بررسی نسبت ماه مبارک رمضان با آیینهای اجتماعی
به بهانه پویش «افطاری ساده»

صفحه 5

پرسپولیسوسختترین
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رؤیایجام
درجم

فراتر از
یک هشتگ

 1180سال و 179روزگذشت

دوشنبه  23اردیبهشت  7 1398رمضان 13 1440مه  2019سال یازدهم شماره 8 2716صفحه 1000تومان

تيترهايامروز
شبکه المیادین از سوختن  7تا  10نفتکش
در مهمترین بندر نفتی امارات در ساحل
دریای عمان خبر داد

سونامی انفجار
درفجیره
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بانک مرکزی تکالیف بانکها را ابالغ کرد

ارسال اطالعاتبانکی
بهسازمانمالیاتی
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وزیر اقتصاد:

روشهایاشتغالزایی
بنیادبرکت
سراسریمیشود
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من نوجوان
نیستم!
صفحه 8

خبر
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:

بانکها برایعملیاتی شدن
رمز یکبار مصرف با مردم
تماس میگیرند
معاون بانک مرکزی گف��ت :زمانبندی پایان
اردیبهش��ت برای عملیاتی کردن رمز دوم مربوط
ی تماس میگیرد و
به بانکهاست .بانک با مشتر 
زمان و نحوه فعالس��ازی رم��ز دوم را به اطالع او
میرساند .معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
در بخش خبری  ۲۱ش��بکه یک سیما با اشاره به
اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف دغدغه
نداشته باشند ،گفت :زمانبندی پایان اردیبهشت
برای بانکهاست تا تمهیدات فنی الزم را برای ارائه
رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول
خرداد آماده نباش��د و این خدمت را به مردم ارائه
نکند ،باید همه خسارتهای ناشی از سوءاستفاده
از حس��ابها را پرداخت کند.حکیمی افزود :ارائه
رمز دوم یکبار مصرف فرآیندی طوالنی است که
از ابتدای خرداد آغاز و بتدریج انجام میشود .وی
ادامه داد :این موضوع برای همه تراکنشها نیست
و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم
نباید نگران باشند .حکیمی با بیان اینکه جایگزینی
رمزه��ای دوم پویا (رمزه��ای دوم یکبار مصرف)
بهجای رمزهای دوم ایستا در جهت افزایش سطح
امنیتی نظام بانکی است ،افزود :بانک با مشتریها
تماس میگیرد و زمان و نحوه فعالسازی رمز دوم
را به اطالع مش��تری میرس��اند .وی اضافه کرد:
فرآیند تغییر رمز دوم هی��چ هزینهای برای مردم
ن��دارد .معاون فناوریهای نوی��ن بانک مرکزی با
اش��اره به اینکه بخش��ی از برنامه پیادهسازی رمز
دوم یکبار مصرف بر اس��اس برنامه گوش��یهای
هوشمند بوده است ،گفت :بر اساس بخشنامه بانک
مرکزی این موضوع فق��ط نباید مربوط به برنامه
کاربردی باشد ،زیرا در برخی گوشیهای هوشمند
محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بس��یاری هم
گوشی هوش��مند ندارند ،بنابراین باید تمهیدات
الزم اندیشیده شود .حکیمی افزود :تراکنش شارژ
و قبض بدون سقف از طریق تلفنبانک و اینترنت
بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمیشود
و برای کسب و کارهای نوپا هم تا سقف  ۵۰۰هزار
تومان در روز میتوان از رمز عادی استفاده کرد اما
باالتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعالم میکند
ت��ا رمز دوم یکبار مصرف بگی��رد .وی اضافه کرد:
زم��ان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوماً  ۶۰ثانیه
نیس��ت و این زمان میتواند افزایش یابد یا روش
استفاده از آن میتواند تغییر کند .از ابتدای خرداد
بتدریج در این زمینه اطالعرسانی میشود.
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فرمانده کل سپاه روز گذشته با حضور در مجلس به صورت مشروح
و با دالیل مستدل اعالم کرد آمریکا توان جنگ با ایران را ندارد

اطمینان
سردار

همزم��ان ب��ا افزای��ش ادعاه��ای دولتمردان
آمریکای��ی و رس��انههای غربگرا در ای��ران برای
دامن زدن به جنگهراس��ی و
بزرگنمایی تح��رکات نظامی
آمریکا در منطقه ،فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تاکید کرد تمام این تحرکات
جنب��ه روانی دارد و آمریکا نه
میتواند و نه میخواهد جنگ
جدیدی را آغاز کند .به گزارش «وطنامروز» ،اقدام
اخیر دولت روحانی در کاهش  2تعهد هستهای و
همچنین ضرباالجل  60روزه به کشورهای 4+1

برای عمل به تعهداتش��ان در برجام ،هر چند از
س��وی بسیاری از کارشناسان اقدامی دیرهنگام و
حداقلی ارزیابی شد اما همین
اندازه از تحرک دولت و خروج
از الک انفعال��ی نیز با واکنش
کشورهای غربی مواجه شد.
در ای��ن می��ان اتحادی��ه
اروپای��ی ضرباالجل  60روزه
را رد ک��رده و ط��ی بیانیهای
توهینآمیز از ایران خواس��ت به تعهدات خود در
برجام همچنان عمل کند.
صفحه  2را بخوانید

روایتهایی از جلسه فعاالن سیاسی کشور با حسن روحانی

همه گفتنددولت ناکارآمد است!

مسؤول سابق پرونده ایران در پنتاگون:

خبری از جنگ نیست
صفحه 2

دستورالعمل ساده «وطنامروز» برای اصالحطلبان در مواجهه با تهدیدهای ترامپ

چگونه جوجه نباشیم!

همین صفحه

عكسPresident . ir :

جستاری پیرامون اقبال نوجوانان
به موسیقیهای سخیف

صفحه 6

صفحه 2

گ�روه سیاس�ی :شامگاه ش��نبه جمعی از فعاالن
سیاسی کش��ور در نهاد ریاستجمهوری با حسن
روحان��ی دیدار کردن��د .در این دی��دار چهرههای
برجس��تهای از برخی طیفهای سیاس��ی کش��ور
مهمتری��ن موضوع��ات و اولویتهای کش��ور را با
روحانی در میان گذاشتند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،روحان��ی نیز در
این دی��دار اظهارات��ی را درباره وضعیت کش��ور و
دشواریهایی که دولت او در مدیریت کشور با آنها
روبهرو است مطرح کرد .روحانی از تحریمها گفت
و اینکه ش��رایط برای دولت او بدتر از شرایط دولت
در دوران دفاعمقدس است .اما روایت برخی حضار
در جلسه ش��نبه با روحانی ،نشان میدهد مطالب
صریحی با رئیسجمهور مطرح شده است .بر اساس
این روایتها ،مهمترین نکته مش��ترکی که فعاالن
سیاس��ی در این جلسه به روحانی گفتند ،اشاره به
«ناکارآمدی» دولت بوده است.
در ادام��ه ای��ن گ��زارش ،برخ��ی روایته��ای
منتشرش��ده درباره صحبتهای رد و بدل شده در
این دیدار را میخوانیم .حسن روحانی در اظهاراتی
در این نشست گفت :امروز نمیتوان گفت شرایط
از دوران جن��گ تحمیلی بهتر یا بدتر اس��ت اما ما
در زمان جنگ مشکل بانک ،فروش نفت و واردات
و صادرات نداشتیم و تنها تحریم ما ،تحریم خرید
سالح بود .رئیسجمهور با اشاره به محدودیتهایی
که دش��منان برای فعالیتهای بانکی کشور ایجاد
کردهان��د و هزینههای اضافی ک��ه این تحریمهای
بانکی بر نقلوانتقاالت مالی کش��ور تحمیل کرده
اس��ت ،گفت :این مش��کالت در حوزههای فروش
نفت ،محصوالت پتروش��یمی ،فوالد و کش��اورزی
نیز اثرگذار است .روحانی خطاب به فعاالن سیاسی
حاضر در این نشس��ت با ارائه یک گزارش آماری از
وضعیت جاری در عرصهه��ای مختلف اقتصادی،
افزود :شما که شخصیتهای سیاسی هستید و در
مجلس و پستهای دیگر بوده و با مسائل سیاسی
کشور آش��نایید ،باید واقعیتهای امروز را بدانید و
برای رسیدن به بهترین و کمهزینهترین راهحلها
همفکری کنید .وی اظهار کرد :در جنگ تحمیلی
تقریب��اً مردم اتفاق نظر داش��تند که دولت مقصر
مشکالت نیست ،بلکه صدام به کشور تجاوز و جنگ

روایتهایی از جلسه فعاالن سیاسی کشور با حسن روحانی

همه گفتند دولت ناکارآمد است!

را آغ��از کرده بود و چون مردم در این زمینه اتفاق
نظر داشتند ،شرایط نه ایدهآل ولی نسبتاً خوب بود
و مردم برای حل مشکالت کمک میکردند .امروز
هم باید با همان اتفاق نظر و ایجاد همدلی و وفاق
شرایط را اداره کنیم و تسلیم نشویم .روحانی در این
دیدار تصریح کرد :تسلیم شدن با فرهنگ و دین ما
سازگار نیس��ت و مردم آن را نمیپذیرند ،لذا نباید
تسلیم بشویم .باید راهحلها را پیدا کنیم و در این
زمینه البته مهم است که چه مقدار از راهحلها در
اختیار دولت ق��رار دارد .رئیسجمهوری افزود :اگر
مردم احساس کنند گروهها و دستگاههای مختلف
به هم نزدیک ش��ده و با هم همدل��ی و همافزایی
دارند ،خوش��حال و امیدوارتر خواهند بود اما زمانی
که میبینند به طور مثال دولت برای اصالح قیمت
حاملهای انرژی اقدامی انجام داده و مجلس آن را
رد میکند ،بیتردید دچار نگرانی میشوند.

حدادعادل :مس�أله اصلی گرانی و بيكاری است
نه فالن خواننده

دکتر غالمعلی حدادعادل یکی از شخصیتهای
سیاس��ی حاضر در مراسم افطاری رئیسجمهور با
احزاب و شخصیتهای سیاسی بود .حدادعادل در
این نشست خطاب به حسن روحانی اظهار داشت:
ما در انتخابات از شما حمایت نکردیم و مدعی رای
دادن به شما نبودهایم و البته سهمی هم نخواسته
و نمیخواهی��م و از این باب��ت گلهای نداریم؛ رهبر
انقالب یک بار مثالی زدند و فرمودند در مسابقات
داخلی ممکن است عدهای طرفدار تیمی و عدهای
طرفدار تیم دیگر باش��ند ولی وقتی تیمملی با تیم
خارجی مس��ابقه میدهد همگ��ی تیمملی را جدا
از اختالف��ات داخلی تش��ویق و حمایت میکنند،
ام��روز هم ما ب��ه همان دلیل آمادهای��م تا دولت را
مانند گذشته در برابر فشار خارجی حمایت کنیم.
در طول  ٤٠س��ال اخیر معلوم ش��ده است افراد 2
دستهاند؛ یک دسته کسانی که خود را برای انقالب
میخواهند و دس��تهای دیگر که انق�لاب را برای
کمی این مطلب بر من
خود میخواهند .نس��بت ّ
معلوم نیست اما این تمایز واقعیت دارد که پیروزی

انقالب مرهون فداکاری دس��ته اول بود و جنگ را
هم عمدتا همین دسته اداره و سختی آن را تحمل
کردند .امروز وضع ما از زمان جنگ بدتر نیست ،ما
میتوانیم ب��ا نیروی همین مردم از این مرحله هم
عبور کنیم به شرطی که به خواسته آنان توجه شود
و به قول حافظ «نگاه دار س��ر رشته تا نگه دارد».
مساله اصلی مردم گرانی و بیکاری است نه شنیدن
یا نشنیدن آواز یک خواننده که آن هم به آسانی در
دسترس همه هست و مشکلی از این جهت وجود
ندارد .مردم از دولت مدیریت و جدیت میخواهند.
توصیه ما این است که تصمیمات مرتبط با اقتصاد
ب��ا حضور معتمدان اصناف و فع��االن قابل اعتماد
اقتصادی گرفته ش��ود تا همهجانبه باشد نه اینکه
در اتاقی کارشناس��ان اداری تصمیم بگیرند و پس
از اجرا متوجه شوند گوشهای را دیده و گوشهای را
ندیدهاند .در باب مذاکره با آمریکا ما مخالفیم و فقط
به ذکر روایتی اکتفا میکنم و آن اینکه مومن از یک
سوراخ  2بار گزیده نمیشود.
روایت مظفر از جلسه

حسین مظفر ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز درباره جلسه شنبهشب با روحانی ،با بیان
اینکه این نشس��ت با دعوت از فعاالن سیاس��ی و
گروههای مختلف برگزار شد ولی فرصت اظهارنظر
کم بود و  14نفر در کمتر از یک ساعت حرفهای
خود را زدند ،به فارس گفت :اصالحطلبان بیش��تر
به نکات حاشیهای پرداختند و همان مسأله حصر
و اینکه دولت در س��ایه نمیگذارد ش��ما (دولت)
کار کنی��د را مطرح کردند .اصالحطلبان همچنین
تأکی��د داش��تند نباید باب مذاکره بس��ته ش��ود.
همچنین اصالحطلبان گله داشتند از اینکه دولت
با اصالحطلبانی که عامل پیروزی این دولت بودند
تبادلنظر نمیکند و آنها را مورد اعتنا قرار نمیدهد.
این فعال سیاس��ی همچنین با اش��اره به اظهارات
ش��خصیتهای اصولگرای حاضر در این نشس��ت،
گفت :من  2یا  3نکته را مطرح کردم که یکی مسأله
شرایط خاص کشور بود که نیازمند تدابیری است که
باید انجام شود و یکی از آنها این بود که از مجموعه

صحبتها باید جامعه احساس رفاه و همدلی کند
و باید مسؤوالن طوری صحبت کنند که احساس
تعارض بین شخصیتهای مختلف نظام القا نشود.
وی افزود :نکته بعدی من این بود که مشکل اصلی
جامع��ه نه اصالحطلب و نه اصولگرا بودن اس��ت و
باید پرداختن به حاشیهها را کنار گذاشت و مشکل
کش��ور نامگذاری خیابانها به نام افراد مسألهدار و
مباحثی چون شجریان نیست و کسانی که از این
مسائل حرف میزنند از مشکالت مردم خبر ندارند.
مظفر ادامه داد :در این نشست تأکید کردم مشکل
مردم این است که دولت رهاست و مردم احساس
میکنند هر کس��ی هر کاری که دلش میخواهد
انج��ام میدهد .عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظام با بیان اینک��ه درباره مذاکره هم گفتم که در
این شرایط به هیچ عنوان مذاکره به صالح نیست،
خاطرنش��ان کرد :تأکید کردم ک��ه مذاکره خالف
آرمان ش��هیدان و حق ملت ایران است و ملت نیز
ای��ن ذلت را نمیپذیرد .وی ادامه داد :نکته دیگری
ک��ه گفتم این بود که از هر تصمیم تنشزایی باید
از طرف دولت پرهیز ش��ود که یکی از آنها افزایش
قیمت بنزین اس��ت چون جامعه کش��ش ندارد و
نباید مشکالت را به بهانه تحمل سختیها بر ُگرده
مردم بگذاریم .چون اگر بنزین گران شود قیمتها
دیگ��ر قابل کنترل نخواهد بود و آثار این گرانی در
بخشه��ای دیگر  10برابر خود را نش��ان میدهد
و نارضایتی را نی��ز  10برابر میکند .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام افزود :آقای توکلی مشکل
ارز را مطرح کرد و آقای مصباحیمقدم هم به برخی
مشکالت اقتصادی پرداخت.
همه میگفتند ناکارآمدی!

عبدالحسین روحاالمینی ،رئیس خانه احزاب هم
یکی دیگر از میهمانان جلس��ه بود که یک روایت
کوتاه از جلس��ه را منتش��ر ک��رد .روحاالمینی در
صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت« :به دلیل
روایتهای ناقص منتش��ر ش��ده از جلسه فعاالن
سیاس��ی با رئیسجمهور محترم ،بهتر است نهاد
ریاستجمهوری روایت کامل جلسه را منتشر کند.

«ناکارآمدی دولت» و فاصله دولت با نخبگان و مردم
ترجیعبند اظهارات فعاالن سیاسی موافق و مخالف
روحانی بود».
روحاالمینی همچنی��ن در گفتوگو با مهر در
تش��ریح جلس��ه شنبهش��ب گفت :میتوان گفت
تقریباً همه سخنرانانی که در جلسه با رئیسجمهور
صحبت کردند ،نس��بت به عملک��رد و ناکارآمدی
دولت انتقاد داشتند و اینگونه نبود که فقط منتقدان
دولت در جریان اصولگرا ،نسبت به عملکرد دولت
اعتراض داشته باشند .وی اظهار داشت :من به آقای
رئیسجمهور گفتم برای جلس��ه با حضرتعالی ،با
اقش��ار مختلف جامعه مشورت کردم .از جمله این
اقشار ،نخبگان دانشگاهی ،جوانان ،هیاترئیسه خانه
احزاب ،بازاریان و بس��یاری از طرفداران و حامیان
شما در انتخابات بودند؛ معدل همه آنها این بود که
از عملکرد دولت ناراضی هستند .رئیس خانه احزاب
ادامه داد :من به رئیسجمهور گفتم که «ما به شما
رأی ندادیم ولی حامیان دولت نیز از عملکرد دولت
راضی نیستند»؛ البته بعد از صحبت من نیز آقایان
علیخانی و شکوریراد با مصادیقی ،صحبتهایم را
تایید کردند .حتی آقای شکوریراد گفت« :درست
اس��ت که از شما حمایت کردیم و از حمایت خود
پشیمان نیستیم ولی به دلیل حمایت از شما ،خیلی
فحش میخوریم».
بادامچیان :روحانی گفت زمان مذاکره نیست

اسداهلل بادامچیان ،دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی
هم از دیگر حضار جلسه شنبهشب با حسن روحانی
بود .بادامچیان در روایت این جلسه گفت :جلسه با
حضور سلیقهها و دیدگاههای مختلف برگزار شد و
افراد نظ��رات خود را با حفظ احترام مطرح کردند.
بیان آزادانه خوبی در جلسه وجود داشت و تشریفات
آن هم کم بود و خود این کار صحیحی اس��ت که
افطاریهای ما به تشریفات تبدیل نشود .وی با بیان
اینکه نظرات متفاوتی مطرح شد و رئیسجمهور هم
به نکات حضار پاسخ داد ،اظهار داشت :آقای روحانی
درباره مذاکره گفت االن اص ً
ال زمان مذاکره نیست.
افرادی هم که بحث مذاکره را مطرح کردند یکی ـ
دو نفر بیشتر نبودند .بقیه هم تذکر میدادند که چه
نیازی به مذاکره داریم؟ البته نه به صورت مواجهه،
بلکهاظهارنظر.

