
    رئیس کل بان��ک مرکزی: از ابتداي س��ال جاري 
تاکنون بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتي معادل 
22/4 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 70 درصد افزايش داشته است. تسهیل بازگشت 
ارزهاي صادراتي از طريق ارائه مشوق هاي صادراتي و 
ايجاد تبادل مستقیم بین صادرکنندگان در دستور کار 
بانک مرکزي قرار دارد. روز گذشته معادل 456 میلیون 
دالر در سامانه نیما عرضه شده اس��ت که از اين میزان 
237 میلیون دالر با متوسط نرخ 23 هزار و 400 تومان 

معامله شده است

    طرح محدوديت هاي هوش��مند کرونايي دومین روز 
اجراي خود را مي گذراند و بر اساس آن بناست تا از تردد 
افراد بیمار و واکسینه نشده در اماکن عمومي جلوگیري 
ش��ود. هر چند هنوز به نظر مي رسد بس��یاري از اهداف 
محدوديت هاي هوشمند کرونايي در اجرا قابل پیاده سازي 
نیست. به طور مثال وضعیت وسايل حمل و نقل عمومي 
همچون مترو و اتوبوس هیچ تناسبي با شرايط اپیدمي يک 
بیماري مسري همچون کرونا ندارد و با ازدحام جمعیتي 
مواجهیم که بیم��اري يک نفر از آن��ان مي تواند منجر به 

بیماري دهها نفري شود که در اطراف وي حضور دارند

    رئیس دستگاه قضا در ابالغیه ای از رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور خواس��ت بار ديگر به مسئله بورس 
ورود کند. او تأکید کرده اگرچه اين موضوع در گذشته 
از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور 

دنبال شده است، اما کفايت نمی کند

    از حدود ۱5س��ال قبل قرار بود ساالنه ۱0درصد از 
بافت های فرسوده نوسازي شود که بايد چند سال قبل 
اين هدف به طور کامل محقق مي شد، اما طي اين سال ها 
شايد ۱5درصد هم برنامه جلو نرفته باشد. اين در حالي 
است که بیش از همین مقدار حاشیه نشیني اضافه شده 
است، يعني در حوزه بازآفريني نه تنها پیشرفت نكرديم 
بلكه عقبگرد داشتیم. دولت س��یزدهم در نظر دارد در 
يک برنامه منسجم طي دو سال 300هزار مسكن را در 
بافت هاي فرسوده نوسازي کند تا درکنار ساخت ساالنه 
يک میلیون مس��كن در نهضت ملي نیازهاي کشور را 

پاسخ دهد

بین الملل��ي  جش��نواره  پانزدهمی��ن  دبی��ر   
»سینماحقیقت«: »ش��هید آويني« بخشي ويژه براي 
جشنواره است که همانند ديگر جش��نواره هاي معتبر 
دنیا فیلم ه��اي آن با محتوا و بس��ته مخصوص به خود 
اکران مي ش��وند. »ش��هید آويني« بخش جدانشدني 
جشنواره است و کساني که آثار خودشان را به اين بخش 
ارسال مي کنند، فیلم هايي با کیفیت دارند که نمايانگر 
رنگین کماني از آثار ملي است. اين بخش جايزه جداگانه 
هم دارد و شاهد اين هستیم که آثاري بسیار جسورانه در 

اين بخش ساخته شده اند

    هنوز يک هفته از پايان دور هفتم مذاکرات وين 
نگذشته که زمزمه های توافق موقت يا توافق گام به 
گام با ايران بار ديگر مطرح شده است. طرح »توافق 
گام به گام با ايران « در جلسه روز دوشنبه، ۱5 آذرماه 
سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران نیز مورد اشاره 
قرار گرفت و وقتی »سعید خطیب زاده«، درباره اين 
طرح مورد پرس��ش قرار گرفت، اين ديپلمات ارشد 
ايرانی پاس��خ داد: در جريان مذاکرات احیای توافق 
برجام اين کش��ور حاضر به پذيرش چیزی کمتر از 
برجام و ارائه تعهدی باالتر از آن نیست و هیچ گونه 

توافق موقتی را هم نخواه��د پذيرفت. خطیب زاده 
افزود که م��ا در  وين ب��ر اس��اس پیش نويس      هايی 
که برای رفع تحريم      ها و چگونگ��ی توقف اقدامات 
جبرانی ايران ارائه کرديم، چی��زی به نام طرح گام 
به گام يا توافق موقت مطرح نیست. به گفته وی »ما 
چیزی کمتر از برجام نمی    پذيريم و چیزی بیش��تر 
از برجام هم تعه��د نمی    دهیم. ط��رح گام به گام يا 
توافق موقت هفته گذش��ته و همزم��ان با برگزاری 
 دور جديد مذاکرات از سوی برخی رسانه های غربی 

مطرح شده بود | صفحه 15

    س��كوهاي مملو از جمعیت سال هاست که به 
خاطرات پدران و پدربزرگ ها محدود ش��ده است، 
نه چون کرونا در ورزشگاه ها را به روي تماشاگران 
بس��ته که به دلیل عدم جذابیت بازي هايي که فقر 
گلزن��ي در آن مي تواند يكي از عوامل مهم باش��د.  
گلزني در رقابت هاي فوتبال بي ش��ک بزرگ ترين 
عامل ايجاد هیجان در تماشاگران است، اما اين مهم 
در فوتبال ايران سال هاست که روندي نزولي را طي 
مي کند، به طوري که حاال به طور جدي شاهد فقر 
گلزني در لیگ برتر هس��تیم و گواه آن نیز آمار ۱5 

بازي صفر- صفر تا پايان هفته هشتم است. آماري 
ناخوش��ايند که عوامل متعددي را شامل مي شود. 
عوامل کیفي و کمي تأثیر گذاري ک��ه برخي قابل 
اس��تناد هس��تند و برخي نیز غیرقابل شمارش. با 
وجود اين جالل چراغپور، کارشناس فوتبال ايران 
در مصاحبه ب��ا روزنامه »جوان«، عم��ده دلیل فقر 
گلزني در ايران را با نح��وه آموزش فوتبال در ايران 
از پايه ها و بي توجهي محض به اين داستان مرتبط 
مي داند که سال ها به چالش  و معضلی جدي تبديل 

شده است | صفحه 13

    سفر ديروز مشاور امنیت ملی امارات به تهران پس از 
سال    ها اختالف میان دو کشور، در تل آويو زير ذره بین قرار 
گرفته است. در فضايی که امريكا در حال تعديل حضور 
امنیتی در منطقه است، اين سفر نشان می دهد تأمین 
امنیت شیشه ای دولت های حاشیه خلیج فارس خارج از 

ترتیبات منطقه ای ممكن نیست | صفحات 2 و 15

 پیشواز 
از  »منطقه بدون امریکا« 

در تهران
 رئیسی: ایران از امنیت کشورهای 
حاشیه خلیج فارس حمایت می کند

اجراي محدوديت هاي 
هوشمند كرونايي

به جز حمل و نقل عمومي!

 ورود دوباره 
 مدعی العموم 

به وضعیت بورس

وزیر مسکن: 3۰۰هزار 
 مسکن بافت هاي فرسوده 
در 2 سال نوسازي مي شود

 »شهید آویني« 
قسمتي جنبي  یا سنجاق شده 

به جشنواره نیست

 رشد 70 درصدي 
 بازگشت 

ارز  صادرات غيرنفتي

3

2

12

16

4

یادداشت  حوادث

سرمقاله

یادداشت  ورزشی

كالهبرداران راديويي 
همچنان مشغول كارند

 روز دانشجو 
و انتظار از دانشجويان1400

نوری در تاريکی فوتبال 
ورشکسته

حسين فصيحي

سعيد احمديان

ضرب المثل معروفي است که مي گويد پنیر مجاني فقط در تله 
موش پیدا مي شود. اين موضوع در مورد پرونده هاي کالهبرداري  
مصداق بارزي دارد و مرتكبان آن با توسل به همین ضرب المثل 
در حال کس��ب موفقیت هاي زيادي هس��تند. از ش��یوه هاي 
مرسومي که مدت هاست گزارش هاي آن در حال انتشار است 
کالهبرداري به شیوه برنده شدن در مسابقه راديويي است. با اين 
که گزارش هاي بسیاري در مورد اين پرونده ها منتشر مي شود، 
اما مطرح شدن مستمر شكايت ها حكايت از بي توجهي بسیاري 

از شهروندان به هشدارهاي پیشگیرانه دارد. 
تجربه نش��ان داده اس��ت افرادي که ب��ه اين ش��یوه در حال 
کالهبرداري هس��تند از روابط عمومي بسیار بااليي برخوردار 
هستند و با توسل به مهندسي روان است که مي توانند شهروندان 
را فريب داده و از آنها کالهبرداري کنند. آنها با ايجاد کردن فضاي 
استوديو و تسلط بسیار بر فن بیان با سوژه هاي مورد نظر تماس 
گرفته و مدعي مي شوند آنها در مسابقه راديويي برنده خوش 
حسابي شده اند. برخي از اين تماس ها از طريق واتساپ برقرار 
مي ش��ود و مرتكبان با قرار دادن آرم صدا و سیما روي پروفايل 
مورد نظر با شهروندان تماس برقرار مي کنند. عمده اين مرتكبان 
از مجرماني هستند که در حال طي کردن دوران محكومیت خود 
در زندان ها هستند و از فضاي الزم در زندان استفاده کرده و به 

اين شیوه کسب درآمد مي کنند | صفحه 14

نام گ��ذاری روز ۱6 آذر به عنوان 
روز دانش��جو که نم��اد مبارزه 
نس��ل جوان و انديشمند ايرانی 
با س��لطه بیگانگان بر کشور بود  
به س��ال های قب��ل از پیروزی 
انق��الب اس��المی و س��رکوب 
اجتماع دانش��جويان به دست 
عوامل س��رکوبگر رژيم پهلوی 
بازمی گردد. اجتماع دانشجويان 
در روز ۱6 آذر س��ال ۱332 يعنی ۱۱0 روز پ��س از کودتای 
ننگین 28 مرداد ۱332 در دانش��گاه تهران که در اعتراض به 
ورود »ريچارد نیكس��ون« معاون رئیس جمه��ور وقت امريكا 
که جهت مش��روعیت بخش��یدن به حكومت کودتايی شاه، 
شكل گرفته بود، به دس��ت عوامل رژيم سرکوب شد و سه تن 
از دانشجويان دانش��گاه تهران به ضرب گلوله نیروهای گارد 
رژيم شاه به شهادت رس��یدند . ش��دت مقابله دانشجويان با 
رژيم در برخی از دانش��گاه   ها به گونه ای بود که به تعطیلی ترم  
تحصیلی  انجامید. اما پس از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی 
و بازگشت اعتماد و عزت نفس دانشجويان، روح تازه ای بر کالبد 

جريان دانشجويی در دانشگاه  ها دمیده شد | صفحه 2

با واگذاري تبلیغات محیطي استاديوم ها به باشگاه هاي لیگ 
برتري از سوي فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، دريچه تازه اي 
براي درآمدزايي در فوتبال ورشكس��ته ايران باز ش��ده است. 
پس از استقالل و پرسپولیس که روز شنبه اعالم شد تبلیغات 
محیطي بازي هاي خانگي شان را برعهده خواهند داشت، ديروز 
خبر رسید تبلیغات محیطي به ساير باشگاه ها هم واگذار شده 
است تا پس از اين، تمام لیگ برتري ها بتوانند به صورت کامل 
از ظرفیتي که براي درآمدزايي در اختیارشان قرار گرفته است، 
استفاده کنند. ظرفیتي که تا پیش از اين تنها در انحصار سازمان 
لیگ بود و اين سازمان در پايان فصل بدون شفاف سازي درباره 
درآمدهايي که از اين طريق کسب مي کرد، مبالغ ناچیزي را 
پس از کسر جرائم انضباطي به حساب باشگاه ها واريز مي کرد. 
مبلغي که در مقابل هزينه هاي چندصد میلیاردي يک باشگاه 
دولتي در لیگ چیزی به حساب نمي آمد.  حال با حرکتي که از 
سوي باشگاه استقالل آغاز شد و در آغاز يک پروژه غیرممكن 
از سوي خیلي از تیم ها عنوان مي شد، ظرفیت بزرگ تبلیغات 
محیطي در استاديوم ها به باشگاه ها رسیده است تا آنها بتوانند 
با برنامه هايي که در نظر مي گیرند، بیشترين درآمد ممكن را از 
اين فاکتور درآمدزايي داشته باشند و وابستگي شان را به بودجه 
دولتي که با توجه به شرايط اقتصادي سخت تر به دست شان 

مي رسد کمتر کنند | صفحه 13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه 16 آذر 14۰۰ - 2 جمادی االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6367 - 16 صفحه

قیمت: 2۰۰۰  تومان

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

اين روز    ها روز دانشجو است و سران سه قوه همانگونه که وعده کرده 
بودند، در جمع دانشجويان حضور پیدا کردند با اين تفاوت که بیشتر 
ش��نونده بودند تا گوينده. هرچند بعد از جلسات برخی دانشجويان 
از روند جلس��ات ابراز نارضايتی کردند و البته يک روز در سال برای 

دانشجوی مطالبه گر زمان اندکی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی صبح ديروز به دانشگاه شهید بهشتی 
رفت و به سؤاالت متعدد دانشجويان درباره مسائل کشور پاسخ داد. 
رئیس قوه قضائیه هم ديروز در فضايی صري��ح و صمیمانه ديداری 
چند ساعته با دانشجويان داشت. امروز نیز رئیس جمهور به دانشگاه 

شريف می رود. 
در ديدار چند ساعته رئیس دس��تگاه قضا با نمايندگان تشكل های 
دانشجويی ، حجت االسالم اژه ای ضمن گرامیداشت مناسبت ۱6 آذر 
و روز دانشجو، با بیان اينكه موتور محرک بسیاری از امور از جنبش 
دانشجويی شروع ش��ده و امروز به ثمر نشسته اس��ت، گفت: امروز 
بسیاری از اقدامات مستمر و پیوسته عدالت خواهانه و مبارزه با ظلم و 
ستم به گونه ای است که در حال تبديل شدن به يک فرهنگ عمومی 
است و اين بسیار جای خرس��ندی و خوشحالی دارد. وی با تأکید بر 
اينكه اگر جنبش    ها و مقاومت های دانشجويی نبود شايد ما امروز در 
اين موقعیت نبوديم، بیان کرد: دانش��جويان عزيز ما قبل از انقالب 
شكنجه و شهید شدند و حین انقالب در صف اول برای تهییج و بسیج 
کردن مردم حضور داش��تند. با آغاز جنگ تحمیلی نیز تمام عیار در 
صف اول بودند به گونه ای که بسیاری از شهدای گرانقدر و فرماندهان 

بزرگ ما از اين طیف بودند. 
    جریان دانشجویی باید اثرگذار باقی بماند

رئیس قوه قضائیه افزود: اين جريان دانشجويی اثرگذار، همچنان در 
عرصه    ها و ساحت های مختلف اعم از قبل انقالب و حین انقالب و تا 
زمان دفاع از حريم اهل بیت ادامه داشته است تا جايی که بعضی از 
مدافعان حرم از دانشجويان هستند. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: 
در مقاطع مختلف دانشجويان در حوزه و دانشگاه، چراغی بودند که 
راه را برای ديگران روش��ن کردند و امروز هم در عرصه های مختلف 
س��ازندگی و خدمت رس��انی و هر صحنه ای که نیاز ب��ود، جلودار و 

پیش قدم بودند و به مردم کمک کردند. 
رئیس دستگاه قضا همچنین در بخش دوم نشست و پس از استماع 
مطالبات مطرح شده از سوی دانشجويان، بیان کرد: مطمئن هستم 

اين نشست    ها و شنیدن اين نقدهای صريح همراه با آرامش و متانت 
حتماً و قطعاً برای بنده و همه مسئوالن مؤثر و مفید است اما عزيزان 
الزم است بدانید مش��كالت زياد اس��ت و بايد آنها را اولويت بندی 

کنیم. 
    مشکل این است که با هم گفت وگو نمی کنیم

رئیس قوه قضائیه افزود: نگاه مردم به مسئوالن، تحق عدالت، کاهش 
اختالف طبقاتی، رانت، فساد و ساير مسائل است و سؤال اين است که 
چرا اين مسائل در عمل ديده نمی شوند؟ بايد مشترکات و مفترقات 
را بررسی کنیم. بر اين اساس بنا بر اين شد که اشكاالت گزارش های 
واصله رفع شود و اگر نكته مثبتی ديده شد به دنبال راهكار برای توسعه 
بخشی به آن باشیم. اژه ای دور بودن و فاصله داشتن مسئوالن، مديران 
و مردم از يكديگر را يكی از موانع تحقق همراهی با يكديگر برای حل 
مشكالت عنوان کرد و گفت: مشكل مهمی که وجود دارد اين است که 
ما نسبت به حل مشكالت گفت وگو نمی کنیم در حالی که الزم است 
روی مشترکات خود تمرکز کرده و در مورد افتراقات بحث و بررسی 

داشته باشیم. اين موارد را می توان با بحث و گفت وگو کاهش داد. 
    در برخورد با فساد اقتصاد تردیدی وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه با اش��اره به مطالبه ديگر دانش��جويان پیرامون 
برخورد و مبارزه با فساد و تأکید بر اهمیت آن، خاطرنشان کرد: در 
برخورد با فس��اد اقتصادی ترديدی وجود ندارد. فساد اقتصادی از 
درون تهی می کند و جلو می رود و فساد سیاسی را به همراه دارد اما 
بايد ريشه يابی کرد و بعد با ريشه برخورد شود. بیشتر پرونده های ما 
منشأ بانكی دارد و همه قبول داريم در برخورد با فساد بايد با ريشه 
آنها برخورد کرد، اما چگونه؟ کجا بايد تمرکز کنیم و چقدر بايد برای 
آن از فكر، توان جسمی و آبروی خود هزينه کنیم؟ می خواهیم وارد 
مبارزه شويم و مبارزه هزينه دارد. نه شما و نه ما نبايد در اين روند 

مأيوس و سرخورده شويم. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مسائلی مانند اختالف طبقاتی، 
مسائل زيست محیطی و مسائل پیرامون زمین خواری گفت: آغاز کلید 
خوردن تغییر کاربری    ها و زمین خواری    ها در وزارت جهاد کشاورزی 
است و در آنجا بايد سفت بگیريم، نه اينكه زمین خواری صورت گیرد 
بعد اقدامات تخريب را انجام دهیم. بايد از شكل گیری پول های باد 
آورده در اين سیستم جلوگیری ش��ود زيرا پول بادآورده سیاست و 

قدرت ايجاد می کند. 

محسنی اژه ای با اشاره به درخواست دانشجويان در خصوص نحوه 
واگذاری ها، ادامه داد: واگذاری    ها دست وزارت اقتصاد است. دولت 
در حال حاضر سلسله اموالی دارد که به موجب اصل 44 بايد واگذار 
شود و اگر در اختیار دولت باشد بهره وری الزم را ندارد و حتی زيان ده 
خواهد بود زيرا دولت آن را پر هزينه اداره می کند، بنابراين نگهداری 

آن به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. 
    تا نقد نکنیم کار    ها پیش نمی رود

رئیس قوه قضائیه با طرح اين س��ؤال که واگذاری اين اموال چگونه 
بايد انجام ش��ود، گفت: اگر دولت بخواهد اموال را نگه دارد زيان ده 
اس��ت و اگر بخواهد واگ��ذار کند نیازمند امر کارشناس��ی اس��ت 
که بررسی ش��ود به چه کس��ی و به چه قیمتی واگذار شود. وی با 
اشاره به کارشناس��ی های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و 
اختالف نظرهای عجیب در کارشناس��ی های صورت گرفته در اين 
پرونده گفت: در کارشناس��ی اولی��ه در اين پرون��ده ارزش زمینی 
که گودبرداری ش��ده بود 2۹5 میلیارد تومان تخمین زده شد و در 
اعتراض های متعدد به کارشناس��ی ها، در نهايت کارشناسی ارزش 

زمین به 8 هزار میلیارد تومان رسید. 
محسنی اژه ای با اش��اره به موضوع هفت تپه، تأکید کرد: در بهمن 
ماه س��ال ۱3۹۹ حكم قطعی برای هفت تپه صادر شد تا به دولت 
بازگردانده شود اما دولت سابق گفت من به هیچ عنوان نمی توانم آن 
را اداره کنم. حكم ابالغ نشد تا 3۱ مردادماه ۱400 پیگیری کرديم و 

در نهايت به دولت برگردانده شد. 
وی افزود: نكته اين است که وارد هر مسئله شديم تا زمان به نتیجه 
رس��اندن آن، پیگیری    ها را ادامه دهیم. تا ما نقد نكنیم کار    ها پیش 
نمی رود، البته نقد بايد با زبان خوب باش��د. رئی��س قوه قضائیه در 
بخش ديگری از سخنانش با بیان اينكه اسناد عادی منشأ بسیاری 
از پرونده های قضايی هس��تند، گف��ت: با جديت موض��وع تبديل 
اسناد عادی به اسناد رسمی را که در مجلس مطرح است پیگیری 

می کنیم. 
در اين جلس��ه نمايندگانی از بس��یج دانش��جويی، جامعه اسالمی 
دانشجويان، دانش��جويان مس��تقل، دفتر تحكیم وحدت، جنبش 
عدالتخواه دانش��جويی، انجمن اس��المی، دانش��گاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه علوم قضايی و گروه های جهادی دانشجويی حضور داشته و 

به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. 

اعتراض به پروژه خواهی برخی نمايندگان
    همدلی قوا به ويژه دو قوه اصلی مقننه و مجريه نبايد با رفتار برخی نمايندگان در خطر قرار 
گیرد. نماينده مجلس بايد خودش را در  تراز ملی ببیند و نه در حد يک کارچاق کن حوزه انتخابیه، 
آن هم برای رأی آوردن در دوره بعد! که همین رفتارها چه بس��ا مانع تأيید صالحیت آنها برای 
دوره بعد شود! معاون پارلمانی رئیس جمهور ديروز به رفتار برخی نمايندگان که از دولت انتظار 

ابرپروژه دارند، معترض شد:»برخی نمايندگان توقع 20 پروژه بزرگ از دولت دارند. اجرای همه 
آنها در توان دولت نیست. انتظار داريم نمايندگان واقع بین باشند«. او همچنین گفت که »بهتر 
است نمايندگان کمتر طرح بدهند و به جای آن دولت اليحه بدهد«.  شايد بهتر باشد نمايندگان 
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