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اخبار

آبیاری فضای سبز در طول روز
ممنوع شد

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی گفت:
اس��تانداریها موظف شدهاند ممنوعیت آبیاری
چمن در طول روز در تمام فضاهای سبز متعلق
به دس��تگاههای دولت��ی و ادارات را ابالغ کنند.
بنفش��ه زهرایی ،دبیر کارگروه ملی سازگاری با
کمآبی به  4مصوبه جدید ای��ن کارگروه درباره
کنترل جدی مصرف آب در حوزه فضای س��بز
ش��هری و اصالح اساس��ی الگوهای فضای سبز
در ش��هرها اشاره کرد و گفت :وظایف مشخصی
برای مهار مصرف بیرویه آب در آبیاری فضاهای
سبز شهری بویژه چمن در جلسه اخیر کارگروه
ملی سازگاری با کمآبی تعیین و به شهرداریها
و دس��تگاههای دولتی در تمام اس��تانها ابالغ
ش��ده است .وی به چرایی ورود کارگروه یادشده
به مس��اله آبیاری فضای سبز شهری پرداخت و
افزود :در ش��رایطی که منابع آب کش��ور درگیر
چالشهای متعددی است ما نیازمند آن هستیم
در حوزههای مختلف مصرف آب بازنگری کنیم و
روشهای خود را با شرایط منابعی که در اختیار
داریم سازگار کنیم .وی تصریح کرد :یکی از این
حوزهها بحث مصرف آب در فضای سبز شهرها
بویژه کالنشهرهایی نظیر تهران ،مشهد ،اصفهان،
ش��یراز ،تبریز و ...است .بدین منظور الزم است
نوع فضای سبز و نوع آبیاری خود را سازگار کنیم.

درآمد دولت با اجرای رجیستری
موبایل ۱۹۵درصد افزایش یافت

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات س��تاد
مرکزی مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز با اش��اره به
افزایش  195درصدی درآمد دولت با اجرای طرح
رجیستری گفت :این طرح درباره دیگر تجهیزاتی
که از پروتکلهای ارتباطی استفاده میکنند نیز
اجرا میشود .حمیدرضا دهقانینیا در گفتوگو با
فارس ،درب��اره درآمد دولت از اجرای طرح ثبت
مش��خصات تلفن همراه (رجیس��تری) ،گفت:
با اجرای طرح رجیس��تری عای��دی دولت 195
درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزایش
یافته اس��ت .وی بیان داش��ت :درآمد دولت از
 7150میلیارد ریال در مهر  95تا خرداد  96به
 21ه��زار میلیارد ریال در مهر  96تا خرداد 97
رسیده که بیانگر رشد  195درصدی است .وی با
بیان اینکه طرح رجیستری ادامه دارد و گسترش
مییاب��د ،افزود :این طرح درباره دیگر تجهیزاتی
که از پروتکلهای ارتباطی استفاده میکنند نیز
اجرا میشود .وی افزود :یک سری نقاط ثبات در
طرح مدنظر است که پس از ثبات در این نقاط بر
اساس اولویتبندی نسبت به رجیستری کاالهای
دوم و سوم اقدام میشود.

گزارش

پنجشنبه  4مرداد 1397
ارز

اعتراف معاون آخوندی به گرانی کمسابقه خانه

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

مسکن تا  ۴۰درصد گران شد

قرارداد اجاره مسکن برای جلوگیری از رشد قیمتها 2ساله میشود
گ�روه اقتصادی :دولت طی  5س��ال اخیر هیچ
توجهی به ساختوساز مسکن نکرد و تبعات آن
نهتنها به افزایش میزان تقاضا و گرانی اجارهبها و
مسکن منجر شد ،بلکه با توجه به مرتبط بودن
بیش از  500شغل به مسکن ،رکود و بیکاری را
در کشور تشدید کرد .معاون وزیر راهوشهرسازی
با تش��ریح قانون حمایت از مس��تاجران گفت:
افزای��ش مدت زمان قرارداد اجاره به  2س��ال و
بیشتر به مس��تاجران اطمینانخاطر بیشتری
میده��د که هر س��ال مجبور ب��ه تغییر خانه
نباش��ند .به گزارش تس��نیم ،حامد مظاهریان،
مع��اون وزی��ر راهوشهرس��ازی در برنامه «تیتر
امش��ب» درباره افزایش مدت قراردادهای اجاره
گفت :در برنامههایی که دولت در بخش مسکن
داش��ت ،با تحوالتی که در ب��ازار و اقتصاد روی
داد اولویتهای دولت تغییر کرد و متناس��ب با
ش��رایط برخی اولویتها پررنگتر شد .یکی از
اولویتهای دولت در بخش مس��کن حمایت از
حقوق مستاجران است .همانطور که میدانیم،
نهتنها در بخش مس��کن بلکه در دیگر بخشها
نیز قراردادهای کوتاهمدت آسیبرس��ان است،
بنابرایندرجهتحقوقمستاجرانپیشنهادشده
که قراردادهای اجاره به  2سال و بیشتر افزایش
یابد .مظاهری��ان درباره افزایش قیمت اجارهبها
نیز گفت :هدف ما این اس��ت که قراردادها را از
یک سال افزایش دهیم اما
این طرح ،قراردادهای باالتر
مثل قراردادهای  5ساله را
شامل نمیشود .هدف اصلی
این است که به این خواسته
مستاجران توجه شود ولی
 10درصد افزای��ش اجارهبها نیز در نظر گرفته
شده تا موجرها خیلی متضرر نشوند .وی افزود:
وزیر راهوشهرس��ازی  9بند در این زمینه اعالم
کردند که برخی درباره اصالح الیحه بود .قانون
پیشف��روش و اجارهداری و  2الیحه دیگر برای
معافیتهای مالیاتی برای کسانی که مسکن بر
اس��اس الگوی مصرف میس��ازند و میخواهند
اجارهداری کنند را ش��امل میشد .درباره الیحه
دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که
قراردادها عجوالنه نباشد و اوضاع اقتصادی را در
نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته
ش��ود .مظاهریان افزود :اگر قرارداد اجارهبها 10
درصدافزایشیابداطمینانخاطریبهمستاجران
میدهد ،چون در شرایط فعلی قیمتها افزایش
بیش��تری دارد .این الیحه در جهت حمایت از
حقوق مستاجران اس��ت البته حقوق موجران
نی��ز باید در نظر گرفته ش��ود که در این زمینه
معافیتهای مالیاتی نیز برای موجرانی که برای
مس��تاجران خانه میسازند در نظر گرفته شده
است .موجران با توجه به افزایش قیمت ملک که
در حال حاضر تا  40درصد نسبت به سال قبل
رشد داشته ،سود خود را بردهاند اما برای حمایت
از مستاجران باید افزایش  10درصدی را در نظر
بگیرند .او درب��اره ضمانت اجرایی این طرح نیز
گفت :این طرح در گذش��ته نیز مطرح شده بود
اما سیر قانونی نداشت؛ در حال حاضر این طرح
عجوالنه نیس��ت چون به صورت الیحه مطرح
ش��ده و مجلس نیز نظر خ��ود را اعالم میکند.
به جای اینکه دولت بخواه��د قرارداد را کنترل
ادامه از صفحه اول
ادبیات
 ...م��ن «ادبی��ات معاصر»
دکتر س��نگری را برای خودم میخواندم و از طریق
همان کتاب ،خط س��یر درسهای دبیرستان را پی
گرفت��ه بودم و خیل��ی از بزرگان ادبی��ات معاصر از
شفیعیکدکنی تا علی معلمدامغانی و قیصر امینپور
ن حسینی و س��لمان هراتی را شناخته
و سیدحس 
بودم .از آن س��الها تا این روزها  15س��ال میگذرد
و من کماکان ش��یفته کتابهای دکتر سنگریام،
البته این شیفتگی  2جهت کلی دارد؛ عالقهمندی
به ادبیاتمعاصر و عالقهمندی به ادبیات عاشورایی.
15سال مداوم کتابها و سخنرانیهای دکتر را دنبال
میکردم؛ از این خیل و س��یل آثار دکتر فقط تک و
توک را نخواندهام .حتی در برخی مراسمها که ایشان
ش��رکت میکرد ،بنده هم ب ه جهت شناختنش��ان
شرکت میکردم؛ نمونهاش شب شعر عاشورای شیراز
است که  3روز متوالی در  3-4سال متوالی میهمان
حاج آقای فرهنگ بودم و از لس��ان ایش��ان و دیگر
شاعران به شناخت سنگری پی میبردم و کتابی که
با عنوان «همسایه سدر و همسفر رود» نوشته شده
بخشی از پازل زندگی دکتر سنگری است که به من
ویزا داده است به دنیای خاطراتش ورود کنم؛ مث ً
ال او
به روضهخوان دوران کودکیاش اش��اره میکند که
به منزلش��ان میآمده ولی روایت دکتر با شیرینی
خاصی همراه است« :خانمی بود که میآمد و روضه
میخواند و من مدتی از او میترسیدم .علت آن هم
این بود که وقتی ش��روع به خواندن روضه میکرد،

کند ،خود مستاجر اس��ت که به عنوان یکی از
ذینفعان معامله میتواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت :با تصویب این الیحه در مجلس،
اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر میتواند
از راه قانونی پیگیری کند تا حقی ضایع نش��ود،
مگر اینکه بین موجر و مس��تاجر درباره افزایش
بیش از  10درصد افزایش اجارهبها برای س��ال
آینده توافق شده باشد .در قانون جدید فقط برای
سال دوم  10درصد میتوان اجارهبها را افزایش
داد ،در غی��ر این صورت پیگ��رد قانونی دارد .او
در ادامه گفت :موجر و مس��تاجر قراردادی را به
صورت رسمی و غیررسمی منعقد میکنند اما
در ش��رایط فعلی فقط تالطمهاست که موجب
افزایش بیشتر قیمتها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راهوشهرس��ازی همچنین گفت :در
بخ��ش دیگر دولت از موجرانی حمایت میکند
که برای مستاجران خانه میسازند؛ کسانی که
مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه
میس��ازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند
گرف��ت .جوهره اصلی این قانون این اس��ت که
مدت اجاره را بیشتر کنیم.

■■ مالیات  ۲۰درصدی بر فروش مس�کن در
راه است

بر اس��اس طرح دوفوریتی مجلس ش��ورای
اسالمی ،از فروش مکرر مسکن مالیات۲۰درصدی
دریافت خواهد شد .شادمهر
کاظ��مزاده ،نماینده مجلس
شورای اس�لامی نیز با بیان
اینکه  65درص��د از منازلی
که س��اخته میش��ود جنبه
س��ودآوری دارد ،گف��ت :در
ط��رح دوفوریتی ک��ه در مجلس مطرح اس��ت،
قیمت هر ملک مسکونیای که بهفروش میرسد
در س��ند فروش قید میشود و در مرحله فروش
بعدی  20درص��د مالیات تعلق میگیرد .وی در
توضیح م��وارد گنجانده ش��ده در طرح مجلس
گفت :مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن
سعی بر گرایش به مصرفگرایی در ساختوسازها
دارد .این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت
بای��د تصدیگری را کنار بگذارد ،گفت :مس��ائل
اقتصادی را نمیتوان با دستور حل کرد .در سال
 92با جهش 70درصدی در قیمت مسکن روبهرو
بودیم و پس از آن تا چند س��ال بازار دچار رکود
بود ،این نشاندهنده آن است که قوانین دستوری
برای مقطعی مناس��ب است و با توجه به شرایط
اقتصاد و مس��ائل دیگر ،آن قوانین گذشته دیگر
کارآمد نیس��تند .مصطفی قلیخسروی ،رئیس
اتحادیه امالک نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه
درب��اره معافیتهای مالیاتی در بخش مس��کن
گفت :این معافیتها در حمایت از مس��تأجران
میتوان��د مفید باش��د و بهرهدهی خوبی خواهد
داش��ت اما ضمانت اجرایی آن هنوز مش��خص
نیست .معافیت مالیاتی قطعاً امتیاز خوبی است
و اثر مطلوبی خواهد داشت .ما با افزایش مالیات
مخالفیم و معتقدیم مالیاتها باید کاهش یابد و
متعادل شود تا تأثیر خوبی در مسکن داشته باشد.
رئیس اتحادیه امالک در ادامه افزود :ما اعتقادی
به خانههای خالی نداریم مگر اینکه بانکها این
کار را کرده باشند ،چون افراد عادی بهندرت پیش
میآید خانه خالی داشته باشند.

بازار سوم ارزی در راه است

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجلس میگوید به دلیل نقصهای س��امانه نیما
و بازار ثانویه ،بازار س��وم ارزی در حال شکلگیری
است .محمدرضا تابش در گفتوگو با خانه ملت ،با
اش��اره به تعیین تکلیف ارز مسافرتی و ارائه آن در
بازار ثانویه ،اظهار داشت :در نشست شورای پول و
اعتبار زمانی که موضوع ارائه ارز مسافرتی در بازار
ثانویه مطرح شد تاکید کردیم باید نواقص سامانه
نیما رفع ش��ود .وی ادامه داد :هشدار دادهایم بازار
ثانویه ارز باید به نحوی استقرار پیدا کند که مبتنی
بر تامین خواس��تها و نیازهای فعاالن اقتصادی و
مردم باشد به همین دلیل هشدار دادهام اگر سامانه
نیما کارکرد خوبی نداشته باشد شاهد ایجاد بازار
سوم ارزی خواهیم بود ،کما اینکه متاسفانه شاهد
شکلگیری این بازار هستیم .این نماینده مجلس با
اش��اره به میزان ارز موجود در کشور ،بیان داشت:
با وج��ود اینکه میلیونها دالر ارز توس��ط فعاالن
اقتصادی و دولت عرضه ش��ده ام��ا از آنجایی که
در س��اماندهی ب��ازار ثانویه ارز هم��ه نیازها دیده
نش��ده و س��امانه نیما با دقت نظر ایجاد نش��ده و
فعاالن اقتصادی و دستاندرکاران امر در راهاندازی
سامانه نقشی نداش��تند ،در حال حاضر بازار سوم
ارزی در حال ش��کلگیری است .وی با بیان اینکه
شکلگیری بازار س��وم ارزی به عملکرد مسؤوالن
بازمیگردد ،گفت :در آخرین جلسه شورای پول و
اعتبار نسبت به ایجاد بازار سوم ارزی هشدار دادهام.
تاب��ش با بیان اینکه قرار بود ارز دولتی به کاالهای
اساس��ی و دارو اختصاص پیدا کند ،گفت :از سوی
دیگر مقرر شده بود نیازهای ارزی فعاالن اقتصادی
و مردم به س��ایر ارزها در بازار ثانویه دیده شود اما
تاکید کردیم اگر بازار ثانویه جامعیت الزم را نداشته

باش��د بازار سوم ارزی شکل میگیرد .این نماینده
مجلس تاکید کرد :هنوز برای ارائه ارز مس��افرتی
در بازار ثانویه تصمیمگیری نشده است و قرار شد
ظرف 2روز آینده تکلیف موضوع روشن شود تا در
بازار ثانویه ارز مس��افرتی تامین شود .تابش تاکید
ک��رد :اگر جهتگذاری و ریلگذاری در بازار ثانویه
درس��ت نباش��د بازار سومی ش��کل میگیرد که
متاسفانه شواهدی مبنی بر شکلگیری بازار سوم
وجود دارد ،به هر حال این موضوع در جلس��ه آتی
شورای پول و اعتبار بررسی میشود.

■■ارز پتروش�یمیها به ک�دام صرافی و با چه
قیمتی ارائه میشود؟

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت:
سیاس��ت واح��د ،درازم��دت و پای��داری درباره
پتروشیمیها وجود ندارد .اسداهلل قرهخانی با بیان
اینکه نمیتوان رقم مش��خصی برای نرخ خوراک
پتروشیمیها تعیین کرد ،افزود :برای پتروشیمیها
نرخ ارز دولتی در نظر گرفته ش��د و مقرر ش��د به
صنایع باالدستی پتروشیمیها ارز  3هزار و 700
تومان��ی ارائه ش��ود ،در حالی که ن��رخ ارز آزاد به
مراتب گرانتر بود ،لذا تعدادی از پتروش��یمیها
در این بخش س��ودهای کالنی کس��ب کردند و
س��هام آنها افزایش یاف��ت .وی با بیان اینکه پس
از مقاومت پتروش��یمیها اعالم شد ارز حاصل از
صادرات پتروشیمیها در سامانه نیما ثبت و سپس
ب��ه صرافیها ارائه ش��ود ،تصریح کرد :مش��خص
نیست این ارز به کدام صرافی و با چه قیمتی ارائه
میشود و چه توافقات و رانتهایی با یکدیگر انجام
میدهند ،لذا تاکنون سیاس��ت صحیحی توسط
بانک مرکزی و وزارت صنعت اتخاذ نشده و در این
اوضاع داللها به جان بازار پتروشیمی افتادهاند.

گرانی

نایبرئیس اتحادیه باغداران استان تهران:

سرمازدگی بهانهای برای گرانفروشی میوه شده است
یک مقام مس��ؤول گفت :اگر چه خس��ارت
سرمازدگی بهاره چش��مگیر بود اما در رابطه با
تأمین ب��ازار داخل و در برخی م��وارد صادرات
مش��کلی نداری��م .مجتبی ش��ادلو ،نایبرئیس
اتحادی��ه باغ��داران تهران
در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرنگاران ج��وان ،با بیان
اینکه کمب��ودی در عرضه
محص��والت باغ��ی نداریم،
اظهار کرد :سرمازدگی بهاره
در برخی مناطق کشور تا حدودی میزان تولید
محصوالت باغی را تحت تأثی��ر خود قرار داد و
در نهایت موجب شد قیمت میوههای تابستانه
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با نوساناتی
در ب��ازار روبهرو ش��ود .وی اف��زود :در یک دهه
گذشته همه ساله با مشکالتی نظیر نبود بازار،
افزایش ضایعات و کاهش قیمت ناشی از فزونی
محص��والت باغی روبهرو بودیم ک��ه این امر در
این سالها تهدیدی برای تولید داخل به شمار
میرفت .ش��ادلو ادامه داد :در طول س��الهای
گذش��ته ،کش��اورزان نس��بت به قیمت فروش
محصوالت باغی گالیهمند بودند ،چرا که درآمد
آنها جوابگوی هزینه تولیدش��ان نبود و امسال
قیمت میوه تنها به س��بب سرمازدگی بهاره به

از «کلیدر» استفاده کنید!

مدام میگفت :س��وزم به عزات یا اباعبداهلل .من این
یش��نیدم و چون خیلی سوزن
س��وزم را س��وزن م 
خ��ورده بودم؛ یعنی آمپول خورده بودم ،واقعاً از این
خانم میترسیدم»( .همسایه س��در و همسفر رود/
ص)30
تها درباره سبکی که غالمعلی
ش��نیدن صحب 
کویتیپ��ور -مداح و حماس��هخوان عاش��ورا -ارائه
میدهد ،ش��نیدنی اس��ت .او میگوی��د کویتیپور
«چالب» را وارد جبههها کرد؛ حلقهای که جنوبیها
ب��رای س��ینهزنی تش��کیل میدهند؛ کم��ر هم را
میگیرند و خم میش��وند و سینه میزنند و جالب
است که برخی شعرهای کویتیپور را او سروده است،
مثل «عمه! بابایم کجاست» که نوحه معروفی است.
آش��نایی دکتر ب��ا آقای آهنگران هم ش��نیدنی
اس��ت؛ اینکه هر دویش��ان در ی��ک کوچه زندگی
میکردهاند ،اینکه در حس��ینیه صاحبالزمان(عج)
دزف��ول فعالیتهای انقالبی میکردن��د .در مقدمه
«همس��ایه س��در و همس��فر رود» آوردهام ،او در
 10حوزه پویاست؛ عاش��وراپژوهی ،ادبیات معاصر،
ادبیات انقالب اس�لامی و دفاعمقدس ،نثر ادبی(نثر
شاعرانه) ،شعر ،ادبیات کودک و نوجوان ،کاریکلماتور،
فعالیتهای مطبوعاتی ،تدریس و تدوین کتب زبان
و ادبیات پارسی.
 30جلسه ،دکتر سنگری از اولین نفس گریهها،
فقر و قناعت ،بالیدن در فضای مسجد ،زندگی با امام

آبوهوا

حسین(ع) ،مدرس��ه ،گیوهفروشی ،بستنیفروشی
و ...گف��ت که خواندنش در کت��اب  430صفحهای
«همسایه س��در و همسفر رود» ش��ما را با زمانه و
زندگی ایشان آشنا میکند ،البته ناگفته نماند قرار
اس��ت به ای��ن کتاب در چ��اپ دوم چندین صفحه
اضافه ش��ود؛ شاید به 500صفحه برسد .در حجمی
 70صفحهای دکتر درباره ش��اعران و نویس��ندگان
و هنرمن��دان دیگر صحبت کرده ک��ه در چاپ دوم
منتشر خواهد شد.
زندگی دکتر محمدرضا سنگری با امام حسین(ع)
ش��روع ش��ده و همچنان با این نا م زالل در جریان
است .سال 56که حرکتهای انقالب آرام آرام شروع
میشود ،او شعر میگفته و حاج صادق آهنگران آنها
را میخوانده است .جالب اینجاست که نوحههایی را
که بعدها دکتر س��نگری میگوید عددش به 500
میرس��د .عدد قابل توجهی اس��ت که شرحش در
کتاب خواندنی است.
اگ��ر بخواهم به بخشهای جذاب کتاب اش��اره
کنم به تقدیر دکتر حمیدی��ان از آیتاهلل خامنهای
(ص ،)173می��ز ش��هید رجای��ی (ص ،)191در
کالس دکتر ش��فیعی(ص ،)307آغ��از فعالیت در
س��ازمان پژوه��ش(ص ،)228بزرگان در س��ازمان
پژوهش( ،)236دیدار با رهبری( )245و ش��ب شعر
عاشورای شیراز(ص )290اشاره میکنم.
ب��ا خاطره دکت��ر س��نگری از دی��دار مدیران
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نرخ واقعی خود در بازار رسید .این مقام مسؤول
با تأکید ب��ر اینکه کمبودی در عرضه میوههای
تابستانه در بازار نداریم ،بیان کرد :این درحالی
اس��ت که برخی فروشندگان با جوسازی مبنی
بر کمبود میوههای تابستانه
درص��دد افزای��ش قیمت و
س��ودجویی از بازار هستند.
وی ادام��ه داد :قیمت میوه
در مغازهه��ای مختل��ف
ناش��ی از نظ��ارت ضعیف
دس��تگاههای ذیربط بازار با نوس��اناتی روبهرو
است و از این رو انتظار میرود بازرسان اتحادیه
قیمت میوهها را براس��اس ارائه فاکتور رسمی از
سوی خردهفروشان و مغازهداران کنترل کنند.
به گفته شادلو ،احتساب  25تا  30درصد سود از
عمدهفروشی تا خردهفروشی به سبب احتساب
هزین��ه حملونق��ل و ضایعات متداول اس��ت.
نایبرئی��س اتحادیه باغداران اس��تان تهران در
پایان تصریح کرد :اگرچه خس��ارت سرمازدگی
بهاره چش��مگیر بود اما در مجموع در رابطه با
تأمین ب��ازار داخل و در برخی م��وارد صادرات
مشکلی نداریم و تنها افراد سودجو با جوسازی
مبنی بر کمب��ود میوههای تابس��تانه به دنبال
گرانیهای کاذب و سودهای هنگفت هستند.
آموزشوپرورش با رهبر انقالب درباره کتب درس��ی
یبرم« :از رئیس سازمان پژوهش
این نوشته را پایان م 
درخواست کردیم اگر میشود راجع به تالیف کتب
درس��ی دیداری با رهبری داش��ته باش��یم .خدمت
رهبری رفتیم.
دکتر مظفر ،مهندس عالقهمندان ،دکتر ملکی،
مهن��دس وکیل ،من و چند نفر از مدیران وزارتخانه
در آن دیدار حضور داشتند .در کل  10نفر بودیم .در
ابتدا رئیس سازمان پژوهش راجع به برنامه کتابهای
درس��ی توضیحات��ی را ارائ��ه کرد .س��پس رهبری
توضیحات��ی را فرمودند .بعد مجال��ی پیش آمد که
من از مقام معظم رهبری سوالی بپرسم .ابتدا راجع
به مش��کالتی که در تالیف کتب درسی وجود دارد،
صحبت کردم .ایش��ان تمام کتابها را مطالعه کرده
بودند و با تسلط کافی از کتابها صحبت میکردند.
وقتی از جلسه بیرون آمدیم ،دکتر ملکی ،مدیرکل
برنامهریزی به من گفت« :آقا بیش��تر از کارشناس
سازمان پژوهش کتابهای درسی را خوانده بودند».
در آن دیدار رهبری راجع به کتاب فارسی گفتند:
«بعضی از این درسها را که آوردید خیلی مناس��ب
و متناسب با نسل امروز نیست .مثال قسمت «جای
خالی سلوچ» یأسآور است .از سایر آثار ایشان مطلب
بیاورید ».اصال نگفتند که این مطلب را مطرح نکنید.
آن زمان بهخاط��ر حضور محم��ود دولتآبادی در
کنفرانس برلین ،او را از در و دیوار به عنوان ضدانقالب
مورد هدف قرار میدادند .ایشان گفتند از «کلیدر»
استفاده کنید .این مطلب برایم خیلی عجیب بود».

ابوموسی

39 / 31

زنجان

38 / 21

اراک

38 / 22

ساری

35 / 25

اردبیل

32 / 17

سمنان

42 / 30

ارومیه

38 / 20

سنندج

41 / 21

اصفهان

39 / 24

شهرکرد 36 / 13

اهواز

49 / 33

شیراز

40 / 21

ایالم

39 / 23

قزوین

41 / 24

بجنورد

34 / 16

قم

44 / 24

کرج

41 / 24

بوشهر

38 / 29

کرمان

38 / 20

بیرجند

33 / 17

کرمانشاه 42 / 21

تبریز

40 / 27

گرگان

بندرعباس 39 / 31

37 / 27

تهران

40 / 30

مشهد

35 / 20

خرمآباد

43 / 25

همدان

38 / 20

رشت

33 / 26

یاسوج

38 / 20

زاهدان

37 / 18

یزد

41 / 24

بازار
ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4388

8

یورو

10942

-75

پوند

12319

-70

درهم امارات

2548

-18

ین ژاپن

841

-6

ریالعربستان

2496

-17

یوآن چین

1380

-8

لیرترکیه

1923

-11

دینار کویت

31055

-223

دینار عراق

7/7

-1

دالر کانادا

7122

-38

روبل روسیه

148

-1

روپیه هند

136

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3255000

-29500

سکه

-28000

طرح جدید

3451000

نیم سکه

1704000

500

ربع سکه

863000

500

سکه گرمي

461000

-500

هر مثقال طال

1181000

12050

یک گرم طالی  18عیار

272880

3570

یک گرم طالی  24عیار

363380

4310

هر اونس طال

1231/47دالر

6/76

هر اونس نقره

15/61دالر

0/12

قیمت (دالر)

تغییر

نفت
وست تگزاس

68/58

0/14

برنت درياي شمال

73/96

0/64

اوپک

71/85

-

یادداشتامروز

درسهایی که باید از رفتارآمریکا
با اروپا گرفت

ادامه از صفحه اول

 ...وزارت خارج��ه آمریکا درباره نحوه مواجهه
با توافق هستهای با ایران هستند .تاخیر اروپاییان
در ارائه جزئیات بس��ته پیش��نهادی به ایران نیز
برخاسته از همین واقعیت است.
 -4ای��ن روزه��ا هرگاه نشس��تی می��ان اعضای
اروپایی ناتو و ترامپ برگزار میش��ود ،شاهد ایجاد
تنشهای ت��ازهای میان آمریکا و اروپا هس��تیم:
افرادی مانند آنگال مرکل صدراعظم آلمان سخن
از استقالل اروپا از آمریکا به میان میآورند و اکثر
تحلیلگران اروپایی «گذار از کاخ س��فید» را تنها
نسخه شفابخش برای بازگشت ابهت اروپای واحد
در نظام بینالملل قلمداد میکنند .معاملهای که
امروز ایاالت متحده آمریکا با اروپای واحد میکند،
درس بزرگی را به ملتهای دنیا و س��ایر بازیگران
بینالمللی میدهد! اینکه نتیج��ه بازی در زمین
ایاالت متحده آمریکا چیزی جز تباهی و حرکت
به س��وی سقوط نیست .در این معادله ،واشنگتن
حتی به متحدان غرب��ی خود نیز رحم نمیکند،
حال کشورها و بازیگران دیگر جای خود را دارند!
واش��نگتن به عنوان بازیگری سرکش در جهان،
ابایی از قربانی کردن س��ایر بازیگران پای اهداف
و مطام��ع خود ندارد .اگر چه امروز بزککنندگان
چهره ایاالت متحده آمریکا در داخل کش��ورمان
سکوت کرده و در صددند میان «رفتار آمریکا» و
«رفتار دولت ترامپ» تفکیکی کاذب قائل شوند اما
بر همگان مسجل است رفتارهای ترامپ منبعث
از یک شخص و تفکر فردی نیست ،بلکه ساختار
سیاسی و هیات حاکمه ایاالت متحده آمریکا پشت
س��ر این تصمیمات قرار دارد .هم اکنون زمان آن
رس��یده است نوع رفتار و مواجهه ایاالت متحده و
اتحادیه اروپایی از منظری عمیقتر مورد تحلیل
و واکاوی ق��رار گیرد .بدون ش��ک ،این مواجهه،
خود درس��ی بزرگ در ح��وزه روابط بینالملل
محسوب میشود؛ درسی که میتوان با مطالعه
آن ،سیاس��تمداران آمریکای��ی و ماهیت آنها را
بیشترشناخت!

