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تلنگر به اروپا

 بررسی تغییرات تیم ملی
در بازی دوم مقابل ویتنام

گاز اشک آور و گلوله های پاستیکی هم  
جلیقه زرد ها را نترساند 

گزارش »وطن امروز« از دور جدید پیش فروش 
خودرو قبل از عمل به تعهدات پیشین

علی اکبر صالحی از اقدامات اولیه برای طراحی 
 سوخت مدرن 20 درصد جهت استفاده 

در رآکتور تهران خبر داد

بی طرف نیستیم

به سوی تکامل

اروپای پیر در حال 
پوست اندازی 

بدقول ها  بازهم 
پیش فروش کردند

 کیوسک
 اندیشه و هنر
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 نگاهی به مجله فرهنگیـ  هنری »کیوسک« 
به بهانه پخش آخرین قسمت آن از شبکه 3

گفت وگوی »وطن امروز« با علی طادی
 کارگردان مستند »هاشمی زنده است«

تیترهاي امروز
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 »وطن امروز« از اهداف و دایل آمریکا 
ورشو حماقتبرای برگزاری کنفرانس ضدایرانی در لهستان گزارش می دهد
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رهبر معظم انقاب درگذشت والده 
فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند

حضرت آی��ت اه خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقاب اس��امی و فرماندهی کل قوا در پیامی 
درگذشت والده مکرمه سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی 

ایران را تسلیت گفتند.
به گ��زارش روابط عمومی ارتش، متن پیام 

بدین شرح است:
امیر سرلشکر موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی 
ایران

درگذش��ت والده مکرمه را ب��ه جنابعالی و 
دیگر بازماندگان تس��لیت می گویم و رحمت و 
غفران الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال 

مسألت می نمایم.
سیدعلیخامنهای
97/10/23

»خدادادی« با دفاع »پزشکیان« 
در مجلس ماند

 علیرضا زاکانی، عضو شورای 
رهپویان  جمعی��ت  مرکزی 
انق��اب اس��امی و نماینده 
سابق مجلس شورای اسامی 
در توئیتی با اشاره به حواشی 
ایجاد ش��ده حول س��لمان خدادادی، نماینده 
ملکان، نوش��ت: »ادعای خودکشی دختری از 
سوءاس��تفاده نماینده شهرستان ملکان نیاز به 
اثبات در دادگاه دارد ولی کمیس��یون تحقیق 
مجلس هشتم، بعد از بررسی های زیاد رأی به 
عدم صاحیت این نماینده داد که اتفاقاً با دفاع 
دکتر پزش��کیان وی در مجلس ماند و بالطبع 
ایشان در صورت اثبات باید پاسخگوی این اتهام 

نیز باشد«.

»بخشی« ضرب و جرح 
در ایام بازداشت را رد کرد

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای 
اس��امی گف��ت: اس��ماعیل بخش��ی، کارگر 
مجموعه نیش��کر هفت تپه در جلسه ای برای 
رسیدگی به ادعاهایش صراحتا اعام کرد در 
طول ایام بازداش��ت مورد ضرب و جرح واقع 
نش��ده است. فاطمه س��عیدی در گفت وگو با 
ایسنا در توضیح نتایج بررسی فراکسیون امید 
درباره ادعاهای اس��ماعیل بخشی گفت: آقای 
بخشی مدعی ضرب و جرح در محل نگهداری 
اولیه در شهرس��تان شوش و هنگام انتقال به 
اهواز بود. وی  به حضور س��ریع مقامات وزارت 
اطاعات در مجلس اشاره و اظهار کرد: یک روز 
پس از جلسه با آقای بخشی، وزیر اطاعات  و 
معاونانش و مسؤوان اداره کل اطاعات استان 
خوزستان به مجلس آمدند و به تمام سواات 
نمایندگان حاضر در جلس��ه پاسخ دادند. آنها 
وق��وع درگیری هنگام انتق��ال متهم به اهواز 
را تایی��د کردند اما معتقد بودند این درگیری 
طرفینی بوده و به ش��کل ضرب و جرح متهم 
توسط ماموران نبوده است. سعیدی همچنین 
گفت: ادعای آقای بخشی پیرامون شکنجه به 
ش��کل ضرب و جرح در ایام بازداشت توسط 
خود ایش��ان رد شده است. همانطور که آقای 
مطهری نیز اعام کرد ش��کوه اصلی ایشان از 
ایام بازداشت همسایگی با تعدادی از زندانیان 

مرتبط با داعش بود.

هیأتی از مجلس به سوریه سفر کرد
هیات��ی از مجلس ش��ورای اس��امی به 
ریاس��ت فاحت پیش��ه، رئیس کمیس��یون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس 
شورای اس��امی برای بررس��ی راهبرد های 
سیاس��ی و اقتصادی بع��د از جنگ و بحران 
در سوریه به این کشور سفر کرد. به گزارش 
ایس��نا، کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��امی جلساتی 
را تح��ت عنوان راهبرد ه��ای اقتصادی ایران 
در عراق و س��وریه برگ��زار کرد که بر همین 
اس��اس چندی پیش تع��دادی از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسامی و کمیسیون امنیت 
سفری به عراق با موضوع گسترش مناسبات 
اقتصادی و بازگشایی مرز ها با عراق داشتند. 
این بار هیأتی از مجلس ش��ورای اسامی به 
س��وریه س��فر کرد تا راهبرد های سیاسی و 
اقتص��ادی بعد از جنگ و بحران در س��وریه 
را م��ورد بررس��ی ق��رار دهد. قرار اس��ت در 
این س��فر با مقامات بلندپایه س��وریه دیدار 
و گفت وگ��و ش��ود، همچنین سیاس��ت های 
اقتصادی جمهوری اس��امی ایران در سوریه 
هم مورد بررس��ی قرار گی��رد. هیأت مجلس 
شورای اسامی متشکل از جاسمی، رضایی، 

بیرانوندی و فاحت پیشه است.

می گوی��د  اتم��ی  ان��رژی  س��ازمان  رئی��س 
کارشناس��ان ای��ن س��ازمان توانس��ته  اند اقدامات 
م��درن س��وخت  »طراح��ی«  ب��رای  را   اولی��ه 
20 درصد برای استفاده در رآکتور هسته ای تهران 

انجام دهند.
به گزارش »وطن امروز«، اگرچه این اقدام صرفا 
در مرحله تئوری است اما با توجه به واقعیات مربوط 
به مناسبات ایران و آمریکا و اروپا در ماجرای برجام، 
به نظر می رسد این خبر علی اکبر صالحی به معنای 
یک »تلنگر« به طرف غربی باش��د و یک هش��دار 
درب��اره واکنش متقابل ایران به بدعهدی  های آنان 
تلقی ش��ود. البته پیش از ای��ن و در اواخر دهه 80 
شمس��ی، در نتیجه بدعهدی آمریکا، ایران با تکیه 
بر توان و دانش داخلی خود میله  های سوخت 20 
درصد برای استفاده در رآکتور تهران را تهیه کرده 
بود. پس از آن ایران توانست 400 کیلوگرم اورانیوم 
20 درصد به عنوان پش��توانه سوخت رآکتور اراک 
تولید کند؛ سوختی که در جریان توافق محمدجواد 
ظریف با 1+5 تبدیل به گاز شد و از بین رفت. حاا 
با قطعی ش��دن مرگ توافق هسته ای میان ایران و 
1+5 و نیز با خلف وعده  های مکرر اروپا به روحانی و 
ظریف، گویا دولت به دنبال آن است تا با اعام این 

خبر، غرب را از تداوم این رویه برحذر دارد. 
در همی��ن راس��تا دیروز )یکش��نبه( علی اکبر 
صالحی گف��ت: ایران برای نخس��تین بار موفق به 
طراحی سوخت مدرن 20 درصد برای استفاده در 
رآکتور تهران شد. صالحی افزود: اقدامات اولیه برای 
طراحی سوخت مدرن 20 درصد آغاز شده است و 
 در آس��تانه آن قرار داریم، این محصول با سوخت
20 درصد قبلی متفاوت است. هر رآکتوری مانند 
رآکتور تهران س��اخته شود قادر به تامین سوخت 
آن از این طریق هس��تیم. تامین سوخت و ساخت 
اتاق کنترل از گلوگاه های اصلی در ساخت رآکتور 
اس��ت و اکنون طراحی رآکت��ور برای متخصصان 
کش��ورمان، کاری ممکن شده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، صالحی اضافه کرد: رآکتور 
هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد 
اما س��وخت مدرن، به��ره وری رآکت��ور را افزایش 
می دهد. رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
دانش هس��ته ای را مهار کرده ایم، افزود: در دانش و 
صنعت هسته ای آنقدر پیشرفت کرده ایم که به جای 
مهندسی معکوس و اس��تفاده از طراحی دیگران، 
خودمان می توانیم سوخت جدید طراحی کنیم که 
این دستاوردی بزرگ برای کشور است. صالحی در 
ادامه گفت: از دیگر دس��تاورد های بزرگ هسته ای 
ما این اس��ت که عاوه بر تجهیزاتی که می سازیم، 
دانش صنعت هس��ته ای را مهار کردیم و توانستیم 

مستندس��ازی کنیم، ب��ه نحوی ک��ه فرمول های 
علمی را به ص��ورت نرم افزاری درآورده ایم و پس از 
راستی آزمایی از آنها برای طراحی استفاده می کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توانمندی 
دانشمندان هسته ای کشورمان در تولید ماده اولیه 
FDG یعن��ی داروی مورد اس��تفاده در تجهیزات 
پت خبر داد و افزود: ماده اولیه FDG، اکس��یژن 
 18 است که توانس��تیم این اکسیژن را با خلوص
۹5 درص��د در اراک تولی��د کنی��م. وی گفت: اگر 
مرحله هیدرولیز به پایان برسد، می توانیم بگوییم در 
این زمینه خودکفا شده ایم و دیگر نیازی به واردات 
اکس��یژن 18 به نرخ هر کیل��و 25 تا ۳0 هزار دار 
نیس��ت. صالحی تاکید کرد: توان تولید ما در این 
زمینه آنقدر افزایش یافته است که می توانیم بخشی 
از تولیدات م��ان را صادر کنیم که ارزآوری نس��بتاً 
خوبی برای کش��ور دارد. پت اسکن تصویربرداری 
پزشکی هسته ای به منظور تولید سه بعدی تصاویر 
رنگی از فرآیند های عملکردی در درون بدن انسان 
و یکی از تجهیزات پزشکی پرهزینه برای تشخیص 

برخی سرطان هاست.
اورانیومیکههواشد! ■

اظه��ارات علی اکبر صالحی درب��اره »طراحی« 
س��وخت جدید ب��رای رآکت��ور ته��ران در حالی 
اس��ت ک��ه ای��ران پی��ش از ای��ن و ب��ا تکی��ه بر 
 ت��وان و دان��ش داخل��ی توانس��ته بود س��وخت

20 درص��د مورد نیاز رآکت��ور تهران را نه طراحی، 
بلکه »تولید« کند. طی س��ال  های ۹0 تا ۹2 ایران 
همچنین توانست 400 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد 
غنی شده را جهت اس��تفاده در رآکتور اراک انبار 
کن��د. روایت این اقدام داخلی دانش��مندان ایرانی، 
در مصاحبه اخیر »وطن امروز« با فریدون عباسی، 

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی مطرح شد.
عباسی در این مصاحبه به »وطن امروز« گفت: 
یکی از توانمندی های هس��ته ای ما پیش از شروع 
دولت یازدهم در حوزه س��وخت بود. ما تا پیش از 
مرداد ۹2، سوخت نیروگاه تهران را به میزان کافی 
س��اخته بودیم؛ اورانی��وم 20 درص��د را تبدیل به 
بسته ها یا مجتمع های سوخت کرده بودیم و رآکتور 
تهران را با س��وخت ایرانی راه اندازی کرده بودیم... 
اینها همه به س��ال های ۹0 تا ۹2 مربوط می شود، 
یعنی کا 2 سال. ما در این سال ها شروع به تست 
سوخت اراک در رآکتور صفر قدرت اصفهان کردیم. 
هم محاسبات س��لولی و قلب در رآکتور را تجربه 
کردی��م و هم همان محاس��به را اجرا کردیم و هم 
شروع به تست سوخت کردیم. در حقیقت ما یک 
سال برنامه را جلو انداختیم. ما 150 سوخت مجازی 
برای اراک ساخته بودیم، مانند بوشهر که سوخت 
مجازی داش��ت، یعنی به جای قرص های اورانیوم 
قرص های سرب بود... با روی کار آمدن دولت آقای 

روحانی همه این مسائل متوقف شد.  
عباس��ی همچنی��ن درب��اره احی��ای رآکتور 
تهران برای سوخت رس��انی اظهار داش��ت: ش��اید 
هیچکس تصور نمی ک��رد ما یکی از ماموریت های 
فراموش شده رآکتور تهران را زنده کنیم که به آن 
»متریال تستینگ رآکتور« می گویند. دلیل اینکه 
آمریکایی ها س��وخت را به ما نمی دادند فقط برای 
مبارزه با رادیودارو نبود، چون این فقط یک راه آن 
بود. آمریکایی ها می خواس��تند افکار عمومی را در 
ح��وزه درمان علیه نظام تحریک کنن��د. رادیودارو 
فق��ط یکی از ماموریت های رآکتور تهران اس��ت و 
ماموریت اصلی این رآکتور تس��ت سوخت و تست 
مواد است. تست مواد هم برای ماهواره کاربرد دارد... 

ش��ما می توانید قطعات ماهواره را در رآکتور تهران 
تست کنید و ما در حال انجام این کار بودیم و این 
شرایط را ایجاد کردیم. ما این امکان رآکتور تهران را 
عملی کردیم و نگذاشتیم برنامه آمریکایی ها عملی 
شود. مثا خیلی جالب است که بدانید ما سوخت 
رآکتور تهران را هم در خود آن تس��ت کردیم که 
البته ریسک هم داشت اما ریسکی که حادثه آفرین 
نیس��ت... برخی آن موقع می گفتند رآکتور تهران 
آلوده به پلوتونیوم می ش��ود و س��وخت شما نشت 
می کند. خب! نش��ت کند ما آن را پاک می کنیم. 
ما اینقدر توانمندی داش��تیم که حتی اگر سوخت 
نشت هم می کرد آن را پاک می کردیم... اتفاقا جالب 
اس��ت بدانید همین موضوع نشت، قبا با سوخت 
آمریکایی اتفاق افتاده بود اما برخی آنقدر وابس��ته 
هس��تند که این را نمی بینند، یعنی اینکه ایرادی 
ندارد که با سوخت آمریکایی دچار نشتی و آلودگی 
ش��ویم ولی با سوخت ایرانی اش��کال دارد! ما توان 
پاک کردن و جلوگیری از آلودگی را داشتیم. البته 
سوخت ایرانی در جریان کار نشت کرد اما دوربین 
کار گذاشته بودیم و به محض اینکه چند حباب از 
آن خارج ش��د بافاصله آن را برداش��تیم و در یک 
لوپ بس��ته گذاشتیم. اشکال کار را فهمیدیم و آن 
را اصاح کردیم. عباسی در پاسخ به این سوال که 
»از زمانی که تصمیم به غنی س��ازی 20 درصدی 
گرفتی��د تا زمانی ک��ه نتیجه دهد، چق��در زمان 
برد؟« اظهار داش��ت: 18 ماه طول کشید. خودمان 
پیش بینی 2 ساله داشتیم اما 6 ماه زودتر به نتیجه 
رسیدیم. عباسی در ادامه این گفت وگو درباره ارزش 
غنی  س��ازی 20 درصد در مذاکرات هس��ته ای نیز 
اظهار داشت: ما می گفتیم اگر یک زنجیره 20 درصد 
را خاموش کنیم یعنی 164 عدد، باید تحریم بانک 
مرکزی برداشته ش��ود. تازه این زنجیره را هم نیاز 
نداشتیم... باید قبول می کردند؛ ما کوتاه نمی آمدیم. 
من درباره 20 درصد هم گفتم و پیام دادم که این 
میزان را الی اابد که نمی خواهیم. 6 زنجیره داشتیم 
که 4 زنجیره آن در فردو بود و مساله آنها هم فردو 
بود. خب! باید ف��ردو را در ازای همه تحریم ها نگه 
می داشتیم و برای آن حد رایزنی می کردیم و درباره 
موضوعات دیگر مثل غنی س��ازی ۳/5 تا 5 درصد 
هم صحبتی نمی شد. خب! این می شود مذاکره از 
موض��ع اقتدار. پس یکی از داش��ته های ما این بود 
که به دانش طراحی سانتریفیوژ با سو های مختلف 
رسیده بودیم. مشکل متریال را در بحث فلزی حل 
کرده بودیم، مش��کل مگنت را حل و داخلی سازی 
کرده بودیم و ای��ن خیلی مهم بود. اینها محصول 
انسجام عجیبی بود که آن موقع در سطح حاکمیت 

ایجاد شده بود.

سیاسی 0 2

SPV عملیاتی نشود، سؤال از 
ظریف در دستور کار قرار می گیرد

رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس گفت: در صورتی که 
 SPV طی هفته ه��ای آینده
عملیاتی نشود، سؤال از وزیر 
امور خارجه و دیگر مسؤوان 
ذی ربط در دس��تور کار مجلس ق��رار خواهد 
گرفت. محمدرضا پورابراهیم��ی در گفت وگو 
ب��ا مهر با انتقاد از طوانی ش��دن زمان اجرای 
سازوکار ویژه مالی اروپا )SPV(، اظهار داشت: 
پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها تعهد 
دادند موضوعات مربوط به مراودات بانکی ما را 
 SPV از طریق یک رویکرد جدید تحت عنوان
عملیاتی کنند. وی ادام��ه داد: اروپایی ها وعده 
داده بودند تا ماه  های پایانی س��ال 2018 این 
س��ازوکار مالی اجرایی ش��ود اما متاسفانه این 
مقطع زمانی هم به پایان رسید ولی اروپایی ها 
به تعهد خود عمل نکردند. پورابراهیمی اظهار 
داش��ت: در صورتی که ط��ی هفته  های آینده 
SPV عملیاتی نش��ود و عما از همکاری اروپا 
با جمهوری اس��امی ایران اتف��اق مثبتی در 
مراودات بانکی ما رخ ندهد، س��ؤال از وزیر امور 
خارجه و دیگر مسؤوان ذی ربط در دستور کار 
مجلس قرار خواهد گرفت. رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اروپایی ها باید 
به تکالیف شان عمل کنند، گفت: اگر قرار باشد 
آنان برای خوشامد آمریکا از زیر بار تعهدات شان 
ش��انه خالی کنند، برای ما قابل قبول نیست و 

این موضوع را به جد پیگیری می کنیم.

دستگاه دیپلماسی 
از اجرای برجام قطع امید کند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی 
گف��ت: اروپ��ا به بس��یاری از 
تعهداتش عمل نکرده اس��ت. 
به گزارش مه��ر، محمدنبی 
حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه 
اس��امی در پایان نشس��ت دبی��ران این حزب 
گفت: اگر توصیه  های رهبری و شروط مجلس 
و ش��ورای عالی امنیت مل��ی در پذیرش برجام 
رعایت می شد ما به چنین نقطه آسیب پذیری 
نمی رسیدیم. وی با اشاره به تحریم  های جدید از 
سوی اروپا گفت: اروپا نه تنها در موعد مقرر اقدام 
به ایجاد کانال مالی مطمئن نکرده اس��ت، بلکه 
به بس��یاری از تعهداتش نیز عمل نکرده است. 
برخی کشورهای اروپا مثل فرانسه، هلند، آلمان، 
دانمارک و... آشکارا پذیرای تروریست های منافق 
ش��ده  اند و از موضع طلبکارانه ایران را متهم به 
نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم می کنند، 
با این حال هنوز امید دستگاه دیپلماسی کشور 
از غرب درباره اجرای برجام قطع نشده است که 

باید دستگاه دیپلماسی ایران قطع امید کند.

نمایش اخیر اروپا 
نجات دهنده برجام نخواهد بود

وزارت  اس��بق  س��خنگوی 
ام��ور خارج��ه درب��اره پناه 
اروپای��ی  کش��ورهای  دادن 
و  مع��ارض  ب��ه گروه  ه��ای 
برانداز ایرانی در خاک ش��ان 
اظهار داش��ت: قطعا، اقدام اروپ��ا در پناه دادن 
گروهک  ه��ای تروریس��تی و تجزیه طل��ب و 
همچنی��ن حمای��ت و تامی��ن آزادی عم��ل 
آنها نش��انه ای ب��ارز از بی صداقتی و همچنین 
اس��تاندارد دوگانه و مبتنی بر استفاده ابزاری و 
مخرب از موضوع تروریسم در قبال جمهوری 
اسامی ایران اس��ت. این نکته با ادعای برخی 
طرف  های اروپایی مبنی بر وجود اراده ازم در 
تقویت مناس��بات با ایران و البته با ارزش   هایی 
که خود آنها مدعی آن هس��تند، مغایرت دارد. 
سفیر اسبق ایران در ایتالیا در پایان خاطرنشان 
کرد: اروپا، بدون آنکه نیازی به دلبستگی و اتکا 
به آن داشته باشیم، از ظرفیت بالقوه و مناسبی 
برای افزایش و ارتقای مناسبات و همکاری  های 
مشترک برخوردار است اما متاسفانه در عمل، 
بویژه طی ماه  های اخیر، در حال نمایش تصویر 
مأیوس کننده ای از خود اس��ت و حتما چنین 
نمایشی تامین کننده منافع اروپا و نجات دهنده 

برجام نخواهد بود.

تکذیب خبر بیماری 
سیدحسن نصراه

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی 
در ام��ور بین المل��ل در توئیتی ادع��ای رژیم 
صهیونیستی مبنی بر حمله قلبی سیدحسن 
نصراه را تکذیب کرد و آن را دروغ سال جدید 
میادی خواند. به گزارش »تابناک«، حس��ین 
امیرعبداللهیان نوشت: »ادعای صهیونیست ها 
مبنی بر بیم��اری و حمله قلبی سیدحس��ن 
نصراه، دبیرکل حزب اه لبن��ان، دروغ بزرگ 
س��ال جدید میادی اس��ت. بی تردی��د روزی 
که سیدحس��ن نص��راه و رهب��ران مقاومت 
فلسطین در مسجدااقصی نماز خواهند گزارد، 

صهیونیست ها وجود ندارند«.
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تلنگر به اروپا
اخبار

شماره2632 دوشنبه24دی1397وطنامروز

گروهسیاس�ی:چهارمین جلسه 
رس��یدگی ب��ه اتهام��ات 4 نف��ر 
از متهم��ان پرون��ده دومان توکان روز گذش��ته به 
ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، اتهام این افراد مش��ارکت در اخال 
عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری 
ش��بکه ای اس��ت. همچنین این پرونده 60 جلد و 
186 شاکی دارد. جلس��ات اول و دوم رسیدگی به 
این پرونده، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و 
جلسه سوم نیز روز شنبه برگزار شده بود. در همین 
راس��تا، چهارمین جلس��ه محاکمه متهمان پرونده 
ش��رکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در 
ش��عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های 
اخالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران، 
وکای مدافع، وکای شکات و نماینده دادستان به 
صورت علنی برگزار ش��د. ابتدای این جلسه، قاضی 
صلواتی از متهم ردیف دوم این پرونده خواس��ت در 

جایگاه حاضر شده و خود را معرفی کند.
متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه خود را معرفی 
کرد و گفت: بنده مهدی ذکایی متولد سال 1۳54 
هستم، سابقه کیفری ندارم، متاهل هستم، مدرک 
تحصیلی ام فوق دیپلم است و کارمند شرکت دومان 

توکان بوده ام.
قاض��ی صلواتی خطاب به مته��م گفت: یکی از 
کار های اصلی شما در این شرکت پرداخت رشوه به 

افراد مختلف بوده است.
مته��م گفت: م��ن این ح��رف را کاما تکذیب 
می کنم، چون ای��ن حرف ها صرفا اظه��ارات آقای 

دومان است.
قاضی صلواتی گفت: اما در اقاریر ش��ما همین 
حرف هم هست. آقای اردشیر که خود را منتسب به 
بانک مرکزی می دانسته 500 میلیون از شما گرفته 
است. شما با پول مردم 250 میلیون تومان خودروی 
سانتافه، 50 میلیون تومان خودروی زانتیا، 2 میلیون 
تومان ساعت خریده اید، حتی 20 میلیون پول برای 

خرید سیمکارت رند داده اید.
فریبدومانراخوردم ■

متهم در دفاع از خود گفت: آقای دومان معتقد 
بود که ما باید با این ماش��ین ها رفت و آمد داش��ته 
باشیم که کاس کار داشته باشد. این هزینه ها هم 

که گفتید جزو آن بدهی ۳ میلیاردی بنده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: پس آنجا 

یک شرکت نبوده است، دنیایی از هرج و مرج بوده 
که با پول مردم هرکاری می خواس��تید می کردید. 

برای تان پول مردم مهم نبوده است.
متهم گفت: آقای قاضی! من واقعا از کارهای خود 

پشیمان هستم، چون فریب آقای دومان را خوردم.
قاضی صلواتی پرسید: ما هنوز نفهمیدیم که کار 

اصلی شما در این شرکت چه بود؟
متهم گفت: راس��تش را بخواهید من خودم هم 

نمی دانم!!
قاضی صلواتی پرسید: کار شما این بوده است که 

رشوه پرداخت کنی؟
ذکایی گفت: خیر، اصا بنده رش��وه ای به کسی 

نداده ام.
قاضی: به نظر من شما مسؤول پرداخت رشوه ها 

بوده ای.
متهم: حاج آقا! اصا اینگونه نبوده است.

قاضی صلواتی پرسید: چرا به کارمند بورس رشوه 
دادی؟

متهم گفت: کارمند بورس واقعا باشخصیت بود. 
من 2 بار او را دیدم. به عنوان کارمند آقای دومان در 
جلسه شرکت کردم و آن روز به عنوان راننده رفتم.
قاضی صلواتی گفت: مگر راننده جلسه می رود؟

مته��م گفت: بنده هیچ گونه دخالت و صحبتی 
در جلسه نداشتم.

تهدیدشکاتبااسلحه ■
در ادامه این جلسه، نماینده دادستان خطاب به 
متهم گفت: فیلمی تقدیم دادگاه شده است که شما 

با اسلحه یکی از شکات را منصرف می کنید.

قاض��ی صلواتی گفت: ش��ما مدیری��ت انصراف 
سرمایه گذاران را انجام می دادید، اسلحه هم داشتید 

و معاونت حقوقی هم بودید.
متهم گفت: آقای قاضی! تابع دس��تورات ش��ما 
هستم، اشتباه کردم که وارد شرکت دومان شدم. در 
این رابطه با ورود و خروج سرمایه گذاران و کارکنان 
فکر می کردم که کار درستی است. دومان می گفت: 
11 سال است که کار می کنیم. از بابت اینکه رشوه 
دادم و کار خاف انجام دادم به صراحت می گویم که 

این کار را انجام نداده ام.
کارآفرینبودیم! ■

در ادامه قاضی صلواتی از رشید جباری فرد، فرزند 
محمد خواست از خود دفاع کند.

متهم گفت: رشید جباری فرد، فرزند محمد متولد 
1۳5۹، تحصیات فوق دیپلم، در شرکت دومان به 
عنوان ریاس��ت هیات مدیره فعالی��ت می کردم. در 
ابت��دای دفاعیات تمام اتهام��ات را رد می کنم. این 
ش��رکت فاق��د اقدام��ات متقلبانه بوده اس��ت. این 
ش��رکت با اش��تغالزایی ۳00 نفر جزو شرکت های 
کارآفرین بوده است و غیرقانونی نبوده و به هیچ وجه 

سپرده گذاری از مردم نداشته است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: به ش��ما 
متن دیکته شده داده اند، بهتر بود دفاعیات خود را 
می نوشتید. بهتر است به جای دفاع از آقای دومان از 

خود دفاع کنید. با او چه نسبتی دارید؟
متهم گفت: دامادمان است. حدود ۳ سال است 
در این ش��رکت کار می کردم و متوس��ط ۳ میلیون 
تومان حقوق می گرفتم. پروژه ها زیان ده نبوده است.

قاض��ی صلواتی خط��اب به متهم اظه��ار کرد: 
مستندات گوشی شما نشان می دهد که بشدت به 
سرمایه گذاران فشار می آورده اید که از بازپس گیری 

سرمایه خود منصرف شوند.
متهم گفت: بنده طبق دستور مدیرعامل سعی 
می کردم آنها را در حفظ س��رمایه خود در ش��رکت 

ترغیب کنم. این کار با پیشنهاد بود و نه با فشار.
قاضی صلواتی گفت: براساس مستندات گوشی 
ش��ما، جنابعالی بر کار های خاف ش��رکت اشراف 

داشته اید.
متهم گفت: اصا شرکت تخلفی نداشته است و 
سرمایه گذاران به نحو مناسبی سود خود را دریافت 

می کردند.
قاضی صلواتی پرس��ید: پس ای��ن 186 نفر که 

شکایت کرده اند چه می شوند؟
مته��م اظهار داش��ت: ای��ن 186 نف��ر پس از 
دستگیری شکایت کرده اند و قبل از دستگیری اصا 

شکایتی از شرکت نداشتند.
ورودیه�ایش�رکتباخروجیه�امطابقت ■

نداشت
قاضی صلواتی در ادامه جلسه محاکمه متهمان 
پرونده دومان توکان از متهم ردیف چهارم خواست 
در جایگاه حاضر ش��ده و خود را معرفی کند. متهم 
ردیف چه��ارم پس از حض��ور در جای��گاه خود را 
احسان حدیدساز و متولد س��ال 6۳ معرفی کرد و 
گفت: مدرک تحصیلی من لیسانس مکانیک و ارشد 

مدیریت صنعتی است و سابقه کیفری ندارم.
قاضی صلوات��ی از متهم خواس��ت درباره علت 

خروجش از شرکت توضیح دهد.
مته��م توضی��ح داد: چ��ون این ش��رکت هیچ 
توضیحی درباره فعالیت های خ��ود نمی داد و بنده 
وقتی س��وال می کردم مدام پاس��خ می شنیدم که 
کار های شرکت محرمانه است و حتی متهم می شدم 
که بنده سواد اقتصادی ندارم، به مرور زمان متوجه 
شدم که ورودی های شرکت با خروجی ها مطابقت 

ندارد، لذا تصمیم به ترک شرکت گرفتم.
این متهم ادامه داد: البته بنده در ذهن خود فکر 
می کردم این شرکت سرمایه زیادی جذب می کند اما 

از خروجی آنها خبری نیست.
پ��س از اخ��ذ آخرین دفاعی��ات از متهم ردیف 
چهارم، قاضی صلواتی ختم رس��یدگی را اعام کرد 
 و گف��ت: حکم صادره در مهلت قانونی صادر و اباغ 

خواهد شد.
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قضایی



بانک
 یک تومان جدید)1000 تومان فعلی(

معادل 100 ریال جدید می شود
 جزئیات جدید از ایحه

حذف چهار صفر از پول ملی

بر اساس پیش نویس ایحه تغییر واحد پول 
ایران از ریال به تومان، هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ 
ریال و معادل ۱۰۰ »ریال جدید« تعریف می شود. 
به گزارش تس��نیم، حذف ٤ صفر از پول ملی که 
بتازگی به عنوان یک��ی از برنامه های جدی بانک 
مرکزی رس��انه ای ش��د با موافق��ان و مخالفانی 
همراه ش��ده است. بر اس��اس اطاعات جدیدی 
ک��ه از پیش نویس »ایحه تغییر واحد پول ایران 
از ریال به تومان« به دس��ت آمده است، قرار شده 
ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 
۱35۱ به شرح زیر اصاح شود: »هر تومان معادل 
۱۰۰۰۰ ریال موضوع ماده یک قانون یاد ش��ده و 
معادل ۱۰۰ »ریال جدید« تعریف می ش��ود«. در 
ماده یک قانون پولی و بانکی کش��ور آمده است، 
واحد پول ایران ریال اس��ت. ریال برابر صد دینار 
است. بانک مرکزی در پیش نویس این ایحه طول 
دوره  گ��ذار 2٤ ماهه برای این تغییر واحد پول را 
در نظر گرفته اس��ت. در این ایحه تصریح شده 
است مقامات رسمی مجاز به اظهارنظر در تضعیف 
مفاد این قانون نیس��تند و صدا و سیما هم بدون 
دریافت کارمزد مکلف به همکاری در اجرای این 

قانون است.

 وزارت نفت 
آماده اجرای سهمیه بندی است

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان اینکه »این شرکت مجری تصمیمات 
و مصوبات دولت و مجلس ش��ورای اس��امی در 
زمین��ه نحوه توزیع س��وخت اس��ت«، گفت: هر 
تصمیمی که ب��رای عرضه بنزین در بحث کارت 
سوخت و سهمیه بندی اتخاذ و اباغ شود، ما امکان 
اجرای آن را داریم. س��یدمحمدرضا موسوی خواه 
در گفت وگو با تس��نیم در پاسخ به اینکه بررسی 
س��همیه بندی بنزین و چندنرخی ش��دن آن در 
دولت مطرح اس��ت، آیا ش��رکت مل��ی پخش و 
جایگاه های عرضه آمادگی اجرای چندنرخی شدن 
بنزین را دارند؟ گفت: ما از نظر س��خت افزاری و 
نرم افزاری آمادگی کامل برای اجرای هر برنامه ای 

که به ما از سوی دولت اباغ شود را داریم.

کلیات ایحه بودجه ۹۸ تصویب شد
نایب رئی��س کمیس��یون تلفی��ق مجلس از 
تصویب کلیات ایحه بودجه ۹۸ کل کش��ور در 
این کمیسیون خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به جلسه این کمیسیون 
اظهار داش��ت: در این جلسه پس از استماع نظر 
مخالف��ان و موافقان، کلیات ایحه بودجه ۹۸ در 
دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسه 
از مجم��وع ٤۰ نماینده 22 نف��ر موافق و ۱6 نفر 
مخال��ف بودن��د و ٤ نفر رای ممتن��ع دادند و در 
مجموع کلیات ایحه بودجه ۹۸ در کمیس��یون 
تلفیق به تصویب رسید. وی تصریح کرد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده در جلسات نوبت عصر 

این کمیسیون، جزئیات ایحه بررسی می شود.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران:
 تبادل کاا در کشور

 بدون مشکل جریان دارد
مدیرعامل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری 
اسامی ایران با بیان اینکه با هدایت رهبر معظم 
انقاب و هوشمندی ملت و جوانان تحریم های 
آمری��کا بی اثر خواهد ش��د، گف��ت: ۸۰ درصد 
واردات و صادرات کش��ور توس��ط ناوگان ملی 
کشتیرانی انجام می شود و تبادل کاا در کشور 
بدون مشکل در جریان است. به گزارش »وطن 
امروز«، محمد سعیدی با بیان اینکه سرمایه های 
اصلی کش��تیرانی ناوگان آن نیست و نیروهای 
آن اس��ت، تصریح کرد:  تحریم ها هوش��مندانه 
اس��ت و می دانند باید نبض اقتصاد ایران یعنی 
حمل ونقل دریایی را نشانه بگیرند. آنها در جنگ 
هوش��مندانه ای که علیه ایران عمل می کنند و 
آدم های زیادی را برای این کار استخدام کرده اند، 
قطعا موفق نخواهند ش��د. به گفته سعیدی در 
حوزه  موش��ک های بالس��تیک و سیستم های 

ماهواره ای جزو 7 کشور برتر دنیا هستیم.

گوشت گوسفند کیلویی ۸1 هزار تومان
 رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت 
گوسفندی گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ 7٤ تا 75 هزار تومان به مغازه دار و 
۸۰ تا ۸۱ هزار تومان به مشتری عرضه می شود. 
علی اصغر ملکی کمبود دام ناش��ی از قاچاق را 
دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار 
مطرح کرد. هر کیلو دام زنده به سبب کمبود با 

نرخ 35 هزار تومان در میادین عرضه می شود.

 بانک مرکزی 3 بار در روز  قیمت ارز را 
در شبکه های اجتماعی اعام می کند!

نرخ میرداماد به قیمت بازار نزدیک شد

گ�روه اقتص�ادی: بانک مرک��زی در تصمیمی 
دیرهنگام وارد فضای مجازی شده و هر روز در 
3 نوبت ساعت ۱۰ صبح )شروع بازار(، ۱2 ظهر و 
۱5 بعد از ظهر اقدام به اعام قیمت ارز می کند. 
این قیمت ه��ا مخصوص ب��ازار ارز و به صورت 
نقدی اس��ت و شامل حواله های ارزی نمی شود. 
به گ��زارش »وطن امروز«، در 3 ماهه اخیر تاثیر 
فضای مجازی و بویژه پیام رس��ان های محبوب 
پرکارب��ر روی قیمت ارز هویدا ش��ده بود. اکثر 
جوسازی های سوداگران در همین بستر صورت 
می گرفت. البته این فضا تنها محل س��وداگری 
آنها نبود، بلکه عاملی برای تقویت آن به حساب 
می آمد. در این مدت بانک مرکزی از یک س��و 
نمی خواست قیمت  گذاری ارز را قبول کند و از 
سوی دیگر اعتقادی به فعالیت در فضای مجازی 
نداش��ت و صرفا قیمت ارز را ب��رای بازرگانان و 
سامانه نیما اعام می کرد. حاا به نظر می رسد 
بانک مرکزی ضمن پذیرفتن متقاضیان بازار آزاد 
ارز، تاثیر فضای مجازی را در قیمت گذاری ها هم 
پذیرفته است که این اتفاق را می توان یک گام رو 
به جلو برای اصلی ترین سیاست   گذار پولی و مالی 
کشور در نظر گرفت، البته اعام قیمت ارز توسط 
بانک مرک��زی در روزهای اخی��ر یک فرکانس 
افزایش��ی به بازار داشت، زیرا فعاان بازار بر این 
باورند که حاا قیمت دستوری و مداخله ای بانک 
مرکزی برای دار بیش از ۱۱5۰۰ تومان است 
پس باید قیمت دار در بازار آزاد بیش��تر از این 
باشد، البته از یک سو این قیمت  گذاری نشان از 
آن دارد که بانک مرکزی به فکر سرکوب قیمت 
ارز هم نیس��ت. دیروز قیم��ت دار در بازار آزاد 
کانال ۱2 هزار تومان را هم درنوردید و یورو هم 
۱٤2۰۰ تومان به فروش رسید. با پیدایش نرخ 
تلگرام��ی ارز حاا می توان براحتی گفت قیمت  
ارز به طور رس��می 6 نرخی شد که عبارتند از: 
نرخ نیمایی، نرخ س��نایی، نرخ جهانگیری، نرخ 
بودجه، نرخ تلگرامی)بانک مرک��زی(، نرخ آزاد. 
پس از اعام رسمی روابط عمومی بانک مرکزی 
درباره اعام نرخ ارز در فضای مجازی، رئیس کل 
بانک مرکزی هم در این باره گفت: شتاب تامین 
ارز از طریق هن��د، کره جنوبی و چین بار دیگر 
تاش آمریکا ب��رای تاثیرگذاری بر ب��ازار ارز را 
خنثی کرد. عبدالناصر همتی افزود: ایران اکنون 
در ادامه خنثی کردن اقدامات آمریکا تصمیم به 
توسعه مبادات و تجارت با ترکیه، عراق و سایر 

همسایگان گرفته است.
قیمت  انواع دار در روز گذشته)تومان(

قیمتنوع دار
9000نیمایی
7950سنایی

4200جهانگیری
11600میانگین تلگرامی

12200بازار آزاد
5700نرخ دار در بودجه سال آینده

نوسان قیمت های اعام شده دیروز توسط 
بانک مرکزی در فضای مجازی)تومان(

قیمت دارقیمت یوروزمان
1310011600ساعت 10
1330011800ساعت 12
1310011500ساعت 15

 تراکنش موبایلی
 فقط با کارت بانکی هم نام

مدیران شرکت آسان پرداخت اعام کردند 
از این پس تراکنش های موبایلی به نحوی انجام 
خواهد ش��د که نام صاحب سیمکارت و کارت 
بانکی یکی باش��د. به گزارش تسنیم، بنابراین 
اف��رادی که قصد تراکنش ه��ای موبایلی دارند 
باید سیمکارت ش��ان به نام خودشان باشد و از 
کارت بانکی ای استفاده کنند که به نام خودشان 
باشد. توصیه می شود اگر فردی سیمکارت به 
نام خودش نیست حتما در اسرع وقت نسبت 
ب��ه به نام کردن س��یمکارت خود اق��دام کند. 
گفتنی اس��ت بزودی احراز هویت بین دارنده 
خط موبای��ل و صاحب کارت صورت می گیرد. 
یعنی صاحب کارت باید صاحب موبایل باش��د 
و برعک��س. اگر موبایل برای خودتان نباش��د 
نمی توانی��د با اپلیکیش��ن »آس��ان پرداخت« 
کار کنی��د. بان��ک مرکزی نیز هفته گذش��ته 
بخش��نامه ای را ب��ه ش��اپرک و ش��رکت های 
PSP اباغ کرده که بر اس��اس آن، ش��اپرک از 
شرکت هایی که آمادگی اجرایی کردن فرآیند 
احراز هویت در تراکنش های موبایلی بر اساس 
یکی بودن نام صاحب سیمکارت گوشی تلفن 
همراه با کارت بانکی را دارند، خواسته بود برای 

انجام آزمایش به این شرکت مراجعه کنند.

اخبار

3اقتصاد

گروه اقتصادی: س��ایپا و ایران خودرو 
قبل از عمل ب��ه تعهدات قبلی خود، 
دور جدید پیش فروش خودرو را آغاز 

کردند.
به گزارش »وطن امروز«، خودروسازان 
آنق��در صب��ر کردند تا مج��وز گرانی 
محصوات خ��ود را بگیرند س��پس 
فرآیند تحویل خودروهای ثبت نامی را 
آغاز کنن��د. در کنار این مجوز، دولت 
کمک ۱5 هزار میلیارد تومانی نیز به 
س��ایپا و ایران خودرو پرداخت کرد تا 
روزگار خوش خودروسازان  آغاز شود. 
س��ایپا و ایران خ��ودرو هن��وز به 
تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند اما 
دور جدید ثبت نام ها برای پیش فروش 
را آغ��از کردن��د. ش��اید وضعیت تلخ 
خری��داران خودرو را در کنار وضعیت 

اس��فناک فعلی اقتصاد بتوان طبیعی تحلیل کرد 
اما این وضعیت ریش��ه در مدیریت افتضاح صنعت 
خودروسازی کشور دارد. وقتی خودروسازان با ذوق 
ف��راوان خبر از قرارداده��ای آنچنانی با پژو و رنوی 
فرانسه می دادند، به منتقدانی که نسبت به بی وفایی 
فرانسوی ها هش��دار می دادند توجهی نمی کردند. 
ح��اا دوباره پژو و رنو، خودروس��ازی ایران را س��ر 
کار گذاش��ته اند و مدیرعامل ایران خودرو با لحنی 
مسخره هفته گذشته گفت: فرق حضور پژو و ترک 
آن در س��ال ۹۱ و ۹7 این بود که در سال ۹۱ پژو 
به ایران پشت کرد و هم اکنون عقب عقب ایران را 
ترک می کند! حاا ایران خودرو و سایپا با بی وفایی 
فرانسوی ها نمی توانند در موعد مقرر به تعهدات شان 
به مشتریان خود عمل کنند و اعتراضات فراوانی را 
به جان خریده اند. مدیرعامل 2 شرکت خودروسازی 
شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند 
و به سؤاات مطرح شده پاسخ دادند. خودروسازان 
معتقدند وقتی هزینه تولید بش��دت افزایش پیدا 

کرده افزایش قیمت محصوات هم طبیعی است.
پرداخ�ت 15 ه�زار میلیارد تومان به س�ایپا  ■

ایران خودرو و 
رئیس س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان در گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه 
2 س��یما گفت: برای بهبود وضعی��ت تولید در 2 
خودروساز بزرگ کشور ۱5 هزار میلیارد تومان به 
عنوان س��رمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد 
ش��د. عباس تابش افزود: افزایش قیمت خودرو در 
شرکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در 
جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، 
کمک به مصرف کنن��دگان خودرو و اش��تغال در 

صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: خودروهای باای ٤5 میلیون تومان 
مش��مول قیمت گذاری نمی ش��وند و شرکت های 
عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را 
اعام کنند. تابش افزود: تا 3۱ مرداد امس��ال هیچ 
خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی شود و همه 
قراردادهای فروش از جمله فروش فوری 3۰ روزه و 
قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها 
تحویل شود. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، خودروس��ازان حق ندارند بیش از 2۰ درصد 
تولیدات ش��ان را به فروش نقدی اختصاص دهند 
و ۸۰ درص��د باید به معوقات اختصاص یابد. تابش 
با بیان اینکه ایران خودرو و س��ایپا 3۰۰ هزار تعهد 
تحویل خودروی معوقه دارند، افزود: 2 خودروس��از 

بزرگ کشور تعهد ۹3۰ هزار دستگاه خودرو را دارند 
و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.

فروش فوری خودروهای سایپا ■
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا خبر داد 
فروش فوری خودروهای س��ایپا از 23 دی )دیروز( 
آغ��از ش��د. مدیرعامل س��ایپا در گفت وگوی ویژه 
خبری، در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه زمانی  که 
تصمیم برای پیش فروش خودرو گرفته می شود باید 
فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد 
شد اما چرا این روش پیش گرفته می شود؟ اظهار 
داشت: بر اساس روال جاری تولیدی که شرکت ها 
داشتند، تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل به 
طور منطقی طبق برنامه پیش بینی شده عملی  شد 
و شرکت ها نیز به تعهدات خود عمل کردند. آنچه 
باعث وقفه در تولید و تحویل شد، محدودیت هایی 
بود که به تولید شوک وارد کرد و منجر شد کاهش 
تولید و در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ایجاد 
ش��ود. وی افزود: بر این اساس، تا اوایل سال جاری 

روند تولید و تحویل طب��ق برنامه پیش  رفته و ما 
تعهدات معوق خاصی از سنوات قبل نداریم. شوک 
وارد ش��ده به بازار و مشکل در تامین ارز و قطعات، 
باعث شد سازندگان موفق نشوند بموقع به تعهدات 
خود عمل  کنند اما مشکل در تامین قطعات منجر 
به این شد که روند تولید شرکت ها کاهش یابد و به 

تبع آن تحویل خودرو به بازار با وقفه مواجه شود.
س��روش در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه علت 
افزای��ش ۱۰۰ درصدی قیم��ت در زمان تحویل و 
تسویه حس��اب خودرو نس��بت به زمان ثبت نام ها 
چیست؟ گفت: قرارداد ش��رکت های خودروساز با 

خریداران بر اس��اس شرایط دوره ای و 
قیمت نهایی ک��ه قیمت روز محصول 
است، تعیین می ش��ود، بنابراین چون 
هم��واره ب��ا تغییراتی در ب��ازار روبه رو 
هس��تیم، قیمت  زمان تحویل مبنای 
محاس��به خواه��د ب��ود.  زمان��ی که 
ثبت نام ها انجام شد با یک قیمت ارز بود 
اما در زمان ترخیص با شرکت با قیمت 
دیگری تسویه ش��ده است. سروش با 
بیان اینکه قیمت زمان تحویل مبنای 
محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان 
خواهد بود، اظه��ار کرد: بخش عمده 
تعهدات مان را تا پایان امس��ال تحویل 
می دهیم و بخش دیگر تا اردیبهش��ت 
س��ال آینده تحویل داده خواهد ش��د. 
مدیرعامل س��ایپا تصریح کرد: کاهش 
سرمایه در گردش باعث بروز مشکات 
عدیده در س��ایپا شده است. همچنین این شرکت 
بال��غ بر هزار میلیارد تومان اماک مازاد دارد که تا 
پایان امس��ال بخشی از آن و بخشی از شرکت های 
م��ازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. به 
گفته س��روش، فروش فوری خودروهای س��ایپا از 

یکشنبه 23 دی آغاز شده است.
اگ�ر خودرو زودتر گران می ش�د، به تعهدات  ■

عمل می کردیم
مدیرعام��ل ایران خودرو با طرح این س��ؤال که 
چ��را باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پول مش��تری و 
مصرف کننده به جیب داان برود؟ گفت: اگر زودتر 
برای افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری می کردند 

ما هم زودتر به تعهدات مان عمل می کردیم.
هاش��م یکه زارع افزود: بر اس��اس مصوبه ستاد 
تنظی��م ب��ازار از اول ش��هریور تا آخر دی س��ال 
ج��اری قراردادهای فروش ایران خ��ودرو با افزایش 
3۰ درص��دی مواج��ه خواهد ش��د. وی گفت: اگر 
در قرارداده��ای فروش قیمت قطعی ثبت ش��ده 
باش��د، خودروها بدون حتی ی��ک ریال افزایش به 
مصرف کنندگان تحویل می ش��ود. یکه زارع افزود: 
قراردادهای فروش پژو پارس تا 2 ماه دیگر اجرایی 
می ش��ود. معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش 
ایران خ��ودرو هم با بیان اینک��ه طرح پیش فروش 
زمستانی ایران خودرو با هدف پاسخگویی به نیاز و 
تقاضای بازار به خودروهای پرتیراژ انجام می شود، 
گف��ت: در این طرح پیش ف��روش، خودروهای پژو 
٤۰5 GLXوSLX، پژو پارس دوگانه سوز، سمند 
ال ایکسEF 7 پایه گازس��وز و بنزینی و پژو 2۰6 
تی��پ 2 و تیپ 5 ک��ه مورد تقاضای بس��یاری از 
متقاضی��ان بوده، برای ثبت نام ارائه ش��ده اس��ت. 
مصطفی خان کرمی خاطرنشان کرد: شروع تحویل 
خودروهای این طرح از مرداد ماه ۹۸ به بعد خواهد 
ب��ود. ازم به توضیح اس��ت پیش ف��روش دی ماه 
محصوات ایران خودرو از ساعت ۱۰ صبح 2٤ دی 
)امروز( آغاز می شود و ثبت نام در این طرح صرفا از 
طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو به 
نشانی esale.ikco.ir یا مراجعه به نمایندگی های 

مجاز سراسر کشور امکانپذیر است.

وطن امروز  شماره 2632 دوشنبه 24 دی 1397

گزارش »وطن امروز« از دور جدید پیش فروش خودرو قبل از عمل به تعهدات پیشین

خودرو سازان بدقول دوباره پیش فروش کردند
ایران خودرو و سایپا با 15 هزار میلیارد تومان تسهیات دولتی حسابی شارژ خواهند شد

نما
ثبت ۵1۰۰ شکایت در ۲۰ پرونده پیش فروش خودرو به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان

دادس�تان تهران با اش�اره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش  فروش خودرو، از ازدیاد ش�کایات در این 
رابطه خبر داد و گفت: سود زیادی برای متهمان حاصل شده است. نشست بررسی وضعیت پرونده های 
پیش  فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادس�تان، بازپرس�ان نواحی مختلف دادس�رای تهران، 
مدیران برخی ش�رکت های خودروسازی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط، روز چهارشنبه 97/10/19 به 
ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش  فروش 
خودرو، ش�اخصه های پرونده هایی از این دس�ت در قوه قضائیه را در 4 محور مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: اوا تعداد شکات این پرونده ها زیاد و رو به تزاید است، ثانیا در این پرونده  ها وقتی سلب اعتماد از 
اقدام شرکت های فروشنده خودرو شکل گرفت، مراجعه شکات به قوه قضائیه شدت می گیرد، ثالثا سود 
زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر در سخت شدن روند رسیدگی به این پرونده ها کمبود 
دارایی و اموال متهمان و پیچیدگی  و طوانی شدن تحقیقات به سبب  مراجعات مکرر شکات است. وی 
با اشاره به نمونه های متعدد از این پرونده ها در استان های مختلف مربوط به تعاونی های مسکن،  موسسات 
اعتباری، مضاربه ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می شوند؛ 

مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می یابد و متاسفانه برخی پرونده ها نیز به سرانجام خوبی نمی رسد.
جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده هایی را که اخیراً در دادس�رای تهران مفتوح ش�ده پیش  فروش 
خودرو از سوی شرکت های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن 20 پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: 
قانون و مقررات مصوب به دستگاه های مختلف اجازه داده است از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. 
بانک مرکزی درباره لیزینگ ها و وزارت صمت درباره شرکت های پیش  فروش خودرو باید نظارت های ازم 

را انجام دهند و شرکت های خودروساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش فروش انجام دهند.
وی در بی�ان  آخرین وضعیت پرونده  پیش  فروش خودرو در دادس�رای تهران و 3 پرونده ای که منجر به 
صدور حکم شده و در حال اجراست، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم 
که یک نفر در زندان اس�ت، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاس�ارگاد خودرو 2 محکوم زندانی، 630 نفر 
شاکی و 7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ 3 متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم شده و در 

زندان به سر می  برند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است.

نسبت به مشکات واقف هستیم 
اما اینکه فقط سیاهی نشان دهیم 
درست نیست؛ یکی از اصلی ترین کارهای آمریکایی ها 
این اس��ت که مردم ایران را نسبت به آینده کشور 
مایوس کنند. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور در کاشان با بیان اینکه فکر 
می کنم مسیر توسعه کش��ور با سرعت خوبی جلو 
می رود، گفت: س��یر کارهایی که در حال اجراست 
و اقداماتی که در توس��عه کش��ور ش��کل می گیرد، 
مثبت و امیدوارکننده است. وی تصریح کرد: گاهی 
ناخواسته در زمینی بازی می کنیم که آمریکایی ها 
ترسیم کرده اند، برخی با خود فکر می کنند چرا حاا 
که مردم مشکل دارند و در شرایط سختی هستند، 

روی نقاط منفی دست نگذاریم. وی با بیان اینکه اگر 
حرف های منفی درست باشد می گوییم اما می شود 
از انصاف خارج نش��د و در کنار نکات منفی ، نکات 
مثبت را نیز گفت، اضافه کرد: خیلی ناراحت کننده 
است حرف های غیرواقعی از مقامی در رسانه ها گفته 
می ش��ود. جهانگیری ادامه داد: مردم وقتی بشنوند 
سطوح مختلف را فساد گرفته، کارهای کشور پیش 
نمی رود و آمریکایی ها هم دس��ت از دشمنی ش��ان 
برنمی دارند، با خود چه فکری می کنند؟ در چنین 

شرایطی نباید با دشمن همکاری کرد. جهانگیری با 
انتقاد از انتقادهای سطحی از دولت گفت: برخی در 
اسناد مربوط به صادرات و واردات ذره بین می گذارند 
که مثاً س��نگ قبر وارد ش��ده! حاا یک ش��رکت 
خصوص��ی رفته محصولی را وارد کرده اس��ت، این 
مسأله ای می شود که سر و صدا ایجاد کنند و طوری 
نش��ان دهند که این کشور هنوز سنگ قبر یا دسته 
بیل و کلنگ وارد می کند. وی با اشاره به اینکه ایران 
در حال صنعتی ش��دن است، افزود: در حال حاضر 

هیچ طرح بزرگ صنعتی نمی توان نام برد که از زمان 
طراحی تا ساخت و بهره برداری در داخل کشور انجام 
نشود، روزگاری در این کشور نیروگاه را می آوردند، 
نص��ب می کردن��د و می رفتند. وی اضاف��ه کرد: ما 
امروز به معنی واقعی کش��ور »نیروگاه ساز« شده ایم 
و در کش��ورهای دیگر کارخانه های فواد و سیمان 
احداث می کنیم. وی با اشاره به دشمنی های آمریکا 
علیه ای��ران اظهار ک��رد: آمریکایی ها فکر می کنند 
اگ��ر عرصه را برای ما تنگ کنن��د اقتصاد ما از هم 
می پاشد، می خواستند فروش نفت ما را صفر کنند، 
نتوانس��تند؛ می خواستند جلوی واردات به کشور را 
بگیرند نتوانستند؛ آمریکایی ها گرفتار شده اند که با 

ایران باید چه کنند!

جهانگیری درباره واردات سنگ قبر و دسته بیل توضیح داد
آمریکایی ها نمی دانند با ایران چه کنند؟

تحریم

پیش فروش محصوات ایران خودرو ویژه سال 98

نوع سود )درصد(شرح خودرو
موعد تحویل )سال 98(

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمرداد

 TU5 با موتور 16 سوپاپ SLX پژو 405 بنزینی
با کد220

15/51616/51717/5181818سود مشارکت
12/51313/51414/5151515سود انصراف

پژو GLX 405 با کد256
15/51616/51717/5181818سود مشارکت
12/51313/51414/51515/516سود انصراف

سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز با کد291
1616/51717/51818--سود مشارکت
1313/51414/51515--سود انصراف

سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کد292
1515/51616/51717/51818سود مشارکت
1212/21313/51414/51515سود انصراف

پژو 206 تیپ 2 هاچ بک با کد260
1616/51717/518181818سود مشارکت
1313/51414/515151515سود انصراف

پژو 206 تیپ 5 با کد268
18181818----سود مشارکت
15151515----سود انصراف

پژو پارس سال دوگانه سوز با کد283
--16/51717/518--سود مشارکت
--13/51414/515--سود انصراف

شرایط و برنامه فروش محصوات ایران خودرو ویژه سال 98
موعد تحویلپیش پرداخت )تومان(شرح خودرو

 پژو 405 بنزینی )SLX( با موتور 16 سوپاپ
مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 22.800.00098 با کد 220

مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 21.400.00098پژو GLX( 405( با کد256
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس 

مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 23.800.00098با کد 291

مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 22.300.00098سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کد 292
مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 23.600.00098پژو 206 تیپ 2 هاچ بک با کد 260

آذر، دی، بهمن و اسفند 27.300.00098پژو 206 تیپ 5 با کد 268
مهر، آبان، آذر و دی 27.450.00098پژو پارس سال دوگانه سوز با کد 283

نکته: برنامه فروش و پیش فروش خودروها از 24 دی آغاز می شود و تا 30 دی ماه ادامه دارد



گروه اجتماعی: مدیر دفتر پایش 
فراگیر س��ازمان محیط زیس��ت 
گفت: با تصوی��ب آیین نامه جدی��د قانون هوای 
پ��اک، کیفیت ه��وای »قابل قب��ول« جایگزین 
هوای »سالم« خواهد شد. شینا انصاری به ایسنا 
افزود: ش��اخص کیفیت هوا در محدوده بین ۵۱ 
تا ۱۰۰ به عنوان محدوده »سالم« تلقی می شود 
که معموا نشان دهنده »مقدار مجاز آاینده ها« 
طبق اس��تانداردهای ملی است و این محدوده به 

عنوان نقطه ای برای حفاظت از س��امت عمومی 
تعیین شده است. مدیر دفتر پایش فراگیر سازمان 
محیط زیس��ت با اش��اره به تغییر صورت گرفته 
درباره ش��اخص های کیفیت هوا، تصریح کرد: در 
طبقه   بندی EPA )آژانس حفاظت محیط زیست 
ای��اات متحده( محدوده »هوای س��الم«، معادل 
moderate در نظر گرفته می ش��ود، همچنین 

تعیین ش��اخص ۸۰  یا ۹۰ به عنوان هوای سالم، 
آسیب هایی برای برخی گروه های سنی به همراه 

دارد و در دامن��ه ۵۱ تا ۱۰۰ ممکن اس��ت برخی 
آاینده ها برای تعداد بسیار کمی از افراد ماحظات 
بهداشتی خاص به همراه داشته باشد. برای مثال 
کس��انی که نس��بت به آاینده »ازن« حساسیت 
ویژه ای دارند، ممکن است در شاخص بین ۵۱ تا 
۱۰۰ یعنی محدوده ای که تاکنون به عنوان هوای 
س��الم اطاق می شود، عائم تنفسی از خود بروز 
دهند، بنابراین ازم است محدوده هوای سالم به 

هوای قابل قبول تغییر یابد.

اجتماعي 0 4

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا اعام کرد
ضبط 7 هزار و 700 جلد گواهینامه

رئیس مرک��ز اجرائیات پلی��س راهور ناجا 
گفت:  در ۹ ماهه س��ال جاری بیش از 7 هزار 
و 7۰۰ جلد گواهینامه رانندگان متخلف ضبط 
شده اس��ت. به گزارش فارس، سرهنگ احمد 
کرمی اسد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور 
ناجا اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
مام��وران پلیس راه بیش از 3 هزار و ۵۰۰ جلد 
گواهینام��ه رانندگان متخلف را که به س��قف 
نمرات منفی رس��یده بودند، ضبط کردند که 
بیشترین برخورد در معابر برون شهری اصفهان، 
خوزستان و زنجان انجام شده است. وی افزود: 
همچنین ماموران پلیس راه��ور در این مدت 
بیش از 4 هزار و 2۰۰ جلد گواهینامه رانندگان 
متخلف را ضبط کردند که بیش��ترین برخورد 
در معابر درون ش��هری تهران بزرگ، اصفهان و 

لرستان انجام شده است.

سازمان غذا و دارو اعام کرد
فراخوان برای تأمین واکسن 

آنفلوآنزا

معاونت توس��عه مدیریت و منابع سازمان 
غ��ذا و دارو در نام��ه ای به تمام ش��رکت  های 
تولیدکنن��ده دارو، نی��از ف��وری به واکس��ن 
هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ بی  تک دوز را اعام 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، در این نامه آمده 
اس��ت: با توجه به درخواست معاونت بهداشت 
وزارت متبوع، این س��ازمان در نظر دارد تعداد 
۱۵ هزار دوز واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ 
بی  تک دوز با حداقل تاریخ انقضای یک س��اله 
که تاییدیه س��ازمان جهانی بهداشت را داشته 
باش��د، به صورت فوریتی تهیه کند. بنا بر این 
گزارش، تمام ش��رکت  های معتب��ر در صورت 
تمای��ل می توانند قیمت پیش��نهادی و زمان 
تحویل فرآورده را برای بررس��ی، در مدت 72 
ساعت به این سازمان )معاونت توسعه مدیریت 

و منابع( ارائه کنند.

 تابلوهای واحدهای صنفی حدفاصل میادین 
ق��دس و تجری��ش به عن��وان مهم ترین محور 
ارتباطی ش��مال تهران با هدف زیباس��ازی و 
بهسازی منظر ش��هری ساماندهی شد. مجید 
نوربخش، معاون امور ش��هری و محیط زیست 
شهرداری منطقه یک اظهار داشت: با توجه به 
تاکید سازمان زیباسازی شهرداری تهران مبنی 
بر ساماندهی نماهای ش��هری، حذف زواید و 
یکسان سازی سردر واحد های صنفی، با اتمام 
طرح ساماندهی تابلو ها در ضلع جنوب خیابان 
شهرداری و بازار تجریش، ساماندهی تابلو های 
ضلع ش��مال خیابان هم در دس��ت اجرا قرار 

گرفت.
 برای وحدت رویه برگزاری برنامه های هفته 
هوای پاک، اطاع رس��انی و جلب مش��ارکت 
شهروندان، دستور العمل اجرای برنامه های هفته 
به مناطق بیست ودوگانه اباغ شد. صدرالدین 
علی پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 
با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های هفته هوای 
پ��اک به ص��ورت یکپارچه در س��طح مناطق 
بیس��ت ودوگانه افزود: امسال برنامه های هفته 
هوای پاک با شعار »هوای پاک، مدیران، مردم« 
همزم��ان از تاری��خ 2۹ دی ماه لغایت 4 بهمن 

برگزار می شود.
 دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی با 
اش��اره به ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی 
در حوزه س��کته مغزی در ای��ن کنگره گفت: 
س��کته مغزی امروزه کاما قابل درمان است. 
سیدحسین آقامیری، متخصص مغز و اعصاب 
در آس��تانه برگزاری یازدهمین کنگره سکته 
مغزی، اظهار داش��ت: این کنگره اول تا س��وم 
اسفندماه س��ال جاری در سالن همایش های 
کتابخانه ملی جنب هتل ارم تهران در بزرگراه 
حقانی برگزار می شود و اساتید و صاحبنظران 
برجس��ته در این کنگ��ره حض��ور می یابند و 
جدیدترین دستاوردهای در زمینه سکته مغزی 
م��ورد بحث و گفت وگو ق��رار می گیرد.  وی با 
اش��اره به اینکه تمرکز کنگره امسال در زمینه 
مباحث آموزش��ی متخصصان مغ��ز و اعصاب 
اس��ت، گفت: درمان سکته مغزی روزبه روز در 
حال پیشرفت اس��ت و این در حالی است که 
۱۵ سال پیش درمانی وجود نداشت ولی اان 
می توان خدمات گسترده ای را برای نجات جان 

بیمار انجام داد.

درخواست از ستاد معاینه فنی
برای معاینه فنی خودرو به مرکز  آبشناسان 
در منطقه ۵ تهران مراجعه کردم ولی به دایلی 
نامش��خص از جمله وجود رنگ آب��ی در دود 
خودرو از ارائه برگه معاینه فنی خودداری شد، 
این در حالی اس��ت که پس از مراجعه به مرکز 
دیگری، هیچ گونه ایراد فنی برای خودرو توسط 
کارشناس��ان آن مرکز اعام نش��د. تا به امروز 
حتی ب��ه چند تعمیرکار خ��ودرو هم مراجعه 
کرده ام اما هیچ کدام متوجه آن ایراد فنی که در 
مرکز آبشناسان برای خودرو اعام شد، نشدند! 
جای پرسش است که چرا در یک مرکز به بهانه 
رنگ آب��ی دود خ��ودرو از ارائه معاینه فنی به 
مراجعه کنندگان خودداری می شود اما در مرکز 
دیگری هیچ ایرادی از نظر فنی به خودرو وارد 
نمی شود. آیا کارشناسان این مراکز صاحیت 

ازم را برای بررسی فنی خودروها دارند؟
جالب اینجاس��ت ک��ه در زم��ان مراجعه 
به مرکز آبشناس��ان مبلغ ۵ ه��زار تومان هم 
پرداخ��ت ک��ردم و آنگونه ک��ه در این مرکز 
مشاهده کردم بس��یاری از متقاضیان معاینه 
فنی که به این مرکز رجوع می کنند از ش��یوه 
معاینه و بررسی ایرادات فنی خودروها ناراضی 
هستند و از این وضعیت گایه دارند. از مدیران 
ستاد معاینه فنی خودرو در تهران درخواست 

رسیدگی به وضعیت این مرکز را داریم. 
علیخانی از تهران

دادستان شهرری اعام کرد
 ورود نفت 

به اراضی کشاورزی جنوب تهران
دادستان عمومی و انقاب شهرری از ورود 
مدعی العم��وم برای جلوگیری از آلوده ش��دن 
زمین های کش��اورزی و منابع آبی با ترشحات 
نفتی خبر داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، حجت ااس��ام  علی ملکوتی، دادستان 
عمومی و انقاب شهرری از ورود مدعی العموم 
به منظور جلوگیری از آلوده ش��دن زمین های 
کشاورزی و منابع آبی با ترشحات نفتی خبر داد 
و اظهار داشت: پس از اینکه در فضای مجازی 
این موضوع مطرح ش��د که ترش��حات وسیع 
نفتی در حال آلوده کردن اراضی کش��اورزی و 
آب است، شورای تأمین و دادستانی به موضوع 
ورود پی��دا کردند. دادس��تان عمومی و انقاب 
ش��هرری گفت: در فرصت 4 ماهه ای که دادیم 
وزیر و 3 معاون خود جلساتی تشکیل دادند و 
مقرر شد یک هفته در میان گزارشات پیشرفت 
کار را به ما ارائه کنند. وی افزود: حدود یک ماه 
پیش 2 روزنه حدود یک و نیم سانتیمتری پیدا 
شد که از مجموع هر دوی آنها در ثانیه 4/۵ لیتر 
ترشحات نفتی خارج می شد. این موضوع باعث 
آلودگی بیش از 3۰۰ هکتار زمین کش��اورزی 
ش��د که کش��اورزان این زمین ها را به شرکت 
پخش و پاایش واگذار کردند. ملکوتی تصریح 
کرد: بخشی از این ترشحات نفتی وارد آب های 
زیرزمینی ش��د که ممکن بود آب تهران را نیز 
آلوده کند که شناس��ایی و اصاح شد؛ از قبل 
3۶۰ حلقه چاه حفر ش��د و در حال حاضر 4۰ 
حلقه چاه احداث کردند و در حال اس��تحصال 
این ترشحات نفتی از زیر زمین هستند و مشکل 

در حال رفع شدن است.

HIV افزایش ابتا به عفونت 
در بین زنان و جوانان

رئی��س مرکز مدیری��ت بیماری های واگیر 
وزارت بهداش��ت گفت: م��وارد ابتا به عفونت 
HIV  در  ۵ سال گذشته در بین زنان و جوانان 
افزایش یافته و باعث  نگرانی های بیشتر شده 

است.
 ب��ه گزارش فارس، محمدمه��دی گویا در 
ارتباط با بیم��اری ایدز اظهار داش��ت: به نظر 
می رسد در کنار پرداختن به موضوع پیشگیری 
از HIV در بی��ن معت��ادان تزریق��ی، باید به 
طور ج��دی به موضوع پیش��گیری از ابتا به 
این عفونت در بین صاحبان رفتارهای پرخطر 
جنسی و بویژه جوانان نیز توجه جدی داشته 
باش��یم. وی افزود: در همین راستا پیشگیری، 
اهمی��ت فوق الع��اده زی��ادی دارد و خانواده ها 
بویژه والدین و اولیای مدارس، در آموزش های 
پیشگیری ابتا به عفونت HIV می توانند نقش 
مهمی ایفا کنند، چرا که در غیر این صورت باید 
شاهد افزایش ابتا به این عفونت در بین زنان 
و جوانان باشیم. وی تصریح کرد: سال گذشته 
 HIV ۱۱3 مورد ابتای زنان باردار به عفونت
در کشور شناسایی شد که با پیگیری دقیق و 
درمان همه این افراد، فقط 2 مورد کودک مبتا 
به HIV در کشور متولد شدند و این ثمره یک 
کار سنگین در سطح کشور است. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در 
پایان افزود: عاوه بر خان��واده، مدارس و بویژه 
دبیرستان ها و دانشگاه ها محیط هایی هستند 
که می توانند در آموزش های پیشگیری از ابتا 
به عفونت HIV به جوانان نقش بسیار مهمی 

داشته باشند.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: وزیر آموزش و پرورش 
با بی��ان اینکه ۱4۰ ه��زار کاس در 
کش��ور از وسایل گرمایشی غیرایمن 
اس��تفاده می کنند، گفت: پویش��ی 
ایجاد شده است تا یکبار برای همیشه 
سیس��تم های گرمایش��ی م��دارس 
استاندارد شود. سیدمحمد بطحایی 
درباره حادثه آتش س��وزی مدرس��ه 
زاهدان ضمن تس��لیت به خانواده 4 
دانش آموز جان باخته، گفت: منطقه 
زاهدان گازرس��انی نش��ده و چاره ای 
نبوده است که از بخاری نفتی استفاده 
شود؛ هزاران کاس دیگر نیز از بخاری 
نفتی استفاده می کنند؛ ممکن است 
بخاری اس��تاندارد داش��ته باشیم اما 
برای کاس ایمن نیست. وی با اشاره 
به ایجاد پویشی با عنوان »همه برپا« 
افزود: ۱4۰ هزار کاس در کش��ور از 
وسایل گرمایش��ی غیرایمن استفاده 
می کنند؛ پویشی ایجاد شد تا یکبار 

برای همیشه سیستم های گرمایشی استاندارد شود 
و در ای��ن پویش هر کس��ی با هر بضاعتی که دارد 
برای جمع آوری وس��ایل گرمایشی غیر ایمن اقدام 

می کند.
حل مشکل گرمایشی تا 2 سال آینده ■

بطحایی در برنامه »نگاه یک«  با بیان اینکه در 
2 هفته ایجاد این پویش، استقبال خوبی از آن شده 
اس��ت و با این روند تا یک یا 2 سال آینده مشکل 
سیستم گرمایشی حل می شود، اضافه کرد: ۵ هزار 
بخاری استاندارد برای مناطق سیستان وبلوچستان 
فرستادیم. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مهر 
ماه امس��ال ۵۰ درصد مدارس ساخته شده توسط 
خیرین احداث ش��د، گف��ت: اگر کمک خیرین به 
این سمت هدایت ش��ود، تأثیرگذاری زیادی دارد. 
برخی مدارس سرویس بهداشتی ندارند؛ مدرسه در 
کشور داریم که دیوار ندارد. چندی پیش در استان 
خوزستان گاو وحشی به یک دانش آموز در مدرسه 
صدمه  زد. بطحایی افزود: مگر توقع نداریم پله های 
دادگاه خلوت شود؟ مگر توقع نداریم آسیب ها کمتر 
شود؟ باید همه کمک کنند، البته تاش دولت رو به 
جلو بوده است؛ اان 3۰ درصد مدارس ناایمن است 
اما ۱۰ سال پیش این عدد معکوس بود. نیاز است 
همه با هم وارد ش��ویم ت��ا زمانی که مدارس ایمن 

نشده اس��ت هیچ ساختمان 
دولت��ی و حکومتی س��اخته 

نشود.
خصوصی س�ازی مط�رح  ■

نیست
ب��ا  بطحای��ی  ادام��ه  در 
اش��اره به افزایش کیفیت در 
نرخ  گفت:  آموزش و پ��رورش 
رقم  به  پوشش پیش دبستان 
باای 7۰ درصد رسیده است 
و نرخ تحت پوش��ش دختر و 
پسر برابر شده است، همچنین 
میزان پوشش دانش  آموزان در 
دوره ابتدای��ی به ب��اای ۹۸ 
درصد رس��یده اس��ت. وی با 

بیان اینکه ام��روز ۵ هزار کاس درس دارای تک 
دانش آموز داری��م و هزاران کاس با 3 دانش  آموز 
اداره می شود، افزود: کیفیت آموزش در استان های 
گوناگون متفاوت است؛ هنگام ارائه ایحه بودجه 
۹۸ توس��ط رئیس جمهور از پیش بینی 4 میلیون 
توم��ان به ازای ه��ر دانش آموز صحبت ش��د که 
این رقم در محاس��به بودج��ه ۹۸ در نظر گرفته 
شده اس��ت. وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت 

گفت:  غیردولت��ی  م��دارس 
تعداد م��دارس غیردولتی که 
می گیرند،  س��نگین  مبال��غ 
کم اس��ت و مابقی ش��رایط 
س��خت دارن��د و بر اس��اس 
دس��تورالعمل ها  و  قوانی��ن 
عمل می کنن��د. وی تصریح 
آموزش  کرد: خصوصی سازی 
عموم��ی  آم��وزش  دوره  در 
ب��ه هیچ وجه مطرح نیس��ت، 
بلک��ه ای��ن وظیف��ه دول��ت 
اس��ت که هزین��ه تحصیل را 
پرداخ��ت کن��د، در حالی که 
معنی  ب��ه  خصوصی س��ازی 

هزینه از جیب والدین است.
انحراف مسیر تعلیم و تربیت ■

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره استفاده 
از کتب کمک درس��ی توس��ط دانش آموزان اظهار 
داشت: مس��یر تعلیم و تربیت در آموزش عمومی 
قدری منحرف شده است؛ در مدرسه باید با اشتیاق، 
شور و نشاط یادگیری اتفاق بیفتد و این در صورتی 
اس��ت که دانش مورد نیازشان باشد، در حالی که 
وقتی یادگیری حافظه محور است، فراموش می شود 

یا نفرت ایجاد می شود. وی ادامه داد: 
اعام کردیم در دوره ابتدایی استفاده 
از کتب کمک آموزشی ممنوع است و 
دانش آموز زندگی کردن را باید تمرین 
کند؛ صحبت کردن و استدال کردن 
را باید دنبال کند. بیشتر وقت ها این 
کتاب های کمک آموزشی باعث شده 
اس��ت خاقیت بچه ها دچار آسیب 
ش��ود و با حل المس��ائل به تعبیری 
داری��م س��م را در روح و روان بچه ها 
وارد می کنیم. بطحایی درباره مشق 
شب گفت: تکالیف دانش  آموزان باید 
در مدارس با نظارت معلم انجام شود 
و در خانه، تکالیف مهارت محور انجام 

شود.
بی نی�ازی ۸۵ درص�د ظرفی�ت  ■

دانشگاه ها از کنکور
عاوه بر این، وزیر آموزش و پرورش 
درباره حذف کنکور گفت: با همکاری 
همکاران��م در وزارت علوم، مقدمات 
کاهش نقش کنکور را ش��روع کردیم و ۸۵ درصد 
ظرفیت دانشگاه ها نیاز به کنکور ندارد و این یعنی 
پایان اس��ترس و اضطراب ها. م��ا دوره نوجوانی را 

تاکنون زهر می کردیم. 
وی افزود: به عب��ارت دیگر ۸۵ درصد ظرفیت 
دانش��گاه  ها از طریق امتحانات نهایی اس��ت. برای 
دانش آموزان پای��ه دوازدهم تأثیر امتحانات نهایی 
امس��ال و دانش آموزان س��ال های قبل، امتحانات 

نهایی پایه یازدهم را مدنظر قرار می دهیم. 
بطحای��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا 
امتحانات هر س��ه پایه دوره دوم متوسطه امتحان 
نهایی ندارد که در کنکور لحاظ ش��ود، اظهار کرد: 
البته در این باره  بحث های کارشناسی است تا این 
حس ایجاد نش��ود که تا پارسال یک کنکور بود اما 
اان 3 کنکور می ش��ود، البته طرحی است که در 
هر س��ال پایه های دوره دوم متوسطه، چند درس 
امتحان نهایی باشد که در حال بررسی هستیم. وی 
درباره توجه به دانش آموزان تیزهوش، گفت: ما در 
سند تحول به تمام ساحت های تعلیم و تربیت توجه 
داریم و تنها س��احت علمی مورد توجه نیست، بر 
همین مبنا، دامنه طرح ش��هاب را وسیع می کنیم 
تا همه س��احت ها از چهارم ابتدایی تحت پوشش 

قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش: خصوصی سازی 
آم�وزش عموم�ی  دوره  در  آم�وزش 
ب�ه هیچ وج�ه مط�رح نیس�ت، بلکه 
ای�ن وظیف�ه دولت اس�ت ک�ه هزینه 
تحصی�ل را پرداخت کند، در حالی که 
خصوصی سازی به معنی هزینه از جیب 

والدین است
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رئیس کمیته امداد خبر داد
محرومیت بیش از 2 هزار کودک از تحصیل

همزمان با میاد حضرت زینب)س( انجام شد
رونمایی از نیم ضریح های خیمه گاه حسینی

گروه اجتماعی: رئیس کمیته امداد 
امام خمینی با اشاره به اینکه 34۰ 
هزار دانش آموز را در مناطق با ضریب محرومیت ۶ 
تا ۹ در کمیته امداد تحت پوشش داریم، اظهار کرد: 
ح��دود 2 هزار و ۱۵۰ نفر از ک��ودکان خانوار تحت 

پوشش کمیته امداد به مدرسه 
نرفته ان��د. به گزارش ایس��نا، 
پرویز فتاح در هشتمین جلسه 
ش��ورای هماهنگ��ی، بهبود و 
ارتقای شاخص های آموزشی و 
پرورشی مناطق محروم و کمتر 

توسعه یافته که در وزارت رفاه برگزار شد با اشاره به 
اینکه 34۰ هزار دانش آم��وز را در مناطق با ضریب 
محرومی��ت ۶ تا ۹ در کمیته امداد تحت پوش��ش 
داریم، اظهار کرد: حدود 2 هزار و۱۵۰ نفر از کودکان 
خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد به مدرس��ه 

نرفته اند. وی ادامه داد: درس��ت است که در کمیته 
امداد خانواده ها را تحت پوشش می بریم اما پوشش 
تحصیلی در مدرسه هم برای مان اهمیت دارد. تمام 
بچه ها حامی دارند یا جزو محسنین هستند و برای 
پوشش تحصیلی آنها تاش می کنیم. فتاح با اشاره 
به اینکه در س��ال جاری افراد 
تحت پوشش 22۰هزار تومان 
دریافتی داش��تند، گفت: کار 
مش��ترکی با آموزش وپرورش 
تحت عنوان جش��ن عاطفه ها 
داریم ک��ه در دو نوبت انجام و 
۱۰۰میلیاردتومان پول جمع آوری ش��د. وی با بیان 
اینکه مناطق محروم به صورت ویژه دیده می شوند، 
گفت: اگر بر فرهنگ تحصیل متمرکز ش��ویم اغلب 
مشکات حل می شوند، زیرا بسیاری از خانواده ها در 

مناطق محروم با این فرهنگ آشنا نیستند.

گروه اجتماعی: کلید 4 نیم ضریح 
خیمه گاه حس��ینی طی آیینی 
با حضور رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات و 
مقامات عراقی، در سالروز میاد پربرکت حضرت 
زین��ب)س(، تحوی��ل تولی��ت حرم مطه��ر امام 

حسین)ع( در کربا شد. 
تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
رئیس ستاد  پارک،  حسن 
بازس��ازی عتبات عالیات در 
نیم ضریح   تحویل 4  مراسم 
خیمه گاه حسینی به تولیت 

ح��رم مطهر اباعب��داه حس��ین )ع( اظهار کرد: 
ب��ا عنایت ائمه اطه��ار)ع( و حمایت های مراجع 
عظام، صنعتگ��ران و هنرمن��دان، 2 ملت ایران 
و عراق توانس��تند طی س��ال های اخیر زیبایی 
و ش��کوه هنر و تمدن اس��امی را در فضای این 

حرم ملکوتی نمایان سازند. رئیس ستاد بازسازی 
عتبات و عالیات همچنین با اشاره به طرح توسعه 
و زیباس��ازی خیمه گاه حسینی گفت: بخشی از 
این طرح در قالب س��اخت نیم ضریح های مطهر 
مقام خیمه گاه امام حس��ین)ع(، امام سجاد)ع(، 
و  زین��ب)س(  حض��رت 
حضرت قاسم بن الحسن)ع( 
ب��ه پایان رس��یده اس��ت و 
محبت دوستداران اهل بیت 
از نقاط مختلف ایران بویژه 
استان های بوش��هر، فارس، 
کرمانشاه و مشارکت قلبی و مالی آنها، پشتوانه 
آماده س��ازی و تکمیل ای��ن نیم ضریح ها بود. بر 
اساس این گزارش، عملیات ساخت 4 نیم ضریح  
خیمه گاه حسینی4 سال به طول انجامید و نصب 

آنها نیز طی ۱۵ روز انجام شد.

زیارتنیمکت

پل ارتباطی وزیر آموزش و پرورش  مطرح کرد

بخاری غیرایمن در 140 هزار کاس درس
سیدمحمد بطحایی: مسیر تعلیم و تربیت در آموزش عمومی قدری منحرف شده است

نایب رئی��س  اجتماع�ی:  گ�روه 
کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
با مدیری��ت صحیح منابع می ت��وان طرح تحول 
س��امت را با قدرت و بهتر از س��ال  های گذشته 

ادامه داد. 
محمدحس��ین قربانی با بی��ان اینکه بودجه 
حوزه س��امت در ایحه ۹۸، ۱۰ درصد افزایش 
یافته است، به خانه ملت گفت: در مجموع بودجه 
۹۸ نسبت به سال گذشته تنها ۸ درصد افزایش 
یافته اما بودجه حوزه سامت افزایش ۱۰ درصدی 
داشته است. نایب رئیس کمیس��یون بهداشت و 
درمان مجلس افزود: به رغم تمام فراز و فرودهایی 

ک��ه در حوزه تامین منابع 
ب��رای بخش بهداش��ت و 
درم��ان وج��ود دارد، اگر 
منابع وزارت بهداشت که 
ح��دود 7۵ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت در چارچوب 

قانون تخصیص داده ش��ود حوزه سامت از نظر 
مناب��ع و بودجه با هیچ مش��کلی مواجه نخواهد 

شد. وی ادامه داد: 3 هزار 
میلیارد نیز ب��رای تامین 
در  تجهی��زات  واردات  و 
نظر گرفته ش��ده که اگر 
در مس��یر قان��ون و نه در 
مس��یرهای دیگ��ر هزینه 
شود مشکل کمبود بودجه در حوزه سامت رفع 
خواهد شد. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید 

بر اینکه روند هزینه کرد منابع در حوزه س��امت 
باید اصاح شود، تصریح کرد: با مدیریت صحیح 
منابع حوزه سامت می توان طرح تحول سامت 
را با قدرت و بهتر از س��ال  های گذشته ادامه داد. 
نماین��ده مردم آستانه اش��رفیه در مجلس با بیان 
اینکه طرح پزش��ک خانواده با ضعف  های زیادی 
روبه رو است، گفت: راهکارهای کاهش منابع حوزه 
س��امت راه اندازی سیس��تم کارت الکترونیکی، 
سیستم ارجاع و حذف همپوشانی بیمه ای است 
اما متاسفانه روند اجرای این موارد به کندی پیش 
می رود و این کندی هزینه بر ش��دن طرح تحول 

سامت را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعام کردبهارستان

افزایش 10 درصدی بودجه حوزه سامت

آب و هوا

حذف شاخص »هوای سالم« از جدول کیفیت هوا

آوای شهر

هشدار

کوتاه و گویا



5سیاسی وطن امروز  شماره 2632   دوشنبه 24 دی 1397

گروه سیاس�ی: دونالد ترامپ که به دلیل مس��ائل سیاس��ی و 
مش��کات مالی مجبور شده اس��ت به نیروهای آمریکایی در 
س��وریه دستور عقب نشینی دهد، حاا قرار است کنفرانسی را 
درب��اره منطقه خاورمیانه برگزار کند ک��ه اصواً در خاورمیانه 
برگزار نمی شود و اگر چه عنوان آن خاورمیانه است اما در واقع 
موضوع اصلی آن مربوط به خاورمیانه نیست، بلکه هم اندیشی ای 
میان دش��منان ایران اس��ت که در مرحله بع��د از تحریم های 

آمریکا، چگونه با نفوذ و قدرت ایران در منطقه مقابله کنند.
روز جمع��ه 21 دی ماه بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در س��خنرانی خود در دانش��گاه آمریکایی قاهره به 
یکباره صحبت را به س��مت مس��ائل ایران ب��رد و باز هم با 
دنبال کردن پروژه ایران هراسی خود، اعام کرد آمریکا قرار 
است 13 و 14 فوریه سال جاری یعنی 2 روز پس از جشن 
س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی، کنفرانسی را در لهستان 
برگزار کند که در آن به مسائل خاورمیانه و بویژه نقش ایران 

در منطقه پرداخته خواهد شد.
این خبر بافاصله در تمام رسانه های دنیا انعکاس یافت 
و رسانه ها به دنبال پاسخ ایران به این دشمنی آشکار بودند. 
پمپئو که در س��فری دوره ای در خاورمیانه به س��ر می برد، 
اع��ام کرده بود هدف اصلی ای��ن کنفرانس، یادآوری خطر 
ای��ران در منطقه برای کش��ورهای جهان اس��ت. او عنوان 
کرد از 70 کش��ور دنیا برای حضور در این کنفرانس دعوت 
به عمل آمده اس��ت. این کش��ورها عبارتن��د از آمریکا، تمام 

کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«، نکات قابل توجه زیادی در این 
اقدام دولت ترامپ برای مقابله با ایران و تکمیل پازل خروج 
از توافق هس��ته ای وج��ود دارد که در این گ��زارش به آنها 

پرداخته می شود.
کنفرانسی به سبک کنفرانس منافقین ■

اولی��ن نکت��ه جالب توجه که درب��اره ای��ن کنفرانس به 
نظر می رس��د، میزان ش��باهت آن به گردهمایی های ساانه 
گروهک منافقین در پایتخت های اروپایی مانند پاریس است 
که هر س��ال برگزار ش��ده و در آن از مس��ؤوان رده پایین و 
بازنشسته کشورها دعوت می شود با گرفتن هدایا و دستمزد، 
ب��رای مبارزه با ایران و براندازی نظام جمهوری اس��امی در 
جمع شکست خوردگان سیاسی و نظامی سخنرانی کنند. اگر 
همچنان این فرضیه را درس��ت بدانیم که سیاست خارجی 
کاخ سفید را مثلث »ترامپ، بولتون و پمپئو« پیش می برند، 
براحتی می توانیم به این نتیجه برسیم بولتون که همه ساله 
دفتر حضور و غیاب در جلس��ات منافقی��ن را عامت زده و 
به ایراد س��خنرانی های رؤیایی درباره سقوط نظام جمهوری 
اسامی می پردازد، باید ایده پرداز اصلی این کنفرانس باشد. 
مش��کل بولتون در این باره این اس��ت که او سعی دارد شیوه  
یک گروهک تروریس��تی برای مبارزه با کش��وری قدرتمند 
که اکنون بازیگر برتر منطقه اس��تراتژیک غرب آس��یا است 
را در پیش گرفته و  برای سیاست گذاری ایاات متحده از آن 
الگوبرداری کند. بدین ترتیب به نظر می رسد که فقط کافی 
است پایتخت یکی از کشورهای اروپایی برای این کار انتخاب  
شده، از سران کش��ورها برای این کار دعوت شود و اگر آنها 
حضور نیافتند، از مسؤوان رده پایین ترشان خواسته شود که 
در این کنفرانس ش��رکت کنند و حرف هایی زده ش��ود که 

هر گروه اپوزیسیونی در هر کشوری را به هیجان می اندازد!
بولتون در کنفرانس های قبلی منافقین نیز بارها اش��اره 
 کرده بود که جمهوری اس��امی جش��ن 40 سالگی خود را 
نمی گیرد. او از کس��انی بود که سیاس��ت تابستان داغ برای 
ای��ران را برای براندازی پیش��نهاد کرده بود و در نهایت قرار 
اس��ت 2 روز پس  از اینکه مردم در ایران جشن 40  سالگی 
انقاب را برگزار می کنند، باز هم از رؤیابافی هایی بگوید که 
س��ال ها در گوش منافقین زمزمه می کرد و حاا می خواهد 

آن را به خیال خود به کل دنیا تعمیم دهد!
چرا اروپا؟ ■

با وج��ود اینکه پمپئو، وزی��ر خارجه آمری��کا و ترامپ، 
رئیس جمه��ور این کش��ور بارها در س��فرهای دوره ای خود 
به غرب آس��یا از خط��ر و تهدیدات ایران گفت��ه و با پروژه 
ایران هراس��ی، توانس��ته اند اهداف اقتص��ادی و به خصوص 
سیاس��ت های فروش س��اح به گاوهای ش��یرده حاش��یه 
خلیج ف��ارس را با موفقیت به  پیش ببرن��د اما این بار درباره 
اروپا چندان هم موفق نبوده اند. به نظر می رسد انتخاب یک 
کش��ور اروپایی برای برگزاری این نشس��ت به جای یکی از 
ایالت های آمریکا را بتوان در همین راس��تا پیش بینی کرد. 
اروپایی ه��ا در ماجرای برجام، اگر چه به طور رس��می اعام 
کردن��د به برجام پایبند می مانند ام��ا تاکنون که بیش از 8 
ماه از خ��روج آمریکا از برجام می گذرد، هنوز نتوانس��ته اند 
پایبن��دی خود ب��ه این توافق را نش��ان دهن��د و هنوز هم 
 SPV مذاکره کنن��دگان ایران��ی را هر روز با خب��ری تازه از
و کمک های بشردوس��تانه و راهکاره��ای جایگزین مالی، از 
این سو به آن سو می کشانند تا بلکه در این میان راهی برای 
عمل نکردن به تعهدات ش��ان و گرفتن امتیازات بیش��تر در 
موضوعات منطقه ای و موشکی پیدا کنند. با این  حال همین 
همکاری در پش��ت پرده و مخالفت در ظاهر هم برای دولت 
ترامپ کافی نیس��ت. او می خواهد اروپایی ها به سخن آمده 
و ب��ه  صراحت اعام کنند از آمری��کا تبعیت کرده و باز هم 
ایران را برای مس��ائل منطقه ای، موش��کی و... تحت  فش��ار 
می گذارند. برپایی این کنفرانس در لهستان و دعوت از همه 
کش��ورهای اروپایی برای شرکت در آن، نشان از عزم جدی 
ترامپ ب��رای همراه کردن اروپا ب��ا تحریم ها و تهدیدات به 
صورت آش��کار دارد، البته همراهی تروئیکای اروپا )فرانسه، 
آلمان و انگلیس( در سیاس��ت  های ضدایرانی کاخ سفید در 
موضوعات موشکی و منطقه ای این چشم انداز را برای ترامپ 
ایجاد کرده که این کش��ورهای اروپایی در مسائل منطقه ای 

هم راستایی حداکثری با آمریکا دارند.
چرا لهستان؟ ■

نش��ریه نش��نال در گزارش خود درباره دایل استفاده از 
لهس��تان برای برگزاری این کنفرانس ضدایرانی بیان کرده: 
اولین س��ؤالی که ذهن را در ماجرای کنفرانس ورشو درگیر 
می کند، این اس��ت که اگر قرار بود اروپا، مقصد اصلی برای 
برگزاری این کنفرانس باش��د، چرا ترامپ پایتخت های مهم 
اروپایی مانند لندن و پاریس را برای این کار انتخاب نکرد؟ 
پاس��خ به این س��ؤال اما ابعاد مختلف سیاس��ت ترامپ در 

این باره و میزان شکس��ت یا پی��روزی او در این کنفرانس را 
به نمایش می گذارد. بر این اساس، دونالد ترامپ می داند که 
پایتخت های اروپایی برای اینکه همچنان ایران را مجاب به 
باقی ماندن در برجام کنند، مجبور هستند در ظاهر هم که 
شده با چنین اقداماتی همراهی نکنند و حداقل پایتخت های 
خ��ود را در اختیار مخالفان ایران ق��رار ندهند، چرا که اگر 
چنین مسأله ای از طرف کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان 
یا آلمان صورت بگیرد، دیگر می توان به ضرس قاطع انتظار 
داش��ت ایران دلیلی ولو ظاهری برای حفظ وضعیت موجود 
نبین��د و بدون تردید از برج��ام بیرون می رود. در عین  حال 
دلی��ل دیگری که در این گزارش به آن اش��اره  ش��ده، نوع 
دولت مستقر در لهستان است. این دولت، از نوع دولت های 
دس��ت راستی و پوپولیستی محسوب می شود که نسبت به 
س��ایر کش��ورهای اروپایی، ارتباط بهتری با ترامپ داش��ته 
و البته اهداف مش��ترکی نیز ب��ا او دارد. در واقع جهانبینی 
رؤس��ای  جمهور لهس��تان و آمریکا تا حد زیادی مشترک 
است. فرانسه و انگلیس خود به دلیل بروز و ظهور گروه های 
سیاسی راست گرا و پوپولیس��ت بشدت تحت فشار هستند. 
فرانس��ه ماه هاس��ت با جنبش جلیقه زردها سر در گریبان 
است که باعث محبوبیت احزاب دست راستی در این کشور 
شده است. انگلستان نیز که بزرگ ترین ضربه را در ماجرای 
بریگزی��ت یا خ��روج خود از اتحادیه اروپای��ی، از حزب های 
ناسیونالیس��ت و پوپولیست دیده است، این روزها بشدت به 
دنبال راه حلی برای از میدان به در کردن این احزاب اس��ت 
ت��ا بلکه بتوان��د راهی برای اجرای بریگزی��ت یا باقی ماندن 
در اتحادیه اروپایی پیدا کند. در عین  حال انتخاب لهس��تان 
به عنوان کش��وری که هم اکنون توسط پوپولیست ها هدایت 
می ش��ود، پالس��ی مهم را به کش��ورهای اروپایی در آستانه 
انتخابات پارلمان اروپا می دهد که نش��ان می دهد آمریکا با 

وجود اختافات زی��ادی که با کش��ورهای اروپایی دارد اما 
کشوری را متحد اصلی خود در قاره سبز عنوان می کند که 

بیشترین گرایش را به پوپولیسم دارد.
به گ��زارش پایگاه خب��ری هیل، البته به نظر می رس��د 
لهس��تان نیز در این قمار، تمام شانس خود را بر روی کارت 
واشنگتن گذاش��ته است. لهس��تان که این روزها از قدرت 
بیش ازپیش روس��یه در هراس اس��ت، به فک��ر همکاری با 
آمریکا در زمینه نظامی افتاده است. ایاات متحده هم اینک 
هم پایگاهی نظامی در لهس��تان دارد که در حدود 900 نفر 
نیرو دارد. به پیش��نهاد و حمایت ترامپ، ناتو نیز قرار اس��ت 
ب��رای مقابله با تهدیدات روس��یه، میزان حض��ور نیروهای 
نظامی در این کش��ور را باا ببرد و نخس��تین اقدام در این 
زمینه در اختیار قرار دادن یک پایگاه نظامی همیش��گی به 

آمریکا است.
به گزارش اسپوتنیک، آندژه دودا، رئیس جمهور لهستان 
آنقدر از این موضوع رضایت دارد که در کنفرانس مش��ترک 
مطبوعاتی ک��ه چندی پیش ب��ا ترامپ برگزار ک��رده بود، 
نتوانست خوش��حالی خود را از این توافق پنهان نگه دارد و 
عنوان کرد می توان به پایگاه نظامی آمریکا در لهس��تان که 
قرار اس��ت با منابع مالی 2 میلیارد داری ساخته شود، »دژ 
ترامپ« لقب داد. پیش تر نیز لهس��تان به آمریکا پیش��نهاد 
کرده بود یک لش��کر زرهی را به  طور دائمی در این کش��ور 
مستقر کند و گفته بود ورشو آماده است مخارج این کار به 

میزان تقریباً 1/5 تا 2 میلیارد دار را برعهده بگیرد.
نگاهی به دایل لهس��تان برای میزبانی از این کنفرانس 
آمریکایی نش��ان می دهد این کشور بیش از پیش به دنبال 
بهره بردن از حضور ترامپ در کاخ س��فید است و می خواهد 
یک  بار برای همیش��ه تکلیف حضور نیروه��ای ناتو در این 

کشور را در مبارزه با خطر روسیه مشخص کند.

آمریکا به دنبال توجیه دایل خروج از سوریه ■
یکی دیگر از دایلی که این کنفرانس قرار اس��ت بزودی 
برگزار ش��ود و م��ورد توجه ویژه دولت آمری��کا قرار گرفته، 
مس��أله خروج نیروهای نظامی آمریکا از س��وریه است. اگر 
بخواهیم منصفانه به ماجراهایی که ترامپ با آنها درگیر بوده، 
بپردازیم باید بگوییم او س��ال سختی را پشت سر گذاشته و 
س��ال بسیار س��خت تری را نیز پیش رو دارد. او که همیشه 
معتقد بوده اس��ت آمری��کا در خاورمیانه نباید هزینه کند و 
حکام و قدرت های منطق��ه ای باید هزینه های عملیات های 
آمریکا در منطقه را بدهند، در نهایت به این نتیجه رس��ید 
ک��ه باید به گون��ه ای آبرومندانه از س��وریه بی��رون برود. او 
می خواه��د منابع مالی باقی مانده را در س��اخت دیوار برای 
مرزهای آمریکا با مکزیک هزینه کند و از طرفی در شرایطی 
قرار اس��ت همه کارها را به  پیش ببرد ک��ه چند پرونده باز 
دارد؛ پرون��ده شکس��ت در مذاکرات با کره ش��مالی، پرونده 
ارتباط با روس��یه ک��ه همچنان در س��ازمان های اطاعاتی 
آمریکا باز است و پرونده رشوه دادن به زنان برای اپوشانی 
رسوایی های اخاقی اش. او سال 2019 با تهدید دیگری نیز 
روبه رو است و آن تهدید اعتراضات مردمی به دلیل تعطیل 
شدن دولت آمریکاست که این روزها ارقام عجیب وغریبی را 

برای ثبت در تاریخ رکورد می زند.
این تصمیم که یکی دیگر از علت هایش، مشکات منابع 
مالی در داخل آمریکا بود اما با واکنش ش��دید کشورهای 
حوزه خلیج فارس بویژه س��ران رژیم صهیونیس��تی روبه رو 
ش��د. نتانیاهو که در زمان حض��ور نیروهای نظامی آمریکا 
در منطقه هر از گاهی دستور حمله به یکی از پادگان های 
نظامی سوریه را می داد، هم اینک در حالی در منطقه تنها 
شده است که سوریه نیز خود را به پدافندهای هوایی نوین 
و به روز تجهیز کرده و رژیم صهیونیستی نمی تواند به همان 

راحتی پیش  از این، دس��ت به حمات غافلگیرکننده بزند. 
این مس��أله موج��ی از هراس را در دل صهیونیس��ت ها به 
راه انداخت��ه. نتانیاهو بارها از مش��اوران و وزرای ترامپ و 
از شخص او خواست این کار را به تعویق بیندازد اما ترامپ 
اعام کرد این تصمیم گرفته  شده و تغییری در آن به وجود 
نمی آید. در نهایت پمپئو در س��فر به خاورمیانه اعام کرد 
شاید دوره ای زمانی برای خروج آرام نیروهای آمریکایی از 
س��وریه در نظر گرفته شود اما همه اینها نتوانست تسایی 
برای نتانیاهو و متحدان منطقه ای آمریکا باش��د. برگزاری 
ای��ن کنفرانس و اعام این خبر که یک��ی از میهمانان آن 
بنیامین نتانیاهو خواهد بود را در واقع می توان تاشی برای 
نشان دادن رویکرد آمریکا در مقابله با نفوذ منطقه ای ایران 
دانست و از سوی دیگر شاید قوت قلبی برای نتانیاهو باشد 
که اصواً از ش��وهای سیاسی بشدت لذت می برد. او اولین 
نفری بود که بعد از حمله به دفتر نش��ریه ش��ارلی ابدو، به 
فرانس��ه رفت و در راهپیمایی سران اروپایی برای مخالفت 
با افراط گرایی ش��رکت کرد، نتانیاهو ه��ر از گاهی جلوی 
دوربین نشس��ته و ادای یک ش��ومن بزرگ را در می آورد 
که قصد دارد دیپلماس��ی عمومی را با حیله های رسانه ای 
پیش ببرد. وی مطمئناً از این ش��وی تبلیغاتی علیه ایران 
لذت می برد و ش��اید هم این شو بتواند کمی از دردهای او 
درباره بیرون رفتن آمریکا از منطقه کم کند! ترامپ نیز که 
پیش تر سابقه حضور در برنامه  های تبلیغاتی و نمایشی در 
آمریکا را دارد و طی 2 س��ال گذشته در رفتارهای خود از 
تکنیک  های نمایشی استفاده کرده است، نبض نتانیاهو را 
در دس��ت دارد و می داند برای توجیه خروجش از س��وریه 
و پرداختن بیش��تر ب��ه دیوار »ب��زرگ و زیبا«یی که برای 
 مرزه��ای جنوبی کش��ورش می خواهد، چ��ه اقدامی باید 

انجام دهد.

»وطن امروز« از اهداف و دایل آمریکا برای برگزاری کنفرانس ضدایرانی در لهستان گزارش می دهد

حماقت ورشو 
انفعال وزارت امور خارجه در قبال اقدامات ضدایرانی اروپا ادامه دارد

در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطاح صلح و 
امنیت در خاورمیانه به میزبانی مشترک آمریکا و لهستان 
که قرار اس��ت 24 و 25 بهمن ماه در ورشو برگزار شود، 
روز شنبه 22 دی ویچخ اونلت، کاردار لهستان به وزارت 
ام��ور خارجه فراخوانده ش��د. به گزارش ایس��نا، در این 
دیدار رئیس اداره اول ش��رق اروپای وزارت امور خارجه 
مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسامی ایران نسبت به 
اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری 
ای��ن کنفرانس را اعام داش��ت و گفت: این یک حرکت 
خصمانه از س��وی آمریکا علیه جمهوری اس��امی ایران 
اس��ت و انتظار می رود لهس��تان از همراهی با آمریکا در 

برگزاری این کنفرانس خودداری کند.
کاردار لهس��تان در ای��ن دی��دار با ارائ��ه توضیحاتی 
درباره کنفرانس یادشده، بر ضد ایرانی نبودن آن و بیان 
اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی 
متفاوت اس��ت، تاکید کرد. رئیس اداره اول شرق اروپای 
وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان با ناکافی دانس��تن این 
توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت 
لهستان تاکید کرد: در غیر این صورت جمهوری اسامی 

ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.
کاردار لهس��تان با اش��اره به روابط تاریخی 2 کشور 
اظهار داشت که پیام دولت جمهوری اسامی ایران را به 

مقامات ذی ربط لهستان منعکس خواهد کرد.

کاردار لهستان به وزارت امور خارجه 
فراخوانده شد

نما

با وج�ود اینکه برگ�زاری کنفرانس ورش�و ب�ا دعوت از 
70 کش�ور دنیا در وهله اول اتف�اق بزرگی علیه ایران به 
نظر می رس�د اما به نظر می رس�د واکنش وزارت خارجه 
کشورمان تنها به اندازه برگزاری یک کنفرانس کم اهمیت 
و کوچک منافقین در یکی از شهرهای اروپایی بوده است. 
کم اهمیت نشان دادن این واقعه زمانی کارگر می افتد که 
دیپلماس�ی فعالی در پش�ت  صحنه در حال تدارک برای 
در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی یا تش�ویق کشورها برای 
حضور نیافتن در این کنفرانس باشد. با این حال واکنش ها 
در داخ�ل وزارت ام�ور خارجه ایران چنین مس�أله ای را 
نشان نمی دهد. وزیر امور خارجه در این باره تنها به انتشار 
یک توئیت بس�نده کرد و نوشت کس�انی که قبل از این 
کنفرانس های ضدایرانی برگزار می کردند، یا خودشان از 
قدرت برکنار ش�دند یا مرده اند و آمریکا و لهس�تان نیز 
در این ب�اره باید مراقب خود باش�ند! ظریف در عین حال 
به پناه دادن به یهودیان لهس�تان در ایران در س�ال های 
جنگ جهانی اشاره  و بیان کرده است که از لهستان انتظار 
چنی�ن رفتاری نمی رفت. معاون وزیر ام�ور خارجه اما به 
قبرستان لهستانی ها در ایران اشاره  و از دولت این کشور 
خواسته به مردگان لهس�تانی که در ایران خاک شده اند 
نیز توجه و احترام داش�ته باشد! ماجرای احضار کاردار یا 
لغو یک برنامه نمایشی لهستانی ها در تهران هم به جای 

آنکه نشانگر اقدام تنبیهی ایران باشد، نشان دهنده نبود 
اراده در وزارت ام�ور خارجه برای تنبیه میزبان کنفرانس 
ضدایرانی اس�ت. یک اصل س�اده در روابط بین الملل چه 
بخواهیم آن را در نگاه رئالیستی ببینیم یا لیبرالی، منافع 
ملی کشورها در این ارتباطات است. مطمئناً لهستانی ها 
ک�ه هم اکن�ون در قالب ایده ه�راس از روس�یه به دنبال 
س�رمایه گذاری 2 میلی�ارد داری ترامپ در این کش�ور 
برای تأس�یس پایگاه نظامی هستند و قرار است گفتمان 
پوپولیستی را نیز به نیابت از دولت آمریکا در سراسر اروپا 
گسترش دهند، با یادآوری خاطرات جنگ دوم جهانی و 
قبرستانی که در تهران دارند، از تصمیم خود برنمی گردند، 
از ای�ن رو واکنش عباس عراقچی به کنفرانس لهس�تان، 
نشان دهنده دست  های خالی او است.  وزارت امور خارجه 
ک�ه بارها اعام کرده ترامپ در دنیا منزوی  ش�ده و هیچ 
کش�وری از او تبعی�ت نمی کن�د، باید به صورت آش�کار 
اع�ام کند چه اقدامی برای مقابله ب�ا این جریان در نظر 
گرفته است. چرا اصل اقدام متقابل را در مواجهه با رفتار 
غیردوستانه لهستان اعمال نمی کند؟ از سوی دیگر آیا در 
وزارت امور خارجه برنامه ای مدون برای آغاز رایزنی ها با 
کشورهای مدعو این کنفرانس تدوین شده است تا با عدم 
استقبال کشورها از این کنفرانس، ایران این تهدید را به 

فرصت جدید تبدیل کند؟

به نظر ش�ما محمدج�واد ظریف با آن ش�خصیتی که در 
برج�ام و اکن�ون در SPV و همین ط�ور در ماجرای ظلم 
مک�رر به دیپلمات های ایرانی در اروپا از خود نش�ان داد؛ 
آیا ت�وان و اراده ای برای اقدام فعاانه وزارت امور خارجه 

در قبال این موضوع دارد؟ 

ولش کن کشتیش!

سرپرست سازمان سینمایی در واکنش به اقدام ضدایرانی کشور لهستان، »هفته فیلم لهستان در تهران« 
را لغو کرد. حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی  در این باره توئیت کرد: »ایرانی، اقوام و ملل مختلف 
بویژه لهستانی ها را در شرایط سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. میهمان که حرمت میزبان را نگاه ندارد، 
نمی تواند انتظار داشته باشد به میهمانی خود ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم 

لهستان در تهران موکول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد«. 

هفته فیلم لهستان در تهران لغو شد
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لحظه های بی ماحظه
ماحظه موهوم زبان امروز

رضا شیبانی: »لحظه های بی ماحظه«، نمودار 
ش��عر جوان امروز اس��ت، بی کم و کاس��ت؛ 
ش��اعرانی که غالبا ش��بیه هم می نویسند و 
هر ک��دام در ه��ر مجموعه متنی متوس��ط 
با چن��د ش��عر برکش��یده و برجس��ته ارائه 
می دهند. »مبین اردستانی« زبانی امروزین با 
موتیف های رایج جریان شعری حوزه هنری را 
در این مجموعه ظاهر می کند، البته حرجی بر 
او نیست؛ جریان نقد شعر امروز و داوری های 
موجود در جش��نواره های ادبی این زمانه، هر 
گونه نظام واژگانی خارج از این دایره زبانی را 
رد کرده است. به جرأت می گویم شعر فارسی 
هیچ گاه به شدت امروز گرفتار استبداد نبوده 
اس��ت؛ اس��تبدادی که تنوع در شعر را مسخ 
ک��رده و همه را به ی��ک رن��گ درآورده و با 
پروپاگاندا سلیقه چند داور را که خود شاعرانی 
نیم مایه اند، بر تمام اس��تعداد های درخشان و 
جوان ش��عر امروز تحمیل کرده است. بدین 
ترتیب مبین اردستانی هم خارج از این دایره 
الفاظ نمی تواند بسراید که اگر سرود، شاعری 
انگاشته خواهد شد مبتا به کهنگی یا تشتت 

زبان:
شاعر بمیر تا همگان باورت کنند

فکری به حال زخمی بال و پرت کنند
دیروز اگر به گرده تو پا گذاشتند
امروز بی مضایقه تاج سرت کنند

یا اینکه:
با دست خود نوشید شاعر شوکرانش را
نه مرگ هم حتی نمی فهمد زبانش را

جری��ان محدود و بیمار ش��عر امروز دیگر 
زبانی همچون زبان ش��هریار، س��ایه و حتی 
من��زوی را در خ��ود تحمل نخواه��د کرد. از 
دید ای��ن جریان، زبان یعنی زبان فروتر آمده 
و بی غنای شاعران حوزه هنری. گشتن حول 
محور چند کلم��ه مثل ش��اعر،  آینه، پلنگ 
و ماه، ش��وکران و... . به یقین در ش��عر امروز 
که مصروف بازآفرینی و روتوش زنی و نقاشی 
کردن سبک هندی است، دیگر چنین ابیات 
پرمایه نظیر این بیت با دایره واژگانی گسترده، 

به جرم کهنگی زبان، خلق نخواهد شد:
دلم جواب بلی می دهد صای تو را

صا بزن که به جان می خرم بای تو را
تو از دریچه دل می روی و می آیی

ولی نمی ش��نود کس صدای پ��ای تو را... 
)شهریار(

شعر مبین اردستانی خود را مقید به خط 
قرمزی کرده اس��ت که اگر پا بر آن نگذارد و 
خود را به جه��ان واژگانی و در ادامه معنایی 
جدید نرساند، سرنوشتی فراتر از ده ها و صدها 
ش��اعر دهه های اخیر نخواهد یافت. او گرفتار 
پروپاگاندایی اس��ت به نام زبان شعری امروز. 
مساله ای موهوم و بی هویت که به ضرب و زور 
آن را فرو در باور نس��ل شاعران امروز کرده اند 
و با محدود کردن واژه و سوژه فرصت تکاپوی 
اندیش��گی را از او گرفته اند. اندیشمندی نیاز 
به واژگانی فراتر از دایره واژگانی کوچه و بازار 
دارد و از س��وی دیگر شعر حاصل اندیشه ای 
است واا. گمان نمی کنم سخن منظوم بدون 
اندیشه ولو ش��اعرانه و واجد احساسات قوی، 
بی��ش از چند س��الی از مخاط��ب دل ببرد. 
چنین سخنی محکوم به فناست. من در کام 
مبین اردستانی و در شاعری او، نوعی اندیشه 
می بینم که در قفس الفاظ محدود مانده است. 
حس می کنم این ش��اعر ب��ه دنبال حقیقتی 
اس��ت اما برای بیان آن کلمه و واژه کم دارد. 
 ش��ناختی هم از روحیه اندیشمندانه او دارم 
که چنین قضاوتی می کن��م. مبین در خارج 
از دایره ش��عر و در بحث نقد و اندیش��ه ورزی 
چهره ای است که اغلب شاعران و اهالی ادبیات 
او را می شناس��ند و با اندیشه های اجتماعی و 
دغدغه های فرهنگی او آش��نا هستند اما من 
در اینکه شعر اردس��تانی از شعر جوان امروز 
فراتر نمی رود، سلیقه ای را مقصر می دانم که 
بر فضای ادبیات ما تحمیل شده است. شاعران 
نمی توانند از ترس مواجه شدن با انگ تشتت 
زبان، کلمات��ی را که می توان��د دایره کام را 
گس��ترده تر کند اس��تفاده کنند. به عبارتی 
نمی توانند بیندیشند، زیرا اندیشه کلماتی را 
وارد شعرشان می کند که از نظر پروپاگاندای 
»زب��ان امروز« مردود اس��ت. بنابراین ش��اعر 
مجبور اس��ت با یکس��ری کلمات اتوکشیده 
و شس��ته رفته بی دردس��ر مثل درخت و تبر 
و ش��وکران و شاعر و ش��عر و... سر کند و هر 
آنچه اندیشه دارد به نوعی به این کلمات ربط 
دهد. در واقع همان نقدی که نوجویان زمانه بر 
ادبیات کهن وارد کردند و کلماتی چون زلف 
و س��اقی و گل و... را پس زدند، بر خودش��ان 
با کلماتی بی پشتوانه تر و فاقد عقبه معرفتی 

وارد است. 
مبین اردستانی ش��اعری بزرگ می تواند 
باش��د به ش��رطی که با وارد ک��ردن کلماتی 
عظیم ت��ر به ش��عر خود، )کلمات��ی که عقبه 
معرفتی دارند و در متن های باش��کوه به کار 
رفته اند( بر شعر خود بینامتنیتی شکوهمند 

اضافه کند. 

پنجره

1- مجموعه شعر »قناری ترین آواز« پروانه نجاتی 
را انتشارات نیس��تان در 90 صفحه منتشر کرده 
است. شعرهای این مجموعه شامل غزل)30 شعر( 

و مثنوی)6 شعر( است. 
پروانه نجاتی از شاعران مطرح و شناخته شده 
انقاب است؛ نسلی که پس از شاعران پیشکسوت 
زن، در تداوم ش��عر انقاب کوش��یده اند؛ کوشش 
پرثمری که اینک شاعران زن بسیاری را که بعضی 
دارای استعدادهای شگرفی هستند، به عرصه شعر 
کشانده است. پروانه نجاتی در این دفتر شعر تنها 
2 قالب کاس��یک را برگزی��ده و گویا مهم ترین 
قالب هایی که وی در آنها طبع خود را می آزماید، 
همی��ن دو قالب باش��د. مضامین مجموعه ش��عر 
»قناری ترین آواز« پروانه نجاتی متنوع اس��ت؛ از 
مضامین عمومی نظیر عش��ق، دوستی، زندگی، 
تنهایی گرفته تا مضامین دفاع مقدسی و شعرهای  
آیینی. ش��عرهای دفاع مقدس��ی او، دارای وجوه 
عاطفی و حسی است و در آن ارزش ها و آرمان ها 
نیز بیان و س��توده می ش��ود؛ همان احس��اس ها 
و عواطف لبری��زی که از باورهای م��ردم در این 
راه ش��کوفه کرد و به ش��کوه رسید. پروانه نجاتی 
به طور مستقیم نیز برای جبهه ها و یاد رزمندگان 
و جانبازان و بسیجی های نوجوان در کنار سرداران 
شهید همچون مجید سپاسی، طمراس چگینی، 

صدراه فنی، مجید بقایی و صیاد ش��یرازی شعر 
س��روده اس��ت. ش��عرهایی  آیینی مجموعه  شعر 
»قناری ترین آواز« پروانه نجاتی نیز معطر اس��ت 
به عطر سرودهایی برای حضرت مهدی)عج(، امام 
علی)ع(، امام حس��ین)ع(، حضرت فاطمه)س( و 

جناب حر و واقعه کربا و نظایر آن.
2- پروانه نجاتی در مجموعه  ش��عر »قناری ترین 
آواز«، عش��ق را زیباترین اش��تباه دانسته و طعم 
ش��یرینش را ماندنی نامیده و عاش��ق را در مدار 
تباهی می داند و در کل از دیدگاهی به آن می نگرد 
با تعابیر، تصویرها و مفاهیم تازه ای که در تدوین 

آن می کوشند:
»عشق زیباترین اشتباه است
پرسه دل به گرد گناه است

خوب نه، گرچه چیز بدی نیست
سایه کوه بر برگ کاه است

طعم شیرین آن ماندنی  نیست
فرصت حوض و گیسوی ماه است

در مدار تباهی ست عاشق
هر سرآغاز پایان راه است
روزها همسفر با غم و درد

همنشین شبش اشک و آه است
سهره جان عاشق همیشه
دل، هراسان تیر نگاه است

عشق اما نیازی ست مرموز
قصه آفتاب و گیاه است

نبض درد است، بر موج اندوه
آه زیباترین اشتباه است«

و باز ش��اعر، عش��ق را ب��ا تعابی��ر واا و زیبا 
می سراید:

 »می توانی ادعا کنی که هست، می توانی ادعا 
کنی که نیست

عش��ق بود آن ش��کوه بی نظیر، باز هم سوال 
می کنی که چیست؟!«

عش��ق از منظر ش��اعر، جلوه های گوناگون و 
رنگارنگی دارد و شاعری که عشق را با تعابیر زیبا 
می س��راید، بی شک از آن تجربه زیبا و باشکوهی 
دارد. و براس��تی که کس��ی که عش��ق را درک و 
احساس کرده باش��د، به یقین زندگی را و شعر را 
نیز وس��یع تر و زیباتر و ش��کوهمندتر دیده است 
و دست های بخش��نده تری دارد. و آخرین حرف 
عاشقان جهان درباره عشق، یکی است؛ حتی اگر 

مثل شاعر ما، نگاه دینی به جهان داشته باشی:
»رو می کند دست مرا این چشم اشک آلود

در هفت نای پرده های جان اگر باشی
من دوستت دارم، »چرا«یش را نمی دانم!

حتی برایم دشمن ایمان اگر باشی!«
از نگاه شاعر، گاهی نشانه های عشق، شانه های 

خسته است:
»واپسین روزهای عاشقی است

تکیه کن به شانه های خسته ام«                                                                        
ش��اعر از همان ابتدا عشق را درست شناخته 
و نش��انی اش را درست یافته بود که »غبار جوانی 

خود را بر دامان قافله عشق دیده بود«:
»روزی گذشت قافله عشق از این دیار

بر دامنش نشست غبار جوانی ام
تا در دلم دمیده شد آن روح اعتقاد

گم شد در آستان حضورش نشانی ام...«
غباری که نشان از هیچ شدن داشت. از این رو، 
وقتی احساس می کند عشق در دلش دمیده شده، 
در آستانه او نش��انی اش را گم می کند که همان 
یکی ش��دن با عشق و استحاله ش��دن در او است؛ 
اویی که این نقش های حقیق��ی را در مواجهه با 
عشق های بزرگ تر نیز می آفریند؛ در عشق هایی 
بزرگ تر و همگانی که بعدها در جبهه ها می بیند؛ 
شاعر عاشقی که قبل از آن به معشوق های مردم 
س��رزمینش ارادت ورزی��ده بود ک��ه همان ائمه 

اطهارند)ع(.
3- شاعر عاشق است. عشق برایش تقدس دارد، 
حتی اگر عشق زمینی باشد؛ عشقی که سازهای 
اول س��ازگاری با عش��ق های بزرگ تر است. این 
اس��ت که ش��اعر از پله های زیبای شوق، شوقی 
که در عشق اول است، بر بام می رود و عشق های 
بزرگ تری را می بیند؛ عش��ق هایی که از آن همه 
مردم اس��ت و آن عش��ق به ائمه اطهار)ع( است؛ 

عشقی که گسترایش به چشم نمی آید؛ گسترایی 
ک��ه در بی انتهایی خداوند خ��ود را متصل کرده 
است. پس وقتی به موایش، امام اول و مقتدایش 

می رسد، او را با ردیف عشق می سراید:
»علی حقیقت تنها علی کرانه عشق

برای هر دل سرگشته ای نشانه عشق
کام سرخ محبت شنیدن آسان نیست

لهیب می شود آری دل از زبانه عشق
خدا به لهجه تو با رسول صحبت کرد

در آستانه  معراج عارفانه عشق
غزل به  نام تو جانی دوباره می گیرد

شکوه شعر من  ای راز جاودانه عشق!«
و آنگاه که ب��ه امام آخرش، آخرین مقتدایش 
می رسد، نه تنها خود را، بلکه همه چیز را در شوق 

رسیدن به او و با او بودن می بیند:
»کدام نقطه این خاک زیر پای تو نیست

کدام پاره خورشید آشنای تو نیست
در انتظار تو این جان به تنگ آمده است

بیا بیا که به سرها به  جز هوای تو نیست!«
و چنان در امام هشتم خود که غریب است اما 
آشنای نزدیک ایرانیان، غرق می شود که انگار در 
تقدس گنبد و بارگاهش، هاله های نورانی نزدیکش 
و عطر ش��ب بوهایش استحاله ش��ده و وجودش 
تبدیل به چیز دیگری شده باشد، آنگونه که انگار 
از س��رودن امام، خود را نیست  شده می داند و نیز 

هستش را:
»غبار راه ببین و ز رنج راه مپرس
غریب قافله را شاهد و گواه مپرس

کنون که گرگ تباهی نشسته بر راهم
ز آهوی حرم از تلخی نگاه مپرس

نقاره های دلم را بکوب، باور من!
مپرس هیچ زعمر تباه، مپرس!

شاعر، این نیست ش��دن ها و استحاله  شدن ها 
از ب��رای عش��ق و در معش��وق را در دیگران هم 
جس��ت وجو می کن��د؛ دیگران��ی که نش��انه ها و 
نشانی های شان در مکتب و مذهبش، بسیار قابل 
دیدن و مشاهده است؛ یک نمونه اش آنجاست که 

از حر سخن گفته است:
»فردا به کوی عشق پناهنده می شود
می سوزد از حرارت این انتخاب ناب
او تشنه حقیقت پنهان نیزه هاست 

حر است چشمه ای که فرومانده در سراب«
و وقتی که به کربا می رس��د، باز نخس��تین 
کامش »عشق« است و تمام کلمه ها حول مدار 

آن می چرخد:
»قافله قافله از دشت با می گذرد

عشق، ماتم زده از شهر شما می گذرد...«  
شاعر در مواجهه با نام بزرگ ترین بانوی شیعه 
و بان��وی دو جه��ان، باز از او مهر و عش��ق طلب 
می کند و دعاگونه می خواهد این زالی را در جان 
او بریزد؛ شاعری که از عشق سیراب نمی شود و از 

بانو آنگونه می خواهد که انگار از سرچشمه عشق 
خواسته باشد!

»مهر زال »فاطمه« در جان من بریز
در تار و پود این غزل امشب شیع کن
افسانه نیست حادثه عشق، خوب من!

باری عاج واقعه قبل از وقوع کن«
4- ش��اعر درباره جبهه، شهدا، جانبازان و... و 
در کل درباره دفاع مقدس اشعاری دارد که از نگاه 
و ایمان خود می بیند و می سراید؛ از منظر انتظار، 
خاطره، وفاداری و... که همه اینها از احساس های 

عاشقانه برآمده است:
»سهم من از تو مشت خاکی بود

دل از غصه چاک چاکی بود
بعد یک انتظار طاقت سوز
چفیه کهنه و پاکی بود

آنچه از سنگر تو آوردند   
دفتر خاطرات و ساکی بود
وعده کردی که زود می آیم
باور تلخ و دردناکی بود...«

شاعر وقتی که از جبهه، شهید و جانباز حرف 
می زند و در کل، وقتی در حال و هوای س��رودن 
دفاع مقدس است، باز هرگز عشق را، حضور قاطع 
عش��ق را در جای جای اندیش��ه  ها، احس��اس ها، 

جان های شهیدان و رزمندگان احساس می کند:
»جبهه بود و جنگ بود روزهای پیش از این

زندگی قشنگ بود روزهای پیش از این
عقل، سرد و منجمد گوشه ای خزیده بود

عش��ق، ش��وخ و ش��نگ بود روزهای پیش از 
این...«

در نگاه شاعر به جانباز نیز ابیاتی می چکد همه 
از عشق:

»می شناس��مش من آنچنان که تو، کوچک و 
بزرگ این محله نیز

تکیه گاه اعتماد کوچه اس��ت پنجه گره گشای 
این محل

سرفه می کند و طعم جبهه را، در هوای کوچه 
می پراکند

- ب��وی دوده��ای ش��یمیایی، آه- خاط��رات 
مردهای این محل...«

و در نگاه ش��اعر به بس��یجی کوچکی که به 
بزرگی جبهه اس��ت و س��رداران ب��زرگ جبهه و 
جنگ؛ سردارانی بزرگ که نام شان تنها در بزرگی 

نام ایران و مذهب مردمش می گنجد:
باز پوش��یده چکمه های پ��در می تکاند غبار 

خاطره را
آب و قرآن و عود و  آینه مرد آماده سفر باشد!«
مجموعه شعر »قناری ترین آواز« پروانه نجاتی 
ش��عرهای دیگری ه��م دارد که اگرچ��ه از یک 
درون و ی��ک صدای واحد و یگانه ای درمی آید اما 
تفاوت هایش نیز بر تنوع شعر او می افزاید اما این 

کار فرصت دیگری را اقتضا می کند.

یادداشتی بر مجموعه شعر علوی »حیدرانه« اثر قاسم صرافان 
به سمت شعرهای کامل باید رفت!

وارش گیانی: ش��اعران انقاب بیش از هر دوره ای 
با »شعر علوی« خود، نقش مؤثری در رواج و رونق 
و نیز ارتقا و گس��ترش و غنابخشی این نوع از شعر 
آیینی داشته اند؛ اشعاری که اینک به عنوان یکی از 
پربارترین شاخه های شعر دینی یا آیینی شناخته 
می شود. پیشینه و ریش��ه  و قدمت اشعار آیینی و  
اش��عار علوی سنتی معاصر س��بب شده بیشتر در 
هیات مذهبی خوانده ش��ده و از آن استقبال شود؛ 
ش��عری که دمخور و محشور با عموم مردم است و 
به زبان آنان حرف می زند؛ ش��عری که در ش��أن و 
مقام ائمه اطهار)ع( و امام علی)ع( است؛ شعری که با 
همه کاسیک و سنتی بودنش، گاه تحسین شاعران، 
منتقدان و محققان امروز را برمی انگیزد. در کنار این 
نوع از اشعار آیینی و علوی، شعر آیینی امروز در کل 
به طور عام و شعر علوی امروز به طور خاص که مورد 
پسند و دمخور جامعه ادبی امروز است، شعری است 
در حال و هوای شعر امروز که گاه در شرایطی خاص 
توانایی، استعداد و قابلیت خوانده شدن در هیات و 
دس��ته های عزاداری را دارد، چرا که این نوع از شعر 
علوی، به حال و هوای ش��عر امروز و آن شعر علوی 
س��نتی، به حال و هوای مرثیه نزدیک است. از این 
رو است که می گوییم، هیات و مردم اهل روضه به 

سمت مرثیه کشش بیشتر و بهتری دارند.
با همه این احوال، پس از انقاب، این دو جریان 
س��نتی و امروزین در کل به  ط��ور قابل توجهی به 
هم نزدیک شدند. به تبع آن، زیرمجموعه های شان 
نیز از جمله ش��عر علوی سنتی به شعر علوی امروز 
نزدیک ش��د. یکی از مهم ترین دایل این نزدیکی، 
نه تنها باارفتن درجه سواد مردم، بویژه درجه سواد 
مداحان، بلکه امروزی  شدن مداحان و کمرنگ ترشدن 
آداب های سنتی- مذهبی بوده است )فعاً کاری به 
بد و خوب بودن این امر نداریم(. یعنی مداح امروزی 
دیگر اهل دانشگاه رفتن است و اینترنت دیدن؛ چه 
بسا بعضی های شان دارای مدرک دکترا هم باشند. 
اینگونه است که اگر گاهی پس از انقاب مجموعه 
 اش��عاری دارای رگ هایی از مرثی��ه و روضه بود، یا 
مرثیه و اشعار مذهبی سنتی دارای رگ هایی از شعر 
امروز، تعجب نکنید، زی��را این امر برآمده از همین 

نزدیکی هاس��ت؛ نزدیکی هایی که حاا دیگر گاهی 
سنتی بودنش، مدرن و امروزی بودن به حساب می آید 
و برای خودش کاس دارد؛ برعکس��ش هم صادق 
است. در واقع نزدیکی ها و تاثیر متقابل مراثی و اشعار 
دینی س��نتی معاصر و اشعار دینی شاعران انقاب 

می تواند موضوع یک کتاب تحقیقی باشد.
با این توضیح می رویم سراغ مجموعه شعر علوی 

»حیدرانه « قاسم صرافان.
مجموعه شعر علوی حیدرانه قاسم صرافان شامل 

28 شعر است؛ 23 غزل و مثنوی، به عاوه 3 
دوبیتی، یک رباعی و یک ترکیب بند؛ دفتری 
در 80 صفحه که انتشارات فصل پنجم آن را 

منتشر کرده است.
قاسم صرافان شاعر شناخته شده ای است. 
آنگونه که من به یاد دارم، اغلب اش��عار این 
ش��اعر 42 س��اله آیینی و دینی باید باش��د 
و در این حال و هوا س��یر می کند. بی ش��ک 
اغل��ب ش��اعرانی ک��ه مجموعه ش��عر چاپ 
می کنن��د، ش��اعران انقاب آیینی س��رایی 
هس��تند که بر حسب گرایش��ات فردی، یا 
بسیار به اشعار و مراثی دینی سنتی نزدیکند 
ی��ا به ش��اعران دینی  س��رای ام��روز. به طور 
مثال 2 نمونه ش��اخص از ش��اعران دینی و 
آیینی سرای س��نتی، یکی خوشدل تهرانی 
اس��ت و دیگری غامرضا س��ازگار که اتفاقاً 
طرز لباس پوشیدن ش��ان هم س��نتی است. 
خوشدل بیشتر فعالیتش به پیش از انقاب 
برمی گردد و س��ازگار به بعد از انقاب و این 
س��مت؛ یعنی دو نمونه ش��اخص از شاعران 
دینی و آیینی سرای امروز، یکی شهریار است 

و دیگری علی موسوی گرمارودی که باز اولی عمده 
فعالیت��ش به پیش از انقاب برمی گردد و دومی به 
بعد از انقاب. بالطبع در مثال اولی، جدا از برتر بودن 

یا نبودن، باز خوشدل از سازگار دیروزی تر و سنتی تر 
است و در مثال دومی، شهریار از گرمارودی. 

حال ما در دوره ای هستیم که شاعران آیینی سرا 
گاه سنتی تر از خوشدل و گاه امروزی تر و مدرن تر از 

موسوی گرمارودی هستند. 
با تورقی که در مجموعه  ش��عر علوی حیدرانه 
قاس��م صرافان کردم، ش��عر او را بیشتر بین اشعار 
سازگار و موس��وی گرمارودی دیدم. با این توضیح 
که اشعار کاسیک گرمارودی چندان هم نو نیست 

و بیشتر به س��نت و زبان شعر دیروز وابسته است. 
توضیح دیگر اینکه، از آن طرف، سازگار که به هیبت 
مداحان می نشیند و برمی خیزد و یکسره برای دین و 

ائمه اطهار)ع( شعر می گوید، آنقدر امروزی هست که 
یوسفعلی میرشکاک با احترام قصد کند که گزینه ای 
از اشعارش را انتخاب کرده، مقدمه ای بر آن نوشته 
و به دس��ت چاپش بس��پارد. و از این دست اتفاقات 
� که چند موردش گفته آمد- می توان دریافت که 
شاعران آیینی در هر مقام و با هر سلیقه ای، بیشتر 
یکدیگر را درک و جذب می کنند. شکی نیست که 
عامل اصلی این جذب و کشش، ارادت همه ایشان 

به اهل بیت)ع( است.
ح��ال با این توضیحات مفصل، به گمانم 
با اشاراتی اندک و کوچک  نیز می توان شعر 
صرافان را ش��ناخت؛ ابتدا به ش��وری که در 
اشعارش او را شیدایی می کند می رسیم؛ به 

اینجا: 
»اهل توحید، همان حلقه مستان تواند

این جماعت، همه اه پرستان تواند
ساغر عشق، به دست تو فقط می آید

هر که عاشق شده، پای تو وسط می آید
جام��ه، یک بار به  احرام تو بس��تن، بس 

نیست
جام، یک بار به عش��ق تو شکستن، بس 

نیست
حش��ر، چون حجر عدی، با کفنی چاک، 

خوش است
مس��ت، در محشر تو، س��رزدن از خاک، 

خوش است
محو در نقش جهانم، نجف آبادم کن

پاک کن نقش جهان از دل و آزادم کن«
اغلب غزل های صراف��ان بین 5 تا 7 و 8 
بیت اس��ت. مثنوی هایش ه��م چندان بلند 
نیست، در دفتری که از نامش پیداست که همه از 
سر عشق علی سروده شده است؛ عشقی که در ایران 
با ش��یر مادران در جان نوزادان می شود و با عشق، 

قوت دست و پای ما است به حال توکل و جنگیدن 
و نترسیدن؛ عشقی اینچنین عاشقانه که در ابیات 

ذیل جاری است، آرزوی همه ا ست:
»شانه می زد تا به گیسوی علی، بنت اسد

می شنید از هر سر مو: قل هو اه احد
مست شد از عطر جاری در هوای خانه اش

به چه عطری! خوش به حال شانه و دندانه اش«
یکی از ویژگی ها و برجس��تگی های اش��عار این 
دفتر، س��امت زبانی و روانی بیان آن اس��ت و این 
نعمت کمی نیست برای هر شاعر؛ نعمتی که یک 
امتیاز بزرگ است. دقت کنید که چه راحت سطرها 
در دهان می چرخند بی  آنکه لکنتی ایجاد کنند. به 
تمام مثال ها و نمونه هایی که قید می ش��ود توجه 

کنید، به این نکته می رسید:
»ساقی شیرین زبان! حاا که خامند این لغات

این تو و این: فاعاتن فاعاتن فاعات
در دلم »َقد قامت« عشقت قیامت می کند

قصه ام را »بشنو از نی چون حکایت می کند«
تو اگر می خواهی از خورشید روشن تر شوم

رخصتی فرما! غبار جامه قنبر شوم
در کتاب حسن تو، تفسیر شد »اه نور...«
از همه زیباتری، چشم حسودان تو کور«

یکی دیگر از ویژگی های اش��عار این دفتر، صور 
خیال و تصویرس��ازی، تشبیه ها و استعاره های نو و 
تازه اس��ت؛ این تعابیر و ترکیبات نو اگرچه  بسیار 
نیست اما درجه یک و شاعرانه و تند و غلیظ است، 
در صورتی که اشعار دینی و مذهبی معموا خالی از 

شعار نیست. اما این  ابیات: 
ش��عرم از برق ذوالفقار رس��ید، روشن و گرم و 

بی قرار رسید
تا به ذره، نگاه یار رسید، می رود کار آفتاب کند«

»تیغ را باا که بردی، آسمان رنگش پرید
تا فرود آمد، زمین خود را کمی پایین کشید«

با این چند شاه بیت � که 2 بیتش در باا آمده � 
امام به رویای شهریاران نمی رود؛ در شعر تزکیه  ای 
باید تا شهریار را »علی  ای همای رحمتی« شاید... 
باید ش��اه بیت ها در یک غزل کامل قدرت نفوذ در 

مخاطبان را پیدا کنند.

یادداشتی بر مجموعه شعر »قناری ترین آواز« سروده پروانه نجاتی

عشق سراسری است
حسن  شوقی



11 مستند

  به عنوان نخستین سوال به نظرم خوب است از این موضوع 
ش�روع کنیم که عل�ی طادی چ�را و چگون�ه تصمیم گرفت 

مستندی در ارتباط با مرحوم »هاشمی رفسنجانی« بسازد؟
در تیر ماه سال 95 بود که ما تصمیم گرفتیم مستندی در 
ارتباط با آقای هاشمی رفسنجانی بسازیم که کل زندگی ایشان 
را به شکلی مختصر روایت کند. شهریور سال 95 کار را به شکل 
جدی آغاز کردیم و اما  متاسفانه ایشان از دنیا رفتند. کار ما بعد 
از این اتفاق چند ماهی متوقف ش��د ولی از مرداد 96 با تغییر 
ساختار فیلمنامه، کار را دوباره آغاز کردیم و دقیقا 28 آذر ماه 
امسال بود که ما توانستیم آخرین آرشیو مربوط به این مستند را 
به دست آوریم و نسخه نهایی اثر را منتشر کردیم. اما درباره اینکه 
چرا تصمیم گرفتم سراغ اثری در ارتباط با آقای هاشمی بروم، 
باید بگویم بااخره ایشان یکی از مهم ترین شخصیت های تاریخ 
انقاب اسامی و تنها رئیس جمهور ایران هستند که بعد از دوره 
ریاست جمهوری خود، حضور پررنگ و فعالی در عرصه سیاست 
داشتند و به نوعی همیشه صحنه گردان این عرصه بودند. البته 
بعضی ها شاید بگویند آنچه شما در این مستند گفتید پیش از 
این هم در ارتباط با آقای هاشمی گفته شده بود ولی به نظرم 
احیای حافظه تاریخی مردم یکی از رسالت های مستندسازان 

اس��ت، چرا که احیای حافظه تاریخی به 
تصمیم گیری های مردم کمک می کند و 
مانع از تکرار اشتباهاتی می شود که پیش 
از این و در دوره های قبل به وقوع پیوسته 
اس��ت. البته در ارتباط با آقای هاش��می 
حرف ها و موضوعات بس��یاری وجود دارد 
که ما در این مس��تند نتوانستیم به همه 
آنها بپردازیم و به نظرم با این مستند این 

حرف ها و موضوعات تمام نمی شود.
  مس�تند شما در برخی فرازهای زندگی 
مرحوم هاش�می مثل فعالیت های ایشان 

قبل از پیروزی انقاب اس�امی یا برخی اتفاق�ات مهم دوران 
مس�ؤولیت ایش�ان در س�ال های بعد از انقاب مث�ل ماجرای 
مک فارلین یا به ش�کلی گذرا به آن اش�اره کرده یا از اساس به 

آن نپرداخته است؛ دلیل این اتفاق چیست؟
در ارتباط با فعالیت های آقای هاش��می در س��ال های قبل 
از انقاب ما اش��اراتی در مستند داریم که اتفاقا برخی دوستان 
می گفتند ما این کار را کردیم و به سفرهای خارجی ایشان اشاره 
کردیم، چون می خواس��تیم او را تخریب کنیم، در حالی که به 
نظر من حداقل در شرایط آن دوره ایرادی به سفر خارجی یک 
روحانی نبوده و به نظرم این نکته که در مستند ما آمده است، 
برای نخستین بار در یک مستند بلند ذکر می شود. اما در ارتباط 
با ماجراهایی مثل مک فارلین یا نمونه های دیگری که می گویند 
چرا در این مس��تند به آنها اشاره نش��ده، واقعیت این است که 
موضوعات بسیاری در ارتباط با آقای هاشمی وجود دارد که اینها 
هر کدام باید به شکل یک مستند مستقل به آن پرداخته شود. 
بس��یاری از این موضوعات به شکلی بود که یا نباید در مستند 
مطرح می شد یا اگر طرح می شد باید که به شکل مفصل به آنها 

می پرداختیم و برای همین از آنها عبور کردیم. مثا موضوعاتی 
مثل دامادهای آقای هاشمی، بحث مک فارلین، بحث رابطه آقای 
هاش��می در س��ال های قبل از انقاب با سازمان های مسلحانه، 
بحث تاثیر آقای هاش��می در انتخ��اب آقای منتظری به عنوان 
قائم مقام رهب��ری، بحث قتل های زنجی��ره ای و... اینها همه از 
مواردی بوده که ما در این مستند نیاوردیم. جالب اینکه عده ای 
می گویند ما می خواهیم آقای هاشمی را تخریب کنیم در حالی 
که ما اگر به دنبال این کار بودیم، می توانستیم به بسیاری از این 
موضوعات نیز ورود کنی��م ولی ما به دلیل اینکه هم پرداختن 
به بعضی از این موارد نیازمند یک مس��تند جداگانه است و هم 
اینکه ذکر بعضی از این موارد شاید منجر به سیاه نمایی پیرامون 
آقای هاش��می شود، از طرح آن صرف نظر کردیم. در کنار این 
باید به ظرفیت جامع��ه هم در زمینه طرح نقد توجه کرد؛ من 
هیچ گاه نگفتم و نمی گویم که بی طرفم، چرا که کسی که چنین 
حرفی بزند دارد دروغ می گوید اما مساله اصلی در مواجهه با یک 
سوژه در مستندسازی این است که مستندساز منصف باشد. ما 
نمی خواس��تیم آقای هاشمی را سیاه جلوه بدهیم اما ایشان در 
اواخر عمرش��ان کارهایی انجام دادن��د که ما نمی توانیم در این 

مستند به آن اشاره نکنیم. 
  یکی از نقاط جالب توجه مس�تند شما 
اس�تفاده از آرشیوها و تصاویری است که 
ش�اید پیش از ای�ن در کمتر اث�ری دیده 
شده باشد؛ برای این مستند چقدر فیلم و 
عکس آرشیوی دیدید و جمع آوری آرشیو 

چقدر طول کشید؟
مستندهایی که پیش از این در ارتباط 
با آقای هاشمی ساخته شده عموما سراغ 
مصاحبه رفتند در حالی که ما چون از ابتدا 
بنا داشتیم مستند آرشیوی بسازیم، تمرکز 
خود را بر جمع آوری آرشیو گذاشتیم. ما 
یک فیلمنامه داشتیم که بر اساس آن سراغ جمع آوری آرشیو 
رفتیم که این کار نزدیک به 2 س��ال و نیم از ما وقت گرفت. 
یعنی دقیقا 2 روز قبل از اینکه آخرین خروجی کار را بگیریم، 
توانس��تیم آخرین آرشیومان را به دست بیاوریم و در مستند 
قرار دهیم. اغلب تصور می کنند این آرشیوها فقط در اختیار 
صداوسیماست ولی ما فقط بخشی از تصاویر آرشیوی استفاده 
ش��ده در اثر را از صداوسیما گرفتیم و بخش دیگری از آن را 
از مستندهای مرتبط یا مستندسازهایی که قبا کاری مرتبط 
با این سوژه تولید کردند، گرفتیم و برخی دیگر از آنها را هم 
از طریق سایت های برخی شبکه های خارجی دریافت کردیم. 
  شما در صحبت های تان به این موضوع اشاره کردید که برخی 
منتقدان مستند شما می گویند که »هاشمی زنده است« حرف 
جدیدی به مخاطبانش نزده است ولی بخشی از نیت شما برای 
س�اخت مس�تند احیای حافظه تاریخی مخاطبان بوده است. 
نکته اینجاس�ت ک�ه در کنار بازخوانی، تحلیل�ی که یک اثر از 
یک ش�خصیت سیاسی ارائه می کند هم مس�اله مهمی است. 
مثا در مستند شما، به اینکه ما چگونه از سیاست های دولتی 

اقتصاد در دهه 60 به سیاس�ت های اقتص�اد لیبرالی در دوران 
آقای هاش�می رسیده ایم، به شکلی س�طحی و گذرا پرداخته 
می شود. به نظر خودتان چقدر توانستید در ارائه تحلیلی جدید 

از شخصیت آقای هاشمی به مخاطبان تان موفق ظاهر شوید؟
یکی از چالش هایی که ما پس از س��اخت این مس��تند با 
آن روبه رو بودیم این اس��ت که خیلی ها به ما می گویند شما 
تحلیل شخصی خودتان را نسبت به آقای هاشمی ارائه کردید، 
در حالی که در بسیاری از موارد این موضوعات جزو مصادیق 
و نکاتی تاریخی به ش��مار می رود، نه تحلیل های کارگردان یا 
تیم سازنده مستند. سعی ما بر این بوده که در مستند همواره 
بر اساس فکت های موجود پیش برویم. اما در ارتباط با اینکه 
ما چقدر در زمینه ارائه تحلیلی جدید از شخصیت و عملکرد 
آقای هاشمی تاش کردیم باید بگویم اشاره ما در مستند به 
ریل گذاری قطار اقتصاد کشور یکی از مصادیق تاش برای این 
موضوع اس��ت. اتفاقا جالب است که بگویم یکی از اعتراضاتی 
که اطرافیان آقای هاش��می نس��بت به این مستند دارند این 
اس��ت که چرا ما در این اثر گفتیم ریشه معضات اقتصادی 
ام��روز جامعه ما به دوران ریاس��ت جمهوری آقای هاش��می 
بازمی گردد اما واقعیت همین است. اقتصاد امروز کشور ما یک 
اقتصاد لیبرال اس��ت که ریل گذاری آن از دوره آقای هاشمی 
شروع شده است. عاوه بر این بحث هایی مثل فاصله طبقاتی 
و زندگی اشرافی و مواردی از این دست که جامعه امروز نسبت 
به آن معترض است، ریشه در همان دوران دارد. خانواده آقای 
هاش��می می گویند شما با این مس��تند به »انقاب« توهین 
کردید؛ س��وال من این اس��ت که این عزی��زان »انقاب امام 
خمینی)ره(« را می گویند یا »انقاب آقای هاش��می«؟! چون 
گوی��ا از نظر آنها انقاب 2 مورد اس��ت! ام��ا آن چیزی که ما 
از انق��اب امام خمینی)ره( می دانیم این نبود که مس��ؤوان 
زندگی اشرافی داشته باشند. البته ما نخواستیم در این مستند 
در موضوعات  ریزی چون مکاتب اقتصادی و چالش های نظری 
این حوزه وارد شویم، چون آن نیز بحث مفصلی را می طلبید 
و ما را از کلیت حرف و قصه ای که داشتیم، منحرف می کرد. 
به نظرم آنچه ما در این مستند گفتیم یک در برابر 99 است؛ 
اگر خانواده آقای هاش��می درباره ای��ن یک اینقدر هیاهو راه  
می اندازند، وای به اینکه کسی بخواهد از آن 99 بگوید! البته ما 
از آقاي یاسر هاشمي که علم مخالفت با مستند را بلند کردند 
دعوت به مناظره کردی��م و در همین گفت وگو هم دعوت را 
تکرار می کنیم و امیدواریم از موضع آقازادگی خودشان پایین 
بیایند و با دلیل و مدرک حرف های ما را در این مس��تند رد 

کنند، نه با جار و جنجال  های رسانه ای! 
  به نظرتان اینکه ما از برخی بخش های زندگی آقای هاشمی 
عبور کنیم و بگوییم اینها هر کدام نیازمند ساخت یک مستند 

جداگانه است، باعث کاهش اقناع مخاطب نمی شود؟ 
خب! ش��ما باید نگاه کنید که مخاطب مستند شما کیست. 
بااخره ش��ما در ارتباط با هر شخصیتی بخواهید مستندسازی 
کنید، ممکن اس��ت نتوانید به بخش��ی از زندگ��ی او بپردازید. 
ش��ما فقط نباید به مخاطبانی که در دس��ته نخبگان اقتصادی 

یا فرهنگی ق��رار می گیرند نگاه کنید، بلکه باید مخاطب عام را 
در نظر بگیرید. مخاطب مستند ما نسل جدید است؛ نسلی که 
ممکن است با دیدن یک فیلم چند دقیقه ای در فضای مجازی 
به جمع بندی در ارتباط با یک موضوع برسد، حوصله آن را ندارد 
که بخواهد مباحث تخصصی را که خاستگاه نخبگانی دارد در این 
مستند ببیند. من می گویم این مستند اگر بتواند مخاطب را به 

پرسشگري درباره وقایع ترغیب کند ما به هدف مان رسیده ایم.
  ش�ما از خانواده آقای هاش�می و اعت�راض آنها گفتید؛ آیا 
واکنش های ش�دید آنه�ا را پیش بینی می کردی�د؟ چون من 
شنیدم اکران این مستند در چند دانشگاه از جمله دانشکده 

علوم سیاسی دانشگاه تهران لغو شده است.
این یکی از مواردی اس��ت که به نظ��رم هژمونی و قدرت 
خانواده آقای هاش��می خود را نشان می دهد. شما نگاه کنید، 
در کش��ور ما در شرایط فعلی قانونی در زمینه پروانه ساخت 
مستند یا پروانه اکران مستند به شکل محدود وجود ندارد ولی 
شما می بینید وزارت ارشاد اعام می کند این مستند باید مجوز 
بگیرد و در این شرایط اغلب مستندها به مشکل برمي خورند، 
از جمله مستندها و تاک شوهایي که در سایت آپارات پخش 
مي ش��ود. در حالی که موسسه »سفیر« به عنوان تهیه کننده 

این مس��تند، مجوز دارد و سامانه فروش 
اینترنتی این مس��تند نی��ز مجوز وزارت 
ارش��اد را دارد. اگر قرار به کس��ب مجوز 
ب��رای همه مس��تندها باش��د، خیلی از 
آث��ار تولید ش��ده دیگر نیز به مش��کل 
برمی خورن��د. البته ما ای��ن واکنش ها را 
پیش بین��ی می کردی��م، چ��ون اغل��ب 
مس��تندهایی که پیش از این با رویکرد 
انتق��ادی در ارتباط با آقای هاش��می یا 
عملکرد ایشان تولید شده بود، مربوط به 
زمان حیات ایشان می شد و این نخستین 

مستندی اس��ت که در این فضا و در سال های پس از حیات 
ایشان منتشر می شود و آنها به واسطه جو احساسی که پس 
از فوت ایشان حول شخصیت آقای هاشمی شکل گرفته بود، 
انتظار نداشتند چنین اثری در فاصله ای نزدیک به فوت ایشان 
منتشر ش��ود و از این نظر برای آنها ش��وکه کننده بود. نکته 
دیگر مربوط به طرح موضوع زنده بودن تفکر آقای هاشمی در 
این مستند است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از جریانات 
سیاسی به واس��طه عملکرد ضعیف دولتی که آقای هاشمی 
از آن تم��ام قد دفاع کردند، نس��بت به آن انتق��اد دارند. آنها 
نمی خواستند پس از این عملکرد ضعیف و فشارهای اقتصادی 
به جامعه چنین موضوعی مطرح ش��ود. جالب است که برای 
شما بگویم ما در یک جلسه اکران خصوصی در خدمت آقای 
محمد هاشمی، برادر مرحوم هاشمی و خانم فاطمه هاشمی، 
دختر ایشان بودیم، آنها نسبت به بخش های مختلف مستند 
انتقاد داش��تند. یکی از دوس��تان ما خط��اب به خانم فاطمه 
هاش��می گفت شما فرض کنید که مستند ما اشتباه و دروغ 
است، اگر می شود ش��ما 10 درصد از سیاست های اقتصادی 

آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری شان را نقد کنید و ما 
همان را در مستندمان قرار می دهیم. خانم فاطمه هاشمی در 
جواب گفتند: »همه آن سیاست ها درست بوده است.« خب! 
این نگاهی که می گوید 100 درصد سیاس��ت های اقتصادی 
دولت آقای هاشمی درست بوده است، شاید تلنگری در ذهن 
مخاط��ب ایجاد کند که بااخره با نگاهی متفاوت نس��بت به 

عملکرد آقای هاشمی نگاه کند. 
  بحث اس�تخری که آقای هاش�می در آن ف�وت کردند هم 
حاشیه هایی برای مستند شما ایجاد کرد، چون بااخره اشاره 
به اینکه آن استخر، »استخر فرح« بوده، واقعیت نداشته و به 
واسطه اشتباه مجازی تبدیل به یک تصور عمومی درباره محل 

درگذشت ایشان شد.
ما در مستند نگفتیم استخر فرح بلکه گفته شده استخري 
که در کاخ فرح س��اخته ش��ده، البته جالب است که خانواده 
آقای هاشمي بعد از گذشت 2 سال تازه مي گویند این استخر 
در کاخ فرح نبوده؛ بله! نبوده اما در عمارت کوشک که متعلق 
به لیا امامي همسر هویداست استخر ساخته شده است. اما به 
نظرم بحث اصلي در ارتباط با اینکه استخر در کاخ فرح بوده یا 
لیا امامي نیست، بلکه بحث بر سر این است که قرار نبوده یک 
مجاه��د انقابی در نهایت در جایی از دنیا 
برود که خودش پیش از انقاب نسبت به 
آن اعتراض کرده است. قرار نبوده مسؤوان 
باای شهرنشین شوند.  جمهوری اسامی 
اصا آن استخر برای هر کسی بوده، فرقی 
نمی کن��د، ح��رف ما این اس��ت که وقتی 
فردی مثل آقای هاش��می که یک مجاهد 
انقابی در انقاب مستضعفان بوده، در یک 
استخر اختصاصی در باای شهر تهران از 
دنیا برود، یک تراژدی است! چون انقاب 
ما، انقاب کوخ نشین ها علیه کاخ نشین ها 
بوده و برای کس��ی با عقبه انقابی آقای هاشمی وقوع چنین 

اتفاقی یک تراژدی است.
  به عنوان جمع بندی بحث حرف دیگری دارید؟

یکی از فرزندان آقای هاشمی مدتی است هر جا سخنرانی 
می کند، می گوید فوت پدر ما مش��کوک بوده است! من فقط 
یک سوال از آنها دارم و آن این است که پدر شما در چه سن 
و سالی و در چه شرایطی از دنیا می رفت، شما قبول می کردید 
ایشان به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند؟ جالب اینکه هیچ سند 
و مدرک��ی هم در این زمینه وجود ندارد و معلوم نیس��ت که 
چ��را نهادهای مربوط یک بار برای همیش��ه تکلیف ادعاهای 
مطرح ش��ده از سوی آنها را مش��خص نمی کنند. نکته دیگر 
اینکه به نظرم خانواده آقای هاشمی که در این مدت همواره 
می گویند عده ای در حال تخریب وجهه ایشان هستند، بهتر 
است این مطالبه را از دوستان امروزشان داشته باشند، همان ها 
که در زمان دوم خرداد برای تخریب ایشان کتاب »عالیجناب 
سرخ پوش« را چاپ کردند یا در روزنامه های شان شدیدترین 

مطالب را علیه ایشان نوشتند! 
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گفت وگوی »وطن امروز« با علی طادی
 کارگردان مستند »هاشمی زنده است«

بی طرف نیستیم

مخاطب مستند ما نسل جدید است؛ 
نس�لی که ممکن اس�ت با دیدن یک 
فیلم چند دقیقه ای در فضای مجازی 
به جمع بندی در ارتباط با یک موضوع 
برسد، حوصله آن را ندارد که بخواهد 
مباحث تخصصی و نخبگانی را در این 
مستند ببیند. این مستند اگر بتواند 
مخاطب را به پرسشگري ترغیب کند 

ما به هدف مان رسیده ایم

یک�ی از دوس�تان ما به خان�م فاطمه 
هاش�می گفت ش�ما ف�رض کنید که 
مس�تند ما دروغ اس�ت، اگر می شود 
شما 10 درصد از سیاست های اقتصادی 
ریاس�ت  دوران  در  هاش�می  آق�ای 
جمهوری ش�ان را نقد کنید و ما همان 
را در مس�تندمان قرار می دهیم. خانم 
فاطمه هاشمی در جواب گفتند: »همه 

آن سیاست ها درست بوده است« 

محمدحسن علیزاده: »ش��ورش علیه سازندگی« را 
در 3 بخش می ت��وان تحلیل کرد؛ موضوع، محتوا و 
فرم که در هر ک��دام ضعف ها و قوت هایی را توأمان 
داراست. اس��م مس��تند به صورت کامل نمایندگی 
می کند از موضوع آن؛ ش��ورش علیه س��ازندگی در 
حقیقت روایت چگونگی و چرایی ش��ورش طبقات 
پایین دس��ت جامعه علیه دولت در سال های دولت 
هاشمی رفسنجانی اس��ت! موضوع اما برای ما از این 
حیث قابل ارزش است که تحلیل این اتفاق می تواند 

پاسخگوی وضعیت فعلی ما باشد. در حقیقت 
اقتصادی  به واسطه همپوشانی سیاست های 
هاشمی رفس��نجانی و روحانی می توان نتایج 
اجتماعی حاصل از آنها را پیش بینی کرد و این 
مستند نیز تاش دارد نتیجه توسعه با منطق 
لیبرال��ی و بایی را که بر س��ر طبقات پایین 

دست جامعه می آورد به نمایش بگذارد. درباره محتوا 
اما چند نکته وجود دارد که مهم ترین آن ورود جدی 
به نقد و بررسی سیاست های اقتصادی دولت هاشمی 
چه از منظر عملکرد مختلف و چه از باب تحلیل نتایج 
آن است. در محتوای مستند یکی از نقاط قوت کار 
تفکیک بین نگاه حاکمیت و رفتار حکومت در پدیده 
عدالت و در نسبت با مردم است. جای جای مستند 
نقدهای رهبری به عملکرد مسؤوان درباره اشرافیت، 
تجمل گرای��ی، لزوم مبارزه با فس��اد و همچنین در 
حمایت از مردم مستضعف و زجرکشیده برای انقاب، 

نشان از مسیر غلطی می دهد که حاکمیت نیز با آن 
موافق نبوده است. از نکات مهم محتوایی که جا دارد 
مستندساز در بازتدوین کار به آن توجه داشته باشد، 
مستند کردن نریش��ن های مهمی است که گاهی 
بدون سند ارائه می شود و مخاطب برای پذیرفتن آن 
نیاز به مشاهده برخی مستندات دارد. پذیرفته شده 
است که به دلیل تاریخی بودن مستند، بخش زیادی 
از آن به صورت گفت وگو باشد اما اینجا عدم توجه به 

ظرافت های تصویری در کادربندی های گفت وگوها؛ 
اصاح رنگ و یکسان سازی رنگ آنها از جمله ایرادات 
جدی مستند است. وقتی در یک مستند گفت وگو، 
پایه و اساس کار باشد، طبیعتا باید ایده های خاقانه 
و هنری نیز در آن رعایت شود که البته تک دوربین 
بودن گفت وگوها دست تدوینگر را نیز در این حوزه 
بس��ته است. »شورش علیه سازندگی« به خاطر این 
یکنواختی تصویری بیشتر به یک گزارش تصویری 
مش��ابه شده است تا مستند! مستند کشدار است و 

بخش زیادی از گفت وگوها نیاز محتوایی مس��تند 
را برآورده نمی کند، ل��ذا می توان به جای 80 دقیقه 
مس��تند آن را تا 60 دقیقه کوتاه کرد. یکی از دایل 
طوانی ش��دن مس��تند را می توان رفت و برگشتی 
کردن بیش از حد استداات و احتجاجات موافقان 
و مخالفان سیاس��ت های آقای هاشمی دانست که 
بخش��ی آن ضرورت نداش��ت و بخشی نیز اساسا به 
سمت خسته کردن مخاطب و تشویش ذهنی او در 
گرفتن پیام مستند شده است. جذابیت های مستند 
که به تیتر مستند نیز نزدیک است، از اواسط مستند 
شروع می شود، جایی که به مساله شورش ها پرداخته 
می ش��ود و حاا مخاطب می فهم��د که نتیجه 
سیاست های دولت آقای هاشمی منجر به چه 
اتفاقات اجتماعی شده است. فرم بیانی 
مستند جدی اس��ت و تاش دارد در 
حالت رسمی بماند و این نقطه برتری 
این مستند نسبت به مستند »هاشمی زنده است« 
به ش��مار م��ی رود. هر چند که در ای��ن میان ایجاد 
نوعی چندپارگی در روایت اثر نیز تبدیل به یکی از 
نقاط ضعف این مستند شده است؛ موضوعی که در 
برخی موارد به واسطه عدم دسترسی مستندساز به 
تصاویر آرشیوی باعث اس��تفاده او از تصویرسازی و 
موشن گرافیک شده است؛ حال آنکه استفاده از این 
تکنیک به صورت دفعی و ناگهانی در مستند، اتفاقا 

برای بیننده از جذابیت کار می کاهد!

محسن شهمیرزادی: »دوم شخص« روایت مستندی از 
زمانه و زندگانی مرحوم هاشمی رفسنجانی است که به 
صورت سریالی از فضای مجازی منتشر شد. این مستند 
40 قسمتی در هر قسمت 5 دقیقه ای خود تاش دارد 
به یک سوال یا سوژه خاصی از زندگی مرحوم هاشمی 
بپردازد. نقطه قوت این مستند هم همین جاست، چرا 
ک��ه اقتضای فضای مجازی ویدئوهای طوانی با ریتم 
کند و متن های ثقیل نیس��ت و دوم شخص توانسته 

اس��ت با ریتم تند و صحبت های ش��فاف و 
صریح در مدت زمان کوتاهی یک مساله از 
زندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی را روشن 
کند. مس��اله محور بودن »دوم ش��خص« 
بهترین بهانه اس��ت تا آن را تبدیل به یک 
ویکی پدی��ای تاریخ��ی تصوی��ری کند که 
مخاطب��ان آن می توانند ب��ا مراجعه به این 
اثر به نوعی به هر بخشی از زندگی مرحوم 
هاش��می که قصد مرور آن را دارند، رجوع 
کنند. هر چند شاید نمایش این مستند در 

پلتفرم های دیگری از جمله تلویزیون نیز می توانست به 
بهتر دیده شدن »دوم شخص« کمک کند اما به نظر 
می رسد برای این مستند فضای مجازی بهترین بستر 
انتشار است، چرا که مخاطبان در این شرایط می توانند 
با آزادی عمل بیشتری نسبت به تماشای هر میزان از 
این مس��تند که تمایل دارند، اقدام کنند. این ظرفیت 
در وضعیت کنونی قابل دستیابی برای تلویزیون نیست 

و پخش یک قس��مت و یک س��وژه خاص در هر روز 
می تواند سوءبرداش��ت های فراوانی را ایجاد کند، چرا 
که در برهه های مختلف مرحوم هاشمی رفس��نجانی 
عملکردهای گوناگون داشته که برخی از آنها ستودنی 
و برخ��ی دیگر غیرقابل دفاع اس��ت. از این رو ش��اید 
تماشای تک قسمت های این مستند به شکل جداگانه 
نتواند تصویری منصفانه و درست از او به مخاطب ارائه 
کند.  »دوم ش��خص« به دلیل اینکه مجبور نیست 

کار خود را در 90 دقیقه تمام کند، بنابراین توانسته 
پرداختی تفصیلی به زندگی و زمانه مرحوم هاشمی 
داشته باشد و این نیازمند بهره مندی از آرشیوی غنی 
و پرحجم اس��ت، چرا که این مستند تماما آرشیوی 
بوده و از منابعی اس��تفاده می کن��د که پیش از این 
منتش��ر ش��ده اند اما می توان گفت همین مساله در 
برخی مواقع تبدیل به پاشنه آشیل مستند نیز شده 

اس��ت و برای پرداخت 5 دقیقه ای به سوژه ای خرد، 
گاهی اوقات دچار مشکل می شود. کارگردان تصمیم 
گرفته تا همه  بار قضاوت و تحلیل بر دوش گوینده 
متن نباشد، بلکه استفاده از مصاحبه ها و فیلم های 
آرشیوی خود ترتیبی پیدا کرده اند که مخاطب را به 
نتیجه می رسانند. این هوشمندی در قضاوت غیر 
مستقیم می تواند به جلب اعتماد مخاطب بینجامد 
و از همین رو باورپذیری نقش هاش��می در روایت 
»دوم ش��خص« آسان تر اس��ت اما هاشمی 
تنها سوژه این مستند نیست، بلکه به همراه 
قصه او تاریخ انقاب نیز روایت می شود. البته 
عمده رفتارهای هاش��می در هر قسمت به 
قضاوت معیارهای تاریخی سنجیده می شود؛ 
معیارهای��ی ک��ه از زبان ام��ام خمینی)ره( 
برخاسته  اند و می بینیم عمده نتیجه گیری ها 
در این مستند از زبان امام شکل گرفته است. 
»دوم شخص« اگرچه هنوز به پایان نرسیده 
ام��ا می توان گفت یکی از جامع ترین مراجع 
تصویری تاریخی پیرام��ون انقاب و نقش مرحوم 
هاشمی رفسنجانی است که با نادیده گرفتن نقاط 
ضعفش، قطعا در میان روایت های تصویری تاریخ 
ماندگار خواهد ش��د. این مستند به تهیه کنندگی 
حس��ن روزی طلب و کارگردانی محمد ساس��ان و 
ایمان احمدی در سایت آپارات و سایر شبکه های 

مجازی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 

یادداشتی درباره مستند »شورش علیه سازندگی« ساخته مصطفی شوقی

دردسرهای توسعه با منطق لیبرال
نگاهی به مجموعه مستند »دوم شخص« پیرامون زندگی مرحوم هاشمی

سریال سازندگی

  به دنبال احیای حافظه تاریخی جامعه بودیم
  جمع آوری آرشیو مستند 2 سال و نیم طول کشید

  خانواده هاشمی می گویند 100 درصد سیاست های پدرمان درست بوده!
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احسان سالمی: مستند »هاشمی زنده است« ساخته علی طادی از تازه ترین تولیدات موسسه »سفیر فیلم« است؛ مستندی جنجالی 
در نقد عملکرد یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین چهره های سیاسی پس از انقاب که انتشار آن با واکنش های مختلفی از سوی 
جریانات سیاسی کشور و خانواده آقای هاشمی روبه رو شد. به همین بهانه به گفت وگو با علی طادی، کارگردان این مستند نشستیم 
و در کنار آن به نقد و بررسی 2 مورد از مستندهایی که در ارتباط با شخصیت و عملکرد مرحوم هاشمی ساخته شده نیز پرداختیم.
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت »آسمان 
امید« با نماد »آس��امید« به م��دت ۵ روز کاری، 
از اول ت��ا هفت��م بهمن م��اه ۱۳۹۷ در فرابورس 
پذیره نویسی می شود. شرکت سبدگردان آسمان 
و شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان مؤسسین 
به ترتیب مدیر و بازارگردان این صندوق هستند. 
محمد صدرایی، مدیرعامل س��بدگردان آسمان 
ضم��ن اعام این مطلب به س��نا، گفت: صندوق 
آس��مان امی��د در تابل��وی ابزاره��ای نوین مالی 
فرابورس درج شده و واحدهای آن قابلیت معامله 
در این بازار را دارد. وی با بیان اینکه ارزش مبنای 
هر واحد س��رمایه گذاری صن��دوق ۱۰ هزار ریال 
اس��ت، تاکید کرد: سود صندوق روزشمار است و 
به صورت ماهانه از طریق ش��رکت سپرده گذاری 

مرک��زی پرداخت می ش��ود. 
صدرای��ی توضی��ح داد: نرخ 
بازده پیش بینی ش��ده برای 
این صندوق ۱۶ درصد است 
و با عنای��ت به برنامه اعامی 
بازارگردان، شیوه بازارگردانی 

صن��دوق در ۳ ماه آتی به ش��کلی خواهد بود که 
امکان کس��ب بازده س��اانه ۲۰ درصد به صورت 
روزش��مار برای س��رمایه گذاران مهیا است، پس 
از ای��ن دوره ب��ا توجه به ش��رایط و س��ودآوری 
دارایی  های صندوق، ن��رخ بازده قابل تجدیدنظر 

اس��ت. صدرایی تصریح کرد: 
تم��ام ت��اش ارکان اجرایی 
صندوق معطوف به کس��ب 
بااترین نرخ بازده ممکن در 
هر دوره برای سرمایه گذاران 
و نی��ز ایجاد رون��دی منظم 
و باثب��ات در س��وددهی اس��ت.  در این راس��تا، 
بازارگ��ردان صندوق به ص��ورت دوره ای و منظم 
برنامه خود را ب��رای حداقل نرخ خرید واحدهای 
سرمایه گذاری از طریق وب سایت رسمی صندوق 
اطاع  رسانی می کند. وی با اشاره به اینکه میانگین 

بازدهی یک ساله گروه صندوق های سرمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثاب��ت عددی حدود ۲۰ درصد اس��ت، 
ابراز امیدواری کرد با سیاست ها و استراتژی های 
س��رمایه گذاری، بازدهی بااتر از این نرخ نصیب 
س��رمایه گذاران صندوق آس��مان امید شود. وی 
با اش��اره به اینکه مطابق مقررات، نخستین  دوره 
تقسیم سود صندوق از روز آغاز فعالیت صندوق 
تا پایان ماه شمس��ی جاری اس��ت، تصریح کرد: 
به س��رمایه گذارانی که در پذیره نویسی صندوق 
آسمان امید ش��رکت می کنند، س��ود روزشمار 
دوره پذیره نویس��ی تا آغاز فعالی��ت صندوق نیز 
تعلق می گیرد، یعنی در واقع هزینه فرصت وجوه 
س��رمایه گذاران تا آغاز فعالیت صندوق توس��ط 

صندوق تأمین می شود. 

پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت »آسمان امید«

متاس��فانه پروژه راه آه��ن دورود ب��ه خرم آباد 
اکن��ون در ب��رزخ تامین اعتبار ق��رار دارد و انتظار 
مردم انجام اقدامات مختلف برای رفع این مشکل 
و ادامه یافتن روند اجرای پروژه اس��ت. به گزارش 
فارس، پ��روژه راه آهن دورود به خرم آباد در س��ال 
۹۲ با حضور مس��ؤوان کش��وری کلنگ زنی و در 
آن زمان هم مقرر ش��د این مسیر ۱۱4 کیلومتری 
ظرف مدت چند سال تکمیل شود و به بهره برداری 
برسد. البته در سال های ابتدایی با توجه به حضور 
ق��رارگاه خاتم اانبیا و همچنین تامین اعتبار مورد 
نیاز، عملیات اجرایی پروژه روند مناس��بی داشت و 
تعداد زیادی از جوانان این دیار را مش��غول به کار 
ک��رد. در همان زمان اعام ش��د تکمیل این پروژه 
اعتب��اری حدود 4۰۰ میلیارد تومان می خواهد که 
بر اس��اس برآوردهای جدید، اکنون این میزان به 
یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. در 
حال حاضر پروژه آنگونه که باید و ش��اید از شرایط 
خوبی برخوردار نیس��ت و بسیاری خبر از تعطیلی 
عملیات اجرایی آن می دهند و این در حالی اس��ت 
که مسؤوان اعام می کنند پروژه نیمه فعال است. 
ب��ه هر حال پروژه راه آهن دورود به خرم آباد اکنون 
حدود ۳4 درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد و برای 
اتمام آن بر اس��اس برآوردهای انجام شده، بیش از 
هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. مسؤوان 
اع��ام می کنند باید اعتبار خاص��ی در ردیف های 
بودجه برای این پروژه در نظر گرفته شود یا اینکه از 

ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری 
آن اس��تفاده کرد. در همین زمین��ه مدیرکل راه و 
شهرسازی لرس��تان گفت: عملیات اجرایی پروژه 
راه آه��ن دورود- خرم آباد به ط��ول ۱۱4 کیلومتر 
سال ۹۲ آغاز شده و هم اکنون ۳4 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.  رضا خالقی عنوان کرد: این پروژه ابتدا 
از منابع مناسبی برخوردار بود و از محل فروش سهام 
فواد، اعتبار برای آن در نظر گرفته می شد و تاکنون 
هم ۳۲۰میلیارد تومان برای احداث این طرح هزینه 
شده است. وی در ادامه بیان کرد: امسال منابع در 
نظر گرفته شده برای این پروژه به پایان رسیده است 

و مهم ترین مشکل آن هم به همین تامین نشدن 
منابع مالی مورد نیاز برمی گردد. خالقی گفت: ابتدا 
قرار بود این پروژه طی 4۸ ماه به بهره برداری برسد 
ام��ا پس از آن، زمان بهره برداری به ۶۰ ماه افزایش 
یاف��ت و در حال حاضر هم بحث منابع مالی اجازه 
نداده است که طرح تکمیل شود. معاون هماهنگی 
امور عمرانی اس��تاندار لرستان نیز در مورد آخرین 
وضعیت پ��روژه راه آهن دورود- خرم آباد گفت: کل 
اعتبار پ��روژه حدود 4۰۰ میلیارد تومان بود که به 
اتمام رسیده است. این مسؤول در ادامه با اشاره به 
اینکه برای تکمیل پروژه راه آهن دورود به خرم آباد 

حدود یکه��زار میلیارد تومان نیاز اس��ت، افزود: با 
تامین این اعتبار می توانیم این پروژه را تکمیل کرده 

و به بهره برداری برسانیم. 
مرادپ��ور تاکید ک��رد: پروژه راه آه��ن دورود به 
خرم آباد هم اکنون حدود ۳4 تا ۳۶ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
لرس��تان در ادام��ه با اش��اره به آخری��ن وضعیت 
پرداخت مطالبات کارگران پروژه نیز گفت: مطالبات 
کارگران تا شهریورماه پرداخت شده و با رایزنی های 
انجام ش��ده تا بهمن ماه نیز پرداخت ه��ا ادامه پیدا 
می کن��د. مرادپور ب��ا تاکید بر اینکه ب��رای تامین 
اعتبار پ��روژه راه آهن دورود-خرم آب��اد باید ردیف 
خاصی در نظر گرفته ش��ود، بیان کرد: باید ضمن 
رایزنی  با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبارات 
ویژه ای برای س��ال های آینده تامین شود و از این 
طریق پروژه تکمیل ش��ده و به بهره برداری برسد. 
به هر حال انتظار می رود مسؤوان استان لرستان 
و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی برای 
تعیین تکلیف هر چه سریع تر پروژه راه آهن دورود به 
خرم آباد و تامین اعتبار مورد نیاز آن گام های اساسی 
بردارن��د، چرا که با ادام��ه رویه کنونی راه به جایی 
نخواهیم برد. از سوی دیگر باید از ظرفیت مسؤوان 
ارش��د کش��وری و همچنین بخ��ش خصوصی به 
منظور تامین اعتبارات این پروژه استفاده کرد، چرا 
که مطمئنا راه آهن دورود-خرم آباد می تواند یکی از 

عوامل توسعه در استان لرستان باشد. 

یک چهارم قالیبافان استان بیمه دارند
رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف 
آذربایجان ش��رقی گفت: نزدیک به ۲۰۰ هزار 
نفر در اس��تان یعنی حدود یک ششم جمعیت 
در هنر فرش دس��تباف مش��غول هستند اما 
متاس��فانه تنها ۵۰ هزار نفر از این تعداد بیمه 
قالیبافی دارند. به گزارش تس��نیم، اسماعیل 
چمنی شنبه ش��ب در چهل وهشتمین جلسه 
گفت وگ��وی دولت و بخش خصوصی اس��تان 
که در اتاق بازرگانی برگزار ش��د، اظهار داشت: 
با توجه به ش��رایطی که در کشور حاکم است 
پیش��نهادی که برای دولت داریم این است که 
درباره مسائل فرش دس��تباف در آذربایجان و 
به خصوص شهر تبریز باید تصمیم گیری شود. 
وی بی��ان ک��رد: نزدیک به ۲۰۰ ه��زار نفر در 
استان یعنی حدود یک ششم جمعیت در هنر 
فرش دستباف اشتغال دارند اما متاسفانه تنها 
۵۰ ه��زار نفر از این تعداد بیمه قالیبافی دارند. 
چمنی با بیان اینکه قرار بود مواد اولیه و مصالح 
فرش را ب��ا ارز دولتی 4۲۰۰تومانی وارد کنیم 
ولی هم اکنون مش��کاتی به وجود آمده است، 
اذعان کرد: مواد اولیه 4 برابر ش��ده است یعنی 
کسی که با ۱۰ میلیون تومان مواد اولیه را تهیه 
می کرد اان باید 4۰میلیون تومان پرداخت کند 
و این باعث می شود عاوه بر بیکاری، مشکات 

بزهکاری اجتماعی در جامعه نیز زیاد شود. 

گیان  سالمندترین استان کشور شد
 رئیس دانش��گاه علوم پزشکی گیان گفت: 
استان گیان به عنوان سالمندترین استان کشور 
به ش��مار می رود که متوس��ط طول عمر خانم ها 
۸۰ و آقایان ۷۵ س��ال اس��ت. به گزارش تسنیم، 
شاهرخ یوس��ف زاده چابک در نخستین همایش 
»زن و فرهنگ س��امت در رشت« اظهار داشت: 
برگزاری همایش زن و فرهنگ سامت در حقیقت  
ایجاد فرصتی جهت بررس��ی دیدگاه ها و حضور 
مؤثر زنان در حوزه س��امت و خانواده است. وی 
به تغییر و تحوات زیاد در حوزه س��امت اشاره 
کرد و گفت: در سالیان گذشته بیماری های واگیر 
از مهم ترین عوامل تهدید به مرگ در انسان ها به 
شمار می رفت. یوسف زاده چابک افزود: خوشبختانه 
امروز با توجه به پیشرفت های بسیاری که کشور 
در حوزه بهداش��ت و درمان به  دست آورده، شاهد 
کاهش عوامل تأثیرگذار بیماری های واگیر هستیم.

خبرآذربایجان شرقی

بانک ها تسهیات سرمایه گذاری را 
با سود ۱۸ درصد پرداخت می کنند

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان ش��رقی 
گفت: بانک ها تسهیات سرمایه گذاری را با سود 
۱۸ درصد پرداخت می کنند. به گزارش تس��نیم، 
محمد وحدتی هان در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که در 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به مشکات 
مطرح شده از سوی بخش خصوصی استان، گفت: 
مسائلی که مطرح شد اغلب در جریان کار بودیم و 
تاش برای حل این مسائل در برنامه کار نمایندگان 
اس��تان و مجمع نمایندگان قرار دارد. وی با بیان 
اینکه مشکاتی که شما بیان می کنید در مجلس 
مطرح بوده و برای آنها باید راه حلی اندیشیده شود، 
افزود: مشکل این است که در مجلس، قانون ها را 
تصویب می کنیم ولی در اجرا عملیاتی نمی شود 
و کش��ور دچار چالش می ش��ود.  رئیس مجمع 
نمایندگان آذربایجان شرقی با انتقاد از بانک ها برای 
اعطای تسهیات سرمایه گذاری با سود ۱۸درصد 
گفت: بانک ها ۲۵درصد تسهیات اعطایی را هم 
به رغم غیرقانونی بودن، بلوکه می کنند. وی افزود: 
این اقدام باعث می شود سرمایه گذاران ورشکسته 
ش��وند و تولید ملی کم شود که این مانع بزرگی 

برای کشور محسوب می شود.   

اندیمشک آماده میزبانی 
جام تختی است 

فرماندار اندیمشک گفت: اندیمشک در حوزه 
اسکان و سالن برگزاری مسابقات جام بین المللی 
تختی مش��کلی ندارد و تمهیدات م��ورد نیاز به 
صورت کامل پیش بینی و فراهم ش��ده است. این 
شهرستان برای میزبانی جام بین المللی تختی در 
رشته کشتی فرنگی آماده سازی می شود و سالن 
۲ هزار و ۵۰۰ نفری ش��هید سروندی همزمان با 
آغاز این رقابت ها به بهره برداری می رس��د. پیمان 
جهانگیری اظهار داش��ت: اندیمش��ک در حوزه 
اسکان و سالن برگزاری مسابقات جام بین المللی 
تختی مش��کلی ندارد و تمهیدات م��ورد نیاز در 
شهرستان به صورت کامل پیش بینی و فراهم شده 
است. فرماندار شهرستان اندیمشک ادامه داد: هتل 
بزرگ اندیمشک پس از سال ها تجهیز و به صورت 
کامل آماده س��ازی شده است و مجموعه ورزشی 
شهید سروندی نیز مطابق آخرین استانداردهای 
روز کشور تکمیل شده و به بهره برداری می رسد. 

خوزستان

قطاری که به دلیل عدم تأمین اعتبار از ریل خارج شد

راه آهن دورودـ  خرم آباد در برزخ

گیان
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ادبیات

اعام سینماهای مردمی 
فجر سی وهفتم

مدیر امور سینماهای جشنواره 
س��ینماهای  فج��ر،  فیل��م 
مردمی س��ی وهفتمین دوره 
ای��ن روی��داد س��ینمایی را 
 معرف��ی ک��رد. به گ��زارش 
»وط��ن ام��روز«، محمدرض��ا فرج��ی، مدی��ر 
سینماهای س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر 
پس از بررسی همه سینماهای متقاضی نمایش، 
اسامی سینماهای این جشنواره را به این شرح 
اعام کرد: آزادی )شهر فرنگ، شهر قصه، شهر 
هنر و ش��هر هفتم(، آستارا، استقال، ایران مال، 
تماش��ا، جوان، راگا، زندگی، ش��کوفه، فرهنگ، 
کورش، کی��ان، ماندانا و مگامال ای��ن دوره در 
اختیار جشنواره هستند. حضور سینما شکوفه 
)واقع در میدان شهدا، شرق تهران( و ایران مال 
)واقع در غرب پایتخت( در جشنواره مشروط به 
رعایت قوانین و مقررات اعام شده از سوی ستاد 
جشنواره فیلم فجر خواهد بود و نظر نهایی با در 
نظر گرفتن رعایت این قوانین اعام خواهد شد. 

واکنش مدیر دبیرخانه فجر 
به شایعه نرسیدن فیلم ها

س��یمون س��یمونیان، مدیر 
س��ی وهفتمین  دبیرخان��ه 
جش��نواره فیلم فجر درباره 
آثار  آماده س��ازی  وضعی��ت 
حاض��ر در ای��ن جش��نواره 
و ش��ایعه احتم��ال نرس��یدن برخ��ی فیلم ها 
توضیحاتی ارائه داد. به گزارش مهر، 2 روز پیش 
عزت اه علیزاده، معاون اجرایی سی وهفتمین 
جش��نواره فیلم فج��ر از تمدید مهلت تحویل 
نس��خه کامل فیلم ها به دبیرخان��ه این رویداد 
سینمایی خبر داد که پیش از این، این مهلت تا 
2۰ دی ماه اعام ش��ده بود. این اعام در حالی 
بود که پیش از این ابراهیم داروغه زاده، دبیر این 
جش��نواره از 3 اثر به عن��وان فیلم های رزرو نام 
برد تا در صورت آماده نش��دن فیلم های بخش 
س��ودای س��یمرغ »تا زمان قانونی«، این آثار 
جایگزین شوند؛ از همین رو به نظر می رسد این 
تمدید مهلت به نوعی فرصت را از 3 فیلم رزرو 
گرفته است. سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه 
سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر درباره این 
مس��اله گفت: فیلم هایی که در بخش سودای 
سیمرغ هستند در مرحله پایانی و آماده سازی 
نس��خه نهایی هس��تند اما از آنجا ک��ه تعداد 
استودیوهای ما محدود است و فیلم ها برای ارائه 
این نسخه در صف استودیوها هستند از همین 
رو می توانم بگویم کارهای س��اخت این آثار به 
پایان رسیده و تنها دی سی پی آنها باقی مانده 
است به همین دلیل ما نمی توانیم در این مرحله 
فیلم دیگری را جایگزین کنیم. ما صرفاً تاریخ 
ارائه دی سی پی فیلم ها را تا اول بهمن ماه تمدید 
کرده ای��م ولی اگر تا آن موقع مطمئن ش��دیم 
فیلمی ناقص اس��ت و نمی تواند به جش��نواره 
برسد از آثار رزرو استفاده می کنیم، ضمن اینکه 
آن 3 فیل��م رزرو هم همین وضعیت را دارند و 
نسخه نهایی آنها هم آماده نیست، چرا که همه 
تولیدات در فصل پاییز شروع و همین موضوع 

باعث شد کارهای فنی فیلم ها باقی بماند.

عذرخواهی نویسنده »کتاب سبز« 
از مسلمانان

فیلم  فیلمنام��ه  نویس��نده 
سینمایی »کتاب سبز« برای 
توهین آمیز  توئیت  نوش��تن 
آمریکا،  مس��لمانان  درب��اره 
از آنه��ا عذرخواه��ی کرد. به 
گزارش مهر به نق��ل از ورایتی، نیک واله لونگا، 
فیلمنامه نویس »کتاب سبز« برای پست توئیتی 
عذرخواه��ی کرده ک��ه در آن از ی��ک روایت 
ردشده محافظه کاران که مدعی بود مسلمانان 
آمریکایی بعد از 11 س��پتامبر مشغول شادی 
بودن��د، حمایت ک��رد. وی با ص��دور بیانیه ای 
اع��ام کرده که قصد عذرخواهی دارد و افزوده 
اس��ت: من همه عمرم را برای این تاش کردم 
که داس��تان غلبه ب��ر تفاوت ها و پی��دا کردن 
زمینه های مش��ترک را به صحنه بی��اورم و از 
همه کس��انی که به نوعی با »کتاب سبز« در 
ارتباط هستند عذرخواهی می کنم. بویژه عمیقا 
از ماهرشاا علی ]یکی از بازیگران اصلی فیلم 
کتاب س��بز[ مهربان و درخش��ان و همه گروه 
مسلمانی که با صحبتم ناراحت شان کردم، عذر 
می خواهم. وی به دنبال انتش��ار این اطاعیه، 
توئیت خود را که چهارش��نبه منتش��ر کرده 
بود، حذف کرد. بافاصله یکی از تهیه کنندگان 
این فیلم نیز بیانیه ای منتش��ر ک��رد و در آن 
ابراز داش��ت که توئیت فیلمنامه نویس فیلم را 
توهین آمیز،  خطرناک و مخالف ارزش های فیلم 
و تهیه کنندگانش می داند. مضمون این توئیت 
اول بار از س��وی ترامپ در سال 2۰1۵ منتشر 
شده بود. وی گفته بود شاهد شادی مسلمانان 
ب��ا فروریختن برج های دوقلو بوده اس��ت. این 
سخنان آن زمان با مخالفت زیادی روبه رو شد.

قم میزبان طنزپردازان شعر فجر 
می شود

س��ی ونهمین »محفل طنز ُقمپز« میزبان 
طنزپردازان س��یزدهمین جشنواره شعر فجر 
خواه��د ب��ود. به گ��زارش »وطن ام��روز«، در 
ای��ن برنامه که عصر چهارش��نبه )26 دی ماه( 
در آس��تانه چهلمین روز درگذشت ابوالفضل 
زرویی نصرآباد برگزار می شود، عباس احمدی، 
اس��ماعیل امین��ی، همایون حس��ینیان، نادر 
ختایی، سیدامیرس��ادات موسوی، ناصر فیض، 
صابر قدیمی، علیرضا لب��ش، امید مهدی نژاد 
و شاعران طنزپرداز اس��تان قم به شعرخوانی 
خواهن��د پرداخ��ت. ای��ن محف��ل ش��عر روز 
چهارش��نبه 26 دی س��اعت 17:1۵ در سالن 
همایش های فرهنگس��رای جوان واقع در قم، 
انتهای بلوار امام موسی صدر )خاکفرج( برگزار 
خواهد شد. پیش تر محافل افتتاحیه در گتوند 
خوزستان، شاعران رسانه در تاار رودکی تهران 

و بانوان شاعر در رباط کریم برگزار شده است.

دومین کتاب رجالی میثم مطیعی 
منتشر شد

کتاب  »س��مت«  انتش��ارات 
»پایه ه��ای علم رج��ال« اثر 
عام��ه عبدالهادی فضیلي، با 
ترجمه و تحقیق دکتر میثم 
مطیعی و دکتر س��یدمجتبی 
عزیزی را به بازار نش��ر عرضه ک��رد. به گزارش 
فارس، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( در یکی از آخرین 
محصوات علم خود کتاب »پایه های علم رجال« 
را منتشر کرده است. انتشارات سمت خاطرنشان 
کرده است: این کتاب به عنوان منبع اصلی درس 
)علم رجال( به ارزش 2 واحد تدوین شده است. 
عاوه بر این، کتاب حاضر برای دانشجویان مقطع 
دکترا، طاب حوزه های علمیه و عاقه مندان علوم 
حدیثی منبعی مفید و قابل استفاده است. ترجمه 
و تحقیق این کتاب از سوی دکتر میثم مطیعی و 
دکتر سیدمجتبی عزیزی از سال 13۹۴ با مجوز 
رسمی »لجنه مؤلفات سماحه الشیخ عبدالهادی 
الفضلی« که مسؤولیت حفظ و نشر آثار این عالم 
برجسته را بر عهده دارد آغاز شده که در پاییز ۹7 
به مرحله نهایی و چاپ رسیده است. این کتاب 
محصول مشترک انتش��ارات سمت و انتشارات 
دانشگاه امام صادق علیه السام است که با توجه 
به نبود منبع درس��ی برای درس علم رجال در 
دانشگاه های کشور، می تواند خأ موجود در این 

زمینه را برطرف کند.

بررسی »قالب های شعر کوتاه« 
در »شب شعر«

»شب ش��عر« در پانزدهمین نشست خود با 
موضوع فرازو فرود قالب هاي ش��عري )دوبیتي، 
رباعي و س��ه گاني(، شامگاه دوشنبه )امروز( 2۴ 
دی، روی آنتن ش��بکه ۴ سیما خواهد رفت. به 
گزارش »وط��ن امروز«، محم��ود اکرامی فر در 
این برنامه میزبان دکتر علیرضا فوادي و دکتر 
محمدرضا تقي دخت که هر دو ش��اعر و اس��تاد 
دانشگاه هستند، خواهد بود. 2 قالب کوتاه رباعی 
و دوبیتی،  قالب های بسیار ارجمندی هستند که 
نه تنها به خاطر ایرانی  بودن شان، بلکه بیشتر به 
واس��طه  زمینه ای که برای ایج��از دارند و نیز به 
خاطر فرم، س��اختار و قالب ش��ان که شاعر را به 
سمت موجزتر سرودن پیش می برند، شعر را هم 
طبعا به س��مت ناب تر شدن هدایت می کنند. با 
این همه، هنوز بسیاری از شاعران این 2 قالب  را 
برای تفننی شعرگفتن انتخاب می کنند. گفتنی 
اس��ت مجله ادبی »شب شعر« به تهیه کنندگی 
کورش انصاری، هر دوشنبه ساعت 23 به صورت 

زنده از شبکه ۴ سیما پخش می شود.

»ساجی« منتشر می شود
جدیدترین اثر بهناز ضرابی زاده 
با عنوان »س��اجی« منتش��ر 
می ش��ود. به گ��زارش پایگاه 
خبری حوزه هنری، »ساجی« 
عن��وان اث��ری اس��ت ک��ه به 
خاطرات نس��رین باقرزاده، همسر سردار شهید 
بهمن باقری می پردازد. این کتاب از س��ال های 
کودکی خانم باقرزاده در خرمشهر آغاز می شود 
و ت��ا زم��ان جنگ در این ش��هر ادام��ه می یابد. 
همس��ر ش��هید باقری چند روز ابتدای جنگ را 
در خرمشهر سپری می کند اما به ناچار خرمشهر 
را ترک کرده و مانند دیگر زنان حاضر به ش��یراز 
می روند، در حالی که مردها در خرمش��هر مانده 
و از این ش��هر حفاظت می کنند. نویسنده کتاب 
»دختر شینا« درباره شخصیت راوی چنین عنوان 
می کن��د: ویژگی خاص خانم باق��رزاده در دوران 
کودکی او اس��ت.  او در خرمشهر زندگی مرفهی 
داشته و در خانواده بسیار شلوغی زندگی می کرده 
اس��ت. پدربزرگ او از مبارزان دوران پهلوی بوده 
که برایش اتفاق خاصی رخ می دهد و در سانحه 
دریایی از دنیا می رود. راوی از همین جا افسردگی 
می گیرد. خانم باقرزاده در پی یک عشق است که 
از آن وضعیت به آرامش برسد اما به ناگاه جنگ، 

اتفاقات بدتری را رقم می زند.

محس�ن ش�همیرزادی: در حالی که ت��ا چند وقت 
گذشته نگاه تلویزیون به سینما و محصوات فرهنگی 
در برنامه های��ی همچ��ون »هف��ت« ی��ا برنامه های 
نخبگانی ش��بکه ۴ خاصه می ش��د، ای��ن روزها با 
ظهور برنامه های جدید سیما در این حوزه، نگاه  های 
متفاوتی درباره فرهنگ و هن��ر روی آنتن می رود و 
همین مساله باعث شده است مخاطبان تخصصی آن 
نیز گزینه های بیشتری برای پیگیری این موضوعات 
در قاب تلویزیون داش��ته باشند. البته این تنوع با از 
میان رفتن »هفِت افخمی« آغاز شد و جای خود را 
از س��ویی به برنامه های زرد و کم مقداری چون »من 
و ش��ما«ی شبکه شما و از سوی دیگر به برنامه  های 
تخصصی و عمیقی چون »کیوس��ک« شبکه سوم 
سیما داد. هرچند هنوز تا رسیدن به مدیوم مدنظر 
یک برنامه فرهنگی- هنری فاصله زیادی در تلویزیون 
احساس می شود اما پرداختن به موضوعات چالشی، 
استراتژیک و به روز فرهنگی در شبکه 3 سیما خود 
نویدی برای آینده روش��ن این سبک از برنامه  سازی 
محسوب می ش��ود. اکنون که کیوس��ک به آخرین 
ایستگاه خود در فصل اول برنامه سازی اش در حوزه 
فرهنگ و هنر رس��یده اس��ت، بهان��ه خوبی فراهم 
ش��ده که با نگاهی به این برنامه به بررسی وضعیت 
برنامه های حوزه فرهنگ و هنر در تلویزیون بپردازیم. 

کیوسک، استراتژی و سینمایی که باید باشد ■
»کیوسک« عنوان برنامه ای بود که رویدادهای 
فرهنگی و هنری کش��ور را ورق می زد و با نگاهی 
تحلیلی رویدادهای فرهنگی را از سر می گذراند اما 
خیلی زود کیوسک تبدیل به یک برنامه سینمایی 
ش��د. برنامه ای با اجرای احس��ان عبدی پور که در 
کارنامه س��ینمایی اش فیلم هایی چ��ون »تنهای 
تنهای تنها«، »پاپ« و »تیک آف« دیده می ش��ود 
و تاش داش��ت در این م��دت معدود پخش خود، 
موضوعات استراتژیک، مهم و به روز سینما را مورد 
کنکاش قرار دهد. در میان مزیت   هایی که کیوسک 
در صداوس��یما به ارمغ��ان آورد، این نکته بیش از 
سایرین قابل تامل است که این برنامه با پرداختن 
به موضوعات استراتژیک، عمیق و به روز سینمای 
ایران سعی داش��ت این چالش ها را به یک رهاورد 
مش��خص برس��اند. آنچه این تاش را پسندیده تر 
می کرد فراهم کردن بس��تر گفت وگو بین 2 طیف 
هنری با عقاید گوناگون بود که در فضایی محترمانه 
و غیرحاش��یه ای س��عی در واکاوی ای��ن مضامین 
داش��تند. به طور مثال زمانی که بحث کمدی های 
گیش��ه ای و ابتذال در سینما مطرح شد، کیوسک 

با دعوت از علی عطش��انی و کاظم راست گفتار، از 
کارگردانان س��ینما و همچنین محمدتقی فهیم 
به عنوان منتقد س��ینمایی به بررسی این چالش 
پرداخت. همچنین شبکه نمایش خانگی به عنوان 
رقیبی برای تلویزیون و صنعت مکملی برای سینما 
مطرح می شود که بررسی آن در کیوسک با حضور 
سیدامیر پروین حسینی و سعید خندق آبادی شکل 
گرفت. مهاجرت و بازگش��ت هنرمندان از ش��بکه 

ج��م، ورود پول های مش��کوک به س��ینما و... هم 
دیگر موضوعات مهم و استراتژیک عرصه هنر هفتم 
است که کیوس��ک برخاف بسیاری از برنامه های 
سلبریتی محور تلویزیون، جس��ارت ورود به آن را 
پیدا کرد. این موضوع��ات در زمره پراهمیت     ترین 
مسائل سینما به حساب می        آید که برای رشد این 
صنعت باید حل شود، البته گاهی تخصصی شدن 
برخی بحث ها باعث دور شدن فضای برنامه از ذائقه 

مخاطب عام می شد. 
پیشنهاداتی برای ادامه راه ■

با ای��ن همه »کیوس��ک« هیچگاه دس��تاویز 
»س��لبریتی ها« برای دیده ش��دن ق��رار نگرفت و 
موضوعات حاشیه   ای، زرد و غیرضروری را برای به 
چشم آمدن انتخاب نکرد. هر چند برای بیشتر دیده 
ش��دن باید گاهی از حضور سلبریتی ها نیز کمک 
گرفت اما بدون ش��ک راه حل این مس��اله تبدیل 
ش��دن به برنامه های زردی همچون »من و شما« 
هم نیست. به نظر می رسد تنوع بخشیدن به برنامه 
با حضور چند مجری یکی از ضروری ترین مسائلی 
است که کیوسک در صورت ادامه تولید باید آن را 
مورد توجه قرار دهد. در کنار آن، تقلیل پیدا کردن 
یک مجله هنری به سینما موجب می شود مسائل 
و جذابیت  های س��ایر عرصه  های هن��ر و فرهنگ 
مورد غفلت واقع شود. موس��یقی، تئاتر، هنرهای 
تجس��می و ادبیات هرکدام دارای مخاطبان خاص 
و مس��ائل مبتابه زیادی است که می تواند گستره 
کیوسک را از یک برنامه گفت وگومحور سینمایی 
ب��ه یک برنامه جامع، موثق و اثرگذار در حوزه های 
گوناگون فرهنگ و هن��ر تبدیل کند. این تنوع نه 
در محت��وا که در فرم و اج��رای برنامه نیز ضروری 
اس��ت مورد توجه ق��رار گیرد. تنوع لوکیش��ن ها، 
قالب  ه��ای ارائه برنامه و تعدد مجری  های برنامه با 
حضور یک مجری اصلی چهره می تواند طیف  های 
گوناگونی را به کیوس��ک جذب کند؛ هرچند این 
مساله ارتباط مستقیمی با بودجه یک برنامه دارد و 
محیط تنگ لوکیشن کیوسک با چند عدد نمایشگر 
نشان دهنده محدودیت  های مالی باای این برنامه 
اس��ت. زمان پخش کیوس��ک نیز از دیگر عواملی 
اس��ت که باعث شد این برنامه و تیم سازنده آن به 
اندازه شایستگی هایش به چشم نیاید. ساعات پایانی 
شنبه ش��ب، یعنی اولی��ن روز هفته به هیچ عنوان 
نمی تواند زمان مناسبی برای روی آنتن رفتن چنین 
برنامه ای باش��د. در کنار این، تغییرات گاه و بیگاه 
زمان پخش برنام��ه و ناهماهنگی ها در اختصاص 
ساعتی مشخص به کیوسک نیز از دیگر چالش های 
س��ازندگان این برنامه در فص��ل اول آن بود. با این 
وجود، این برنامه نوپا با تیم جوان و دغدغه مند در 
فصل اول خود توانست شایستگی  های حداقلی را 
برای تبدیل شدن به یکی از برنامه  های برند سیما 
ثابت کند و باید منتظر ماند و دید آیا مدیران رسانه 
ملی به فصل دوم و حرفه ای      تر کیوسک تن خواهند 

داد یا خیر؟

جشنواره فجر

وطن امروز  شماره 2632  دوشنبه 24 دی 1397

دریای��ی  ن��ور  راهی��ان  اردوی 
هنرمن��دان نام��ی کش��ورمان، 
طی 3 روز با همکاری س��ازمان سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امی و بسیج این وزارتخانه، 
همچنین س��ازمان بس��یج هنرمندان در منطقه 
دریای��ی بندرعب��اس و جزایر ابوموس��ی و تنب 
کوچک برگزار شد. به گزارش فارس، در این اردو 
که چهره های مشهور س��ینما، تلویزیون، شعر و 
ادبیات، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی حضور 
داش��تند، ابتدا هنرمندان راهی جزیره ابوموسی 
شدند و به بازدید از توان نظامی و عملیاتی سپاه 
پاس��داران در این جزیره اس��تراتژیک پرداختند. 
جعفر دهقان، محمد فیلی، مهران رجبی، انسیه 
شاه حسینی، رامین راس��تاد، فریبا کوثری، زهره 
حمیدی، مینا وحید، مهدی فقیه، مالک س��راج، 
محمد مختاری، رضا فیاضی، جمال شورجه، کاوه 
خداش��ناس و ... از هنرمندان سینما و تلویزیون، 
کورش زارع��ی )هنرمند تئاتر و تلویزیون و مدیر 
مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هن��ری(، نصراه 
قادری )پیشکسوت تئاتر(، ندا ثابتی )هنرمند حوزه 
تئاتر(، رضا اسماعیلی و مصطفی محدثی خراسانی 
)ش��اعر(، بهناز ضرابی زاده )نویسنده(، محمدتقی 

س��ینما(  )منتقد  فهی��م 
اسفندیار قره باغی، جمشید 
عزیزخانی و ستار سهرابی 
از هنرمن��دان  )3 نس��ل 
عرصه موسیقی(، محسن 
تعزیه  میرزاعلی )هنرمند 
و مدی��ر دفتر تعزیه حوزه 

هنری(، داوود عابدی و المیرا ش��ریفی مقدم، زوج 
اجرا در بخش های خبری و سیدکمال هاشم زاده، 
مجری برنامه های مذهبی سیما، حسین قنادیان و 
سیداحمد میرعایی از مدیران فرهنگی کشور در 
این سفر حاضر بودند. همچنین اعظم بروجردی 
نمایش��نامه نویس و کارگردان، طیب��ه پرتویی راد 
مدرس دانش��گاه و نمایش��نامه نویس، وفا طرفه 
بازیگر، عظیم فاح خوشنویس، مجید فدایی منش 
اس��تاد خوشنویسی، محس��ن سلیمانی فارسانی 
بازیگ��ر و مدیرعام��ل انجم��ن تئات��ر انقاب و 
دفاع مق��دس، امیرمس��عود نق��اش زاده م��درس 

دانشگاه و فیلمنامه نویس، 
رئی��س  نظ��ری  کاظ��م 
دانش��گاه هنر صداوسیما، 
عظیمی میرآبادی  مهدی 
پروی��ز  و  تهیه کنن��ده 
فارس��یجانی فیلمس��از و 
م��درس دانش��گاه هم در 
این س��فر حضور داش��تند. هنرمندان حاضر در 
اردوی راهیان نور دریایی در گام نخست عزیمت 
به جزیره ابوموسی با حضور در شناور »طاووس« 
به تماشای فیلمی دیده نشده نشستند که قدرت 
مقابل��ه قایق های تندروی جمهوری اس��امی با 
ناوه��ای هواپیمابر آمریکا را آش��کار می کرد. این 
فیلم، نشان داد که آمریکا و سایر قدرت های بزرگ 
جهان در مقابل مردان بااراده ای که دفاع از مرزهای 
آب��ی ایران را بر عهده دارند، چنان با خضوع رفتار 
می کنند که مجبورند برای گذر از نزدیکی آب های 
کش��ورمان، پرچم خود را پایی��ن آورده و پرچم 

سه رنگ جمهوری اسامی ایران را باا ببرند. آنها 
که از سراس��ر آب های جهان با غرور و تکبر عبور 
می کنند، در خلیج فارس، مقهور قدرت نیروهای 
سپاه هستند. سپس روی عرشه این شناور دریایی، 
اسفندیار قره باغی، خواننده سرود »آمریکا، آمریکا، 
ننگ به نیرنگ تو« با خواندن این سرود تاریخی، 
هنرمندان را به وجد آورد؛ به نحوی که چهره های 
نام آش��نای ایرانی با مش��ت های گره کرده او را در 
خواندن این سرود همراهی می کردند. همچنین، 
مرشد محسن میرزاعلی با اجرای نقالی روی عرشه 
طاووس به مدح موا عل��ی)ع( پرداخت. روز دوم 
این اردو به بازدید از کارخانه کشتی س��ازی ارتش 
جمهوری اس��امی ایران در س��واحل بندرعباس 
گذشت. حضور روی عرشه ناوشکن بزرگ سهند 
و تماشای بخش های مهم آن، با تقدیر از چند تن 
از هنرمندان از س��وی امرای ارتش همراه بود. روز 
سوم نیز جشن میدان پرچم با حضور هنرمندان 
کش��ور و با استقبال باش��کوه حدود 3 هزار نفر از 
مردم بندرعباس مواجه ش��د که به دلیل حضور 
چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و گرفتن 
عکس  یادگاری ش��هروندان جنوب کش��ورمان تا 

پاسی از شب به طول انجامید.

شخصیت های برجسته هنری در خلیج فارس به تماشای اقتدار نیروهای ایرانی نشستند

هنرمندان در راهیان نور دریا
گزارش

سینمای جهان

نگاهی به مجله فرهنگی- هنری »کیوسک« به بهانه پخش آخرین قسمت آن از شبکه 3

کیوسک اندیشه و هنر

سیدمسعود شجاعی طباطبایی خبر داد
انتخاب آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت 

دیدار اعضای ستاد جنبش مردمی پاسداشت 40 سال انقاب با حجت ااسام قرائتی
انقاب اسامی تنها انقابی که به 40 سالگی خود رسیده 

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره 
اس��تقبال  از  مقاوم��ت  هن��ر 
چشمگیر هنرمندان رشته های مختلف هنرهای 
تجس��می کش��ور از بخش های ده گان��ه و داوری 
اولی��ه و انتخاب آثار برگزیده خب��ر داد. به گزارش 

»وطن امروز«، سیدمس��عود 
دبی��ر  ش��جاعی طباطبایی، 
اجرایی این جشنواره با اعام 
این خبر گفت: خوش��بختانه 
چهلمی��ن  آس��تانه  در  و 
سال گشت پیروزی شکوهمند 

انقاب اس��امی ایران شاهد رش��د خیره کننده و 
افزای��ش روزافزون فعاان و هنرمن��دان هنرهای 
تجسمی کش��ور به صورت تشکل های خودجوش 
مردمی و حرکت های جهادی توسط جوانان پویا و 
متخصص ایرانی هستیم. وی افزود: جشنواره پنجم 
هنر مقاومت با تغییر رویکرد در فرم و شیوه اجرایی 
و نیز تغییر در محتوای مضامین یکی از موفق ترین 
ادوار خود را سپری می کند و این جشنواره مسیر 
خود را پیدا کرده است. ان شاءاه در نشستی که با 
حضور اصحاب محترم رسانه و خبرنگاران گرامی 

خواهیم داشت، جزئیات بیشتری از این جشنواره 
و آمار تعداد آثار ارسال شده در بخش های ده گانه 
این جشنواره را تقدیم ملت شریف ایران و جامعه 
هنری خواهیم کرد.  ش��جاعی طباطبایی از انجام 
داوری اولیه بخش های ده گانه و انتخاب آثار برتر و 
برگزیده برای نمایش و اکران 
در مرحله نهای��ی خبر داد و 
افزود: در هر بخش حدود ۴۰ 
اثر توس��ط داوران بخش های 
مربوط انتخاب ش��د و از بین 
این آثار، از پدیدآورندگان آثار 
نهایی که حائز رتبه و جایزه می ش��وند، در مراسم 
اختتامیه تقدیر خواهد ش��د. پنجمین جش��نواره 
»هن��ر مقاوم��ت« با دبیری مس��عود نجابتی و به 
همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت 
فتح در 1۰ بخش »پوس��تر«، »تبلیغات شهری«، 
»کارتون و کاریکاتور«، »تصویرسازی«، »طراحی 
صنعت��ی«، »پرچ��م و کتیب��ه«، »تایپوگرافی«، 
»گرافیک متحرک«، »نقاشی دیجیتال«، »عکس« 
و بخش ویژه »علمی- پژوهش��ی« بهمن ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

اعضای س��تاد جنبش مردمی 
پاسداش��ت ۴۰ س��ال انقاب 
کبیر اس��امی با یاران باوفای امام خمینی)ره( 
ب��ا حض��ور س��ردار محمدرضا نق��دی، معاون 
فرهنگ��ی - اجتماعی س��پاه با حجت ااس��ام 

قرائتی، رئیس س��تاد اقامه 
نم��از دی��دار کردن��د. ب��ه 
گزارش ف��ارس، در ابتدای 
این دیدار سردار محمدرضا 
نقدی طی سخنانی با بیان 
اینکه انقاب اس��امی تنها 

انقابی اس��ت که ۴۰ س��الگی خ��ود را تجربه 
می کند، اظهار داش��ت: دشمنان برای به زمین 
زدن انقاب ش��وروی تنها یک رسانه رادیویی 
به نام رادی��و آزادی ایجاد کردند و از آن طریق 
هم موفق شدند اما برای انقاب اسامی حدود 
27۵ رس��انه دیداری و شنیداری ایجاد شد که 
دائما در حال پمپاژ ناامیدی به مردم هستند اما 
مردم در این ۴۰ سال مقاوم ایستاده اند که این 

باز جای افتخار است. 
در ادامه حجت ااس��ام محسن قرائتی نیز 

با بیان اینکه جای برنامه هایی مثل ش��نبه های 
انق��اب خالی بوده اس��ت، اظهار داش��ت: من 
رئیس نهضت س��وادآموزی بودم. بعد از انقاب 
توانس��تیم از ۵۰ درص��د اف��راد بی س��واد، ۴۰ 
درصد از آنها را با س��واد کنیم که حتی بعضی 
 از آنه��ا ب��ه مرات��ب بااتر 

رسیده اند. 
رئیس س��تاد اقامه نماز 
با بی��ان اینکه توانس��ته ایم 
بع��د از انقاب بی��ش از 2 
ه��زار مس��جد بی��ن راهی 
ایج��اد کنیم، گفت: بعد از انقاب ۴۰ هزار نماز 
جماعت در مدارس برگزار ش��د که قبل انقاب 
حتی یک مورد نماز جماعت در هیچ مدرسه ای 

دیده نمی شد. 
وی در پای��ان ب��ا بیان اینک��ه در جمهوری 
اس��امی کسانی هس��تند که اس��م انقاب را 
خراب می کنند، گف��ت: من یک جمله معروف 
دارم که همه ج��ا آن را بازگو می کنم »توجیه 
نظ��ام حماقت، تضعیف آن  جنایت و تکمیلش 

رسالت است«.

رویدادتجسمی

نما
مصطفی زمانی: تا آخر عمر با یوسف مرا خواهند شناخت

مصطفی زمانی میهمان آخرین قسمت از برنامه کیوسک بود 
که در آن از دوران کنونی خود در بازیگری س�خن گفت. وی 
با اشاره به اینکه استرس این روزهایش بیشتر از زمانی است 
که بازیگر نش�ده ب�ود، توضی�ح داد: در آن زمان یک پدیده 
ناشناخته ای هستی  که می توانی هر لحظه انفجار نبوغ داشته 
باشی          ، مثل تمام بازیگرانی که به اصطاح روی بورس هستند. 

به نظر من وقتی 3-2 سال اول بازیگری ات را می گذرانی، تقریبا 30-20 سال بازیگری دپو شده درونت را 
بازی می کنی. زمانی در ادامه با بیان اینکه این روز ها مشغول بازی در سریال نهنگ آبی است، توضیح داد: 
روزی که گریمم در سریال نهنگ آبی در صفحات مجازی رونمایی شد همه آن را با نقش حضرت یوسف 
قیاس کردند. او در پاس�خ به اینکه آیا از زیر س�ایه نقش یوس�ف در خواهد آمد یا خیر نیز بیان داشت: 
خیلی از کارها هستند که با مرور زمان از یاد می روند و خیلی دیگر از کارها اصوا به زمان ربطی ندارند و 
همیشه در ذهن مردم باقی می مانند. به همین خاطر من مطمئنم روزی که این دنیا را ترک می کنم، همه از 
نقش آفرینی من در سریال حضرت یوسف پیامبر حرف می زنند. سعی می کنم بعد از آن، اسم  های درخور 
دیگری نیز بعد از نام یوسف مطرح شوند.  زمانی همچنین در پاسخ به این نکته که سینما چه چیز   هایی 
را به او داده و چه چیزهایی را از او گرفته، گفت: سینما همه چیز به من داده است. چیزهایی مانند هدف، 
شوق زندگی و موقعیت مالی خوب را به من بخشیده است. این قانون طبیعت است که در ازای آنچه به 
تو می دهد یک چیزهایی را از تو بگیرد. سینما از من معصومیت انسانی را گرفت. تنهایی ای که سراغ آدم 

مشهور می        آید سراغ هیچکس نمی         آید. 
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عنابی ها رکورد ایران را شکستند!
تیم ملی فوتب��ال قطر موفق ش��د در دومین 
بازی خود در جام ملت های آس��یا کره شمالی را با 
۶ گل شکس��ت دهد. تیم ملی فوتبال قطر دیروز 
در دومی��ن دیدار خود در جام ملت  های آس��یا به 
مصاف کره شمالی رفت و موفق شد با نتیجه پرگل 
۶ بر صفر مقابل این حریف به پیروزی برس��د. در 
این مس��ابقه که از گروه پنجم برگزار شد، »المعز 
علی« س��تاره میدان بود و توانست یک تنه 4 گل 
برای قطر به ثمر برس��اند )در دقایق ۹، ۱۱، ۵۵ و 
۶۰(، خوخی بوعام )4۳( و عبدالکریم حسن )۶۸( 
دیگر گل  های قطر را به ثمر رساندند. در دیگر بازی 
این گروه عربستان موفق شده بود لبنان را با 2 گل 
شکست دهد. به این ترتیب عربستان و قطر از این 
گروه صعود خ��ود را به دور بعد قطعی کردند. در 
حال حاضر قطر با ۶ امتیاز و تفاضل گل بیش��تر 
در صدر است و عربستان در جایگاه دوم قرار دارد. 
تیم صدرنشین این گروه بعد از بازی حساس قطر 
با عربستان مشخص خواهد شد. قطر با گل   هایی 
که به ثمر رساند، رکورد بیشترین گل زده در یک 
مسابقه این دوره جام ملت ها را که متعلق به ایران 
بود )ایران مقابل یمن ۵ گل به ثمر رساند( شکست.

صعود ژاپن با برد مقابل عمان
تیم ملی فوتبال ژاپن در دومین دیدار خود در 
جام ملت های آسیا مقابل عمان به پیروزی رسید. 
در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا و از 
گروه ششم،  تیم ژاپن به مصاف عمان رفت که این 
بازی با نتیجه یک بر صفر به س��ود ژاپن به پایان 
رسید. هاراگوچی )2۷( در این مسابقه برای ژاپن 
گلزنی کرد. ژاپن در بازی اول خود موفق شده بود 
 ترکمنستان را شکس��ت بدهد و حاا با این برد،
۶ امتیازی شد تا صعودش به مرحله بعد قطعی شود. 

»جرج لیکنز« سرمربی تیم فوتبال 
تراکتورسازی شد

ج��رج لیکن��ز عص��ر یکش��نبه ب��ا مدیران 
باش��گاه تراکتورس��ازی به توافق دس��ت  یافت تا 
هدای��ت این تی��م را بر عهده بگی��رد. محمدرضا 
زنوزی مطلق مالک باش��گاه تراکتورس��ازی پس 
از بررس��ی گزینه ه��ای م��ورد نظ��ر در نهای��ت 
جرج لیکنز را ب��رای هدایت سرخ پوش��ان تبریز 
انتخ��اب ک��رد. س��رمربی جدید تراکتورس��ازان 
با ی��ک دس��تیار در تبری��ز حاضر خواهد ش��د. 

چرا همه دنبال پوچتینو هستند؟
نیک رایت: تاتنهام موریسیو پوچتینو در 4 سال 
اخیر مدام در حال پیشرفت بوده است. پوچتینو 
در فصل اول حضورش در وایت هارت لین تیمش 
را ب��ه رده پنجم جدول لیگ برتر رس��اند و در ۳ 
فصل بعد همیش��ه بین چهارتای اول قرار گرفت 
و س��همیه چمپیونز لیگ را به دست آورد. اسپرز 
با این روند به احتمال بسیار زیاد فصل آینده هم 
در چمپیونز لیگ حاض��ر خواهد بود. تاتنهام در 
آخرین س��ال حضور در وایت هارت لین قدیمی 
به مقام دوم لیگ رس��ید و فص��ل را بدون حتی 
یک شکس��ت خانگی به پایان برد. آخرین باری 
که سپیدپوشان شمال لندن به چنین دستاوردی 
رس��یده بودند به فصل ۱۹۶4 بازمی گش��ت. در 
ضم��ن تاتنهام در این فصل بیش��ترین گلش در 
لیگ از دهه ۱۹۶۰  به بعد را زد و خط دفاعی اش 
ه��م بهترین آم��ار یک قرن اخی��رش را به ثبت 
رس��اند. تمام این رکوردشکنی ها و پیشرفت های 
تیم پوچتینو در شرایطی به دست آمده که بودجه 
تاتنهام به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر تیم های 
بزرگ لیگ برتر نیست. اسپرز برای این فصل حتی 
یک بازیکن جدید هم نخرید و همچنان مجبور 
است با آماده نش��دن استادیوم خانگی جدیدش 
در ومبل��ی بازی کن��د. با این ح��ال پوچتینو و 
پسرانش فاصله زیادی با صدر جدول ندارند. اگر 
آنها با همین میانگین به امتیاز گرفتن شان ادامه 
دهند، رکورد بیشترین امتیاز در تاریخ حضورشان 
در لیگ برتر را خواهند شکست. اما موفقیت های 
پوچتینو در تاتنهام خبری ت��ازه برای این مربی 
آرژانتینی نیست. پوچتینو در یک فصل کامل که 
مربی ساوتهمپتون بود، بااترین جایگاه در جدول 
لی��گ را در یک دهه اخیر برای ش��ان به دس��ت 
آورد. او پیش از این هم در الیگا س��ابقه گرفتن 
نتایجی فرای انتظارها را داش��ته است. پوچتینو 
در اس��پانیول، تیمی که س��ال ها خودش درآن 
ب��ازی می کرد، یک فرار به یادماندنی از س��قوط 
به دس��ته پایین تر را رق��م زد و در این راه حتی 
بارسلونای پپ گوآردیوا را هم در نوکمپ شکست 
داد. نکته دیگری که از پوچتینو جذاب ترین مربی 
نس��ل خودش را می س��ازد، توجه او به بازیکنان 
آکادمی و رش��د دادن پدیده ه��ای جوان تیمش 
اس��ت. پوچتینو برعکس بسیاری از مربیان دیگر 
به جای ستاره خریدن، ستاره می سازد. هری کین 
تحت رهبری مربی آرژانتینی اش به یکی از بهترین 
مهاجمان جهان تبدیل شده و در 2۱۶ بازی  برای 
تاتنهام پوچتینو ۱۵4 گل زده اس��ت. پوچ از دله 
علی، کریستین اریکسن و سون هونگ مین هم 
ستاره هایی درجه یک ساخته است. هری وینکس 
و اری��ک دایر هم دیگر بازیکنان جوانی بودند که 
با آموزه های او پیش��رفت چش��مگیری داشته اند 
و ح��اا نوبت به خوان فوی��ت، کایل واکرپیترز و 
اولیور اسکیپ رسیده است. خود پوچتینو درباره 
عاق��ه اش ب��ه رش��د دادن اس��تعدادهای جوان 
می گوید: »من عاشق این کارم. فلسفه باشگاهی 
که من در آرژانتین در آن بزرگ شدم یعنی نیولزل 
اولد بویز همیشه بازی دادن به بازیکنان آکادمی 
در تیم اول بوده. ش��اید من تصویری از خودم در 
تم��ام بازیکنان جوانی که به آنه��ا بازی می دهم 
می بینم، چون مربیان من در اولد بویز همیشه به 
جوانان باور داشتند«. پوچتینو در ساوتهمپتون هم 
شانس بازی به کالوم چیمبرز، لوک شاو و جیمز 
واردپراوز را داد و باعث پیشرفت دژان لوورن، آدام 
اانا و ناتانیال کاین ش��د. بی جهت نیست که 
بیش��تر این بازیکنان حاا در تیم های بزرگ تر به 
فوتبال خودشان ادامه می دهند. تمام این کیفیات 
برجسته پوچتینو را بگذارید کنار سبک فوتبالی 
که تیم هایش بازی می کنند تا به جواب این سوال 
که چرا همه دنبال او هستند برسید. اسپرز تحت 
هدایت پوچتینو به هویتی مشخص رسیده و بدل 
به یکی از مقاوم ترین تیم های لیگ برتر ش��ده و 
فاصله بسیاری با آن تیمی که سر الکس فرگوسن 
درباره اش گفته بود »بچه ها اسپرزه دیگه!« گرفته 
است. تاتنهام پوچتینو فوتبالی هجومی، با اتکا به 
س��رعت انتقال باا و پرس شدید در نیمه حریف 
بازی می کند و در س��ال های اخیر نمایش هایی 
بسیار چش��مگیر در اروپا مقابل یوونتوس، رئال 
مادرید، بروسیا دورتموند و بارسلونا داشته است. 
پوچتین��و  زیرس��اخت های تاتنه��ام جدید را به 
بهترین ش��کل ممکن بنا کرده و ح��اا آخرین 
مرحله جام گرفتن اس��ت اما اینک��ه او برای این 
مرحله در تاتنهام باقی بماند یا نه، سوالی است که 

هنوز جوابی قطعی برایش نداریم.

تیم ملی فوتبال ایران عازم دوبی شد
تیم ملی فوتبال ای��ران برای برگزاری بازی با 
تیم عراق در جام ملت های آسیا از ابوظبی عازم 
دوبی ش��د. تیم ملی فوتبال ایران در 2 بازی اول 
خود در جام ملت های آسیا مقابل یمن و ویتنام 
به پیروزی رس��ید. این 2 بازی در شهر ابوظبی 
برگزار ش��د. تیم ملی ایران در سومین و آخرین 
بازی مرحله گروهی روز چهارشنبه در دوبی به 
مصاف تیم عراق خواهد رفت. بر همین اس��اس، 
اعض��ای تیم ای��ران بعدازظهر دیروز یکش��نبه 
ابوظبی را به مقصد دوبی ترک کردند. بازیکنان 
ایران صبح یکش��نبه تمرینات خود را در سالن 

برگزار کردند. 

یادداشت اخبار

تی��م ای��ران در دومین فینال��ش از ۷ فینال این 
بازی ها به پیروزی رسید. یک پیروزی مطمئن برابر 
تیم خوب ویتنام که می تواند هر تیمی را در س��طح 
آسیا این روزها به زحمت بیندازد، بیش از هر چیزی 
بیانگر سطح باای تجربه و ظرفیت فیزیکی و روحی 
تیم ایران بود. نگاهی ب��ه 2 بازی اول تیم ملی ایران 
برابر 2 حریف نسبتا کوچک آسیایی تفاوت سطح تیم 
ای��ران را بعد از 2 دوره حضور متوالی در جام جهانی 
بخوبی نش��ان داد. ایران با کاس جهان��ی وارد این 
بازی ها ش��ده و البته بس��یاری از تیم های حاضر در 
جام ملت های آس��یا در کاس این قاره هستند و به 
همین خاطر اس��ت وقتی ای��ران با 2 حریفش بازی 
کرد مثل بازی های پلی استیش��ن و ایکس باکس که 
یک تیم قوی و ضعیف مقابل هم قرار می گیرند، تیم 
ایران به طرز مشهودی از نظر فیزیکی حتی بزرگ تر 
از حریفش به نظر می رس��ید. این تفاوت سطح آن 
چیزی است که ژاپن و کره پیش از این به آن دست 
یافته اند و حاا ایران چه کی روش بخواهد بیان کند 
و چه به عن��وان یک تاکتیک آنها را پنهان کند نیز 
 یک��ی از 4 تیم قاره آسیاس��ت که در کاس جهانی

بازی می کند.
جنگ دوم ■

۸ س��ال حضور مداوم کارلوس کی روش با وجود 
نقدهایی که نسبت به پروازی بودن و عدم حضورش 
در ای��ران همواره به او وارد بوده، تیمی  منس��جم از 
ایران ساخته است. کی روش عاوه بر مدیریت قوی 
روی تیم ملی و س��اختن تیمی با کمترین حاش��یه 
و مش��کاتی از این دس��ت، تیم را از نظر بدنی ارتقا 
داده است اما همه اتفاقاتی که در تیم ایران رخ داده 
فیزیکی و فنی نبودند؛ تی��م ایران از نظر روحی نیز 

ارتقا پیدا کرده اس��ت. می گویند تیم ها شبیه مربی 
خود می شوند؛ کارلوس کی روش یک مربی جنگجو، 
بی رحم و خس��تگی ناپذیر است. او برخاف خیلی از 
مربیان که ترجیح می دهند ش��طرنج بازی کنند یا 
بل��وف بزنند، ترجیح می دهد بجنگ��د. فوتبال برای 
کی روش بازی افکار و مهره ها نیست، برای کی روش 
فوتب��ال جنگی تمام عیار اس��ت که بای��د در آن به 
پیروزی رس��ید، چراکه شکست در جنگ به معنای 

پایان زندگی است.
دلیل تغییرات تیم کی روش چه بود؟ ■

می پرسند دلیل تغییرات کی روش در بازی دوم 
چه بوده. کی روش در بازی برابر ویتنام، ۳ بازیکن از 
ترکیب ۱۱نفره بازی اولش مقابل یمن را عوض کرد.

نخست کنعانی زادگان را در قلب دفاع جایگزین 
مجید حسینی کرد. حسینی در همان بازی اول جای 
خود را در ترکیب از دست داد. او در نیمه اول بازی با 
یمن، یکی، دو اشتباه وحشتناک داشت و تکل دقیقه 
۳۰ وی هم مستحق کارت قرمز بود؛ حداقل خیلی 
از کارشناسان داوری که چنین می گفتند. حسینی 
البته با خوش شانسی از دست داور بازی گریخت اما 
کی روش بازی عصبی او را تاب نیاورد و در همان بازی 

و در ابتدای نیمه دوم وی را عوض کرد. 
تغییر دوم اما جابه جای��ی رامین رضاییان و  وریا 
غفوری بود. با اینکه اعتماد همیش��گی کی روش به 
رامی��ن منتقدان��ی دارد اما او در ب��ازی اول از جمله 
بازیکنان خوب ما بود. هماهنگی او با طارمی چشم نواز 

بود و بیرون رفتنش از ترکیب دور از انتظار. غفوری 
در بازی با ویتنام هرگز نتوانست بازی درخشان رامین 
را تکرار کند و باید دید کی روش برای بازی های بعد 

کدام یک را برای بک  راست انتخاب می کند.
تغییر س��وم اما مربوط به فیکس ش��دن سامان 
ق��دوس ب��ود. ای��ن تغییر قطع��ا کمک زی��ادی به 
چش��م نوازی بازی با ویتنام کرد. بازی ایران و ویتنام 
)بویژه نیم��ه اولش(، یک��ی از مدرن ترین و بهترین 
بازی های ایران در چندس��ال گذش��ته بود و سامان 
در این بین نقش تعیین کننده ای داشت. او و اشکان 
دژآگه از جمله مع��دود بازیکنان تکنیکی-فیزیکی 
ایران هستند و همین باعث عاقه مشترک کی روش 

و فوتبال دوستان به آنها شده است.

زهره فاح زاده: تازه از اسپانیا برگشته بود. تیر ۹۱ بود، 
آبی های پایتخت که آن روزها در فصل نقل وانتقاات 
با مدیرعامل وقت خود بمب می ترکاندند، ش��اه ماهی 
الیگایی را به تور انداختند. استقالی بود و خوشحال و 
مسرور از اینکه به تیم محبوبش پیوسته اما مشکاتی 
هم با دروازه بان تیم پیدا کرد و سرانجام پس از ۱/۵ فصل 
از تیم جدا شد و با قراردادی 4 ماهه به الکویت پیوست.

نکونام پ��س از کویت، مجدداً س��ری هم به تیم 
الیگایی خود، اوساسونا زد و سپس تیر ۹4 بار دیگر 
به لیگ ایران و این بار به تیم سایپا پیوست. اما جواد 
بیشتر از نیم فصل دوام نیاورد و با العربی قطر قرارداد 
امضا کرد. سرانجام پس از عملکرد ضعیف در این تیم، 
تیرماه ۹۵ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. هرچند 
بارها در مصاحبه هایش گفته بود خیلی دوست داشته 
با پیراهن اس��تقال از فوتب��ال خداحافظی کند ولی 
هرگز این اتفاق نیفتاد. اما نکونام خیلی زود می خواست 
به جرگه مربیان بپیون��دد. این را ملکه ذهنش کرده 
ب��ود که هرچه در آن چند س��ال دوری از وطن و در 
اسپانیا آموخته، در کشورش اجرا کند. نخستین تجربه 

مربیگری چه جایی بهتر از تیم ملی؟
او شد دستیار کارلوس کی روش و خوب می دانست 
در ترکی��ب کادرفنی تیم ملی برای هر ایرانی ای جواز 
کس��ب صادر نمی ش��ود. خیلی ها آمدند و رفتند اما 
شماره ۶ تازه خداحافظی کرده تیم ملی روی نیمکت 

تیم کشورش آن هم به عنوان دستیار نشست.
خیلی س��ابقه اش طوانی نش��د. دقیقاً مثل همه 
ایرانی هایی که ک��ی روش یک مرتبه در رحمت را به 
روی ش��ان باز کرد و یک مرتبه هم بس��ت، داستانش 
تکراری شد و با اتفاقاتی که در اردوی امارات در زمان 
حضورش رخ داد، از تیم ملی کنار رفت. به قول خودش 

»اگر در تیم می ماند، جواد نکونام نبود«.
نکونام اولین س��رمربیگری اش را با تیم لیگ یکی 
»خونه به خونه« بابل تجربه کرد. تیم بابلی با هدایت 
او نتایج خوبی گرفت و جزو باانشینان لیگ یک بود 
و مهم ت��ر از آن به نیمه نهایی جام حذفی رس��ید اما 
نکونام یک مرتبه از ادامه کار در این تیم منصرف شد 
و با چرخش ۱۸۰ درجه ای سر از تیم پرشور »نساجی 
مازندران« درآورد. اوج هنرنمایی نکونام صعود نساجی 

به لیگ برتر بود. او خیلی زود و در کمترین زمان ممکن 
تیم قائمش��هری را به لیگ برتر آورد اما در لیگ برتر 
شرایط سخت و سخت تر دنبال شد و تیم نکونام یارای 
مقابله با حریفان لیگ برتری ای که تا بن دندان مسلح 
بودند را نداشت. تیم او در پایان نیم فصل در جایگاه دهم 
ایستاد و تنها ۶ امتیاز با قعرنشین لیگ فاصله داشت اما 
در تعطیات نیم فصل باز هم خبری از جانب او همگان 
را شوکه کرد؛ »نکونام از نساجی مازندران استعفا داد و 
به پیکان پیوست«. باز هم نکونام تیم خود را یک مرتبه 
ره��ا کرده بود. باز ه��م با بی توجهی به تعهداتش قرار 
بود دس��ت تیمش را ای پوست گردو بگذارد و برود. 
حتی با وجود فسخ نکردن با نساجی، در باشگاه پیکان 
حضور پی��دا کرد اما مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو 
جلوی قرارداد بستن پیکان با نکونام را گرفت. به گفته 
مدیرعام��ل، پیکانی ها باید با یک مرب��ی  آزاد قرارداد 
ببندند نه با نکونامی که همچنان با نس��اجی قرارداد 
دارد. همین هم ش��د، حسین فرکی، سرمربی پیکان 
ش��د و نکونام دس��ت از پا درازتر به نساجی بازگشت. 
اما 2 روز نگذش��ته بود که این مرب��ی جوان باز هم از 
هدایت نس��اجی کناره گیری کرد. حاا هم نساجی با 
چند  گزینه برای جانشینی نکونام در حال مذاکره است.
ش��اید جواد فکر می کرد نازش خریدار دارد و تیم 
نس��اجی باز هم س��راغش می رود اما با آمدن س��یل 
گزینه ها برای مربیگری در نساجی، نکونام دیگر جایی 
در این تیم نخواهد داشت. حاا جواد الیگایی از پیکان 
رانده و از نساجی مانده شده و نیم فصل دوم لیگ برتر 
را باید بدون تیم س��ر کند، مگر اینکه تیمی در ادامه 

رقابت ها نتایج ضعیفی بگیرد و پیشنهادی به او دهد.
اما آنچه در تمام سال هایی که پس از بازگشت از 
اوساسونا در رفتار نکونام تأثیر داشته، جدا از تجربه و 
آموختن فوتبال حرفه ای، کم طاقت بودن و عدم تعهد 
به قراردادش بوده است. او سابقه یک مرتبه رها کردن 
اس��تقال و سایپا در دوران بازی کردنش و نساجی و 
خونه به خون��ه در دوران مربیگ��ری اش را دارد. به نظر 
می آی��د نکونام ابتدا باید با خودش کنار بیاید. قبل از 
آموختن هر نکته ای از فوتبال، او باید صبوری و عمل 
به تعهداتش را بیاموزد. او باید کمی ناز کردن هایش را 

کنار بگذارد و لگد به بخت خودش نزند.

به بهانه خروج عجیب نکونام از نساجی
همه چیز آموخت جز صبر

تنه��ا پ��س از 2 ب��ازی جام ملت های آس��یا، 
۷ بازیک��ن روی گل ه��ای تیم ملی فوتب��ال ایران 
تاثیرگذار بوده اند.پی��روزی مقابل ویتنام، دومین 
پیروزی تیم ملی در این دوره جام ملت های آس��یا 
بود. با گذش��ت همین 2 بازی، تا امروز ۷ بازیکن 
ایرانی توانس��ته اند به صورت مستقیم روی گل ها 
تاثیرگذار باش��ند. مهدی ترابی ک��ه مقابل یمن 
شوت تماشایی اش به تیرک خورد، آخرین بازیکنی 
بود که به این فهرس��ت وارد شد. در بازی با یمن، 

طارم��ی، آزم��ون و قدوس گل زدن��د و رضاییان، 
پورعلی گنج��ی و دژآگه پایه گ��ذار گل های ایران 
بودن��د. در بازی با ویتنام هم هر دو گل تیم ملی را 
آزمون زد و یک گل را قدوس ساخت اما روی گل 
دوم، ترابی بازیکن جدیدی بود که توانس��ت روی 
گل های زده ایران تاثیرگذار باش��د؛ موضوعی که 

نشان می دهد حریفان تیم ملی برای مهار خط آتش 
تیم کی  روش چه کار سختی دارند. سردار آزمون 
با ۳ گل و مهدی طارمی با 2 گل و یک پاس گل، 
تاثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی هستند. بعد از آنها 
با تاثیرگذاری روی ۳ گل، سامان قدوس با یک گل 
و یک پاس گل ق��رار دارد. دژآگه، پورعلی گنجی، 

رضایی��ان و ترابی هم هر کدام روی یک گل تاثیر 
داشته اند. این آمار در حالی ثبت شده که علیرضا 
جهانبخش، گرانقیمت ترین بازیکن ایران و دومین 
بازیکن گرانقیمت جام ملت ها به خاطر مصدومیت 
هنوز برای تیم ملی بازی نکرده و کریم انصاری فرد 
ه��م فقط دقایق کوتاهی به میدان رفته اس��ت. با 
پررنگ ش��دن این 2 نف��ر در ترکیب اصلی، تنوع 
گلزنی و گل س��ازی ایران در جام ملت ها می تواند 

از این هم بیشتر بشود.

ترابی هفتمین شکارچی تیم ملی
ترسناک مثل ایران

بررسی تغییرات تیم ملی در بازی دوم مقابل ویتنام

به سوی تکامل

خبر
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گ�روه بین المل�ل: انفجار نانوای��ی در پاریس هم 
نتوانس��ت موج اعتراضات ضددولتی در فرانس��ه 
را  منحرف کند و کانون خبری را به س��وی خود 
بچرخاند. پیش بینی می شد نهمین شنبه اعتراضی 
در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه با ریزش 
شدید معترضان موس��وم به جلیقه زرد ها روبه رو 
شود اما این قیام خیابانی بار دیگر نشان داد تا چه 
میزان در میان گروه های مختلف طبقه متوسط 
فرانسه حامی دارد. گزارش ها نشان می دهد بیش 
از 84 هزار فرانسوی در اعتراض به سیاست های 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به خیابان ها آمدند 
و خشونت پلیس علیه معترضان طی هفته های 
گذش��ته هم نتوانسته عما فضا را تحت کنترل 
قرار دهد. گردشگران خارجی نسبت به ناآرامی ها 
در فرانسه واکنش نشان داده و در حال ترک این 
کش��ور هستند. گفته می شود این گردشگران بر 
این باورند که فرانس��ه دیگر جای مناسبی برای 
گذراندن اوقات شان نیست. شهرهای بزرگ درگیر 
شدیدترین تنش های خیابانی هستند و جامعه 
چندوجهی فرانسه از اختافات میان طبقات رنج 
می برد؛ مساله ای که از پایان دوران ژاک شیراک 
می توان ریش��ه های آن را ردیاب��ی کرد. در حال 
حاضر دولت فرانسه رو به تبلیغات معمول آورده 
و تاش می کند نشان دهد این جنبش از سوی 

نیروهای خارجی حمایت می شود. 
این گروه های خارجی براس��تی چه کس��انی 
هس��تند که دموکراس��ی به اصطاح فرانکوفون 
مک��رون را تهدید می کنند؟ چه اهدافی را دنبال 
می کنن��د و چگونه می توانن��د در جامعه قطبی 
فرانسه بسیج 84 هزار نفری را پس از 9 هفته در 
پایتخت ایجاد کنند. در همین حال خبرگزاری ها 
گزارش می دهند پلیس پاریس در نهمین هفته از 
اعتراضات متوالی علیه اصاحات اقتصادی امانوئل 
مکرون، تاش کرد با آب پرفش��ار و گاز اشک آور 
معترضان جلیقه زردی را که اطراف طاق نصرت 
تجمع ک��رده  بودند، متفرق کند. راهپیمایی روز 
شنبه هزاران تن از معترضان فرانسوی در پاریس 
پر سر و صدا بود اما عمدتا به صورت مسالمت آمیز 
برگزار شد. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش 
داد، گروه کوچکی از معترضان از مسیر اصلی جدا 
ش��دند و بطری و سایر اش��یا را به سمت پلیس 
پرتاب کردند. در همین حال گزارش های تکمیلی 
از جنبش جلیقه زرد ها نشان می دهد در حالی که 
معترضان به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست  های 
دولت امانوئل مکرون موس��وم به جلیقه زردها در 
نهمین شنبه سیاه به برگزاری تجمعات خود ادامه 
دادند، پلیس هم دس��ت کم ۱۰۲ نفر را بازداشت 
کرد. در خیابان معروف شانزه لیزه نیز تنش میان 
نیروهای پلیس و جلیقه زردها باا گرفت و منجر 

به درگیری شدیدی شد. برخی شاهدان همچنین 
از شلیک گلوله  های پاستیکی توسط پلیس به 

سوی معترضان خبر داده  اند. 
معترضان جلیقه زرد در فرانسه در نهمین هفته 
متوالی اعتراضات خود نخست روبه روی ساختمان 
وزارت اقتصاد جمع شدند و پس از آن به سمت 
ط��اق نصرت پاریس حرکت کردند که در آنجا با 
پلیس درگیر شدند. معترضان همچنین خواستار 
زندانی شدن الکساندر بناا، همکار نزدیک امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه شدند که سال 
گذشته به گفته مقامات قضایی فرانسه در حمله 
ب��ه معترضان روز جهانی کارگر دس��ت داش��ته 
اس��ت و حال نیز متهم اصلی سرکوب معترضان 

جلیقه زرد به شمار می رود. 

گفتنی اس��ت حدود ۲8۷ ه��زار نفر از مردم 
فرانسه تحت عنوان »جلیقه زردها« سازماندهی 
ش��ده  و از روز ش��نبه ۱۷ نوامبر س��ال گذشته 
میادی در اعتراض ب��ه تصمیم دولت مبنی بر 
اعمال تعرفه اضافی بر سوخت دست به اعتراض 
زده ان��د. نباید فراموش کرد که دلیل خش��ونت  
پلیس در مقابل معترضان، مصوبه دولت کنونی 
فرانسه نیس��ت، بلکه اس��تبداد طبقه حاکمه و 
سرمایه در کشورهای غربی در مقابل معترضان 
مساله مهمی است که در بررسی موضوع فرانسه 
باید به آن توجه جدی داش��ت. فرانس��ه در حال 
حاضر قادر به بازسازی اعتماد از دست رفته میان 
دولت و مردم و نیروهای پلیس و مردم نیست به 
همین جهت است که چالش برانگیزترین بحران 

پس از جنگ دوم جهانی مساله جلیقه زرد ها در 
فرانسه به شمار می رود که می تواند مسیر دولت 
و محور دولت � ملت را در این  کشور دستخوش 
تغییر کند. در همین حال، خشونت پلیس علیه 
معترضان و استفاده از شوکر برقی و گاز  اشک آور، 
جلیقه زرد ها را نترس��انده است و این مهم نشان 
می ده��د دهمین ش��نبه اعتراضی در فرانس��ه 
می تواند کابوس هفته جاری مکرون و یارانش در 
کاخ الیزه باش��د. از سوی دیگر اما جریان راست 
فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن از جلیقه زردها 
و آسیب دیدگان آنها در تظاهرات های ضددولتی 
برای انتخابات کلیدی آینده پارلمان اروپا استفاده 
خواهد کرد. در میان لیس��ت ش��رکت کنندگان 
جریان راس��ت در این انتخابات باید به رهبر ۲3 
ساله و دانشجوی س��ابق جغرافیا اشاره کرد که 
توانسته است در میان جریان راست گرای فرانسه 
ب��رای خود جایگاه خوبی دس��ت و پ��ا کند. در 
همین حال اروپای پیر موسوم به فرانسه، انگلیس 
و ایتالی��ا در محور تغییرات ق��رار دارد و در تمام 
این کش��ورها شاهد اعتراضات عمومی به اشکال 
مختلف و در محورهای جدیدی هستیم به طوری 
که در ایتالیا دولت راست گرا توانسته رقبای همراه 
ب��ا اروپای متحد خود را کنار بزند و در فرانس��ه 
وضعیت بحرانی اس��ت. در انگلیس هم ش��رایط 
آنطور که گزارش ها نشان می دهد برای رسیدن 
به توافقی برای خروج از اتحادیه اروپایی چندان 

امیدوار کننده نیست.

گاز اشک آور و گلوله های پاستیکی هم  جلیقه زرد ها را نترساند

اروپای پیردرحال پوست اندازی 

پازل
رهبر جلیقه زردهای فرانسه بازداشت شد

جیمز گودارد )James Goddard(، رهبر جلیقه زردهای فرانس�ه روز شنبه و در 
حال�ی که معترضان به اوضاع اقتصادی این کش�ور و سیاس�ت   های دولت امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری در نهمین ش�نبه س�یاه در حال برگ�زاری تجمعات خود 
بودند، در لندن بازداشت شد.  رهبر جلیقه زردهای فرانسه در مقابل ایستگاه مترو 
»سنت جیمز پارک« واقع در لندن، جایی که گروه   های راست افراطی و طرفداران 
بریگزیت با الگوبرداری از تظاهرات فرانسه جلیقه زرد پوشیده و قصد داشتند به 
روند خروج این کشور از اتحادیه اروپایی اعتراض کنند، بازداشت شده است. گفتنی است، جلیقه زردهای 
انگلیسی از هفته گذشته که نمایندگان مجلس عوام این کشور بررسی توافقنامه بریگزیت دولت »ترزا 
می« را آغاز کرده     اند، در مقابل پارلمان تجمع کرده و شعارهایی را علیه نمایندگان طرفدار ماندن لندن 

در اروپا سر داده  اند.

یادداشت

حرف و حديث ها درباره بازگشت 
سوريه به اتحاديه عرب

احمد کاظ�م زاده: این روزها 
چن��د عام��ل موجب ش��ده 
بازگشت س��وریه به اتحادیه 
عرب در کان��ون رایزني هاي 
اعضاي ای��ن اتحادی��ه قرار 
گیرد؛ نخس��ت در پیش بودن نشست سران 
اقتصادي و اجتماع��ي اتحادیه عرب که قرار 
اس��ت اواخر ماه ژانویه در بی��روت، پایتخت 
لبنان برگزار شود، دوم نشست ساانه اتحادیه 
عرب که قرار است ماه مارس در تونس برگزار 
ش��ود و سوم شکس��ت کامل پروژه براندازي 
در س��وریه و ابراز تمایل برخي اعضاي اصلي 
ای��ن پ��روژه و در راس آن عربس��تان ب��راي 
عادي س��ازي روابط خ��ود با س��وریه. درباره 
نشس��ت بیروت چند مسأله وجود دارد که به 
نوعي با بحث هاي مربوط به بازگشت سوریه 
نیز ارتباط پیدا کرده اس��ت؛ نخس��ت اینکه 
تشکیل دولت جدید این کشور به رغم گذشت 
ح��دود 8 ماه از برگ��زاري انتخابات پارلماني 
در هال��ه اي از ابهام ق��رار دارد. امتناع جریان 
المستقبل به رهبري سعد حریري از اعطاي 
یک پس��ت وزارتي از س��همیه این جناح به 
نمایندگان سني مستقل و هوادار مقاومت یا 
افزایش تعدادي اعضاي کابینه به 3۲ نفر که 
زمینه را براي حل بن بست پیش آمده برطرف 
کند، از جمله عوامل تطویل تش��کیل کابینه 
و دولت جدید در این کش��ور بوده اس��ت. در 
حال حاضر برخي مقامات از جمله نبیه بري، 
میزباني نشست سران عرب را در نبود دولت 
جدید غیرعملي مي دانند اما برخي دیگر مانند 
میشل عون، رئیس جمهوري بر این اعتقادند 
که دولت قبلي همچنان به وظایف خود ادامه 
مي دهد و لذا مشکلي درباره میزباني نشست 
س��ران عرب نیس��ت. دوم اینکه افرادي مثل 
سعد حریري، نخس��ت وزیر یا سمیر جعجع، 
رئیس ق��وات لبنان که کرس��ي هاي خود را 
در پارلم��ان جدید افزای��ش داده، از مدافعان 
و حامیان براندازي دولت بش��ار اس��د بودند، 
لذا نمي توانند براحتي با  بازگش��ت سوریه به 
اتحادیه عرب و بویژه ش��رکت بش��ار اسد در 
نشس��ت بیروت کنار بیایند. درباره نشس��ت 
س��اانه س��ران اتحادیه ع��رب در تونس نیز 
هم��ان بحث ه��اي کلي مربوط به بازگش��ت 
س��وریه به این اتحادیه که بر نشست بیروت 
س��ایه افکنده تا ح��دودي مطرح اس��ت اما 
این نشس��ت از یک جه��ت مي تواند در مهار 
واگرایي هاي جاري در این اتحادیه موثر باشد؛ 
در ح��ال حاض��ر یکي از ش��کاف هاي جاري 
دراتحادی��ه عرب نحوه برخورد با جنبش هاي 
اخوان المس��لمین اس��ت که برخي کشورها 
مانند قطر در مسیر همراهي با این جنبش ها 
و برخي دیگر مانند مصر، امارات و عربس��تان 
در مسیر سرکوب این جنبش ها قرار دارند و 
در این میان تونس از جمله کشورهایی است 
که تا حدودي نقش متوازن را داش��ته، لذا به 
نظر مي رس��د مي تواند در مهار این واگرایي و 
شکاف هاي موجود موثر باشد. درباره شکست 
پروژه براندازي به عن��وان یکي از متغیرهاي 
اصل��ي تاثیرگذار در درخواس��ت از س��وریه 
براي بازگش��ت به اتحادیه عرب نیز مي توان 
گفت برخي کش��ورهاي عرب مانند سودان          ، 
امارات          ، بحرین          ، مصر و موریتاني با چراغ سبز 
عربستان به تاش هایی در جهت عادي سازي 
روابط خود دس��ت زده  اند، ضمن اینکه خود 
عربس��تان نیز عادل الجبیر را از مقام وزارت 
خارجه برکنار کرده اس��ت ک��ه بارها بر لزوم 
برکناري بش��ار اس��د تاکید کرده ب��ود. این 
حرکت ه��ا در ظاهر مثبت به نظر مي رس��د 
اما درباره انگیزه واقعي عربس��تان هنوز ابهام 
وجود دارد و به طور دقیق مش��خص نیست 
آی��ا این حرکت ه��ا به مفهوم تغیی��ر رویکرد 
در سیاس��ت قبلي عربستان اس��ت یا اینکه 
ترفند جدید یا یک عملیات فریب اس��ت که 
مي توان��د در چارچ��وب اهداف اعام نش��ده 
ترام��پ از خارج ک��ردن نیروه��اي آمریکا از 
س��وریه معنا پیدا کند. در صورتي که تغییر 
رویکرد عربس��تان جدي و راهبردي باش��د و 
با اتخاذ اقدامات جبراني براي زدودن حداقل 
بخش��ي از آثار مخرب پروژه براندازي همراه 
باش��د، در این صورت مي توان به آثار مثبت 
عادي س��ازي روابط عربستان و همپیمانان با 
سوریه و همچنین درخواس��ت از این کشور 
براي بازگشت به اتحادیه عرب خوشبین بود 
اما اگر این تغییرات جنبه ظاهري و تاکتیکي 
داشته باشد، در این صورت باید مراقب اهداف 
اعام نش��ده از این تغیی��رات و تحوات بود. 
در وضعیت کنوني و تا قبل از برطرف ش��دن 
ابهامات موج��ود در این زمینه آنچه مي تواند 
به نفع تقویت ثبات در س��وریه باشد، تقویت 
روابط و همکاري هاي مثل��ث ایران          ، ترکیه و 
روس��یه درباره تحوات س��وریه و همچنین 
بسترس��ازي براي ورود سوریه و عراق به این 
مجموعه و تشکیل اتحاد 5 ضلعي براي حفظ 

ثبات در سوریه پس از خروج آمریکاست.

چهارگوشه

زلزله در کابینه يونان
وزی��ر دفاع یونان روز گذش��ته از مقام خود 
استعفا کرد. این اس��تعفا در حالی است که در 
همه پرس��ی مقدونیه، مردم این کش��ور رأی به 
تغییر نام به مقدونیه ش��مالی داده بودند. یونان 
همواره از مخالفان پیوس��تن مقدونیه به پیمان 
نظام��ی- تهاجم��ی ناتو بوده اس��ت و اکنون با 
اع��ام این نتایج باید رویه خ��ود را عوض کند. 
»پانوس کامنوس« وزیر دفاع یونان در اعتراض 
ب��ه توافقی که قرار اس��ت به تغییر نام کش��ور 
همس��ایه- مقدونیه- منجر شود، از سمت خود 
استعفا کرده اس��ت. وی ریاست حزب ائتافی 
»یونانی های مس��تقل« را بر عهده دارد و گمان 
می رود س��ایر وزرای هم حزب��ی وی نیز کابینه 
دولت آتن را ترک کنند. الکس��یس سیپراس، 
نخست وزیر یونان، قرار بود یکشنبه با کامنوس 
دیدار کند تا ش��اید اختاف نظرها درباره توافق 
تغییر نام مقدونیه را حل وفصل کنند. کامنوس 
پیش تر هم تهدید کرده بود که قانونگذارانش را 

از دولت خارج خواهد کرد.

سوت زنان تا مرکز بلگراد
تظاه��رات در صربس��تان با ض��رب و جرح 
یکی از سیاس��تمداران مخالف دولت آغاز ش��د 
و پ��س از آن درخواس��ت ها برای دموکراس��ی 
بیشتر و پایان خش��ونت سیاسی در صربستان 
افزایش یافت. منتقدان صربس��تانی، الکساندر 
ووجیچ          ، رئیس جمهوری صربس��تان را به ایجاد 
فضای رعب و وحش��ت و سخنرانی های مملو از 
نف��رت علیه مخالفان در این کش��ور و همزمان 
تحکیم پای��گاه قدرتش متهم می کنن��د. او اما 
تم��ام این اتهامات را رد می کند. در همین حال 
جمعیت معترض��ان در دمای زیر صفر درجه و 
در خیابان های یخ زده، سوت زنان به سمت مرکز 

بلگراد حرکت کردند.

وزير قطری: شورای همکاری 
خلیج فارس هیچ قدرتی ندارد

وزی��ر خارجه قطر در ادام��ه انتقادهای تند 
علیه شورای همکاری خلیج فارس، گفته است 
که این ش��ورا و دبیرکل آن هیچ قدرتی ندارند. 
طبق این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
این اظه��ارات را در جریان دیدار با عبداللطیف 
الزیانی، دبیرکل اتحادیه عرب و یوسف بن علوی، 
وزیر خارجه عمان در دوحه بیان کرد و متذکر 
ش��د شورای همکاری خلیج فارس نیاز به اصول 
و قوانی��ن جدید دارد. بحران ش��ورای همکاری 
خلیج فارس با قطع روابط دیپلماتیک 4 کشور 
عربی مصر، امارات، بحرین و عربستان سعودی 
با قطر در پنجم ژوئن س��ال ۲۰۱۷ به اوج خود 
رسید. این در حالی ا ست که وزیر خارجه آمریکا 
که در سفر منطقه ای به س��ر می برد، ماموریت 
اساسی دولت ترامپ یعنی متحد کردن اعضای 
ای��ن ش��ورای از هم پاش��یده را به امی��د ایجاد 
همگرایی میان آنها علیه ایران، پیگیری می کند.

غزه زير آماج جنگنده های صهیونیستی
ارتش رژیم صهیونیس��تی بامداد یکش��نبه 
مناطقی در نوار غزه را آماج حمات جنگند ه های 
خ��ود قرار داد. منابع فلس��طینی گزارش دادند 
جنگنده های رژیم صهیونیستی در پی گشت زنی 
در حری��م هوای��ی غ��زه مواضع��ی در اطراف 
مقبره الشهدا در ش��رق جبالیا را هدف گرفتند. 
در همین حال، نقاطی در ش��رق غزه و ش��مال 
آن نی��ز هدف حمات توپخان��ه ای قرار گرفت. 
جنگنده های اسرائیلی مقر الیرموک وابسته به 
گردان های القسام ش��اخه نظامی حماس را در 
شرق محله الشجاعیه بمباران کردند. همچنین 
توپخان��ه  رژیم صهیونیس��تی مرک��ز دیده بانی 
مقاوم��ت در ش��رق غزه را هدف گرفت. ش��ب 
گذش��ته ارتش رژیم صهیونیس��تی از به صدا 
درآمدن آژیرهای خطر در منطقه غاف غزه خبر 
داده و مدعی شده بود، راکتی از غزه به اسرائیل 

شلیک شده است.

شکست اسرائیل در شنود حماس
شاخه نظامی جنبش مقاومت اسامی فلسطین 
پرده از اهداف پنهان عملیات ناکام 3 ماه پیش 
صهیونیس��ت ها در عمق باریکه غزه برداش��ت. 
س��خنگوی گردان های ش��هید عزالدین قسام 
شاخه نظامی حماس، عصر روز شنبه جزئیات 
پش��ت پرده عملیات اوایل نوامب��ر ۲۰۱8 را که 
در آن تیپ گوانی، نیروی ویژه کماندوی رژیم 

صهیونیستی زمینگیر شد، تشریح کرد.
در ای��ن عملی��ات ک��ه به »لبه شمش��یر« 
معروف ش��ده با لو رفتن هسته اصلی نیروهای 
ضربت اس��رائیلی در مناطق کوهس��تانی شرق 
خان یونس، یوس��ی امی��ر 44 س��اله، فرمانده 
عملیات و معاون تیپ گوانی توسط مجاهدان 
فلسطینی در پوششی مبدل شناسایی شد و به 
هاکت رسید و رژیم اشغالگر مجبور شد برای 
بازگرداندن نیروهایش از نوار غزه و رد گم کردن 
درب��اره اهداف اصلی عملیات به بمباران باریکه 
و همچنین یک ش��بکه تلویزیونی فلس��طینی 
بپردازد که صحنه های تار و مار شدن اسرائیلی ها 

را منتشر کرده بود.
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حم��ات  عط�وان:  عبدالب�اری 
موش��کی تجاوزگران��ه اس��رائیل 
به ش��هرک الکس��وه و پیرامون 
ف��رودگاه بین المللی دمش��ق در 
سوریه برای مان غیرمنتظره نبود؛ 
م��ا بخوبی می دانیم ک��ه تل آویو 
بزرگ ترین بازن��ده بهبود اوضاع 
سوریه و مقاومت ارتش آن و بازگشت بیشتر قلمرو 
سوریه به حاکمیت دولت است. اما ۲ موضوع ما را 
غافلگیر کرد، نخس��ت شادی برخی عرب ها از این 
حمله علیه پایتخت کشوری که پرچمدار مقاومت 
است، دوم همزمانی حمله اسرائیل با سفر دوره ای 
مای��ک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به چند کش��ور 

عربی.  
هواپیماهای متجاوز اسرائیلی مثل حمله مشابه 
قبلی که اواخر دسامبر گذشته به سوریه داشتند، 
جرأت نکردند حریم هوایی سوریه را نقض کنند و 
موشک های خود را از آسمان لبنان شلیک کردند 
چون بخوبی می دانند که با پاسخ قوی که سرنگونی 
این هواپیماهاست روبه رو می شوند؛ همان گونه که 
یک هواپیمای اف۱6 اسرائیل تقریبا یک سال پیش 

توسط سوریه سرنگون شد. 
بیانیه نظامی س��وریه که با ش��فافیت تمام از 
این تجاوز رژیم صهیونیس��تی خبر داد نیز تاکید 
کرد دمش��ق موشک های شلیک ش��ده توسط این 

رژی��م را دفع و 6 فروند از 8 فروند موش��کی را که 
از ۲ هواپیمای متجاوز اس��رائیلی از سمت آسمان 
لبنان آمده، س��رنگون کرده است و این موشک ها 
به هیچکدام از اهداف شان اصابت نکردند. اسرائیل 
با وجود اینکه طی سال های اخیر بیش از ۲۲۰ بار 
به سوریه حمله کرده اما اصا نتوانسته بر عظمت 
حضور ای��ران یا زرادخانه موش��کی حزب اه تاثیر 
بگ��ذارد.  زرادخانه ای که بزرگ ش��ده و به بیش از 
۱5۰ هزار موشک با دقت و توانایی تخریب بیشتر 
مجهز شده است، البته اگر شمار این موشک ها بیش 
از این نباش��د آن هم در حالی که اخبار از ش��تاب 
جریان تولید داخلی این موشک ها در مقطع اخیر 

حکایت می کند. 
در واقع، سفر فعلی پمپئو را می توان به معنای 
اع��ام جنگ علیه ای��ران و حفاظت از اس��رائیل و 
تشکیل پیمان ناتوی عربی دانست که در زمان حمله 
احتمالی نه فقط علیه ایران بلکه علیه سوریه و لبنان 
وارد عمل می شود. 4 سال جنگ علیه انصار اه یمن 
به سرکوب این جنبش یا دست کم کاهش توانمندی 
نظامی آن منجر نشد، آن هم به رغم میلیاردها داری 

که در این جنگ هزینه شد.
 نیروهای انصاراه یمن روز جمعه به رژه نظامی 

نیروهای منصور هادی در پایگاه العند واقع در استان 
لح��ج حمله پهپادی کردند ک��ه منجر به زخمی و 
کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی برجسته 
یمن ش��د، در حالی که برخ��ی تحلیلگران نظامی 
و سیاس��ی همواره انصار اه و قدرت آن را مسخره 

می کردند.
 قدر مس��لم آن اس��ت که حمات موش��کی 
اسرائیل بر سوریه، قدرت نظامی این کشور و حضور 
ایران تاثیری نخواهد داشت، بلکه این حمات نتایج 
معکوس خواهد داش��ت و صده��ا میلیون عرب را 
حامی س��وریه می کند، چون این کشور مهم ترین، 
بزرگ ترین و تنها منبع تهدید پروژه اش��غالگری و 

تجاوزگری اسرائیل است. 
عقب نشینی آمریکا از سوریه که نشانه شکست 
پ��روژه آمری��کا در همه منطقه اس��ت، م��وازی با 
عقب نش��ینی قریب الوقوع از افغانس��تان و سپس 
عراق اس��ت و رهبران عراق در دیدار با پمپمئو در 
پی سفر سرزده و اعام نشده ۲ روز پیش به بغداد 
به صراحت به وی اعام کردند مخالف اس��تفاده از 
هرگونه پایگاه نظامی در عراق برای حمله به ایران 
و سوریه هستند و همچنین عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی )55۰۰ سرباز( در سریع ترین زمان ممکن 

را از وی طلب کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
و وزیر جنگ اس��رائیل می خواهد تظاهر به قدرت 
کند تا ش��انس خود را برای پی��روزی در انتخابات 
پارلمانی آتی ای��ن رژیم باا ببرد و در همین حال 
نگاه ها را از س��مت اتهام های فسادی که متوجه او 
و همسرش اس��ت، منحرف کند اما در هیچکدام 
از این ۲ کار موفق نخواهد بود، چون اس��رائیلی که 
وی رهبری آن را برعهده دارد، سردرگم و مضطرب 
است و شهرک نشینان آن امنیت و آرامش ندارند و 
خود را از هر طرف در محاصره انبوهی از موشک ها 
می  بینند. در واقع، سفر ضدایرانی پمپئو به منطقه 
موفقیت آمیز نخواهد بود و به هیچ کدام از اهداف آن 
به استثنای چپاول مابقی خزانه برخی شیخ نشین ها 
نخواهد رس��ید. همچنان  که می گوییم کنفرانس 
ضدایرانی لهس��تان از پیش شکست خورده است؛ 
کنفرانس��ی که پیشنهاد شده برای بررسی مسائل 
خاورمیانه و مقابله با ایران در ماه آتی در لهس��تان 
برگزار ش��ود، ما را یاد کنفرانس »دوستان سوریه« 
می اندازد که بیش از 65 کش��ور به رهبری آمریکا 
در چندین کشور غربی و عربی برگزار کردند. وقتی 
گروه به اصطاح »دوس��تان سوریه« در تغییر نظام 
سوریه شکس��ت خورد، آیا لهستان در تغییر نظام 
ایران موفقیت آمیز خواهد بود؟ ما بسیار مشکوک 
هستیم، ما کسانی هس��تیم که اصا از همان روز 
اول انتظار موفقیت گروه دوستان سوریه را نداشتیم.

گروه بین الملل: عملیات نظامی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در پایگاه العند در اس��تان لحج طی 
روز جمع��ه، ب��ا توجه ب��ه اهمیت و حج��م آن و 
خسارت هایی که به مزدوران و متجاوزان زد، قدرت 
و پیشرفت نیروهای هوایی یمن در ساخت پهپادها 
را نشان می دهد. در این حمله دقیق صالح طماح، 
رئیس س��ازمان اطاعات دولت مس��تعفی یمن 
کشته ش��د. در واقع، هدف گیری دقیق پهپادها، 
گفته های منابع یمن��ی مبنی بر حمات متعدد 
به کش��ورهای متجاوز و هدف گیری های دقیق ۲ 
فرودگاه دوبی و ابوظبی و همچنین مناطق داخلی 
عربستان س��عودی را در واکنش به تجاوز ائتاف 
عربی به مناطق مختلف یمن، بخوبی اثبات کرد. 
در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن اعام ک��رد: در صورتی  که حمات 

ائت��اف عربی به یم��ن ادامه یابد، موش��ک های 
بالستیک جدیدی در سال جاری میادی رونمایی 
خواهیم کرد. ما توانایی س��اخت روزانه یک پهپاد 

را داریم.
یحیی س��ریع در ادام��ه اف��زود: در حالی که 
نیروهای ما پایبند به صلح هستند، نیروهای ائتاف 
متجاوز عربی طی 5 روز اخیر 535 بار آتش بس را 
در الحدی��ده نقض کرده اند. وی همچنین تصریح 
کرد: نیروهای ائتاف متجاوز عربی طی این 5 روز 
۱36 بار به یمن حمله کرده اند. یحیی سریع گفت: 
ما از سازمان ملل می خواهیم به وظایف خود برای 

تحت فش��ار قرار دادن متجاوزان و مجبور کردن 
آنها به پایبندی به آتش بس در الحدیده عمل کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: اگر حمات ائتاف متجاوز 
عربی به رهبری عربس��تان متوقف شود، عملیات 
نظامی ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز متوقف 
خواهد شد. همزمان، محمد عبدالسام، سخنگوی 
انصاراه در یک پیام توئیتری مارتین گریفیتس، 
رئیس کمیته هماهنگی س��ازمان ملل را مسؤول 
عدول از روند توافقنامه استکهلم و اتخاذ دستورکار 
دیگری دانس��ت و نوش��ت: به نظر می رس��د این 
ماموریت فراتر از توانایی های اوست. وی گفت: این 

مساله موجب می شود توافقنامه مربوط به استان 
حدیده پیشرفتی نداشته باشد.  سخنگوی انصاراه 
تصریح کرد: ع��دم هیچ گونه پیش��رفت در روند 
اجرای توافقنامه اس��تکهلم اساسا به خروج ژنرال 
پاتریک کامرت از روند توافق و اجرای برنامه های 

دیگر بازمی گردد.
 عبدالس��ام اف��زود: مادامی ک��ه گریفیتس 
این مس��اله را حل نکند، صحبت از دیگر مسائل 
دش��وار خواهد ب��ود. انصاراه و دولت مس��تعفی 
یمن در ماه دسامبر به توافقنامه یمنی- یمنی در 
س��وئد درباره آتش بس در حدیده و تسهیل ورود 
کمک های انسانی به میلیون ها یمنی دست یافتند؛ 
شبه نظامیان وفادار به دولت مستعفی و نیروهای 
ائت��اف متج��اوز س��عودی از زمان امض��ای این 

توافقنامه بارها آتش بس را نقض کرده اند.

کنفرانس لهستان محکوم به شکست است

رئیس سازمان اطاعات دولت مستعفی یمن کشته شد
2019 سال رونمایی از پهپادهای جدید یمنی

نگاه
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قاب روز
فرانسه- اعتراضات ضد دولتی جلیقه زردها ادامه دارد

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: مدت هاست تامین پروتئین سبد 
مصرفی خانوارها در پی گرانی این کاا س��خت 
ش��ده؛ قیمت گوش��ت قرمز در ب��ازار به بیش از 
80 ه��زار تومان رس��یده و نرخ هر کیلو مرغ نیز 
از 14 هزار تومان فراتر رفته است. تولید کنندگان 
م��رغ، افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های تولید 
را مهم تری��ن عامل افزایش قیم��ت مرغ عنوان 
می کنند. از سوی دیگر کاهش میزان عرضه دام 
زنده به بازار، در کنار قاچاق آن به فراسوی مرزها 
به دلیل سود ارزی مناسب، اصلی ترین علت گرانی 
گوشت قرمز بیان می شود. در چنین شرایطی دود 
بی تدبیری مسؤوان در تنظیم بازار و تامین این 
کاای اساسی به چشم مصرف کنندگان می رود. به 
گزارش مهر، نرخ مرغ در ادامه روند افزایشی خود 
از 14 هزار تومان گذشت و به کیلویی 14 هزار و 
۲00 تومان در مراکز خرده فروشی رسید. بر اساس 
اعام اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و ماهی، 
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی در 
کش��تارگاه 1۳ هزار توم��ان، توزیع در واحدهای 
صنفی 1۳ هزار و ۲00 تومان، خرده فروشی مرغ 
شمال 1۳ هزار و ۷00 تومان و قیمت عمده مرغ 
کشتار ش��مال در میدان بهمن 1۲ هزار و ۷00 
تومان است. همچنین قیمت هرکیلوگرم سینه با 
کتف ۲۳ هزار تومان، سینه بدون کتف ۲4 هزار 
تومان و فیله ۲۷ هزار تومان است. به نظر می رسد 
مشکات ایجادشده در واردات نهاده  های دامی و 
افزایش قیمت این محصوات که منجر به افزایش 
هزینه تمام ش��ده تولید شده از دایل گرانی مرغ 
در بازار باشد. در همین ارتباط، عضو کمیسیون 

کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس گفت: 
قیمت 14 هزار تومان برای 
ه��ر کیلوگرم گوش��ت مرغ 
زی��اد و 8 ه��زار توم��ان نیز 
بس��یار پایین است؛ قیمت 

گوش��ت مرغ باید ح��دود 10 
هزار ت��ا 11 هزار و ۵00 تومان 
باشد. نظر افضلی در گفت وگو با 
خانه ملت، درباره افزایش قیمت 
م��رغ در بازار گف��ت: دوره های 
پرورش مرغ گوشتی حدودا 40 
روزه است، با توجه به شرایطی 
ک��ه چن��دی قبل به واس��طه 
اعتصابات کامیون��داران و عدم 
نهاده های مورد  تحویل بموقع 
نیاز به مرغداران شکل گرفت، 
مرغ گوشتی  پرورش دهندگان 

متحمل ضرر و زیان شدند و همین موضوع باعث 
شد برخی از آنها اقدام به جوجه ریزی نکنند. وی 
با بیان اینکه ظرفیت بسیاری از سالن های پرورش 
مرغ گوشتی خالی است، تصریح کرد: باید تا پایان 
دوره فعلی پ��رورش مرغ  گوش��تی، گرانی های 
موجود در ب��ازار را تحمل کنیم ت��ا دوره بعدی 
جوجه ریزی مرغ��داران آغاز ش��ود و عرضه این 
محصول اس��تراتژیک افزایش پیدا کند. نماینده 
مردم در مجلس با اشاره به اینکه باا بودن کرایه 
حمل نهاده های مورد نیاز تولید مرغ گوشتی اثر 
منفی بر جوجه ریزی مرغداران گذاش��ته است، 
ادامه داد: با توجه به باا بودن قیمت گوشت مرغ، 
در دوره آینده ش��اهد افزایش حجم جوجه ریزی 
در واحده��ای تولی��دی خواهی��م ب��ود و بعد از 
گذشت مدتی قیمت ها کاهش پیدا می کند. عضو 

کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسامی با 
تاکی��د بر اینکه مردم با توج��ه به افزایش میزان 
جوجه ری��زی در دوره آینده می توانند امیدوار به 
کاهش شدید قیمت مرغ باشند، عنوان کرد: عما 
باا رفتن قیمت مرغ مرغداران را ترغیب می کند 
اقدام به جوجه ریزی کنند و همین موضوع باعث 
می شود بازار اشباع شود. نماینده مردم نهبندان 
و سربیشه در مجلس ش��ورای اسامی در پایان 
درباره اینکه آیا دولت نمی تواند کمبود گوش��ت 
مرغ در ب��ازار را پیش بینی کند و مانع از رش��د 
چشمگیر قیمت این محصول شود، گفت: دولت 
باید از قبل به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام 
اقدام به خرید و ذخیره س��ازی گوشت مرغ کرده 
و اکنون محصوات ذخیره شده را به صورت مرغ 
منجمد به بازار عرضه می کرد تا قیمت ها کاهش 

پیدا کند.
قفل انبارهای استراتژیک خوراک دام باز شد ■

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به 
ایجاد مش��کل جدی در تامین خوراک مرغ های 
تخم گذار، از ورود موجودی انبارهای اس��تراتژیک 
برای حل این مشکل مقطعی و کمک به تسهیل 
ورود و تخلی��ه بار کش��تی های روی آب خبر داد. 
مرغ های تخم گذار واحده��ای تولیدی حاا برای 
مدتی کوتاه می توانند با موجودی انبارهای شرکت 
پشتیبانی امور دام، شکم خود را سیر کنند و چشم 
انتظار بمانند تا شاید بار کشتی های روی آب مانده 
در خلیج فارس طی روزها و هفته های آتی تخلیه 
شود. آنطور که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
خبر داد، شرکت پشتیبانی امور دام کشور سرانجام 
در انباره��ای خود را باز کرده 
و تناژی از غ��ات موجودی 
این انبارها را ک��ه میزان آن 
هنوز مش��خص نیس��ت، در 
اختی��ار واحده��ای تولیدی 
م��رغ تخم گ��ذار ق��رار داده 
است. مهدی معصومی اصفهانی 
با اشاره به اینکه کمبود خوراک 
مورد نیاز واحدهای تولیدی مرغ 
تخم گذار کش��ور مدتی اس��ت 
بحرانی ش��ده و واردات ذرت و 
س��ویا نیز به دلیل مشکات در 
تامین ارز، تا ح��دودی متوقف 
ش��ده اس��ت، گف��ت: پ��س از 
چندین نوبت نامه نگاری کانون 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 
و کارآفرین��ان ای��ن بخ��ش با 
مقامات دولتی و مذاکرات متعدد 
مبنی بر وضعیت بحران��ی واحدهای تولیدی این 
بخش، س��رانجام طی روزهای گذش��ته انبارهای 
اس��تراتژیک غ��ات که تح��ت نظارت س��ازمان 
پش��تیبانی امور دام است، بازگش��ایی شد و فعًا 
بخش��ی از خوراک مورد نیاز ای��ن واحدها تامین 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار 
داخل با کمبود سویا برای واحدهای تولیدی مرغ 
تخم گذار مواجه اس��ت، افزود: مدتی است که به 
دلیل مشکات نقل و انتقاات پولی ناشی از تحریم 
و عدم تامین ارز مورد نیاز واردات سویا و ذرت، ۲4 
کشتی باری حامل غات همچنان روی آب مانده 
و امکان تخلیه بار این کشتی ها فراهم نشده است 
که در همین رابطه، رئیس جمهور دستور ویژه برای 
رفع مشکل تخصیص ارز محموله های وارداتی این 

کشتی ها را صادر کرده و در حال انجام است. 

کمبود نهاده ها عامل افزایش قیمت ها
مرغ دوباره به کانال 14000 تومان پرید

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی:
کااهای اساسی با ارز دولتی در سفره ها دیده نمی شود

گرانی

گندم

بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس
80 میلیارد جریمه دیرکرد پول گندمکاران  داده نشد

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی قیمت 
خری��د تضمینی گندم با اش��اره به اینکه دولت 
قوانین مرتبط را در س��ال گذش��ته نقض کرده، 
اع��ام ک��رد: دولت ضم��ن تعیین ن��رخ خرید 

تضمین��ی کمتر در س��ال 
جاری، 80 میلی��ارد تومان 
گندمکاران  دیرکرد  جریمه 
را پرداخت نکرد. به گزارش 
ف��ارس،  مرکز پژوهش های 
مجلس بتازگی گزارش��ی از 

بررس��ی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین 
دائم��ی، قانون برنامه شش��م و ایح��ه بودجه 
س��ال 1۳98 منتش��ر کرده که در این گزارش 
تأکید شده اس��ت قیمت تضمینی گندم مورد 
کم توجهی قرار گرفت��ه و قانون درباره آن نقض 
ش��ده است. همچنین یارانه اعطایی، یارانه برای 
مصرف کننده اس��ت و از س��وی دیگ��ر اطاق 
یاران��ه برای خرید تضمینی گندم و اصواً تلقی 
یارانه کش��اورزی در این باره صحیح نیست و با 
عنایت به اینکه قیمت گذاری و خرید محصوات 
اساسی مهم ترین ابزار حمایت قیمتی در بخش 
کشاورزی محسوب می شود و با توجه به شرایط 
تورمی فعلی کشور می توان دریافت که افزایش 
اعتبار در ایحه بودجه 1۳98 نس��بت به قانون 
بودجه س��ال 1۳9۷نمی توان��د تکافوی افزایش 
هزینه های کش��اورزان را بده��د. در این گزارش 
تأکید شده است با توجه به اینکه فرآیند خرید 
تضمینی گندم یکی از پیچیده ترین فرآیندهای 
قیمت گ��ذاری در اقتصاد ایران اس��ت و بخش 

عم��ده ای از جامعه را تحت تأثی��ر قرار می دهد 
میزان یارانه ای که به این بخش اختصاص می یابد 
باید قابلی��ت تعدیل فش��ارهای تورمی موجود 
را داش��ته باش��د. در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس همچنین آمده است 
که در بودجه سال 98 دولت 
تأمی��ن بودجه خرید  برای 
تضمینی گندم و یارانه نان 
با کمبود اعتباری نزدیک به 
160۵0 میلیارد ریال مواجه 
خواهد ش��د.  طبق مقایسه ارقام پیشنهادی در 
ایحه بودجه س��ال 1۳98 و برآوردهای صورت  
گرفت��ه جهت تنظی��م گندم م��ورد نیاز بخش 
خبازان و صنع��ت، دولت برای تأمین بودجه در 
این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به 160۵0 
میلیارد ریال مواجه خواهد ش��د. در این گزارش 
اضافه شده که بر اس��اس ماده ۳1 قانون برنامه 
شش��م توس��عه نیز دول��ت بای��د پرداخت پول 
کش��اورزان بابت خرید تضمینی را بموقع انجام 
دهد و در صورت وقفه جبران خسارت کند اما در 
سال گذشته حداقل 80 میلیارد تومان جبران به 
علت تأخیر در پرداخت های خرید تضمینی گندم 
از کش��اورزان وجود داشت که پرداختی صورت 
نگرفت و امسال نیز اثری از اجرای حکم قانونی در 
ایحه بودجه مشاهده نمی شود. در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس اشاره شده است که تعیین 
نرخ 16 هزار ریال برای گندم در سال آینده بیانگر 
اخذ مالیات پنهان حداقل ۳۲4۵ ریال به ازای هر 

کیلوگرم گندم از کشاورزان خواهد بود.

عض��و کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال 98 
مجلس می گوید: به دنبال آن هس��تیم با توافق 
اعضای کمیس��یون تلفی��ق و دولت روش��ی را 
پیشنهاد دهیم که ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کاای 
اساسی داده شود و کاا با همین ارزش به دست 
مصرف کننده نهایی برس��د. هادی قوامی، عضو 

کمیسیون تلفیق بودجه سال 
98 در گفت وگو با خانه ملت، 
با اشاره به ایحه بودجه سال 
آینده، بیان داشت: مهم ترین 
موضوع در بودجه، وضعیت 
ارزی کش��ور در سال آینده 

اس��ت، دولت برای درآمد ارزی خود ۲1 میلیارد 
دار پیش بینی  کرده است که از این میزان 14 
میلیارد دار به کااهای اساس��ی اختصاص پیدا 
می کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس ادامه داد: 14 میلیارد دار با 
ارزش ه��ر دار 4 هزار و ۲00 تومان به ۲۵ قلم 
کاای اساسی از جمله نهاده های دامی و گوشت 
اختصاص می یابد اما نکته حائز اهمیت این است 
که چه تضمینی وجود دارد کااهای اساس��ی با 
دار 4 هزار و ۲00 تومانی به مصرف کننده نهایی 
برسد. نماینده مردم اس��فراین در مجلس دهم 
ش��ورای اس��امی تاکید کرد: از سوی دیگر این 
نکته مطرح است که اگر دولت 14 میلیارد دار 
را به نرخ ارز نیمایی یعنی 8 هزارتومان بفروشد، 

منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد می شود، این 
در شرایطی است که هیچ تضمینی وجود ندارد 
این درآمد به جیب اقشار مصرف کننده و ضعیف 
جامعه برود. وی در این باره که در سال جاری نیز 
قیمت کااهای اساس��ی ای که ارز دولتی به آنها 
اختصاص یافته افزایش چش��مگیری پیدا کرده 
اس��ت، ادام��ه داد: به دنبال 
آن هستیم با توافق اعضای 
کمیس��یون تلفیق و دولت 
روش��ی را پیش��نهاد دهیم 
که ارز ترجیحی به ۲۵ قلم 
کاای اساس��ی داده شود و 
کاا با همین ارزش به دست مصرف کننده نهایی 
برس��د. قوامی در ادامه  با بیان اینکه خطری ارز 
کااهای اساسی را تهدید می کند، اظهار داشت: 
از آنجایی ک��ه نظارت و دقتی وج��ود ندارد، به 
طور مثال بخش��ی از گوش��ت وارداتی به دست 
مصرف کننده می رس��د و مابق��ی آن بر مبنای 
ارز بازار آزاد به چلوکبابی ها داده می ش��ود. نظر 
نمایندگان این اس��ت که رانت ه��ا در توزیع ارز 
دولتی بین افراد باید شناسایی و از بین برود. این 
نماینده مجلس گفت: در حال حاضر ارز دولتی به 
کااهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما تاثیر 
آن را بر سفره مردم نمی بینیم، قرار است دولت 
گزارش��ی از نحوه توزیع ارز و تاثیر آن بر قیمت 

کااهای اساسی ارائه کند.
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تقویم امروز
 

عقبگرد 4۳۶ واحدی 
شاخص کل بورس

معامله گران بورس تهران دیروز در حالی شاهد 
اصاح قیمت سهام در اغلب نمادهای معاماتی 
همزمان با نوس��انی شدن نرخ ارز و سکه در بازار 
آزاد بودن��د که انتظار ب��رای گزارش های جدید 
در گ��روه خودرویی ها، اقبال خریداران س��هام را 
در پی داش��ت. به گزارش فارس، ش��اخص کل 
قیم��ت و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
)تدپیکس( در پایان معامات دیروز یکش��نبه با 
کاه��ش 4۳6 واحدی به رق��م 164 هزار و 49۳ 
واحد رسید. ش��اخص کل هم وزن اما با افزایش 
1۷۷ واح��دی عدد ۲8 ه��زار و 80۳  واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با 
کاهش 1۳۵ واحدی به رق��م  1۷9 هزار و 46۳ 
واحد دس��ت یافت. شاخص بازار اول اما در حالی 
ب��ا کاهش 106 واحدی به رقم 1۲1 هزار و 80۳ 
واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 
1900 واح��دی عدد ۳۲4 ه��زار و ۷0۵ واحد را 
به نمایش گذاش��ت. دیروز همچنین ش��اخص 
کل فراب��ورس )آیفکس( نیز با کاهش ۷ واحدی 
روی رقم یکهزار و 9۳۳ واحد نشست. به گزارش 
فارس، ارزش کل معامات دیروز بورس تهران در 
حالی بیش از 44۷ میلیارد تومان نمایش داده شد 
که ناشی از دست به دست شدن ۲ میلیارد و ۷8 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 1۷1 

هزار و ۵84 نوبت داد و ستد بود.

وعده حذف گیت  های اخذ عوارض 
آزادراهی

مع��اون س��اخت و توس��عه آزادراه ه��ا گفت: 
پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه های کش��ور 
ب��زودی به مرحله اجرایی می رس��د. ب��ه گزارش 
تسنیم، سیدحسین میرشفیع با بیان اینکه از نظر 
پوش��ش جاده های آسفالته در کشور یک حرکت 
جهشی را طی 40 سال دوره انقاب شاهد بوده ایم، 
اظهار کرد: در شرایطی که برخی مراکز استان های 
ما پیش از انقاب مانند استان کهگیلویه وبویراحمد 
فاق��د راه های آس��فالته بودند، امروز بس��یاری از 
مس��یرهای ش��بکه اصلی و فرعی کشور تکمیل  
شده و بسیاری از جمعیت روستایی نیز از راه های 
آسفالته بهره مند شده اند.  وی با بیان اینکه پرداخت 
الکترونیکی ع��وارض آزادراه ها ب��زودی راه اندازی 
می شود، افزود:  الکترونیکی کردن پرداخت عوارض 
آزادراه ها تأثیر بسزایی داشته و بعد از اجرایی شدن 
این پروژه دیگر اتومبیل ها در آزادراه ها نیاز به توقف 
ندارن��د و این امر باعث ایمن��ی و حذف گره های 
ترافیکی خواهد شد. از سوی دیگر پرداخت عوارض 
از طریق منابع مختلفی که کاربر تعریف می کند 
انجام خواهد شد که می تواند از طریق اپلیکیشن 
یا یکی از قبض های خدماتی یا خودپرداز و... باشد.

رحلت حكی�م و فقیه بزرگ�وار، آیت اه  ■
»سیدابوالحسن رفیعي قزویني«- 1353 ش

انتصاب آیت  اه سیدعلي خامنه اي به امامت  ■
جمعه تهران توسط امام خمیني)ره( - 1358ش

درگذش�ت »عبدالوهاب وصال شیرازي«  ■
محقق و شاعر- 1373 ش

درگذشت »س�رگئي کورولف« نخستین  ■
طراح سفینه هاي فضایي شوروي- 1966م

مرگ سرگرد »سعد حداد« نظامي متمرد  ■
و مزدور ارتش لبنان- 1984م

ترور »ابو ایاد« مبارز فلس�طیني توس�ط  ■
عوامل سازمان موساد- 1991م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

12200

14100

15600

3170

-

-

1735

2300

500

500

700

10

-

-

5

130

-

9/5

9300

179
181

-

0/1

400

1
2

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/55
56/17

-
-

51/7-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3800000

3950000

2040000

1250000

-

40000

50000

240000

10000

-

-

360000

480000

1286/80)دار(
15/63)دار(

-

6000

12000

-2/62

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

164493/8
8004/3

7058/7

-0/26
-0/22

-0/41

121803/7
324705/6

147211/5

-0/09

-0/58

-0/37

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5775بورس استرالیا

-
-
-

23996

20360

2554
-

کام نور

همانا خدا را بندگانی است که نعمت هایش 
را در اختیار آنان می گذارد تا به بندگان 

سود رسانند. پس آن نعمت ها را در دست 
آنان وامی نهد مادام که آن را ببخشند و 
چون از بخشش باز ایستند نعمت ها را از 
ایشان بازستاند و در اختیار دیگران گذارد.

امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
1436

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/76

سایپا 
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران

سایپا آذین  
پست بانک ایران
فنرسازي  خاور 

پارس  سرام
سیمان  سفید ني ریز

صنایع  شیمیایي  سینا
نورد و قطعات  فوادي

3476

3382
2227

4265

10253

14038
16271

8577

5/9
5/81

5
5

5

5

5

4/99

4/99

ح . دارویي  لقمان  
تولیدي  مهرام
سیمان  بجنورد 

گلوکوزان
صنایع  جوشكاب  یزد 

درخشان  تهران
شیشه  همدان

ح . داروسازي  ابوریحان
بیمه ملت  

952

33852

7143
11265

7952

9231

3398
5459

2474

-5

-4/85

-4/37
-4/25

-4/18

-4/15

-3/64

-3/62

قیمت مرغ )تومان(تاریخ
10/1514500
10/1613800
10/1714000
10/1812950
10/1913100
10/2013100
10/2213900
10/2314200


