
در شماره قبل نشریه ارمغان با عنوان« آنچه البته به 
جایی نرسد فریاد است« به حال بد اقتصاد کشور اشاره 

کردیم و توضیح دادیم بخش عظیمی از اقتصاد یک 
کشور مربوط  به مردم آن کشور است و البته با مقایسه 

هایی بین ایران و ژاپن به تمثیل آن پرداختیم.

اما با توجه به این که واقعا آنچه به جایی نرسید فریاد ما بود وضعیت اقتصاد 
لحظه به لحظه وخیم تر شده است به گونه ای که در آخرین روز اردیبهشت 
ادامه  با  قطعا  البته  که  کرد  تجربه  را  ریالی   62000 دالر   ، بازار   ، امسال  ماه 
نگرش در تیم اقتصادی دولت دوازدهم و ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به 
را با سرعت بیشتری طی خواهد  کاهش اندوخته خود، دالر پله های ترقی 
نمود. بزگترین و ارزشمندترین سرمایه یک نظام سیاسی اعتماد عمومی مردم 
به آن است و بخش اعظم نقش دولت ها در اقتصاد نیز به  ایجاد اعتماد 
احساس  اگر  اند  داده  نشان  تاریخ  در طول  ایران  مردم  میگردد.  باز  مردمی 
اعتماد نسبت به تصمیم گیران داشته باشند با تمام وجود به صحنه خواهند 
آمد، مردمی که در طول تاریخ بارها و بارها خاک خوردند تا خاک ندهند.اما 
ایجاد حس بی اعتمادی از آنجایی شروع میشود که فرزندان همان افرادی 
که از سفارت امریکا باال رفتند و در و دیوار شهرها را با شعار نه شرقی نه غربی 
اول  صفوف  در  هفته  هر  جمعه  نمازهای  در  که  همانهایی  میکردند،  مصور 
اروپایی  های  کشور  یا  امریکا  اقامت  میدهند  سر  آمریکا  بر  مرگ  فریاد  نماز 
دارند و در همان کشور های غربی در بهترین حالت ممکن در حال گذراندن 
اوغات خود هستند ، وقتی می بینند هر از چند گاهی اخبار از اختالس های 
چندین میلیاردی خبر میدهد ولی هیچگاه سر انجام آن اختالس ها مشخص 
جای  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  آنها  نمایندگان  میبینند  وقتی  نمیشود، 
تالش برای بهبود وضعیت و معیشت آنها به افزایش  هفتاد درصدی حقوق 
ماهیانه خودشان رای میدهند، زمانیکه می ییند بخش اعظم بودجه کشور 
رئوس  در  گیران  تصمیم  تصمیم  با  نهایت  در  و  میشود  ها  نهاد  کدام  صرف 
حکومت، سفره معیشتیشان کوچک و کوچک تر میشود تثبیت ارزش پس 
اندازشان شاید حد اقل کاریست که میتوانند برای وضعیت اقتصادی خود و 
خانواده خود انجام دهند.کاهش ارزش ریال در کشوری مانند ایران که بازار 
های آن مملو از اجناس های خارجی ) معموال بی کیفیت چینی( می باشد 
قطعا  باعث افزایش قیمت کلیه محصوالت  و خدمات میشود و بر ریز ترین 
اقالمی همچون خودرو و خانه و  تا  و کوچکترین کاالی مصرفی یک خانوار 
در  فراوان  با سختی  که  جوانی  نمایید  تصور  حال شما  است.  گذار  تاثیر   ...
طی  تا  میگیرد  نظر  در  خود  برای  اندازی  پس  ماهیانه  کاری  شرایط سخت 
چند ماه بتواند برای خود خودرویی بخرد که یک باره با افزایش قیمت دالر 
مورد  در  را  موضوع  همین  و  میشود  خودرو  قیمت  نجومی  افزایش  شاهد 
خانواده ای که با سختی فراوان ، پس اندازی برای خرید خانه انجام داده اند 
این  تاثیر میگذارد و  بازار مسکن  بر روی  افزایش قیمت دالر  متصور شوید. 
خانواده نه تنها نمیتواند برای خرید خانه اقدامی نماید بلکه باید با توجه به 
افزایش قیمت های مسکن و احتماال افزایش قیمت اجاره آن  به فکر افزایش 
هزینه رهن ) قرض الحسنه  قرارداد( منزلشان برای سال آینده باشد همین 
موضوعات باعث میشود که مردم برای ثابت نگاه داشتن اندوخته های خود 
به سمت بازارهای ارزی یا خرید سکه حجوم ببرند که البته همین حجوم باعث 
افزایش قیمت ارز والبته رضایت نسبی خریداران آن میباشد غافل از آنکه در 

دراز مدت چه صدمه ی بزرگی به اقتصاد خود و کشور خود زده اند.
اگر دولت فکری به حال اقتصاد  نکند قیمت دالر روز به روز گران تر خواهد شد  
و پیش بینی نگارنده این است  در آینده ای نه چندان دور ) سه الی چهار ماه 
دیگر( دالر نه تنها از مرز 5 رقم عبور خواهد کرد بلکه شاهد دالر 150000 ریالی 
در بازار ارزی ایران خواهیم بود که متاسفانه افزایش قیمت دالر و قطعا ایجاد 
تورم در کشور نه تنها باعث ایجاد اختالف طبقاتی بلکه باعث شکاف طبقاتی 

بیشتر در جامعه خواهد شد.
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سرمقاله 

رئیس جمهور گفت: آقایی که تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده االن به 
عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی شده است و می خواهد تعیین تکلیف 
کند. شما چه کاره هستی که درباره ایران و جهان تصمیم بگیری؟ زمان 
این حرف ها گذشته است و مردم ما صدها بار این حرف ها را شنیدند 

و بی اعتنایی کردند.
به گزارش  ارمغان به نقل از پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور، حسن 
دیدار  در  اردیبهشت(   31( دوشنبه  شامگاه  رئیس جمهور،  روحانی 
صمیمی با جمعی از اساتید و پزشکان، با قدردانی از اقدامات انجام 
از 40 سال  شده در دو بخش علم و بهداشت سالمت جامعه، گفت: 
پیش تا به امروز جمعیت کشور، حدود 2 برابر افزایش داشته است 
و اگر مقایسه کوتاهی داشته باشیم روند عادی چنین است که تعداد 
تخت های  و  متخصصین  و  پزشکان  علمی،  اعضای  دانشجویان، 
اما  باشد،  داشته  افزایش  برابر   2 حدود  هم  کشورمان  بیمارستانی 
اقداماتی که در زمینه توسعه انسانی و رشد علم و دانش انجام شده 

بسیار باالتر از این رقم می باشد.
رئیس جمهور افزود: سال 57 حدود 200 هزار نفر دانشجو داشتیم و 
 20 دانشجویان  تعداد  یعنی  داریم  دانشجو  میلیون   4 از  بیش  امروز 
برابر شده است. در آن دوران حدود 7 هزار هیأت علمی وجود داشت 
و  یازدهم  دولت  در  و  است  شده  برابر   10 از  بیش  رقم  این  امروز  و 
فناوری  و  علم  پارک های  به  فناوری  و  علم  پارک   24 حدود  دوازدهم 
شما  را  اصلی  فعالیت های  مسیر  این  در  و  است  شده  اضافه  کشور 

اساتید و دانشجویان پرنشاط جامعه انجام داده اید.
کیفی  و  کمی  زمینه  در  و  علمی  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  روحانی 
پیشرفت های بسیار خوبی در کشور بوجود آمده است، گفت: در زمینه 
قرار  دنیا  ردیف شانزدهم  در  دنیا  علمی  مراکز  به  علمی  مقاالت  ارایه 
داریم و در منطقه و حتی در دنیای اسالم، در ردیف اول و دوم هستیم.

از  هم  پزشکی  و  سالمت  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
امروز  کرد:  نشان  خاطر  بوده ایم،  برخوردار  چشمگیری  پیشرفت های 
و  شفا  آرزوی  در  که  است  بعید  بسیار  شود،  بیماری  دچار  کسی  اگر 
درمان در خارج از کشور باشد و با تالش پزشکان کشور درمان و شفای 
اینکه بسیاری  انجام می شود، ضمن  در داخل کشور  بیماری ها  انواع 
از ایرانیان خارج از کشور نیز برای عمل جراحی بخاطر اعتمادی که به 

پزشکان ایرانی دارند، به کشورمان مراجعه می کنند.
بیمارستانی  تخت های  یازدهم  دولت  در  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
نسبت به کل دوره های گذشته 20 درصد اضافه شده است و دولت در 

این زمینه اهتمام ویژه ای داشته است.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی از اساتید دانشگاه مبنی بر اینکه 
داشت:  اظهار  بدهید،  استقالل  آنها  به  و  بگذارید  آزاد  را  دانشگاه ها 
دادن استقالل عمل به اساتید و بزرگان دانشگاه حرف درستی است 
و اصواًل چه کسی بهتر از اساتید دانشگاه و دانشگاهیان می توانند و 

صالحیت دارند که برای دانشگاه تصمیم بگیرند؟ هیچ گاه معتقد نبودم 
که تصمیماتی که با حضور جمعی در جلسه گرفته می شود از تصمیمات 

بزرگان و اساتید دانشگاه، صائب تر باشد.
و  استقالل  دنبال  به  کشورمان  اساتید  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
به  را  دو  این  اگر  گفت:  هستند،  آزادی  خواهان  عزیز  دانشجویان 
می شود  برطرف  مسایل  از  بسیاری  بدهیم،  عزیزمان  دانشگاهیان 
و  گزینش ها  می توانند  بهتر  دانشگاهیان  و  اساتید  بی تردید  و 
نیز  دانشجویان  و  جوانان  و  دهند  تشخیص  را  الزم  صالحیت های 
تشخیص  خوبی  به  را  مسایل  و  هستند  آگاه  و  دلسوز  خودشان 

می دهند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: دانشگاه های 
ما در سال های گذشته در حوزه کمیت رشد خوبی داشتند، اما از همه 
مسئوالن، رؤسا و اساتید دانشگاه ها می خواهم که از این پس توجه 
و تمرکز خود را صرف ارتقاء کیفیت در دانشگاه ها کنند. رشته هایی که 
در سال های گذشته در آنها دانشجو جذب کرده ایم، خیلی با محاسبات 
دقیق انجام نگرفته و برخی از این رشته ها نه تنها برای کشور ضرورت 
اشتغالی  خود  فارغ التحصیالن  برای  نمی توانند  نیز  امروز  نداشته اند، 

فراهم کنند.
از  از رشته های دانشگاهی  برخی  در  اجرا شده  آمایش  روحانی طرح 
جمله رشته های علوم پزشکی را مطلوب دانست و گفت:  خوب است 
در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه ها اجرای این طرح تداوم 

یابد.
رئیس جمهور اولویت  یافتن علم در دانشگاه ها را ضروری برشمرد و  
اظهار داشت: اگر در دانشگاهی اولویت اول سیاست بود، آن دانشگاه 
دیگر دانشگاه نیست. دانشگاه ها باید از اول به علم توجه کنند و در 
کنار آن توجه به فرهنگ، سیاست، اشتغال، مهارت آموزی و کارورزی 

را مد نظر قرار دهند.
دانشگاه ها  که  نیست  معنا  بدین  سخن  این  کرد:  تصریح  روحانی 
سیاست گریز باشند، اما نباید اجازه دهیم که دانشگاه های ما سیاست 
زده شوند، دانشگاه در وهله اول محل علم آموزی و دانش ورزی است 
و سیاست مثل نمک غذا است که اگر زیاد شود، حتما زیان می رساند.

فاصله  سیاست زدگی  از  باید  دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
را  بازار و فناوری و مهارت آموزی دانشجویان  با  رابطه خود  بگیرند و 
تقویت کنند، خاطر نشان کرد: همان طور که دانشگاهیان بحق خواستار 
آن هستند که دولت با همه توان از دانشگاه و دانشجو حمایت کند، 
دولت نیز توقع دارد دانشگاهیان در مسیر حل مشکالت کشور، دولت 
را یاری کنند. دولت سال گذشته با وجود همه مشکالت مالی، بودجه 
از  نشان  این  که  کرد  پرداخت  صددرصدی  صورت  به  را  دانشگاه ها 
حمایت دولت از دانشگاه ها دارد و در عوض توقع دارد، دانشگاهیان 

حل مشکالت کشور را در مرکز توجهات خود قرار دهند.

روحانی با اشاره به اینکه کشور امروز با مشکالت اقتصادی مواجه بوده 
و کم آبی نیز به معضلی جدی تبدیل شده است، گفت: دانشگاهیان 
ارومیه و برخی  از جمله در حل مشکالت کم آبی دریاچه  خیلی جاها 
رساله  چند  امروز  اما  هستند،  فعالیت  مشغول  خوزستان،  مناطق 
اعضای  یا  رئیس جمهور  عنوان  به  که  داریم  اقتصاد  رشته  در  دکتری 
ستاد اقتصادی دولت با خواندن آن بتوانند راه حل جدیدی برای حل 

مشکالت اقتصادی کشور بیابند.
باید به هم  امروز وضعیتی داریم که  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
بیشتر از قبل کمک کنیم، افزود: ما سال گذشته با هم عهد کردیم که به 
عقب بازنگردیم و به عقب هم بازنگشتیم، اما امروز در آمریکا حکومتی 
روی کار آمده که یک شبه این کشور را به حدود 15 سال قبل بازگردانده 

و حرف های سال های 2003 و 2004 را تکرار می کنند.
بوش  دوران  در  که  حرف هایی  آمریکایی ها  داشت:  اظهار  روحانی 
پسر زده می شد را تجربه کرده و به اشتباه بودن آن پی برده بودند و 
قدم هایی برای اصالح آن برداشته بودند، اما دوباره عده ای آمده اند و 
آن حرف هارا تکرار می کنند. مگر دنیا می پذیرد که آمریکا بخواهد برای 

همه کشورها تصمیم بگیرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: همه کشورهای دنیا خواهان استقالل در 
در بعضی جاها  با فشار  بتوانند  آمریکایی ها  تصمیم  هستند و شاید 
کاری به پیش ببرند، اما منطق نمی پذیرد که آنها بخواهند برای دنیا 

تصمیم بگیرند.
مرکز  یک  در  سال ها  که  آقایی  یک  اینکه  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
جاسوسی مشغول فعالیت بوده، حاال بخواهد از جایگاه وزیر خارجه 
امور آمریکا برای ایران و دیگر کشورها تعیین تکلیف کند به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست. شما چه کاره اید که می خواهید برای ایران و جهان 
و  بکند  فناوری هسته ای چه  زمینه  در  ایران  بگویید  و  بگیرد  تصمیم 

چه نکند.
از جنس همان حرف هایی است که قبل تر  اینها  رئیس جمهور گفت: 
هم آمریکایی ها گفته اند و مردم ایران نسبت به آنها بی اعتنا بوده اند 
راهشان  به  یکدیگر  کنار  در  و  بوده  بی اعتنا  آن  به  و حاال هم نسبت 

ادامه خواهند داد.
روحانی با بیان اینکه دولت دانشگاهیان را بزرگترین یار و کمک خود 
می داند، اظهار داشت: امروز حدود 20 درصد از جمعیت کشور ما یا در 
حال درس خواندن هستند و یا در حال تدریس و این وضعیت خوبی 
را در حال حاضر و در آینده پیش روی کشور قرار داده است. دولت 
اداره مسایل حوزه های سیاست خارجی،  در  روی کمک دانشگاهیان 
حساب  زمینه ها  دیگر  و  اقلیمی  مشکالت  زیست،  محیط  اقتصاد، 

می کند و دانشگاهیان را بزرگترین کمک خود و ملت ایران می داند.

در بازاری که دولتمردان می گویند »تحت کنترل است«، 
طی دو ماه گذشته شاهد افزایش قیمت بخش زیادی 

از کاالها بودیم که »تورم تک رقمی« ...

خدا حافظی با دالر پنج رقمی
خرید خانه برای مردم عادی سخت تر شد

اجاق کور تبصره ۱۹ قانون 
بودجه ۹۷

دعوای اصالح طلبان برای 
کرسی شهرداری تهران
آیا تاریخ تکرار می شود؟

 بیانیه مشترک مذاکرات 
برجامی ایران و اروپا در 

بروکسل

عراقچی: اروپا اهتمام 
خود را برای تحقق 

اهداف برجام به نمایش 
بگذارد

 علیرضا قربانی از خواندن 
سرود تیم ملی انصراف داد

روحانی در واکنش به اظهارات پمپئو علیه ایران:

کسی که تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده وزیر خارجه شده است
شما چه کاره هستی که درباره ایران تصمیم می گیری؟

 صفحه ۴

 صفحه ۴

 دستگیری ۳۲ باند سرقت 
و کالهبرداری در پایتخت
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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت خطیب و معّلم اخالقی حجة االسالم حاج سیدمهدی 
طباطبائی را تسلیت گفتند.

رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  سیاسی  گروه  گزارش  به 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت خطیب و معّلم اخالقی حجة االسالم حاج سیدمهدی 

طباطبائی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
درگذشت خطیب و معّلم اخالقی جناب حجة االسالم آقای حاج سیدمهدی طباطبائی رحمة اهّلل علیه را به 
خاندان گرامی و اخوان مکّرم و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم.

آن سید بزرگوار در ده ها سال از زندگی خویش تالش دینی مغتنمی در ارشاد معنوی و اخالقی مؤمنین 
با بهره گیری از جایگاه منبر و محراب برعهده گرفته بودند و در عرصه های انقالب نیز با حضور در مجلس 
شورای اسالمی در برهه ای از زمان، به این وظیفه  خطیر اشتغال داشتند. از خداوند متعال شمول رحمت 

و مغفرتش را برای آن مرحوم و صبر و تساّل برای بازماندگان مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
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خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
ایران گفت: از سایر طرفهای برجام 
است  انتظار  اروپایی ها  مخصوصا 
که نه تنها در حرف، بلکه در عمل نیز 
نهایت اهتمام را در راستای محقق 
نمایش  به  برجام  اهداف  ساختن 

بگذارند.
سیاسی  های  رایزنی  سوم  دور  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران و سوئد روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ به ریاست خانم 
آنیکا سودر قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد و سید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران 

برگزار شد. 
سیاسی  اراده  بر  تاکید  ضمن  سودر  خانم  گفتگوها  این  در 
رایزنی ها، همکاری  دولت متبوعش برای تداوم و گسترش 
اعم  و حوزه های مختلف  ابعاد  در  دو کشور  تعامالت  و  ها 

برجام یک  کرد:  اعالم  المللی،  بین  و  ای  از دوجانبه، منطقه 
رسالت امنیتی و عدم اشاعه دارد، لذا اروپا بصورت متحد و 
تداوم  برای  کند.  آن حمایت می  اجرای  و  از حفظ  یکپارچه 
حیات برجام ضروری است از همه تالش ها و فرصتها بهره 
حداکثری گرفته شود. وی ابراز امیدواری کرد دولت آمریکا در 
نتیجه تالش ها و تحرکات بین المللی که در حال انجام است 

نهایتا تصمیم بگیرد برجام را محترم شمرد.
عراقچی نیز در این دور از رایزنی ها با تاکید بر اهمیت حفظ 
و  و گسترش همکاری ها  توسعه  رهگذر  در  برجام  اجرای  و 
سرنوشت  داشت:  اظهار  مختلف،  های  عرصه  در  مبادالت 
المللی  بین  عرصه  در  دیپلماسی  بزرگ  دستآورد  که  برجام 
است، در نتیجه رفتارهای زورمدارانه و بدعهدی های دولت 
ترامپ در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است. برجام قبل 
و  است  اشاعه  عدم  حوزه  در  امنیتی  توافق  یک  چیز  هر  از 
هر گونه برخورد با آن منجر به تضعیف نظام عدم اشاعه و 

تعمیق و تشدید بحران ها در منطقه شده و همه ما را در برابر 
انتخاب میان امنیت و عدم امنیت قرار خواهد داد.

وی افزود: از سایر طرفهای برجام مخصوصا اروپایی ها انتظار 
طبیعی و معقول این است که نه تنها در حرف بلکه در عمل 
این  اهداف  راستای محقق ساختن  در  را  اهتمام  نهایت  نیز 
ثبات  به استقرار صلح و  تواند منجر  راهبردی که می  توافق 

واقعی مخصوصا در منطقه شود به نمایش بگذارند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر گونه تالش 
پیش  در  و  موضوعات  دیگر  با  برجام  ساختن  مرتبط  برای 
گرفتن سیاست دلجوئی و دادن جایزه به ناقض برجام یعنی 
و  است  غلط  رویکردهای  و  ها  برداشت  از  ناشی  آمریکا، 
وضعیت منطقه و جهان را بسیار پیچیده تر خواهد ساخت. 
برجام یک تجربه و انتخاب بزرگ تاریخی است و موفقیت آن 
در پرتو تالش و حمایت مشترک و همگانی متضمن منافع 

برای کل جهان خواهد بود.

اختالفات امروز اصالح طلبان بر سر شهرداری 
تهران، خاطرات شورای شهر اول را زنده کرده 
است؛ همان شورایی که کارش تا جایی پیش 

رفت که سند فعالیت اش ممهور به ُمهر 
ابطال وزارت کشور دولت اصالحات شد.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، حسام رضایی: 
شهرداری  در  نجفی  محمدعلی  کار  پایان 
تهران، آغازی بر روند ممتد اختالفات در جبهه 
و  غلیظ  آنقدر  بوی سیاسی اش  و  رنگ  که  اختالفاتی  بود.  اصالح طلبی 
چشمگیر است که در فهم عامه یا حتی فهم اهل فن، به »سیاست بازی« 
ترجیع بند  یک  حول  هم  سیاست بازی ها  این  َمعِرفه  می شود.  تعبیر 
می چرخد؛ »چه کسی و با چه خط و ربط سیاسی باید بر کرسی شهرداری 

تهران تکیه بزند؟« 
جرقه مناقشه

پس از آنکه نجفی، روز ۲۳ اسفندماه ۹۶ را برای ارائه استعفانامه خود 
به هیئت رئیسه شورای شهر تهران انتخاب کرد، کمتر کسی باورش شد، 
دلیل این کناره گیری غیر مترقبه، همان بیماری مجهول الهویه ای باشد که 

در متن استعفانامه به آن اشاره شده بود.  
در حالی که برخی فشار نهادهای باالدستی روی شهرداری تهران، دعوای 
میان،  این  در  اما  بود  نجفی  کناره گیری  برای علت  اصالح طلبان  اصلی 
روی  را  سیبل  ملت،  اتحاد  حزب  ارشد  اعضای  از  نعیمی پور«  »محمد 
را در مقام »عامل  این حزب  کارگزارانی ها گذاشت و مشخصا  پیشانی 

متقاعدکننده« برای استعفای زودهنگام نجفی معرفی کرد.  
»اخیرا  گفت:  نجفی  استعفای  چرایی  درباره  گفتگویی  طی  نعیمی پور 
در  و  رفته  نجفی  آقای  منزل  به  سازندگی  کارگزاران  حزب  موثر  افراد 
حزب  بزرگان  هم  آنجا  در  است.  شده  مطرح  مختلفی  بحث های  آنجا 
کارگزاران، معتقد بودند که آقای نجفی بایستی کناره گیری کند. معتقدم 
باید محتوای این جلسه برای همه ملت روشن شود، اینکه چرا این حرف 

زده شده است.«
قرار گرفتند؛ حاال نوبت  کارگزارانی در مقام متهم  اظهارات،  این  از  پس 
 ۲۸ روز  کارگزاران  حزب  دبیرکل  کرباسچی«  »غالمحسین  بود.  واکنش 
اظهارات  به  واکنش  در  روزنامه »شرق«  با  گفتگویی  اسفندماه ۹۶ طی 
شنود  را  خصوصی  جلسه  آن  نعیمی پور  آقای  »یعنی  گفت:  نعیمی پور 
کردند؟ از ایشان بپرسید این افراد مؤثر چه کسانی بودند؟ بعد هم هر 
جلسه خصوصی در هر جا و هر منزلی باید برای همه ملت مطرح شود؟« 

سیاسی بازی، درون بهشت!
روز ۱۸ فروردین ماه ۹۷ بود که روزنامه اصالح طلب »اعتماد« در گزارشی از 
صورت بندی جناح های ذی نفع در شورای شهر تهران، در قبال استعفای 
نجفی و یا احیانا، طرح تدارکات الزم برای جانشینی وی پرده برداشت. 
و  شورا  در  ملت  اتحاد  »اعضای  بود:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
این حال شنیده می  با  رفتن نجفی هستند.  از مخالفان  آنها  نزدیکان 
شود محمود میرلوحی از اعضای این حزب و حسن رسولی از چهره های 
نزدیک به محمدرضا عارف دو عضو شورا هستند که با همراهی مرتضی 
الویری در حال رایزنی برای گزینه بعدی شهرداری هستند. گزینه مطلوب 
آنها برای شهرداری تهران نیز محسن مهرعلیزاده،  استاندار فعلی اصفهان 
است. آنها همچنین تمایل دارند تا برای حضور الویری بر مسند ریاست 

شورای شهر تهران تالش کنند.«
اعتماد در بخش دیگری از این گزارش، درباره رویکرد نمایندگان وابسته 
به حزب »اعتماد ملی« در شورای شهر تهران در قبال کناره گیری نجفی 
جز  شهر،  شورای  در  محدود  اعضای  وجود  با  اعتمادملی ها  نوشت: 
و محمدجواد حق  امینی  ابراهیم  گرچه  نجفی هستند.  رفتن  مخالفان 
شناس در مورد استعفای نجفی واکنش های رسانه ای آنچنانی نداشتند 
اما حجت نظری دیگر عضو این حزب در شورای شهر بارها در مورد اصرار 

بر ماندن نجفی واکنش داشته است.
میثاق نامه، عارف، کارگزاران 

پس از آنکه استعفای نجفی از شهرداری تهران، با حرف ها و حدیث های 
بسیار، باالخره در روز ۲۱ فروردین ماه با ۱۵ رای موافق از سوی اعضای 
شورای شهر پذیرفته شد، گزینه های متعددی برای جانشینی وی طرح 
شدند. یکی از گزینه هایی که انتظار می رفت، بیش و پیش از سایرین 
بود.  تهران  رئیس شورای شهر  باشد، محسن هاشمی  توجه  در مظان 
همه منتظر بودند، ببینند آیا محسن هاشمی خودش هم برای شهرداری 

تهران، آمادگی دارد یا خیر؟! 
آمادگی اش  اظهاراتی،  در  اردیبهشت   ۱ شنبه  روز  هاشمی  اینکه  تا 
از  باره،  این  در  وی  کرد.  اعالم  را  تهران  شهرداری  پست  تصدی  برای 
که ۵  کارگزاران  مرکزی حزب  سابق شورای  رئیس   - جهانگیری  اسحاق 
عنوان  به   - داد  هاشمی  محسن  به  را  جایش   ۹۶ سال  اردیبهشت ماه 
موافق شهردار شدنش یاد کرد و گفت: یکی از موافقان حضور بنده در 
شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور هستند که چند بار هم با بنده 
- که در روز ۹  اعتدال و اصالحات  صحبت کرده و هم در جلسه سران 
فروردین ماه ۹۷ میان روحانی، ناطق نوری، خاتمی و جهانگیری برگزار 

شد - نیز این مسأله را مطرح کرده است.
با  اگر  که  گفتم  صراحت  به  ایشان)جهانگیری(  به  کرد:  تاکید  هاشمی 
دوستان شورا به این تصمیم برسیم تنها توقع و انتظارم حمایت کامل 
برای حل معضالت  از شهرداری  نظام  مؤثر  و سایر دستگاه های  دولت 
این  از  سیاسی  و  تبلیغاتی  استفاده  هیچ گونه  در  و  است  شهر  بزرگ 

مسئولیت ورود نمی کنم چه رسد به کاندیداتوری ریاست جمهوری.  
جبهه  در  تاثیرگذاری  شخصیت های  هاشمی،  آمادگی  اعالم  از  پس 
اصالح طلبی، در »له« یا »علیه« این تصمیم، بسیار گفتند و بسیار نوشتند. 
افرادی که راهبرد »علیه« را پیشه راه خود کردند، اساس منطق شان یک 
نمی  هاشمی  امضا شده، پس محسن  میثاق نامه  »چون  داشت؛  پایه 
تواند قدمش را از شورای شهر تهران بیرون بگذارد!« یکی از چهره هایی 
البته دارد، محمدرضا عارف  که به جد، روی میثاق نامه تاکید داشت و 
رئیس فراکسیون امید و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

است.  
عارف روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷ در گفتگویی با تاکید بر لزوم پایبندی 
اعضای شورای شهر تهران به میثاق نامه امضاشده گفت: »ما میثاق نامه 
را گرفتیم برای اینکه اجرا شود و انتظارمان از تمام اعضای شورای شهر 
در تمام شهرستانها این است که به امضا و میثاق شان احترام بگذارند و 

این خواهش و دغدغه ما است.«
اظهارات عارف البته از سوی روزنامه »سازندگی« ُارگان مطبوعاتی حزب 
عارف،  اظهارات  از  پس  روز  دو  جریده  این  نماند.  بی پاسخ  کارگزاران، 
اعضای شورای شهر  میان  امضاشده  میثاق  به  اشاره  با  یادداشتی  طی 

تهران تاکید کرد: »میثاقی که اعضای شورای شهر با هم بستند تا یک 
دل و یک نظر در شورای شهر عمل کنند و از اختالف و تفرقه دور باشند. 
همین میثاق نامه را اعضای فراکسیون امید در مجلس و قبل از آن اجرا 
کردند اما به خاطر »توان محدود« آقای عارف، اعضای فراکسیون یک 
به یک به تعهدنامه پشت کردند و میثاقی را که امضا کرده بودند، زیر پا 
گذاشتند.« حتی طعنه روزنامه سازندگی هم باعث نشد تا عارف از رای 
خود مبنی بر لزوم رعایت میثاق نامه و در نتیجه مخالفت با شهرداری 
محسن هاشمی، عقب بکشد؛ چه آنکه وی در صدر هیئت رئیسه شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، در دیدار با تعدادی از اعضای شورای 
این  رعایت  بر  شد،  انجام  اردیبهشت   ۳ دوشنبه  روز  که  تهران  شهر 

میثاق نامه، دوباره تاکید کرد. 
دعوا سر یک نفر!

با  همزمان  که   - هاشمی  محسن  شهردارشدن  برای  »کارگزارانی ها« 
به  را هم  این حزب  ریاست شورای مرکزی  تهران،  ریاست شورای شهر 
عهده دارد - طرح هایی داشتند و همزمان »اتحاد ملتی ها« با آن از درب 
مخالفت وارد شدند. تدقیق در رسانه ها به وضوح صحت گزاره مذکور را 

پیش چشم ما قرار می دهد.  
وی درباره اینکه محسن هاشمی به دلیل آنچه امضای میثاق نامه عنوان 
شده - که در پی آن هیچ فردی نمی تواند از شورای شهر تهران خارج 
شود - نمی تواند شهردار تهران شود گفت: »مگر میثاق نامه وحی ُمنزل 

است!؟«
شکوری راد«  »علی  گفته های  به  کنیم،  گذر  که  کرباسچی  اظهارات  از 
دبیرکل حزب اتحاد ملت می رسیم که روز ۲ اردیبهشت ۹۷ در گفتگو با 
روزنامه »شرق«، بار دیگر همان حرف هایی را واگویه کرد که چند هفته 
قبل از آن، نعیمی پور به صورت دیگری آن را بیان داشته بود. شکوری راد 
نشانه  کارگزاران  حزب  سوی  به  را  اتهام  انگشت  نعیمی پور،  مانند  هم 
رفت و فشارهای پیدا و پنهان این حزب را دلیل اصلی کناره گیری نجفی 

قلمداد کرد.
که  نجفی  »استعفای  گفت:  ملت  اتحاد  حزب  دبیرکل  باره،  همین  در 
مطرح شد، این تلقی بود که فشارهای بیرونی از یک  طرف و فشارهای 
سیاسی بعضی از اصالح طلب ها، عامل استعفا بوده است. اینکه کدام 
رنگ ترین  ُپر  بیماری  که  بگویند  می خواستند  کارگزاران  بود،  بحرانی تر 
مشکل است و دائما هم این را می گفتند. حزب اتحاد اما می گفت اگرچه 
بهانه  بیماری  بیماری وجود دارد ولی عامل اصلی چیز دیگری است و 

شده است.«
شکوری راد در همین گفتگو، نظرش درباره شهردارشدن محسن هاشمی 
محسن  شهرداری  مخالف  ملت،  اتحاد  »حزب  کرد:  بیان  اینگونه  را 

هاشمی است؛ این نظر را نه انکار می کنیم و نه پنهان می کنیم.«
داستان میثاق نامه 

این سوال  به  نباشد  بد  بپردازیم، شاید  گزارش  ادامه  به  آنکه  از  پیش 
تاکید چهره هایی  نامه و دلیل  پاسخ بدهیم که اساسا ماجرای میثاق 
نظیر عارف روی آن چیست؟ اعضای شورای شهر تهران در خردادماه سال 
۹۶ طی میثاق نامه ای - که متن آن تا همین چند هفته قبل و پیش از 
انتشار توسط »بهاره آروین« از اعضای شورای شهر تهران، غیر رسانه ای 
باقی مانده بود - با هم عهد بستند که حق تصدی مسئولیتی دیگر و در 

نتیجه حق خروج از شورای شهر را ندارند.    

حذف »محسن هاشمی«
روز سه شنبه ۴ اردیبهشت بود که شورای شهری ها برای انتخاب ۷ نامزد 
نهایی شهرداری تهران، دست به رای شدند. همانطور که پیش بینی می 
شد، محسن هاشمی در نهایت با کسب ۱۰ رای از حضور در جمع این 
انصاری  محمود حسینی،  حناچی،  پیروز  از  بودند  عبارت  که  نفر  هفت 
و  حجتی  محمود  حسینی،  مکارم  سمیع اهّلل  افشانی،  محمدعلی  الری، 
اظهارات  بین،  این  در  توجه  نکته جالب  بازماند.    میرزایی،  حجت اهّلل 
»محمدجواد حق شناس« عضو شورای شهر تهران بود که پس از پایان 
هاشمی  محسن  به  خطاب  شخصی اش  کانال  در  گیری  رای  فرایند 
انسجام شورا  و  پایداری  یکی  داشتیم؛  رو  گزینه پیش  دو  »ما  نوشت: 
و پیام وحدت شورا که و یکی هم پایبندی به رای میلیونی مردم تهران 
مردم تهران. »اگر می خواستیم انتخاب کنیم!«، شما قطعا در راس بودید!

آیا شورای شهر اول تکرار خواهد شد؟
نوع مواجهه اصالح طلبان با اتفاقات ماه های اخیر در شهرداری تهران، 
از اینکه مبادا نیروهای  آمیخته با نوعی هراس و واهمه است؛ هراس 
اجتماعی هواخواه شان با دیدن چنین اختالفات دامنه داری، در انتخابات 
بعدی )مجلس یازدهم یا شاید ریاست جمهوری سیزدهم( قید اصالحات 
را زده و از این جریان روی بگیرند. نمونه این هراس در بطن اظهارات 

عارف قابل درک است.
عارف روز شنبه ۸ اردیبهشت در دیدار اعضای جبهه اصالح طلبان گفت: 
»هزینه هایی برای تهیه لیست امید در تهران داده شد و اعضای شورای 
شهر تهران باید به عقبه گفتمانی خود توجه داشته باشند و در مسیری 

حرکت نکنند که باعث بی اعتمادی مردم به این گفتمان شود.«
اعضای »شورای هماهنگی جبهه اصالحات« - به عنوان نهادی باالدستی 
اردیبهشت( خود،  در جبهه اصالح طلبی - هم در جلسه روز یکشنبه )۹ 
کل  بر  آن  پیرامون  اختالفات  تاثیر  و  تهران  شهرداری  موضوع  درباره 

جریان اصالح طلبی به گفتگو نشستند.   
گفتگو  در  مردم ساالری  دفتر سیاسی حزب  »حمیدرضا شکوهی« عضو 
با مهر، درباره جزئیات طرح شده درباره شهرداری تهران در این جلسه 
گفت: »در این جلسه عنوان شد، وضعیت بالتکلیفی که در نحوه انتخاب 
شهردار وجود دارد، به صالح شهر تهران نیست. در این جلسه مطرح شد 
که سرنوشت اصالحات به شهرداری و شورای شهر تهران »ِگره« خورده و 
برخی نظراتی که در این زمینه مطرح می شود، به صالح نیست و باید 
هر چه زودتر و به دور از نگاه های سیاسی فرد واجد صالحیت، به عنوان 

شهردار انتخاب شود.«
وقتی به تجربه ناخوشایند اصالح طلبان در حوزه پارلمانتاریسم شهری، 
از  اصالح طلبان  امروز  نگرانی  کنیم،  نظر  تهران  اول  شهر  شورای  خاصه 
آنچه در شورای شهر و شهرداری تهران در حال وقوع است را قابل درک 
می یابیم. اصالح طلبان هرگز فراموش نخواهند کرد که چطور اختالفات 
بی پایان میان نهاد شهرداری با نهاد تازه تاسیس شورای شهر، در نهایت 
را  وزارت کشور دولت اصالحات  فرمان  با  آن هم  انحالل شورای شهر، 
سه  در  اصالح طلبان  آن،  از  پس  شد،  موجب  که  امری  داشت؛  پی  در 
ریاست جمهوری  باالخره،  و  هفتم  مجلس  دوم،  شهر  شورای  انتخابات 
نهم، قافیه را به بدترین شکل آن ببازند. آیا تاریخ برای جریان اصالحات 

پندآموز خواهد بود؟ 

عراقچی در دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوئد:

اروپا اهتمام خود را برای تحقق اهداف برجام به نمایش بگذارد

دعوای اصالح طلبان برای کرسی شهرداری تهران/آیا تاریخ تکرار می شود؟

 امام خامنه ای درگذشت حجت  
االسالم طباطبائی را تسلیت گفتند

نشست  پایان  در 
بروکسل  در  امروز 
بیانیه مشترکی منتشر 

شد.
خبرگزاری  گزارش  به 
بیانیه  تسنیم، 
نشست  مطبوعاتی 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  مشترک 
کننده  هماهنگ  و   E3 خارجه  وزاری  ایران، 
دقایقی  که  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
در  شد  قرائت  موگرینی  فدریکا  توسط  پیش 

ادامه می آید.
بیانیه مطبوعاتی

بر  مبنی  آمریکا  متحده  ایاالت  اعالم  پی  در 
خروج آن کشور از برنامه جامع اقدام مشترک 
امور  در  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده  )برجام(، 
امنیتی و سیاست خارجی و وزرای امور خارجه 
و  آلمان  فرانسه،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
در   1397 اردیبهشت   25 تاریخ  در  انگلیسی 
بروکسل دیدار کردند. شرکت کنندگان در این 

نشست:
را  برجام  موثر  و  کامل  اجرای  در  خود  عهد   -
که به اتفاق آراء توسط قطعنامه 2231 شورای 
ساختار  در  کلیدی  عنصری  عنوان  به  امنیت 
یک  و  جهانی  ای  هسته  اشاعه  عدم  نظام 
تاکید  مورد  توجه  قابل  دیپلماتیک  دستاورد 

قرار گرفته است، یادآوری کردند؛
بر  برجام،  از  آمریکا  از خروج  تاسف  اظهار  ا   -
و  ای  هسته  مرتبط  های   تحریم  رفع  اینکه 
عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران 
را تشکیل  ]برجام[  توافق  اساسی  بخش های 
بر  ]همچنین[  آنها  گذاردند.  صحه  دهد،  می 
ادامه  ایجاد اطمینان نسبت به  تعهد خود به 
تحقق اهداف تاکید کرده و موافقت کردند که 

گفتگوهای خود را در راستای این هدف تعمیق 
بخشند،

مباحث  که  شدند  متعهد  ویژه  طور  ه   -
در خصوص  ایران  با  را  ای  فشرده  کارشناسی 
راه حل های  به  رسیدن  با هدف  زیر،  مسائل 
آغاز  آینده[  هفته  چند  مدت  ]ظرف  عملی 

نمایند:
- حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران

گازی  میعانات  گاز،  نفت،  فروش  تداوم   -
و  ایران  پتروشیمی  و  نفتی  های  فرآورده  و 

تعامالت مالی مربوطه
- تعامالت موثر بانکی با ایران

- ادامه روابط حمل و نقل موثر دریایی، زمینی 
و هوایی و خط آهن با ایران

اتحادیه  صادراتی  اعتبارات  بیشتر  تامین   -
های  حوزه  در  ویژه  مسیرهای  ایجاد  و  اروپا 
مالی، بانکی، بیمه ای و تجاری با هدف تسهیل 
ارائه  شامل  مالی  و  اقتصادی  های  همکاری 
حمایت های عملی از تجارت و سرمایه گذاری

و  تفاهم  یادداشت  بیشتر  اجرای  و  تکمیل   -
اروپایی  قراردادهای منعقده بین شرکت های 

و طرف های ایرانی،
- سرمایه گذاری بیشتر در ایران،

اروپا و  از فعاالن اقتصادی اتحادیه  حمایت   -
تامین فضای اطمینان بخش حقوقی،

- ایجاد هر چه بیشتر فضای شفاف و قانونمند 
اقتصادی

- یک بار دیگر عزم و اراده خود را برای اجرای 
برجام در تمامی بخش های آن همراه با حسن 
نیت و در فضایی سازنده مورد تاکید قرار داده 
و موافقت کردند به مشورتهای فشرده خود در 
ادامه  برجام  اعضای  با سایر  و  تمامی سطوح 

دهند.

 بیانیه مشترک مذاکرات برجامی ایران و 
اروپا در بروکسل
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مرحله جدید طرح برخورد با سارقان، کیف قاپان، جاعالن، سارقان 
کار  ماه  دو  با  سارقان مسلح  و همچنین  منزل، محموله، خودرو 
اطالعاتی در ۴۸ ساعت گذشته توسط مأموران پلیس آگاهی تهران 
بزرگ رقم خورد. در این طرح ۱۴۰ نفر از سارقان و زورگیران حرفه 
ای دستگیر شده که در قالب ۳۲ باند اقدام به سرقت های پیچیده، 
مهم و مسلح می کردند که صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 

در آگاهی تهران برای رسانه ها به نمایش گذاشته شد. 

بابک  به تهیه کنندگی  تلویزیونی »من یک نویسنده ام«  مجموعه  
میزانی از روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، روی آنتن شبکه چهار می رود.

طرح  مجری  گیاه چی  مجید  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  به گزارش 
یک  »من  تلویزیونی  مجموعه ی  گفت:  تلویزیونی  مجموعه  این 
نویسنده ام« در هر قسمت 30 دقیقه ای به زندگی، احوال و آثار 
این  از  مجموعه  اولین  و  می پردازد  معاصر  نویسندگان  از  یکی 
برنامه در 32 قسمت تولید و آماده  پخش است، که پخش آن از 
روز شنبه 29 اردیبهشت 1397، آغاز خواهد شد. پخش این برنامه 
هر شب در ساعت 21:30 پیش بینی شده و در طول هر هفته در 

روزهای شنبه تا چهارشنبه پخش می شود.
نویسندگانی که در این برنامه به زندگی و آثارشان پرداخته شده 
است: 1. محمد حسینی، 2. فرشته نوبخت، 3. علی رضا ایران مهر، 
شهسواری،  محمدحسن   .6 کشاورز،  ناصر   .5 فرجی،  محسن   .4
اکبریانی،  محمدهاشم   .9 بابایی،  حمید   .8 مرعشی،  نسیم   .7
10. رامبد خانلری، 11. مصطفی انصافی، 12. مرجان بصیری، 13. 
مصطفی رحمان دوست، 14. زهرا حسینی، 15. کیوان ارزاقی، 16. 
خسرو عباسی، 17. سارا ساالر، 18. منصور علی مرادی، 19. علی اهلل 
سلیمی، 20. فرشته احمدی، 21. علی شروقی، 22. عالیه عطایی، 
حکیم  محسن   .25 آرمین،  منیژه   .24 گودرزی،  محمدرضا   .23
معانی، 26. راضیه تجار، 27. شهریار عباسی، 28. کامران محمدی، 
29. صادق کرمیار، 30. رویا دستغیب، 31. محسن مومنی شریف، 

32. یوسف علی خانی.
تهیه کننده:  از  عبارتند  نویسنده ام«  یک  »من  عوامل  دیگر 
محمد  کارگردان:  گیاه چی،  مجید  طرح:  مجری  میزانی،  بابک 
زراعی،  نازنین  برنامه ریز:  کیوان نژاد،  علی رضا  نویسنده:  شهبازی، 
تصویر:  دستیار  تفرشی،  محمد  احمد حق شناس،  تصویربرداران: 
احمد  صدابردار:  رحیمی،  یوسف  گوینده:  تاج بخش،  مجید 
و  تیتراژ  مهر افروز،  پریسا  درویش زاده،  عرفان  گریمور:  یوسفی، 
تدوین : سارا ترش روئی، صداگذار:  دیبافرد،  موشن گرافی: محمد 
امین  هماهنگی:  معصومی،  مجید  مدیر صحنه:  حکیم پور،  ایمان 
پورتحویلی، عکاس: علی زارعی، مدیر تولید و تدارکات: امیرعلی 
درویش، خدمات و دستیار تدارکات: اکبر مهدی خانی، حمل ونقل: 

عباس ترکاشوند، حمید امجد، تهیه شده در شبکه چهار سیما.

سه  بسکتبال  ملی  تیم   
شرکت  برای  ایران  نفره 
در مسابقات کاپ آسیا به 

چین اعزام می شود.
خبرگزاری  گزارش  به 
تسنیم و به نقل از سایت 
بسکتبال،  فدراسیون 
آسیا  کاپ  نفره   3 بسکتبال  انتخابی  مسابقات 
تیم  و  می شود  آغاز  چین  در  اردیبهشت  هفتم  از 
ملی بسکتبال سه نفره ایران که با ترکیب محمد 
و  ترابی  محمد  حسین زاده،  حامد  جمشیدی، 
این  انتخابی  رقابت های  در  سلیمانی  مسعود 

تورنمنت به مصاف حریفان خود خواهد رفت.
محمد کسایی پور رئیس کمیته بسکتبال سه نفره 
هدایت ملی پوشان را در اختیار دارد و راهی چین 

می شود.
فدراسیون  در  پایینی  رنکینگ  ایران  ملی  تیم 
جهانی دارد و باید ابتدا در مسابقات انتخابی کاپ 

آسیا شرکت کند.
با  آسیا  کاپ  از  قبل  روز  دو  انتخابی  مسابقات 
حضور 12 تیم برگزار می شود تیم ایران در گروه دوم 
ساموا،  استرالیا،  اندونزی،  با  انتخابی  مسابقات 
هنگ کنگ و گوام قرار دارد که تنها تیم اول این 
گروه به همراه تیم اول گروه A به کاپ آسیا صعود 

می کنند.

ایران در صورت صعود با نیوزیلند و قزاقستان در 
کاپ آسیا همگروه می شود.

مالزی  استرالیا،  تیم های   2017 سال  مسابقات  در 
را کسب  تا سوم  اول  ترتیب مقام های  به  وچین 

کرده بودند.
برنامه ملی پوشان کشورمان درمسابقات انتخابی 

کاپ آسیا به شرح زیر است:
 جمعه 7 اردیبهشت 1397 

ایران - ساموا
ایران - گوام

شنبه 8 اردیبهشت 1397
ایران - اندونزی
ایران - استرالیا

یک شنبه 9 اردیبهشت 1397 
ایران - هنگ کنگ

مقابل  از  یکشنبه  فردا  آذر،  چشم  ناصر  پیکر   
بهشت  هنرمندان  قطعه  سمت  به  وحدت  تاالر 

زهرا)س( تشییع می شود.
خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
و  آهنگساز  موسیقیدان،  آذر  چشم  ناصر  پویا، 
روز  که  بود  کشورمان  موسیقی  کننده  تنظیم 
سکته  براثر   1397 اردیبهشت   14 جمعه  گذشته 

قلبی در بیمارستان شهید باهنر درگذشت.
قرار است فردا یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 مراسم 
به  وحدت  تاالر  مقابل  از  آذر  پیکِر چشم  تشییع 
سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا، برگزار شود.

و  ساخت  موسیقی  فیلم،   22 برای  آذر  چشم 
متن  موسیقی  بهترین  بلورین  سیمرغ  توانست 
های  فیلم  برای  فجر  فیلم  جشنواره  دوازدهمین 
»بلندی های صفر« و »چشم شیطان« و سیمرغ 
دوره  بیستمین  متن  موسیقی  بهترین  بلورین 
جشنواره فیلم فجر برای فیلم »قارچ سمی« را از 

آن خود کند.

موسیقی  ساخت  برای   1382 سال  در  آذر  چشم 
موسیقی  بهترین  جایزه  غریب«  »خواهران  فیلم 

فیلم جشنواره فیلم مالزی ار کسب کرد.
عشق«،»باران  »طلوع  عشق«،  »باران 
های  »شکوفه  و  تهران«  های  شادی«،»شب 
تهران« از جمله مجموعه های موسیقی بی کالم 
»باران عشق«  این میان  در  بودند که  آذر  چشم 
در میان مخاطبان ایرانی شناخته شده ترین اثر 

اوست.

علیرضا قربانی که قرار بود در کنار ساالر عقیلی سرود 
تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را اجرا کند، از 

این مهم انصراف داد.
پویا،  خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
های  لباس  از  رونمایی  مراسم  که  بود  گذشته  هفته 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرود  اجرای  برای  ارکسترها 
در جام جهانی 2018، برگزار شد. ساعتی پیش از این 
رودکی  بنیاد  مسئوالن  میان  خبری  نشستی  مراسم، 
و فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد و در آنجا اعالم 
شد که علیرضا قربانی و ساالر عقیلی خوانندگان سرود 
تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2018 هستند.

اما علیرضا قربانی امروز و با انتشار نامه ای انصراف 
خود را از خواندن قطعه ی جام جهانی اعالم کرد. در 

ادامه متن این نامه را می خوانید:
به نام ایزد مهرآفرین

حضور  و  تولید  بر  مبنی  خبری  اخیر،  روزهای  در 
همراهی  با  قطعه ای  خواننده  عنوان  به  اینجانب 
رهبری جناب شهرداد  به  و  تهران  ارکستر سمفونیک 
در جام  ایران  فوتبال   ملی  تیم  برای حضور  روحانی 
که  شد  منتشر  رسانه ها  در  روسیه   2018 جهانی 
از همه هم میهنان عزیزم الزم می دانم  ضمن سپاس 

توضیحاتی را در این زمینه خدمتتان ارائه کنم.
انجام  هنرمند،  هر  برای  افتخار  و  سعادت  بزرگترین 
در سطح  اثری  تولید  و  برای میهن خویش  فعالیتی 
ملی و فراملی است و اولین شرط ماندگاری و پذیرش 
یک اثر هنری، راستی و صداقت در بطن و متن آن 

اثر است.
جان  و  دل  از  باید  هنری  اثر  یک  دیگر  عبارتی  به 

هنرمند برخاسته باشد تا بتواند بر دل ها بنشیند.
این سال  در  تکرار نیست که متاسفانه  به  البته الزم 
و  معنا  اصل  با  بیگانه  و سویی  کار هنری سمت  ها 
ابزاری  غالبا چون  و  پیدا کرده  خاستگاه بی بدیل آن 
برای امرار معاش به کار می آید. شاید هم با توجه به 
شرایط اجتماعی نتوان چندان ایرادی به خالقان این 
نوع آثار و حتی مخاطبانشان گرفت اما وقتی صحبت 
از کاری در شأن مردم بزرگ ایران و تولید اثری ملی 
به میان می آید هنرمندان باید با دقت نظری ژرف به 

آن نگاه کنند تا دچار لغزش و خطایی تاریخی نشوند.
اساسا رسالت و جهان بینی هنرمندان و دیدگاه های 
آنها دربزنگاه هایی چنین است که محک می خورد و 
اگر با چشمی باز و دلی آگاه به توانایی، خاستگاه و 
کاری  به  دست  است  ممکن  ننگرند  خویش  اهداف 
در پس  که  وجودشان  پود  و  تار  و  افق  در  که  بزنند 
سالیان عمر ممارست، تجربه و اندیشه تعریف شده 
انگیزه ای  با هر  نهادن  ارتکاب و سر  نگنجد و قطعا 
برای ورود به آن عرصه، بی صداقتی محض با خویش 
که  است  مردمی  و  مخاطبان  به  خیانت  سپس  و 
همواره و در سخت ترین شرایط همراه و همدوش با 

هنرمندان راستین شان بوده و هستند.
طی این روزها و با تعمق و  دقت بیشتر به این نتیجه 
نزدیک تر شدم که جنس و محتوای موسیقی که من 
در  و تالش حرفه ای  فعالیت  در طی حدود 22 سال 
آن رشد و پرورش یافته ام و هویت و اصالت هنری 
و  نتیجه  با  است  ممکن  است،  آن  رکن  مهمترین 
سفارش دهنده  و  دست اندرکار  عزیزان  که  خروجی 
حاصل  بایستی  هم  حق  به  و  دارند  توقع  آن  از  اثر 
شود، ناهمگون و ناهماهنگ باشد و از این رو نتوانم 
خواسته خیل عظیم مخاطبان و عالقه مندان گرانقدر 

این رویداد مهم ورزشی و بین المللی را مرتفع سازم.
اینجانب برخود فرض می دانم که از همه عزیزان و 
و دوستانم از جمله استاد شهرداد روحانی، مسئوالن 
ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
جناب ساعد باقری، بنیاد رودکی و مدیر عامل محترم 
شایسته  و  الیق  مرا  مهر  با  و  که صمیمانه  بنیاد  آن 
اجرای اثری به مناسبت حضور تیم ملی فوتبال ایران 
و  شرایط  تمامی  خالصانه  و  دانسته  جهانی  جام  در 
نمودند،  مهیا  را  اینجانب  حضور  برای  الزم  امکانات 
کمال سپاسگزاری را دارم و علی رغم میل و خواسته ام 
بوده  مسیر  دراین  کوتاه  هرچند  گامی  برداشتن  که 
از  متاسفانه  که  نمایم  اعالم  باید  و هست، صادقانه 

همکاری و مشارکت در این رویداد معذورم.
هنرمندان  و  اندرکاران  دست  همه  برای  پایان  در 
ارزشمندی که افتخار حضور و مشارکت در تولید این 
رویداد مهم را دارند و همچنین برای تیم ملی فوتبال 

ایران عزیزمان آرزوی موفقیت و کامیابی دارم.
با مهر، علیرضا قربانی، 5 اردیبهشت 1397

ارکسترها  خواننده  تنها  عقیلی  ساالر  ترتیب  این  به 
خواند.  می  عقیلی  را  ملی  تیم  سرود  و  بود  خواهد 
البته شنیده ها حاکی است که یک خواننده دیگر هم 
قرار است به پروژه اجرای سرود تیم ملی اضافه شود 

که هنوز نام این خواننده فاش نشده است.

به دنبال انتشار گزارش های پیشین تسنیم درباره کشتار اسب های باربر در مناطق مرزی، 
داریوش ارجمند ضمن ابراز تأثر از تصاویر و فیلم های منتشرشده، طی یادداشتی که 
در اختیار این خبرگزاری قرار داد، خواستار توقف کشتار این قربانیان نجیب قاچاق در 

کشور شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال انتشار گزارش های پیشین تسنیم 
پیش کسوت  بازیگر  ارجمند،  داریوش  مرزی،  مناطق  در  باربر  اسب های  کشتار  درباره 
طی  منتشرشده،  فیلم های  و  تصاویر  از  تأثر  ابراز  ضمن  تلویزیون،  و  تئاتر  سینما، 
یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، خواستار توقف کشتار این قربانیان نجیب قاچاق در مناطق مرزی 

کشور شد. یادداشت این هنرمند را در ادامه می خوانید:
بدون شک فیلم و تصاویر الشه های خونین اسب هایی که این روزها به عنوان »قربانیان نجیب قاچاق« در کشور 
شناخته می شوند، قلب هر بیننده ای را به درد می آورد، چارپایانی که پس از عمری خدمت به قاچاقچیان کاال و 
حمل بار سنگین در برف و باران و باد مناطق صعب العبور، در نهایت با چنین سرنوشت مظلومانه ای با حیات 
وداع کرده و تصاویر دلخراش الشه هایشان این پرسش را در ذهن تداعی می کند که؛ این حیات و ممات دردناک 

به چه جرمی برای این مخلوقات بیگناه خداوند که به جز خدمت به آدمیزاد نمی دانند رقم زده شده است؟

از تمامی نهادهای اجرایی، قضایی و قانونگذار درخواست دارم راهکاری جایگزین برای حذف اسب های باربر 
و  راستای مصادره  در  برنامه ای  ناگوار،  این کشتار  تکرار  از  به منظور جلوگیری  و  گرفته  نظر  در  از مناطق مرزی 
به مزایده گذاشتن این چارپایان در دست اجرا قرار دهند؛ چارپایانی که کشتارشان عالوه بر زیر پا گذاشتن اخالق 
از  ناخوشایند  از سوی دیگر چهره ای  و  کرده  فراهم  زیستی  آلودگی محیط  برای گسترش  انسانیت، بستری  و 

کشورمان در مجامع بین المللی به تصویر می کشد که نه الیق ملت ایران است و نه در شأن مسئوالن.
به یاد داشته باشیم که بخش عمده ای از تمدن بشر مرهون خدمات همین چارپایان است.

به گزارش تسنیم، کشتار اسب، قاطر و االغ که کاسبکاران آنها را »َدّواب« می خوانند هر از گاه با انتشار تصاویر 
و فیلم هایی از الشه های خونین، استخوان های پوسیده و پاالن های رنگ باخته در مناطق مرزی،  خبرساز شده 
از جمله  از نمایندگان مجلس شورای اسالمی  تا کنون بسیاری  را به همراه می آورد.  انتقادات اقشار مختلف  و 
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون اجتماعی، عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده و اشنویه، سیدتقی کبیری، عضو 
کمیسیون اقتصادی، شکور پورحسین شقالن، عضو کمیسیون اجتماعی، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه، 
انتخابیٔه  از حوزٔه  نهم  نمایندٔه مجلس  کریمیان  امید  پیرانشهر و همچنین  و  نماینده سردشت  رسول خضری، 
مریوان و سروآباد با تأکید بر اینکه کشتار چارپایان باربر با قانون همخوانی ندارد خواهان راهکاری جایگزین 
برای حذف دواب از مناطق مرزی شده اند، با این حال هنوز نمایندگان مجلس و مسئوالن نهادهای ذی ربط از 
جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی نتوانسته اند با هم اندیشی با نیروی انتظامی و اتخاذ 
تدابیر و ایجاد بستر الزم برای اجرای برنامه هایی مانند مصادره و به مزایده گذاشتن چارپایان باربر، گامی در 
راستای جلوگیری از کشتار خونین این قربانیان نجیب قاچاق که پس از تحمل یک زندگی رنج آور با شلیک گلوله 

زیر کوله باری از گناه ناکرده جان می سپارند بردارند.

 دستگیری ۳۲ باند سرقت و 
کالهبرداری در پایتخت

 »من یک نویسنده ام« روایت هایی 
از زندگی نویسندگان معاصر در 

شبکه  چهار سیما

مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال 

 داریوش ارجمند خواهان توقف کشتار اسب های باربر شد

 علیرضا قربانی از خواندن سرود تیم  تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران راهی چین می شود 
ملی انصراف داد

پیکر ناصر چشم آذر یکشنبه تشییع می شود
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اقتصادی  و  فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  سابق  رئیس 
ایران در یادداشتی وضعیت کنونی اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه 

سال ۹۷ کل کشور را تشریح کرد.
سازمان  سابق  رئیس  علیشیری،  بهروز  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یادداشتی  در  ایران  اقتصادی  و  فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری 
نوشت: رئیس جمهور در نشست با مدیران دولت تاکید کردند که 
امسال در زمینه ایجاد اشتغال، تحرک خوبی به وجود می آوریم؛ بر 
این اساس، برای این منظور تبصره ۱۹ بسیار مهم است و از سازمان 
برنامه و بودجه می خواهم که آیین نامه اجرایی آن را همین هفته 
بر  که  است  مهم  تصویب شود.  تا  بیاورند  دولت  به  و  کنند  آماده 
در  برنامه  سازمان  که  پولی  و  صندوق  ها،  بانک   ۱۹ تبصره  اساس 
اختیار دارد، در کنار هم قرار گیرد و ما بتوانیم یک تحولی در زمینه 

اشتغال به وجود آوریم )سایت دولت، شنبه اول اردیبهشت ۹۷(
پس در این رویداد، مقامات و مدیران مختلفی به ویژه در سازمان 
برنامه و بودجه درباره این تبصره سخن گفتند. آخرین مورد آن در 
تاریخ  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  نشست 
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت بود که به این موضوع پرداخته شد؛ این در 
حالی است که در این جلسه عنوان شد که پروژه های حوزه های 
کشاورزی  و  گردشگری  فرسوده،  های  بافت  عمومی،  نقل  و  حمل 

آماده ارائه به بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات با خود می اندیشم که چرا ما عادت 
علیرغم شکست  و  انجام دهیم  نارسا  و  اقدامات معیوب  ایم  کرده 
های مکرر، اصرار داریم تا این اقدامات غلط را دوباره تکرار و تکرار 
کنیم و چرا کمی اندیشه نمی کنیم که این همه صرف وقت و هزینه 
برای انجام اقدامات منکسر در کشور، چه ضرورتی دارد و چرا باید 

رخ دهد؟
جدیدی  پدیده   ۹۷ سال  بودجه  قانون   ۱۹ تبصره  محتوی  و  ماجرا 
نیست. قدمتی چند دهه ای دارد! در آن زمان های دور که قانون 

تبصره  تا  تصویب شد،  و  تدوین  ترابری  و  راه  وزارت  در  مشارکت 
های ۱۹ قانون بودجه سال ۸۲ و سال ۸۵؛ بندهای ۱۰۲ و ۱۲۶ قانون 
بودجه سالهای ۹۱ و ۹۲؛ ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه؛ تبصره 

۱۹ بودجه سال ۹۶ و اینک تبصره ۱۹ سال ۱۳۹۷!
آنها  اجرایی  های  نامه  آئین  و  قانونی  مواد  این  عملکرد  ارزیابی 
حکایت از شکست قطعی همه آنها دارد و معلوم نیست چرا اصرار 
داریم کماکان در همان مسیر طی طریق کنیم. موضوع این است 
که مدت مدیدی است که انجام طرح های توسعه ای و زیربنایی 
دیگر نه توسط دولت ها انجام می شود و نه با بهره گیری مستقیم 
از منابع عمومی دولت. ناکارآمدی دولت در طراحی، ساخت و بهره 
دولت  ذاتی  وظایف  جزء  البته  که  خود،  زیربنایی  طرح  از  برداری 
هاست، هم به دلیل نارسایی قطعی مدیریتی و هم به دلیل نقصان 
منابع اثبات شده است. بر این اساس قریب ۵۰ سال است که دولت 
ها دیگر عهده دار انجام چنین وظایفی نیستند و انجام و اجرای آن 

را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
عمومی-  مشارکت  عام  الگوی  از  جهان  کشورهای  عمده  اینک 
کشورهای  آنکه  جالب  و  کنند  می  استفاده   )PPP( خصوصی 
همسایه ما نظیر پاکستان، ترکیه، عربستان، امارات و غیره نیز در 
طی سالهای گذشته میلیاردها دالر طرح های توسعه ای خویش را 

بر این اساس به انجام رسانده اند.
جدیدی  رهیافت  یا  نکته  هیچ   ۹۷ سال  بودجه  نون  قا   ۱۹ تبصره 
وجود  تصور  این  شاید  ندارد.  خود  ماقبل  قانونی  مواد  به  نسبت 
دولت ۲۵  توسط  نسبت های مشارکتی  تعیین حداقل  با  که  دارد 
درصد بخش خصوصی ۲۰ درصد و منابع بانکی ۵۵ درصد. معضل 
مشارکت خواهد شد و یا با راه اندازی »بازار الکترونیک طرح های 
های  گذاری  سرمایه  حجم  زیرساختی«  گذاری  سرمایه  و  عمرانی 

بخش خصوصی به این حوزه سرازیر خواهد شد!
نکته این است که این رویاها تحقق نخواهد یافت. دلیل عمده آن 

این است که ما در ارائه طرح های زیربنایی و توسعه ای به صورت 
تزاحم  هم  و   قانونی  خالءهای  هم  خصوصی،  عمومی-  مشارکت 
قانونی داریم. بدیهی است بدون برطرف کردن صریح و شفاف این 
خالء ها و تزاحم ها و امکان تحقق آن وجود نخواهد نداشت. لذا 
حتی اگر پروژه ای را به این صورت و در این آشفتگی مقرراتی و 
قرارداد  طرفین  برای  مشکل  ایجاد  جز  دهیم،  انجام  تفهمی  قصور 

دستاورد دیگری نخواهیم داشت.
باید یادآوری کنم که برای پاسخگویی به این ضرورت و حل بنیادین 
ترتیبات  قالب  در  زیربنایی  های  پروژه  انجام  در  کشور  مشکل 
قراردادی و امکان حضور موثربخش خصوصی در این دسته از طرح 
ها، ما در سالهای ۸۹ تا ۹۱ مطالعات عمیق و همه جانبه ای را در 
این خصوص انجام دادیم. تجربیات بین المللی مرور شد و اقدامات 
کشورهای پیشرو در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفت و الیحه 
جامع مشارکت عمومی، خصوصی در انتهای دولت دهم و ابتدای 

دولت یازدهم به دولت ارسال شد.
بسیار  الیحه  این  سرگذشت  و  کار  گردش  تحوالت،  بررسی  اگرچه 
مأیوس کننده است اما گواه آشکاری از مصادیق انکسارات ساختاری 
و از ریخت افتادگی منادی در نظام اداری کشور دارد. مقاومت های 
منادی موجود مانع از تصویب و اجرای آن شود که شرح احوال و 

سرگذشت آن را به فرصت دیگری موکول می کنم.
بررسی مختصات و رویکردهای مندرج در الیحه مشارکت عمومی- 
بر  ناظر  قانونی  مقررات  و  روندها  با  که  دهد  می  نشان  خصوصی 
انجام طرح های زیربنایی امکان تحقق آنها بسیار پائین و انجام آن 
بسیار خطرناک است و می تواند هزینه های فراوانی را به دولت و 

نسل های آینده تحمیل کند.
چنانچه اراده مصممی برای تغییر اساسی در این حوزه وجود دارد 
و بنا داریم تا مشق های غلط گذشته را دوباره تکرار نکنیم و این 
را صرف چرخه های بی بهره  انرژی دولت و مجلس  همه وقت و 
پیشنهادی  الیحه  و  بازگردیم   ۹۱ سال  به  کنم  می  توصیه  ننماییم. 
سازمان سرمایه گذاری را که توسط زبده ترین کارشناسان آن زمان 

کشور تهیه شده بود را مجددًا ورق بزنیم.

و  یازدهم  دولت های  برنامه  و  اقدام  تنها 
وام خرید  افزایش  در بخش مسکن،  دوازدهم 
مسکن بوده است که محاسبات نشان می دهد 

به نفع خریداران خانه نشده است.
تسنیم،  خبرگزاری  رسانه های  گروه  گزارش  به 
تجارب سه دهه اخیر  نشان می دهد هر بار که 
افزایش تسهیالت خرید مسکن اتفاق افتاده به 
دلیل تحریک تقاضا، قیمت مسکن نیز باال رفته 
است. به همین دلیل، در دولت های نهم و دهم، 
با  قیمت مسکن  تحریک  از  با هدف جلوگیری 
افزایش وام، جلوی افزایش وام خرید گرفته شد 
را در  و به جای آن، دولت وام ساخت مسکن 
دستور کار قرار داد که طرح عظیم مسکن مهر 

نیز در همین چارچوب راه افتاد.
کنار  مهر  مسکن  طرح  یازدهم،  دولت   در  اما 
گذاشته شد و وزارت راه و بانک مرکزی سیاست 
دادند.  قرار  کار  در دستور  را  وام خرید  افزایش 
وام  دهم  دولت  در  که  حالی  در  ترتیب  بدین 
اکنون در  بود،  خرید مسکن 25 میلیون ناموت 
دولت دوازدهم وام خرید مسکن در قالب طرح 
افزایش  ناموت  میلیون   80 به  یکم  پس انداز 

یافته است.
البته برای زوجین این امکان وجود دارد که یک 
 160 با  و  اشتراکی  به صورت  را  واحد مسکونی 
میلیون ناموت وام، خریداری کنند. طرح صندوق 
پس انداز یکم از ابتدای سال 1394 راه اندازی شد 
و از آن زمان تاکنون طی چند مرحله وام خرید 
افزایش یافته است و وزارت راه نیز همچنان به 

دنبال افزایش بیشتر آن است.
نفع  به  ظاهر  در  خرید،  وام  افزایش  هرچند 
خریداران است اما به علت آن که تقاضا را در 
بازار تحریک می کند، موجب گرانی شده و نهایتا 
دود آن به چشم خریداران می رود که محاسبات 

نیز این مسئله را اثبات می کند.

فروردین 1393  از  مرکزی،  بانک  آمار  اساس  بر 
تا اردیبهشت 1397 قیمت مسکن در تهران هر 
مترمربع 2 میلیون و 380 هزار ناموت گران شده 
مترمربع  هر  قیمت   1393 فروردین  در  است. 
تهران 3 میلیون و 597 هزار ناموت  مسکن در 
بود که در اردیبهشت امسال این رقم 5 میلیون 
و 978 هزار ناموت اعالم شده است که رشد 66 

درصدی نشان می دهد.
یعنی برای خرید یک واحد 50 متری در تهران 
در سال 1393 مبلغ 180 میلیون ناموت پول الزم 
 300 باید  واحد  همان  برای  امسال  اما  بود. 
  120 یعنی  کرد؛  پرداخت  پول  ناموت  میلیون 

میلیون ناموت اضافه تر از سال 1393.
از این فاصله 120  البته فقط 55 میلیون ناموت 
میلیونی از طریق افزایش وام خرید )تفاوت بین 
وام 25 و 80 میلیونی( قابل پوشش است و فرد 
باید 65 میلیون ناموت نقدینگی بیشتری نسبت 

به قبل از افزایش وام خرید، داشته باشد.
 25 خرید  وام  با  فرد  یک   1393 سال  در  اگر 
میلیون تومانی می خواست یک واحد 50 متری 
در تهران خریداری کند، باید 155 میلیون ناموت 
برای  جاری  سال  در  اما  می کرد.  تهیه  نقدا  نیز 
وام  با  خریدار  فرد  متری،   50 واحد  یک  خرید 
نقدا  نیز  میلیون ناموت   220 باید  میلیونی،   80

تهیه کند.
البته تفاوت دیگر هم این است که در دوره قبل 
برای وام 25 میلیونی، خریدار باید اقساط 200 
تا 300 هزار تومانی پرداخت می کرد اما اکنون 
میلیون  یک  حدود  باید  میلیونی   80 وام  برای 

ناموت در ماه کنار بگذارد.
مشخص  سرانگشتی  محاسبه  یک  بنابراین 
می شود سرعت گرانی مسکن از سرعت افزایش 
وام خرید، پیشی گرفته است یعنی در حالی که 
دولت رقم وام خرید مسکن را افزایش می دهد، 
می رود  باال  بیشتری  سرعت  با  مسکن  قیمت 
سخت تر  مشتریان  برای  را  خانه  خرید  کار  و 

می کند.
بنابراین عمال افزایش وام خرید، سودی به حال 
هستند  خانه  خرید  دنبال  به  که  مستاجرانی 
ندارد و با گران کردن مسکن، به نفع مالکان و 

دالالن شده است.

در بازاری که دولتمردان می گویند 
دو  طی  است«،  کنترل  »تحت 
ماه گذشته شاهد افزایش قیمت 
که  بودیم  کاالها  از  زیادی  بخش 
جناب  دولت  تک رقمی«  »تورم 
آقای حسن روحانی رئیس جمهور 

را به شدت تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  طی دو ماه 
اول  معاون  از  نظارتی  و  دولتی  بخش  مسئوالن  گذشته 
رؤسای  و  وزرا  تا  گرفته  دولت  و سخنگوی  جمهور  رئیس 
دستگاه های نظارت بر بازار و اصناف به انحای مختلف تأکید 
کردند که بازار و قیمت ها تحت کنترل است و اجاره گرانی 
و اجحاف به مصرف کنندگان را نمی دهند؛ اما بررسی های 
خبرنگار تسنیم از بازارهای مختلف و نوسان قیمتها در دو 

ماه گذشته خالف این اظهارات را نشان می دهد. 
رکورددار  و  زبانزد  که  سکه  قیمت  و  قاچاق  ارز  گرانی  از 
گرانی ها در دو ماه گذشته است، بگذریم، بانک مرکزی در 
گزارشی جدید از تورم 30درصدی مسکن در تهران خبر داد؛ 
بنابراین گزارش در فروردین ماه سال 1397 متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
به 55.3 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 29.5 درصد افزایش نشان می دهد.
در  اجاری  کرایه مسکن  گزارش شاخص  اساس همین  بر 
ماه مشابه  به  نسبت  مناطق شهری  کل  در  و  تهران  شهر 

سال قبل به ترتیب 10.4 و 9.3 درصد افزایش یافته است.
گرانی مسکن به ویژه در تهران که از ماه های پایانی سال 
گذشته شروع شده و امسال هم ادامه داشته، این روزها 
بازار مسکن و توقف معامالت شده و  موجب قفل شدن 

خبر از یک رکود شدیدتری را می دهد.
گرانی یک شبه خودروهای تولید داخل

اوایل ماه گذشته شرکت خودروسازی سایپا لیست جدید 
قیمت انواع خودروهای خود را به نمایندگی ها ابالغ کرد 
که بر اساس آن همه محصوالت این خودروساز بین 4 تا 9 
میلیون ناموت گران شد. پیش از این ابالغ، سایپا به بهانه 
پارس  محصوالت  قیمت  جدید  لیست  ارزی  نوسانات 
را اعالم کرد که مطابق آن قیمت خودروهای این  خودرو 
شرکت از 500 هزار ناموت تا 5 میلیون و 200 هزار ناموت با 

افزایش قیمت روبه رو شده بودند.
ایران خودرو دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز بالفاصله مانند 
سایپا و به صورت چراغ خاموش قیمت سه محصول خود را 

حدود 5 میلیون ناموت افزایش داد. در لیست جدید قیمت 
انواع محصول این شرکت برای پژو 207i دنده ای باافزایش 
4 میلیون و 168 هزار ناموت قیمت 47 میلیون و 130 هزار 
ناموت، پژو 207i اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 792 هزار 
تومانی قیمت 54 میلیون و 364 هزار ناموت و تندر پالس 
اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 753 هزار تومانی قیمت 

53 میلیون و 925 هزار ناموت تعیین شده است.
این در حالی است که وزیر صنعت هم مجوز گرانی زیر 10 

درصد خودروهای داخلی را داده است.
افزایش  از  راه و شهرسازی  اواخر ماه گذشته معاون وزیر 

میانگین 20درصدی نرخ عوارض تردد آزادراه ها خبر داد.
امیر امینی دراین باره گفت: در برخی آزادراهها این افزایش 
به 32 درصد هم می رسد که این موضوع با توجه به نرخ 
و  سرمایه  استهالک  زمان  گذاری،  سرمایه  میزان  تردد، 
حتی صرفه جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین 

می شود.
وی با بیان این که افزایش عوارضی آزادراه ها عده معدودی 
 7 تا   5 تنها  افزود:   می گیرد،  بر  در  را  هموطنانمان  از 
دیگر  از  بقیه  درصد   95 و  آزادراه ها  از  کشور  تردد  درصد 

زیرساخت های حمل ونقل کشور انجام می شود.
پرواز قیمت گوشت گوسفندی

یک روز پیش از اعالم افزایش عوارض آزادراه ها، هر کیلو 
گوشت گوسفندی با شیب تند به 50 هزار ناموت افزایش 
یافت. این گرانی دو روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان که 
دولت وعده کنترل قیمت ها را داده بود در نوع خود عجیب 

و قابل تأمل بود.
گوشت  قیمت  مرکزی  بانک  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 
گوسفند در هفته منتهی به 28 اردیبهشت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 18.2 و گوشت گاو نیز 19 درصد گران 

شده است.
به سال گذشته رشد  51 درصد نسبت  همچنین تخم مرغ 
اشاره  مورد  بازه  در  تخم مرغ  قیمت  است.  داشته  قیمت 
اردیبهشت 97 در  بانک مرکزی یعنی هفته منتهی به 28 
 12.3 بر  بالغ   97 فروردین   28 به  منتهی  با هفته  مقایسه 
درصد افزایش یافته است. قیمت شیر نیز در بازه یادشده 

5.5 درصد افزایش یافته است.
موز  و  پرتقال  زرد،  سیب  لوبیاقرمز،  لوبیاچیتی،  همچنین 
نسبت به هفته منتهی به 28 فروردین سال جاری به ترتیب 
قیمت  رشد  درصد   9.7 و   15.6  ،13.6  ،7.2 درصد،   7.9
داشته است. قندوشکر و چای نیز در هفته منتهی به 28 

اردیبهشت 97 در مقایسه با هفته منتهی به 28 فروردین 
امسال به ترتیب 4.4 درصد و 5.6 درصد گران شده است.

افزایش 7درصدی قیمت آب و برق از اول اردیبهشت
ابتدای  از  برق  و  آب  مصرف  تعرفه  دولت،  مصوبه  با 
در  وزیران  هیئت  یافت.  افزایش  7درصدی  اردیبهشت 
جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو 
و به استناد مواد )1( و )3( قانون هدفمند کردن یارانه ها 
متوسط  تا  داد  اجازه  نیرو  وزارت  به  ــ   1388 مصوب  ــ 
اردیبهشت 1397 بدون تغییر  از ابتدای  را  تعرفه های برق 

ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.
آب  تعرفه  نرخ  که  کرد  تصویب  همچنین  وزیران  هیئت 
تعرفه ها  ساختار  تغییر  بدون   1397 اردیبهشت  ابتدای  از 
بخشی  جبران  به منظور  همچنین  یابد.  افزایش  درصد   7
دفع  و  جمع آوری  و  آب  توزیع  و  تأمین  هزینه های  از 
فاضالب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضالب برای 
کاربری های مختلف، 10 هزار ریال در ماه به ازای هر واحد 

تعیین شد.
قیمت طال هم طی ماه های اخیر نیز روند افزایشی شدیدی 
داشته گرچه چند هفته ای است که هر گرم این فلز گرانبها 
حدود 185 هزار ناموت است. اواخر سال گذشته قیمت هر 
از  پس  که  بود  ناموت  هزار   150 حدود  18عیار  طالی  گرم 
افزایش  نیز  200 هزار ناموت  تا حدود  ارز  نوسانات شدید 

یافته بود.
افزایش میانگین 10درصدی قیمت لوازم خانگی

بی نصیب  ارزی  تالطم های  از  نیز  خانگی  لوازم  بخش 
فروشندگان  اتحادیه  رئیس  طحان پور  محمد  نماند. 
افزایش  موضوع  درباره  گذشته  ماه  اوایل  لوازم خانگی 
قیمت  افزایش  این  بودن  غیرمجاز  و  لوازم خانگی  قیمت 
توسط سازمان حمایت به تسنیم گفته بود: تشخیص اینکه 
با سازمان  یا غیرقانونی  افزایش قیمت قانونی است  این 
برای  اما  است  تولیدکنندگان  و   مصرف کنندگان  حمایت 
آگاهی از صحت این افزایش قیمت حدود 10درصدی کافی 

است سری به مغازه های خیابان امین  حضور تهران زد.
سال  نیمه  از  همراه  تلفن  گوشی های  رجیستری  اجرای 
گذشته و نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، باعث شد 
تا قیمت برندهای وارداتی با افزایش چشم گیر حدودًا 40 تا 
50 درصدی مواجه شود. همچنین سخت افزار کامپیوتر نیز 
به گواه فعاالن این بخش نسبت به قبل از نوسانات ارزی 

100 تا 110 درصد گران شده است.

بانک  مرکزی اعالم کرد: بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار 
قطعه سکه تا پایان سال ۹۷ وارد بازار می شود که موعد 
تحویل ۷۹۹ هزار قطعه آن، از اردیبهشت جاری است و 

توزیع آن از فردا آغاز می شود.
در  مرکزی،  بانک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مجموع حدود ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه تمام 
بهار آزادی پیش فروش شده که از این تعداد ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه 
سکه در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و ۳۴۰ هزار سکه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار 

سکه در سال ۱۳۹۹ تحویل مشتریان می شود.
بر اساس این گزارش، ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، ۶۶۶ هزار 
و ۵۰۰ قطعه در تیرماه، ۲۹۲ هزار قطعه در مرداد ماه، ۳۳۶ هزار قطعه در 
شهریور ماه، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه در مهرماه، ۹۰۷ هزار قطعه 
در آبان ماه، ۷۰ هزار قطعه در دی ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن ماه و ۶۷۷ 

هزار قطعه در اسفند ماه سال جاری تحویل خریداران می شود.
افزون بر این، یک میلیون و ۳۴۰ هزار قطعه سکه تحویل سال ۱۳۹۸ گفت: 
از این تعداد حدود ۸۸۲ هزار قطعه در فروردین ماه، ۳۸۹ هزار قطعه در 
اردیبهشت ماه، ۲۳ هزار و ۵۰۰ قطعه در مهرماه و حدود ۴۲ هزار قطعه 

سکه نیز در آبان ماه در اختیار ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت.
اعالم  را ۴۰۸ هزار قطعه  آمار پیش فروش سکه سال ۱۳۹۹  بانک مرکزی 
کرد که ۱۴۸ هزار قطعه سکه در فروردین ماه و ۲۶۰ هزار قطعه سکه نیز در 

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تحویل مشتریان خواهد شد.
اصفهان  و  تهران  استان  در  سکه  خرید  پیش  میزان  بیشترین  همچنین 
از سوی ۱۱۴ هزار و ۴۶۳ نفر  انجام شده که سکه های پیش خرید شده 

انجام شده که میانگین تعداد برای هر نفر ۶۷ سکه است.

با عرضه ۷۹۹ هزار قطعه؛ 
توزیع سکه های پیش فروش 
شده از فردا آغاز می شود

اجاق کور تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷
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