامپ
 آمریکا پایگاه های نظامی اش
در عراق را گسترش می دهد

گروه بین الملل: عقب نش��ینی نظام��ی آمریکا از 
س��وریه و بقای آن در عراق، ترکیبی متناقض و 
در عین حال خطرناک برای منطقه است. خروج 
قوای نظامی آمریکا از س��وریه به سمت منطقه 
کردس��تان عراق که از چند روز پیش آغاز شده 
است، ش��ائبه هایی درباره استفاده از خاک عراق 
برای کنترل و مدیریت تحوات سوریه از جانب 
ایاات متحده ایجاد می کند. در این باره، ابومهدی 
المهندس، نایب رئیس حشدالشعبی عراق ادعای 
آمری��کا مبنی بر انتقال نیروهایش از س��وریه به 
ع��راق را یک بازی قدیمی خوانده و تأکید کرده 
است این اقدام، کاما متناقض با ادعاهای ترامپ 
برای پرهی��ز از هزینه س��نگین در خاورمیانه و 
خروج نیروهایش از این منطقه است. با این حال، 
گزارش های رس��انه ای حاکی ا ست آمریکایی ها 
منطقه کردس��تان عراق و اس��تان اانبار را برای 
مس��تقر کردن نظامیان جدید در نظر گرفته اند 
و از سوی دیگر، تاش می کنند مساحت پایگاه 
»k1« در کرک��وک را گس��ترش دهند. ش��بکه 
المیادین به نقل از منابع آگاه اعام کرد،  تجهیزات 
نظامی آمریکا وارد این پایگاه در کرکوک شده و 
نیروهایی که وارد این استان شده اند به احتمال 
زیاد بخش��ی از همان نیروهایی هس��تند که از 
سوریه خارج شده اند. از سوی دیگر، منابع محلی 
آگاه در استان اانبار تأکید کردند که آمریکایی ها 
درصددند 4 پایگاه نظامی ثابت و جدید در مناطق 
مختلف ش��هرهای این استان احداث و همه آنها 
را به تجهیزات نظامی پیش��رفته ای مجهز کنند. 
در ص��ورت اح��داث این 4 پایگاه جدید، ش��مار 
پایگاه های نظامی آمری��کا در اانبار به ۹ پایگاه 
می رسد. از سوی دیگر، در حالی که برخی منابع 
احتمال استقرار نیروهای منتقل شده آمریکا از 
س��وریه در پایگاه عین ااسد در غرب عراق برای 
مدیریت پرونده س��وریه را مطرح می  کنند ولی 
ناظران تأکید دارند این احتمال نمی تواند چندان 
رنگ واقعیت به خود بگیرد، چرا که عین ااسد در 
یک منطقه کاما محاصره شده قرار دارد که دور 
تا دور آن را نیروهای وابس��ته به محور مقاومت 
در کنت��رل دارند. از ای��ن رو کوچک ترین تحرک 
نظامیان آمریکایی در این پایگاه با دقت از سوی 

این نیروها رصد می شود. 

 افشای تماس بن سلمان
با مدیر پروژه ترور خاشقجی

گ�روه بین الملل: در حالی  که مقامات س��عودی 
اطاعاتی درباره محل نگهداری معاون ارشد سابق 
ولیعهد عربستان ارائه نمی دهند، روزنامه آمریکایی 
واشنگتن پس��ت فاش کرد محمد بن س��لمان، 
ولیعه��د همچنان به ص��ورت منظم با س��عود 
القحطانی در ارتباط اس��ت و و مرتب از او درباره 
چندین پرونده مشورت می گیرد. القحطانی نقش 
محوری در قتل خاش��قجی ایفا کرده است. وی 
قصد داشت خاشقجی را مجبور کند به عربستان 
بازگ��ردد.  او با تیم ترور خاش��قجی قبل از ترک 
عربستان و رفتن به ترکیه دیدار کرده و دستورات 
قتل را به این تیم داده بود. واشنگتن پست نوشته 
اس��ت: القحطانی اخیرا در منزل��ش در ریاض با 
معاونان ارش��دش در مرکز پژوهش ها که توسط 
وی اداره می ش��د دیدار کرده و به آنها گفته بود 

که از وی به عنوان سپر با استفاده شده است. 
دیوید آغناشیوس، تحلیلگر امور امنیتی این 
روزنامه ب��ه نقل از یک منبع عربس��تانی گفت 
القحطانی اخیرا 2 سفر به امارات داشت، این در 
حالی است که باید تحت اقامت اجباری در ریاض 
باش��د. پیش تر مقامات عربس��تان اعام کردند 
که القحطانی از پس��ت مش��اور دفتر پادشاهی 
برکنار و ممنوع الخروج ش��ده است اما وضعیت 
وی همچنان نامش��خص است و به نظر می رسد 
همچنان از پشت پرده به نفوذ خود ادامه می دهد. 
بنا بر گزارش واشنگتن پست، آمریکا و کشورهای 
غرب��ی نظارت خود را بر رفتار دولت س��عودی با 
القحطان��ی حفظ کرده و آن را معیاری از جدیت 
این دولت برای محاکمه متهمان قتل خاشقجی 
می دانند. درباره القحطانی سواات زیادی وجود 
دارد که نقش او در قتل خاش��قجی از مهم ترین 
آنهاس��ت. خلیل جهش��ان، مدیر اجرایی مرکز 
عربی واشنگتن پس��ت به الجزیره گفت، ناپدید 
ش��دن القحطانی »پیش��رفت طبیعی تحقیق« 
عربس��تان است و احتماا یک اس��تراتژی برای 
حفاظت از بن س��لمان در برابر اتهامات مرتبط با 
قتل خاش��قجی است. جهش��ان اظهار کرد: آنها 
برخی از کس��انی را که از سوی ترکیه یا جامعه 
بین المللی به ش��رکت  در قتل خاشقجی متهم 
ش��ده اند، پناه داده اند. قصد سعوی ها اکنون این 
است که بن س��لمان را از هرگونه اتهام در زمینه 

این قتل دور نگه دارند.

پارااروپا
 انفجار مهیب در پایتخت فرانسه

همزمان با آغاز نهمین هفته جنبش جلیقه زرد ها
پریشانی پاریس

قی��ام جلیقه زردها در فرانس��ه وارد نهمین 
هفته خود ش��د. دیروز معترضان برای نهمین 
ش��نبه متوالی به خیابان ه��ای پاریس و دیگر 
ش��هرهای بزرگ کش��ور نظیر ب��وردو ،تولوز، 
مارس��ی، آوینیون و نانت ریختن��د و بار دیگر 
فریاد کناره گیری امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
را سر دادند. در حالی که تعداد شرکت کنندگان 
در تظاه��رات »اق��دام نهم« پ��س از روزهای 
تعطیات سال نو دوباره رو به افزایش گذاشته 
اس��ت، معترضان که حمایت حدود 8۰ درصد 
جامعه فرانس��ه را دارند، تاکتیک های جدیدی 
اتخاذ کردند، از جمله اینکه در تظاهرات دیروز 
از س��اختمان وزارت اقتص��اد و ام��ور مالی به 
سمت کاخ الیزه، مقر ریاست جمهوری حرکت 
کردند. همچنی��ن جلیقه زردها از حامیان خود 
خواستند پول های ش��ان را از بانک های فرانسه 
بیرون کش��یده و سیستم بانکی را فلج کنند تا 
بانکداران و حاکمان ب��ا پول های مردم ما برای 
خود ثروت نیندوزند. آنها که نخستین تظاهرات 
بزرگ پ��س از پیام تهدیدآمیز هفته گذش��ته 
نخس��ت وزیر مبنی بر پلیسی تر ش��دن رفتار 
حاکمیت علی��ه معترضان را بر پ��ا می کردند، 
ثابت کردند لشکرکشی 8۰ هزار نفری ماموران 
مسلح نیز نمی تواند مانع از ادامه اعتراضات شان 
شود. جلیقه زردها همچنین بازداشت و حبس 
الکس��اندر بن آا، ش��اه مهره امنیتی مکرون را 
خواس��تار ش��دند. بن آا که اصالتی یهودی- 
مراکش��ی دارد، تنها با 2۷ س��ال سن، دستیار 
ارش��د مکرون است و یک س��ازمان اطاعاتی 
مخفی را به دس��تور رئیس جمهور جوان برای 
سرکوب مخالفان داخلی راه اندازی کرده است. از 
سوی دیگر، انفجاری مهیب در یک دکان نانوایی 
در قلب پاریس، بار دیگ��ر عروس مصیبت زده 
اروپا را در صدر تیترهای خبری جهان قرار داد. 
شهری که این روزها به مراتب سیمایی آشفته تر 
از دمش��ق و بغ��داد، پایتخت های کش��ورهای 
جنگ زده ای مثل س��وریه و عراق دارد. ساعت 
۹ صبح دیروز به وقت پاریس در اوج تقاضا برای 
نان های معروف فرانس��وی، نش��ت گاز در یک 
نانوایی در خیابان تروویز در قلب این شهر باعث 
انفجاری مهیب شد که بر اثر آن 2 شهروند و 2 
مامور آتش نشانی که برای جلوگیری از فاجعه به 
محل آمده بودند کشته شدند. به گفته کاستانر، 
وزیر کشور فرانسه، 3۷ تن در این حادثه مجروح 

شدند که حال 1۰ تن از آنان وخیم است.

آمریکا مشت اول را در جنگ ستارگان 2019 
دریافت کرد

 لو رفتن اطاعات 
کارکنان و پروژه های ناسا

مشخصات شخصی و سازمانی کارکنان ناسا و 
پروژه های این سازمان با گذشت کمتر از 2 هفته 
از س��ال جدید میادی ل��و رفت تا آمریکایی ها 
نخس��تین مشت جنگ س��تارگان جدید را در 
سال 2۰1۹ از حریفی ناشناس اما احتماا بسیار 
سرشناس دریافت کرده باشند. آویناش جین که 
یک کارش��ناس رایانه ای هندی تبار است فاش 
کرد یک خط��ا در تنظیمات یکی از افزونه های 
تح��ت وب اداره کل مل��ی هوان��وردی و فضای 
ایاات متحده موجب ش��د تا جزئیاتی نظیر نام، 
نام خانوادگی، آدرس های ایمیل و نام پروژه های 
این سازمان فاش شود.  این دانشجوی مهندسی 
الکترونیک و علوم رایانه ای به پایگاه »زد دی نت« 
گفت یکی از گردانندگان سیستمی ناسا حین 
کنت��رل »امکان رویت« اپلیکیش��ن تحت وب 
»جی��را« که ب��رای پیگیری و رف��ع خطاهای 
پروژه های رایانه ای استفاده می شود مرتکب خطا 
در استفاده از اصاح های تقریبا مشابه »همگان« 
و »همه کاربران« شده که اجازه می دهد عاوه 
بر کارمندان ناسا، دیگر مراجعان نیز به اطاعات 
سیستمی آن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب 
یک مهاجم سایبری بسادگی می توانسته  از این 
اطاعات برای اصاح  ایمیل های »فیش��ینگ« 
ب��رای کارمندانی که روی پروژه های حس��اس 
کار می کنند، اس��تفاده کند. فیشینگ در واقع 
به دس��ت آوردن اطاعاتی مانند ن��ام کاربری، 
گذرواژه، اطاعات حس��اب بانک��ی و... از طریق 
جعل یک وب س��ایت، آدرس ایمیل و... اس��ت.  
البته متخصص هندی در واپسین روزهای سال 
2۰18 ناسا را از این حفره بزرگ امنیتی مطلع 
کرده بود اما پاس��خی از آنها دریافت نکرد. این 
در حالی اس��ت که در این مقطع زمانی رقابت 
فضایی آمریکا با روسیه و چین به نهایت درجه 
رس��یده بود؛ رقابتی که پیش بینی  می ش��ود با 
عملی شدن پروژه های ماه نوردی و مریخ نوردی 
قدرت های فضایی در سال 2۰1۹ وارد مراحلی 

تاریخی شود.
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افش��اگری های بزرگ و بی س��ابقه 
»اسحاق بریک«، رژیم صهیونیستی 
و دول��ت نتانیاه��و را درس��ت در زمانی که قصد 
بهره برداری نمایش��ی از دستگاه جنگی شان برای 
برون رفت از تنگناهای داخلی و خارجی را داشتند 
در وضعیت بغرنجی قرار داده است. این کمیسیونر 
سابق بخش شکایات سربازان ارتش عبری بافاصله 
پس از بازنشس��تگی هفته گذشته خود شروع به 
برم��ا کردن اس��رار مگوی این دس��تگاه نظامی 
پرطمطراق کرده و با ضعف های موجود، نس��بت 
به شکست رژیم صهیونیستی در صورت ورود به 
هر گونه جنگ احتمالی در منطقه هش��دار داد. 
او فرماندهی نظامی اس��رائیل را متهم کرده که با 
پنهانکاری ضعف ها و بحران بزرگ از منظر نیروی 
انس��انی، ذخیره سازی ساح و حفاظت از تانک ها 
و خودروهای زرهی مختلف در حال گمراه کردن 
افکار عمومی است. اسحاق بریک که چهارشنبه 
گذش��ته به دنبال اختاف نظر با فرماندهان عالی 

صهیونیستی  رژیم  ارتش 
بازنشسته ش��د، بافاصله 
در گفت وگو ب��ا تلویزیون 
مرکزی اس��رائیل پرده از 
فش��ل بودن ارت��ش این 
رژیم در یک جنگ واقعی 

برداش��ت، از جمله اینکه فاش کرد آنها در انتقال 
سریع نیروها به میدان درگیری عاجزند. او گفت: 
»کاهش تعداد نیروه��ای نظامی و مدت خدمت 
س��ربازی مردان موجب ایجاد فاصله ای غیرقابل 
جبران میان ماموریت م��ورد نظر و تعداد نیروها 
شد«. نخستین بار اواخر تابستان گذشته بود که 
نام بریک در رسانه های عبری زبان پیچید؛ زمانی 
که گزارش رس��می او برای فرماندهی ارتش رژیم 

م��اه  در  صهیونیس��تی 
آگوس��ت مبنی بر وجود 
نقص بسیار خطرناکی در 
روند ت��دارکات این ارتش 
و آم��اده نب��ودن آن برای 
جن��گ پیش دس��تانه در 
منطقه رد ش��د. »گادی آیزنکوت« رئیس س��تاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که هدف اصلی 
انتقادات بریک بود گزارش مزبور را رد کرده و از آن 
زمان جنگ لفظی میان این دو در رسانه ها شکل 
گرفت.  کمیسیونر سابق بخش شکایات سربازان 
اسرائیلی که به واسطه جایگاهش بخوبی از نظرات 
نیروه��ای نظام��ی از نقایص ارتش باخبر ش��ده، 
اش��تباهات آیزنکوت در عدم تمرکز بر مدیریت، 

نظارت و پیگی��ری فعالیت های میدانی نظامی را 
مشکل اصلی دانس��ته و گفته است: »فرماندهان 
بزرگی در ارتش اسرائیل اعتراف کردند که وضعیت 
بد است اما از گفتن آن در مأعام می ترسند. اگر 
اان جنگی رخ بدهد، آسیب و شکستی که به ما 
در جنگ اکتبر 1۹۷3 وارد شد در مقایسه با آسیب 
و شکستی که در این جنگ به ما وارد خواهد شد، 
چیز قابل ذکری نخواهد بود«. اشاره او به عملیاتی 
اس��ت که ارتش های عربی مصر و سوریه طی آن 
برای نخستین بار موفق شدند در یک کارزار نظامی 
مهم رژیم صهیونیستی را به طور نسبی شکست 
داده و بخش هایی از قلمرو تصرف شده شان توسط 
اسرائیلی ها در صحرای سینا و بلندی های جوان را 
باز پس گیرند. طبق برآورد بریک، رژیم اسرائیل در 
برابر 4 جبهه واقعی قرار خواهد داشت، زیرا کرانه 
باختری به منزله آتش فش��انی فعال نشده تا این 
لحظه است که اگر منفجر شود، بر تمام جبهه ها 

تاثیر خواهد گذاشت. 

صهیونیست ها برای ورود به جنگ با محور مقاومت اصرار دارند

باز هم موشک های اسرائیلی و پدافند سوری

افشاگری بزرگ مقام نظامی بازنشسته رژیم صهیونیستی
ارتش اسرائیل فشل است!

کارزار شام

انه عنکبوت

سقوط سعودی

پایان آمریکا
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قاب روز
فرانسه ـ   ادامه اعتراضات ضد دولتی جلیقه زردها در پاریس

بازار

گزارش

گ�روه اقتصادی: قیمت کارخانه ای پراید 30 میلیون 
تومان شد تا مشخص شود دولت به جای نظارت 
و س��اماندهی بازار آزاد، خود دنباله رو بازار داان 
اس��ت! به گزارش »وطن امروز«، با وجود اعتراض 
بس��یاری از کارشناس��ان و نمایندگان مجلس، 
خودروس��ازان ب��ه دنبال گ��ران ک��ردن خودرو 
بودند و وزیر صمت نیز همنوا با خودروس��ازان بر 
طبل اص��اح قیمت ها کوبید و اعام کرد قیمت  
خودروهای باای 45 میلیون تومان باید 5درصد 
زیر قیمت بازار باش��د. گرانی خودرو س��رانجام با 
لوس بازی و نامه های قهر و آش��تی قطعه سازان و 
خودروسازان به خودروهای زیر 45 میلیون تومان 
هم رس��ید و پراید به عنوان ارزان ترین س��واری، 
گران ترین قیمت رسمی تاریخ خود را تجربه کرد. 
شرکت س��ایپا افزایش حداقل 30 درصدی را بر 
قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد. به گزارش 
تسنیم، به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت انواع 
خودرو توسط دولت، لیس��ت جدید قیمت انواع 
محصوات سایپا اعام شد. بر اساس این لیست، 
محصوات س��ایپا از 30 تا 87 درصد گران ش��د. 
طبق این لیست، قیمت پراید از 22 میلیون و 500 
هزار تومان به 29 میلیون و 200 هزار تومان رسید 
و پراید SE131 از 22 میلیون و 700 هزار تومان 

به حدود 30 میلیون تومان رسید.
لیست قیمت های جدید پارس خودرو ■

روز گذش��ته ش��رکت پارس خ��ودرو نی��ز 
قیمت ه��ای جدید محص��وات خ��ود را اعام 
کرد و طبق آن بیش��ترین افزایش قیمت روی 
محصول تندر90 رقم خ��ورد. پارس تندر از 48 
میلیون و 260 هزار تومان به 84 میلیون و 200 
هزار تومان رسید تا یک شبه 36 میلیون تومان 
تندر 90 گران ش��ود. این شرکت ساندرو )تندر 

هاچ ب��ک( را از 95 میلیون در م��دل دنده ای تا 
122 میلی��ون تومان در مدل اتوماتیک افزایش 
داد. برلیان��س H220 نیز از 43 میلیون تومان 
 H320 به 64 میلیون تومان رس��ید. برلیانس
)دنده ای( نیز از 56 میلیون تومان به 88 میلیون 
و 400 ه��زار توم��ان رس��ید. برلیان��س کراس 
اتوماتیک نیز از 67 میلیون و 700 هزار تومان به 
115 میلیون و 400 هزار تومان رسید تا شاهد 
گرانی بی سابقه قیمت کارخانه ای این محصوات 
باشیم. خودروسازان آنقدر در تحویل خودروهای 
ثبت نامی تعلل کردند تا قیمت های جدید اعام 
ش��ود، به این ترتیب مشتریان بس��یاری با این 
قیمت ه��ا نمی توانند خودروهای خود را تحویل 
بگیرند. دولتی که اعتقاد داش��ت قیمت خودرو 
بس��یار کمتر از اینهاس��ت معلوم نیس��ت چه 

پاسخی برای خریداران خودرو خواهد داشت؟
انتقاد از زد و بند در پیش فروش خودروها ■

عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسامی 
گف��ت: زد و بن��د بس��یاری در پیش ف��روش 
خودروها وجود دارد، چراکه خودروسازان خودرو 
پیش فروش می کنند اما در موعد مقرر خودرو را 
تحویل نمی دهند. اکبر رنجبرزاده گفت: عرضه 
خودرو به ب��ازار، تولید این کاا، تحویل قطعات 
موردنیاز و قطعه سازی در این حوزه به ساماندهی 
نیاز دارد. اخب��ار و اطاعات ضدونقیضی درباره 
صنعت خودروسازی به گوش می رسد. در برخی 
گزارش ها مطرح می  ش��ود ایران خودرو در سال 
جاری حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان ضرر 
کرده است. از سوی دیگر قطعه   سازان از افزایش 
نیافت��ن قیمت ها برای خری��د قطعه گایه مند 
هستند. قیمت خودروهای عرضه شده به بازار نیز 
در برخی موارد افزایش 1/5 برابری داشته  است. 

اصاحات قیمت به خودروهای پرتیراژ رسید
تندر 84 میلیون تومان، پراید 30 میلیون!

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران خبر داد
سناریوسازی بر ا ی توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق

پوشاک

موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه:
گوشی های توقیفی بزودی وارد بازار می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، 
تصوی��ری و تلفن همراه اعام ک��رد حدود 600 
هزار دس��تگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی 
بزودی از توقیف آزاد ش��ده و وارد بازار می ش��ود. 
ابراهیم درستی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
حدود 130 هزار دس��تگاه تلفن همراه در توقیف 
دادستانی است و حدود 500 هزار دستگاه دیگر 
در انبارهای گمرگ دپو شده که تعدادی از آنها با 
ارز 4200 تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل 

از اباغ این مصوبه دولتی و با 
ارز ارزان تر یعنی با نرخ 3700 
تومانی پارس��ال وارد شده  اما 
هنوز توقیف اس��ت و بزودی 
آزاد خواهد ش��د. وی افزود: 
اگ��ر نرخ ارز در بازار که اخیرا 

نوس��ان کمتری پیدا کرده، ثبات بیشتری داشته 
باش��د و به اندازه کافی برای واردات تامین شود، 
قیمت گوش��ی تلفن همراه ارزان تر ش��ده و بازار 
آن کنترل خواهد ش��د اما چیزی که مسلم است 
اینکه از ابتدای امس��ال تاکنون 25 تا 30 درصد 
از نیاز بازار، وارد ش��ده است و پیش از این هم که 
واردات مسافری تلفن همراه به این صنف کمک 
می کرد، طی 10 روز اخیر سایت نیما برای واردات 
مسافری بسته شده اس��ت.  وی با بیان اینکه به 
دلی��ل باا بودن قیمت ها تقاضا برای خرید تلفن 
همراه کاهش پیدا کرده اس��ت، گفت: اگر قانون 
بدرس��تی اجرا شود و رفتارهای سلیقه ای را کنار 
بگذاریم، بسیاری از مشکات حل می شود. این در 
حالی است که بسیاری از کااهای وارداتی توقیف 
ش��ده از مد افتاده اما همچنان در گمرک مانده و 
ترخیص نشده  اس��ت. به عنوان مثال پارچه یک 

کاای فصلی است و برخی لوازم الکترونیکی تاریخ 
مصرف دارند، بنابراین باید در این زمینه مشکات 
با سرعت بیشتری حل و فصل و کااها ترخیص 
شود که البته در تیم جدید وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت نگاه بهتری در ای��ن زمینه وجود دارد. 
درس��تی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه چرا 
بازار تلفن همراه تا این حد با نوسان قیمت مواجه 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: نباید همه مشکات 
را ب��ه گردن اصناف انداخ��ت، چرا که به عنوان 
مثال واردات تلفن همراه به 
صورت مس��افری که تا 10 
روز پیش انجام می ش��د، با 
ارز آزاد صورت می گرفت و 
نرخ آن طی ماه های گذشته 
ه��ر روز و ه��ر هفته تغییر 
می کرد اما با وجود این مش��کات ممکن است 
یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند که با آنها 

برخورد می شود. 
موافقت با ثبت سفارش برای واردات موبایل ■

فروش��ندگان  صن��ف  اتحادی��ه  رئی��س 
دس��تگاه های صوتی، تصوی��ری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی گفت: واردکنندگان با مصوبه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت می توانند نس��بت به 
ثبت س��فارش برای واردات گوشی تلفن همراه 
اقدام کنند. درس��تی اف��زود: طبق مصوبه مورد 
نظر واردکنندگان می توانند برای واردات از طریق 
صرافی ه��ا که ارز صادراتی در اختی��ار دارند ارز 
مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی اظهار داش��ت: 
قدرت خرید مردم کمتر از گذشته شده و قیمت 
گوش��ی ها نیز مطابق با نرخ ارزی که به صورت 

جهشی باا رفته بود عرضه می شود. 

نایب رئیس اتحادیه تولی��د و صادرات صنعت 
نس��اجی و پوش��اک ایران گفت: سرش��اخه های 
واردات پوشاک قاچاق با ایجاد سناریوهایی از قبیل 
به هم ریختگی ب��ازار و از بین رفتن امنیت، تاش 
می کنن��د طرح مبارزه با پوش��اک قاچاق متوقف 
شود. بهرام شهریاری در گفت وگو با فارس درباره 

روند اجرای ط��رح مبارزه با 
عرضه کننده  محرز  برندهای 
پوش��اک قاچاق گفت: ستاد 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز این 
طرح را از اول دی ماه اجرایی 
ک��رد و با توجه به جدیت در 

اجرای ط��رح بافاصله دارندگان فروش��گاه های 
عرضه کنن��ده پوش��اک محرز قاچاق ی��ا اقدام به 
تعطیلی واحدهای خود کردند یا کااهای قاچاق 
خود را از سطح فروش��گاه جمع آوری کردند. وی 
با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح، سرشاخه های 
واردات پوش��اک قاچ��اق منافع خ��ود را در خطر 
دیدند، افزود: بنابراین این افراد برای متوقف کردن 
طرح رایزنی های خود را آغاز کردند و به دنبال این 
اقدامات ع��ده ای از بدنه اتحادیه های صنفی، اتاق 
اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند 
که اج��رای این طرح منجر به به هم ریختگی بازار 
می شود. وی افزود: بنابراین این افراد به جای اینکه 

پرچمدار حمایت از کاای ایرانی باشند با پذیرش 
اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می ریزد عمًا 
تبدیل به پرچم��داران حمای��ت از عرضه کاای 
قاچاق شدند. شهریاری با تأکید بر اینکه انبارهای 
تولید کنندگان پوشاک داخلی مملو از کااست و 
با خروج برندهای محرز عرضه کننده قاچاق هیچ 
مشکلی برای تأمین پوشاک 
موردنیاز مردم حتی در شب 
عید ه��م ایجاد نمی ش��ود، 
گف��ت: متأس��فانه ذی نفعان 
واردات پوشاک قاچاق بتازگی 
سناریوی به هم ریختگی بازار 
را با س��ناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده اند 
و با این کار سعی دارند همچنان به عرضه پوشاک 
قاچ��اق ادامه دهند. نایب رئی��س اتحادیه تولید و 
صادرات صنعت نس��اجی و پوشاک ایران گفت: با 
طرح چنین مسائلی برخی مسؤوان ازجمله یکی 
از فرمانداران هم عنوان کرده است که اگر این طرح 
ادامه یابد مشکل امنیتی ایجاد می شود. وی اظهار 
داشت: در حال حاضر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز بش��دت از س��وی برخی مقامات دولتی 
برای اجرای طرح تحت فشار است اما با این وجود 
این س��تاد قول داده بود که اجرای طرح مجددا از 

دیروز آغاز  شود.
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واردات دام زنده از رومانی

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت 
گوس��فندی از واردات دام زن��ده از کش��ور 
رومانی خبر داد. به گزارش تسنیم، علی اصغر 
ملکی ضمن اش��اره به اینکه ب��ا واردات دام 
زنده از رومانی قیمت گوشت در بازار کاهش 
می یابد، افزود: اگر فرآیند توزیع در بازار بهتر 
و مناسب تر باشد و گوشت قرمز در دسترس 
همگان قرار گی��رد به یقین قیمت ها کاهش 
خواهد یاف��ت. وی همچنین ب��ا بیان اینکه 
واردات گوش��ت قرم��ز به دلی��ل تعطیات 
ژانوی��ه مح��دود و همین مس��اله بر قیمت 
گوش��ت در بازار داخلی افزوده اس��ت، اظهار 
داش��ت: واردات دام زنده ضمن اشتغال زایی 
در کش��ور تاثیر 100 درصدی بر آایش های 
خوراک��ی خواهد گذاش��ت. رئی��س اتحادیه 
صنف فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی با 
اعام اینکه قیمت وارداتی دام ارزان تر از دام 
داخلی است، ادامه داد: گوشت دام وارداتی با 
نرخ هر کیلوگرم 40 ه��زار تومان در اختیار 
مردم ق��رار داده می ش��ود. وی با اش��اره به 
تاکید رئیس جمهوری بر رسیدگی به مساله 
قاچاق دام زنده از کش��ور افزود: گوشت دام 
ایران��ی بااتری��ن کیفیت را در جه��ان دارد. 
ملکی اظهار داش��ت: بازار در شرایط کنونی 
با کمبود گوش��ت و دام زنده روبه رو است که 
باید با انجام واردات نسبت به تامین این کاا 
اقدام کرد. وی یادآور شد: اگر میزان گوشت 
وارداتی، بازار کش��ور را به طور کامل پوشش 
دهد هر کیلوگرم گوش��ت با قیمت 40 هزار 

تومان عرضه خواهد شد.

قیمت مرغ باز هم به آستانه 
۱4هزارتومان رسید

قیمت مرغ با ح��دود 1000 تومان افزایش 
نس��بت به روزهای گذشته، به کیلویی 13هزار 
و 900 تومان در مراکز خرده فروش��ی رسید. به 
گزارش مهر، قیمت مرغ که طی هفته گذشته 
روند کاهش��ی در پیش گرفته و ب��ه 12 هزار و 
950 تومان در مراکز خرده فروشی رسیده بود، 
دیروز ش��نبه 22 دی ماه مج��ددا حدود 1000 
تومان گران ش��د و به 13 هزار و 900 تومان در 
مراکز خرده فروش��ی رسید. همچنین بر اساس 
اعام اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم 
مرغ آماده طبخ در عمده فروش��ی در کشتارگاه  
12 ه��زار و 700 توم��ان، توزی��ع در واحدهای 
صنف��ی 12 هزار و 900 تومان،  خرده فروش��ی 
مرغ شمال 13 هزار و 500 تومان و قیمت عمده 
مرغ کشتار ش��مال در میدان بهمن 12 هزار و 
300 تومان است.  همچنین قیمت هر کیلوگرم 
سینه با کتف 23 هزارتومان، سینه بدون کتف 

24 هزارتومان و فیله 27 هزارتومان است.  

اش�غال تبریز توس�ط نیروه�اي آلمان و  ■
امپرات�وري عثمان�ي در جری�ان جنگ اول 
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درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر تركیه

دینار كویت

دینار عراق

دار كانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11700

13600

14900

3180

-

-

1730

2170

100

200

200

-120

-

-

20

20

-

9/4

8900

178
179

-

1/1

100

-11
7

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/54
56/17

-1/30
-0/17

51/7-1/61

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3760000

3900000

1980000

1240000

-

10000

-

-

-

-

-

354000

1288/12دار
15/63دار

-

-

2000

-3/11

-0/34

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شركت برتر
شاخص 50 شركت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

164929/9
8022/1

7088/0

0/06
-0/26

-0/66

121910/1
32660/5

147757/0

0/05

0/08

0/09

تغییرشاخص كلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5775بورس استرالیا

-
-
-

24002

20360

2554
-101

كام نور

اندیشیدن، مانند نگاه كردن با چشم 
نیست، زیرا چشم ها نیز گاهی به صاحبان 
خود دروغ می گویند، ولی عقل به كسی 
كه از او راهنمایی خواهد، خیانت نمی كند.

امام علی)ع(

جزئیات تغییرات قیمتی انواع محصوات سایپا)ریال(
درصد افزایشقیمت  جدیدقیمت  قبلیمحصول
SE 131227.090.000295.250.00030
SE 132221.220.000287.650.00030
SE 111224.920.000292.450.00030
SE 151234.000.000304.250.00030
SX 275.070.000357.650.00030تیبا

290.070.000377.150.00030تیبا SX پایه گازسوز
301.210.000391.650.00030تیبا 2 رینگ فوادی
306.430.000398.400.00030ساینا رینگ فوادی

421.020.000631.550.00050ساینا اتوماتیک
-425.500.000-كوئیک گیربکس دستی ساده

459.930.000690.000.00050كوئیک گیربکس اتوماتیک پاس
539.850.000809.800.00050آریو دنده ای

627.460.000941.250.00050آریو اتوماتیک
CS35 749.520.0001.200.000.00060/1چانگان

1.130.620.0001.960.000.00073/4سراتو 2000 آپشنال
938.130.0001.760.000.00087/6سراتو 1600 آپشنال

قیمت جدیدقیمت قبلیمحصول
48/200/00084/200/000پارس تندر

122/700/000-ساندرو استپ وی اتوماتیک
43/600/00064/200/000برلیانس H220 دنده ای

63/740/000102/400/000برلیانس H320 اتوماتیک
67/700/000115/400/000برلیانس كراس اتوماتیک

جزئیات تغییرات قیمتی انواع محصوات پارس خودرو)تومان(
تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش

19355

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

كارتن  ایران
سیمان  بجنورد  

فیبر ایران
موتوژن

سرمایه گذاري  ملي ایران
مهركام پارس

پشم  شیشه  ایران
درخشان  تهران

قند اصفهان

7180

1879
6659

2121

2794

5809
9220

13301

5
4/99

4/97
4/97

4/95

4/92

4/89

4/88

4/87

سیمان  ایام  
فروسیلیس  ایران
پتروشیمي مبین 

كشاورزي  و دامپروري  مگسال
موتورسازان  تراكتورسازي  ایران

كاشي  الوند 
قند هکمتان

سرمایه گذاري  توكافواد
سیمان ارومیه   

3026

6608

7817
4080

3366

3429

9457
1775

2933

-4/13

-4/13

-3/84
-3/8

-3/3

-3/26

-3/01

-2/95


