شتاب تولید مسکن
با ادغام  2طرح ملی

اقتصادی

با هدف پيشرفت سريع پروژههاي مسكن 2،طرح «مسكن ملي» و «نهضت ملي مسكن» در هم ادغام شدند
معاون وزیر راه و شهرسازی :ادغام طرح مسكن ملي در نهضت ملي مسكن با اين هدف انجام
شد تا همه ثبتنام شدگان از مزاياي يكسان برخوردار باشند .در مجموع در اين دو طرح كه با هم
ادغام شدند بيش از  3/6ميليون نفر در س��امانه ثبتنام كردند.هماكنون مهلت ثبتنام تا  ۱۵آذر
اعالم شدهاست كه چنانچه تقاضايي وجود داشته باش��د ،تمديد خواهد شد ،زيرا بنا نداريم صف
انتظار براي مسكن ايجاد ش��ود .اراضي  ۲ميليون و  ۴۰۰هزار واحد مس��كوني طرح نهضت ملي

هماهنگی و همدلی قوا
گرهگشا نباشد
ارزش ندارد

مسكن تأمين نیز شدهاست ،در هيچ شهري اگر تأمين زمين انجام نشود ثبتنام مجددي نخواهيم
داشت .بخشي از اراضي شناسايي و تأمين ش��ده براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن كه بخشي
متعلق به وزارت راه و شهرسازي و بخشي متعلق به ساير دستگاههاست ،آن تعدادي كه متعلق به
ساير دستگاههاس��ت در مرحله تغيير كاربري ،الحاق به محدوده و كارهاي تخصصي است كه در
حال انجام است | صفحه 4

عرضه اینترنتی5کاالیاساسی به قیمت مصوب
ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
پنجشنبه  11آذر  26 - 1400ربیعالثانی 1443
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نشستهای مشترک قوا به شکل کنونی که اولین آن در هفته گذشته بین مجلس
و قوه قضائیه کلید خورد و دیروز به مناسبت بزرگداشت آیتاهلل مدرس و روز مجلس
به میزبانی خانه ملت با اعضای هیئت دولت تکرار ش��د ،رس��م بدیعی اس��تکه در
گذشته کمتر با این کیفیت برگزار شده است .شاید این همراهی همدالنه را بتوان در
همسویی قوای سه گانه جستوجو کرد؛ رسمی که از همان روزهای نخست آغاز به
کار دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون توانسته بسیاری از سوءتفاهمهای پیشین
و مرس��وم میان قوا را کاهش بدهد و اجرای برنامههای دول��ت و طرحهای مجلس
را تسهیل کرده است .برخالف ادوار گذش��ته که درگیریهای قوا توان کشور را به
تحلیل برده و اثرات وضعی آن هزینههای مادی و معنوی فراوانی را به کشور تحمیل
کرده بود ،در شرایط کنونی باید توجه داش��ت که همراهی قوا در راستای رسیدگی
به دغدغههای مردم اگرچه توانسته آرامش روانیرا برجامع ه حاکم کند ،اما حفاظت
از آن در هجوم حاشیههای اختالفآفرین نیازمند هوشیاری قواست .مسئلهای که
دیروز مورد هشدار رئیسجمهور هم بود و رئیسی تأکید کرد« :حاشیه باید درحاشیه
مانده و نباید به متن بیاید» | صفحه 2

عرضه مرغ ،تخممرغ ،شکر ،روغن و برنج از طریق سامانه «بازرگام» در 6کالنشهر آغاز شد | صفحه 4

حضور رئیسجمهور
در تجمع
خانواده بیماران SMA
دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از پایان نشست مشترک
هیئت دولت و نمایندگان مجلس در جمع خانواده بیماران
 SMAکه از روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کردهاند ،به
صورت سرزده حضور یافت.
در این دیدار والدین بیماران  SMAبا هیجان و خوشحالی
خود را به رئیسجمهور رس��انده و درخواستها و مطالبات
شان در زمینه تأمین دارو و مشکالت درمانی فرزندانشان را
مطرح کردند .رئیسی ضمن ابراز همدردی با این خانواده ها،
اطمینان داد که دولت برای برطرف کردن مش��کالت دارو و
درمان کشور بهویژه بیماران خاص مانند بیماران  SMAتمام
توان خود را به کار خواهد گرفت | صفحه 2

بیانیه شکست
«هادی» سعودی در یمن

یادداشت سیاسی
مهدیه غفوریان | شهرآرا

محمدجواد اخوان

اصول حکمروایی آب در کشور

هرچند روزها و هفتههای اخیر شاهد ظهور و بروز اعتراضات
و ناآرامیهایی در خصوص تقسیم منابع آبی کشور بودهایم،
اما مس��ئله آب چالشی چندین ساله در کش��ور است که در
سالها و فصول کمآبی خود را بیشتر نمایان میسازد .بهرغم
آنکه بیشتر مساحت کشور ما در اقلیم خشک و نیمهخشک
قرار داشته و ایرانیان از دوره باستان به حفظ منابع آبی توجه
ویژهای داشتهاند ،در س��ه دهه اخیر شاهد نوعی آشفتگی و
فقدان راهبرد کالن و خردمندانه در موضوع تقسیم و انتقال
منابع آبی کش��ور هس��تیم که پیامدهای آن را امروز لمس
میکنیم .به نظر میرسد حل منازعات متنوع اجتماعی میان
استانی و منطقهای در کشور –که بهنحوی از انحا به چالش
آب گرهخورده اس��ت -چارهای جز بازاندیشی و طرحریزی
مجدد حکمروایی «آب» بهعنوان یکی از اصلیترین مسائل
کشور ندارد | صفحه 2
یادداشت ورزشی

دنیا حیدری

استقبالي كه ميتواند
پشتوانه مدالآوري باشد
شلوغي س��النهاي تمرين باشگاهها و اس��تقبال از رشتههاي
مختلف بعد از موفقيتهاي به دس��ت آمده توسط ورزشكاران
المپيكي روايتي است كه بعد از رقابتهاي توكيو ،مدالآوران
به اش��كال مختلف آن را به زبان آوردند .روايتهايي كه نشان
از نياز جامعه به انگيزهاي براي رفتن به سمت ورزش داشت ،به
خصوص از سوي جوانترها كه گويي مترصد فرصتي بودند براي
آغاز و الگوسازي .اتفاقي كه بيش از هر زماني ميتوانست نقش
ورزش��كاران در جامعه و تأثير موفقيتهاي آنها را بر جوانان به
تصوير بكشد .اتفاقي كه در زمينه ورزش پارالمپيك نيز شاهد آن
بوديم .رقابتهاي المپيك و بعد از آن مسابقات جهاني نروژ كه
موفقيتهاي كشتيگيران آزاد و فرنگي ايران را به دنبال داشت،
روحي دوباره به كالبد جامعه دميد ،آن هم درست در روزهايي كه
اتفاقاتتلخناشيازكروناوقرنطينهخانگيوتغييرسبكزندگي،
روح افراد جامعه را خسته و آزرده كرده بود ،اما تزريق نشاط و باال
رفتن روحيه مردم تنها يك بعد اين داستان بود | صفحه13
ویژه جوان

کشتهای که بازداشت شد!

تصویر خانمیافتاده روی زمین ،بیهوش ،با صورتی خون آلود،
به هم ریخته؛ دوربین روی صورتش میرود .شاید قرار است
مخاطب را یاد تصویر ندا آقاسلطان ،قربانی معروف فتنه 88
بیندازد .این تنها یک فیلم از وقایع جمعه گذشته در اصفهان
است که قرار است به مخاطب ،مستندی از کشتههای ادعایی
این اتفاقات نشان بدهد.
آن زن اما زنده و اکنون در بازداشت است .خونی هم از او نرفته
است و آن فیلم ،بیشتر از آنچه مخاطب تصور میکرد« ،فیلم»
بود .آن زن که از سمپاتهای گروهک رجوی است ،به شکلی
خانوادگی به سازمان منافقین تعلق خاطر دارند .البته ماجرا
خیلی فراتر از تعلق خاطر اس��ت و دو برادر او از اعدامیهای
دهه  60سازمان تروریستی مجاهدین خلق هستند.
یک فیلم دیگر هم از حاشیه زایندهرود همان روز در رسانههای
ضد ایرانی منتشر شد .زمینی خون آلود ...مردی که آن فیلم
را گرفته ،اکنون بازداشت شده است .فیلمی که صحنهسازی
خوبی هم داشته و آن طور که این فرد تعریف میکند ،رنگ
قرمز بر زمین ریخته و همه چیز را آماده کرده تا موقع گرفتن
فیلم ،صحنهای خونآلود داشته باشیم! | صفحه 2

انگشت روی پاشنه آشیل امریکا در وین

آژانس :سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در فردو شروع به کار کردند
همزمان با ادامه مذاکرات ایران با  4+1در وین ،س��انتریفیوژهای
پیشرفته « »IR-6ایران در فردو ش��روع به کار کردند ،سایتی در
عمق ۹۰متری کوه که امریکا حساسیت باالیی به آن دارد .این خبر
را دیروز آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد تا معلوم شود که تیم
ایرانی دست بسته پشت میز مذاکره در وین ننشسته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز در گزارش��ی اعالم کرد که
ایران استفاده از زنجیرهای از سانتریفیوژهای پیشرفته  IR-6به
منظور غنیس��ازی  ۲۰درصدی اورانیوم در سایت فردو را آغاز
کرده است .یک س��خنگوی آژانس گفته اس��ت« :ایران فرایند
تزریق گاز  UF6غنیش��ده به ایزوت��وپ  ۲۳۵اورانیوم با غنای
۵درصد به زنجیرهای متش��کل از  ۱۶۶س��انتریفیوژ  IR-6به
منظور تولید  UF6غنیشده به اورانیوم  ۲۳۵بیست درصدی را
آغاز کرده است» .به گفته این سخنگوی آژانس ،ایران کماکان از
 ۱۰۴۴سانتریفیوژ  IR-1در شش آبشار به هم پیوسته در فردو
به منظور غنیس��ازی اورانیوم  ۲۰درصدی اس��تفاده میکند و
 ۹۴سانتریفیوژ نسل اول در آبشار جداگانهای که هنوز عملیاتی
نیستند نصب شدهاند .تا زمان تنظیم این خبر در حوالی ساعت 8
دیشب ،هیچ منبع رسمی در ایران آن را تأیید نکرد .خبر آژانس
درباره شروع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در فردو،
در سومین روز دور هفتم مذاکرات وین اعالم شده است .فردو،

دومین سایت غنیسازی ایران با ظرفیت نصب 3هزار سانتریفیوژ،
در دل کوه است ،تأسیساتی که مکان آن طوری تعبیه شده که از
هرگونه آسیب نظامی مصون بماند.
دور هفتم از ارزیابیها فراتر نرفت
سومین روز دور هفتم مذاکرات ایران و  4+1در وین هم سپری

شد .اروپاییان مدعیاند تا پایان دور ششم وین در خردادماه ،با
تیم قبلی ایران 70تا 80درصد به توافق رسیدهاند و حاال هم اصرار
دارند همان روال طی شود ،ولی مذاکرهکنندگان ایرانی میگویند
چیزی که طی شش دور قبل انجام شده ،صرفاً یک جمعبندی
است نه توافق | .بقیه در صفحه 15

بین طالبان و نیروهای مرزبانی صورت نگرفته است.
همچنین منابع دیگری نیز در خصوص ای��ن درگیریها اعالم
کردند که تعدادی از افراد مس��لح در والیت نیمروز افغانس��تان
در حوالی مرز روستای ش��غالک شهرس��تان هیرمند ،اقدام به
تیراندازی به سوی کشاورزان ایرانی کردند و مرزبانان جمهوری
اسالمی ایران نیز بالفاصله در پاسخ به این تیراندازیها ،به سمت
افراد مس��لح تیراندازی کردند که این تقابل ،ب��رای دقایقی نیز
با سالح نیمهس��نگین ادامه یافت که این درگیری کوتاه ،هیچ

تلفاتی در بر نداشت و هماکنون آرامش در منطقه حکمفرماست
و درگیری به طور کامل پایان یافته است .گفته شده این تجاوز
مرزی ،در محدودهای رخ داده که مرزبانان رسمی طالبان هنوز در
آن مستقر نشدهاند و گروهکهای اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر
همچنان در آن فعال هستند.
همزمان برخی خبرگزاریها با بزرگنمایی ،مدعی درگیری مرزی
میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران��ی در والیت مرزی نیمروز
شده بودند.

توگوی «جوان» با هوشنگ توكلي ،کارگردان سریال مدرس
گف 

خسرو شكيبايي با الگو از آيتاهلل خامنهاي به شهيد مدرس رسيد
در س��الروز ش��هادت مرحوم م��درس ،چهره برجس��ته تاريخ
معاصر ايران كه س��ابقه طوالني در مبارزه با استبداد رضاخاني
وي را به نماد آزادگي در مجلس تبديل كرده اس��ت ،مناسبت
داش��ت يادي كنيم از مجموع��ه تلويزيوني «م��درس» كه در
سال  65براي اولين بار از تلويزيون پخش شد و بازي درخشان
مرحوم خسرو شكيبايي در آن مجموعه هنوز هم در يادها باقي
مانده است.
هوش��نگ توكلي ،هنرمند پيشكس��وت و كارگ��ردان مجموعه
«مدرس» درباره شرايطي كه در آن س��الها بر تلويزيون حاكم
بود ،به «جوان» ميگويد« :ده��ه 60از نظر كمبود امكانات دهه
سختي براي تلويزيون بود .ما در آن دوره درگير بازسازي سينماها
بوديم .استوديوهاي فيلمسازي عمدتاً تعطيل شده بود و نياز به
فعالسازي مجدد داشت .كارها خوابيده بود و نيروهاي متخصص
يا به حاشيه رانده شده بودند يا ك ً
ال خانهنشين شده بودند ،با اين

 95هزار ميليارد تومان
پول بدون نظارت
در دانشگاههاي پزشكي!

در حالي كه بر نحوه هزينهكرد بودجه در دس��تگاههاي مختلف دولت ،از س��وي
دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي قوه قضائيه
نظارت صورت ميگيرد،اما دانش��گاههاي علوم پزشكي از دايره اين نظارت خارجند!
طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده يك «قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه كش��ور» ،دانش��گاههاي علوم پزشكي از قانون محاس��بات عمومي مستثني
هستند .اين در حالي است كه دانشگاههاي علوم پزشكي حدود 15درصد از بودجه
هزينهاي دولت (معادل  95هزار ميليارد تومان) را دريافت ميكنند | صفحه 3

اخبار ضدونقیض از درگیری با طالبان در مرز ایران
بعدازظهر چهارش��نبه برخی منابع از وقوع درگیری مرزی ایران
با نیروهای طالبان در مرز افغانستان خبر دادند .منابع امنیتی در
گفتوگوباتسنیمدرگیریشدیدبینطالبانونیروهایمرزیایران
در مرز «اسالمقلعه» را رد کردند و گفتند که براساس بررسیهای
صورتگرفته یکی از اعضای طالبان بهطور اش��تباهی وارد خاک
ایران شده بود که نیروهای مرزبانی ضمن آگاهی بخشیدن به وی در
خصوص مسائل و قوانین مرزی او را تحویل طرف مقابل دادند.
منابع تصریح کردند که هیچ موضوع خصومتآمیز و یا درگیریای

اواخر روز سهشنبه انتش��ار یک بیانیه بیس��ابقه درباره یمن آینده تحوالت این
کشور را در مسیر دیگری ترسیم کرد .خبرگزاری المسیره چهارشنبه شب این بیانیه
جنجالی را به نقل از دو مقام دولت مستعفی یمن منتشر کرد .آنها در بیانیه خود به این
حقیقت اذعان کردند که گزینه نظامی شکست خورده و زمانش رسیده که به جنگ
پایان داده شود« .احمد بن دغر» رئیس شورای مشورتی و «عبدالعزیز جباری» ،نایب
رئیس پارلمان دولت مستعفی دو مسئول یمنی بودند که این بیانیه را امضا کردهاند.
در ابتدای این بیانیه ادعا شده«مسائل اکنون روشنتر شده؛ گزینه نظامی به بنبست
رسیده و نزدیک است شکست خود را اعالم کند ».دو مقام یمنی که نامه شکست را
امضا کردهاند ،از مورد اعتمادترین گزینههای عربستان سعودی برای قدرتگیری در
آینده یمن بودند | صفحه 15

حال در همان سالها چندين تلهفيلم درتلويزيون كار كرديم».
توكلي كه اولين مسئول سينمايي كش��ور پس از انقالب است،
درباره پيشنهاد كار ساخت سريال مدرس توضيح ميدهد« :در آن
دوران در تلويزيون مدير كار بلدي بود به نام فريد حاج كريمخان

كه از بچههاي انقالبي و خوشفكر ب��ود .از من دعوت كرد براي
سالگرد شهيد مدرس برنامهاي تهيه كنم .تقريباً پنج ماه از زمان
طرح موضوع تا تمرين ،آمادهس��ازي و ضبط طول كشيد ،البته
عالقه به تاريخ معاصر در بين هنرمندان آن روزها مسبوق به سابقه
بود و خيليها دغدغه توليد كار تاريخي را داشتند».
كارگردان مجموعه «مدرس» درب��اره تحقيقات براي نگارش
فيلمنامه اين س��ريال ميگويد« :من با علي مدرسي نوه شهيد
مدرس آشنا بودم و اين ش��انس را داش��تم كه در دوره شهيد
رجايي با او همكار باش��م .ما در مجموعهاي بوديم كه در رأس
آن مهدي كلهر بود .هر كدام از بچهها در كار خاصي كارشناس
مس��ئلهاي فرهنگي يا هنري بودند .آقاي مدرس��ي چند سال
پيش��تر از آن كتابي نوش��ته بود به نام «مدرس» كه قاعدتاً در
زمان پهلوي امكان انتشار نداشت ،ولي در آن تحقيقات زيادي
انجام شده بود | .بقیه در صفحه 16

حمايت سپاه
از  6هزار مددجوي نخبه
براساس تفاهمنامه همكاري ميان كميته امداد و سازمان تحقيقات و جهاد خودكفايي
سپاه ،قرار است  6هزار مددجوي نخبه كميته از امكانات نرمافزاري و سختافزاري سپاه
بهرهمند ش��وند .جهاد خودكفايي سپاه طي توافقنامهاي موظف ش��ده مركز نوآوري و
كارآفريني اجتماعي امداد براي مددجويان نخبه راهاندازي كند | صفحه 3

اصالحطلبي و قدرتطلبی
پيوند ناگسستني دارند

«اصالحطلبي و قدرت» تركيبي اس��ت ك��ه ميتواند كلي��ت گفتوگوي اخير
محمدرضا تاجيك ،تئوريس��ين اصالحات با يك رسانه اصالحطلب را توصيف كند.
اصالحطلبان همواره تالش كردهاند خود را ايستاده در كنار مردم و مقابل اهل قدرت
توصيف كنند ،با اين حال نگاهي به سمت و سوي سياسي دولتهاي مختلف ايران
نشان ميدهد آنان خيلي بيشتر از جريانهاي سياسي غيراصالحطلب بر مسند قدرت
بودهاند .تاجيك ميخواهد نگاه آرماني داشته باشد كه اصالحات يك جريان گفتماني
در سياست و اجتماع ايران است و اين بخشي از اصالحطلبان بودهاند كه با لهله زدن
براي رس��يدن به قدرت ،آن را دچار تخريب و حاش��يه كردهاند .به نظر ميرسد او
زياده در تئوريهاي ش��يكي كه از اصالحطلبي ارائه ش��ده ،مانده و آنه��ا را عميقاً
باور كرده است | صفحه 5

دفاع تمامقد
از تداوم ارز 4200تومانی

احمد توكلي ،عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در نامهاي به س��ران قوا از
بحرانهاي پيشرو كشور و تبعات سنگين آن سخن گفت و خطاب به رؤساي سه قوه
نوشت« :هشيار باشيد ،فرصت كوتاه است!» توكلي معتقد است :تصميم دولت براي
كنارگذاشتن ارز  4هزار و  200توماني براي واردات كاالهاي اساسي جز گندم ،دارو و
تجهيزات پزشكي به ترتيبي كه قرار است انجام شود ،تبعات سنگيني دارد كه ممكن
است بحران بر بحران اقتصادي بيفزايد .پيش از آنكه دولت نرخ ارزي را تعيين كند ،بايد
ب با شرايط كشور را برگزيند .چون دولت يكي از داليل اين
سياست و نظام ارزي متناس 
تصميم را تك نرخي كردن ارز و حذف رانت و فساد ذكر ميكند | صفحه 12

