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صفحه6

آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد

صفحه  8

»آرمان ملی« گزارش می کند: 
 خیابان خوابی در ارمنستان 

به امید یک ُدز واکسن 
بیش از 4 هزار نفر برای واکسن به ارمنستان 

 رفتند، وزیر بهداشت می گوید مردم از 
سرعت واکسیناسیون راضی اند! 

 گزارش »آرمان ملي« از بدعهدي هاي روسیه 
و قرار دوم؛ اینک تهران- مسکو 

موظفید قرارداد با روسیه را 
شفاف کنید 

 قرارداد ایران، مسکو بعد از قرارداد٢٥ ساله با چین 
درحد کلي مطرح شده و از جزییات آن خبري در دست 
نیست؛ رسانه ها تا شفاف شدن دقیق هر دو قرارداد با 

چین و روسیه از مطالبه خود دست نخواهند کشید

صفحه 7

آرمان ملی: چند روز پیش کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه 
خبر از به روز شدن موافقتنامه 2۰ ســاله ایران و روسیه داد؛ 
موافقتنامه ای که برای خیلی ها همچون تعهد 2۵ ساله ایران و 

چین با پرسش های فراوان و ابهامات زیادی روبه روست. در ...

آرمان ملی: با انتشار تصاویر خیابان خوابی  ایرانی ها  در کشور 
ارمنستان و سرگردانی  آنها به امید زدن یک ُدز واکسن، برخی از 
مسئوالن معتقدند که چرا کسی به حرف های آنها گوش نداده 
تا راهی این سفر نشوند! اما آنها هنوز به این باور نرسیده اند که 

اگر شرایط واکسیناسیون در ایران مساعد بود، مردم به...

بحرین را 
ترسانده اند 
    آمریکا، مانع 
     ابتکار صلح 
 آیت ا... هاشمی 
در منطقه شد

امیر موسوی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

»آرمان ملی« از چرایی اعتصاب 
کامیون داران گزارش می کند:  

 كاميونداران 
 باج مي خواهند 
يا حق دارند؟ 

زیرلفظی های دولت هم  دنده 
کامیون داران را چاق نکرد؟!

گزارش »آرمان ملی« از دستورالعمل 
 خرید و فروش متری مسکن 
در بورس کاال نشان می دهد: 

 بورس مسکن: راه کوتاه
- نه راه حل اصلي

»حمیدرضا صدر« در ۶٥ سالگی درگذشت
سوت پایان برای مرد 
فوتبال، سینما و ادبیات

هفتــــه هاست  آرمــــان ملی: 
که اخبــاری دربــــاره دپوی بیش از 
۶میلیــون تـن کــاال در گمرکات کشور 

شنیده می شــود ... 

آرمــــان ملی:  بــا نهایی شــدن 
دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن 
در بورس کاال به نظر می رسد یک قدم به 
اجرای این پروژه که به اعتقاد طراحان آن 

قرار است بازار مسکن را که با رشد  ....

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
علی نجفی توانا : 

 مخالفت، جرم 
صفحه 3امنیتی نیست

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : احمد شیرزاد

 وزارت امور خارجه 
جای کارآموزان نیست

علی محمد نمازی
 نکاتی درباره 10 فرمان 

رئیس قوه قضائیه 
محمدرضا خباز 

 قوای سه گانه فرصت را 
مغتنم بشمارند

صفحه2

صفحه11

محمود   کلهر: 
 دروازه بانان سرخ آبی 
صفحه15عملکرد خوبی داشتند

سید محمود میرلوحی  در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
 آراي باطله شوراي شهر 

صفحه 11بیشتر از نفر اول بود

صفحه2

مزيت های كابينه متعادل 

بخش قابل توجهی از مشکالت کشور در واقع ناشی از 
ساختارها و شرایطی است که چندان فرقی نمی کند چه کسـی 
قرار است رئیس جمهور یا وزیر باشد. به عبارت دیگر با تغییر 
آدم ها چندان تغییراتی ایجاد نمی شود و این مساله بیشتر به 
راهبردهای کلی نظام برمی گردد. لذا تا زمانی که در راهبردهای 
کلی اصالحاتی صورت نگیرد، هر دولت و شخصی که روی 
کار بیاید مقهور آن راهبردهاست؛ به طور مثال این راهبرد 
انزوا گرایی در عرصه بین المللی تا اصالح نشود و یک رویکرد 
تعاملی نداشته باشیم، مشکالت باقی خواهد ماند. اکنون با 
مشکل کمبود برق روبه رو هستیم و اخیرا آمارهایی منتشر شده  
که نشان می دهد شاید ۸۰درصــد مســاله کمبود برق به تاثیر 
تحریم ها باز می گردد. اگرچه ما می گوییــم که تحریم ها موفق 
نبودند و آمریکا نتوانسته است به اهداف خود برسد، اما تحریم ها 
موثر بودند. به قولی می توان گفت که تحریم موفق نیست، اما 
باید اذعان داشت که موثر است. قراردادهای زیادی چه به 
صورت فاینانس و چه به اشکال مختلف برای توسعه ظرفیت 
نیروگاهی با کشورهای مختلف بسته شده، اما تحریم ها به 
اشکال مختلف جلوی اجرای این قراردادها را گرفته است. حال 
اینکه اشخاص بیایند و بروند چندان تفاوتی نمی کند و با شعار 
و تغییر اشخاص مسائل حل نمی شود. از این رو به نظر می رسد 
که آقای  رئیسی باید به واقعیت ها توجه کند...    ادامه صفحه ۶

چالش های فرهنگی  پيش  روی دولت رئيسی

در وهله نخست باید تعریفــی از فرهنگ ارائه داد که با تعریف 
متداول قدیمی بسیار تفاوت دارد. در گذشته وقتی صحبت از 
فرهنگ می شد، می گفتیم مجموعه ای از آداب و رسوم و مراسم 
که تحت عنوان فرهنگ می شناختیم. این تعریف به تدریج تغییر 
کرد و مسائلی در آن پیش آمد و همانگونه که آگاهی ها و آموزش 
بیشتر شد، اطالع رسانی ها هم بیشتر و باعث رشد فرهنگ شد. 
در دنیای مدرن امروز این مسائل وسعت پیدا کرده و در مناطق 
مختلف، فرهنگ های مختلفی مطرح شده   است که ساده ترین آنها 
فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ فرزندپروری 
و از این قبیل نمونه هاست. پس مجموعه ای از دانسته هایی است 
که نمی توان گفت به طور صرف از قبل منتقل شده و باید طبق 
همان هم عمل کرد. بر این مبنا باید هر فردی فکر کند، رشد کند 
و شرایط جامعه این موضوع را به او منتقل کند تا نیازهای امروز 
برطرف شود. با توجه به این نوع تغییری که در معنای فرهنگ 
اتفاق افتاده، این فرهنگ با چالش هایی مواجه است. بخشی از این 
چالش ها عمومی است که شامل ادبیات و هنر و... می شود که در 
این حوزه کمبودهای اساسی وجود دارد. ایران قدمت و فرهنگ 
غنی ای دارد و در حوزه ادبیات و شعر حرف اول و آخر می زد؛ اما 
امروز شرایطی پیش آمده که به بهانه های مختلف پس زده شده 
است. پس آن چیزی که می توانست عام جامعه را نمایندگی کند، 
کنار زده شده و یکسری مسائل در حوزه فرهنگ، تحمیل شده و 
گفته اند همه چیز همین است. متاسفانه در حوزه فرهنگ، کشور با 
نوعی انفصال مواجه شده است که این اتفاق در بخش های مختلف 
فرهنگ هم افتاده است که بیشترین نقش هم رسانه های کمپانی 
محور دارند که باعث شده اند فرهنگ مردم رشد پیدا نکند. پس 
باید سازمانی باشد که در بخش های مختلف فرهنگی پاسخگوی 
مردم باشد و باعث رشد اطالعات و آگاهی های مردم شود. یکی از 
بزرگترین سازمان های کشور که در زمینه فرهنگی موثر بوده، 
صدا و سیما است. این سازمان باید تولیداتی که دارد به گونه ای باشد 
که مردم از آن حمایت کنند؛ باید فرهنگ جامعه ما را نشان دهد اما 
عماًل این اتفاق نمی افتد و برنامه های صدا و سیما بیشتر مربوط به 
زندگی های الکچری است و لوکیشن های الکچری دارد. در صورتی 
که صدا و سیما باید به میان مردم برود، البته نباید فقط محرومیت ها 
را نشان دهد؛ بلکه در کشور فرهنگ های مختلفی وجود دارد که 
می تواند به نمایش بگذارد. صدا و سیما به عنوان یک سازمان در 
حوزه فرهنگ، باید با برنامه های خود، بسیاری از هنرمندان را که در 
کشور پس زده شده اند، جذب کند. در این راستا باید در این حوزه 
کارهای کارشناسی انجام شود تا از یک طرف باعث رشد مردم شود 
و از طرفی دیگر آگاهی آنها را باال ببرد. چالش دیگری که در حوزه 
فرهنگ در کشور وجود دارد، یک اصطالحی به نام فرهنگ فقر 
است. این فرهنگ بسیار نا امید کننده و صدمه زننده است؛ یعنی 
یک نفر را که دردمند است و مشکالتی دارد، آنچنان تصور می کند 
که امیدی به روشنایی ندارد. پس مسئوالن باید با رفتاری که از 
خودشان بروز می دهند و عملکردهایی که دارند، این احساس را از 
میان ببرند تا آن چیزی که اسمش فرهنگ فقر گذاشته می شود 
در جامعه وجود نداشته باشد. وقتی این اتفاق عملی شود آن فردی 
که فقیر است احساس نا امیدی و تحقیر نمی کند و می داند حمایت 
ادامه صفحه 11 می شود.  

بار دیگر بحــران آب، در استان های مرکــزی و جنوبی 
روی خشن خود را نشان داد. این مایه حیات در چند سال 
گذشته موجب اعتراضات مردمی و کشاورزان شده است. تا 
پیش از این دسته اعتراضات در استان های مرکزی نظیر 
اصفهان و یزد بود و حاال بحران خشکسالی و بی آبی، به 
شهرهای جنوب کشور از جمله خوزستان تسری پیدا کرده 
است. در شرایطی که در فصل آبی امسال، کمترین نزوالت 
جوی را تجربه کردیم و برداشت های بی رویه از منابع آبی، 
منجر به خشک شدن و پایین رفتن سطح بسیاری از منابع 
آب زیر زمینی و سطحی و خشکی تاالب ها شد، تاالب عظیم 
هورالعظیم فقط یک پنجم آن آب دارد و هزاران روستای 
جنوبی کشور نه آبی در چشمه دارند و نه در لوله هایشان. 
مدیریت تامین آب  شرب و آب  مصرفی در بخش کشاورزی 
به طور جد باید تبیین وضعیت  شده و راهکارهای عملیاتی 
و اجرایی برای آن وضع شود، زیرا زمانی که سفره های 
آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از اندازه از آنها دچار 
فرونشست شوند و بارش ها نمی تواند در این نشست ها 
رسوخ کند، مشکل فرونشست به لب های خشکیده مردم 
اضافه می شود. در موضوع ساماندهی مصارف آب، بخش 
کشاورزی میزان قابل توجهی از این مصرف را به خود 
اختصاص داده است. به گفته صاحب  نظران رقمی حدود 
 درصد آب ایران در زمینه کشاورزی مصرف شده یا بهتر 
است، گفته شود به هدر می رود، زیرا به دلیل عدم استفاده 
از روش های نوین آبیاری، عدم توجه به کاشت محصوالت 

متناسب با اقلیم نظیر کاشت برنج و نیشکر یا محصوالتی 
نظیر هنداونه که در شرایط بحران آبی حال حاضر دارای 
هیچ گونه توجیهی به لحاظ اقتصادی و منابع آبی نیستند، 
به دست خویش این چاله را به چاه تبدیل شده است. عالوه بر 
این مقادیر زیادی آب در قالب آب مجازی آن را به کشورهای 
دیگر صادر می شود. سال ها فرضیه اش در بخش منابع آب 
مبنی بر جنگ آب در آینده مطرح بوده، در ابتدای طرح این 
فرضیه با توجه به فرآیند گرم شدن کره زمین کارشناسان تا 
حدی این رخداد را تصور می کردند، اما جنگ آب رخدادی 
اغراق  آمیز میان افکار  عمومی و صاحب نظران بود. هرچند 
امروز با مشکالت در کمبود منابع  آب و خشکسالی هایی که 
یکی از پس دیگری در روستاهای مختلف کشور به خصوص 
در نوار مرکزی و جنوبی شاهد آنها مهاجرت شکل گرفته 
و سبب موج مهاجرت روستاییان به شهرها و آسیب های 
زیست  محیطی در اثر خشک شدن تاالب ها، دریاچه ها 
و رودخانه ها و... شده است. به عنوان مثال همان طور که 
مسئوالن استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر، که 24.۵ درصد این جمعیت در روستا 
زندگی می کنند، بیش از ۷۰۰روستا آن با تنش آبی روبه رو 
است و غیزانیه، مشت، نمونه خروار به حساب می آید. تمام 
رویدادهای مطرح شده مهر تاییدی بر فرضیه جنگ آب 
احتمالی در آینده است، زیرا کمبود منابع آب و خشک 
شدن  دریاچه ها و رودخانه ها امروز سبب اعتراضات مردمی 
و نقدهای فراوان در شهرهای مختلف شده است، حتی 
مردمی که صدها کیلومتر با تاالب هورالعظیم فاصله دارند، 
از مرگ این تاالب که روزگاری عظیم بود، ناراحت و دلواپس 
هستند. اعتراضاتی که بخشی از آنها وارد و منطقی تلقی 
شده و برخی دیگر از آنها نیازمند تامل و واکاوی بیشتر است.

نامگذاری روزها و مناسبت ها با عناوین خاص فرصتی 
برای سپاسگزاری از کسانی است که در آن حوزه کار 
می کنند. یکی از این مناسبت ها، روز بهزیستی و تامین 
اجتماعی است که چند سالی است هر دو سازمان این روز 
را در مراسمی جشن می گیرند. در ابتدا به عنوان رئیس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مناسبت را به همه 
همکاران بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی مرتبط با 
سازمان تبریک می گویم. یکی از سازمان های بزرگ و مهم 
اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور است که هم براساس 
قانون تاسیسش در راستای اجرای اصل 2۱ و 2۹ قانون 
اساسی وظایف مختلفی را در حوزه پیشگیری از آسیب ها، 
معلولیت ها، توانبخشی، تجدید تربیت منحرفان اجتماعی، 
حمایت از کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، 
خانواده های نیازمند را برعهده دارد. هم به واسطه قوانین 
متعددی که سازمان در آن حوزه مسئولیت دارد، مثل 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 

و بدسرپرست، قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها 
و قوانین متعدد دیگری که بهزیستی به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در آن حوزه ها مسئولیت دارد یا آئین نامه هایی 
-که باز به استناد آن- بهزیستی مسئولیت دارد؛ مثل 
آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، آئین نامه مربوط به 
اورژانس اجتماعی، حوزه مناسب سازی محیط برای افراد 
دارای معلولیت، جایگاهی که سازمان بهزیستی در حوزه 
شورای ملی سالمندان برعهده دارد، همه اینها ظرفیت های 
مهمی است که برعهده بهزیستی گذاشته شده است. در واقع 
بهزیستی به استناد این قوانین، وظایف متعددی را برعهده 
دارد و قوانین دیگر که باز به طور غیرمستقیم بهزیستی 
می تواند از این ظرفیت ها برای جامعه هدفش استفاده کند. 
انتظاری که دارم این است که بهزیستی بتواند یک سازمان 
مطالبه گر باشد. در عین حال که می دانم باید سازمان 
پاسخگو باشد، اما مطالبه گری یکی از مهم ترین وظایفی 
است که سازمان بهزیستی به مسئولیت آن می پردازد به این 
دلیل که بسیاری از وظایفی که این سازمان دارد، ماهیت 
بین بخشی و فرابخشی دارد و طبیعتا برای ایفای این وظایف 
باید بتواند قدرت چانه زنی، قدرت مطالبه گری را داشته باشد 

تا بتواند به عنوان....
ادامه صفحه ۶

صدای جنگ آب از جنوب می آيد

مطالبه گری وظيفه بهزيستی است

 امیر محمود حریرچی
جامعه شناس

واقعیت آن است که اگر به هر دلیلی دور هفتم مذاکرات وین در 
دولت روحانی پی گرفته نشود و احیای برجام تا زمان روی کار آمدن 
دولت رئیسی به تعویق بیفتد، بازنده اصلی آن جمهوری اسالمی ایران 
است. به عبارت صریح تر بازیگری که بیش از سایر کشورها در سایه به 
تاخیر افتادن مذاکرات در وین ضرر خواهد کرد، ایران است؛ به گونه ای 
که حتی اگر دولت رئیسی به صورت دو فاکتور رسمی مذاکرات وین 
را عهده دار شود، باز هم به ضرر ایران است. چون به قول شما تا اطالع 
ثانوی مذاکرات تعطیل، سیاست فشار حداکثری بردوام و تحریم ها 
علیه ملت ماندگار خواهد بود. ضمن اینکه آغاز به کار دولت رئیسی از 
اواسط مردادماه لزوما به معنای رسیدن به توافق در وین نیست؛ چون 
باید منتظر ماند و دید که چینش کابینه سیزدهم به چه ترتیب خواهد 
بود؟ چه فردی برای تصدی کرسی وزارت امور خارجه به مجلس معرفی 
خواهد شد؟ آیا نمایندگان به وی رای اعتماد خواهند داد یا خیر؟ و 
هزاران سوال دیگر. از آن طرف باید ببینیم که وزیر امور خارجه تیم 
سیاست خارجی را چگونه خواهد چید؟ چه ساختاری برای دستگاه 
دیپلماسی خود تعریف می کند؟ چه مدت زمانی برای هماهنگی میان 
این تیم ها و کل بدنه جدید وزارت امور خارجه صرف خواهد شد؟ و ... . 
همه این مسائل زمانبر است. لذا به هر میزان که زمان را از دست دهیم 
به همان میزان از فضای مذاکرت دور خواهیم شد و در عین حال باید در 
این مدت شاهد تحمل فشار تحریمی از سوی مردم کشور باشیم؛ آن هم 
در این شرایط که قدرت اقتصادی و معیشتی شان به شدت پایین آمده 
است. از طرف دیگر نباید فشارهای احتمالی جریانات داخلی مخالف 
برجام را نادیده گرفت که عمال سعی می کنند مذاکرات وین و احیای 
برجام را از دستور کار دولت رئیسی خارج کنند. حتی در غیر این صورت 
شنیده ها حکایت از آن دارد که تالش هایی از جانب برخی از جریان ها 
برای انتقال مدیریت مذاکرات وین، احیای برجام  و تعیین تکلیف پرونده 
فعالیت هسته ای کشور که در حال حاضر به صورت فنی در اختیار وزارت 
امور خارجه است به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در جریان است. 
پیرو همین نکته اتفاقا اختالف نظر جدی در دولت رئیسی وجود دارد 
که تیم مذاکره کننده وی در وین از وزارت امور خارجه باشد یا شورای 
عالی امنیت ملی. عالوه بر این اختالفاتی هم درخصوص کم و کیف 
مدیریت مذاکرات وین در دولت جدید وجود دارد.کشور و ملت ایران 
بیش از چهار دهه از عمر، سرمایه، هزینه و انرژی خود را فدای تنش های 
مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای کرده است که با یک هوش سیاسی و 
خرد دیپلماتیک می توانستیم از شکل گیری آن جلوگیری کنیم یا در 

ادامه با یک مدیریت صحیح این تنش ها را به ....              ادامه صفحه11

حشمت ا... فالحت پیشه 
تحلیلگر مسائل بین الملل 

ايران بازنده اصلی تعليق مذاكرات؟

»آرمان ملی« از بحران بی آبی در خوزستان و تجمع های اعتراضی گزارش می کند: 

    سد سازی ، متهم ردیف اول جنگ آب در خوزستان 

      رئیس دستگاه قضا و معاون اول رئیس جمهوری، 
     دستوررسیدگی فوری به مشکل آب خوزستان  

    و جبران خسارات خشکسالی را صادر کردند

همین صفحه

سخــــن روز

بار دیگر بحران آب، در استان های مرکزی و جنوبی 
روی خشن خود را نشان داد. این مایه حیات در چند سال 
گذشته موجب اعتراضات مردمی و کشاورزان شده است. 
تا پیش از این دسته اعتراضات در استان های مرکزی نظیر 
اصفهان و یزد بود و حاال بحران خشکسالی و بی آبی، به 
شهرهای جنوب کشور از جمله خوزستان تسری پیدا کرده 

است. در شرایطی که در فصل آبی ...

صدای جنگ آب از جنوب می آيد

صفحه٢

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

واقعیت آن است که اگر به هر دلیلی دور هفتم مذاکرات 
وین در دولت روحانی پی گرفته نشود و احیای برجام تا زمان 
روی کار آمدن دولت رئیسی به تعویق بیفتد، بازنده اصلی آن 
جمهوری اسالمی ایران است. به عبارت صریح تر بازیگری که 
بیش از سایر کشورها در سایه به تاخیر افتادن مذاکرات در وین 

ضرر خواهد کرد، ایران است؛ ...

ايران بازنده اصلی تعليق مذاكرات؟
حشمت ا... فالحت پیشه 
تحلیلگر مسائل بین الملل 

در وهله نخست باید تعریفی از فرهنگ ارائه داد که با تعریف 
متداول قدیمی بسیار تفاوت دارد. در گذشته وقتی صحبت 
از فرهنگ می شد، می گفتیم مجموعه ای از آداب و رسوم و 
مراسم که تحت عنوان فرهنگ می شناختیم. این تعریف به 
تدریج تغییر کرد و مسائلی در آن پیش آمد و همانگونه که 

آگاهی ها و آموزش بیشتر شد...

چالش های فرهنگی پيش روی دولت رئيسی
 امیر محمود حریرچی

جامعه شناس

همین صفحه

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

» آرمان ملی«  از یک  نشست  مشترك 
گزارش  می کند: 

برخورد مثبت نخبگان 
اقتصادي با رئیسي 

مسعود نیلی: سالیق رئیس جمهور 
در راهکارها دخیل نشود 

حسین راغفر: از همه ظرفیت ها 
استفاده شود

صفحه 4

محمود صادقی
فعال سیاسی اصالح طلب

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

   سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

صفحه 2

صفحه5

صفحه10

جان به لب رسیدگان... 
خروش کارون خشک 

صفحه 8

ِ َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن ِإنَّا ِلّ

درگذشت نابهنگام و غم انگیز بانوی مومنه همسر مکرمه تان موجب تاسف 
و تاثر فراوان گردید. 

این مصیبت ســنگین و اندوهبار را به جنابعالی، به ویــژ فرزندان داغدیده 
وسایر بستگان معزا صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن 
فقید سعید رحمت و غفران واسعه الهی و برای آن جناب و سایر بازماندگان 
ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مســالت دارم. ان شاءاهلل خداوند روح این 
بانوی مکرم و معزز را در جوار حضرت زهرا سالم ا... علیها محشور بفرماید و 

با اولیای صالحین قرین و همنشین گرداند. 
حسین عبداللهی - مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی

سرور ارجمند امير دريابان حاج عباس محتاج 
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رئیس مجلس گفت: مردم ما همیشه 
همراه هستنــد و ایـــن مــا مسئــوالن 
هستیم که باید با کارهای جدید و دیدن 
دنیا تصمیمات شجاعانه  رویکردهای 
بگیریم. محمدباقر قالیباف با اشاره به 
ناراحتی هــا و نگرانی هــــای مردم از 
قطعی های اخیر برق افزود: این ناراحتی ها 
طبیعی هم هست و ما با مسئوالن باید 
زمینه های رفـــع این مشکالت را فراهم 
کنیم. وی گفت: مردم به بحث های فنی 
این کار، کاری ندارند، اما این ما مسئوالن 
هستیم که باید به بهترین شکل ممکن 
مشکالت را در زمینه خاموشی ها برطرف 
کنیم. رئیس مجلس همچنین با اشاره به 
رفع اشکاالت ناشی از قطعی های برق در 
کوتاه مدت افزود: اشکال جدی و اساسی 
وجود دارد و آن هم رفع مشکالت در 
کوتاه مدت است و این موضوع در درازمدت 
منجر به آسیب های جدی تری خواهد 
شد. قالیباف با اشاره به ناترازی هایی در 
زمینه تولید و مصرف برق گفت: باید این 
ناترازی ها را حل و فصل کرد، زیرا ما مشکل 
امکانات در کشور نداریم، بلکه این مشکالت 
ناشی از سوءمدیریت است. قالیباف با 
اشاره به اینکه موضوع قیمت گذاری یکی از 
مسائل امروز جامعه ماست تصریح کرد: باید 
قیمت گذاری را حل کنیم و آن را به صورت 

دستوری در نیاوریم.

ایران باید تکلیفش را روشن 
کند، نه اروپا

طلــب  اصالح  سیـاسی  فعـال 
ابتــدای  احمدی نژاد  آقای  گفت: 
دولــت با احمدی نژاد اواخر دولــت 
متفاوت بود. آقــای احمــــدی نــژاد 
روی یـک سیاسـت حرکت نکرده است. 
آقای رئیسـی به عنــوان کـــسی که 
مـی خواهد هم کشور را اداره کند و هم 
به قول و وعده هایی که به مردم داده 
عمل کند، شخصا به این سمت خواهد 
رفت که در روابط بین المللی اش به طور 
یقین به دنبال گسترش روابط با جهان 
 صنعتی و کشورهای منطقه خواهد بود. 
حسین مرعشی افزود: مساله اصلی 
غرب، مساله برجام است؛ چون اولویت 
غرب، امنیت اروپاست. از نظر غربی ها 
امنیت اروپا به برجام گره خورده است. 
هیچ اولویتی برای غرب مهم تر از احیای 
برجام نیست؛ اولویت دوم اروپایی ها 
این است که آنها عالقه مندند ایران 
بیش از اندازه به چین وابسته نشود. 
اروپایی ها تمایل دارند با ایران به عنوان 
کشور پرجمعیت منطقه و دارای منابع 
انرژی همکاری کنند. وی گفت: در واقع 
تکلیف غرب روشن است از این رو ایران 
باید تصمیم بگیرد ایران می تواند آن 
توافق هایی که در زمان روحانی و در 
وین انجام شده  و آماده تایید نهایی 

است را قبول کند.
حکم اعدام بابک زنجانی 

قطعی است 

رئیس دیــوان عالی کشــور گفت: 
حکم اعـدام بابک زنجانی قطعی است 
ولی ممکن است همکاری کند مورد 
تخفیف قرار گیــرد. حـجت االسالم و 
المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، 
درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته 
بودید رسیدگی به این پرونده تمام شده 
و در دیوان عالی کشور نیست؟ گفت: 
دیوان عالی کشور رای را صادر کرده 
است ولی شرایطی هست که  طرف باید 
اطالعاتی را بدهد و اموالی را حیف و 
میل کرده و حساب هایی هست که باید 
آنها شناسایی شود تا بعد از آن حکم 
اجرا شود. وی درباره اینکه یعنی حکم 
اعدام باید اجرا شود؟ افزود: بله، باید 
حکم اجرا شود زیرا حکم اعدام قطعی 
شده است ولی مسایلی هست که باید 
مصالح کشور را در نظر بگیریم. بازگشت 
اموال بیت المال اولویت دارد زیرا بعد از 
اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه 
می شود. وی درباره اینکه ممکن است 
بعد از اینکه  اموال برگشت حکم نقص 
شود؟ گفت: ممکن است همکاری 
کند و  مورد عفو و تخفیف قرار گیرد و 

احتمالش است .

سـرمقــاله

هرچند گفته می شود شاید برجام به نتیجه نرسد و به بن بست کشیده 
شود، اما دولت بعدی این توافق را امضا کرده و مجلس نیز تدوین خواهد 
کرد. در عالم شعار و لفاظی حرف های متفرقه ای هم زده می شود که 
اینها برای این است که در میز مذاکرات امکان نتیجه گیری بهتری باشد 
که تا اینجا مشکلی نیست؛ چراکه عده ای نفع شان در تخاصم ایران با 
قدرت های جهانی است و از این راه بیشتر سود فکری یا سود مادی 
می برند و تحت هیچ شرایطی تن به مذاکره و گفت و گو نمی دهند و 
حتی اگر بهترین قرارداد دنیا را هم مقابل شان بگذارند غر غر خواهند 
کرد. به نظر می رسد که دولت ناچار به امضای برجام منتها با شکل 
جدید از آن خواهد بود و مجلس نیز ناچار است که مهر تایید آن را بزند 
و این سرنوشت محتوم خواهد شد؛ چرا که جز این راه حل، کشور اداره 
نخواهد شد. اما در آنچه در مورد تغییر برجام به شکل رسمی مطرح 
می شود، باید اذعان داشت که موضع ایران این است که برجام دست 
نخورده و مثل سابق اجرا شود، اما حال ممکن است که اجرای آن حالت 
مرحله ای پیدا کند؛ یعنی  بر بخش هایی از آن توافق شود و اجرای باقی 
آن به تعویق بیفتد؛ تاکید می کنم این اتفاق ممکن است و هیچ اطالعات 
خاصی در دست نیست؛ ولی به طور معقول اگر شما فقط بخواهید بر 
سر بود یا نبود یک بسته بحث کنید، این مذاکرات خیلی سخت پیش 
خواهد رفت. در واقع جسم اصلی برجام همان چیزی است که بوده و 
بقیه قدرت های جهانی نیز روی همان مانور خواهند داد. از طرفی برای 
آمریکایی ها خیلی فرقی نمی کند که چه کسی آن طرف میز مذاکره 
نشسته باشد؛ اینکه وزیر خارجه ای که برای مذاکره روبه روی آنها 
نشسته از این جناح است یا از جناح دیگر، بلکه مهم این است که شخص 
مذاکره کننده از طرف حکومت اختیارات کافی را داشته باشد. اگر آقای 
سعید جلیلی بنشیند و اختیارات نداشته باشد با اینکه آقای ظریف 
بنشیند ولی اختیارات داشته باشد، آنها ترجیح می دهند با کسی وارد 
مذاکره شوند که اختیارات داشته و اتصال آن به بدنه حاکمیت محکم تر 
باشد. البته برای وزارت خارجه و مذاکرات از آقای باقری کنی صحبت 
به میان می آید که معلوم نیست چه میزان صحت داشته باشد. وی قبال 
سابقه ای در مذاکرات داشته است؛ ولی چنانچه عناصر ناشی، نابلد کار 
و کار آموز سیاست وارد این عرصه شوند، قطعا کار دست ایران داده و 
مذاکرات را کش خواهند داد. یک مذاکره کننده اگر هوشیاری و تسلط 
کافی به مباحث مذاکره نداشته باشد، کار را کند می کند. امید می رود که 
آقای رئیسی دنبال کار آموزان سیاست برای وزارت امور خارجه نباشد. 
اکنون هر دو طرف ایران و آمریکا منافع خیلی جدی در برجام دارند. لغو 
تحریم ها به خصوص فروش نفت و تحریم های بانکی برای ایران حیاتی 
است و برای آمریکا نیز توقف توسعه برنامه هسته ای ایران خیلی حیاتی 
است. این توافق  قطعا انجام خواهد شد، اما ممکن است که جزئیات 

شکلی آن تفاوت کند.

وزارت خارجه جای کارآموزان نیست

تسلیت رهبری برای درگذشت 
حجت االسالم حکیمی

 حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت 
حجت االسالم شیخ علی حکیمی را تسلیت گفتند.  
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: 
خاندان محترم و معزز حکیمی، درگذشت جناب 
آقای حکیمی  آقای شیخ علی  حجت االسالم 
رحمت  ا... علیه را به خانواده  مکرم و نیز به اخوان 
بزرگوار ایشان تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم 
همه  عمر را با آزادگی و سالمت نفس و پرهیزگاری 
گذرانید و امید است که اکنون در پناه رحمت و 

رضوان الهی قرار گرفته است ان شاءا... .
 سیدعلی خامنه ای ٢۳/1400/4

حضور سرزده به آسایشگاه جانبازان 
رئیس جمهور منتخب به صورت سرزده در 
آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( حضور 
یافت. آیت ا... سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر 
جمعه با حضور سرزده در آسایشگاه جانبازان 
امام خمینی)ره(، ضمن عیادت از جانبازان قطع 
نخاع، با آنان دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
صمیمی آیت ا... رئیسی با تاکید بر اینکه جانبازان 
در میدان جهاد و ایثار به ایفای نقش اساسی 
پرداخته و با جانبازی خود، مدال افتخار و نمره 
قبولی گرفته اند، اظهار داشت: در دولت سیزدهم 
رسیدگی به امور ایثارگران، جانبازان و خانواده 
عزیز ایشان را به طور ویژه در دستور کار خواهیم 
داشت.  رئیسی خدمت به جانبازان را وظیفه همه 
مدیران و مسئوالن کشور دانست و بر پیگیری 
مشکالت مطرح شده از سوی جانبازان از ابتدای 

شروع به کار دولت جدید تاکید کرد.

گزینه مورد حمایت حدادعادل 
فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی سوالی معنادار 
از حدادعادل پرسیده است. محمد مهاجری در 
توئیتی نوشت: »جناب حدادعادل آیا درست است 
که به دلیل دست رد آقای رئیسی به سینه زاکانی 
برای ورود به دولت، جنابعالی از مشارالیه که فاقد 
ابتدایی  ترین اصول ادب، اخالق و کارآمدی و ...است، 
برای تصدی شهرداری تهران حمایت می کنید؟ 
 ریخت و پاش در مرکز پژوهش های مجلس در

۱3 ماه گذشته، موید بی عرضگی اوست.«

 دستور رسیدگی فوری
 به مشکل خوزستان

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
پس از پیگیری استاندار خوزستان در خصوص 
مشکالت اخیر استان، به وزرای مربوطه دستور 
داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان 
رسیدگی کنند. جهانگیری خطاب به عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا اردکانیان 
وزیر نیرو، خاوازی وزیر جهاد کشاوزی دستور داد 
تا معاونان آن وزارتخانه به سرپرستی رئیس ستاد 
مدیریت بحران امروز به اهواز سفر کنند. وی تاکید 
کرد در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شرکت 

و به مسائل مردم رسیدگی فوری کنند. 
 

 روند واکسیناسیون کند است 
نایب رئیس مجلس روند واکسیناسیون کشور 
را با توجه به وسعت آن، کند دانست. امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی گفت: با توجه به وسعت ایران 
روند واکسیناسیون ما کند است و هر بیماری در 
هر نقطه ای دیده  شود، مدتی بعد هم به کشور ما 
می رسد. باید با قدرت بیشتری واکسیناسیون را 
دنبال کنیم. وی درباره تولید واکسن ایرانی کرونا 
از طریق چند پلتفرم، اظهار کرد: بخش خصوصی و 
بخش تحقیقاتی وارد این مقوله شدند و این موضوع 
دولت نیست. هر پلتفرمی و هر شرکتی زودتر به 
نتیجه برسد، دولت محصولش را می خرد و این 

اشکالی ندارد که شرکت های مختلف کار کنند. 

افتتاح قرارگاه نیروهای واکنش سریع
قرارگاه نیروهای واکنش سریع شهید فکوری 
پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با حضور امیر 
سرتیپ نصیرزاده افتتاح شد و آغاز به کار کرد.امیر 
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی 
ارتش، در این مراسم ضمن بازدید از محل استقرار، 
امکانات، تجهیزات داخلی و فعالیت های نیروهای 
واکنش سریع شهید فکوری پایگاه هوایی شهید 
بابایی اصفهان از نحوه عملکرد خوب این قرارگاه در 
اجرای رزمایش رهایی گروگان و پاکسازی محیط 
ابراز رضایت کرد. وی با اشاره به ضرورت تشکیل 
این قرارگاه در نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: 
امروزه با توجه به شرایط حساس کشور و نیاز به 
صیانت از امنیت ایران اسالمی، آماده بودن یگان های 
عملیاتی برای نیروهای مسلح بسیار به ویژه یگان های 
عملیاتی ارتش جمهوری اسالمی ایران امری حیاتی 

است.

اصالح طلبی که در یاد مقاومت 
باقی خواهد ماند

سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... به مناسبت 
چهلمین روز درگذشت حجت االسالم و المسلمین 
سید علی اکبر محتشمی پور )ره( پیامی صادر کرد. 
... در بخشی  ... دبیرکل حزب ا سید حسن نصرا
از پیام خود به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی 
پور )ره( نوشت: یاد سید محتشمی پور به عنوان 
برادری بزرگ و صمیمی همواره با ما و در مسیرمان 
باقی خواهد ماند و هیچ گاه در مقاومت فراموش 
نخواهد شد. او همواره به توان مقاومت و رهبری آن 
و رزمندگان و پایگاه حمایتی آن و آینده ای که در 
انتظارش بود، اعتماد کامل داشت؛ آینده ای پر از 

پیروزی و آزادسازی سرزمین های مقدس.

اخـــبار کوتاه

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: برای 
توده مردم سال هاست که دغدغه اصلی 
مسائل اقتصادی شده است. بسیاری علت 
عمده نارضایتی های مردم از حاکمیت و دولت 
را نیز همین مشکالت اقتصادی می دانند. 
مشکالتی که چندین دوره است با روی کار 
آمدن دولت ها از دو جناح مختلف هم برطرف 
نشده اند. برخی راه حل آن را در خارج از مرزها 
می دانند و برخی عالوه بر آن از ساختارها 
و سیستم های معیوب درون مرزها هم یاد 
می کنند. از همین روست که این روزها هر چه 
دغدغه و انتظار برای مشخص شدن وزیر امور 
خارجه جدید وجود دارد؛ شاید به همان اندازه 
دغدغه و انتظار را برای وزیر اقتصاد جدید 
هم بتوان در مردم و فعاالن سیاسی شاهد 
بود. از طرفی دولت جدید هم در شعارها و 
وعده هایش در طول انتخابات چیزی کم 
نگذاشته و الاقل حامیان آن در میان مردم 
منتظر دیدن جامه عمل بر تن این وعده ها 
هستند که بخشی از آن با انتخاب وزیر اقتصاد 

و رویکردها و تجارب او تامین می شود.
 دغدغه های کابینه 

انتخاب  از  پس  اخیر  روزهای  در 
رئیس جمهور منتخب گمانه زنی ها در رابطه با 
سیاست های آینده وی و کابینه احتمالی اش 
بسیار بوده است. شاید بتوان یکی از علل این 
میزان از دغدغه درخصوص عملکرد دولت 
جدید را شرایط خاص کشور در حال حاضر 
دانست که در آن نارضایتی ها به سطح باالیی 
رسیده است و بازتاب های بسیاری از آن را در 
جای جای کشور می توان دید اما از طرفی با 
توجه به سابقه افراد، آنچه در ذهن ها یادآور 
می شود دولت احمدی نژاد است که از همین 
جناح اصولگرا، آغازگر بسیاری از مشکالتی 
بود که حاال تاب تحمل را برای بسیاری 
از مردم به حداقل رسانده. جناحی که به 
عقیده برخی کارشناسان شاید نتواند نیروی 

متخصص کافی برای مشکالت حال حاضر 
کشور را تامین کند. در دوره یکدست اصولگرا 
در حاکمیت در زمان احمدی نژاد شاهد 
افزایش نرخ تورم و تحریم های بین المللی نیز 
بودیم. در راستای این تشابه رئیسی هم این 
بار با وعده های همسو با نیازهای مردم رای 
برخی را جذب کرده است. وی در روزهای 
اخیر سعی داشته نظرات فعاالن سیاسی 
مختلف به خصوص فعاالن سیاسی جناح 
رقیب را در رابطه با مسائل مختلف کسب کند. 
این در حالی است که برخی از کارشناسان 
در خصوص این دیدارها و اظهار نظرات 
کارشناسان و نخبگان از جریانات مختلف 
در تعامل با دولت جدید بر این باور هستند 
که این اظهار نظرات برای اعمال راهکارهای 
مناسب ارائه شده از سوی این نخبگان برون 
جناحی کافی نیست؛ چراکه تضمینی برای 
اجرا نیست و در نهایت همان فرد مسئول 
براساس باورهای خود به تصمیم قطعی 
دست خواهد زد. در نتیجه برای اجرای برخی 
نظرات مناسب نیاز خود فرد صاحب نظر است. 
اما با این حال انتظار می رود در دولت جدید با 
تجربه هایی که به دست آمده و تالش هایی که 
در دولت پیشین شده با انتخاب های درست 
و شاید بنابر وعده رئیسی شایسته ساالرانه و 
از طرف دیگر در نتیجه هماهنگی نظام شاهد 
گشایش در برخی مشکالت باشیم، گشایشی 
که به عقیده بسیاری از کارشناسان با سابقه 
با اصالح اساسی ساختارها و قوانین محقق 
می شود و نه برخوردهای جناحی، سلیقه ای 

و موقتی.
  دیدار با اقتصاددانان 

پنج شنبه بود که جمعی از اساتید و 
نخبگان سیاسی از جریانات و گرایشات 
مختلف در نشستی سه ساعته با رئیس جمهور 
و  دیدگاه ها  نظرات،  ارائه  به  منتخب 
راهکارهای خود در مواجهه با این بخش 

از مشکالت فراوان در کشور پرداختند. در 
این جلسه به مسائلی چون کسری بودجه، 
فعالیت شوراها، طوالنی شدن پروژه های 
و  انرژی  تامین  رانت و فساد،  عمرانی، 
خدمات اجتماعی، تورم باال و انتقال ثروت 
از فقرا به ثروتمندان اشاره کردند و همچنین 
دیپلماسی  به  توجه  راهکارهایی چون  
اقتصادی، تک نرخی کردن ارز، تاکید بر 
عوامل اقتصادی موثر بر اقتصاد، لزوم حذف 
سالیق رئیس جمهوری از راهکارهای اجرایی 
و اصالح نظام درآمدهای مالیاتی را بیان 
کردند. در میان این راهکارها اما گاهی از 
طرف برخی افراد به راهکارهایی اشاره می شد 
که نشان از پرداخت سطحی و موقتی به 
مسائل و مشکالت مردم داشت؛ از جنس 
راهکارهایی که پیش تر تاثیر مثبت کوتاه 
مدت آن ها در جامعه و تاثیر منفی آن ها در 
طوالنی مدت دیده شده است.  در حالی که 
برخی دیگر بنا بر دانش و سابقه درخشان 
خود به نکاتی اشاره می کردند که به حقیقت 
جای خالی آن ها در سیاست های دولت و این 
روزهای سخت کشور احساس می شود. در 
طی این جلسه احمد توکلی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه در این 
سی سال انجام شد تنها اوضاع را بدتر کرد. 
وی از رئیس جمهور منتخب درخواست کرد 
که در نخستین اقدام کارت هوشمند غذا، 
دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند 
تا اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود. 
همچنین مسعود نیلی، عضو هیات علمی 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شریف، نیز در خصوص مشکالت، دالیل بروز 
آن ها، راهکارهای رفع آن ها و اینکه از کجا 
باید شروع به حل مشکل کرد، بیان کرد: 
در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، 
تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات 
اجتماعی و نظام مبادله با دنیا شش مشکل 

اولویت دار کشور هستند که کارکردهای 
آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. 
امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک شرایط 

تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.
 مهم ترین مزیت جلسه با رئیسی

یک اقتصاددان درباره جلسه جمعی از 
اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش های 
مختلف با سیدابراهیم رئیسی که به بیان 
دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود 
درباره نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش 
اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این 
مشکالت پرداختند، گفت: یکی از مشکالت 
جلسات این چنینی، کمبود وقت و نبود 
دستورالعمل مشخص است که موضوعات 
و مباحث مختلف مطرح شده در جلسه را 
با کمبود تنوع مواجه می کند، اما به رغم 
این محدویت ها از نظر بنده جمع بندی 
کل حاضران در جلسه مثبت بود. حسین 
راغفر مهم ترین ُحسن این جلسه را مطرح 
شدن دیدگاه های مختلف دانست و اظهار 
داشت: در این جلسه، رئیس جدید دولت با 
دیدگاه های مختلف اقتصادی بیشتر آشنا 
می شود و اولویت ها و مشکالت اقتصادی را 
نیز از نزدیک درک می کند که از این جهت، 
جلسه روز گذشته مهم بود؛ البته چنین 
جلساتی نمی تواند تعیین کننده راهکارها 
در آینده باشد. تاکنون پس از سه دهه بعد 
از جنگ تحمیلی، عموما یک تفکر بر نظام 
تصمیم گیری اقتصادی کشور حاکم بوده و 
به نوعی انحصار در دیدگاه ها وجود داشته 
که یکی از دالیل شکل گیری بحران کنونی 
است. این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که 
دیدگاه های مختلف و مخالف دیده نشود، 
اجازه نقد عملکردها به نحو مناسب فراهم 
نمی شود که یکی از دالیل بحران کنونی 
نیز همین مسئله است و جلسه پنج شنبه 
فرصت جدیدی برای این کار فراهم کرد که 
امیدوارم ادامه پیدا کند. وضعیت فعلی کشور 
بحرانی است و باید فرصتی فراهم شود تا از 
همه ظرفیت ها استفاده شود که راه حل های 
مناسب تر و عملی برای رفع مسائل اقتصادی 

کشور ایجاد شود.

»آرمان ملی« از از یک نشست مشترك گزارش می کند: 
برخورد مثبت نخبگان اقتصادي با رئیسي 

  مسعود نیلی: سالیق رئیس جمهور در راهکارها دخیل نشود 
  حسین راغفر: از همه ظرفیت ها استفاده شود 

رئیس جمهور: 

اگر تحریم ها نبود، خدمات دولت به مردم چندبرابر هم می شد
آرمان ملی: رئیس جمهور اظهار داشت: 
در دولت تدبیر و امید بزرگراه های کشور از 
۱2 هزار کیلومتر به 2۰ هزار کیلومتر افزایش 
یافت، ۶۰۰۰ کیلومتر بزرگراه نیز در دست 
اجراست که با تکمیل آن بزرگراه های کشور 
تقریبا دو برابر می شود. حسن روحانی در آیین 
بهره برداری از طرح های ملی وزارتخانه های 
راه و ورزش اظهار کرد: یکی از افتخارات این 
دولت بهبود وضعیت حمل ونقل در کشور 
بوده است. این یکی از مظاهر پیشرفت کشور 
است و در زمینه حمل  و نقل هم جاده ای و 
ریلی و بندری کارهای بسیار عظیمی صورت 
گرفته و در زمینه بزرگراهی موفق تر بوده 
و ۱.۶ برابر به آنچه از قبل بوده، اضافه کرده 
است. رئیس جمهوری تأکید کرد: در دولت 
تدبیر و امید بزرگراه های کشور از ۱2 هزار 
کیلومتر به 2۰ هزار کیلومتر افزایش یافت، 
۶ هزار کیلومتر بزرگراه نیز در دست اجراست 
که با تکمیل آن بزرگراه های کشور تقریبا دو 
برابر می شود. وی افزود: این مسیر باید ادامه 

پیدا کند تا همه راه های اصلی و شریانی ما به 
بزرگراه و آزادراه بدل شود. در ریل هم این 
دولت حرکت شتابانی داشته است. ما چندین 
استان را به شبکه ریلی کشور متصل کردیم. 
به خصوص در استان هایی که این ریل برای 
ترانزیت نقش داشته است. روحانی یادآور 
شد: در بخش بنادر یکی از افتخارات این 
دولت، آبادی سواحل مکران است به خصوص 
پروژه جاسک و آب شیرین کنی که در این 
بخش در نظر گرفتیم. ما می بینیم که ساحل 
مکران امروز آباد و آبادتر می شود و در روزهای 

آتی یک اسکله نفتی مهم در جاسک تاسیس 
می شود که کاری تاریخی است. وی به افتتاح 
پروژه های بندری در بندر شهید رجایی 
استان هرمزگان و استفاده از تجهیزات جدید 
الیروبی در بنادر کشور اشاره کرد و یادآور 
شد: اینکه از لحاظ الیروبی امروز قادر هستید 
با استفاد از تجهیزات جدید عمق الزم را برای 
اسکله ها بوجود آورید تا کشتی ها به راحتی 
برای تخلیه و بارگیری پهلو بگیرند، بسیار 
ارزشمند است. رییس جمهوری ادامه داد: به 
ظرفیت بندری ما برای حمل و نقل و انتقاالت 

۱۰۰ میلیون تن افزوده شده است و این در 
شرایط تحریمی انجام شده و اگر آن خبیث 
ترامپ نبود که اقداماتش کشورهای بسیاری 
را دچار مشکل کرد، مردم می دیدند که چقدر 
به خدمات و اقدامات امروز دولت افزوده 
می شد. روحانی یادآور شد: در زمینه ورزش 
حرکت خوبی آغاز شده و آمارهای اعالمی در 
این زمینه بسیار مهم است. خانه های ورزش 
روستایی افزایش ۱2 برابری یافته است. تمام 
روستاهای باالی 2۰ خانوار ما به اینترنت 
وصل شده اند و اساسا روند توسعه و پیشرفت 
روستاهای ما در این هشت سال بسیار سریع 
بوده تا جایی که در دولت های قبلی چنین 
چیزی سابقه نداشته است. ر ئیس جمهور 
تاکید کرد: ما ساخت »خانه جوان« از صفر 
شروع کردیم و تا پایان امسال به 2۰۰ خانه 
جوان خواهیم رسید. همه این موارد برای ما 
مهم است و خوشحالم که برخی از جاده هایی 
که سیل آنها را نابود کرده بود، بخش بزرگی 

از آن هم افتتاح شد.

روایت »آرمان ملی« از توصیه مراجع تقلید به رئیس جدید دستگاه قضا:
قوه قضائیه با جدیت مشکالت مردم را حل کند 

محسنی اژه ای: نقش بی بدیل حوزه های علمیه در ارتقای جایگاه قوه قضائیه
آرمان ملی- رئیس قوه قضائیه  صبح دیروز به قم سفر 
کرد و  به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( 
رفت. غالمحسین  محسنی اژه ای در بدو ورود به قم به زیارت 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( رفت. سفر رئیس 
دستگاه قضا به قم و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
با استعالم و هماهنگی کامل ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا تنظیم شده و با رعایت دستورالعمل های ابالغی این 
ستاد صورت گرفت. رئیس قوه قضائیه سپس با حضور بر 
مزار حضرات آیات  بهجت، مصباح یزدی و دیگر علما در 
جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه )س(، نسبت 
به مقام شامخ این علمای ربانی ادای احترام کرد. محسنی 
اژه ای همچنین با حضور بر مزار آیت ا... محمد یزدی و قرائت 
فاتحه، یاد و خاطره رئیس اسبق قوه قضائیه را گرامی داشت. 
تعدادی از زائران حرم مطهر حضرت معصومه )س( در 
گفت وگوی چهره به چهره با محسنی اژه ای به بیان مشکالت 
خود پرداختند. رئیس دستگاه قضا همچنین در ادامه سفر 

خود با علما و مراجع عظام تقلید دیدار و گفت و گو کرد. 
 با کمک نخبگان اعتماد از را برگردانیم

رئیس قوه قضائیه در سفر به قم پس از زیارت حرم 
حضورت معصومه)س(  در دیدار با سعیدی، تولیت آستان 
مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( اظهار داشت: مساله 
قضا از مسائل اهم جامعه است که بار آن عمدتا بر دوش 
روحانیت و حوزه های علمیه قرار دارد. محسنی اژه ای افزود: 
در دیدار با آیت ا... نوری همدانی اظهار داشت: بسیاری از 
مسائل امروز در جامعه ما جدید است که شاید متعارف نشود 
و می توان پاسخ آنها را در کتاب ها پیدا کرد. حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای مسائل جدید ناشی از گسترش 
فضای مجازی را یکی از این مسائل عنوان کرد و گفت: به 
عنوان مثال فضای مجازی مسائلی را شکل داده که باب 
جدیدی برابر دستگاه های حکومتی از جمله قوه قضائیه 
گشوده است. وی از مراجع، علما و حوزه های علمیه خواست 
که قوه قضائیه و دیگر دستگاه های حاکمیتی را در حل این 
مسائل نوظهور یاری دهند. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: 
در شرایط فعلی به طور ویژه نیاز است که مراقبت شود تا 
شیاطین و برخی روشنفکرنماها نتوانند با شیطنت انحرافی 
در این مسیر ایجاد کنند. وی از امر قضا به عنوان یکی از 
مسائل مهم حکومتی یاد کرد و ادامه داد:  مردم توقع دارند 
که همه جهات و مسائل در دستگاه قضا مبتنی بر شرع و فقه 
اسالمی باشد. رئیس قوه قضائیه در دیدار با آیت ا... مکارم 
شیرازی به تبیین برنامه های دستگاه قضا در دوره تحول و 

تعالی پرداخت و تأکید کرد : در دوره مسئولیت خود مسیر 
طی شده برای شکل گیری دستگاه قضایی در تراز اسالمی با 
قوت بیشتری ادامه خواهد یافت. اژه ای با اشاره به مشکالت 
مردم به ویژه مسائلی که در حوزه قضایی برای آن ها وجود 
دارد، از هم افزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید برای 
حل این مشکالت سخن گفت. وی افزود: امیدواریم بتوانیم 
با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه، کارآمدی دستگاه قضا 
را افزایش داده و با کاهش فرآیند دادرسی و هزینه های 
آن اعتماد از دست رفته را به مردم برگردانیم. رئیس قوه 
قضائیه در دیار با آیت ا... سبحانی بیان کرد:  امروز مردم 
مسائل نوظهور و پیچیده ای دارند که نیازمند اجتهاد 
مستمر و نظریه فقهی  علماست . رئیس دستگاه قضا متذکر 
شد: با آن که سال ها در حوزه تحصیل کردم و سال هاست 
در دستگاه قضا خدمت می کنم اما گاهی با برخی مسائل 
پیچیده ای مواجه می شویم که تکلیف آنها را از طریق استفتا 
روشن می کنیم. محسنی اژه ای با بیان  اینکه عده ای به خاطر 
شرایط بازار متضرر شده و عده ای نمی توانند سرمایه گذاری 
کنند، خاطرنشان کرد که دستگاه قضا از این دسته افراد 
حمایت خواهد کرد، آنچنان که با مفسدانی که برای سقوط 
بازار برنامه ریزی می کنند مانند کسانی که اقدام  به جنگ 

اقتصادی می کنند برخورد خواهد کرد.
  دیدار با علما و مراجع تقلید

رئیس قوه قضائیه در سفر یک روزه خود به قم پس از 
زیارت حرم مطهر حضرت معصومه)س( با علما و مراجع 
تقلید نیز به دیدار و گفت و گو پرداخت. محسنی اژه ای ابتدا 
به دیدار آیت ا... نوری همدانی رفت. در این دیدار آیت ا... 
نوری همدانی از پایداری و استقامت در مسیر حق و عدالت 
و برخورداری از قاطعیت به عنوان ویژگی های قاضی یاد 
کرد و اظهار داشت: کسی که قضاوت می کند باید متقی 
و صبور باشد تا برابر نامالیمات، حکم اش  را تغییر ندهد و 
برابر امیال دنیوی سست نشود. این مرجع عظام تقلید با 
استقبال از اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات 
از حوزه های علمیه، در عین حال اظهار داشت: متاسفانه 
جریان هایی به وجود آمده که حوزه را کنار زده اند و آن 
گونه  که باید و شاید، به حوزه توجه نمی شود. آیت ا... 
همدانی افزود: حوزه آمادگی دارد با تربیت قاضی، دستگاه 
قضا را در تأمین نیروی انسانی مورد نیازش یاری دهد، 
اما الزم است برای برنامه ریزی بهتر، جلسات مشترک 
هم اندیشی هایی صورت گیرد. محسنی اژه ای سپس به 
مالقات آیت  ا... مکارم شیرازی رفت که این مرجع تقلید 

شیعه در این دیدار ضمن تبریک انتصاب محسنی اژه ای به 
ریاست قوه قضائیه با اشاره به صفات و خصوصیات رئیس 
دستگاه قضا و ذکر اهمیت اجرای عدالت در جامعه، تصریح 
کرد: شجاعت و برخورداری از تجربه از لوازم اصلی اجرای 
عدالت و امورات مهم قوه قضائیه است. آیت ا... مکارم 
شیرازی با اشاره به توانمندی ها و سوابق مدیریتی محسنی 
اژه ای در بخش های مختلف قضایی خطاب به رئیس جدید 
قوه قضائیه گفت: جنابعالی بحمدا... تجربه موفقی در امر 
قضا دارید و از حمایت مقام معظم رهبری هم برخوردارید 
و اسباب کار هم برای شما فراهم هست و این شجاعت، 
حمایت و برنامه ها باعث موفقیت حضرتعالی خواهد شد. 
وی ادامه داد: قوه قضائیه قوی ترین قوه هاست؛ زیرا قوای 
دیگر مثل این قوه نمی توانند مقصودشان را عملی کنند. 
وی افزود: قوه قضائیه باید از توان و ظرفیت خود به صورت 
حداکثری استفاده کند البته موانعی بر سر راه قوه قضائیه 
وجود دارد که بعضی از این موانع قابل برداشت و بعضی از 
آن غیر قابل برداشت است. رئیس دستگاه قضا  در ادامه 
با آیت ا... صافی گلپایگانی دیدار کرد و که وی نیز برای 
رئیس جدیدی قوه قضائیه در این مسئولیت خطیر آرزوی 
موفقیت کرد و از آمادگی خود برای کمک به دستگاه 
قضا خبر داد. این مرجع تقلید با عظیم و سنگین خواندن 
مسئولیت دستگاه قضا گفت: قضاوت شأن حضرت علی )ع( 
بوده و ان شاءا... شما هم باید با اقتدا به ایشان در این مسیر 
حرکت کنید. صافی گلپایگانی اظهار کرد: قوه قضائیه باید 
به نحوی عمل کند که بدهکاران و کسانی که واقعا در عسر 
هستند، حبس نشوند و شرایطی فراهم شود که با آسایش 

بتوانند دین خود را ادا کنند. 
 ربا با اسامی مختلفی وجود دارد

اژه ای در ادامه به دیدار آیت ا... علوی گرگانی رفت و این 
مرجع تقلید در این دیدار گفت: انتظار داریم دستگاه قضا 
ربا را از جامعه حذف کند. متاسفانه ربا با اسامی مختلفی از 
جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضایی باید با 
تمام توان در رفع این آسیب تالش کند. در روحیات رئیس 
جدید دستگاه قضا می بینیم که در حد توان این مشکل 
را بتواند مرتفع کند. رئیس دستگاه قضا سپس به دیدار 
آیت ا... سبحانی رفت که این مرجع با ذکر توصیه هایی به  
رئیس  دستگاه قضا با استقبال از تالش های دستگاه قضا 
برای حمایت از تولید، خاطر نشان کرد: باید سرمایه های 
خارج کشور را به سمت داخل جذب کنید و امنیت قضایی و 

اقتصادی را در کشور فراهم کنید.

باید تصمیمات شجاعانه 
بگیریم

احمد شیرزاد
فعال سیاسی اصالح طلب

یـــادداشت

در اخباری از قول سخنگوی قوه قضائیه اعالم شده است که آقای 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، در نخستین جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه ۱۰ دستور تحت عنوان »ده فرمان« به شرح زیر صادر کرده است 
که بیشتر از نظر شکلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد: بازرسی ویژه 
ظرف سه هفته مشکالت مردم در مراکز قضایی را احصا و راه حل ارائه 
کند. اصوال مردم در دستیابی به حقوق مصرح در ارتباط با قوه قضائیه 
برخواسته از انقالب اسالمی و مندرج در اصل یکصدوپنجاه و ششم 
نباید مشکل چندانی داشته باشند، اما شرایط موجود وضعیت خالف 
آن  »انتظار« را نشان می دهد و جای تشکر از رئیس قوه قضائیه دارد 
که در پی شناسایی مشکالت مردم و کشف راه حل هاست. با توجه به 
اینکه تعداد مراجعان به مراجع قضایی زیاد و عموما از طوالني بودن 
مدت رسیدگی ها و بعضا برخوردها ناراحت هستند و اینکه حداقل یک 
طرف دعوا از نتیجه قضاوت ناراضی خواهد بود، به نظر می رسد مدت سه 
هفته برای رسیدگی به مشکالت و شکایت های مردم و احصای آنها کم 
باشد.  از طرفی خود واحد بازرسی ویژه، تخصص الزم برای ارائه راهکار 
را ندارد و اصوال مشکالت و منشا پیدایش آنها به مراجع ذیربط ارجاع و 
در مدت معین مورد رسیدگی قرار گرفته و راهکارها ارائه شود. رئیس 
حوزه ریاست ظرف یک هفته گزارشی از مصوبات بر زمین مانده سفره ها 
را ارائه کند. رئیس حوزه ریاست ساز و کار های پیشنهادی برای حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر را طراحی کند« نخست اینکه جمع 
بستن کلمه »ساز و کار« زیبا نیست و بر روایی جمله لطمه وارد می کند. 
دوم اینکه هدف از کاربرد »ساز وکار« روشن نیست؛ اگر منظور ناقص 
بودن و نا مفهوم بودن قانون فعلی است که نیاز به تهیه الیحه و ارائه به 
مجلس است باید از طریق وزارت دادگستری باشد. سوم اینکه اگر اشکال 
در آیین نامه ها و دستور العمل ها باشد که آن هم مکانیزم خود را می طلبد. 
دادستان کل کشور ظرف سه هفته راهکار های تقویت و بهبود همکاری 
با نیرو های امنیتی و انتظامی برای کشف توطئه ها، جلوگیری از نفوذ و 
تعقیب باند های سازمان یافته را ارائه دهد. کلمه »اطالعاتي« از قلم افتاده، 
در ماموریت های مورد تاکید، اشاره ای به بند 2 الی ۵ وظایف قوه قضائیه 
موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم نشده است. معاونت راهبردی عملکرد 
هفت هزار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه های مختلف کشور را بررسی 
کرده و گزارش دهد. معاونت اول، سازوکار همکاری قوه قضاییه با سایر 

قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی کند.
باز عبارت  »ساز و کار« مبهم است. بهترین همکاری قوه قضائیه با دو 
قوه دیگر، انجام کامل و به موقع وظایف است. اگرهم اختالف و اشکالی در 
تنظیم روابط سه قوه وجود داشته باشد که راهکار حل آن در بند ۷ اصل 
۱۱۰ ذکر شده است.  معاونت منابع انسانی باهمکاری معاونت های مالی 
و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه و سایر بخش ها ظرف 
سه هفته مشکالت کارکنان دستگاه قضا را احصا و راهکار های پیشنهادی 
خود برای حل این مشکالت همراه با یک زمان بندی مشخص ارائه دهد. 
دادستان انتظامی قضات ظرف دو ماه، نیرو های مستعد والیتمدار، 
انقالبی و با روحیه جهادی در درون قوه قضائیه را برای استفاده در 
سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند. برای شناسایی نیروها 
و ارتقای سطح مدیریت در قوه  قضائیه نیاز به شرایط بیشتری از جمله 
توان و تخصص است دوم اینکه این ماموریت ارتباط سازمانی به معاونت 
منابع انسانی و بخش گزینش دارد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه دلیل نبود استفاده همه جانبه از ظرفیت های موجود در حوزه 
فناوری های را بررسی کند و عنوان شود چگونه می توان این ظرفیت ها را 
بالفعل کرد؟ معاونت راهبردی بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی 
مشخص خود نظارت داشته باشد و مشکالت اجرای سند را احصا و 
پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقای سند ارائه دهد. از تاریخ 
ابالغ نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی کمتر از ۹ ماه می گذرد و قید 
شده در پایان سال ۱4۰2 مورد بازنگري قرار گیرد و بازه زمانی مذکور 
حداقل زمان اجرا برای ارزیابی است. آنچه که مهم است تهیه برنامه های 
اجرایی سند است که باید در قالب الیحه تهیه و به تصویب مجلس برسد.

نکاتی درباره ۱۰ فرمان رئیس قوه قضائیه 

علی محمد نمازی
تحلیلگر مسائل سیاسی
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a r m a n m e l i . i r  روایت معاون حقوقی رئیس جمهور
 از دیدار با رئیس جمهورمنتخب

به رئیسی گفتم چه اتفاقاتی 
افتاده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
 مردم را دلسرد  و نا  امید نکنیم

 نمایندگان قبل از رسانه ای کردن، 
موضوعات را بگویند

گفت و گــــو
علی نجفی توانا در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

با تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی برخورد 
مناسب تری با دگراندیشان سیاسی شود

  مخالفت، جرم امنیتی نیست
   منتقدان، مخالف امنیت کشور نیستند

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره دیدارش با 
آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب 
که این روزها از سوی اعضای دولت انجام می شود، 
اظهار داشت: من در دیداری که داشتیم به ایشان 
توضیح دادم که در این دولت در چارچوب اجرای 
قانون اساسی چه اتفاقاتی افتاده است و چه هشدارها 
و گزارش هایی نوشته شده و چه لوایحی برای قانون 
به ویژه فصل سوم قانون تنظیم، طراحی، ارائه شده 
است که باید پیگیری شود. لعیا جنیدی گفت:  به 
ایشان توضیح دادم در دعاوی مهم حفاظت از انفال 
اموال عمومی، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها و تاالب ها  
چه خدماتی انجام شده و چه کارهایی صورت گرفته 
است و از ایشان خواستم حتما به این مطالب توجه 
کنند تا پیگیری شود؛ به ویژه به منابع طبیعی  ما 
و دعاویی که ترک  کردیم  و مشکالتی که با وقف 
منابع طبیعی ایجاد شده بود، اشاره کردم.  وی 
خاطرنشان کرد: در رابطه با تنقیح قوانین و مقررات 
به ویژه کسب و کار که هیچ وقت در نظام حقوقی ما 
انجام نشده است، ما قوانین و مقررات و مصوباتی در  
هیات وزیران به جز آن تفاهم نامه ای که با مجلس 
نوشتیم، پیش می بریم. جنیدی تاکید کرد: در تنقیح 
مقررات به طور مثال آمدیم حوزه کسب و کار را مقدم 
کردیم. وی افزود: تنقیح مقررات راه آهن، حوزه 
سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
بنگاه های کوچک و متوسط، بیمه و مالیات که ۱۱۵ 
الی ۱2۰ سال یعنی از ابتدای مشروطه که شکل 
کابینه و تصویب مقررات را داشتیم که انجام نشده 
بود و این کار را صورت دادیم و برای  ایشان هم بسیار 
جالب بود که چنین کار بزرگی اتفاق افتاده است و من 
تاکید کردم این کارها ادامه پیدا کند. معاون حقوقی 
رئیس جمهور بیان کرد: در خصوص دعاوی بین المللی 
و پرونده هایی در این محافل داریم؛ مانند همین 
پرونده ای که در دادگاه دادگستری بین المللی علیه 
آمریکا داریم، برای شان توضیح دادم که از چارچوب 
حقوقی رفتیم و در معاهدات درآوردیم مطالبات 
ایران به صورت قضایی پیگیری شده است. همچنین 
در رابطه با سالح های شیمیایی و استفاده از آن ها و 
مسائل مربوط به جنگ گفته شد که ما چارچوب هایی 
درآوردیم که آن ها را هم باید مورد توجه قرار دهند. 
وی ادامه داد: همین طور درباره بسیاری دعاوی 
تجاری بین المللی با شرکت های بزرگ خارجی 
مطالبی گفته شد و به ایشان توجه دادم که شورای 
نظارت بر دعاوی بین المللی را برخالف گذشته مجدد 
در معاونت حقوقی به راه انداختیم و به طور منظم 
جلسات شورا را تشکیل می دهیم و باید گفت مطالب 
روزآمد شده است و تمام این ها به آقای رئیسی توضیح 
داده شد. جنیدی در پاسخ  به این سوال که آیا از سوی 
رئیس جمهور منتخب به شما برای حضور در کابینه 
پیشنهادی شده است، گفت: اجازه دهید در رابطه با 

این مسائل صحبت نکنیم.

 معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: این گونه نیست 
که فقط به دستگاه اجرایی، نظارت داشته باشد، بلکه 
براساس صالحیتی که قانون اساسی به کمیسیون اصل 
۹۰ داده، شکایت از طرز کار سه قوه در راستای وظایف 
این کمیسیون محسوب می شود. حسینعلی امیری در 
رابطه با هجمه ها و اتهامات اخیر مجلس به دولت، گفت: 
کمیسیون اصل ۹۰ یک نهاد نظارتی است و این گونه 
نیست که فقط به دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد 
بلکه براساس صالحیتی که قانون اساسی به کمیسیون 
اصل نود داده است، شکایت از طرز کار سه قوه  در 
راستای وظایف این کمیسیون محسوب می شود؛ 
بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ می تواند بر امورات مجلس، 
قوه قضائیه و دولت  نظارت کند و چنانچه شکایتی از 
طرز کاری می شود، رسیدگی الزم را انجام دهد. او ادامه 
داد: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موضوعات 
مرتبط به دولت مکاتباتی را با بنده دارد و در موعدهای 
قانونی پاسخ الزم را به ایشان می دهیم. مواردی بود که 
نمایندگان محترم یا کمیسیون ها درخواست اعمال 
ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس را کردند که به 
صحن مجلس  آمد و  متاسفانه به نماینده دولت اجازه 
صحبت داده نشد و یک طرفه به رای گذاشتند و تصویب 
کردند و برای قوه قضائیه ارسال شد. پیش بینی من این 
است که همین چند گزارشی که در مجلس مطرح شد و 
اجازه دفاع هم به نماینده دولت داده نشد طبق سابقه ای 
که از قضات شریفی در دستگاه قضایی داریم تردید 
ندارم که اینها را دستگاه قضایی منع پیگیرد برای شان 
صادر می کند.  حسینعلی امیری بیان کرد: طبق آنچه 
که در قانون اساسی آمده و دوره ریاست جمهوری 
را چهارساله قید کرده است دولت تا ۱2/۵/۱4۰۰ 
صالحیت اداره قوه مجریه را دارد و تاکید آقای رئیس 
جمهور این است که نباید هیچ کاری تعطیل شود و تا 
لحظه آخر، اعضای دولت به وظیفه خودشان پایبند 
باشند و به وظایف شان عمل کنند. او در ادامه در واکنش 
به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه پروژه هایی 
که دولت افتتاح می کند هزینه سازی برای دولت 
سیزدهم است، گفت: پروژه هایی که درحال افتتاح است 
پروژه های  کارشناسی شده ای است و معطل کردن آنها 
معطل کردن صنایع کشور است و به کشور خسارت وارد 
می کند، اخیرا یکی از نمایندگان تذکری را مطرح کرده 
بود که طی مکاتبه ای از او خواستم اگر اسنادی یا لیستی 
دارد، برای من ارسال کند که تاکنون هم پاسخی راجع 
به آن نامه به من داده نشده است. حسینعلی امیری 
مطرح کرد: باید با مسائل منصفانه و عادالنه برخورد 
کنیم. کشور متعلق به همه ماست، فرقی نمی کند دولت 
دوازدهم یا دولت سیزدهم بر سر کار باشد. دولت ها 
تعلق به نظام جمهوری اسالمی دارند. خواهش من این 
است نمایندگانی که در موضوعی برای شان سوالی پیش 
می آید قبل از رسانه ای کردن از خود بنده جویا شوند، 
حتما صادقانه پاسخ آنها را می دهم؛ نباید به گونه ای رفتار 
کنیم که موجبات دلسردی و ناامیدی مردم فراهم شود. 
مهم ترین سرمایه نظام جمهوری اسالمی اعتماد مردم 
است و مردم هم که به نظام تفکیک قوا کاری ندارند. 
مردم به کلیت و یکپارچگی نظام جمهوری اسالمی 
معتقد هستند. آسیب رساندن به هر بخشی موجب 

ریزش سرمایه اجتماعی می شود.

گــــزارش

مــعکوس

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: حال 
سال هاست که کلماتی چون اقدام علیه امنیت 
ملی یا محاربه و فساد فی االرض به گوش 
ما آشنا شده است و با شنیدن آن ها جرائم 
سنگین و افراد و پرونده هایی که رسانه ای شدند را به خاطر می آوریم. 
جرائمی و افرادی که از میان دو دسته امنیتی یا سیاسی در گروه 
امنیتی قرار می گیرند و یکی از تفاوت های این دسته جرائم نسبت 
به جرائم سیاسی آن است که می توانند توسط حکومت و به صورت 
غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرند. چندروز پیش محسنی اژه ای، 
رئیس جدید قوه قضائیه، به گفته سخنگوی این قوه به عنوان یکی 
از نخستین اقدامات خود نگاهی به مجرمان امنیتی داشته تا با 
بررسی لیستی از نام مجرمان، جرم، میزان مجازات و رفتار آن ها در 
دوره تحمل محکومیت افراد شایسته را مورد برخورداری از ارفاقات 
قانونی قرار دهند. غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، 
مجرمان امنیتی و غیرامنیتی را در نگاه رئیس قوه قضائیه برابر 
دانست. برای بررسی بیشتر این موضوع چالش برانگیز که برخی 
کارشناسان این حوزه آن را از مسائل و مشکالت مهم روز جامعه و 
قوه قضائیه می دانند آرمان ملی به گفت و گو با علی نجفی توانا، وکیل 

دادگستری، پرداخته است که در ادمه می خوانید.
  چرا در این سال خبرهای زیادی از افراد مختلف با 
جرائم متفاوت می شنویم در حالی که بسیاری از آن ها 
زیرمجموعه جرائم امنیتی قرار می گیرند؟ مرز این دست 

جرائم کجاست؟
متاسفانه در طول سال گذشته با یک نگاه تقنیه انقباضی بسیاری 
از هنجارهایی که می توانست جنبه سیاسی داشته باشند و حتی در 
حالت بسیار شدید، تند و افراطی هم جزئی سیاسی تلقی شود، در 
چارچوب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی آن هم با ادبیات بسیار 
قابل تفسیر و کشاف مورد برخورد قرار گرفت. در نتیجه سال ها با وصف 
داشتن افکار سیاسی در میان روشنفکران یا برخی جناح های فکری، 
آن ها را به عنوان مخالفان علیه امنیت داخلی و خارجی مورد کنش 
قرار دادیم. البته خوشبختانه در چند سال گذشته با تصویب قانون 
جرم سیاسی، گرچه به صورت غیر استاندارد و فاقد معیارهای حقوقی، 
بخش کوچکی از این جرایم را که در واقع نه سیاسی، بلکه اعتقادی 
است به عنوان جرم سیاسی تایید کردیم، اما در اساس، جرائمی مثل 
مخالفت با بخشی یا تمام نظام یا بیان مطالبی که با سیاست های کلی 
نظام در تعارض بود و بسیاری دیگر در چهارچوب عناوین جزایی مانند 

تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه آن مورد برخورد قرار گرفته و می گیرد.
  این شیوه های برخورد با مخالفان را دارای نقص و 

نیازمند تغییر می دانید؟
از زمانی که سعی شد جرم سیاسی تعریف شود و در نزد برخی 
مسئوالن این تفکر ایجاد شد که هر نوع مخالفت با نظام یا بخشی 
از نظام، جرائم علیه امنیت نیست. آنانی که امروز نظام را نقد 
می کنند و برخی مسئوالن را به چالش می کشند مخالف با امنیت 
کشور نیستند، بلکه در جهت امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی مبادرت به بیان دیدگاه های خود می کنند. بستر تصویب 
الیحه جرم سیاسی از زمان آقای خاتمی ایجاد شد، اما در زمان آقای 
الریجانی این قانون به تصویب رسید. واقعیت این است ما همچنان 
درخصوص مصادیق جرائم علیه امنیت دچار مشکل هستیم. این 
نوع فشارها از یک طرف و چالش های اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی 
از طرف دیگر موجب نارضایتی در بخش عظیمی از کشور شده. 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازتاب چنین واکنشی بود. با توجه 
به اینکه مسئوالن کشور در بخش های مختلف در نظام گذشته 
به عنوان مخالفان با نظام در مراجع مورد تعقیب بوده اند و مورد 
واکنش کیفری قرار گرفته اند، به خوبی می دانند که ما نمی توانیم 
یک جامعه را با تک صدایی اداره کنیم. همانطور که دیده شد حتی 
در میان آنانی که خود را طرفدار نظام نشان می دادند، در چگونگی 
برداشت از مسائل، اتخاذ تدابیر و روش اداره کشور اختالف پیدا 
کردند و این عدم یک صدایی باعث بروز جناح های مختلف شد. از 
ابتدای انقالب تاکنون نحله های فکری و جریانات فکری مختلفی 
در داخل کشور و نسبت به اداره کشور داشته و داریم. برخی از این ها 
مخالف وضع موجود در جزئیات یا کلیات نظام حاکم هستند. با 
تکیه بر سیاست اعالم شده امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب 
و با توجه به مفاد قانون اساسی مردم می توانند نحله های متفاوتی 
داشته باشند و اگر قرار باشد همه مردم را در چهارچوب یک دیدگاه 
مقید کنیم به نوعی اقتدارگرایی متمایل به استبداد سیاسی است. 
قطعا در چنین شرایطی زمینه جلب همکاری عمومی و مشارکت 

جمعی را از دست خواهیم داد.
  آیا تصمیمات رئیس جدید قوه قضائیه و رویکرد وی 
در این خصوص را در راستای پیشبرد این اهداف می دانید؟

من فکر می کنم رویکرد آقای اژه ای در این زمان بسیار رویکرد 
مناسب و دارای عقالنیت مدیریتی است و امیدوارم آقای اژه ای 
یا رئیسی با ارائه الیحه ای منسجم مبتنی بر معیارهای حقوقی 
قرار دادن بخش مهمی از جرائم علیه امنیت در چهارچوب جرائم 
سیاسی را وارد فرآیند قانون گذاری کنند و در عین حال با هدایت 
قضات به نوعی اغماض، تسامح و تساهل از واکنش های تند نسبت 
به مردم و جوانان این کشور که با هر انگیزه ای ممکن است با توجه به 
شرایط موجود با حاکمیت مخالف باشند، بازدارند تا با واکنش های 
منطقی تر با آن ها مواجه شوند. چرا که کیفرها و اقدامات قضایی 
نامناسب خود بسترساز مخالفت ها و تشدید مخالفت های مردمی 
خواهد شد. آقای اژه ای با توجه به تجربه ای که در قوه قضائیه دارند 
و خطاهایی که صورت گرفته، دالیل ناکامی این قوه و فساد موجود 
در آن در سال  های گذشته بر اثر اقدامات اشتباه را می دانند. بنابراین 
رئیس جدید قوه قضائیه می داند که چه باید کرد و یکی از این 
روش ها ایجاد فضای باز سیاسی در نظام قضایی است. قضات ما 
با رویکرد انقباضی و واکنش های شدید و تند همانطور که تاکنون 
نتوانسته اند مخالفت ها را با حداقل برسانند، به سوی نوعی استبداد 
قضایی پیش خواهند رفت؛ لذا اقدام آقای اژه ای در این زمینه بسیار 
مفید است و توصیه می شود وی با ارائه یک الیحه منقع و منطقی 
با تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی زمینه برخورد مناسب تری با 
دگراندیشان سیاسی فراهم کند. در شرایط فعلی واکنش های سنتی 
قوه قضائیه نه در مبارزه با فساد و نه در مبارزه با افراد متخلف توفیق 
چندانی ندارد و باید با آسیب شناسی در خصوص ساختار قضایی و 
قوانین موجود و اعمال مدیریت کالن در جهت استفاده از قوانین 
کیفری برای ایجاد هنجارهای مناسب قانونی قدم برداشت. در غیر 
این صورت چرخاندن این در بر روی پاشنه قدیمی نتیجه ای به بار 
نخواهد آورد. بر این اساس توصیه به رئیس جدید قوه قضائیه این 
است که نه تنها در بعد جرائم علیه امنیت، بلکه در خصوص استفاده 
از سمن ها، نهادهای مردمی، تقویت نهادهای موجود به ویژه نهاد 
وکالت را، به عنوان یک ابزار نظارتی بر عملکرد قوه قضائیه، و تقویت 
استقالل نهاد وکالت و سایر نهادها مثل نهادهای کارشناسی، بستر 
حرکت قوه قضائیه به سوی ارتقا و توانمندی بیشتر برای توفیق در 

انجام رسالت ملی و قانونی آن در پیش گیرند.

آرمان ملی – مطهره شفیعی: محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات روز دوشنبه 2۸ تیرماه برای پاسخگویی 
به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، سیاست 
خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی احضار  شده 
است. وزیر جوان حتی در آخرین روزهای حضورش در وزارت ارتباطات 
باید پاسخگو باشد. تردیدی نیست محمدجواد آذری جهرمی رکورددار 
پاسخ به سواالت مجلسیان و منتقدان دولت در خارج بهارستان بوده؛ چرا 
که اقداماتش به مذاق آنها خوش نیامده است. برخی هم معتقدند احضار 
آذری جهرمی به مجلس پیامی برای وزیر ارتباطات دولت رئیسی دارد که 
از گسترش شبکه های مجازی و ارتباطی در جامعه خودداری کند! در ابتدا 
که آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم معرفی شد، موجی 
از انتقادات علیه او شکل گرفت و حتی اصالح طلبان و اعتدالیون در صف 
نخست انتقاد از این انتخاب روحانی بودند؛ چراکه معتقد بودند انتخاب 
فردی با سبقه فعالیت در وزارت اطالعات شایسته دولتی نیست که با رای 
اصالح طلبان بر سر کار آمده است، اما آذری جهرمی مسیر تعامل و جلب 
اعتماد را طی کرد و قبل رای اعتماد در مجلس درباره چرایی حضورش در 
وزارت اطالعات چنین توضیح داد: » خبرهای زیادی در خصوص اینکه من 
در بخش شنود وزارت اطالعات کار کرده ام در شبکه های مجازی دیده  
می شود. یک بار هم اعالم کردم که اصال وزارت اطالعات بخشی به نام شنود 
ندارد. در سال ۸4 هم در وزارت اطالعات مدیر کل نبودم. عنوان شفاف در 
سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات 
بود. تمام خبرهایی که در این چند هفته در خصوص فعالیت های بنده با 
به کار بردن عبارات خاص منتشر شده، هدف کامال رسانه ای و در راستای 
تخریب دارد. من در وزارت اطالعات کار کرده ام، اما متاسفانه رویکردی 
ایجاد شده که هر فردی در این وزارتخانه کار می کند، بد است. اگر این 
وزارتخانه بد است پس برای چه به وجود آمده است؟ وزارت اطالعات یکی از 
نهادهای مهم برای برقراری امنیت در جامعه است. وزارت اطالعات بر اساس 
ماموریت  هایش برای حفظ امنیت مردم گام بر می دارد.« کمی که از حضور 

آذری جهرمی در وزارت ارتباطات گذشت، اعتمادها به سمت او جلب شد، 
اما این بار اصولگرایان رقیب او شدند و حاضر به تعامل با او نبودند؛ چرا که 
گسترش شبکه اینترنت و آگاه سازی مردم را به ضرر منافع خود می دانستند. 
آذری جهرمی وارد زندگی مردم و در بسیاری از حوزه ها همراه آنها شد به 
عنوان نمونه روز پنجشنبه و قبل از آغاز بازی استقالل و پرسپولیس تصویری 
از خودش با ماسک قرمز منتشر کرد که نشان دهد، طرفدار پرسپولیس 
است و پس از این مسابقه هم در صفحه اینستاگرامش نوشت: »مبارک همه 
استقاللی ها، پرسپولیسی ها این طورن، اگه یه وقتی ببازن به طرف مقابل 
تبریک میگن.« آذری جهرمی که به کری خوانی فوتبالی در فضای مجازی 
شهره است در ادامه نوشت: » خوشحالی استقاللی ها رو درک می کنیم. 
اونها یه تیم همیشه قهرمان رو تو پنالتی بردند.« البته کری های آذری 
جهرمی بی جواب نماند و بعد از این بازی، مهدی قایدی، ستاره خط حمله 
استقالل که ضربه پنالتی اش در این بازی توسط حامد لک مهار شد، با انتشار 
توییتی، به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنایه زد؛ او نوشت:» 
ترسیدیم آذری جهرمی اینترنت ها را قطع کند، زود استوری گذاشتیم!« 
آذری جهرمی تالش زیادی کرد تا نشان دهد همانند مردم عادی زندگی 
می کند و سعی در پنهان کردن ابعاد مختلف زندگی اش ندارد چنان که بارها 
تصاویری از همسر و فرزندانش و تفریحات خانوادگی منتشر کرده که همین 

موضوع به افزایش اعتماد به وزیر جوان کمک کرد.
 آخرین تالش ها برای رفع فیلترها

از سوی دیگر آذری جهرمی وزیری بود که بارها مخالفت خودش 
را با فیلتر شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و تلگرام اعالم کرده 
و سعی داشت تا بتواند این محدودیت ها را رفع کند. پیام رسان 

تلگرام که از سال ۱3۹۵ محبوبیت زیادی میان کاربران ایرانی 
پیدا کرده بود، از اردیبهشت سال ۱3۹۷ با دستور 

قوه قضائیه فیلتر شد؛ پس از فیلترینگ تلگرام 
چندین بار شایعاتی مبنی بر رفع فیلتر این 
پیام رسان مطرح شد، اما این شایعات مبنایی 

نداشته و فیلتر تلگرام تا امروز هم ادامه داشته است. آخرین تالش 
آذری جهرمی هم مذاکره برای رفع فیلتر تلگرام بود. 23 تیر بود که به 
گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، پس از مهاجرت کاربران ایرانی 
به تلگرام، با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت. او این خبر را 
در کانال تلگرامی خود منتشر کرد تا نشان دهد این شبکه احتماعی ابزار 
خوبی برای اطالع رسانی و آگاه سازی مردم است پس باید در رفع فیلتر 
تلگرام اقدامی صورت بگیرد. نکته قابل تامل این است که آذری جهرمی 
روز دوشنبه هم باید برای پاسخ به سوالی درباره تلگرام به مجلس برود. 
ظاهرا مقتدایی ماه های گذشته انتقاد هایی را از وزارت ارتباطات درباره 
میزان دریافت هزینه های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. این 
نماینده اظهار کرده بود که در مقطعی CDNهای )شبکه های تولید 
محتوا( تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور ها 
در داخل کشور، یعنی باید ترافیک و هزینه های مرتبط با آن بر مبنای 
استفاده داخلی و نه با تعرفه های بین المللی حساب شود. پرسش دوم 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی 
است که به واسطه استقرار CDNهای تلگرام در کشور به دست آمده 
است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه 
تلگرام است. فارغ از تالش های آذری جهرمی برای رفع فیلتر تلگرام باید 
دانست . تالش های این وزیر جوان از سطح مذاکرات داخلی هم فراتر 
رفته چنان که اخیرا او با اشاره به انسداد وی چت در سال ۱3۹2 در ایران 
توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مذاکره گروهی از 
ایران برای مذاکره با مدیران این پیام رسان، گفت: »پس از تبادل نظرها و 
پیگیری های یک ماهه، در نهایت پاسخ وی چت چین این بود که به دالیلی 

از حضور در ایران معذوریم.« 
 مقصد بعدی وزیرجوان؟

اقدامات محمدجواد آذری جهرمی چنان بود که برخی 
حضور او در کابینه سیزدهم را مناسب دانستند و معتقد 
بودند او باید مسیری که آغاز کرده را به پایان برساند، اما 
ظاهرا چنین خواسته ای با واقعیت همراه نیست و خودش 
هم چند روز پیش گفته بود: »برای حضور در دولت 
آینده پیشنهادی به من نشده است« اکنون مشخص 
نیست آذری جهرمی از مردادماه در چه نهادی 

مشغول کار خواهد شد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: تاکنون کمتر 
دولتی دیده شده که خود را دولت حزبی معرفی 
کند؛ حتی دولت سیدمحمد خاتمی نیز از یک 
جریان  سیاسی یعنی اصالحات به قدرت رسید. 
از این رو اغلب روسای جمهور تمایل دارند که خود 
را مستقل ، فراجناحی و به دور از احزاب معرفی 
کنند. رویکردی که اتفاقا در کشورهای پیشرفته 
و توسعه یافته عکس آن رخ می دهد و دولت های 
حزبی روی کار می آیند و نسبت به عملکرد خود به 
مردم و حزب شان نیز پاسخگو هستند، اما این مهم 
در کشورمان بارها دیده شده که دولت ها در ایران 
با ژست فراجناحی و فرار به جلو پس از به قدرت 
رسیدن نه به حامیان و نه به مردم پاسخگو بوده اند؛ 
لذا همه دوست دارند که دولت خود را فراجناحی 
بدانند. این درحالی است که دولت فراجناحی و 
ائتالفی نیز فاکتورها و پارامترهای خاص خود را 
دارد  و باید از نیروهای توانمند ، کارآمد و شایسته 
فارغ از نوع گرایش سیاسی استفاده شود. رویکردی 
که در دولت های پیشین به وقوع نپیوست و باید 
دید در دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی عینیت 
خواهد یافت یا دولت وی نیز ادامه دولت های 

گذشته خواهد بود.  
 نگاه فراجناحی  

نگاهی به نوع مدیریت ها در سال های پس از 
انقالب و دولت هایی که روی کار آمده اند بیانگر این 
نکته است که اغلب دولت ها صرفا برمبنای تعلقات 
و تفکرات جریانی و جناحی به قدرت رسیده اند و 
کمتر رئیس جمهوری بوده که حضور و حمایت 
پررنگ جریان های سیاسی را در دولت خود حس 
نکرده و از آنها استفاده نکرده باشد. شاید در این 

میان دولتی که مقداری می توان به آن با دید 
فراجناحی نگریست دولت نخست مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی بود که هم از نیروهای چپ 
خط امامی )ره( که بعدها اصالح طلب نام گرفتند 
در آن دیده می شد تا چهره های جناح راست که 
بعدها اصولگرا شدند. این در حالی است که دولت 
دوم سازندگی نیز از این قاعده مستثنی نشد و 
دور حضور راستی ها در آن بیش از نیروهای چپ 
شد. این رویه در دولت سیدمحمد خاتمی تغییر 
یافت و با مسلط شدن اصالح طلبان بر امورات 
اجرایی کشور همه پست های زیرمجموعه دولت به 
چهره های با گرایش اصالح طلبی رسید؛ هر چندکه 
شاید تک چهره  هایی دیده می شدند که به خصوص 
در دولت دوم او از میان اصولگرایان برگزیده  شدند. 
چنانکه خود خاتمی بعدها نسبت به این مساله 
قریب به این مضمون گفته بود که باید از چهر های 
استفاده  بیشتری در دولت خود  اصولگرای 
می کردم. با پایان دولت خاتمی و روی کار آمدن 
احمدی نژاد ورق برگشت و این بار اصولگرایان در 
حاکمیتی یک دست، امورات کشور را عهده دار 
شدند و تا کوچک ترین سازمان ها و ادارات را نیز 
از از مدیران با گرایش اصولگرایی پرکردند. هشت 
سال دولت احمدی نژاد نیز این گونه گذشت  و 
دولت روحانی هم با حمایت اصالح طلبان روی 
کار آمد؛ اما بر خالف دوره های گذشته روحانی 
در چینش کابینه خود با نگاه بینا بینی به هر دو 
جناح  و با شعار اعتدال و میانه روی، کابینه خود را 
از چهره های هر دو جناح تشکیل داد؛ هر چند که 
کابینه دوم وی نیز به رغم حمایت اصالح طلبان 
بیشتر جایگاه اصولگرایانی شد که هشت سال به او 

تاختند و هجمه کردند. لذا با نگاهی به این دولت ها 
مشخص می شود تا زمانی که کشور براساس 
دیدگاه های تخصصی ، کار آمدی، شایسته ساالری  
و فارغ از جناح های سیاسی اداره نشود، نمی توان 
انتظار معجزه یا موفقیت کامل از دولت ها داشت. 
دولت جدید به شرطی موفق خواهد بود که همه 
نخبگان و صاحب نظران را فارغ از نوع دیگاه و 
جریان شناسی سیاسی با یک هدف واحد آن هم 
تالش در جهت توسعه و پیشرفت ایران گرد هم 
جمع کند و همه در راستای آن هدف برنامه ریزی 
و کوشش کنند. هر چند که گفته می شود احزاب از 
ابزار و لوازم ایجاد دموکراسی در کشورها هستند، 
اما قدر مسلم تا زمانی که مفهوم تحزب به صورت 
واقعی در کشور جا افتاده و عملیاتی شود، به نظر 
می رسد که امورات کشور را باید بر مبنای خرد 

جمعی جریان های سیاسی پیش برد. 
 دموکراسی حزب می  خواهد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
خصوص مشکالت کشوروعدم اتمام رقابت های 
پینگ  پنگی بین  جریانات سیاسی طی 42 سال 
اخیر اظهار داشت: مشکل کشور در زمینه نوع 
اجرای دموکراسی است. زمانی سالی یک انتخابات 
بود و بعدها ادغام شد به طوری که دو سال یکبار 
انتخابات برگزار می شود. این مراجعه به آرای 
مردم و دموکراسی است، اما دموکراسی ابزار 
دارد. جماران نوشت، حجت االسالم علی اکبر 
ناطق نوری گفت: ما دموکراسی را به کشورمان 
آورده ایم ولی ابزارش را نداریم؛ ابزارش حزب 
است. ما 2۵۰ حزب رسمی ثبت نام کرده در وزارت 
کشور داشتیم. مقام معظم رهبری موقعی فرموده 

بودند اینها حزب نیستند بلکه قبیله هستند. وی 
افزود: دموکراسی حزب می خواهد. چون مردم در 
همه چیز کارشناس نیستند. مثال کسی کاسب، 
بقال، عطار، صنعتگر، تاجر، دانشجو یا استاد است. 
اینها متخصص سیاسی نیستند که به چه کسی 
رأی بدهند و به چه کسی رأی ندهند. در کل دنیا 
به کارشناس مراجعه می کنند. اتفاقا قرآن هم 
این را مطرح می کند و می گوید »اگر نمی دانید 
از اهلش سؤال کنی.« وی افزود: مثال در انگلیس 
حزب های کارگر و محافظه کار است یا در آمریکا 
دموکرات ها و جمهوری خواهان هستند. اینها 
حزب های اثرگذار هستند. حزب کاندیدا معرفی 
می کند. بدنه حزب از کارشناسان شورای مرکزی 
و راس حزب استفاده می کنند و آنها هستند که 
می فهمند چه کسی خبره است و چه کسی را باید 
انتخاب کنند و بقیه هم به او تأسی می کنند. ولی 
ما چنین حزبی به این معنا نداریم. ما بعد از انقالب 
یک حزب به معنای واقعی کلمه داشتیم و آن هم 
حزب »جمهوری  اسالمی« بود که آن هم جمع 
شد و دیگر حزبی به این معنا در کشور نداریم که 

اثرگذار باشد.
 قاعده بازی را بلد نیستیم

وی بیان کرد: مشکل بعدی ما این است که 
قاعده بازی را هم بلد نیستیم. دنیا هم ابزار 
دموکراسی را دارد و هم قاعده اش را بلد است؛ یعنی 
اگر حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آمریکا 
برنده شد، قاعده بازی این است که رئیس جمهور از 
حزبی است که اکثریت را آورده و وزرا و معاونان و 
مشاوران رئیس جمهوری از همین حزب هستند، 
اما دیگر به پایین تر از وزیر و معاون و مشاور 
رئیس جمهوری دست نمی زنند و از آنجا پایین تر 
به کارشناس مراجعه می کنند و فرقی ندارد که این 
کارشناس چپ یا راست باشد؛ یا فرهنگ حاکم 
است یا قانون دارند. ناطق نوری عنوان کرد:  ایتالیا 
عضو هفت کشور صنعتی دنیا و عضو فعال اتحادیه 
اروپا است. میانگین سد دولت در آنجا خیلی کم 
است اما سیستم به هم نمی خورد. چون هم قاعده 
بازی را بلد هستند و هم ابزارش را دارند؛ ما نه ابزار 
دموکراسی را داریم که احزاب قوی است و نه قاعده 
بازی را بلد هستیم. رئیس مجلس پنجم اذعان کرد: 
اصالح طلب روی کار می آید و از تمام اصولگرایان 
- در هر جایی که هستند- تا مسئوالن روستاها را 
هم عوض می کند و اصولگرا سر کار می آید و تمام 
کارشناسان اصالح طلب را عوض می کند؛ بنابراین 
بعد از 42 سال ما نمی توانیم مثل آنها شویم. باید 
از بدنه کارشناس استفاده کنیم و نگوییم این چپ 

و این راست است.

بازگشت به وزارت اطالعات یا...    روایت »آرمان ملی« از وزیر محبوبی که در ابتدا منفور بود 
    آذری جهرمی باز هم به مجلس احضار شد

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص چالش های 
پساانتخاباتی اصالح طلبان گفت: برای اصالح طلبان زمینه 
انسجام و اتحاد بهتر فراهم شده است. در دولت آقای روحانی 
عده ای اصالحات را به خاطر پست ها، مقامات و گرفتن 
موقعیت ها می خواستند که گاهی به این موقعیت ها دست پیدا 
نمی کردند و گاهی هم که می رسیدند خوب عمل نمی کردند 
که این از جمله مشکالت اصالح طلبان در این دوره هشت ساله 
آقای روحانی بود. سیدناصر قوامی بیان کرد: حاال اصالح طلبان 
یک دست شدند و بین اصالح طلبان دیگر کسی نیست که 
سهم خواهی کند چون می داند که دیگر به آن نمی رسد. 
وی افزود: من فکر می کنم که زمینه برای اتحاد و انسجام 
اصالح طلبان و بازسازی موقعیت و پایگاه اجتماعی آنها فراهم 
شده که مدت ریاست آقای رئیسی، دوران خوبی است. یکدست 
شدن قوا زمینه خوبی برای اتحاد و انسجام اصالح طلبان فراهم 
کرده است؛ چون االن کسی نیست که ادعا کند که چرا من به 

جایی نرسیدم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با رصد و 
اشراف اطالعاتی در داخل و مرزها جلوی هرگونه تحرک 
مذبوحانه گروه های معاند که قصد نفوذ و عملیات را داشتند، 
گرفته شد و نمایندگان سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با 
حضور در مرزهای غرب، شمال غرب، شرق و جنوب شرق 
آمادگی نیروها را مورد ارزیابی قرار دادند. حجت االسالم 
شکرا... بهرامی خاطرنشان کرد: معدود درگیری هایی که بین 
طرفداران نامزدهای انتخابات شوراها در چند روستا اتفاق 
افتاد نیز با دخالت به موقع عوامل انتظامی خوشبختانه به 
چالش امنیتی تبدیل نشد و با مدیریت مناسب صحنه، از وقوع 
اتفاقات ناگوار جلوگیری به عمل آمد و وقایع نیز بالفاصله به 
مقامات سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش و توصیه ها و 
دستورات الزم قضایی ارائه شد. وی در پایان گفت: با اطالع، 
هدایت و نظارت نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح در 
ستاد انتخابات استان تهران، اعضای باند شناسایی و دستگیر 

شده اند.

    
بازسازی پایگاه اجتماعی 

اصالح طلبان 
دستگیری باند خرید و فروش 

آرای شورای شهر

»آرمان ملی« چرایی استفاده ازهمه نیروها، فارغ از گرایشات 
سیاسی در دولت گزارش می کند

 شایسته ساالری   
 رمز موفقیت
دولت جدید

      ناطق نوری: مشکل کشور در زمینه نوع اجرای دموکراسی است

یک چهره سیاسی اصولگرا بر این باور است که رئیسی 
یک شبه نمی تواند همه مشکالت کشور را حل کند. 
باالخره در ابتدا، همه باید بیایند و به ترمیم مشکالت 
کشور بپردازند. محمد اسماعیل کوثری می گوید: هم 
مطالبه گری است؛ چون باالخره یکی از وظایف اصلی 
مجلس این است که حتما آن نظارتش را دقیق و جامع 
و کامل انجام دهد، نه اینکه به عنوان نظر به آنجا برود 
اما خدایی نکرده در پشت پرده زدو بندی انجام دهد، 
آنکه دیگر نظارت نمی شود. حتی خارج از مجلس، فرق 
نمی کند باالخره نظارت از مسئول باالتر بر پایین باید 
طوری انجام شود که آن کسی که مسئولیت دارد، بداند 
از باال کامال دارد نظارت و دائم نگاه می شود و اینگونه 
شود که کارش را خوب انجام دهد، نه اینکه موقعی که 
مسئول باالتر می خواهد بیاید یک ظاهرسازی کند اما 
زمانی که مسئول باالتر حضور ندارد به شکلی دیگر 

کوتاهی کند.

  
مجلس بر دولت رئیسی  

نظارت کند نه زدوبند!
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نیم نگــاه

خبــر
 رشد 3۴ درصدی 

صادرات لوازم خانگی
ایرنا: دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
از صادرات ۵4 میلیون دالری انواع لوازم خانگی 
از ابتــدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه و 
رشــد 34 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال خبر داد. عباس هاشمی افزود: عراق، 
افغانستان، حوزه  CIS، شمال آفریقا و حوزه 
خلیج فارس، عمده کشورها و مقاصد صادراتی 
لوازم خانگی ایرانی در این مدت را تشکیل دادند. 
وی خاطرنشان کرد: برخی محصوالت ایرانی نظیر 
آبگرمکن دیواری به اتحادیه اروپا به  ویژه ایتالیا 
نیز صادر شده است. هاشمی در ادامه درباره 
تولید کمپروسور اینورتر لوازم خانگی به عنوان 
یکی از تجهیزات کلیدی توسعه این صنعت، 
بیان داشت: عالوه بر کمپروسور لوازم خانگی 
چیلرها،  صنعتی،  کمپروسورهای  برودتی، 
کمپروسورهای کوچک برای اسپلیت یونیت ها 
و غیره مطرح هستند و بر این اساس، صنعتی 
متفاوت از لوازم خانگی در جهان برای آن تعریف 
شده است. وی ادامه داد:  با توجه به نیاز ســالیانه 
2.۵ میلیون دستگاهی کشور به کمپروسور، 
تولید آن زمانی می تواند توجیه داشته باشد که 
مشارکت طرف های خارجی در تولید و همچنین 

صادرات آن نیز مدنظر باشد.

 انباشت ۷میلیون تن 
کاالی اساسی در گمرک

آرمان ملی: معاون فنی و امور گمـرک ایــران 
گفت: بررســی  بنادر و ورودی کشتــی ها نشان 
می دهد که بیش از هفت میلیون تن کاال از ۶ قلم 
کاالی اســاسی که ارزترجیحی از دولت دریافت 
می کنند، دپو شده است.  مهرداد جمال ارونقی 
اظهارداشت: ترخیص کاالهای اساسی نیازمند 
مجوزهای قانونی است که حتما باید توسط گمرک 
اخذ شود و بیشتر این  محموله ها نیاز به مجوز 
وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سالمت کاال دارد 
که البته این مجوزها در حداقل زمان ممکن صادر 
شده و به گمرک ارائه می شود. وی افزود: حداقل 
زمانی که مجوز بازارگاه به گمرک ارائه می شود 
4۵ روز است و در این مدت، گمرک نمی تواند کاال 
را ترخیص کند که این رویه باید اصالح شود که 
زمان حداقلی محسوب می شود. ارونقی تصریح 
کرد: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیارد یورو کاال در 
بندرامام خمینی)ره( است که باید تعیین تکلیف 
شود و هیچکدام از آنها تخصیص نگرفته و همه 
کاالها دپو شده است. به گفته معاون امور فنی و 
گمرکی، در حال حاضر در بنادر شمالی نیز  بیش از 
۱۱۰ هزار تن کاال، بیش از هشت ماه است که دپو 
شده و نمی توانیم تشخیص دهیم که این کاال فاسد 
شده یا نشده است و حتی کاالهایی وجود دارد که 

۱۶ ماه است در بنادر شمالی دپو شده است.

بنــگاه ها
 افزایش 3۰ درصدی 
ظرفیت سیمانی   شستا 

آرمــان ملی: در شرایطــی کـه بسیــاری 
از کارخــانه های تولیدی در کشــور با کاهش 
ظرفیت تولــید و تعدیل نیرو روبه رو شدند، 
هلدینگ سیمانی شستا با حمایت های شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی و رهنموندهای 
مدیرعامل شستا توانست، عالوه بر حفظ اشتغال 
موجود سطح تولید را از ۶۵ درصد ظرفیت به 
۹۵ درصد برساند. در این راستا عالوه بر اینکه 
شرکت های تابعه بزرگترین هلدینگ سیمانی 
خاورمیانه نه تنها تعدیل نیرو نداشتند بلکه به 
افزایش تولید نیز دست یافتند به طوری که در 
این مجموعه ها حدود ۱۱ هزار نفر مشغول 
به کار هستند. تولید سیمان در شرکت های 
سیمانی تابعه شستا در سال ۹۹ نسبت به سال 
دو سال پیش 2۶ درصد رشد داشته و این 
در حالی است که متوسط رشد کل صنعت 
در همین بازه زمانی به 23 درصد می رسد. 
عالوه بر این ۱4 شرکت سیمانی از مجموع 
۱۷ شرکت سیمانی تابعه شستا از بدو تولید تا 
سال ۹۹ موفق به کسب رکورد بیشترین میزان 
تولید شدند. همچنین ۱۶ شرکت سیمانی نیز 
نسبت به متوسط میزان تولید در 3 سال گذشته 

رکورددار میزان تولید در سال ۹۹ شدند.

تولید بیش از 3/۷ میلیون تن 
کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

آرمان ملی: بررسی آمــار تولیدات مجتمع 
معدنی چادرملو کارخانه فــرآوری و تولید 
کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید سه میلیون 
و ۷3۹ هزار و ۷۸۹ تن کنسانتره سنگ آهن 
تر در این مجتمع از ابتدای امسال تا پایان 
نوزدهمین روز از تیرماه است. در این مدت 
پنج میلیون و ۱۹ هزار و ۵۹۵ تن سنگ آهن 
در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید سه 
میلیون و ۷3۹ هزار و ۷۸۹ تن کنسانتره سنگ 
آهن تر شد. در این مدت سه میلیون و 4۰۶ هزار 
و ۸۸4 تن کنسانتره سنگ آهن خشک )مبنای 
فروش(  تولید شد. در مدت یاد شده، 2 میلیون 
و ۸4۱ هزار و 2۹۰ تن کنسانتره سنگ آهن تر 
به مراکز مصرف حمل و یک میلیون و ۹ هزار 
و 4۵2 تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه 
گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک 
این مجتمع در مدت یاد شده 2 میلیــون و 
۵۷۹ هزار و 44 تن بود.همچنین تولید و فروش 
آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این 
مدت به ترتیب ۱۶ هزار و 3۰۶ تن و 2۹ هزار و 

۱43 تن به ثبت رسیده است.

آرمان ملی: بررسی ها از میزان اشتغال کشور در بهار امسال 
نشان می دهد از مجموع ۶2.۷ میلیون نفری جمعیت باالی 
۱۵ سال کشور .2۵.۹ میلیون نفر جمعیت شاغالن و بیکاران 
را تشکییل می دهد که از این میان 2.2 میلیون نفر در گروه 
بیکاران قرار دارند که از این مجموع حدود ۹3 درصد ان را 
بیکاران ۱۵ تا 3۵ ساله به خود اختصاص می دهد. آنچه که 
اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت نیروی کار در ایران در 
بهار امسال منتشر کرد نشان داد که ۶2.۷ میلیون نفر جمعیت 
۱۵ ساله و بیشتر هستند که 2۵.۹ میلیون نفر آنها را مجموعه 
شاغالن و بیکاران تشکیل می دهد؛ به طوری که  23.۶ میلیون 
نفر از آنها شاغل و 2.2 میلیون نفر بیکارند. در بهار  ۱4۰۰ نرخ 
بیکــاری کاهش یافته بود و از ۹.۸ در بهار سال گذشــته بــه 
۸.۸ درصد رسید ه بود. اما بررسی وضعیت گروه های سنــی 
در بین افراد بیکار نشان می دهد که بیش از ۹3 درصد آنهــا 
در فاصلــه ۱۵ تا 3۵ سال قرار دارند؛ به گونه ای که بیــش از 
2.۱ میلیون نفر از مجموع بیش از 2.2 میلیون نفری بیکاران را 
تشکیل می دهند. این در حالی است که بالغ بر ۵2۸ هزار نفر از 
بیکاران در سن ۱۵ تا 24 سال قرار دارند که البته از تعداد آنها 
در مقایسه با بهار پارسال حدود 32 هزار نفری کم شده است. 
در جمعیت ۱۵ تا 24 ساله بیکار ، 3۷3.۶ هــزار نفر مــرد و 
۱۵4.3 هزار نفر زن هستند و گرچه از تعداد مردان بیکار در 
این گروه سنی کم شده اما بیش از 32 هزار نفر بر تعداد زنان 
فعال در این گروه افزوده شده است. اما سهم ۱۸ تا 3۵ ساله ها 
از بیکاری بالغ بر ۱.۶ میلیون نفر است که از تعداد آنها نسبت به 
بهار پارسال بالغ بر ۱32 هزار نفر کم شده است. از بیکاران ۱۸ تا 
3۵ ساله بیش از یک میلیون نفر مرد و بالغ بر ۵2۵ هزار نفر زن 
هستند که در این گروه سنی از تعداد مردان بیکار ۱۸۷ هزار نفر 
کم شده ولی بر تعداد زنان بیکار ۵۵ هزار نفر افزوده شده است.

در بهار امسال رقم خورد
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری 

آرمــان ملی- محمــد سیــاح: 
هفتــه هاست که اخبــاری دربــاره 
دپوی بیش از ۶میلیــون تـن کــاال 
در گمرکات کشور شنیده می شــود، 
امـا در طول این مدت بارهاوبــارها از 
موانــع مختلف ترخیص سخن گفتند. 
تامیـن ارز اولین و مهمترین دلیلی بود 
که بــرای عــدم تـرخیص کاالهای 
اساسی در فروردین ماه از سوی گمرك 
به رئـیس جمهور اعــالم شد و در آن 
جلسه رئیس جمهوری هم دستور اکید 
برای رفع مشکالت تخصیص ارز را به 
بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد داد تا 
بلکه با برطرف شدن این موضوع کاالها 

سریعتر ترخیص و به بازار بیایند. 

گزارش»آرمان ملی« از چرایی اعتصاب کامیون داران:    

کامیونداران باج مي خواهند یا حق دارند؟  
  زیرلفظی های دولت هم  دنده کامیون داران را چاق نکرد؟!     
  دپوی کاال و کامیون دارانی که خواب را به کار ترجیح می دهند

 
بــازارسرمایه

 با تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت های 
سهامی عام پروژه محقق می شود

هدایت سرمایه های خرد به تولید

آرمان ملی: بازارسرمــایه که از حدود یکسال قبل سقوط آزاد 
را تجربه کرده بود به نظر می رسد هم اکنون به ثبات نسبی رسیده 
به طوری که شاخص کل که از کــانال 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی 
به حدود یک میلیون واحدی رسیده بود حال از رقم یک میلــیون 
3۰۰ هزار واحدی عبور کرده که نشان دهنده بازگشت اعتمادنسبی به 
بازار و حرکت آرام شاخص در مسیر صعودی دارد. در این میان به نظر 
می رسد دولت نیز برنامه ریزی کرده تا با رفع مشکل تامین منابع مالی 
طرح های زیربنایی کشور و سرمایه گذاری مردم را به صورت تضمینی 
محقق سازد که در این راستا شورایعالی بورس نسبت به تصویب 
دستورالعمل تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه، اقدام کرده 
که تا از این طریق منابع توسعه ای تولید بدون هرگونه استقراض و 
منابع نفتی امکان پذیر شود. در این رابطه روح ا... حسینی مقدم، عضو 
شورایعالی بورس سازمان بورس و اوراق می گوید: هدف از تصویب این 
دستورالعمل ایجاد فرصت برای افراد حقوقی و شرکت های پیمانکار 
پروژه های عمرانی است تا بتوانند از ظرفیت بازارسرمایه جهت تامین 
مالی پروژه های ملی و توسعه ای عمرانی استفاده کنند؛ در واقع، هدف 
از ایجاد مدل شرکت سهام عام پروژه برای پیمانکاران، تقویت بازار 
اولیه بورس و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی 
است. وی افزود: در مدل شرکت سهامی عام پروژه مطابق قانون تجارت 
ابتدا پذیره نویسی برای عموم جامعه شکل می گیرد و قاعدتا براساس 
یکسری منابع اطالعاتی پروژه توسط مشاور و بورس اوراق بهادار تائید 
می شود و در اختیار همگان قرار می گیرد؛ مطابق این مصوبه سرمایه 
شرکت سهام عام پروژه می بایست حداقل ۱۰۰۰میلیاردتومان بوده و 
موسسان آن باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و 
غیر نقدی تعهد کنند. به گفته حسینی مقدم، آورده غیرنقد می تواند 
حداکثر 3۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن 
و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت های 
پذیرفته شده باشد. وی همچنین با اشاره به محوریت مردم در این 
نوع تامین مالی افزود: در روش سرمایه گذاری در شرکت سهام عام 
پروژه، مردم به عنوان عاملیت اصلی سرمایه گذاری تلقی می شوند؛ 
چراکه فرصت سرمایه گذاری برای مردمی که به تنهایی توانایی 
سرمایه گذاری ندارند؛ فراهم می شود. عضو شورایعالی بورس ادامه داد: 
در جهت مردمی سازی اقتصاد روش شرکت سهامی عام پروژه روش 
سرمایه گذاری موثر است و مردم در منافع بلندمدت توسعه کشور 
سهیم می شوند و از طرفی دیگر نقدینگی مردم به سمت پروژه های 
کالن عمرانی و توسعه ای سرازیر می شود و همچنین در دستورالعمل 
فوق محدودیت خاصی برای نوع پروژه دیده نشده و مساله ای که مهم 
بوده و در صندوق ها هم، پیش بینی شده است، اجرای پروژه های با 
ریسک کمتر بوده که عایدی سرمایه آن بسیار کوتاه مدت تر است؛ 
به نحوی که این پروژه ها اولویت دارند و به جای اینکه مردم در یک 
پروژه پنج ساله سرمایه گذاری کنند؛ در یک پروژه دو یا سه ساله که 
قرار است به بهره برداری برسد؛ سرمایه گذاری خواهند کرد. به گفته 
وی، هدف تمرکز تامین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه، روی 
پروژه های نیمه تمام است، پروژه ای که باالی پنجاه درصد پیشرفت 
داشته؛ می تواند با سرمایه های خرد مردمی از طریق شرکت سهام 
عام پروژه تامین مالی و پذیره نویسی شود. حسینی مقدم در خصوص 
اینکه ترکیب ابزار اوراق و سهام با شرکت سهام عام پروژه چه کمکی 
به تسهیل سرمایه گذاری خرد مردمی خواهد کرد، گفت: این موضوع 
به ساختار تامین مالی بنگاه ها برمی گردد و ماهیت شرکت سهامی 
پروژه قابلیت تغییر دارد؛ اما همه ابزارهای مالی در بازار سرمایه برای 
تامین مالی باید کاربردپذیر باشند و ابزار مالی باید تعریف شود که قابل 
استفاده برای همه شرکت ها و بنگاه ها باشد، لذا در مدل شرکت سهام 
عام پروژه مدل طوری طراحی شده که از همه ابزارها چه سرمایه ای 
و چه ابزار بدهی برای تامین مالی و به سرانجام رساندن آن پروژه 

استفاده کنند.

تمدید ترخیص ۹۰ درصــدی کاالهای اســاسی 
براساس مصوبه آبان ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار 
که تا اسفندماه در جریان قرار داشت دیگر نیازی بود 
که برای ترخیص کاال مطرح شد تا شاید این اتفاق به 
هموارترشدن راه ترخیص کمک کند. با این اوصاف برخی 
از کارشناسان اقتصادی معقتدند که مشکالت ترخیص 
بیشتر در قوانین و مقررات درهم تنیده و سلیقه ای است تا 
در عوامل قانونی، ولی این هم کافی نبود چراکه در دو، سه 
هفته اخیر اعتصاب زیرپوستی کامیون داران که وظیفه 
حمل کاال از گمرکات را دارند باعث شده تا همه اقدامات 
بی اثر شوند. این کامیون داران معتقدند حمل بار در 
شرایط حاضر برای آنها سودی ندارد، بلکه ضرر هم دارد 
جالب اینکه برای کاهش هزینه های کامیون داران اقدامات 
عاجلی صورت گرفته است.! براساس اعالم حجت ا... فالح، 
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
طبق بند ۱3 از بخش )ب( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب 2 خرداد ۱4۰۰ مجلس شورای اسالمی، 
خدمات حمل ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، 
بین المللی، جاده ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش 
افزوده معاف شده است و این یعنی بخشی از درآمدهایی 
که کامیون داران به عنوان فعاالن این بخش باید پرداخت 
می کردند در جیب شان باقی می ماند که خود امتیازی 
برای آنها محسوب می شود. از طرفی کامیون داران مطرح 
کرد ه اند که حمل یکسره بار باعث فرسودگی خودرو و 
افزایش هزینه های الستیک، روغن و سوخت می شود 
که از قضا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران 
در بازدید از مجتمع بندری امام خمینی)ره( از اعطای 
2 حلقه الستیک با نرخ دولتی به کامیون هــایی کــه 
۵ سرویس کاالی اساسی از بندرامام خمینی)ره( حمل 
کنند، خبر داد و گفت: »با کمک تمامی دستگاه های 
اجرایی مشکل الستیک، روغن و سوخت کامیون داران تا 

حدودی حل شده است.«
 کمبود کامیون اتاق دار جدی است!

با این حال احمد کریمــی، دبیر کانون انجمن های 
صنفی کامیون داران درباره دلیل عمده کامیون داران از 
عدم استقبال از حمل بار از مقاصد جنوبی کشور، گفته 
است: »اولین دلیل کمبود ناوگان متناسب با این کاالها 

است، تعداد ناوگان کامیون های اتاق دار مشخص است 
و سال هاست که فریاد می زنیم متناسب با اقتضائات 
کشور و نیاز بازار نسبت به واردات انواع کامیون و تولید 
آن در کشور اقدام کنند. از سال ۸4 تا به امروز هر چه 
کشور چین تولید کرده ما وارد کردیم و عمده تولیدات 
چینی هم، کشنده ها هستند و به همین دلیل امروز با 
مازاد این ناوگان در کشور مواجهیم و در مقابل آن تعداد 
کامیون های اتاق دار بسیارکم است.« او ادامه داد: »از 
سال ۸4 تا به امروز فقط معدود تولیداتی در حوزه بنزهای 
دماغ دار داشتیم و سه شرکت تولیدکننده کامیون سایپا 
دیزل، ایران  خودرو دیزل و ماموت دیزل تولیدات مناسب 
با نیاز کشور را نداشتند. باید آقایان پاسخ دهند چرا 
کامیون های اتاق دار وارد یا تولید نمی شوند که ما امروز با 
چنین مشکالتی مواجه هستیم؛ یکی دیگر از مشکالت 
اصلی بحث یک سرخالی بودن کامیون هاست. در یک 
دوره ای بار از استان های مختلف به سمت بندرامام یا 
استان خوزستان زیاد بود و کامیون داران باری را به سمت 
بندرامام حمل می کردند و از آنجا نهاده های دامی و 
کاالهای اساسی را بارگیری و به سمت سایر استان ها 
می آوردند و اصطالحا 2سربار تامین بود.« او تصریح کرد: 
»اما اخیرا بار به سمت بندرامام به حداقل رسیده است و 
کامیون دار باید یک سرخالی به سمت استان خوزستان 
و بندرامام برود و کاالهای اساسی و نهاده های دامی را 
بارگیری و حمل کند که این جریان برای کامیون داران و 

شرکت های حمل ونقلی صرفه اقتصادی ندارد.«
 درخواست برای افزایش کرایه 

کریمی با اشاره به بحث افزایش نرخ کرایه حمل 
اظهارکرد:  »هر چند که نرخ کرایه حمل افزایش جزئی 
داشته، اما باید توجه داشته باشیم که قیمت قطعه 
2۰۰ هزارتومانی امروز به ۱۸ میلیون تومان رسیده 
است. بنابراین چقدر باید نرخ کرایه افزایش یابد تا 
بتواند این هزینه ها را برای کامیون داران و رانندگان 
پوشش دهد.« او با اشاره به مشکل سوم که باعث عدم 
استقبال کامیون داران از حمل بار استان های جنوبی 
شده، اضافه کرد: »مشکل بعدی گرمای هواست این 
روزها گرمای هوا بیداد می کند و کامیون داران رغبتی 
به فعالیت در این مسیر و جاده ندارند.« کریمی با اشاره 

به مشوق های سازمان راهداری به کامیون دارانی که 
بار بندرامام را حمل کنند، افزود: »مشوق های عرضه 
الستیک 42۰۰ تومانی و روغن موتور می تواند رانندگان 
به حمل بار بندرامام ترغیب کند چراکه متاسفانه در حال 
حاضر روغن موتور در بازار موجود نیست و رانندگان یا 
از روغن های تقلبی استفاده می کنند یا مجبور هستند 
روغن موتورخارجی بسیار گران را بخرند.« کریمی با 
اشاره به پیشنهاد به سازمان راهداری برای حل مشکل 
عدم بارگیری کاالهای نهاده های دامی در بندر امام بیان 
داشت: »پیشنهاد دادیم که برای تسریع بخشیدن در 
حمل کاالهای اساسی و نهاده های دامی در بندرامام از 
ظرفیت ناوگان درون شهری دارای معاینه فنی استفاده 
شود چراکه در حال حاضر کامیون های اتاق دار زیادی 
در دورن شهرها و یا معادن فعال هستند که توانایی حمل 
نهاده های دامی را دارند به سازمان راهدای و وزارت راه 
پیشنهاد دادیم به مدت یکماه به شرط دارابودن معاینه 

فنی از این کامیون ها استفاده شود.« 
 ٢ نیم خارجی، ۳ داخلی!

او تاکید کرد: »ناوگان کامیونی کشورمان همچنان 
با موضوع ناوگان مازاد مواجه است و در حال حاضر 
خواب کامیون ها زیاد است، اما در ناوگان اتاق دار مشکل 
داریم از سوی دیگر ناوگان مازاد مشمول کامیون های 
فرسوده می شوند که با یکبار جابه جایی بار باید یک هفته 
در تعمیرگاه بمانند.« دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیون داران با تاکید بر اینکه این طرح های نوسازی 
ناوگان کامیونی به سرانجام نمی رسند و امکان اجرا ندارند، 
تاکید کرد: »وقتی قیمت کامیون اروپایی دوونیم میلیارد 
است چطور رانندگان کامیون بیش از 3میلیاردتومانی 
ایران خودور دیزل و ماموت را بخرد. متاسفانه شرکت های 
خودروسازی در ایران از شعار سال برای تولید سوءاستفاده 
می کنند درحالیکه توانایی ساخت یک واشر را ندارند.« 
آشفتگی در همه جای کشور قابل مشاهده است و این 
آشفتگی قرار نیست با اقدامات سطحی از بین برود. 
کامیون داران هم حق دارند چون دخل و خرجشان باهم 
نمی خواند و این وضعیت تقصیر دولت و تمام دستگاه های 
اقتصادی است که وضعیت را به اینجا رسانده و باعث شده 

تا کاالها برخالف نیاز مردم در گمرکات باقی بماند!

آرمان ملی: با توجه به بارگیــری ۱۰ 
کشتی حامل برنج و عدم امکان رسیدن 
به مقصد و ترخــیص این محموله ها 
آغاز  با  تیرماه که مصادف  پایان  تا 
ممنوعیت فصلی واردات این محصول 
است ضرورت دارد تا این ممنوعیت با 
یکماه تاخیر اعمال شود. این پیشنهاد 
که از سوی معاون فنی گمرک اعالم 
شده از آن جهــت حائز اهمیت است 
که هر ساله دولت با فرارسیدن فصل 
برداشت برنج داخلی و برای حمایت 
از برنج کاران کشور نسبت به اعمال 
ممنوعیت فصلی واردات اقدام می کند. 
این در حالی است که در سالجاری با 
تشدید خشکسالی که به گفته برخی 
از فعاالن این حوزه زمینه کاهش تا 3۰ 
درصدی تولید برنج داخلی را به همراه 
داشته از چند ماه قبل واردکنندگان برنج 
با بهانه تامین کسری خواستارافزایش 
واردات شده اند، موضوعی که اگرچه در 
نگاه اول نشان دهنده آینده نگری ستاد 
تنظیم بازار برای جلوگیری از رشد قیمت 
در نتیجه کمبود و شکل گیری بازارسیاه 
دارد، اما باید توجه داشت مصادف شدن 
واردات و توزیع برنج خارجی آن هم در 
اوج فصل برداشت برنج داخلی عمال به 
معنای افزایش قدرت چانه زنی دالالنی 
را فراهم خواهد آورد که با یهانه توزیع 
گسترده، برنج کشاورزان را با قیمت 
واقعی خریداری نخواهند کرد و این 
روند عالوه بر افزایش مشکالت اقتصادی 
برنج کاران به کاهش بیشتر تولید در سال 
آتی نیز منجر خواهد شد. این در حالی 
است که به گفته فعاالن بازار هم اکنون 
مشکلی در زمینه تامین نیاز بازار وجود 
ندارد اما تعویق یکماه اجرای ممنوعیت 
فصلی واردات می تواند تولید داخلی را 

تحت الشعاع قرار دهد.
 تاخیر در اعمال ممنــوعیت 

براســاس مــندرجـــات ذیــل 
یادداشت های کتاب مقررات صادرات 
و واردات، هرسـال جهت حمایت از 
مرداد  ابتدای  از  داخل،  محصول 

فصلی  ممنوعیت  آبان ماه،  پایان  تا 
واردات برنج اعمال و بعداز چهارماه لغو 
می شود، در این فاصله  ترخیص آن از 
گمرک ممنوع است. برای سالجاری 
نیز ممنوعیت واردات برنج از ابتدای 
مردادماه پیش بینی شده و در دستور 
کار قرار خواهد گرفت؛ هرچند که 
پیش از این درخواست هایی به ویژه از 
سوی انجمن واردکنندگان برنج جهت 
عدم اعمال ممنوعیت واردات برای 
امسال وجود داشت و حتی در جلسه 
ستاد تنظیم بازار لغو ممنوعیت برای 
سالجاری مورد بررسی قرار گرفته بود. 
در هر صورت طبق آنچه که اخیرا قبادی 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
به دستگاه های ذیربط از جمله گمرک 
اعالم کرد تصریح بر این موضوع داشت 
که ممنوعیت واردات برنج در سالجاری 
از ابتدای مردادماه تا پایان آبانماه، اعمال 
می شود اما تاکید بر این بود که برای 
حمایت از مصرف کننده، امکان ترخیص 
برای محمولــه های وارداتی برنج که 
تا قبل از 3۱ تیرماه به بنادر رسیده 
و دارای اعالمیه ورود و یا قبض انبار 
هستند به شرط این که ثبت سفارش 
داشته باشند، فراهم شود. بنابراین 
در زمان چهارماهه ممنوعیت فصلی 
واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال 
ممنوعیت، دارای اعالمیه ورود بوده و یا 
قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص 
دارد. اما ارونقی، معاون فنی گمرک 
ایران در این رابطه می گوید: در حال 

حاضر واردکنندگان برنج، محموله هایی 
را از کشورهای مختلف از جمله هند 
خریداری کرده اند که حدود هشت تا ۱۰ 
کشتی را شامل می شود. این محموله ها 
در آستانه بارگیری است و یا بارگیری 
شده اما زمان حرکت آنها به نحوی است 
که تا قبل از 3۱ تیرماه احتماال فقط یک 
کشتی به بندر می رسد و زمان ورود 
مابقی کشتی ها بعداز این تاریخ یعنی 
در زمان اعمال ممنوعیت خواهد بود. 
طبق گفته وی، مساله اینجاست که 
وقتی  کشتی ها بعد از 3۱ تیرماه به بندر 
رسیده و تاریخ اعالمیه ورود و یا قبض 
انبار آنها بعد از این تاریخ باشد دیگر 
مشمول شرایط ترخیص نخواهند شد 
و این برنج ها به مدت حداقل چهارماه 
در گمرک و بنادر دپو شده و امکان 
اظهار و ترخیص نخواهند داشت. ارونقی 
اظهارکرد: در این شرایط صاحبان کاال با 
مشکالتی مواجه شده و ترجیح می دهند 
که اگر قرار است کاالی آنها دپو شده 
و ترخیص نشود فعال از حمل و ورود 
کاال خودداری کرده و برنج وارد نکنند. 
آن هم در شرایطی که در حال حاضر 
موجودی برنج در بنــادر به کمتر از 
4۰ هزار تن می رسد و به طورحتم در 
این فاصله بازار به ورود برنج نیاز دارد. 
از پیشنهادات مطرح شده از سوی این 
مقام مسئول در گمرک ایران،  تاخیر 
یکماهه در شروع ممنوعیت فصلی و 
آغاز آن از اول شهریورماه است. این 
جریان در حالی پیش آمده که در سال 

گذشته و زمان اعمال ممنوعیت واردات 
برنج، واردکنندگان با مشکالت بسیاری 
مواجه بودند از سویی محموله هایی که 
ماه ها در شرایط جوی بنادر و یا داخل 
کانتینرها مانده و رو به فساد رفته بود 
و با ممنوعیت واردات مواجه شد و از 
سویی عدم به موقع تامین ارز از سوی 
بانک مرکزی که در مجموع به دپوی 
بیش از 2۰۰ هزار تنی برنج انجامید. 
بر این اساس اکنون واردکنندگان برنج 
نگران تکرار ماجراهای گذشته بوده و 
در حمل و ورود محموله های خریداری 

شده مردد مانده اند.
 برنج وارداتی توزیع نشود

در این رابطه عباس پورباقری رئیس 
انجمن برنج فروشان استان مازندران 
پیش از این به »آرمان ملی« گفته بود: 
»واردات و توزیع برنج در شرایط کنونی 
برنج کاران را با مشکالت عدیده ای مواجه 
خواهد کرد.« وی در پاسخ به اینکه حذف 
ممنوعیت واردات در راستای تنظیم 
بازار و جلوگیری از بازارسیاه صورت 
برنج کاران  اظهارکرد:  است،  گرفته 
مخالفتی با مصوبات و تصمیمات ستاد 
تنظیم بازار ندارند اما هم اکنون در فصل 
برداشت برنج قرار داریم و کشاورزان 
پس از یکسال برنج خود را به فروش 
می رسانند. بنابراین در حال حاضر 
کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و با 
فراوانی مواجه هستیم . وی تاکید کرد: در 
صورتیکه برنج وارد و توزیع شود دالالن 
از این فرصت استفاده کرده و کشاورز را 
مجبور به فروش ارزان محصول خود 
می کنند که این موضوع نه تنها مشکالت 
اقتصادی عدیده ای را برای کشاورزان 
به همراه دارد بلکه روند کشت و تولید در 
سال آینده را نیز تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. این فعال صنفی از مسئوالن ستاد 
تنظیم بازار درخواست کرد: اگر مجوز 
واردات برنج می دهید حداقل توزیع آن 
را به بعد از فصل برداشت موکول کنید تا 
هم کشاورزان آسیب نبینند و هم بازار با 

مشکل کمبود مواجه نشود.

در پی اعمال ممنوعیت فصلی واردات با تاخیر یکماهه رقم خواهد خورد
برنج داخلی در اغما

کاهش بیش از 
2هزارمگاواتی مصرف برق 

سخنگــوی صنعـت برق گفت: 
میزان مصــرف برق روز پنجــشنبه  
نسـبت به روز گذشته 2 هــزار و 
2۰۰ مگــاوات کاهــش یافــت. 
مصطفی رجبی مشهدی افزود: این 
میزان کاهــش مصرف در نتیجــه 
همــکاری خـوب مشترکان بخش 
خانگی با صنعــت بــرق به همراه 
مصوبه هیات دولت مبنی بر تعطیلی 
پنجشنبه ها در سراســر کشور محقق 
شده است. سخنگــوی صنعـت برق 
خاطرنشان کرد: هماهنگی ها نسبت 
به رفع محدودیت یک نوبته برای 
صنایع فوالد و سیمان اقدام الزم 
صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری 
کرد: با استمرار کاهش مصــرف در 
بخش خانگــی و سایر بخش ها بتوان 
به تدریج نسبت به رفع محدودیت 
ایجاد شده برای صنایع سیمان و فوالد 

اقدام کرد.
ضرورت هدایت 

سرمایه ها به سمت تولید 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت گفت: بایــد از 
صنعتگــران و فعــاالن اقتصــادی 
حمــایت کنیم تا همه سرمایه هــای 
بـزرگ و خرده ســرمایه های مــردم 
به سمــت تولیــد هــدایت شــود. 
مهدی صادقــی  نیارکــی افزود: در 
کل کشور عالوه بر ســرمایه گذاری 
طــرح های جدید، طرح های موجود 
هم با ظرفیت کامــل و یا افزایش 
ظرفیت، فعالیت می کنند که می تواند 
عامل موثری در جــذب سرمایه های 
خرد و کــالن در تولــید باشد. معاون 
امور صنایـع وزیر صمت، با بیان اینکه 
فعالیت واحــدهای تولیدی و کلنگ 
زنی واحدهای جدید، همه نویدبخش 
رشد تولیدات صنعتــی و صــادرات 
غیرنفتی کشور در سالهای آتی خواهد 
بود، گــفت: فعالیت و میزان تولیدات 
همه 2۸ رشته فعال در حوزه صنعت، 
به صــورت ماهیانه رصد می شــود و 
23 رشته از 2۸ رشته صنعتی در کشور 

افزایش تولید داشتند. 

تالش برای ایجاد 
بازارهای منطقه ای

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گــفت: طی ســال های گــذشتــه 
برای ایجــاد بازارهای مشتــرک و 
ترسیم قواعد حقــوقی منطقــه ای، 
تالش بسیــاری انجــام دادیـم که 
به امضای تفاهم نامه با کشـورهای 
 روسیه، ترکیه و آذربایجان منجر شد. 
محمدجواد آذری جهــرمــی افزود: 
برای افزایش توان چــانه زنی و کسب 
ظرفیت باالتر در تعامـل با پلتفرم های 
بین المللی، ایجاد یک بازار منطقه ای 
کارساز است. به هرصورت با یک بازار 
بزرگ تر، قدرت چانه زنی باالتری 
حاصل می شود. بنابراین با سفر به هند، 
آذربایجان، ترکیه، روسیه و مذاکره با 
همتایان برای ایجاد یک بازار بزرگ 
منطقه ای در دستور کار قرار گرفت. 
وزیر ارتباطات گفت: هر چند تغییر 
مکرر وزرای ارتباطات در برخی از این 
کشورها، کار ما را با چالش های زیادی 
همراه ساخت، اما باالخره سه دور 
گفت وگوی مشــترک با حضــور 4 
کشور ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان 
در باکو و تهران برگزار شد. توافق 
همکاری مشترک هم به امضا رسید 
تا با عزم مشترک یک بازار مشترک 
ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: البته 
در مقیاس های کوچک، فعالیت های 
تجاری امیدبخشی شکل گرفته است.



نیم نگاه
 رشد تقاضای نفت 
به پیش از کرونا 

آرمان ملی: گروه اوپک پالس پیش بینی کرده 
که در نیمه دوم سال 2۰2۱ تقاضای نفت در بازار 
جهانی ۶ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. گروه 
کشورهای عضو اوپک و متحدان نفتی این گروه 
موسوم به اوپک پالس اعالم کرد:  پیش بینی می شود 
در نیمه دوم سال 2۰2۱ تقاضای نفت در بازار 
جهانی ۶ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 
تا سال آینده به سطح پیش از شیوع کرونا باز خواهد 
گشت. در گزارش ماه جوالی این گروه آمده است به 
احتمال زیاد تقاضای جهانی نفت تا پایان سال جاری 
به ۹۶.۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و در سال 
2۰22 با 3.3 میلیون بشکه افزایش دیگر از مرز ۱۰۰ 
میلیون بشکه در روز خواهد گذشت. در این گزارش 
پیش بینی شده که تولید نفت کشورهای غیرعضو 
اوپک 3۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 
۶3.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در گزارش 
این گروه آمده است، تولید نفت کشورهایی نظیر 
کانادا، نروژ، برزیل، چین و گویان افزایش خواهد 
یافت و آمریکا هم تولید میعانات هیدروکربنی را 
حدود ۶۰ هزار بشکه در روز باال خواهد برد. البته 
اوپک پالس هشدار داده که روند گسترش شیوع 
ویروس کرونا و تأثیر آن بر رشد اقتصاد جهانی 
ممکن است تبعات پیش بینی نشده ای را برای بازار 

به همراه داشته باشد.

وخیم تر شدن وضعیت بیکاری 
تحصیلکرده ها

آرمان ملی: شاخص های بازار کار پیرامون 
گروه تحصیلکرده های دانشگاهی در بهار ۱4۰۰ 
نه  تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. روز 
گذشته نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار 
ایران در بهار ۱4۰۰ منتشر شد. بررسی تحوالت 
بازار کار کشور در اولین فصل سال جاری حائز 
اهمیت است. در مجموع مقایسه شاخص های 
عمده بازار کار در بهار ۱4۰۰ نسبت به فصل مشابه 
سال قبل و فصل قبل حاکی از بهبود نسبی نرخ 
مشارکت، جمعیت فعال، نسبت اشتغال و تعداد کل 
شاغالن کشور می باشد. با این همه یک نگرانی جدی 
پیرامون بازار کار کشور در سالیان اخیر عمیق تر شده 
است. در واقع شاخص های بازار کار پیرامون گروه 
تحصیلکرده های دانشگاهی در بهار ۱4۰۰ نه  تنها 
بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است.  نرخ بیکاری 
کل کشور در بهار ۱4۰۰ معادل ۸/۸ درصد گزارش 
شده که نسبت به بهار ۱3۹۹ معادل ۱ درصد کاهش 
یافته است. عالوه بر این، برخالف تحصیلکرده های 
دانشگاهی،  تعداد کل بیکاران کشور در این بازه 

زمانی بالغ بر 2۱3 هزار نفر کاهش یافته است.

 کمبود شدید سیمان 
در پروژه های مسکن مهر

آرمان ملی: مدیرعامل شرکت عمران پردیس از 
کمبود شدید سیمان در پروژه های مسکن مهر خبر 
داد و خواستار اقدام سریع صنعت در این رابطه شد. 
مهدی هدایت با اشاره به کاهش تولید سیمان در 
کشور، اظهار کرد: به همین دلیل در زمان حاضر با 
کمبود شدید سیمان در سایت های مسکن مهر روبه رو 
هستیم. او با اشاره به بروز اختالل در روند فعالیت 
پیمانکاران و انبوه سازان، افزود: یکی از مشکالت 
کنونی پیمانکاران تامین سیمان است، ضمن اینکه 
قیمت میلگرد نیز چند صعودی در پیش گرفته است. 
مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه در 
فصل کاری به سر می بریم، اضافه کرد: کمبود سیمان 
و گرانی میلگرد، پروژه های عمرانی پردیس را دچار 
چالش کرده است. از این از وزارت صنعت می خواهیم 

در این رابطه اقدامات الزم را انجام دهد.

نفت سنگین ایران گران شد
آرمان ملی: جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان 
داد قیمــت نفت سنگــین ایران ماه میالدی گذشته 
۷.4 درصد رشد ماهانه داشته است. قیمت نفت سنگین 
ایران در ماه ژوئن به ۷۱ دالر و ۶۸ سنت در هر بشکه 
رسید که در مقایسه با ۶۶ دالر و ۷2 سنت در ماه مه، 
چهار دالر و ۹۶ سنت معادل ۷.4 درصد افزایش نشان 
داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 
2۰2۱ تاکنون ۶3 دالر و ۶3 سنت در مقایسه با 3۷ دالر 
و ۶۸ سنت در مدت مشابه سال 2۰2۰ بوده است. ارزش 
سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۷۱ دالر و ۸۹ سنت در هر 
بشکه رسید که باالترین میانگین ماهانه این شاخص از 
اکــتبر ســال 2۰۱۸ به این طرف بود و در مقایســه با 
۶۶ دالر و ۹۱ سنت در مه، چهار دالر و ۹۸ سنت معادل 
۷.4 درصد افزایش داشت. تولید نفت در عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، آنگوال، ایران و کویت 
افزایش پیدا کرد اما در عراق، نیجریه و گابن عمدتا 
کاهش داشت. تولید نفت ایران 33 هزار بشکه در روز 
افزایش داشت و به 2.4۷۰ میلیون بشکه در روز رسید.

پتانسیل تجارت 3۰میلیارد 
دالری ایران با ترکیه 

ایلنا: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه 
گفت: اگر تحریم ها برداشته شود می توانیم به حجم 
تجارت 3۰ میلیارد دالر از طرف دو کشور برسیم. 
متاسفانه االن تجارت دو کشور بسیار کم است و سال 
گذشته این رقم به 4 میلیارد دالر رسید. مهرداد سعادت 
در مورد تاثیر لغو یا کاهش احتمالی تحریم ها علیه 
ایران بر تجارت ایران و ترکیه اظهار کرد: ما قبال حجم 
تجارت 2۱  میلیارد دالری را با ترکیه تجربه کرده ایم. 
امیدواریم به محض اینکه مشکل تحریم ها کاهش پیدا 
کند یا لغو شود، به آن روزها برگردیم و حتی حجــم 
تجارت خود را از آن میزان نیز افزایش دهیم. چراکه 
کشور ما حدود ۱۵میلیارد دالر از کاالهایی دارد که 
می توانیم به ترکیه صادر کنیم، ترکیه هم کاالهایی 
دارد که در ایران مزیت دارد. اگر تحریم ها برداشته شود 
می توانیم به حجم تجارت 3۰ میلیارد دالر از طرف دو 
کشور برسیم. متاسفانه االن تجارت دو کشور بسیار کم 
است و سال گذشته این رقم به 4 میلیارد دالر رسید. 
ما بی صبرانه منتظریم که مشکل تحریم ها رفع شود تا 
بخش خصوصی بتواند نقش خود را در این بازار ایفا کند.

بنابراین این طرح باید در قالب شرکت های سرمایه گذاری و به 
صورت حقوقی ورود پیدا کند که پیش از این نیز چنین شرکت هایی 
وجود داشته اما به واسطه مشکالتی که در حوزه قوانین و مالیات 
با آن مواجه اند از کارنامه موفقی برخوردار نبوده اند، از سوی دیگر 
به نظر می رسد این طرح که از سوی مجلس نشینان کلید خورد و 
قصد دارند با توجه  به وعده های دولت آینده در ساخت و ساز مسکن 
بیشتر در راستای تامین منابع مورد نیاز این پروژه ها از طریق 
سرمایه های خرد و سرگردان اقدام کند که با توجه به فراهم نبودن 
زیرساخت های توسعه مسکن و وجود ابهام در روند اجرای سیاستی 

محکوم به شکست خواهد بود.
 تدوین ٢ راهکار برای فروش متری مسکن

مهدی مساحی سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک 
بورس کاالی ایران با اشاره به اتمام مراحل راه اندازی معامالت اوراق 
سلف مسکــن در بورس کاال اظهار کرد: مقررات و دستورالعمل 
مربوط به این ابزار هم اکنون تدوین و تاییدیه های اولیه از سازمان 
بورس و اوراق بهادار گرفته شده است. با توجه به اینکه بستر نرم 
افزاری این نوع معامالت در حال حاضر در بورس کاالی ایران فراهم 
است، به محض اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
دستورالعمل مربوطه را تصویب کند، امکان عرضه اولین اوراق 
در این بازار فراهم خواهد شد. وی به افزایش شدید قیمت مسکن 
به ویژه در سال های اخیر اشاره و عنوان کرد: به منظور حفظ قدرت 
خرید خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن 
کامل، برای پاسخ دهی به این نیاز، دو راهکار اصلی پیش پای 
سیاست گذاران قرار داشت تا سرمایه گذاران بتوانند به صورت 
متری و با سرمایه اندک در مسکن سرمایه گذاری کنند که راهکار 
نخست اوراق سلف مسکن و دومین راهکار  صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت است. سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش 
ریسک بورس کاالی ایران افزود: اولین راهکار که مقدمات آن تا 
حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شدن است، اوراق سلف 
استاندارد مسکن است که این مسیر در کنار ایجاد امکان تأمین مالی 
سازنده از سرمایه های خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای 
ساختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می کند. 
وی تصریح کرد: دومین راهکار نیز که از سال گذشته پیگیری های 
زیادی شده و در آینده نزدیک قابل ارائه به عموم جامعه است، 
صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت است که از طریق 
آن امکان خرید متری ساختمان های آماده و در حال بهره برداری 
مسکونی، اداری و تجاری فراهم می شود. این صندوق ها سرمایه 

مورد نیاز جهت خرید انواع امالک را از سرمایه گذاران جمع آوری 
کرده و سرمایه گذاران از افزایش قیمت یا اجاره بهای پرداختی 
ساختمان های خریداری شده منتفع خواهند شد و بدین وسیله 
سرمایه آنها هماهنگ با قیمت مسکن رشد خواهد کرد. مساحی 
با بیان اینکه برای راه اندازی معامالت سلف مسکن از همان ابزار 
سلف استاندارد استفاده شده گفت: این ابزار امکان انجام معامالت 
ثانویه را داشته و می تواند برای قراردادهای سلف بلند مدت نیز مورد 
استفاده قرار گیرد. وی در خصوص نحوه انتشار اوراق سلف مسکن 
گفت: شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت 
قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت 
و احراز صالحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از 
واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند 
انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، 
تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد. این 
مقام مسئول ادامه داد: پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای 
منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه 
اوراق سلف استاندارد مسکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، 
تأسیسات، تجهیزات و سایر موارد تأثیرگذار در قیمت واحدهای 
ساختمانی به صورت رسمی و برای اطالع عموم منتشر خواهد 
شد. البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در مرحله عرضه 
اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان 
اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک 
متر مربع از یک واحد ساختمانِی مبناست و برای سایر واحدها و یا 
طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا، ضرایب تعدیل کننده ای در 
نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پیش خرید 
واحدهای ساختمانی می توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه 
اقدام به خرید اوراق کنند، البته بدیهی است که افراد می توانند تعداد 
اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز 
خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان 
دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. طی دوره زمانی تا پیش 
از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معامالت 
ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت 
لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران واگذار کنند. با نزدیک شدن 
به سر رسید و اعالم انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و 
تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزئیات زیادی دارد. اجماال باید 
گفت در این مرحله افرادی که توانسته اند به اندازه واحد ساختمانی 
دلخواه خود اوراق خریداری کنند اقدام به انتخاب واحد مورد نظر 

کرده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد 
کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید 
واحد ساختمانی را از بازار خریداری کنند یا می بایست اوراق خود 
را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که 
مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود 
و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی 

بهره مند می شوند.
 جذب نقدینگی با پروژه های اجاره داری

در رابطه با تدوین دستور العمل خرید و فروش متری مسکن 
در بورس کاال مهدی سلطان محمدی کارشناس ارشد مسکن در 
گفت وگو با »آرمان ملی« می گوید:  یکی از مهمترین ایراداتی که به 
این طرح وارد است عرضه مسکن در بورس کاال ست، چراکه  کاال از 
قیمت و ماهیت مشخصی برخوردار است این در حالیست که مسکن 
کاالی همگن نیست و قیمت آن نیز به شاخص های بسیاری وابسته 
است. وی با عنوان اینکه فروش مسکن در بورس در هیچ کشوری 
سابقه نداشته است در خصوص استفاده از صندوق های سرمایه 
گذاری گفت: پیش از این نیز صندوق های سرمایه گذاری مسکن 
در بروس وجود داشته که تعداد آنها محدود به چند مجموعه بزرگ 
دولتی و خصولتی می شود، اما بررسی عملکرد این صندوق ها نشان 
داده به واسطه فعالیت حقوقی هزینه های تولید با افزایش مواجه 
شده و عمال از کارنامه قابل قبولی برخوردار نبوده اند. این کارشناس 
ارشد مسکن در پاسخ به اینکه به نظر می رسد این طرح مجلس 
بیشتر در راستای تامین منابع مالی دولت در وعده های مسکنی 
مصوب شده است گفت: قطعا هدف از این طرح جذب نقدینگی های 
خرد برای هدایت در بازار مسکن است تا از رونق بورس این بازار نیز 
سود ببرد اما برای جذب سرمایه های خرد در بازار مسکن راهکار 
دیگری وجود دارد به گونه ای که برخی از شرکت های بزرگ با 
سرمایه گذاری در حوزه مسکن به درآمددزایی از طریق اجاره داری 
پروژه های ادارای و تجاری می پردازند و سبد درآمدی مستمری را 
برای سرمایه گذار ایجاد می کنند این در حالیست که در کشور ما 
اساسا فعالیت چنین پروژه هایی به دلیل ماهیت مسکن فاقد توجیه 
است. سلطان محمدی با عنوان اینکه البته شرکت های سرمایه 
گذاری در حوزه سیاست گذاری توانسته اند، خوب ظاهر شوند 
گفت: نحوه اجرای این طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد 
اما تجربه نشان داده تا زمانی که مدیریت عرضه و تقاضای مسکن 
ساماندهی نشود چنین طرح هایی تنها اثرات کوتاه مدتی بر بازار 

خواهند داشت.

آرمان ملی: با نهایی شدن دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن در بورس کاال به نظر می رسد یک قدم به اجرای این پروژه که به اعتقاد طراحان آن قرار است بازار مسکن 
را که با رشد افسار گسیخته قیمت ها به یک کاالی سرمایه ای مبدل شده سامان بخشد نزدیک می شویم. در واقع بر اساس دستور العمل خرید و فروش متری مسکن که قرار 
است با استفاده از ابزار اوراق سلف مسکن و یا صندوق های سرمایه گذاری امالك و مستغالت به خانه دار شدن مردم کمک کند اگرچه به اعتقاد کارشناسان احتماال اثرات کوتاه 

مدتی را در بازار مسکن به جای خواهد گذاشت اما به گفته تحلیلگران از آنجایی که مسکن کاالی غیرهمگن بوده ماهیت فروش متری آن مشخص نیست

    کاهش تقاضا هم مانع زیاده خواهان نمی شود 

یـادداشـت  روز
ارسالی از سوی مخاطبان

آپارتمان نشینی و فرهنگی که همه ندارند
این روزها کمتر می توان در شهرها خانه اصطالحا ویالیی 
پیدا کرد که مثل گذشته ها حیاطی داشته و اختصاصی 
برای یــک خانواده باشد. این روزها همه خانه های قدیمی 
و کلنگــی را در تجمیــع و آپارتمان می سازند تا جمعیت 
بیشتری در شهرها اسکان بگیرند. این اتفاق هم خوب است و 
هم بـد. از خوبی های آن می توان به این موضوع اشاره داشت 
که محله های قدیمی رنگ و لعابی تازه می گیرند و نونوار 
می شوند. خاصیت آپارتمان  این است که افراد با هر فرهنگی 
را مجبور به زندگی در کنار هم می کند و در واقع جامعه ای 
کوچک را شکل می دهد. اما گاهی این اجتماع افرادی را به 
خود می بیند که به خاطر خود زمینه آزار و اذیت دیگران 
را فراهم می کنند و حتی با قلدر بازی حاضر نمی شوند به 
خواسته جمعی ساکنان اهمیت بدهند. این افراد با سلب 
آسایش سایر ساکنان و راه اندازی دعوا و قلدربازی همیشه 
سعی در گرفتن دست باال هستند. این ماجرای اتفاقاتی است 
که در آپارتمانی ۱۰ واحده رخ داده و شاید در هر جای دیگری 
هم مشابه آن وجود داشته باشد. پیش از این مستاجر بودم و 
خیلی درباره مشکالتی که در آپارتمان به واسطه حضور افراد 
ناآرام اتفاق می افتاد حساس نبودم و سعی می کردم از ماجراها 
دور بمانم ولی زمانی که خانه خریدم تازه متوجه شدم که 
حضور این افراد چقدر می تواند به آرامش روح و روان آسیب 
بزند. نه اینکه در زمان مستاجری این آزارها و آسیب زا نبوده 
فقط به دلیل موقتی بودن محل سکونت کمتر خود را درگیر 
می کردم. حاال اما شرایط متفاوت است؛ در آپارتمان ۱۰ 
واحده، یکی از سکنه که متاسفانه مالک هم هست، با ایجاد 
آزار و اذیت فراوان برای باقی همسایه ها، آرامش را از همه 
سلب کرده است. خانواده ای که به واسطه داشتن عقبه ای 
سیاه، مار خورده و افعی شده  اند و برای دعوا و درگیری 
حاضرند و هرکس به آنها اعتراض می کند وارد درگیری با 
این خانواده می شود. در این شرایط چاره ای جز تحمل نیست 
چون فرهنگ آپارتمان نشینی در ایران یکی از معضالت جدی 
مردمی است که چاره ای جز زندگی در آپارتمان ندارند و برای 
همین هم سعی می کنند با مشکالت کنار بیایند، از طرفی 
دادرسی به شکایات در این کشور آن قدر زمان می برد که 
رفتن دنبال شکایت خود کار سخت تری محسوب می شود 
و در این مدت هزار اتفاق دیگر هم ممکن است رخ بدهد که 
بیش از پیش آرامش زندگی را برهم بزند. شاید بهتر است 
قوانین سختگیرانه تری برای این نوع افراد وجود داشته باشد 

تا آنها به جای رفتارهای قلدرانه به فکر زندگی آرام باشند. 
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a r m a n m e l i . i r5 اقتصـاد    

در واکنش به آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی مطرح شد؛

جهش بزرگ تولید با پیشرانی بخش معدن 

گزارش »آرمان ملی« از دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن در بورس کاال نشان می دهد: 

بورس مسكن: راه کوتاه- نه راه حل اصلی 
   شکست دیوار بورس مسکن

نیــم نگــاه
 طالبان مشکلی برای صادرات ایران 

ایجاد نکرده است

آرمان ملی: یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: 
میزان صادرات ایران به افغانستان هیچگاه مورد رضایت 
دو طرف ایرانی و افغان نبوده است و هر دولت یا حاکمیتی 
در افغانستان حاکم شود، دو طرف سعی در ارتقای میزان 
تجارت بین دو کشور خواهد داشت. سیدرضا صدرالحسینی 
در مورد شرایط تجارت ایران و افغانستان با توجه به  
ناآرامی ها و تحوالت اخیر در این کشور اظهار کرد: با توجه به 
روابط حسنه دو کشور همجوار با ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
و سوابق گسترده فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی 
که از سالیان طوالنی با هم داشته اند و تعداد کثیری از 
افغانستانی هایی که در ایران زندگی می کنند؛ هرگونه تغییر 
و تحول سیاسی، اجتماعی و امنیتی در دو کشور بر دیگری 
تاثیر مستقیم داشته و هیچ یک از این دو کشور نمی توانند 
این تاثیرات را نادیده انگارند. بر این اساس تحوالت ماه های 
اخیر در افغانستان باید کامال مدنظر بوده و تالش شود که 
این تحوالت بر روی مسائل اساسی اقتصاد و تجارت دو 
کشور تأثیر نگذاشته یا تأثیر آن به حداقل برسد. او افزود: 
در هفته های اخیر اتمسفر سیاسی، اجتماعی افغانستان 
با شدت بیشتری در حال تغییر و تحول بوده و طالبان در 
حال درنوردیدن افغانستان است و نگرانی هایی در خصوص 
تجارت بین دو کشور به وجود آمده است. در حال حاضر 4۵ 
درصد از نیازمندی های واردات افغانستان از چهار مرز رسمی 
ایران به این کشور تامین می شود که ارزش آن تقریبا 3.۵ 
میلیارد دالر است. این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح 
کرد: در این میان سوخت مهمترین واردات افغانستان از ایران 
است که به عنوان اساسی ترین نیاز مردم این کشور محسوب 
می شود. بر این مبنا مقامات ایران نگران نیازمندی های 
مردم مسلمان افغانستان بوده و تالش کردند در این زمان 
کوچکترین کاستی از طرف ایران به وجود نیاید. در طی دو 
ماه گذشته تاکنون مرزهای ما با افغانستان باز بوده و فقط 
دو مرز برای مدت کوتاهی بسته شد که یکی از آنها توسط 
مقامات مسئول در افغانستان باز شد و دیگری در حال رتق 
و فتق امور برای تردد کامیون ها و تریلی های ایرانی است. 
او در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان در صدرت 
قدرت گرفتن طالبان دراین کشور  گفت: تاکنون ۶۰ درصد 
از مرز ایران با افغانستان با طالبان بود که اکنون به ۹۰ درصد 
رسیده است. طالبان تاکنون هیچ مشکلی برای صادرات 
ایران ایجاد نکرده و با توجه به رویکرد جدید این گروه برای 
جلب نظر آحاد مردم افغانستان به نظر نمی رسد در مورد 
واردات کاالهای مورد نیاز آنها از ایران در آینده مشکلی که 
الینحل باشد یا میزان صادرات ایران به افغانستان را کاهش 
دهد به وجود آید. او اضافه کرد: باید توجه داشت که این 
میزان از صادرات ایران به افغانستان هیچگاه مورد رضایت دو 
طرف ایرانی و افغان نبوده است و هر دولت یا حاکمیتی در 
افغانستان حاکم شود، دو طرف سعی در ارتقاء میزان تجارت 

بین دو کشور خواهد داشت.

آرمان ملی: وزارت صمت در خصوص احصای 
ظرفیت های غیرفعال معدنی کشور با شناسایی 
حدود ۱3 هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیر فعال 
در کشور  و  حذف هفت هزار و ۵۰۰ محدوده شامل 
مخالفت دستگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن 
نسبت به آماده سازی برای واگذاری ۶ هزار محدوده 
بدون معارض و بدون مخالفت ارگان های ماده 24 
اقدام کرده است در واقع این طرح که با توجه به 
اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی غیر نفتی 
می تواند اثرات مثبتی را برای کشور به ارمغان آورد 
در چند روز اخیر اگرچه با واکنش های مختلفی 
همراه شده و حتی برخی از منتقدان آن را نمونه 
بارز معدن فروشی عنوان می کنند، اما فارغ از اینکه 
اثرگذاری این طرح به شدت متاثر از نوع اجرای آن 
است اما به اعتقاد اکثر فعاالن و کارشناسان بخش 
خصوصی اجرای این طرح نه تنها زمینه فعال شدن 
دیگر زنجیره تولید را فراهم خواهد آورد بلکه با جذب 
سرمایه های مولد می تواند جهشی بزرگی را در حوزه 

اشتغال و تولید به ارمغان آورد.
 فعال شدن زنجیره های تولید 

رئیس سازمـان نظام مهندسی معدن بـرگـزاری 
مزایده بزرگ واگذاری ۶ هزار محدوده و معدن غیر 
فعال را عاملی برای فعال شدن بقیه زنجیره های 
تولید در بخش معدن اعالم کرده و می گوید:  اشتغال 
و اقتصاد کشور با اجرای این طــرح تحــت تاثیر 
قرار خواهد گــرفت. وی همچنین فعــال شدن 
محدوده های حــذف شده از چرخــه تولیــد بخش 
معدن را جزء خواسته های چندین ساله این بخش 
می داند و می افزاید: در ســازمان نظــام مهندسی 
معدن هم تمهیدات الزم اندیشیــده شــده بود تا 
بتوانیم در جامه عمل پوشاندن به این طرح بزرگ 
و تسهیل در امر سرمایه گذاری متقاضیان، اقدامات 
مناسـب را انجام دهیم. رئیس نظــام مهنــدسی 
معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی 

در فعالیت های معدن کاری کشور اعالم می کند و 
می افــزاید:  اگر حتی یک پنجم از پنج هــزار و ۸۰۰ 
معدن و محدوده معدنی یاد شده فعال شود، 2۰ 
درصد به وسعت محدوده های فعلی معدنی کشور 
اضافه می شود و بسته به حجم سرمایه گذاری در 
چشم انداز معدن کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
 ایجاد جهش بزرگ در بخش معدن

رئیس خانه معدن ایران نیز در همین خصوص 
می گوید: رونمایی از ۶ هزار محدوده و معدن غیر 
فعال، فضای جدیدی را در این بخش ایجاد کرده 
است. به اعتقاد بهرامن، با رونمایی از طرح وزارت 
صمــت، حداقــل ۶۰ هــزار میلیارد تومان سرمایه 
در بخش معدن جــذب خواهد شد و با اراده این 
وزارتخانه، جهشی بزرگ در این بخش از نظر اشتغال 
و سرمایه گذاری ایجاد می شود. او می گوید: بر اساس 
اصل 44 و 4۵ قانون اساسی، وظایف بخش معدن 
به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه 
با اقداماتی که اخیرا انجام داد، به وظایف خود بر 
اساس قانون اساسی به خوبی عمل کرد. رئیس خانه 
معدن معتقد است : با آزاد سازی ۶ هزار محدوده 
و معدن غیر فعال در محیط های معدنی با در نظر 

گرفتن 2۰ شغل برای هر محدوده، به طور مستقیم 
شاهد حداقل ۱2۰ هزار شغل هستیم و با احتساب 
میانگین نسبتا پایین در اشتغال  مستقیم و غیر 
مستقیم، شاهد ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سطح 

کشور خواهیم بود.
 نبود معارض نقطه قوت طرح 

از سوی دیگر دبیر انجمن سنگ آهن ایران، 
معارض نداشتن محدوده ها و معادن آزادسازی شده 
را مهمترین نکته و نقطه قوت این طرح بر می شمرد و 
توسعه کمی و کیفی، افزایش سرمایه گذاری و ارتقای 
بهره وری در معادن را از پیامدها و آثار مثبت این 
طرح عنوان می کند. سعید عسگرزاده درباره اقدام 
وزارت صمت در آزادسازی معاون و محدوده های 
حبس شده، می افزاید: هیچ کس با کلیت این موضوع 
مشکلی ندارد و قطعا هر اقدامی در راستای تسهیل 
در بهره برداری از معادن مفید خواهد بود. به گفته 
این مقام صنفی، باید پذیرفت اثرگذاری این اقدام به 

شدت متاثر از نوع اجرای آن است.
 رونق سرمایه گذاری معادن با واگذاری 

به اهل فن
رئیــس کمیته بورس و تامین مالی خانه معدن 
هم در خصــوص اجــرای طــرح آزادسازی ۶۰۰۰ 

محدوده و معدن غیر فعال کشور بیان می کند: معادن 
پتانسیل بسیاری در بخش سرمایه گذاری دارند اگر 
سرمایه گذاری در بخش معدن به شکل صحیحی 
انجام شود بازدهی قابل توجهی خواهد داشت. 
محمدرضا عربی مزرعه شاهی با اشاره به اینکه 
معادن را می توان از لحاظ کیفیت مواد کانی به معادن 
غنی، متوسط وضعیف از نظر بازدهی سرمایه گذاری 
تقسیم کرد، می گوید: در میان محدوده ها و معادنی 
که در حال واگذاری هستند مطمئنا از هر سه طیف 
معدن وجود خواهد داشت. وی با تاکید بر تقویت 
سرمایه گذاری در بخش معدن اظهار می دارد: در 
مجموع حوزه معدن حوزه پر پتانسیل و با قابلیت 
مطلوب است اگر سرمایه گذاری در آن به روش 
صحیح و با رعایت مسائل کارشناسی باشد حتماً 
نیازهای کشور را تامین خواهد کرد و کمک قابل 
توجه به ایجادشغل به ویژه در مناطق محروم و دور 

افتاده خواهد کرد.
 بالفعل شدن ظرفیت های بالقوه با ورود 

سرمایه های جدید
از سوی دیگر رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
مطرح می کند: با طرح آزادسازی پهنه ها می توان 
سرمایه گذاری بر بخش معدن را تقویت و این 
ظرفیت بالقوه را بالفعل کرد. بهرام سبحانی می گوید: 
نکته مهم در طرح واگذاری پهنه ها آن است که 
صالحیت افراد باید تایید شود. وی می افزاید: معادن و 
پهنه ها طی این سال ها در دست افرادی بوده که هیچ 
بهره برداری از این مواد معدنی نکرده اند، بنابراین با 
طرح آزادسازی پهنه ها می توان سرمایه گذاری بر 
بخش معدن را تقویت و این ظرفیت بالقوه را بالفعل 
کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه 
صالحیت افراد یکی از عوامل مهم در آزادسازی 
پهنه ها است، تصریح می کند: صنایع پایین دستی 
بخش معدن از جمله گروه هایی هستند که صالحیت 

دراین واگذاری را دارند.
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یادداشــت

در مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ آیین نامه اجرایی الیحه قانونی 
استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۵ به 
تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده که در مورخه 
۱۴۰۰/۰۴/۰۸در روزنامه رسمی منتشر و پس از طی مواعد 
قانونی جهت اجرا به کانون های وکالی دادگستری ابالغ شده  
است.  آیین نامه مذکور چه از نظر شکل تدوین و چه از نظر 
محتوا با الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب 
۱۳۳۳/۱۲/۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶،  
که در بخش اول این آیین نامه به آنها اشاره  شده، در تغایر است: 
عنوان این آیین نامه »آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل 
کانون وکالی دادگستری« است، در حالی که براساس ماده 
)۲۲( قانون فوق این امر انجام گردیده  است و از سال ۱۳۳۴ به 
همراه قانون اجرا می شده  است. توضیح آنکه آیین نامه فوق در 
موضوعات مختلف و با رعایت تشریفات توسط کانون وکالی 
دادگستری تدوین و با تصویب وزیر دادگستری وقت از آذرماه 
۱۳۳۴ به عنوان آیین نامه الیحه قانونی استقالل ضمانت اجرا 
یافته  است. البته الزم به ذکر است که اصالحیه ای نیز در تاریخ 
۱۳۸۸ به تصویب رسیده که به دالیل مختلف فرصت اجرا 
نیافته و متوقف مانده و در ماده ۱۶۴ آیین نامه فعلی ملغی االثر 
شده  است. با این مقدمه قانون گذار طبق ماده ۲۲ الیحه قانونی 
استقالل به کانون های وکال اجازه داده آیین نامه را تدوین کنند 
و به تصویب وزیر دادگستری وقت برسانند که این امر صورت 
پذیرفته و حدود ۶۵ سال است که اجرا می شود. دوباره نویسی 
آیین نامه به هر شکلی نه در اختیار کانون های وکال بوده است نه 
غیر از آنها که مقام تصویب است زیرا این امر پایان یافته است؛ 
لذا این روند خالف اصول و قواعد حاکم بر قانون نویسی است. 
حال اگر بر آن باشیم که اصالح آیین نامه سال ۱۳۳۴ ضرورت 
داشته است، مرور می کنیم بر مفاد نامه شماره ۳۳۱ س ۹ مورخ 
۹۹/۰۹/۱۷ کانون های وکال به معاونت حقوقی و پارلمانی قوه 
قضائیه، که در آن چنین درج شده  است: »چنانچه پیش نویس 
نیاز به اصالح داشته باشد به کانون های وکال عودت داده شود 
تا پس از مذاکره در چارچوب استقالل نهاد وکالت اقدام شود«. 
همان طور که می بینیم در نامه فوق اصالح آیین نامه سال 
۱۳۳۴ مدنظر بوده؛ آن هم با طی تشریفات مقرر در قسمت 
اخیر نامه مذکور. اما با چنین رویکردی در تصویب آیین نامه 
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ روبه رو نیستیم و آیین نامه در اولین قدم 
در ماده )۲( خود و بر خالف ماده )۱( الیحه قانونی استقالل با 
تعریفی که از کانون های وکالی دادگستری ارائه می دهد اصل 
استقالل وی را مورد خدشه قرار می دهد، حال  آنکه استقالل 
کانون وکال و وکالی دادگستری که بدنه آن را تشکیل می دهند 
هدف غایی الیحه قانونی استقالل مصوب تواریخ ۱۳۳۳-۱۳۳۰ 
است و درواقع هم نظریم با جناب پروفسور برتراند فاورو، رئیس 
سابق کانون وکالی بوردو و رئیس حقوق بشر وکالی اروپایی. 
به نظر ایشان استقالل قاضی در یک نظام قضایی مستقل و 
وکیل با کانون وکالی مستقل تضمین کننده اجرای عدالت از 
طریق دادرسی منصفانه است و به بیانی دیگر شرط وجودی آن 
است. اما آیین نامه فعلی به طرق مختلف مواد )۱۷( و )۱( الیحه 
قانونی استقالل را نقض کرده  است که بدان در اینجا بیش  از 
آن نمی پردازیم. از سوی دیگر ظاهرا این آیین نامه، همان طور 
که در تیتر آن گفته شده، برای الیحه قانونی استقالل در نظر 
گرفته  شده است و اینکه چرا متعرض قانون کیفیت اخذ پروانه 
وکالت مصوب ۱۳۷۶ شده سوال بی پاسخی است. درحالی که 
در متن قانون کیفیت و با همه اشکاالتی که برای آن وجود دارد 
به ضرورت تنظیم آیین نامه اشاره نشده  است. این امر زمانی 
حساس تر می شود که آیین نامه جدید خود قانون را مورد جرح و 
تعدیل قرار می دهد. مثاًل احراز صالحیت کارآموزان وکالت، در 
حیطه وظایف و اختیارات کانون وکالی دادگستری است ]ماده 
دوم قانون کیفیت[ که طبق ماده ۴۸ آیین نامه با ظرافت تغییر 
یافته  است. در واقع این آیین نامه به طرق مختلف قانون را تغییر 
داده یا به آن موادی را افزوده شده  است. البته در این مختصر 
نمی توان به همه آن ها اشاره کرد. درواقع آنچه در نامه اخیر 
کانون های وکال به مرجع تصویب و به درستی به آن ها اشاره  شده، 
مناط اعتبار است. در یک نتیجه گیری تضعیف استقالل کانون 
وکال و وکیل دادگستری موجب تضعیف نهاد وکالت و متولیان 
واقعی آن در مجامع بین المللی از جملهIBM  که عضو آن است، 
خواهد شد. از این  رو بنا بر قاعده عقل در تعارض مواد این آیین نامه 
با قوانین برشمرده فوق این قانون است که اجرا می شود و قواعد 
عالی ناشی از قانون بر آیین نامه رجحان دارد. البته بازگو می کنم 
که وضعیت دشواری پیش روی قضات و وکالی دادگستری است 
که موجب سردرگمی ناشی از اجرای قواعد صحیح و حاکم و 
عدم  اجرای موارد مخالف با قانون است. از این  رو در قدم اول 
پیشنهاد توقف اجرای آن و در قدم بعد اصالح مواد معارض با 
قانون می شود؛ نگرشی که می تواند تعامل صحیح دو بال فرشته 

عدالت در اجرای درست و صحیح قانون باشد.

نهاد وکالت مستقل می ماند؟

ادامه از صفحه اول/ مقام معظم رهبری نیز بارها گفتند 
که باید به آرمان ها به واقعیت نگاه کرد. آرمان ها، ارزش ها و 
ایدئولوژی خوب هستند، اما وقتی آنها روی واقعیت ها سایه 
می اندازند، مشکل ساز می شوند؛ بنابراین اگر دولت آقای  
رئیسی نتواند مساله تحریم ها را حل کند، ممکن است با توجه 
به اینکه سایر اجزای نظام نیز همراهی کنند، ممکن است 
که گشایش هایی ایجاد شود اما این گشایش ها در دراز مدت 
نخواهد بود. به هر ترتیب به نظر می آید که آقای رئیسی اگر 
حقیقتا از مشاوره هایی که در حوزه های مختلف از نخبگان  و 
صاحب نظران می گیرد، به درستی بهره برداری کند، طبیعتا 
به این نتیجه خواهد رسید که کابینه ای متعادل را انتخاب 
کند. لذا اگر این اتفاق رخ دهد، می توان به حل مشکالت 
کشور امیدوار بود. اما اگر در بخش های اقتصادی از اشخاص 
غیرمجرب استفاده شود یا اشخاصی که بعضا در گذشته تجربه 
ناموفقی داشتند، طبیعی است که مشکالت حل نخواهد شد. 
آنچه مسلم است در حوزه اقتصادی مشکالت مان ساختاری 
است و اگر به صورت کلی و ساختاری حل نشود نمی توان 
امیدوار بود که با صرف تغییر اشخاص مشکلی حل شود و با ید 

ساختارها اصالح شوند.

دیـدگاه
مزیت های کابینه متعادل 

فراسـو
محسن پاك آئین مطرح کرد 

 نشست تهران 
نشانه اعتماد دولت کابل و 

گروه های سیاسی به ایران است
یک تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی تشکیل 
نشست بین االفغانی در تهران با حضور هیاتی از 
طالبان و همچنین نمایندگان دولت کابل در خصوص 
نقش تهران در ایجاد صلح و ثبات پایدار در همسایه 
شرقی اظهار داشت: ایران همیشه اعتقاد داشته که 
مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد و بهترین اقدام 
شکل گیری گفت وگوهای بین االفغانی میان تمامی 
گروه ها و دولت است به این معنا که هم طالبان و 
هم گروه های غیر پشتون با دولت بصورت جداگانه 
مذاکره کنند و در نهایت هم همه گروه ها بتوانند با 
هم به توافق برسند و از دل این گفت وگوها یک راه 
حل صلح آمیز برای حل مساله افغانستان به دست 
بیاید. محسن پاک آئین گفت: آمریکا که بهانه مبارزه 
با طالبان به افغانستان لشگرکشی کرده بود، بعد از 
دو دهه تحمل ناکامی و صرف هزینه های زیاد از این 
کشور فرار کرد و این فرصت را برای طالبان ایجاد 
کرد که بتوانند با توجه به اینکه دارای قدرت نظامی 
خوبی هستند و دولت حاکم در کابل هم ضعیف و 
ارتش هم به  رغم اینکه ناتو و آمریکا قول داده بودند 
آن را مقاوم کنند، به این وعده عمل نکردند و ارتش 
با ضعف گسترده و عدم دریافت حقوق مواجه شد؛ 
ولسوالی های گوناگون را یکی پس از دیگری تصرف 
کند. وی افزود: البته یک بخش واقعیت این است که 
به  رغم تبلیغی که صورت می گیرد مبنی بر اینکه 
طالبان با جنگ این ولسوالی ها را تسخیر کرده درست 
نیست و در برخی شهرها توافقاتی میان دو طرف 
صورت گرفت یا پولی دریافت شد و بسیاری از شهرها 
بدون جنگ، به تصرف طالبان درآمد. لذا این حرکت 
طالبان در افغانستان و نتیجه آنکه می توانست ایجاد 
ناامنی در مرزهای ما یا فشاری بر شیعیان باشد باعث 
شد تا ایران هم به دعوت دولت افغانستان میزبان 
طالبان و گروه جمهوریت شامل اقوام تاجیک،  ازبک 
و شیعیان باشد. رئیس پیشین ستاد افغانستان در 
وزارت امور خارجه بیان کرد: اقدام تهران در میزبانی 
نشست بین االفغانی، اقدامی مثبت و در جهت راهبرد 
جمهوری اسالمی است که به نوعی عمل شود تا 
گرو های مختلف افغانستانی از مسیر مذاکره به 
صلح برسند، چراکه افغانستان راه حل نظامی ندارد 
و حتی اگر طالبان کابل را هم تصرف کنند باز برای 
اینکه بتوانند ثبات را دائر کنند ناتوان هستند و البته 
کشورهای دیگر هم این امارت اسالمی مدنظر طالبان 
را نخواهند پذیرفت. وی ادامه داد: طالبان این تجربه 
را دارد که یک بار پیش از این در ارگ کابل مستقر 
شده و حتی ۹۵ درصد خاک کشور را هم تصرف کند 
اما تنها سه کشور امارات، عربستان و پاکستان این 
امارت را به رسمیت شناختند و دنیا استقبال نکرد 
لذا االن که طالبان تغییر رویه داده و تمایل دارد که 
از مسیر مذاکره نیز اهداف خود را دنبال کرده و با 
گروه های مختلف و حتی دولت گفت وگو کند به این 
دلیل است که این بار به دنبال مشروعیت سیاسی 
می گردد.  پاک آئین عنوان کرد: این اقدامی که 
در ایران صورت پذیرفت اهداف متعددی را دنبال 
می کرد که یکی از این اهداف این بود که از مسیر 
مذاکرات صلح، شاهد استقرار آتش بس باشیم و 
همچنین ما باید مراقبت کنیم که مرزهای ایران 
امن باشد و هزاره و شیعیان با مشکل مواجه نشوند. 
همچنین باید تدابیری اتخاذ شود که روابط اقتصادی 
ما دچار اخالل نشود و در نتیجه راهبرد ما این بود 
که طالبان و گروه های افغانستانی با میانجی گری 
ایران بتوانند با دولت کابل مذاکره کنند که در انتها 
هم بیانیه خوبی منتشر شد که البته میزان پایبندی 
گروه ها به این بیانیه جای بحث دارد اما به عنوان 
اقدامی مقدماتی مثبت تلقی می شود  و نشست 
تهران، نشست موفقی بود. وی تصریح کرد: باید به 
این نکته توجه شود که اقدام تهران نه تنها اقدامی 
انفعالی نبود بلکه ابتکار بود و ایران اولین کشوری بود 
که پس از خروج آمریکا از افغانستان میزبانی دولت و 
گروه های مختلف افغانستانی را برای مذاکره به عهده 
گرفت و خیلی انتظار داشتند این اقدام از سوی قطر 
صورت بگیرد و این مساله نشانه اعتماد دولت کابل 
و گروه های سیاسی به جمهوری اسالمی ایران است 
و همچنین نشان داد هم دولت و هم سایر گرو ها 

امیدشان را به مذاکره با آمریکا از دست داده اند.

منیژه دانای علمی
 وکیل دادگستری 

و عضو کانون وکالی مرکز

ادامه از صفحه اول/ یک نهاد دولتی، از حقوق جامعه هدف و 
ذینفعان خودش دفاع کند. چه ذینفعان عمومی یعنی همه مردم به 
استناد وظایفی که بهزیستی در حوزه پیشگیری و معلولیت ها دارد 
و چه در راستای مسئولیتی که به عنوان متولی سالمت اجتماعی به 
عهده دارد و از آن طرف دفاع از حقوق کسانی که ذینفع خاص سازمان 
بهزیستی هستند و طبیعتا این وظیفه برای این سازمان بسیار مهم و 
کلیدی است به همین دلیل انتظار داریم که سازمان بهزیستی بتواند 
مطالبه گری خودش را در راستای دفاع از حقوق ذینفعانش به درستی 
انجام دهد. اگرچه دولت و حاکمیت به بهزیستی باید بیش از آنچه تا 
به امروز به ظرفیت های قانونی بهزیستی هم برای توسعه کیفی و هم 
برای توسعه کمی اش توجه می کرد، توجه کند؛ چراکه موضوعاتی 
که سازمان بهزیستی دنبال می کند، اکثرا موضوعات حاکمیتی است 

و طبیعتا انتظار این است که به اندازه اهمیتش حاکمیت هم به آن 
توجه بیشتری به معنای عام خودش نشان دهد. در کنار این که برای 
ذینفعان، مطالبه گری انجام می شود برای شرکای اجتماعی سازمان هم 
به همین شکل باشد. چون سازمان بهزیستی نباید شرکای خودش را 
فراموش بکند. حمایت از شرکای سازمان به نوعی حمایت از ذینفعان 
ان سازمان هم قلمداد می شود. ضمن اینکه سازمان بهزیستی هم باید 
در این بخش مورد توجه و حمایت قرار بگیرد. لذا معتقدم به اندازه 
سختی کاری که کارکنان سازمان بهزیستی دارند به همان اندازه به این 
کارکنان توجه نمی شود. سختی کار سازمان بهزیستی به مراتب از خیلی 
از سازمان هایی که ممکن است مزایای ویژه تری را دارند، کمتر نیست. 
معموال در کشورهای مختلف کسانی که در این حوزه ها کار می کنند از 
مزایای بیشتری برخوردار هستند. این به منزله توزیع منابع پیش بینی 

شده برای جامعه هدف که برای کارکنان استفاده شود، نیست. آن سر 
جای خودش حتما موضوع ذینفعان که باید انجام شود، به طور جّد انجام 
شود و هیچ منافاتی با توجه به کارکنان سازمان هم ندارد. لذا هر سه 
ضلع شرکای اجتماعی، کارکنان و ذینفعان باید مورد توجه و حمایت 
بیشتر قرار بگیرند و همه سازمان بهزیستی را به پرداخت مستمری و 
غیره خالصه نکنیم. سازمان بهزیستی، سازمان متولی سالمت اجتماعی 
است؛ اگر درک درستی از مفهوم سالمت اجتماعی داشته باشیم. اهمیت 
متولی گری سالمت اجتماعی را هم باور بکنیم و بشناسیم که معتقدم 
این باور در بهزیستی نهادینه شده نیست و حتی دیگران هم براحتی 
بهزیستی را به عنوان متولی سالمت اجتماعی متاسفانه قبول ندارند به 
همین دلیل می بینید که یک سازمان اجتماعی شکل می گیرد، توزیع 
جای دیگر در حال شکل گیری است، وزارت بهداشت خودش را متولی 
این حوزه می داند و بهزیستی تقریبا آن جایگاه قانونی که برایش تعریف 

شد را در عمل نتوانسته پیاده کند.

مطالبه گری  وظیفه  بهزیستی  است

الهام امین زاده:
خانم های زیادی شایسته  حضور 

در کابینه ا ند
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم درباره 
حضور وزرای خانم در کابینه سیزدهم اظهار داشت: فکر 
می کنم قبل از اینکه بخواهیم بحث زن یا مرد بودن را 
مطرح کنیم؛ اگر واقعا خانم هایی باشند که شایستگی، 
تخصص و تجربه کافی برای اداره وزارتخانه هایی را داشته 
باشند قاعدتاً دولت استقبال می کند و از آنها در حد 
وزارت استفاده می کند. الهام امین زاده گفت: خانم های 
زیادی هستند که بر اساس شایسته ساالری می توانند به 
کابینه راه پیدا کنند. وی درخصوص اینکه رئیس جمهور 
منتخب سامانه ای را برای معرفی افراد برای حضور در 
کابینه معرفی کرد و از مردم، جناح ها و نخبگان کشور 
خواست این کار را انجام دهند، اظهار داشت: شاید این 
اولین باری است که رئیس جمهور سامانه ای را پیش بینی 
می کند برای اینکه افراد شایسته ای از سوی مردم با توجه 
به سوابق کاری و همچنین تعهد و مسئولیت پذیری 
معرفی شوند. امین زاده تاکید کرد: شاید ۲۰ الی ۳۰ نفر 
در کابینه الزم داشته باشیم، اما حدودا ۱۰۰ مدیر دولتی 
نیاز است که باید اشخاصی معرفی شوند تا با آن امکانات 
و اختیاری که دارند، برای کشور و مردم مفید باشند. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاهد هستیم قوا 
یکدست هستند و همگی به یک جناح تعلق دارند این 
یکدستی قوا را چگونه ارزیابی می کنید، عنوان کرد: 
وقایع طی ۱۶ سال اخیر نشان داده که بیشتر اوقات 
درگیری های جناحی و درگیری های قوا باعث شده است 
امور کشور و مشکالت و نیازهای مردم به حاشیه برود. 
معاون پیشین رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  اختالفاتی 
که بین قوا بوده متاسفانه انرژی و وقت سه قوه را صرف 
مسائل حاشیه ای و کم اهمیت کرده است، با یکدست 
شدن قوا شاید این افق روشن را بشود پیش بینی کرد که 
مسائل حاشیه ای و اختالفات جزئی کنار بروند و هر سه 
قوه بتوانند روی مسائل اصلی تمرکز کنند و کشور را به 

یک رشد و شکوفایی ویژه رهنمون کنند.

نکتــه و نــظر

 ایران از سوی بحرین پیامی مشخص دریافت کرده و آیا آن 
را بی پاسخ گذاشته است؟

وزیرخارجه بحرین عنوان کرده است که پیام های زیادی برای ایران 
ارسال شده اما پاسخی دریافت نکرده اند. باید توجه داشت پیام هایی 
که ارسال کرده اند رسانه ای بوده و یک نامه مشخص و رسمی از سوی 
دولت بحرین برای هیچ یک از مقامات ایرانی ارسال نشده است که ایران 
آن را بی پاسخ گذاشته باشد. ایران مشخصا ملزم به پاسخگویی به آنچه 
که به صورت غیررسمی در رسانه ها عنوان می شود، نبوده و این یک امر 
معمول در ساحت سیاست است. در هر جلسه ای صحبت هایی می شود 
که لزوما نباید به آنها پاسخ داد. آنچه که مطرح کرده اند نیز بیشتر 
اتهام های واهی علیه ایران بوده است. ایران مشخصا امروز مشکلی در 
ارتباط برقرار کردن با کشورهای منطقه و کشورهای عربی ندارد. آنها 
هستند که خودشان با خودشان مشکل دارند. ایران امروز با قطر، عمان، 
کویت و تا حدودی با امارات ارتباط دارد و فقط عربستان و بحرین 
هستند که رابطه خود را با ایران قطع کرده اند، بنابراین صحبت های 
رسانه ای نمی تواند منعکس کننده موضع رسمی ۶ کشور عربی جنوب 
خلیج فارس باشد. بحرین اگر در صحبت های خود جدی است و واقعا 
قصد دارد تا روابط خود را با ایران بهبود بخشد باید نماینده ویژه و یا 
پیغامی رسمی به ایران ارسال کند و مشخصا ایران نیز این روند را 
بی پاسخ نخواهد گذاشت. نباید فراموش کرد که بحرین امروز به تنهایی 
قادر به تصمیم گیری نیست و زیر نظر عربستان سعودی عمل می کند. 
عربستان امروز در حال مذاکره با ایران است و اگر اختالفات ایران و 
عربستان حین این مذاکرات کاهش یابد مشخصا اختالفات ایران و 
بحرین نیز کم می شود. از سوی دیگر بحرین اگر به صورت مستقل قصد 
دارد تا با ایران ارتباط برقرار کند باید به صورت واضح عمل کند و در 

پشت پیام های رسانه ای مخفی نشوند.
 دیدار پادشاه بحرین با بزرگان شیعه در راستای ارتباط 

گیری با ایران انجام شده است؟
پادشاه بحرین با آیت ا... الغریفی دیدار کرده است و به نظر می رسد 
صحبت های مثبتی در این جلسه مطرح شده است. پادشاه بحرین در 
این جلسه عنوان کرده است که آمادگی دارد تا ارتباط با ایران را برقرار 
کند و تمایل خود را به این امر نشان داده است. تا این لحظه اتفاق خاصی 
نیفتاده و یک جریان در بحرین وجود دارد که همچنان در این عرصه 
کارشکنی می کند که بازتاب آن را می توان در رسانه های بحرینی 
مشاهده کرد که علیه ایران موضع گیری می کنند و حتی در همین 
بازی فوتبال اخیر میان ایران و بحرین نیز شعارهایی علیه ایران و یمن 
بر روی لباس بازیکنان بحرین بود. این اقدامات خصمانه است و اگر 
قصد دارند تا ارتباط خود با ایران را بهبود بخشند باید این روند متوقف 
شود. ایران مشخصا آمادگی دارد تا روابط خود را با کشورهای عربی 
بهبود بخشد. این رویه نیاز به یک اقدام جدی از سوی کشورهای عربی 
دارد. پادشاه بحرین پس از دیدار با آیت ا... الغریفی می تواند پیامی از 
همین طریق برای ایران ارسال کند. امروز برجسته ترین چهره مذهبی 
بحرین در قم سکونت دارد به این علت که حکومت بحرین تابعیت او را 
سلب کرد. آیت ا... الغریفی جانشین شیخ عیسی قاسم در بحرین است. 
برای شروع آنها می توانند در راستای مصالحه زندانیانی که به اتهامات 
واهی در بند هستند را آزاد کرده زیرا هیچ ارتباطی بین ایران و زندانیان 
بحرینی وجود نداشته است و دادگاه ها نیز نتوانسته اند موردی را ثابت 
کنند. امروز رهبران حزب الوفاق نیز در زندان هستند و همین برخورد 
بد با غالب مردم بحرین نیز تداوم دارد. در ماه رمضان دیدار میان پادشاه 
بحرین و علمای شیعی انجام شده است اما پادشاه بحرین تا این لحظه 
اقدام خاصی انجام نداده است. بحرین می تواند مستقیما و یا از طریق 
عمان و یا کویت نیز ارتباط خود را با ایران برقرار کند. ایران زمانی پاسخ 

می دهد. که پیامی مشخص و رسمی دریافت کند.
 ایران در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد؟

ایران بارها از کشورهای حوزه عربی خلیج فارس خواسته است که 
ایران حاضر به گفت و گو و همکاری با آنها است و در همین راستا آقای 
روحانی طرح صلح هرمز را نیز ارائه داد. ایران دست دوستی برای آنها 

دراز کرده است و این کشورهای عربی بوده اند که جوابی نداده اند. 
ایران به صورت رسمی طرح صلح هرمز را از طریق فرستادگان ویژه 
به دست رهبران منطقه رسانده است. طرح همکاری منطقه ای نیز 
برای شورای همکاری خلیج فارس ارسال شده است و این نیز بی جواب 
ماند. پاسخ رسانه ای رسمیت ندارد و به نحوی اتالف وقت است. امروز 
صرفا مذاکراتی میان ایران و عربستان شکل گرفته است و بحرین نیز 
باید این مسیر را طی کند. در این مسیر هم تهران و هم منامه و هم 
یک کشور سوم می تواند میزبان گفت و گوها باشد. ایران و عربستان 
امروز در عراق و عمان گفت و گو می کنند. در این گفت و گوها ایران 
و عربستان مبحث روابط دوجانبه را به نتیجه رسانده اند و امروز در 
خصوص مسائل منطقه ای رایزنی انجام می شود. هیچ سختی ندارد که 
امروز الزیانی با ظریف تماس گرفته و خواستار گفت و گو شود. اگر هم 
قصد برقراری ارتباط مستقیم ندارند مشخصا عمان بهترین مسیر برای 
برقراری ارتباط با ایران است. رهبری و دولت ایران این اراده را دارند 
که با کشورهای همسایه روابط خوبی برقرار شود و امروز آنها هستند 
که باید اقدامی انجام دهند. گفت و گوی مستقیم مسلما بهترین مسیر 
برای کنار گذاشتن اختالفات است که نتایج آن عالوه بر اینکه بر دو 
کشور تاثیر مثبت می گذارد بلکه منجر به ایجاد صلح و ثبات در منطقه 
نیز می شود. امروز توپ در زمین کشورهای عربی است و آنها باید پاسخ 

طرح های ایران را بدهند.
 چه اتفاقی سبب شد بحرین که تا همین چند سال پیش 
جزئی از خاك ایران بود، امروز روابط تیره ای با ایران داشته 

باشد؟
چندین عامل سبب شد تا بحرین امروز روابط خوبی با ایران نداشته 
باشد. بحرین کشوری است که غالب جمعیت آن را شیعیان تشکیل 
می دهند اما حاکمین آن شیعه نیستند و این امر سبب می شود تا 
نگرانی هایی برای مقامات بحرین بوجود آید. آنها تصور می کنند که 
ایران قصد دارد تا با حمایت از اکثریت شیعه، یک حکومت شیعی در آن 
کشور ایجاد کند که باید تاکید کرد این القائات دروغین است و صحت 
ندارند. این نظیر همان توهماتی است که صدام در گذشته داشته 
و امروز نیز عربستان دارد. طبق همین توهمات آنها پس از پیروزی 
انقالب به دشمنی با ایران پرداختند. اینها همان کسانی بودند که صدام 
را تحریک کردند تا علیه ایران جنگ راه بیاندازد. آنها تصور می کردند 
با پیروزی انقالب آنها کارشان تمام می شود و برای همین هرچه 
داشتند هزینه کردند تا در مقابل ایران بایستند. در این میان کشورهای 
فرامنطقه ای نیز کارشکنی هایی کردند که سبب شد تا روابط ایران و 
بحرین تیره شود. نباید فراموش کرد که یکی از مهم ترین پایگاه های 
آمریکا در منطقه، امروز در بحرین واقع شده است. ارتباط گیری با رژیم 
صهیونیستی نیز سبب شد تا عالوه بر عربستان رژیم دیگری نیز امروز در 
امورات آنها دخالت کند. رهبران وهابی بدون اینکه ایران اقدامی انجام 
دهد از همان ابتدا این جبهه سازی را علیه ایران آغاز کردند و همچنان 
نیز در این مسیر هستند. آمریکا زمانی که منافع خود را در ایران پس 
از انقالب از دست داد، از طریق عربستان در منطقه نقش آفرینی کرد. 
امروز نیز باید دقت داشت که کشورهای فرامنطقه ای عالقه ای ندارند 
که روابط ایران با همسایگانش خوب شود زیرا آنها متضرر خواهند شد. 
ایران و عربستان روابطشان خوب شود، رژیم صهیونیستی و آمریکا 
مشخصا به تکاپو افتاده تا دوباره این رابطه را برهم زنند. در خصوص 
بحرین نیز همین گونه است. در زمان آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
ایشان با تالش هایی که انجام دادند توانستند روابط خوبی میان ایران 
و کشورهای عربی ایجاد کنند و یک روند صلحی در پیش گرفتند که 
منجر به بهبود روابط با ملک عبدا... شد. پس از این اتفاق آمریکا به تکاپو 
افتاد و در این روند اختالل ایجاد کرد. خیلی چوب الی چرخ روابط ایران 
و عربستان گذاشتند و اجازه ندادند تا روابط تجاری تداوم یابد. در دولت 
اصالحات نیز این تالش مجددا انجام شد اما با جوسازی علیه ایران و 
قراردادن ایران در محور شرارت این فضا را برهم زدند. امروز کشوری 
همچون بحرین از نظر مالی نیز وابسته به آمریکاست و نمی تواند نظر 
متفاوتی داشته باشد زیرا دارایی های آنها در آمریکا سرمایه گذاری شده 

است. نیروهای نظامی، امنیتی و اداری بحرین امروز توسط بریتانیا و 
آمریکا مدیریت می شوند و مجموعه این عوامل و اتفاقات اجازه نمی دهد 

تا بحرین مستقال پاسخی به ایران دهد.
 در داخل ایران نیز موانعی برای بهبود روابط با بحرین 

وجود دارد؟
متاسفانه برخی از دوستان داخلی نیز حرف های غیرمسئوالنه 
می زنند که کار را بدتر می کند. حرف های غیرکارشناسی و نوشتن 
مقاله ای توسط یک روزنامه در ایران فضا را علیه ایران بدتر می کند 
و سبب می شود تا کشورهای عربی این گونه تصور کنند که ایران 
یک تهدید است و از این موضع گیری ها می ترسند و همین اقدامات 
غیرمسئوالنه است که رابطه ایران با این کشورها را خراب می کند. بعضا 
نیز دیده شده است که مقامات سطح پایین موضع گیری هایی علیه 
عربستان و بحرین می کنند که ترس این کشورها را از ایران بیشتر 
می کند. نباید با موضع گیری غیرمسئوالنه برای کشور هزینه تراشید. 
این صحبت ها تبدیل به ادله ای می شود تا کشورهای فرامنطقه ای به 
کشورهای عربی القا کنند که ایران یک تهدید است. آنها نمی خواهند 
تا کشورهای دو سوی خلیج فارس رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند 
و برخی نیز ناخواسته به آنها در این عرصه کمک می کنند. اگر تفاهم 
بین ایران و کشورهای عربی به وجود آید دیگر نیاز نیست این میزان 
نیروی خارجی در خلیج فارس حضور داشته باشد و این تبدیل به یک 
فاجعه برای کشورهای غربی می شود. لذا ایران باید با صبر و تحمل پیش 
رود. کشورهای عربی نیز خودشان به این نتیجه رسیده اند که غربی ها 
نمی توانند حامی خوبی برای آنها باشند. عمال صدها میلیون دالری که 
خرج ترامپ و بوش کردند برای آنها بی فایده بوده است و به نظر می رسد 
قصد دارند مسیر دیگری را در پیش گیرند. در این فضا ایران باید 

صبورانه و هوشمندانه عمل کند و از فرصت پیش آمده استفاده کند.
 به چه علت با وجود اختالفاتی که ایران با سایر کشورهای 

عربی نیز دارد اما روابط ایران با آنها قطع نمی شود؟
ایران با سایر کشورهای عربی نیز اختالفاتی دارد. امروز این گونه 
نیست که ایران در تمامی موارد با عمان هم نظر باشد. با قطر نیز به این 
شکل است. ایران اختالفات جدی با قطر در خصوص سوریه دارد اما در 
اوج تنش ها در سوریه نیز ایران و قطر رابطه خود را قطع نکردند. قطر 
عمال به صورت غیرمستقیم با ایران در سوریه می جنگید و حتی روادید 
ایرانی ها را در برهه ای از زمان باطل کرد. قطر کمک های مالی زیادی به 
مخالفین بشار اسد می کرد، اما به هر حال به علت عقالنیتی که داشتند 
رابطه خود را با ایران قطع نکردند و این حوزه مدیریت شد. کویت نیز 
معوقل تر از سایر کشورهای عربی رفتار می کند و فشار زیادی بر این 
کشور وارد شد تا روابط خود را با ایران قطع کند اما زیر بار این فشار 
به صورت کامل نرفت و صرفا روابط خود را با ایران کم کرد. امارات نیز 
به صورت کامل روابط خود را با ایران قطع نکرد. این تفاوت بحرین با 
سایر کشورهای عربی است. بحرین همچون مراکش، اریتره، سودان و 
عربستان عمل کرد زیرا محتاج کمک های عربستان و آمریکاست. امروز 
شرایط جهان تغییر کرده است و دیگر نمی توانند همچون گذشته عمل 
کنند. جبهه ای که عربستان علیه ایران ایجاد کرد از بین رفت. مخالفان 
بشار اسد یادمان نرفته است که جنایت هایی علیه مردم سوریه انجام 
دادند و مورد حمایت همین جبهه بودند. در مقابل اما شاهد بودیم که 
مخالفین شیعه دولت بحرین بسیار متمدنانه تظاهرات کردند و به کسی 
نیز آسیب وارد نکردند و امروز نیز با گفت و گو می خواهند حق خود را 
بگیرند و زندانی هایشان را آزاد کنند. بحرین باید این نجابت را مدنظر 
قرار دهد و بداند که شیعیان به دنبال جنگ نیستند و زندانی های آنها 
را آزاد کند و با ایران نیز روابط خود را بهتر کند. کشورهای عربی باید 
بدانند امروز ایران در موضع ضعف نیست و در منطقه دست برتر را 
دارد. امروز حماس، حزب ا...، حشدالشعبی و دولت سوریه در بهترین 
وضعیت خود هستند و تالش ها برای از بین بردن آنها شکست خورد. 
امروز دولت سیزدهم باید به سمت بهبود روابط با کشورهای منطقه رود 
و از مسیر دیپلماسی استفاده کند و کشورهای عربی نیز باید به صورت 

رسمی اراده خود را نشان دهند.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: تقریبا می توان بحرین را به عنوان آخرین قسمتی که از خاك ایران جدا شد، قلمداد کرد. جزیره ای در جنوب خلیج فارس که در سال های پس از 
جدایی و به خصوص پس از پیروزی انقالب اسالمی روابط خوبی با ایران نداشته و در این اواخر حتی به یکی از جدی ترین مخالفان ایران در مجامع بین المللی نیز بدل شده و دونالد ترامپ 
را در جنگ اقتصادی علیه مردم کشورمان همراهی کرد. کشوری که هنوز هم بسیاری از شهروندان آن شکل و شمایلی ایرانی دارند اما روابط دولتشان در بدترین وضع ممکن با ایران 
است. پس از این فراز و نشیب ها اواخر هفته گذشته بود که وزیر خارجه بحرین در گفت  و گو با یک رسانه عربی در پاسخ به سوالی درخصوص روابط تهران و منامه گفت که ایران کشوری 
همسایه است و برای ما به ویژه در سطح روابط میان ملت ها مهم است. پیام هایی برای تهران ارسال شده اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم و در این گونه مسائل اقدامات سرنوشت 
سازتر از کلمات هستند. الزیانی در ادامه تاکید کرده است که اگر ایران اقدامی در راستای اعتمادسازی انجام دهد، بی شک به آغاز گفت  و گو کمک می کند. وزیر خارجه بحرین همچنین 
گفت که روسیه و چین در این راستا و با هدف رسیدن به راه حل در منطقه ابتکارعمل هایی مطرح کرده اند. صحبت هایی که به نظر برخی کارشناسان یک تغییر لحن مهم از سوی مقامات 

بحرینی در سال های اخیر است. در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت و گویی با امیر موسوی، رایزن پیشین ایران در الجزایر داشته است که در ادامه می خوانید.

امیر موسوی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

 بحرین  را 

ترسانده اند 
    بحرین نامه ای به ایران ارسال نکرده است 

    آمریکا، مانع روند صلح آیت ا... هاشمی در منطقه شد
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گـزارش

گزارش »آرمان ملي« از بدعهدي هاي روسیه و قرار دوم؛ اینک تهران- مسکو 

موظفید قرارداد با روسیه را  شفاف کنید 

 مقایسه وضعیت ذخایر هسته ای کشور 

با قبل از برجام
وزارت امور خارجه، بیست ودومین گزارش سه ماهه اجرای برجام را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد. در ششمین 

سالگرد حصول توافق برجام، مقایسه وضعیت کنونی ذخایر هسته ای کشور با قبل از توافق را بر اساس این گزارش ببینید.

  قرارداد ایران، مسکو بعد از قرارداد٢٥ ساله با چین درحد کلي مطرح شده و از جزییات آن خبري در دست نیست؛ 
رسانه ها تا شفاف شدن دقیق هر دو قرارداد با چین و روسیه از مطالبه خود دست نخواهند کشید
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آرمان ملی- امید کاجیان: چند روز پیش 
 کاظم جــاللی، سفیر ایــران در روسیه خبر از 
به روز شدن موافقتنامه 2۰ ساله ایران و روسیه داد؛ 
موافقتنامه ای که برای خیلی ها همچون تعهد 2۵ 
ساله ایران و چین با پرسش های فراوان و ابهامات 
زیادی روبه روست. در چنین شرایطی اظهار نظر های 
اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت معانی 
زیادی دارد. او می گوید: »  فکر نمی کردیم حتی 
هند نیز از ایران نفت نخرد  و مابه ازایی ندهد و 
حتی روسیه و برخی کشورهای همسایه، که برای 
استقالل کشور آنها از خون فرزندان خود گذشتیم 
نیز چنین اقداماتی انجام دهند.« جهانگیری به 
صراحت از بدعهدی روس ها و البته کشورهایی 
سخن به میان می آورد که خون فرزندان ایران برای 
آنها ریخته شده و در عوض آنچه گرفته اند چیزی 
جز زیر میزتعهد زدن های این کشورهای دوست 
نبوده است.  در چنین شرایطی قطعا که شنیدن 
خبر موافقتنامه 2۰ ساله با روسیه برای بسیاری 
قابل تامل است. جهانگیری اما در حالی می گوید که 
فکر نمی کردیم کشورهایی مانند روسیه با ما چنین 
کنند که احتماال با مروری به تمامی همکاری های 
پر سرو صدای این سال ها با روسیه باید به این نکته 
پی می برد که آنچه از سوی روس ها رخ داده البته 
اصال چیز عجیبی نیست. روس ها در تمامی این 
مدت نشان داده اند که همواره به عنوان یک کارت 
بازی از ایران استفاده می کنند. تنها مروری به 

برخی از این اقدامات خود بیانگر این مهم است.
  سوابق بد 

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، یکی از این موارد 
است. نیرو گاهی که چندین سال دیرتر از وعده های 
داده شده ساختش به طول انجامید؛ نیروگاهی که 
در سال ۵4 کار ساختش با شرکت زیمنس آلمان 
آغاز شده بود و ۷۰ درصد فاز موردنظر آن تا قبل 
از انقالب انجام پذیرفت ، اما ادامه ساخت، بعد از 
انقالب متوقف و عملیات ساخت مجدد آن در 
سال ۷4 با روس ها شروع شد. روس هایی که بعد 
از حادثه چرنوبیل عمال صنعت هسته ای شان رو به 
نابودی بوده؛ اما ایران این کشور را با این قرارداد 
به نوعی احیا کرده ولی تکمیل این نیروگاه تا 
سال ۹۰  ادامه داشته است. هیچ کس فکرش را 
نمی کرد که قرار است تا ۱۶ سال ایرانی ها وعده 
تکمیل این نیروگاه را بشنوند. البته ناگفته نماند 

که پیشتر در اوایل سال ۱3۶۸ با سفر مرحوم 
به  وقت  رئیس جمهور   ها شمی رفسنجانی، 
روسیه، موافقتنامه همکاری هسته ای میان دو 
کشور تدوین شد و متعاقب آن در 24 اوت سال 
2 شهریور ۱3۷۱( موافقتنامه کاملی  ( ۱۹۹2
از همکاری های هسته ای ایران و روسیه امضا 
شده بود. ماجرای تحویل اس 3۰۰ ها نیز یکی 
دیگر از موارد و نمونه های این بد عهدی است. 
اواخر سال 2۰۰۷ بود که بین مسکو و تهران یک 
قرارداد ۸۰۰ میلیون دالری به نام خرید سامانه 
موشک های اس3۰۰ بسته شد. ایران بخشی از 
مبلغ آن ۸۰۰ میلیون دالر را به روس ها داد و 
اما خبری از آنها نشد.  سپتامبر 2۰۱۰ یعنی سه 
سال پس از آن قرارداد، پوتین همسو با کشورهای 
غربی، قطعنامه ۱۹2۹ را که علیه ایران صادر شده 
بود، به طور پنهان حمایت کرد و به خاطر آن قرارداد 

تحویل اس3۰۰ را هم به تعلیق انداخت. آوریل 
2۰۱۵ بعد از آنکه توافق هسته ای ایران و غرب به 
ثمر نشست، روس ها گفتند دیگر تعلیق تحویل 
اس3۰۰ موضوعیتی ندارد، برای همین هم، خبر 
لغو ممنوعیت ارسال اس 3۰۰ به ایران از سوی 
روسیه اعالم شد. این تاخیرها و بد قولی ها از سوی 
روسیه همچنان ادامه داشت تا اینکه بعد از سال ها 
بخش هایی از اس 3۰۰ تحویل ایران داده شد؛ آن 
هم در حالی که روسیه به فکر فروش اس 4۰۰ ها ی 
پیشرفته تر به کشورهای همسایه ایران افتاده بود. 
روسیه در مورد قراردادهای سوخو 3۰ نیز تاخیرها 
و بد عهدی های مشابهی داشت؛ استفاده این کشور 
از پایگاه هوایی نوژه همدان در تدارک حمالتی علیه 
داعش در سوریه، که مجلس وقت از آن بی اطالع 
بود، یکی دیگر از موارد عجیب به شمار می آید. 
در این میان اما ماجرای نقش منفی و عدم تمایل 

روس ها به تصویب برجام، که در فایل صوتی منتشر 
شده ظریف از سوی وزیر خارجه ایران در موردش 
سخن گفته شده است، یکی از موارد قابل تامل 
دیگر بوده است. ظریف در اظهاراتش ادعا می کند 
در زمان هایی که برجام داشت به نتیجه می رسید 
روس ها تالش کردند بندهایی را در برجام تغییر 
دهند و از این طریق چه بسا مانع به ثمررسیدن آن 
شوند. او حتی به غیبت وزیر خارجه روسیه  در زمان 
اعالمیه برجام و عکس یادگاری وزرای خارجه 
۵+۱ اشاره می کند که این هم خود یکی دیگر از 
نشانه های نارضایتی پنهان روس ها بوده است. 
روسیه البته که در زمان تصویب قطعنامه های 
چندگانه علیه  ایران نیز با سکوتش عمال دست 
تهران را بیشتر در پوست گردو گذاشته بود. در 
زمان خروج ترامپ از برجام نیز کسی نمی تواند 
شانه خالی کردن دومین شرکت بزرگ نفتی 

روسی یعنی لوک اویل را از مسئولیت هایش در 
قبال ایران فراموش کند. لوک اویل یکی از نخستین 
شرکت هایی بوده که به دلیل تحریم های آمریکا 
ایران را ترک و به آن همه وعده و سرمایه گذاری 
پشت کرده است. این در حالی بود که لوک اویل 
پیشتر هم عملیات اناران را در نیمه دهه هشتاد به 
دلیل تحریم ها متوقف کرده بود و این بار هم بعد 
از خروج ترامپ از برجام وعده هایش را در ایران 
به فراموشی سپرد، جالب اینکه مقامات بازهم به 
روسیه و این شرکت اطمینان کرده و دل بسته 
بودند. همچنین  ماجرای واکسن های روسی نیز 
یکی دیگر از خلف وعده های روسی است؛ در 
حالی که بنا بود دو میلیون دوز واکسن روسی در 
ابتدای ۱4۰۰ به ایران برسد و با روس ها توافق 
۶۰ میلیون دوز واکسن روسی نیز شده است. در 
چنین شرایطی بود که اعالم شد تنها یک میلیون 
از دومیلیون وعده روسیه محقق شده و همین 
موضوع سرنوشت آن ۶۰ میلیون دوز واکسن را 
با اما و اگر روبه رو ساخته است. این هم یک نمونه 
به روز شده دیگر از خلف وعده های روسیه محسوب 
می شود. از این قبیل مثال ها باز هم می توان یافت، 
از همین رو جهانگیری و باقی مقامات خود نیز به 
خوبی می دانند این نخستین بار نیست که روس ها 
در تعهدات شان بدعهدی کرده اند و از همین رو 
جای تعجب هم ندارد، اما آنچه جای تعجب دارد 
توافقات بلند مدت با روسیه ای است با این سوابق .
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۷۰۰ تاکسیران، قربانی کرونا 

باشگاه خبرنگاران: مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور گفت: از زمان 
شیوع ویروس کرونا تا امروز ۱۰هزار نفر از 
رانندگان تاکسی به ویروس مبتال و بیش از 
۷۰۰ راننده فوت شده اند. مرتضی ضامنی افزود: 
رانندگان فعال در ناوگــان حمل و نقل عمومی 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در اولویت سوم 
دریافت واکســن کرونا قرار گرفته اند، ولیکن 
با توجه به روند صعودی ابتالی رانندگان در 
موج پنجم کرونا و همچنین موافقت ریاست 
جمهور با آغاز واکسیناسیون رانندگان این 
حوزه، در خواست ما از وزارت بهداشت و ستاد 
مقابله با بیماری کرونا، تسریع در اجرای طرح 
واکسیناسیون رانندگان از اوایل مردادماه است. 

بارش های جان یک نفر را گرفت
برنا: رئــیس ســازمان امداد و نجات هالل 
احمر از بارش های موسمی و سیل در ۳ استان 
خبر داد و گفت: در پــی اعالم هشـدار سطح 
نارنجی هواشناسی و احتمــال وقوع سیل در 
۱۱ استان، پایگاه ها و شعب و عوامل امدادی 
هالل احمر در این استان ها به حالت آماده باش 
درآمدند. مهدی ولی پور، افزود: بارش ها موجب 
سیل و آبگرفتگی در ۳ استان شده است. در 
استان آذربایجان شرقی بر اثر سیل یک مرد 
۸۰ ساله در شهرستان اسکو جان باخت، در 
استان سیستان و بلوچستان ۴۳ روستا در 
شهرستان های سرباز، چابهار و قصر قند دچار 
سیل و آبگرفتگی بوده که در این مناطق ۱۶ نفر 

امدادرسانی و اسکان داده شدند.

درمان کرونا برای زاهدان 
رایگان شود 

ایلنا: رئــیس سازمان نظام پزشکی زاهدان 
گفت: درخواست ما از وزیر و نمایندگان مجلس 
این است که به کمک مردم سیستان و بلوچستان 
بیایند و سعی کنند درمان کرونا برای آنها رایگان 
شود. سید سعید سیدالحسینی افزود: در حال 
حاضر دستگاه اکسیژن ساز در استان به سختی 
پیدا می شود، ممکن است در بیمارستان دستگاه 
اکسیژن ساز باشد ولی برای افرادی که در 
بیمارستان بستری نیستند و در خانه تحت 
مراقبت هستند دستگاه به راحتی پیدا نمی شود 
و در کنار این موضوع هم موضوع گران بودن 
داروها مطرح است.باید حداقل کاری کنند تا 

افراد داروهایشان را به راحتی تهیه کنند. 

زندانیان واکسینه شدند 
ایسنا: مــدیرکل زندان های تهران گفت: در 
اقدامی جهادی طی روزهای پنجشنبه و جمعه، 
مددجویان، سربازان وظیفه و کارکنان ندامتگاه 
های قزلحصار و رجایی شهر علیه ویروس کرونا 
واکسینه شدند. سیدحشمت اله حیات الغیب 
افزود: با این اقدام جهادی، اداره کل زندان های 
استان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی البرز و مرکز بهداشت غرب کرج 
توانست در دو مرکز مهم ندامتگاه قزلحصار و 
زندان رجایی شهر را طرح بزرگ واکسیناسیون 

همگانی را اجرا کند.

حذف کنکور شعار پوپولیستی است
میزان: عضــو کمیسیــون آموزش مجلس 
گفت: حذف کنکور یک شعار پوپولیستی است و 
مصرف انتخاباتی و رسانه ای دارد. مهرداد ویس 
کرمی افزود: امروزه در فضای مجازی می توان 
از کاهی کوهی ساخت و بالعکس، همواره در 
موضوع کنکور حرف و حدیث هایی وجود داشته 
است، اما هنوز راه جایگزینی برای حذف کنکور 
نداریم. تمام عقالی ما هر چه تالش کرده اند نیز 
نتوانسته اند به حذف کنکور برسند، بنابراین راه 
جایگزینی برای حذف یکباره کنکور نداریم، 
حذف کنکور یک شعار پوپولیستی است و 

مصرف انتخاباتی و رسانه ای دارد.

 فرسودگی وسایل نقلیه عمومی
آرمان ملی: رئــیس پـلیـس راهنمـایی 
و رانندگی گفت: ۴۲۷ هزار خودرو در ناوگان 
حمــل و نقــل عمـومی اعــم از ناوگان بار و 
ناوگان مسافری و مینی بوس ها و اتوبوس ها 
وخودروهای عمومــی که در شهــرها و راه ها 
استفاده می شود در کشور ما وجود دارد که بیش 
از ۸۰ درصد آنها به خصوص اتوبوس هایی که در 
سطح شهر استفاده می شوند، فرسوده هستند. 
سـردار کمال هادیانفــر افزود:  متاسفــانه در 
۱۰ سال گذشته هیچ گونه نوسازی روی وسایل 

حمل و نقل عمومی صورت نگرفته است.

بارش باران در ۱۶ استان 
آرمان ملی: مدیرکل پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناسی از بارش باران، گاهی 
رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در 
برخی مناطق تهران و ۱۶ استان دیگر خبر داد. 
طی سه روز آینده با توجه به گذر امواج تراز 
میانی جو از نوار شمالی کشور، در برخی مناطق 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
گیالن، مازندران، گلستان، زنجان، کردستان، 
همدان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، 
خراسان رضوی، شمال استان های کرمانشاه و 
مرکزی و ارتفاعات سمنان رشد ابر، بارش باران، 
گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 

پیش بینی می شود.

کوتـــــاه

فرش قرمز زیر پای چند فیلمساز ایرانی در فرانسه، »قهرمان« 
ایرانی این بار در جشنواره َکن و سرود مرغ سحر به افتخارش نواخته 
می شود، اما کمتر ایرانی از این اتفاق خوشحال یا احساس غرور 
می کند. چه اتفاقی افتاده که پس از ۱۰سال و در آن شب سرد اسفند، 
زمانی که بی سرو صدا »جدایی نادر از سیمین« اسکار گرفت، مردم 
در خیابان ها شیرینی پخش کردند، اما حضور پر افتخار فرهادی 
در جشنواره کن چندان مردم را خوشحال نمی کند و همین امر را 
می توان در شبکه های اجتماعی به وضوح دید. شاید در این ۱۰ سال، 
به اندازه ۱۰۰ سال مردم دچار تحول شده اند. و برعکس ۱۰۰ سال 
پیش که عارف قزوینی آن تصنیف معروف را در وصف یار مشروطه 
خواه خواند، انگار ۱۰ یا یک سال گذشته است: »چه کج رفتاری 
ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ! سر کین داری ای چرخ! نه دین 
داری، نه آیین داری ای چرخ!« اما به اعتقاد نگارنده این سطور، در 
۱۰ سال اخیر، ایران ما تحولی ۱۰۰ ساله را پشت سر گذاشته و در 
برهه زمانی سخت قرار گرفته و این روزها موضوعات اجتماعی، 
کاهش اعتماد عمومی، خشکسالی و تشنگی مردم، کمبود برق و 
عدم باور استدالل های مسئوالن از سوی مردمی که در طول تاریخ 
همواره به حاکمانشان بی اعتماد بوده اند، آرزوی واکسیناسیون 
عمومی که هر روز دورتر و محال تر می شود و تحقیر مردم ایران 
در کشور ارمنستان برای یک ُدز واکسن و ده ها مشکل دیگر مانند 
افزایش افسار گسیخته نرخ تورم لحظه ای، میان دولت و ملت شکاف 
عمیقی از اعتماد عمومی را ایجاد کرده است. این روزها که تصویر 
دختر سیستان و بلوچستانی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود، و اشک هایش نیمی  از لب های خشکیده و صورت آفتاب 
سوخته اش را خیس می کند، تصویری از حال و روز مردمی است که 
مشکالت طاقت شان را طاق کرده است. فشار مشکالت به این کلمات 
رنگ و بوی هشدار می دهد، نه سیاه نمایی. در روزهایی که »رنگ 
سیاه« همان رنگ زرد مردمی است که زیر ماسک های سفید پنهان 
شده، سیاه، برکه پساب فاضالبی است که گاومیش های هورالعظیم 
در آن برای بقا دست و پا می زنند. سیاه، روزگار مردم خوزستان و 
سیستان و بلوچستان است که در انتظار سیاهی در ته جاده هستند 
که شاید کامیون حامل آب به سمت شان بیاید. سیاه، شب های مردم 
است که در تاریکی و بی برقی می گذرد، سیاه روزگار دستفروش و 
کاسبی است که از حجم بدهکاری نه توان بیرون رفتن دارد و نه 
جرات در خانه ماندن و شرمنده زن و بچه شدن. از همه مهمتر سیاه، 
وزیر این مملکت و کارمند اوست که به دلیل حجم وعده های امروز 
و فردا کردن واکسیناسیون عمومی و ناتوانی در اجرای طرح تحول 
سالمت در پهناورترین و محروم ترین استان کشور طاقتش طاق شده 
و مقابل چشم میلیون ها نفر »توهین« می کند، یا کارمند زیردست 
او دائم مردم و منتقدان تهیه واکسن در زمان اوج بیماری را با چوب 
توهین و تحقیر، میراند و به آنها »پفیوز« لقب می دهد. اما همین 
آقای وزیر اطالع ندارد یا خود را به بی اطالعی می زند که در حکومت 
دیکتاتوری قاجار، زمانی که فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار منتقد 
که »روزنامه طوفان« او توسط حکومت قاجار توقیف شد، با زباِن 
فخیم قلم، احمد شاه را به پای میز محاکمه کشاند و شاه مملکت، در 
کنار یک روزنامه نگار منتقد ایستاد )حال هر چند نمایشی(. حاال ما 
را چه شده که ادعای دموکراسی داریم، اما به منتقدمان که برادران و 
زن و همسرشان را جلوی چشمانشان با موج ها و پیک های رنگارنگ 
کرونا راهی قطعه بحران آرامستان ها می کنند، به راحتی اجازه توهین 
می دهیم. به  هر روی، ما نیز مانند گذشتگان دست به دعا بر می داریم 
و دعای گذشتگان مان را تکرار می کنیم: »خداوند این کشور را از شر 
دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ بدار.« دروغ و خشکسالی که 
سبب شده، همه چشم ها به روی کار آمدن رئیس جمهوری دوخته 
شود که پیش از این سابقه طوالنی در مبارزه با فساد داشته و همه امید 
دارند که ریاست جمهوری آقای رئیسی، خط قرمزی روی این همه 

سیاهی  باشد و خورشید امید و تدبیر از پاستور طلوع کند.

ما را نگذارید به یک خانه ویران

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

وضعیت قرمز کرونا
االن دوماهه دخترم را  به خاطر شرایط قرمز مشهد و بسته 
شدن راه ها ندیدم ولی در این شرایط آزمون قرار است فردا 

برگزار شود و واقعا بی انصافی و بازی با جان آدم هاست.
احدی ازمشهد

بیکاری 
 واقعا بیکاری در لرستان به مرز فاجعه رسیده است. دولت 
باید اقدامی جدی در این زمینه داشته باشد. جوانان این شهر 
توانایی دارند اما کار ندارند. نبود کار و وجود کرونا هم هزار 
مشکل ایجاد می کند. باالخره نرخ بیکاری چقدر است؟ چرا 
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعالم نمی کند. مگر این مرکز 

متولی اعالم آمارها نیست؟
هاشمی از کوهدشت

گرانی مسکن
در مورد گرانی مسکن باید بگویم کسانی که تازه زندگی 
خود را شروع کرده اند با این گرانی از ازدواج خود پشیمان 
می شوند. چون یک جوان در اول زندگی در یک منطقه جنوب 
شهر باید حداقل۲۰۰میلیون تومان پول پیش داشته باشد 
تا بتواند جایی را برای خود اجاره کند. چرا مسئوالن فکری 
برای گرانی مسکن نمی کنند. مگر یک جوان۲۴ ساله چقدر 
کار کرده است که بتواند۲۰۰ میلیون پس انداز داشته باشد؟!
اصغری از تهران

گرانی بلیت قطار
من االن حدود ۲۰ روز می شود که می خواهم بلیت قطار 
رزرو کنم. به صورت خیلی عجیب همه  قطارها ظرفیت تکمیل 
می زنند و به طور عجیب تری قیمت بلیت ها  دو برابر شده 
است. من مسیر مشهد به تهران را با ۱۵۰ هزار تومان می رفتم، 

ولی االن این افزایش قیمت واقعا عجیب است؟!
عزتی از تهران

وحید استرون 
روزنامه نگار 

آرمــان ملی- منیره چگینــی: بحران 
خشکسالی این بار فقط جان گاومیش های 
بی گناه که در فاضالب هورالعظیم دست و پا 
می زنند را تهدید نمی کند و این بار خوزستان 
در آستانه انفجار خشکسالی در روزهایی 
قرار دارد که گرمای ٥0 درجه هوا زنــدگی 
را برای مردم این استان پهناور سخــت و 
طاقت فرسا کرده و اولین نیاز انسانــی را از 
آنها گرفته است. از سال ها گذشته جنـگ آب 
در کشور ما، موضوعی محتمل بوده و با روند 
خشکسالی ها در دهه اخیر و خشک شدن 
رودخانه ها و تاالب ها، این جنگ محتمل ترین 

چالش مسئوالن به حساب می آمد.

»آرمان ملی« از بحران بی آبی در خوزستان گزارش می کند: 

جان به لب رسیدگان... 
     خروش کارون خشک                     سد سازی ، متهم ردیف اول جنگ آب در خوزستان 

     رئیس دستگاه قضا و معاون اول رئیس جمهوری، دستوررسیدگی فوری به مشکل آب خوزستان  و جبران خسارات خشکسالی را صادر کردند

 حاال نیــز پس از اینکه کشاورزان اصفهانی 
پس از تجمعــات اعتراضی به حق آب و شیوه 
توزیع منابع آبــی جلــوی استانداری اصفهان 
و شکستن  لوله انتقــال آب به یزد که از مسیر 
اصفهان می گذشت، مسئــوالن را بر آن داشت 
که آب را حداقل به مـدت یک هفته به زاینده 
رود بازگرداند، حاال خوزستان بیشتر از هر زمان 
دیگری تشنه و باعث اعتــراضات مردمی شده 
است، پس از اینکه عــده ای از مردم چند شهر 
خوزستان به نشانه اعتراض به خیابان ها ریختند 
و فیلم های این اعتراضــات به شکل گسترده ای 
در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت، استاندار 
خوزستان تجمــع ها را تکذیب کرده و گفته 

فیلم ها جعلی است!
  اعتراضات مردمی با تشنگی 

در شرایطــی که حــدود ۱۱ شهر استان 
خوزستان در بحران خشکسالی و بی آبی قرار 
دارند، ۶۶۰ روستا فاقد لــوله کشی آب و کل 
روستا های استان با ۷۸ تانکــر سیار آبرسانی 
می شوند! در این میان صــادق حقیقی پور، 
مدیرعامل آب  و فاضالب سابـق خوزستان، 
روستاهای دارای مشکل تامین و توزیع آب را 
حدود ۷۰۰ روستا اعالم کرده بود. همین امر 
باعث شده که در حمیدیه، شادگان، سوسنگرد 
و منطقه زرگان اهواز تعدادی از اهالی با اعالم 
نارضایتی از وضعیت موجود، نسبت به عدم 
تامین حق آبه تاالب ها و رودخانه ها و همچنین 
پروژه های انتقال آب کارون ابراز نگرانی کردند. 
همچنین چندین جوان در برخی از جاده ها 
در ماهشهر، کوت عبداهلل، خرمشهر و مالثانی 
اقدام به آتش زدن الستیک و بستن جاده 
کردند که عبور و مرور خودروها برای دقایقی 
مختل شد اما با حضور نیروهای انتظامی بدون 
هر گونه درگیری، رفت و آمد در جاده ها بدون 
مشکل انجام شد. چند روز پیش خرمشهر 
شاهد اعتراضات مشابهی برای قطع برق و آب 
بود. طالب و روحانیون اهوازی نیز صبح شنبه 
درخصوص مشکالت بی آبی در حوزه علمیه 
زرگان تجمع مطالبه گری برگزار می کنند. 
همچنین بزرگان طوائف در استان خوزستان به 
مسئوالن برای رفع مشکل بی آبی و بی برقی یک 
هفته فرصت دادند. این اتفاقات را که می توان 
فقط جنگ آب نامگذاری کرد پیش تر مسئوالن 
از وقوع آن احساس خطر کرده  بودند. چندی 
پیش رئیس سازمان محیط زیست کشور 

اعالم کرد: »جنگ آب از استان ها به روستاها 
رسیده است.« آنطور که عیسی کالنتری هشدار 
داده بود: » تا سال ۱۴۲۰ در زمین های اطراف 
کوه های زاگرس و جنوب البرز تا دریاهای 
جنوب و مرزهای شرقی اثری از کشاورزی 
نخواهد بود و طبیعت ایران قربانی سیاست های 
کالن کشور شده است.« بدون تردید منظور 
از سیاست های کالن، مشکل سد سازی و 
خودکفایی در محصوالت کشاورزی است که در 
ادامه به بالیی که سدسازی ها بر سر مردم این 

استان آورده است، اشاره خواهیم کرد.
  لب های تشنه در محاصره سدها 

روزگاری نه چندان دور، در رودخانه کارون 
به عنوان شریان اصلی حیات در خوزستان 
و تامین کننده آب اهواز، کشتی ها در حال 
رفت و آمد بودند، اما حاال این رودخانه به دلیل 
سد سازی های در باال دست رودخانه   کرخه، 
کارون در شرف خشک شدن است.  کارشناسان 
آب نیز این موضوع را تایید می کنند و تاثیر 
سدسازی های بی رویه و طرح های انتقال آب از 
سرشاخه رودخانه های این استان را مهمترین 
عامل بروز خشکسالی در این استان می دانند.  
مثال در بخش نیسان با ۲۵روستا، حدود ۱۰هزار 
نفر جمعیت دارد و رودخانه های کرخه و نیسان 
)از انشعابات کرخه( در منتهی الیه مصب 
هورالعظیم از این بخش می گذرند. شمال 
خوزستان نیز در محاصره سدهای بزرگ است، 
بخش دهدز در شهرستان ایذه با ۱۰۰روستا در 
فاصله پنج کیلومتری در میان سدهای کارون 
۳ و کارون ۴ قرار دارد؛ این بخش که همیشه 
با مشکل آب مواجه بوده، با آمدن خشکسالی 
اکنون در شرایط دشوارتری قرار دارد. عضو 
شورای روستای قلعه سرد در بخش دهدز 
می گوید: »۶روز است که مردم روستا بدون 
آب هستند و تانکر آبرسانی هر ۶روز یک بار 
برای اهالی آب می آورد. مادری را سراغ دارم 
که ۲روز است نتوانسته نوزاد خود را با آب تمیز 
کند و بشوید، معلوم است که این نوزاد بیمار 
می شود و  قارچ می زند.« در مرکز خوزستان 
هم با وجود رودخانه کارون، وضع آب روستاها 
همین قدر آشفته است. بعد از ماجرای اعتراض 
اهالی بخش غیزانیه در شرق اهواز به بی آبی در 
تابستان ۹۹، قرار بود مشکل آب روستاها حل 
شود اما هنوز تعداد زیادی از ۸۰روستای این 
بخش یا بی آب هستند و یا روزی چند ساعت آب 

می گیرند. سدسازی ها و طرح های انتقال آب 
دیگر رمقی برای رودخانه کارون نگذاشته اند. 
حاال روستاهای جنوب خوزستان در انتهای 
رود کارون هم از آب آشامیدنی محروم هستند. 
دهستان منیوحی در بخش اروندکنار و ساحل 
اروندرود در جنوب خوزستان قرار دارد، جایی 
که رودخانه کارون به خلیج فارس می پیوندد. 
اروندکنار با بیش از یک میلیون نخل، یکی از 
مراکز تولید خرماست اما در دهه های گذشته 
به ویژه در تابستان به دلیل پیشروی  آب دریا و 

شور شدن رودخانه با مشکل مواجه می شود.
  دستور فوری برای حل مشکل آب 

در این میان، رئیس دستگاه قضا پس از سفر 
به این استان و شنیدن صدای مردم، دستور 
پیگیری فوری حل مشکل آب خوزستان را 
صادر کرده است. رئیس دستگاه قضا به همراه 
هیأتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو 
و دادستان کل کشور برای بررسی مشکالت 
پیش آمده و علل وضعیت موجود عازم استان 
خوزستان شدند. همچنین معاون اول رئیس 
جمهور پس از پیگیری استاندار خوزستان در 
خصوص مشکالت اخیر استان، به وزرای مربوطه 
)عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور محمدباقر 
نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، خاوازی، وزیر جهاد 
کشاوزی( دستور داد به صورت فوری به مشکل 
مردم خوزستان رسیدگی کنند، همچنین در 
مورد برآورد خسارت و زمانبندی پرداخت و 
سایر مسایل مورد نظر مردم و مسئوالن استان 
گزارش تهیه تا در جلسه یکشنبه دولت تصمیم 
گیری شود. همچنین قاسم سلیمانی دشتکی 
استاندار خوزستان اعالم کرد که »پس از 
رایزنی ها و پیگیری های مستمر معاون اول 
رئیس جمهوری قول داد هیاتی از سوی دولت 
شامل رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
معاون وزیر کشور، معاون وزیر نیرو و افرادی 
دیگر به استان خوزستان سفر کنند و ضمن 
شرکت در نشست تخصصی مدیریت بحران 
استان، در خصوص برآورد خسارات ناشی از 
تنش آبی اقدام نمایند. ما خواستار پرداخت 
خسارات به حِق ناشی از تنش آبی به مردم 
هستیم و در نشست آتی با این هیات به صورت 
منطقی مشکالت را مطرح خواهیم کرد و انتظار 
داریم با یک روند درست، این خسارات از سوی 

دولت پرداخت شود.«

ضرورت ایجاد خانه های 
امن در شرایط آسیب  

معــاون امــور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد 
خانه های امن در شــرایط آسیــب  
ضروری است، افــزود: خانه های 
امن یکی از ایستگاه هایی اســت که 
ما ناگزیریم در شرایط آسـیب هایی 
که در جامعه وجود دارد، داشته 
باشیم و ما نیاز به اینگونه ایستگاه ها 
داریم. معصومه ابتکار ابراز امیدواری 
کرد: همه خیران بتوانند در این 
زمینه گام بردارند و موفق شوند. 
این کار ارزشمند و درعین حال 
پردردسری است. چون سر و کله 
زدن با افراد آسیب دیده ای است که 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. 
دوره تخصصی را در ماه های اخیر با 
همکاری بهزیستی برای تشکل های 
عالقمند در حوزه زنان آسیب دیده 
برگزار کردیم و مورد استقبال قرار 
گرفت. امیدوارم این دوره ها ادامه 
پیدا کند تا تشکل ها با نگاه علمی 

وارد این عرصه ها شوند.

یـادداشــت

 88 هکتار سوخت
یک نفر بازداشت نشد!

فرمــانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان تهــران با بیان اینکه 
از ابتدای سال جــاری تاکـنون در 
مجموع ۲۵ مورد اطفای حـریق در 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
اداره حفاظت محیط زیســت این 
استان انجام شده، اظهار کــرد: تا 
۵ تیر امسال ۸۸ هکتار از مــراتع 
طبیعی و اراضــی ملی این استان 
دچار آتش ســوزی و ۲۴ مـورد 
حریق اطفا شــد. فرهاد زنــدی 
افـزود: از ۵ تیر ماه تاکنــون نیز 
یک مــورد حـریق رخ داده که 
هنــوز وسعــت این آتش سوزی 
برآورد نشده است. بیشترین موارد 
آتش سوزی در نزدیکی تفرجگاه ها و 
محل حضور انسان ها در  پارک های 
ملی سرخه حصار و خجیر رخ داده 
و بیشتر آتش سوزی ها ناشی از 
عوامل انسانی بوده است. راه های 
دسترسی با خودرو و  پیاده را به 
کانون های بحرانی مسدود کرده ایم 
تا با جلوگیری از ورود افراد به این 
مناطق، احتمال وقوع آتش سوزی 

نیز کاهش  پیدا کند.

 بازگشایی مدارس 
با خیز کرونا؟

وزیر بهداشــت با بیان اینکه به 
دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار 
نگرانیم دربــاره تکلیف بازگشایی 
مدارس با تـوجه به خیز پنجم کرونا 
توضیحاتــی داد و تاکید کرد که 
بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش 
بینی نیست. سعید نمکی در حاشیه 
بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون 
ایرانمال در غـرب تهران، اظهار کرد: 
به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار 
نگرانیم، همکاران در بخش سالمت 
بسیار تحت فشار هستند. عدم 
رعایت پروتکل ها ما را گرفتار کرده 
است و اگر رعایت رعایت نکنند 
گرفتارتر خواهد کرد. وزیر بهداشت 
افزود: وقتی جایی را قرمز اعالم 
می کنیم، گویی شرایـط آبی است 
و کسی گــوش به حـرف نمی دهد. 
نه مردم عزیز، مردم همیشـه همراه 
بودند و ما از باقی بخش ها که باید 
کمک مان کنند انتظار داریم که 
بیشتر از این کمک کنند و ما را در 

این معرکه تنها نگذارند.

 
     »آرمان ملی« گزارش می کند:   

خیابان خوابی در ارمنستان به امید یک ُدز واکسن 
    بیش از 4 هزار نفر برای واکسن به ارمنستان رفتند، وزیر بهداشت می گوید 

مردم از سرعت واکسیناسیون راضی اند! 
آرمان ملی: با انتشار تصـاویر 
خیابان خوابی  ایرانی ها  در کشـور 
ارمنستان و سرگردانی  آنهــا به 
امید زدن یک ُدز واکسن، برخی 
از مسئــوالن معتقدند که چرا 
کسی به حــرف های آنها گوش 
نداده تا راهـی این سفر نشوند! 
اما آنها هنوز به این باور نرسیده اند 
که اگر شرایــط واکسیناسیون 
در ایران مساعد بود، مردم به امید 
واکسن زدن راهــی این سفر به 
کشوری نمی شدند که به اندازه 
یکی از استان های ایران است و 
حاال سردرگم و »کاسه چه کنم 
چه کنم« به دست بگیرند. این 
تصاویر در شرایطی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود 
که  گفته می شود تعداد زیادی از 
ایرانی ها تا وقتی نوبت واکسن شان 
برسد، در خیابان ها می خوابند. 
این درحالی است که تاکنون 
فقط حدود ۷ درصد مردم ایران 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 
واکسیناسیون به کندی در کشور 
پیش می رود و بسیاری از مردم 
برای واکسن زدن راهی کشورهای 
دیگر ازجمله ارمنستان شده اند و 
تصاویر خیابان خوابی ایرانیان و 
سرگردانی مردم در شبکه های 
خبری داخلی و خارجی بازتاب 

فراوانی داشت. این در حالی است 
.. لطیفــی، سخنگوی  که روح ا
گمرک در روز ۱۸ تیرماه گفته 
بود: »به یک بــاره ورود مسافران 
به مرز ارمنستــان افزایش یافته 
و از ابتدای تیر مــاه ۴۳۰۰ نفر به 
این کشور سفر کرده اند. این آمار 
تنها در ۴۸ ساعت گذشته تنها در 
مرز نوردوز به ۱۸۰۰ نفر رسیده 

است.« 
کالهی که سر مسافران رفت 
یکی از افرادی که برای تزریق 
واکسن به کشور ارمنستان سفر 
کرده، به رکنا می گوید: »صف های 
طوالنی ، عدم برنامه ریزی درست 
و حساب شده توسط دولت ، دعوا 
و کتک کاری، اخــاذی ، تقلـب، 
کارتن خوابی و مــواردی از این 
قبیل را شاهد هستیــم. صبح ها 
۱۰ واکسن کرونــا و بعـدازظهر 
۱۰ واکسن در ارمنستـان آن هم 

توسط آمبوالنس های سیار تزریق 
می شود. نکته عجیب اینجاست 
که به تازگی قانونی در ارمنستان 
وضع شده که هرفرد خارجی باید 
۱۰ روز قبل از دریافت واکسن 
کرونا به ارمنستان بیاید. از آن 
طرف برای دوز دوم هم بایــد 
۱۰ روز قبل در این کشور حضور 
داشته باشد. حاال حساب کنید 
یک فرد باید هتل رزرو کند، با 
هزینه خورد و خوراک! خیلی 
از ایرانی ها پس از سه روز دیگر 
نتوانسته اند از پس هزینه هتل 
در  مجبور شده اند  و  بربیایند 

خیابان بمانند.«
  مـردم از چــه چیــزی 

رضایت دارند؟ 
ایـن اتفــاق در شــرایطــی 
رخ می دهــد که سعید نمکی 
وزیر بهداشـت روز گذشته در 
بازدید از مراکــز واکسیناسیون 

تهران گفت: »اکثر مردم از سرعت 
واکسیناسیون راضی هستند!« 
حاال از دید وزیر رضــایت به چه 
معناست، باید خــود او پاسخگو 
باشد. اما در نظرسنجی رسمی 
که چندی پیش از سوی موسسه 
ایسپا منتشر شــد، یک چهـارم 
شرکت کنندگان معتقد بــودند 
که هیچ وقت زمان واکسن زدن 
آنها نمی رسد و این یعنی ناامیدی 
از شرایط و روند واکسیناسیون 
موجود. بنا بر اعالم مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشت، تا کنون 
۵ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۴۵۲ نفر 
ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون 
و ۲۴۹ هزار و ۸۱۱ نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور 
به ۷ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۲۶۳ ُدز 
رسید. همچنین با افزایش شمار 
شهرهای قرمز به ۱۶۹ و ۱۶۶ شهر 
در وضعیت نارنجی، از روز پنج 
شنبه ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۸۶ 
هزار و ۷۹۱ نفر رسید. همچنین 
۲۱ هزار و ۸۸۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که ۲۴۱۰ نفر از آنها بستری 

شدند.
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روی خــط

نــــکته

گـــزارش
چگونه نوجوانان را از آسیب های 

اجتماعی حفظ کنیم؟
نوجوانی، دوره ای از زندگی است که در آن 
رفتارهای پرمخاطره و تهدیدآمیز در حیطه 
سالمت مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد و 
الکل می تواند به اوج خود برسد؛ رفتارهایی 
که بسته به خلق و خوی والدین و سایر اعضای 
خانواده کمرنگ یا به آسیب اجتماعی تبدیل 
می شود. هنوز چند صباحی از بروز بارقه های 
بلوغ در او نگذشته و به قول قدیمی ها تازه پشت 
لبش سبز شده اما چشمان گودرفته و چهره 
زردش حکایت از واقعیتی تلخ دارد. سیگاری 
روشن می کند و در جواب چشمان پرسشگر 
خبرنگار ایرنا می گوید: تک فرزند خانواده 
هستم و پدر و مادرم هر چه می خواستم به 
سرعت برایم فراهم می کردند. هر دو تا دیروقت 
کار می کنند و از این بابت همیشه آزاد و رها با 
دوستانم اوقات می گذراندم. پکی به سیگار 
می زند و درباره اولین تجربه مصرف مواد 
مخدرش می گوید: در میهمانی تولد یکی از 
دوستانم، نتوانستم در مقابل تعارف به کشیدن 
مواد مقاومت کنم و با این باور که همین یک بار 
است و تکرار نمی شود در جمع آنان نشستم اما 
شد همان که نباید می شد. اما شانس آوردم پدر 
و مادر سریع متوجه شدند و من را به کنگره ۶۰  
آوردند تا تحت درمان ترک قرار بگیرم وگرنه 
معلوم نبود اوضاع و روزگارم چگونه پیش 
می رفت. با گفتن موفق و سالمت باشی و از این 
به بعد بیشتر مراقب باش از او دور می شوم اما 
تمام فضای ذهنم به خانواده ای فکر می کند که 
قرار بوده با برآوردن نیازهای عاطفی، جسمی 
و فکری اعضای خود، بسترهای رشد و پرورش 
شخصیت و سازگاری بعدی آنان را فراهم سازد 
اما توجه بیش از حد و احیانا گسستگی روابط، 
استرس و تضاد میان اعضا، باعث شده تبعاتی 
همچون عزت نفس پایین، کاهش استقالل 
و اختالل در اجتماعی شدن و کشیده شدن 
به سمت رفتارهای پرخطر همچون مصرف 
مواد مخدر را رقم بزند. کندوکاو در میزان تاثیر 
رفتار والدین بر افزایش یا کاهش رفتارهای 
پرخطر نوجوانان، ایرنا را برآن داشت تا با 
علیرضا نوروزی روانپزشک و عضو مرکز ملی 
مطالعات اعتیاد به گفت و گو بنشیند و برخورد 
مناسب والدین در مواجهه با فرزندی که 
مصرف کننده مواد است را جویا شود. نوروزی 
در این گفت و گو، با تاکید بر اینکه فرزندپروری 
سوق  از  پیشگیری  عامل  نخستین  موثر، 
نوجوانان به مصرف مواد مخدر است، توضیح 
داد: فرزند پروری موثر از دو مولفه مجموعه 
مهارت های والدین برای ایجاد دلبستگی در 
فرزندان و ایجاد تعهد در آنان نسبت به ارزش ها 

و انتظاراتی که خانواده دارد تشکیل می شود. 
 آموزش در کالس های مراکز سالمت

وی با تاکید بر اینکه این مهارت ها با آموزش 
در کالس هایی که مراکز سالمت جامعه 
تحت نظر روانشناسان وزارت بهداشت به 
خانواده ها ارائه می شود، قابل یادگیری است، 
یادآور شد: محتوای این دوره های آموزشی 
برای والدینی که فرزندان هفت تا دوازده سال 
یا دوازده تا هفده سال دارند متفاوت است و 
به والدین در ایجاد محیطی با کیفیت، گرم و 
صمیمی کمک می کند. به بیان این روانپزشک، 
به والدین آموخته می شود که از طریق بهبود 
کیفیت ارتباط با فرزندان، چطور رفتارهای 
مثبت آنان را ببینند و تقویت کنند و احیانا 
اگر دارای  فرزندی با رفتارهای مشکل آفرین 

هستند چگونه او را مدیریت کنند.
 دالیل مصرف مواد مخدر

نوروزی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر در 
فرزندانی که این مهارت ها را از والدین کسب 
می کنند به شدت کاهش می یابد، خاطرنشان 
کرد: هرگز فراموش نکنیم که رابطه میان 
والدین و فرزندان، باید ترکیبی از محبت و 
محدودیت باشد تا منجر به ایجاد دلبستگی 
و تعهد شود و با این حساب، رابطه والدین با 
فرزندان اصال نمی تواند دوستانه باشد بلکه باید 
یک رابطه والد فرزندی با کیفیت و صحیح و 
اصولی باشد که در آن مهارت های دوستیابی 
آموخته می شود. وی یادآور شد: در روابط 
دوستانه محدودیت وجود ندارد به همین دلیل 
عنوان می شود که والدین نمی توانند با فرزندان 
فقط دوست باشد بلکه باید به هنگام وظایف، 
انتظارات، قوانین خانواده و ارزش ها را با زبان 
صریح و روشن با فرزند در میان بگذارند و از او 
بخواهند نسبت به آن پایبند باشد. عضو مرکز 
ملی مطالعات اعتیاد تصریح کرد: البته این امر 
منوط به این است که صمیمیت و دلبستگی 
قوی در خانواده شکل گرفته باشد و در این 
صورت است که فرزندان هم انتظارات خانواده 

را برآورده  می کنند.
 مسئولیت پذیری را چگونه تقویت کنیم؟

نوروزی با یادآوری این موضوع که دوستان 
و همساالن نقش برجسته ای در بروز رفتارهای 
مثبت و منفی فرزندان دارند، به خانواده ها توصیه 
کرد: در دایره دوستان، هم مهارت های جدید 
آموخته می شود و هم بسیاری از چیزها تبادل 
پیدا می کند. در نتیجه اینکه والدین باید در 
کنار آموزش مهارت های دوستیابی به فرزندان، 
مسئولیت پذیری در قبال انتخاب دوست را هم 
در او تقویت کنند. وی ادامه داد: همواره شنیده 
می شود که فرد تمامی مشکالت و اعتیاد خود را 
ناشی از دوست ناباب عنوان می کند در حالی که 
این اصال صحیح نیست و آن دوست انتخاب او بوده 
است. پس باید مسئولیت آن را قبول کند و اینگونه 
نباشد که هر کاری دوست دارد انجام دهد و بعد 

بگوید خودم نبودم و تحت تاثیر دوستانم بودم! 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
با اشاره به مشکل آفرینی کرونا در نظام سالمت، گفت: اگر 
کرونا نبود قطعا نظام سالمت تواناتر عمل می کرد. تیم سالمت 
ما کمرش زیر بار کرونا خرد شده است حتی یک روز آسایش 
نداشتیم. امیدوارم تیم بعدی وزارت بهداشت و نظام پزشکی با 
همکاری با یکدیگر از پس مشکالت برآیند. دکتر محمدمهدی 
گویا در حاشیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی مستقر در 
محل برگزاری انتخابات در سالن همایش های رازی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، گفت: مهمترین مشکالتی که االن بر سر 
راه ما وجود دارد بیماری کرونا است. حل مساله کرونا اهمیت 
فوق العاده زیادی دارد؛ بنابراین رئیس بعدی سازمان نظام 
پزشکی و وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید این موضوع را 
در اولویت خود قرار دهد و تونایی باالیی داشته باشد و بداند 
با چه مشکالتی روبرو است و چه راهکارهایی مقابل اوست. وی 
افزود: هم وزیر بهداشت بعدی و هم رئیس جدید سازمان نظام 
پزشکی باید تجربه کشورهای موفق در مدیریت کرونا را مقابل 
خود قرار دهند و تصمیم گیری کنند هر چند بخشی از مشکالت 

کرونا مربوط به تحریم ها است و شاید خیلی از همکاران پزشک 
ندانند این تحریم ها چه تاثیری منفی بر کنترل کرونا گذاشته 
است و ما را در دسترسی به واکسن، دارو و حتی امکانات 
بهداشت فردی با مشکل جدی مواجه کرده است. گویا ادامه داد 
همچنین باید بدانیم اگر قرار باشد مشکل کرونا حل شود نیاز به 
یک تصمیم جمعی دارد و اینگونه نیست که تنها وظیفه وزارت 
بهداشت است اگر در استانی موارد ابتال افزایش یافته است.  آمار 
باال رفته زیرا مردم نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند و با تیم 
سالمت همکاری الزم ندارند. اگر همکاری الزم صورت گیرد و به 
تیم سالمت اعتماد کنند و حرف های تیم سالمت را باور داشته 

باشند شرایط بهتر خواهد شد. 
 شیوه پیگیری طرح تحول سالمت

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
ادامه داد: وقتی در گردهمایی ها و مراسمات مختلف نکات 
بهداشتی رعایت نمی شود نباید انتظار داشت که این بیماری به 
راحتی کنترل شود. مردم باید توصیه های نظام سالمت را باور 
داشته باشند و فارغ از هرگونه تفکر سیاسی به توصیه ها عمل 

کنند. وی درباره شیوه پیگیری ادامه  راه طرح تحول سالمت، 
اظهار کرد: هرکسی درمورد طرح تحول سالمت یک تفسیر برای 
خود دارد و باید دید آنهایی که صحبت طرح تحول را می کنند 
منظورشان چیست؛ شاید منظورها متفاوت باشد. مهمترین 
وجهه طرح تحول سالمت یعنی عدالت در سالمت، یعنی 
دسترسی همگانی به درمان فارغ از محل زندگی و دین و اندیشه 
افراد. زمانی که از طرح تحول صحبت می شود موضوع عدالت 
در دسترسی مهم است و آیا قابل اجرا است؟ اگر هست، چگونه 
باید آن را اجرا کرد؟ باید در این مورد صحبت کرد وگرنه حرف 
زدن در حد شعار کافی نیست. وی افزود: این دولت با یک مشکل 
اساسی به نام کرونا روبرو شد کرونا هم نظام سالمت را تخت تاثیر 
خود قرار داد و هم هزینه های کمرشکن داشته است و شوخی 
نیست میلیون ها نفر بیمار شدند و اگر تصور کنیم هرکدام دو روز 
درمان می خواهند، هزینه ها چقدر خواهد شد؟اگر کرونا نبود 
قطعا نظام سالمت توانا تر عمل می کرد. تیم سالمت کمرش 
زیر بار کرونا خرد شده است حتی یک روز آسایش نداشتیم. 
امیدوارم تیم بعدی با همکاری با یکدیگر از پس مشکالت برآیند.

یک فوق تخصص عفونی اطفال و رئیس بخش عفونی 
بیمارستان کودکان مفید با اشاره به وضعیت ابتالی کودکان به 
گونه هندی کرونا یا همان کرونای دلتا که این روزها در کشور 
شیوع پیدا کرده است، گفت: کودکان بیشتر ممکن است به 
ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجیره انتقال 
هم قرار گرفته و به راحتی می توانند بیماری را به دیگران نیز 
منتقل کنند. دکتر عبدا... کریمی وضعیت ابتالی کودکان 
به کرونای دلتا یا همان واریانت هندی ویروس کرونا، گفت: 
کرونای دلتا نسبت به ویروس اصلی و همچنین ویروس آلفا 
)واریانت انگلیسی ویروس کرونا( چند ویژگی دارد؛ یکی از 
ویژگی هایش این است که سرعت انتقال آن بسیار بیشتر بوده 

و قدرت سرایتش ۶۰ درصد نسبت به ویروس آلفا باالتر است. 
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که در واریانت انگلیسی 
کرونا یا ویروس آلفا، یک نفر می توانست بین دو تا چهار نفر را 
مبتال کند، اما در ویروس دلتا یک نفر مبتال می تواند هشت 
نفر دیگر را هم مبتال کند. کریمی با بیان اینکه کودکان نیز 
می توانند با ویروس دلتا درگیر شوند و ابتال به این ویروس در 
کودکان هم ممکن است که اتفاق افتد، گفت: کودکان بیشتر 
ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در 
زنجیره انتقال هم قرار گرفته و به راحتی می توانند بیماری را 
به دیگران هم منتقل کنند. بنابراین هم سرعت انتقال ویروس 
کرونا،  هم شدت آن و هم تعداد افرادی که درگیر می کند، در 

گونه دلتا بیشتر است.
 عالئم کرونای دلتا در کودکان

وی با بیان اینکه در ویروس دلتا دو یا بیشتر جهش اتفاق 
افتاده است، درباره عالئم کرونای دلتا در کودکان اظهار کرد: 
به طور کلی عالئم ویروس کرونا شبیه به هم است، اما عالئمی 
مانند حالت سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، استفراغ، بدن درد 
و سردرد ممکن است در کودکان مبتال به کرونای دلتا دیده 
شود. البته سرفه کمتر دیده شده است. با این حال اگر عالئم 
شدت پیدا کند، می تواند ارگان های دیگر را هم درگیر کند و 
حتی مسائل ریوی ایجاد کند و عوارض التهابی را بروز دهد. 
کریمی با بیان اینکه کرونا می تواند در کودکان هم منجر به 
بیماری شدید و حتی مرگ و میر شود، گفت: در یک سال و نیم 
گذشته از زمان آغاز پاندمی کرونا ۷۷ مرگ در کودکان ناشی از 
کرونا در بیمارستان مفید داشتیم که البته ۹۲ درصد آنها یک 
بیماری زمینه ای داشتند، اما هشت درصدشان بیماری زمینه ای 
نداشته اند. وی تاکید کرد: البته باید توجه کرد که میزان مرگ 
و میر کرونا در کودکان کم است، اما مساله مهم این است که 
کودکان در زنجیره انتقال قرار می گیرند. در حال حاضر اگر 
وضعیت را نسبت به مشابه سال ۱۳۹۹ در نظر بگیرید، اکنون 
بیمارستان های اطفال ما تعداد موارد بستری بیشتر شده است. 
بنابراین در حال حاضر بخش های اطفال مان پر است و کمبود 
بخش هم داریم. در حالی که در سال قبل چنین موضوعی 

درباره بیمارستان های کودکان مطرح نمی کردیم.
 واکسیناسیون را سرعت بخشید

کریمی در پایان تاکید کرد: ما از مسئوالن می خواهیم که 
هر چه زودتر واکسن آورده و واکسیناسیون را سرعت بخشند. 
مسئوالن کشوری از وزارت بهداشت، دولت، مجلس و ... باید 
برای مردم ارزش قائل شده و واکسیناسیون را سرعت بخشند. 
در غیر این صورت این پاندمی تا مدت ها ادامه خواهد داشت. وی 
درباره وضعیت تزریق واکسن به کودکان در جهان نیز گفت: در 
حال حاضر فایزر تزریقش تا ۱۲ سال هم رسیده و به تدریج به 
سنین پایین تر هم می آورند، اما در سایر واکسن ها فعال تزریق 

در سنین باالی ۱۸ سال است.

قدرت ۶۰ برابری سرایت کرونای دلتا 

دکتر محمدمهدی گویا:

تهران و 3۱ مخاطره احتمالیتیم سالمت کمرش زیر بار کرونا خرد شده است
در تهران هر روز حوادث بسیاری رخ می دهد، آتش سوزی های 
گسترده و جزئی، طوفان، رعد و برق، زمین لرزه، تصادفات و 
حوادث مربوط به پمپ بنزین ها و.. این در حالی است که اگر از 
یک شهروند تهرانی سوال کنیم تهران را چند مخاطراه احتمالی 
تهدید می کند، درباره بعضی از این مخاطرات اطالعاتی ندارند. 
احمد بختیاری  در خصوص میزان آگاهی و آمادگی شهروندان 
تهرانی دربرابر مخاطرات و بحران های احتمالی پایتخت 
گفت: آماده سازی ساکنان یک شهر در برابر حوادث یکی از 
فاکتور های مهم آمادگی در برابر بحران هاست. وی ادامه داد: 
این در حالی است که برخی شهروندان تهران حتی نمی دانند 
که چه مخاطراتی در تهران وجود دارد. در شهری که شهروندان 
نمی دانند چه حوادثی ممکن است رخ دهد پس قطعا برای آن 
آماده نیستند. مدیر عامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران 
گفت: شاید شهروندان درباره زمین  لرزه ای احتمالی که تهران 
را تهدید می کند اطالعات داشته باشند، اما این فقط یکی از 
مخاطراتی است که تهران را تهدید می کند. همین امر باعث 
می شود حین وقوع حوادثی از جمله پالسکو رفتار شهروندان 
نادرست بود و نیرو های امدادی برای رسیدن به ساختمان با 
دردسر روبه رو شوند. این مدرس امداد و نجات با بیان اینکه در 
دنیا ۴۳ حادثه طبیعی و انسان ساز ممکن است رخ دهد گفت: 
حادثه سیل هم انسان ساز و هم طبیعی است؛ طبیعی آن است که 
بر اثر بارش رخ می دهد و انسان ساز بر اثر باز کردن سد به وجود 
می آید. حوادث فروچاله، نشست زمین، طوفان و... حوادثی است 
که می تواند در تهران رخ می دهد. احتمال وقوع حدود ۳۱ حادثه 
طبیعی و انسان ساز در تهران وجود دارد. وی ادامه داد: از آنجایی 
که این مخاطرات را نمی شناسیم، پس اقدامات قبل، حین و 
بعد از آن را هم بلد نیستیم. بختیاری اظهار کرد: شهر تهران نیز 
تاب آوری و زیرساخت برای دوام آوردن در برابر حوادث را ندارد. 
می بینیم حین وقوع یک طوفان سنگ های ساختمان می ریزد، 
یا وسایل یک کارگاه ساختمانی به بیرون پرت می شود، چرا که 
فردی که در این کارگاه کار می کند حتی ذهنیت این را هم ندارد 

که طوفان یکی از مخاطرات تهران است. 
 تهران در برابر حوادث آماده نیست

وی افزود: پس به راحتی می توان گفت تهران در برابر حوادث 
آماده نیست، چرا که نه در دانشگاه، نه در مدرسه، نه در رسانه ها 
و.. نگفتند که ساکنان تهران شما با این تعداد از حادثه رو به رو 
هستید. برخی از شهروندان حتی فرق میان رانش و فروریزش 
را نمی دانند، این در حالی است که در این خصوص باید 
فرهنگ سازی شود. مدیر عامل سازمان مردم نهاد خانه نجات 
ایران اظهار کرد: حدود سال ۹۵، قرار شد سند خطرپذیری شهر 
تهران آماده شود که به پنج حادثه تهران در آن اشاره شد. برای 
هر کدام از محله ها این مخاطرات نوشته شد که کدام محله از 
سوی کدام  یک از این مخاطرات تهدید می شود. اما متاسفانه 
اطالع رسانی آن، آنطور که باید انجام نشد. وی ادامه داد: با این 
شرایط آسیب پذیری بسیاری در برابر حوادث داریم. مثال مالرد 

زلزله رخ می دهد و ترافیک تهران قفل می شود. 
 جزئیات انبار نفت شهران

بختیاری با اشاره به انبار نفت شهران گفت: بر اساس مصوبات 
قرار بود این انبار نفت جا به جا شود اما این اتفاق نیفتاد. وی در 
خصوص حوادث تهران گفت: در تهران همانند بسیاری شهرها 
مخاطراتی طبیعی زلزله، سیل، فروریزش، رانش، رعد و برق، 
طوفان، بهمن و.. اتفاق می افتد. سال گذشته در تهران بهمن 
اتفاق افتاد اما برخی اصال تصور این را هم نداشتند که امکان دارد 
این حادثه در تهران رخ دهد؛ یا مثال وقتی می گوییم خطر سیل 
تهران را تهدید می کند برخی می پرسند چطور ممکن است سیل 
در تهران رخ دهد. بختیاری ادامه داد: در بخش انسان سازها از 
انبار نفت تا انبار صنایع موشکی و... وجود دارد که ممکن است 
دچار آسیب شوند. اینها باعث رخداد حادثه می شود. همچنین 
حوادث حمل و نقلی نیز در تهران رخ می دهد. حوادث آتش سوزی 
ساختمان ها، مراتع و.. نیز از مخاطرات تهران است. مدیرعامل 
سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران در خاتمه با تاکید بر لزوم 
آموزش ایمنی در همه سنین به ویژه دانش آموزان تاکید کرد:  

باید ایمنی در مدارس آموزش داده شود .

وقتی افسردگی فصل نمی شناسد
یک روانشناس در خصوص چرایی و علت های افسردگی 
فصلی توضیحاتی داد. فاطمه کوهپایه زاده رو انشناس در رابطه 
با چرایی افسردگی فصلی و علت هایی که باعث بروز آن می شود، 
اظهار کرد: افسردگی فصلی، نوعی اختالل افسردگی است که 
فردی که در اغلب اوقات سال از شرایط روانی نرمال برخوردار 
است معموال در مواقع خاصی از سال دچار عالئم اختالل 
افسردگی می شود که ابتال به این اختالل در اوابل فصول اتفاق 
می افتد و در پاییز و زمستان شایع تر است. وی بیان کرد: در طول 
این فرآیند و با تغییر فصل، فرد شاهد تغییراتی در خلق و خو و 
روحیات خود می شود که از آن جمله می توان به بی حوصلگی، 
کسالت، احساس غم شدید و ناتوانی در لذت بردن، بی اثر بودن، 
بی هدفی، ناامیدی، زودرنج بودن، احساس خواب آلودگی و 
درماندگی اشاره کرد که از عالئم شایع افسردگی فصلی هستند 
که در این مدت، افراد نسبت به انجام فعالیت های روزانه بی رغبت 
می شوند و از احساس پوچی رنج می برند که این نوع از افسردگی, 
معموال از دوران جوانی شروع می شود و در میان زنان، شایع تر 

از مردان است. 
 تبعات اختالل افسردگی فصلی

کوهپایه زاده گفت: برای کاهش تبعات اختالل افسردگی 
فصلی باید در فصول سرد سال، افراد مبتال، فعالیت های روزانه 
خود را افزایش دهند و بیشتر، در معرض هوای آزاد و نور خورشید 
قرار بگیرند که سحرخیزی، ورزش، تغذیه مناسب و شرکت در 
فعالیت های گروهی می تواند به بهبود حاالت روانی این افراد کمک 
کند. وی با اشاره به درمان افسردگی فصلی ادامه داد: به منظور 
درمان باید گفت که ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانی می تواند 
موثر باشد که یکی از موثرترین درمان ها، رفتار درمانی شناختی 
CBT است که این درمان بر روش های رفتار درمانی شناختی 
مانند شناسایی افکار منفی و جایگزین کردن آن ها متکی به افکار 
مثبت است که در کنار این روش، شیوه ای که به آن فعال سازی 
رفتاری نیز گفته می شود هم به کار می رود که هدف از فعال سازی 
رفتاری این است که به فرد کمک کند فعالیت هایی را که برایش 
لذتبخش و جذاب هستند، شناسایی کند و به این ترتیب, فرد 

می تواند روز های پاییزی و زمستانی را براحتی بگذراند. 

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از صدور 
نمون برگ های ۶ و ۷ هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه 
نهم خبر داد. مسعود شکوهی در این باره گفت: فرآیند 
هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس برنامه پیش بینی 
شده در حال انجام است و آزمون های توانایی و رغبت 
دانش آموزان در سال گذشته دریافت شده است. وی 
ادامه داد: تا پایان بهمن دانش آموزان پایه نهم  فرصت 
داشتند  در آزمون های توانایی و  رغبت شرکت کنند و 
همچنین فرم های نظرخواهی از دانش آموزان، معلمان و 
والدین و همچنین مشاور مدرسه، از دی ماه تا هفته اول  
اردیبهشت برای تکمیل شدن  در اختیار بود. مدیرکل امور 
تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
خاطرنشان کرد: بحث اعالم ظرفیت شاخه ها و رشته های 
تحصیلی مناطق  که در واقع اعالم میزان ظرفیت پذیرش 
توسط مناطق است ، از اسفند آغاز شده و تا دهم اردیبهشت 
این فرآیند ادامه داشت. وی افزود: مهمترین کاری که باید 
انجام بگیرد ثبت نتایج امتحانات برای بررسی عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان است که به وسیله مدیران مدارس 
و از طریق انتقال به سیستم دانا به سامانه همگام صورت 

می گیرد. همچنین این ارسال نمرات با لحاظ کردن ثبت 
نمرات غائبین موجه و حتی معترضان به نتایج امتحانات از 
چهاردهم تیرماه آغاز شده است و از پانزدهم تیرماه، امکان 
ارسال نمرات به تدریج از مناطق فراهم شده است. شکوهی 
خاطرنشان کرد: برای هر منطقه ای که نمراتش را به وسیله 
مدیر منطقه تایید کند، حداکثر بازه زمانی ۳ روزه در نظر 
گرفته شده است و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پردازش نمرات 
آغاز می شود و نمون برگ های ۶ و ۷ هدایت تحصیلی ویژه 
دانش آموزان صادر می شود. وی ادامه داد: نکته بسیار مهمی 
که در اینجا حائز اهمیت است، آن است که نمون برگ های ۶ 
و ۷ با ارزیابی دانش آموزان در سطح منطقه صادر می شود و 
هر منطقه ای که نمرات دانش آموزان را ارسال کند حداکثر 
ظرف ۴۸ ساعت نمونه برگ های ۶ و ۷ دانش آموزان صادر 
می شود. مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی  ادامه داد: تا امروز بیش از ۱۴۰ منطقه 
آموزش و پرورش که نمرات دانش آموزان را تایید و ارسال 
و توسط مدیر منطقه تایید نهایی شده است صدور نمون 
برگ ۶ و ۷ آنها انجام شده است و اکنون نیز در دسترس 
است. شکوهی خاطرنشان کرد: حداکثر تا پایان تیرماه 
تمامی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 

فرصت دارند که  نمرات را ارسال کنند البته توصیه ما این 
است که هر چه سریع تر این اتفاق رخ دهد تا دانش آموزان 
و خانواده ها بتوانند بدون دغدغه نمون برگ های شماره ۶ و 
۷  ویژه هدایت تحصیلی را دریافت کنند تا بتوانند هرچه 

سریع تر انتخاب مدرسه و رشته تحصیلی را انجام  بدهند. 
 اهمیت فراهم بودن زیرساخت ها 

شکوهی  با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های الزم  گفت: 
در هر صورت من تاکید می کنم  زیرساخت سامانه کاماًل  
فراهم است تمهیدات الزم دیده شده است و هر منطقه ای که 
مدیران مدارس نمرات را ارسال کرده باشند که  اطالعیه آن 
نیز قباًل صادر شده است دانش آموزان نسبت به خود و سپس 
نسبت سایر دانش آموزان مورد سنجش قرار می گیرند و رتبه 
آنها مشخص می شود لذا باید نمرات تمام دانش آموزان به 
سامانه منتقل شود تا این امر قابل اجرا باشد. بر اساس گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، 
شکوهی ادامه داد: نمون برگ های ۶ و ۷ که صادر شد برای 
مدرسه های مبدا و مقصد نیز قابل رویت می شود و نیازی به 
حضور دانش آموزان و والدین در مدرسه نیست و می توانند این 
نمون برگ ها را از سامانه همگام دریافت کنند و از همان طریق 

برای ثبت نام نیز اقدام کنند.

صدور »نمون برگ« های ۶ و ۷ هدایت تحصیلی پایه نهمی ها 
نیازی به حضور والدین در مدرسه نیست



حمیدرضــا صدر، نویسنــده، منتقــد سینمــا 
و مفسرورزشی پس از یک دوره مبارزه با بیماری 
سرطان در روز جمعه )2۵تیرماه( و در سن ۶۵سالگی 
درگذشت. او متولد 3۰ فروردین ماه ۱33۵ در شهر 
مشهد بود. »صدر« دانش آموخته رشته برنامه ریزی 
شهری در دانشگاه تهران و لیدز انگلستان بود. او در 
کنار فعالیت هایی که به آنها شناخته می شود تجربه 
شاعری و عکاسی را هم در فعالیت هایش دارد. درآمدی 
بر تاریخ سیاسی سینمای ایران، پیراهن های همیشه، 
نیمکت داغ )از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن 
و ژوزه مورینیو(، روزی روزگاری فوتبال ) فوتبال و 
جامعه شناسی(، پسری روی سکوها )وقایع نگاری 
چهاردهه ای فوتبال ایران(، تو در قاهره خواهی مرد 
)رمان تاریخی درباره محمدرضا پهلوی(، یه چیزی بگو 
)نوشته الوری هالس اندرسن( و سیصدوبیست وپنج 
)رمان تاریخی درباره حسنعلی منصور( از جمله 
کتاب های منتشرشده او به شمار می روند. »صدر« 
در برنامه های زنده فوتبالی زیادی در شبکه سوم 
سیما حضور داشت. او همچنین در برنامه »آن سوی 
نیمکت« در شبکه ورزش به عنوان کارشناس شرکت 
می کرد. این کارشناس ورزشی در تفسیرهایش 
ویژگی ها و لحن خاص خود را داشت و از اطالعات 
تاریخی اش بهره می برد. اولین یادداشت سینمایی که 
از »صدر« به چاپ رسید، نقدی بود بر یکی از فیلم های 
جان فورد که آغاز همکاری او با مجله فیلم را رقم زد. 
او همچنین درباره تجربه اش در مجله هفت بیان 
کرده بود: »هفت مجله ای بود که قصد مردمی شدن 
نداشت و برای اقلیت می نوشت، روی جلدش را 
نمی فروخت و مصاحبه هایش انتخاب شده بودند. 
در سال های همکاری ام با »هفت«، یک مصاحبه با 
سهراب شهیدثالث، فیلمساز فقید ایرانی در شیکاگو و 
همچنین یک مصاحبه با فرخ غفاری، سینماگر ایرانی 
در پاریس داشتم. تعطیلی ناجوانمردانه مجله »هفت« 
آن قدر برایم تلخ بود که دیگر در مورد سینما ننوشتم 
و در هیچ مجله و برنامه سینمایی به فعالیت مداوم 
نپرداختم.« او در عین حال می گفت: »نقد فیلم در دنیا 
تمام شده است و مخاطبان خودشان صاحب نظرند، 
چرا که نسل جدید این امکانات را دارند که فیلمی 
را بارها ببینند و در موردش صحبت کنند.« صدر 

همچنین درباره ترجمه کتاب )یه چیزی بگو( گفته 
بود: در دوره ای که برای درمان همسرم که به سرطان 
مبتال شده بود به آمریکا رفته بودیم این کتاب را در 
کتابخانه یکی از اقوام همسرم که روانشناس اجتماعی 
است پیدا کردم. این کتاب موشکافانه به نقد جامعه 
آمریکایی می پردازد. او معتقد بود: کتاب هایی را 
ترجمه کردم که دوست شان داشتم و خودم را در حوزه 
ترجمه و دیگر حوزه هایی که واردشان شده بودم، 
آماتور می دانم. حمیدرضا صدر همچنین درباره این که 
چگونه اقتصاد، شهرسازی، سینما و فوتبال را در کنار 
هم ادامه داده اظهارکرده بود: »شاید در ظاهر متفاوت 
باشند اما اگر تاریخ را پایه و اساس قرار دهیم، همه 

به هم متصل اند.«
 دلنوشته چهره های هنری 

پس از اعالم خبر درگذشت حمیدرضا صدر منتقد 
سینما و مفسر فوتبال، چهره های فرهنگی و هنری با 
انتشار دلنوشته هایی در فضای مجازی یاد و خاطره 
او را گرامی داشتند. برزو ارجمند با انتشار عکسی 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »انگشت شمارن 
آدم هایی که تاثیر شگرف بر زندگی دیگران می گذارن، 
با حرفاشون می تونی عاشق بشی، می تونی نگاهت به 
زندگی رو عوض کنی، می تونی سطح سوادت و باال 
ببری و مهمتر از همه می تونی آدم تر زندگی کنی 
و تاثیر دکتر صدر اینگونه بود، پسوند آدم حسابی و 
عالیجناب برازنده اینگونه افراد است، عالیجناب دکتر 
حمیدرضا صدر جایتان همیشه در قلب ما سبز خواهد 
بود.« نگار جواهریان بازیگر سینما نیز با انتشار عکسی 
نوشت: »خیلی متاسفم... حیف، حیف، حیف. آرزوی 
صبر می کنم برای مهرزاد و غزاله  نازنینم«. همچنین 
حبیب رضایی بازیگر سینما این گونه اندوهش را بر 
زبان آورد: »نشد… وقتی آمد… مرگ را می گویم، 
آنجا بودید، آقای دکتر نازنین و بی جانشین… نشد 
که بیشتر بمانید… یادم باشد هر زمان وقتش بود، 
در کنار صدها، این را هم بپرسم، از صاحب آسمان 
 و  زمین. غمگینم…بسیار،  بسیار و بسیار… همین.« 
بهمن فرمان آرا کارگردان پیشکسوت سینما نیز در 
سوگ حمیدرضا صدر گفت: »یک دوست دیگر هم ما 
را تنها گذاشت... افسوس وافسوس...« احسان کرمی 
مجری سابق تلویزیون و بازیگر تئاتر هم درباره زنده 

یاد حمیدرضا صــدر نوشت: »رفیقم بود و عضوی از 
خانواده ام؛ همیشه در کنارم بود. همیشه یک مشاور 
و راهنمای بی نظیر. همیشه همراه من و خانواده ام. 
دکتر صدر نه فقط باسواد بلکه آگاه بود. نازنین به معنی 
واقعی… از شبی که فردایش برای آزمایش می رفت 
و از زمانی که آن جواب لعنتی آمد تا امروز دل من و 

همسرم آرام نداشت.«
 صریح، مودب و بی غرض

مجید اسالمی منتقد سینما نوشت است: »همیشه 
پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد. حمید را با شور؛ 
شوق و اشتیاقش به یاد می آورم و با وقار و شرافتی 
که کمیاب است. پرانرژی و کم طاقت. صریح، مودب 
و بی غرض. با شیوه  حرف زدنی ویژه و به یادماندنی 
)با جمله های کوتاه و بریده و حرکت دست ها(. 
سنت شکن بود و درعین حال اهل به جاآوردن آداب 
اجتماعی. خشمگین در قبال بی عدالتی و طرفدار 
جوان ها. بی عقده )صفتی بسیار کمیاب( و سخت کوش. 
حضورش در تحریریه  فیلم در سال های دور برای 
ما جوان ترها غنیمتی بود. او یک تکیه گاه بود، برای 
همه  دوستانش )که کم نبودند( و بعدتر در مجله  
ناکام »هفت« چهره ای بی جایگزین بود. با حمایتی 
همه جانبه. او یکی از مهمترین آدم های زندگی 
من بود. مریضی اش را از دور تعقیب کردم. مشابه 
مریضی برادرم بود و به خبرهای خوبی که گه گاه 
می رسید خوش بین نبودم. این مسیر را می شناختم 
که پراز رنج و تلخ کامی بود و تجسم او )با آن همه 
کم طاقتی( در چنین مسیر دشواری دردناک بود. 
برای همین پست های اینستاگرامی اش )هرچه بود( 
مایه ی دلگرمی بود )کامنت های معصومانه  طرفداران 
فوتبالی اش را که گه گاه طلبکارانه بود با ظرافت و 
بزرگواری جواب می داد(. این ریسمانی بود سست 
برای آویختن به زندگی. حمید، بعداز بی تا شباهنگ و 
عباس عبدی عزیز سومین عضو تحریریه »هفت« است 
که از دست می رود. او را در جلسه  یادبود بی تا به یاد 
می آورم. با همان وقار و مهربانی همیشگی و تاثری که 
به خاطر لطفی بود که به جوان ترها داشت. کمتر پیش 
می آمد که فقط نظاره گر باشد. اما آن روز فقط گوشه ای 
نشسته بود و هیچ نمی گفت. در سکوتی کمیاب و شاید 

پیشگویانه. زندگی گاهی به کابوس می ماند.
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رو به رو

علیرضا خمسه درباره کتاب جدیدش 
که روایتگــر نگرش، مقــاالت، شعرها، 
نمایشنامه ها، فیلمنامه ها، مطالبی که 
ترجمه شده، نگاهش به زندگی و جامعه 
طی سال های گذشته بوده است، بیان 
کرد: پرداختن به خاطراتی که از لحظه 
تولد تا همین اکنون رخ داده، برایم 
بسیار جالب بود، در واقع اینها یادگاری هایی است که دوست 
داشتم از من باقی بماند. خمسه درباره کتاب جدیدش به نام 
»خمسه به روایت خمسه« بیان کرد: این کتاب در اصل 
روزشمار، ماه شمار و سال شمار زندگی من از آغاز تا لحظه 
حاضر را دربرمی گیرد. البته این موارد تنها یک فصل از کتاب 
است. من تالش کردم تا تمام وقایع را از روز تولدم و اینکه در 
چه سالی متولد شدم و چکار کردم تا لحظه حاضر را بیان 
کنم. مثال سال گذشته 2 فیلم بازی کردم یک تئاتر کار کردم، 
مطلبی یا یادداشتی نوشتم، همه در این بخش کتاب آمده 
است. او ادامه داد: عالوه بر این موضوعات، این اثر دربرگیرنده 
مطالبی است که طی سال ها در مجالت و نشریات از من چاپ 
شد یا اگر فیلمنامه، نمایشنامه  و شعر یا مطلبی را ترجمه کردم 
همه را انتخاب کردیم و تبدیل به یک جلد کتاب شد. در این 
کتاب منتخبی از مصاحبه ها آورده شده است. در واقع اینها 
یادگاری هایی است که دوست داشتم از من باقی بماند. این 
هنرمند افزود: همانطور که در عنوان کتاب آمده است این اثر 
»خمسه به روایت خمسه« است یعنی خمسه توسط خودش 
روایت شده است. این کتاب روایتگر نگرش، مقاالت، شعرها، 
مطالبی که ترجمه شده، نگاهش به زندگی و جامعه طی 
سال های گذشته بوده است و به کوشش امید نجوان گردآوری 
و نوشته شده است. خمسه درباره اینکه ایده نگارش این کتاب 
از خودش بوده یا نویسنده، ادامه داد:  خانم توکا ملکی مدیریت 
انتشارات خط و طرح را می شناختم و با او صحبت کردم و 
گفتم دوست دارم مطالبی که طی سال ها نوشته ام در یک 
جلد کتاب قرار بگیرد، او نیز آقای امید نجوان را به من معرفی 
کرد. حدود یکسال ونیم، 2 سال زمان برد تا کتاب به رشته 
تحریر درآمد و برای چاپ آماده شد. این بازیگر اضافه کرد: 
پرداختن به خاطرات برایم بسیار جالب بود و از اینکه همه آنها 
را در یک جلد کتاب دارم خوشحالم زیرا پیش از این پراکنده 
بودند و حاال عالوه بر اینکه در دسترس خودم است در اختیار 
دیگران هم قرار خواهد گرفت. وی درباره دیگر موضوعاتی که 
در این کتاب آمده است بیان کرد: به طور مثال من فیلمنامه ای 
به نام »معجزه خنده« به همراه شخص دیگری نوشتم و آقای 
یدا... صمدی آن را ساخت و فیلمنامه دیگری با آقای ایرج 

طهماسب نوشته بودم که در این کتاب آمده است.
 کتاب »ماموریت آقای شادی«

خمسه با تاکید بر اینکه کتاب دیگری از خاطرات  فیلم ها و 
نمایشنامه ها به زودی منتشر خواهد شد، گفت: در یک کتاب 
دیگری که عنوان آن »ماموریت آقای شادی« خواهد بود 
به حواشی، خاطرات و اتفاقات رخ داده در طی این سال ها 
پرداختم و اکنون در مراحل پایانی انتشار قرار دارد. این هنرمند 
تصریح کرد: مهمترین چیزی که اکنون قابل ذکر است این 
است که من سعی کردم به سهم خودم باعث آشتی مخاطب 
با کتاب شوم و با هر وسیله دیگری باعث شوم حداقل ۵۰۰ 
جلد کتاب خریداری شود و به نوعی به صنعت نشر و چاپ 
کمکی کرده باشم تا روی پای خودش بماند. دلم می خواست 
خودم هم قدمی بردارم و از این طریق باعث شوم که حتی 
یکبار دیگر درباره کتاب صحبت شود حتی اگر بگویند چقدر 
مطالب آن بد بود ولی همین هم باعث می شود کتاب و بحث 
درباره آن دوباره میزبان محافل و جمع های فرهنگی شود. وی 
با بیان اینکه سال ها پیش می گفتند کتاب ارزان ترین کاالست 
افزود: یک بسته سیگار یا شکالت از یک جلد کتاب ممکن 
است گران تر باشد اما آنها تاریخ مصرف دارند و تمام می شوند 
درصورتیکه یک کتاب می تواند نسل به نسل بچرخد و هیچگاه 
تمام نمی شود. بنابراین همان آدمی که می گوید من پول ندارم 
کتاب بخرم قطعا برای تهیه هرچیز دیگری هزینه می کند. 
علیرضا خمسه اظهارکرد: در ایران ارزان ترین کاال کتاب است 
و اولین کاالیی است که با فشارهای اقتصادی از سبد فرهنگی 
خانواده جدا می شود. در عین حال کتابفروشی ها هم به طور 
مثال در شهری که ۱2 میلیون جمعیت دارد نهایتا ۵ کتاب 
می گیرد و شاید همان هم مدت ها در طبقات باقی بماند و 
کسی آن را نخرد. با این وجود من هم به عنوان تعارف می گویم 
اگر بازهم کسی هست که نمی تواند کتاب تهیه کند، من 

حاضرم آن را تقدیمش کنم.

روابط عمومی پروژه »مه گرفتگی« 
درباره اخباری که در روزهای اخیر 
پیرامون این فیلم منتشر شده است، 
توضیحاتی را ارائه کرد. روابط عمومی 
پروژه »مه گرفتگی« توضیحاتی را 
درباره اخبار اخیر منتشرشده مربوط 
 به آن، به شرح زیر اعالم کــرده اســت. 
۱- »مه گرفتگــی« به تهیه کنندگی 
جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد 
متقاضی پروانه ســاخت شده است 
و طبیعتا پس از گرفتن پروانه ساخت 
درباره جزئیات عوامل و بازیگران آن 
توسط روابط عمومی فیلــم خبررسانی 
خواهـد شـد.2- فیلمنــامه نویــس 
»مه گرفتگی«، اسماعیل منصف است؛ 
نویسنده و کارگردان فیلم »زغال« است 
و سابقه موفقی در ساخت فیلم کوتاه 
دارد. 3-  تعجیل برخی از رسانه ها در 
انتشار جزئیات تاییدنشده و حتی انتشار 
حدسیات در قالب خبر موجب می شود 
اطالعات اشتباه و نادرست در اختیار 
مخاطبان قرار گیرد .4- ضمن احترام 
به تمامی رسانه های اصیل و حرفه ای، 
اخبار صحیح و قطعی در مورد پروژه 
فقط از جانب روابط عمومی پروژه  در 
اختیار عموم رسانه ها قرار خواهد گرفت.

نمایش فیلم های 
»کیارستمی« در مسکو

فیلم های عــباس کیـارستمــی، 
کارگردان فقید و نام آور ایرانی در مسکو 
در برنامه ای به نام »رترواسپکتیو« به 
نمایش در می آید. آثار تهیه شده به 
کارگردانی کیارستمــی در سینمای 
تابستانی گاراژ اسکرین در مسکو نمایش 
داده می شود و در چارچوب این برنامه 
عالوه بر چندین فیلم کیارستمی، در 
مورد فرهنگ و هنر ایران و چندین 
کارگردان شهیر ایرانی نیز گفت وگو 
می شود. برنامــه »رترواسپکتیو«ي 
ایرانی با سخنــان ماکسیم الونتسف، 
ایرانشناس روس گشایش یافت که در 
آن سیر تحولی و تکامل و پیشرفت های 
سینما، فرهنگ و نیز سیاست ایران در 
نیمه دوم قرن بیستم و تحوالت پیش و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران را 
تشریح کرد. انتظار می رود در چارچوب 
برنامه رترواسپکتیو، روز 24 ماه جوالی 
)2مرداد( یوگنــی گــوسیاتینسکی 
کارشناس فرهنگی روس، درباره آثار 
هنری کیارستمی و شماره آخر نشریه 
فرهنگی روسی »ایسکوستوا کینو« که 
به نقد و معرفی فیلم های این کارگردان 
نام آور ایرانی اختصاص یافته است، 
بپردازد. روز چهارم ماه اوت )۱3مرداد( 
هم کتاب ژان لوک نانسی، فیلسوف 
فرانسوی با نام »واقعیت فیلم: عباس 

کیارستمی« معرفی خواهد شد.

علیرضا خمسه در پی انتشار کتابش:
دوست داشتم این یادگاری ها باقی بماند

 
تلویزیــون

شبکــه نمــایش در هفته پیش رو به مرور 
آثار بازیگــر محبـوب فرانسوی-اسپانیایی، 
»ژان رنو« می پردازد. در کنار پخش آثار این 
بازیگر، فیلم های ســاعت ۱۵ ویژه تابستان 
و فیلم های خانوادگــی ساعت ۱۹ از دیگر 

برنامه های این هفته شبکه نمایش است.
 ساعت 1۳

فیلم و تله فیلم های ایرانی شبکه نمایش 
از شنبه 2۶ تیر تا یک مرداد پخش خواهد 
شد: قربانی، سکوت خدا، سرزمین بارانی، 
قناری، مانی وندا، ایستگاه سالم، آوازتهران 

نام فیلم های این بخش است.
 ساعت 1٥

باکس ثابت فیلم های ویژه تابستان شبکه 
نمایش که هر روز ساعت ۱۵ از این شبکه 
پخش می شود در هفته پیش رو بدین ترتیب 
خواهد بود: ســرقت طالیــی، رابین هود 
طغیانگر، معجزه برن، زیــارت، هــوک، 

آتشفشان دانته و توهم.
 ساعت 19 

فیلم های منتخب خانوادگی که بخش 
ثابت ساعت ۱۹ تابستان شبکه نمایش خواهد 
بود در هفته پیش رو به ترتیب شامــل این 
فیلم ها خواهد بود: حس دلتنگی، آنسوی 
اقیــانوس، رام وشــام، چــارلی و کارخــانه 
شکالت سازی، سفر به سالمــت، ضدگلوله، 

مسابقه.
 ساعت ٢1

ژان رنو مهمان این هفتــه شبکه نمــایش 
است. خوان مورنو، مشهور به ژان رنو، 
بـازیگر شناخته شده فرانسوی- اسپانیایی 
 در ۱۹۸3 و بــازی در فیلـم آخرین نبرد 
) The Last Battle( ساخته لوک بسون 
درخشید و با بازی در فیلم لئون: حرفه ای 
تبدیل به ستاره ای جهانی شد. سه نامزدی 
جایزه سزار فرانسه از جمله افتخارات این 
بازیگر است. فیلم های منتخب او در هفته 
پیش رو شامل این فیلم ها خواهد بود: 22 
گلوله، زره پوش، آبی بیکران، ساکت شو، 

گودزیال، رونین، پسران پرواز. 
 ساعت ٢۳

فیلم های ساعت 23 شبکه نمایش شامل 
این فیلم هاست: ردیاب،  تماس تصادفی، 
تجارت جهانی، فیلم سینمایی ایرانی و 
خاطره انگیز اجاره نشین ها )در شب عــید 
سعیدقربان(، عشق و هیوالها، مرز سه گانه 
 The Looming Storm  و طوفان ناگهانی
فیلم جدید شبکه نمایش که برای نخستین بار 
پخش خواهد شد. این فیلم محصول سال 
2۰۱۷ چین و اثر یودونگ است. فیلم داستان 
کارگری از کارخانه فوالد را روایت می کند 
که پس از اتفاق افتادن قتل های سریالی 
در شهر محل زندگی اش، تصمیم می گیرد 
برای یافتن این قاتل سریالی، به پلیس کمک 
کند. این فیلم جوایز متعددی از جمله جایزه 
بهترین کارگردان تازه کار جشنواره فیلم آسیا 

را برده است.
 ساعت یک بامداد  

منتخــب فیلم های کالسیک این هفته 
نمایش نیــز به ترتیب روز پخش: جاگرنات، 
التهاب ، ریفــی فی، اردک میلیون دالری، 
هالو )با بازی لوئی دوفونس(، ارتش ۵ نفره 
و تسخیرناپذیران )ساخته برایان دی پالما( 

هستند.

اولین خبر رسمی از 
فیلم »بنی اعتماد«

مجید قناد که مدتی است در شبکه هایی مثل جام جم 
فعالیت می کند، گفت: فرقی نمی کند برای کدام شبکه 
کار کنم، مهم سرگرمی بچه هاست. او همچنین تاکید 
کرد:  شایعه بیمارشدنم صحت نداشت؛ حالم خوب 
است و مشغول فعالیتم. مجید قناد، مجری کودک 
تلویزیون با رد شایعه بیمارشدنش و ابتالیش به کرونا 
که چندی قبل مطرح شده بود، توضیح داد: بسیاری 
با من تماس گرفته اند و نگران شده بودند. می خواهم 
بگویم من حالم خوب است و مریض نیستم و برای تمام 
بیماران آرزوی سالمتی دارم. او افزود: متاسفانه کسانی 
هستند که این شایعات را پخش می کنند و اصال قشنگ 
نیست؛ از نظر وجدانی باید ببینند چرا می خواهند با 
خبر بد جلب توجه کنند؟ چرا با خبر خوب این کار را 

نمی کنند، حتی به دروغ؟! در این شرایط که همه نگران 
آب وهوا و بچه های سیستان وبلوچستان هستیم، چرا 
باید با خبربد مردم را نگران کنیم؟ نمی دانم به دنبال 
چه چیزی هستند و به چه قیمتی. قناد که از مجریان 
پیشکسوت کودک ونوجوان تلویزیون است، در ادامه 
درباره برنامه اش، »لوبیافردا زودبیا« که چندی پیش 
مجری طرحش، حمید علیزاده  براثر ابتال به کرونا 

از دنیا رفت، عنوان کرد: پخش این 
برنامه  همچنان ادامه دارد و خودم 
تهیه کنندگی و کارگردانی آن را بر عهد 
دارم. »لوبیافردا زودبیا« جمعه ها ساعت 
۱۵و۱۵ از شبکه آموزش پخش می شود. 
او یادآور شد: برنامه »فرزندان ایران« را 

هم برای شبکه جام جم دارم. برنامه »لوبیافردا زودبیا« 
گلچین و ترکیبی از برنامه ها و تجربه های گذشته عمو 
قناد است؛ به اضافه برنامه هایی جدید که شامل گفتمان، 
شعر، موسیقی، مسابقه و نمایش عروسکی مثل مسابقه 
»گل گفتی آی گل گفتی« است. قناد در پایان در پاسخ 
به اینکه چرا دیگر در گروه کودک شبکه دو سیما فعالیت 
نمی کند و آیا درخواستی در این زمینه داشته است؟ 
گفت: شاید نیازی برای این درخواست نداشته اند ولی 
فرقی نمی کند همه جزو یک خانواده هستیم. چه من 
و چه همکارانم فعالیت کنیم مهم این است که بچه ها 

باید سرگرم شوند.

مجید  قناد:
من حالم خوب است

مرور آثار » ژان رنو « در » نمایش «

سوت پایان برای مرد فوتبال، سینما و ادبیات

درگذشت »حمیدرضا صدر« در ۶۵ سالگی
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آرمان ملی- احسان انصاری: تحلیل شرایط انتخابات ریاست جمهوری؛ چه گروهی که در انتخابات مشارکت داشته اند و چه گروهی که در انتخابات 
شرکت نکرده اند دارای اهمیت است. به نظر می رسد هر دو گروه با توجه به دغدغه هایی که داشته اند چنین تصمیمی گرفته اند. از یک طرف اصولگرایان 
با توجه به شرایط قابل پیش بینی انتخابات کار سختی در پیش نداشته اند و تقریبأ میزان رأی سال9۶ خود را در1400 تکرار کرده اند تا ابراهیم رئیسی به 
عنوان رئیس جمهور منتخب انتخاب شود. با این وجود اینکه چرا بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات مشارکت نداشته اند دارای اهمیت زیادی است. 
انگیزه و دغدغه های این بخش از جامعه دارای اهمیت است. این در حالی است که در یک پدیده نادر میزان آرای باطله در انتخابات، که آرای معنا داری 
است، نسبت به نفر دوم بیشتر بوده است. از سوی دیگر هنوز موضع اصالح طلبان نسبت به آینده این جریان و دولت رئیسی به صورت مشخص بیان 
نشده است. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوعات با سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصالح طلب گفت و گو کرده که 

در ادامه می خوانید.
 جریـــان اصــالحــات پـس از انتخـــابــات 
ریاست جمهوری1400 در چه وضعیتی قرار دارد؟ این جریان 
چه مسیری را برای آینده خود در نظر خواهد گرفت؟آیا 

اصالح طلبان به بازنگری در مبانی خود خواهند پرداخت؟
اصالح طلبان تالش خود را انجام داده اند تا در انتخابات۱4۰۰ 
در چارچوب قانون و براساس برآوردی که از وضعیت کشور در چهار 
سال گذشته در زمینه داخلی و خارجی داشته اند در فضای انتخابات 
تأثیرگذار باشند. به همین دلیل نیز جبهه اصالحات شکل گرفته و 
این جبهه تالش کرده براساس شرایط انتخابات تصمیمات الزم را 
اتخاذ کند. در نهایت نیز جبهه اصالحات به گزینه واحد رسیده و 
قصد داشته با این گزینه در انتخابات وارد شود. با این وجود به دلیل 
نظارت استصوابی شرایط برای حضور گزینه اصالحات در انتخابات 
فراهم نشد. واقعیت این است که به رغم برخی بدبینی هایی که 
وجود داشته، برخی عنوان می کردند رویکرد شورای نگهبان در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند انتخابات مجلس است اما به 
دالیل مختلف و از جمله جایگاه ریاست جمهوری در آینده کشور و 
انتخابات برخی بر این باور بودند که رویکرد شورای نگهبان نسبت 
به انتخابات مجلس تغییر خواهد کرد. با این وجود مشاهده کردیم 
در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و همان سیاست سال۹۸ تکرار شد. 
کار به جایی رسید که رهبر انقالب نیز نسبت به این رویکرد نقد 
داشتند و خواستار جبران این وضعیت شدند. درخواستی که البته 
در عمل اجابت نشد. در این زمینه حتی اصولگرایان و رسانه های 

اصولگرا نیز نسبت به عملکرد شورای نگهبان 
انتقاد داشتند. براساس نظر سنجی ها تا قبل 
از اعالم وضعیت صالحیت ها حدود43 درصد 
واجدین شرایط قصد داشتند در انتخابات 
شرکت کنند. این در حالی است که پس از 
اعالم صالحیت ها این میزان کاهش پیدا 
کرد و به 3۷ درصد رسید. به نظر می رسد 
در هفته  پایانی انتخابات با کناره گیری آقای 
مهرعلیزاده و افزایش احتمال پیروزی آقای 
همتی دوباره بخش هایی از جامعه به سمت 
حضور در انتخابات تمایل پیدا کردند و مشارکت 
به سطحی که امروز شاهد آن هستیم رسید. 
میزان مشارکت در انتخابات حدود4۸ درصد 
بوده و از این میزان42 آرا به آقای رئیسی تعلق 

داشته است.
 پایگاه رأی آقـای رئیسـی را چه 
کسانی تشکیل داده انــد؟ چه مــیزان 
آرای خاکستری و به چــه دالیلی در 
نهایت به سمت آقای رئیسی تمایــل 

پیدا کرده است؟
 پایگاه رأی آقای رئیسی خالص نیست؛ بلکه متنوع است. 
در این پایگاه حداقل سه نوع رأی وجود دارد. نخست کسانی که 
تکلیفی و  اصولگرایانی هستند که همواره با فراز و نشیب های جریان 
اصولگرایی همراهند و از این جریان حمایت کرده اند. بخش دوم 
کسانی هستند که شرایط انتخابات را رصد می کنند و در هفته آخر 
انتخابات به نتیجه می رسند. این افراد هنگامی که احساس می کنند 
پیروز انتخابات چه کسی است در نهایت به وی رأی می دهند. 
این افراد دوست دارند رأیی که به صندوق های رأی می اندازند 
بی مصرف نباشد. این آرا، که آرای خاکستری نیز نامیده می شود، 
اگر احساس کند جریان اصالحات در انتخابات پیروز می شود از 
این جریان حمایت می کنند و در مقابل اگر شانس اصولگرایان 
را بیشتر بدانند به گزینه اصولگرایان رأی می دهند. این در حالی 
است که در انتخابات۱4۰۰ مشخص بود آقای رئیسی از شانس 
بیشتری برای پیروزی برخوردار است. بخش سومی که به آقای 
رئیسی رأی داده اند کسانی بوده اند که براین باورند که بگذارید 
حکومت یکدست شود و همه چیز در اختیار اصولگرایان قرار بگیرد 
تا مشخص شود قصد دارند چگونه کشور را اداره کنند. این عده 
به رغم همه مشکالتی که در کشور وجود دارد، معتقدند به دلیل 
اینکه آقای روحانی با قوای دیگر متفاوت بود شرایط به شکلی رقم 
خورده بود که قوای سه گانه به سمت تقابل و مچ گیری از هم حرکت 
می کردند. به همین دلیل در این انتخابات تالش شد شرایطی فراهم 
شود که همه قوا در اختیار اصولگرایان قرار بگیرد تا اصطکاک ها 
کاهش پیدا کند و شرایط برای تصمیم گیری بهتر فراهم شود. این 
عده براین باورند که اگر برجام  توسط اصولگرایان به نتیجه رسیده 
بود با چنین مخالفت هایی همراه نمی شد و مخالفان به دلیل اینکه 
برجام توسط آقای روحانی و ظریف به نتیجه رسیده بود تا این اندازه 
با آن مخالفت کردند. در نتیجه وضعیت به شکلی نبوده که رئیسی 
با یک پایگاه یکدست اجتماعی به عنوان رئیس جمهور منتخب 

انتخاب شده باشد.

 در انتخابات1400 که با کمترین میزان مشارکت در 
طول چهار دهه گذشته مواجه شده، بخشی که در انتخابات 
شرکت نکرده اند به چند دسته تقسیم می شوند و مهمترین 

انگیزه آنها برای عدم حضور چه بوده است؟
واقعیت این است که کار ساده ای نیست که ارزیابی کنیم 
این عده چرا در انتخابات حضور پیدا نکرده اند. برخی از ابتدای 
انقالب تاکنون در انتخابات شرکت نکرده اند. در سال۹۶ ما با 
چنین افرادی مواجه شده ایم. در این انتخابات برخی شناسنامه 

خود را نشان می دادند و عنوان می کردند برای 
اولین بار است که در انتخابات شرکت کرده اند و 
به روحانی رأی داده اند. شرایط این عده متفاوت 
است و مورد بحث ما نیست. برخی در گذشته 
اصالح طلب بوده اند اما امروز به دالیل مختلف از 
اصالحات عبور کرده اند. از سوی دیگر بخشی 
از کسانی که در انتخابات مشارکت نداشته اند، 
از جمله هواداران اصالحات ثابت اصالحات 
بوده اند، که همواره از جریان اصالحات حمایت 
کرده اند. این عده به دلیل اینکه گزینه اصلی 
جریان اصالحات در انتخابات ردصالحیت 
شده بود و عمال گزینه ای برای حمایت نداشتند 
بنابراین در انتخابات مشارکت نکردند. بخش 
دیگری که در انتخابات شرکت نکردند از 
اصالحات عبور نکردند، به 
دنبال براندازی نیز نیستند اما 
خواسته و مطالبه هایی فراتر از 
اصالحات دارند. این دو بخش 
دارای اهمیت هستند و باید 
روی آنها تأمل بیشتری صورت 
بگیرد. این عده در آینده نیز 
انتخابات  در  است  ممکن 
شرکت نکنند. در انتخابات 

ریاست جمهوری میزان آرای باطله از نفر دوم 
بیشتر بوده که به نظر می رسد می توان این آرا را به 
این بخش از جامعه منتسب کرد. به نظر این افراد 
انداختن آرای سفید به صندوق نیز می تواند به 
عنوان یک راهکار در نظر گرفته شود. در انتخابات 
آینده موضوع آرای سفید ممکن است تکرار شود 
که باید به آن توجه کرد. این در حالی است که 
در شرایط کنونی در برخی از انتخابات شوراها 
میزان آرای باطله از میزان آرای نفر اول بیشتر 

بوده است.
 آیا اصولگرایان با یکدست شدن 

قدرت می توانند تصمیمات مهم بگیرند؟
اختالف دیدگاه درباره یکدست شدن 
و  دموکراسی  در  تضاد  معنای  به  قدرت 
انحصارگرایی است. برخی گمان می کنند در 
حکومت داری در جهان تافته جدا بافته هستند 
و به این دلیل جمهوری اسالمی به هر شکلی 
که حکومت کنند جمهوری قلمداد خواهد شد. 
این در حالی است که چنین نیست و باید بین 
حکومت اقلیت و حکومت اکثریت تفاوت قائل 
شد. تجربه حکومت های کمونیستی پیش روی 
ماست. در این نوع حکومت ها نیز عنوان می شد 
حکومت اکثریتی است. این در حالی است که 
در عمل چنین نبود و قدرت تنها در اختیار 
حزب کمونیست قرار داشت. به همین دلیل 
جای تردید وجود ندارد که یکدست شدن قدرت 
پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت. کسی 
نمی تواند نام یکدست شدن قدرت را دموکراسی 
بگذارد. دموکراسی به معنای یک صدایی همه 
و حکومت اکثریت است. نکته دوم اینکه در 

جمهوری اسالمی در گذشته یکدستی قدرت را تجربه کرده ایم. 
اگر ۷۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده بودند و یک فرد را 
انتخاب کرده بودند می توانستیم نام آن را هم صدایی و خواست 
اکثریت بگذاریم. این در حالی است که اگر یکدستی با آرای مردم به 
دست نیاید باید نام آن را تک صدایی گذاشت. در دوران احمدی نژاد 
نیز ما یکدستی قدرت را تجربه و مشاهده کردیم در چنین شرایطی 
اکثریت مردم نسبت به تصمیمات اتخاذ شده اعتماد ندارد. امروز 
مهمترین چالش کشور اقتصاد و معیشت است. قبل از انتخابات 
کسانی که به دنبال حضور آقای ظریف در انتخابات بودند، عنوان 
می کردند به دلیل اینکه اقتصاد کشور سیاسی شده و تا حدود 

زیادی به موضوعات بین المللی و از جمله برجام ارتباط پیدا کرده 
بهتر است که فردی  مانند آقای ظریف به ریاست جمهوری برسد 
که در این زمینه تخصص و تجربه داشته باشد تا بتواند چالش های 
بین المللی و از جمله تحریم ها را حل کند. تجربه یکدستی قدرت 
در دوران احمدی نژاد ثابت کرده  این اتفاق برای کشور هزینه های 
زیادی به همراه خواهد داشت. این اتفاق در کشورهای دیگر جهان 
نه تنها دارای پیامدهای مثبتی نبوده؛ بلکه این پیامدها منفی 
بوده است. نکته قابل تأمل اینکه زمانی که برجام به نتیجه رسید 
اصولگرایان با آن موفق بودند و کسانی مانند 
آقای قالیباف و محسن رضایی با برجام عکس 
یادگاری می گرفتند. با این وجود پس از مدتی 
که چالش هایی در زمینه برجام پیش آمد رفتار 
این افراد تغییر کرد و به منتقدان برجام پیوستند. 
به همین دلیل نیز عده ای بر این باور هستند که 
اجازه بدهید خود این افراد تکلیف خودشان را با 

منطقه و جهان مشخص کنند.
 آیا یکدستی قدرت در شرایط کنونی 
به دوران احمدی نژاد شباهت زیادی دارد و 
نمی تــوان تفاوتی در ماهیـت یکدستـی 

قائل شد؟
اینکه برخــی چنین تصوری دارنـد صحیح 
نیـست. یکــدست شدن قدرت در هر وضعیتی 
همراه با پیامدهای منفی برای کشور خواهد 
بود. آیا در یکدستی آینده فساد ریشه کن و 
مشکالت رفع خواهد شد؟ ما ناچار به خوش بینی 
هستیم و نباید به بدبینی دامن بزنیم. این در 
حالی است که در مقاطعی که دولت نیاز به کمک 
اصالح طلبان دارد نیز در حد توانایی این کمک 
صورت خواهد گرفت. نباید شرایط به سمتی 
حرکت کند که بسیاری از تصمیمات دور از 
چشم مردم و به صورت پنهانی گرفته شود. امروز 
در همه کشورهایی که دموکراسی و انتخابات آزاد وجود دارد، 
مفهومی به نام یکدستی وجود ندارد. در حکومت های اکثریت 
حقوق اقلیت نیز محترم شمرده می شوند. به عنوان مثال در آمریکا 
با اینکه قدرت در اختیار دموکرات هاست اما شرایط به شکلی است 
که نقش جمهوری خواهان در همه تصمیم گیری های این کشور 
مشاهده می شود. ما آرزو داریم دولت آینده موفق شود و بتواند 

چالش های آینده کشور را از بین ببرد.
 آیا دولت آقای رئیسی به همان صورتی که وی عنوان 
می کند یک دولت مستقل خواهد بود یا اینکه سهم خواهی 
اصولگرایان اجازه شکل گیری یک دولت مستقل را نخواهد 

داد؟
واقعیت این است که دولت آقای رئیسی 
با چالش های متعددی مواجه است. در شرایط 
کنونی خشکسالی، آسیب های اجتماعی و فقر 
در کشور بیداد می کند. کرونا نیز همچنان به 
عنوان یک چالش مهم در کشور وجود دارد. این 
در حالی است که میزان رضایت مردم آسیب دیده 
است. به همین دلیل دولت آینده باید برای این 
چالش ها راه حل پیدا کند. آن چیزی که برای 
اصالح طلبان دارای اهمیت است منافع ملی 
است. به همین دلیل اگر اصالح طلبان مشاهده 
کنند دولت آینده به سمت حل برجام و پذیرش 
اف ای تی اف حرکت می کند بدون تردید از دولت 
حمایت خواهند کرد. واقعیت این است که 
نمی توان انتظار یک دولت مستقل را در آینده 
داشت و این یک شوخی تلقی می شود که در 
ایران عنوان کنیم یک دولت مستقل است. 
این وضعیت تنها در ایران نیز وجود ندارد؛ بلکه 
در همه کشورهای جهان وجود دارد. ما از این 
واهمه داریم که افرادی به نام دولت مستقل به 
صورت باندی به قدرت برسند. نکته قابل تأمل اینکه وزرای دولت 
احمدی نژاد جزو اطرافیان آقای رئیسی خواهند بود و یکی از آنها 
ریاست ستاد ایشان را نیز برعهده داشت. به همین دلیل  احتمال 
اینکه دولت آینده با بخشی از وزرای دولت احمدی نژاد شکل بگیرد، 
وجود دارد. باید منتظر ماند و استقالل آقای رئیسی را در عمل 
مشاهده کرد. تماس هایی که آقای رئیسی با اصالح طلبان گرفته اند 
و از سوی دیگر رویکردی که رئیس جدید قوه قضائیه نسبت به 
محکومان امنیتی در پیش گرفته اند و بنده اطالع دارم که با برخی 
از آنها برای حل شدن مشکالت جلساتی نیز برگزار شده عالئم 

مثبتی است که از سوی اصولگرایان بروز و ظهور پیدا کرده است.

قوای سه گانه فرصت را مغتنم بشمارند

تماس دفتر سید ابراهیم رئیسی با برخی فعاالن فی النفسه 
خوب است. به هر حال در هر دو جناح سیاسی افراد الیقی وجود 
دارند که می توانند مورد نظرخواهی و مشورت رئیس جمهور 
قرار گیرند. این اقدام بسیار خوبی بود که ضمن اینکه نوعی 
نشاط اجتماعی و اعتماد به وجود می آورد، نشان می دهد 
رئیس جمهور منتخب عالقه مند است دیدگاه دیگرانی را که 
به وی رای نداده اند، در اداره کشور بداند. حداقل نتیجه این 
نظرخواهی این است که به آرامش کشور کمک می کند و مانع 
اضطراب ها و تنش ها می شود، البته باید ببینیم رئیس جمهور 
منتخب، نیروهای کابینه را هم براساس همان دیدگاه فراجناحی 
می چیند و از افراد شایسته استفاده خواهد کرد یا نه. اگر بتواند 
بر همین روشی که داشته عمل کند، به نظر می رسد مشکالت  
کشور زودتر حل شود. اولویت های دولت سیزدهم رفع مشکالت 
معیشتی مردم است، مردم منتظر اقدام دولت جدید برای 
رفع مشکالت معیشتی هستند، اگر دولت درسال ۱4۰۰ در 
اجرای تعهداتش موفق شود، طبیعتا ارتباط بین دولت، مردم و 
حاکمیت افزایش پیدا می کند و ساختارهای کشور را هم تقویت 
می کند. قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه 
جریان ها بر مبنای نگاه سیاسی وارد کارزار انتخابات شده اند، اما 
بعد از انتخابات باید نگاه های حزبی و سیاسی به نگاه حاکمیتی 
تغییر یابد. همه ما مدیون مردم هستیم. بعد از اعالم نتایج 
انتخابات، بحث های قبل از انتخابات معنا ندارد، همه باید کمک 
کنند دولت برای تحقق وعده هایش موفق شود زیرا موفقیت 
دولت، موفقیت مردم است. رفع مشکالت اقتصادی کشور تابع 
مولفه های متعدد است. پیشنهادم به دولت سیزدهم این است 
که ساخت و ساز مسکن را در اولویت قرار دهد؛ چون به تبع رونق 
ساخت مسکن، حدود ۱2۰ صنعت وابسته رونق می گیرد. برای 
اینکه کشور از حالت رکورد خارج شود باید ساخت مسکن در 
اولویت قرار گیرد و دولت با در اختیار گذاشتن زمین برای 
متقاضیان مسکن، بانک های دولتی را موظف کند تسهیالت 
با سود کم در اختیار مردم قرار دهند. این  دو اقدام می تواند 
تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشد. البته دولت برای تسریع 
در ساخت مسکن باید به استان ها اختیارات الزم را بدهند و 
استاندار در راس امور باشد، وام مسکن را هر چه زودتر در اختیار 
مردم قرار دهند و با اجرایی شدن اقدامات، وعده دولت در سال 
اول عملیاتی می شود. تسریع در امر واکسیناسیون کرونا از 
دیگر اقدامات مهم دولت است، تزریق واکسن کرونا موجب 
امید و دلگرمی در جامعه می شود، دولت آینده باید به این 
موضوع توجه جدی کند. پیگیری مذاکرات برجامی برای بهبود 
وضعیت اقتصادی مهم  ارزیابی می شود، در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاکرات برجامی نرخ دالر و ارز در کشور پایین می آید 
و به بهبود وضعیت معیشتی مردم و زیست بهتر کمک می کند. 
در حال حاضر تعداد زیادی از شهرک های صنعتی تعطیل یا 
نیمه تعطیل هستند با آغاز فعالیت این کارخانجات، بخشی از 
کارگران مشغول به کار شده و بخشی از مشکل اشتغال در کشور 
حل می شود. همکاری قوه قضائیه با دولت برای شروع فعالیت 
کارخانه های تعطیل شده مهم است، بانک ها با  کمک دستور 
قضایی واحدهای تولیدی را که قادر به پرداخت تسهیالت خود 
نبوده اند، تعطیل کرده و تحت تملک خود قرار داده اند. اکنون قوه 
قضائیه می تواند بانک ها را موظف کند این کارخانه ها را به صورت 
اجاره به شرط تملیک به افراد بدهند یا استعالم عمومی کند تا 
دوباره به مدار تولید و اشتغال برگردند. اگر مسئوالن مصالح و 
منافع ملی کشور را در نظر بگیرند و نگاه های سیاسی و جناحی 
را کنار بگذارند این یکدستی می تواند تاثیرات مثبتی داشته 
باشد. از این جهت که قوای سه گانه فرصت را مغتنم بشمارند؛ 
چون عمر مجلس و دولت به زودی پایان می پذیرد و باید 
بدون نگاه سیاسی به رفع مشکل مردم فکر کنند؛ وگرنه خود 
یکدست بودن ممکن است مضر باشد؛ چون احساس می کنند 
همه قدرت به دست یک جناح افتاده و نیازی به مشاوره با 
نخبگان و مردم نیست. اگر اصولگرایان از این فرصت استفاده 
کنند موجبات سربلندی خود و همفکرانش را فراهم می کنند 
و این ظرفیت، فرصت مغتنمی برای خدمت به خودشان و 

مردم است.

سید محمود میرلوحی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 آرای باطله شورای شهر
بیشنر از نفر اول بود 

 ماجرای ۱۱ آذر
  اصل ۶۰ و ۶ ماه 

فرصتی که از دست رفت
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با کنایه 
به برخی نهادها که به گفته او مانع رفع تحریم ها 
شده اند، گفت: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود 
و در یازدهم آذر لطمه نمی خورد، اسفندماه تحریم 
علیه مردم برداشته می شد. این سخنان او این پرسش 
را طرح کرده که مگر اصل ۶۰ قانون اساسی چیست 
و چگونه نقض شده و دیگر این که ۱۱ آذر چه اتفاقی 
افتاده است؟ حسن روحانی با یادآوری حصول 
توافق برجام با ۱+۵ در 23 تیرماه ۱3۹4 افزود: البته 
توافق روندهایی هم در برخی کشورهای ۱+۵ و هم 
در ایران داشت که ما از این روندها عبور کرده ایم و 
برجام دی ماه ۹4، اجرا و تحریم برداشته شد. روحانی 
گفت: اگر اصل ۶۰ و ۱۱3 قانون اساسی ما حاکم 
بود و یازدهم آذر لطمه نمی خورد، اسفندماه تحریم 
مردم برداشته می شد و امروز مردم می دیدند چه 
شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، 
خرداد و تیر دیگری را می دیدند. البته آن مقدار که 
مقدور و امکان پذیر بود، وزارت خارجه و دولت تالش 
کردند. امروز سفره آماده ای هست و امیدواریم دولت 
سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند. فرقی نمی کند 
دولت دوازدهم یا دولت سیزدهم موفق باشد، اما 
در اینکه 4، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت بسیار 

متاسفیم.
 اصل ۶0 و 11۳ چه می گوید؟

 مطابــق بــا اصــل ۶۰ قانون اساســی، »اعمال 
قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما 
بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور 
و وزراست«. همچنین اصل ۱۱3 می گوید: »پس از 
مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی 
کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و 
ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به 
رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.« محتوای 
این دو اصل به هم شباهت دارند و از آنها بر می آید 
انتقاد روحانی به اختیارات رهبر معظم انقالب نیست، 
بلکه به بخش های دیگری است که برخالف این دو 
اصل، در کار اجرا که برعهده رئیس جمهوری و قوه 
مجریه است، دخالت کرده اند. به گفته امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری، موضوع برجام یک بحث 
اجرایی است و ورود بخش ها و نهادهای دیگر به 
 موضوع برجام، به نوعی محدودیت در اعمال اصل 

۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشته است.
 11 آذر چه اتفاقی افتاد؟

اشاره روحـانی بـه تــاریخ ۱۱ آذر، مـخاطب 
اعتراض او را مشخص کرد؛ ۱۱ آذر سال گذشته؛ 
همان روزی است که نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی کلیات و جزئیات طرح »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« 
را به تصویب رساندند. در شرایطی که خیال ایران از 
شکست ترامپ راحت شده و به دلیل وعده های جو 
بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، زمینه بازگشت 
این کشور به برجام تقویت شده بود، نمایندگان در این 
طرح محدودیت هایی را برای مذاکرات گذاشتند که 
از نگاه برخی تحلیلگران واقع بینانه نبود و تنها شرایط 

تحقق توافق را پیچیده تر کرد.
 مذاکره و توافق؛ از آرزو تا واقعیت

اقدام نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای 
ترور شهید محسن  از  افکار عمومی  عصبانیت 
فخری زاده و به نوعی در واکنش به این اقدام 
ناجوانمردانه انجام شد؛ این در حالی بود که در 
آن زمان برخی تحلیلگران معتقد بودند اجرای 
ترور این شهید از سوی رژیم صهیونیستی در آن 
زمان پس از پیروزی بایدن، با هدف غبارآلود کردن 
فضای دیپلماسی و مانع تراشی در احیای برجام 
و لغو تحریم ها انجام شده است؛ به ویژه که رژیم 
صهیونیستی بارها به صراحت مخالفت خود با برجام 
را اعالم کرده است. گرچه نمایندگان اعالم کردند با 
طرح خود به دنبال رفع سریع تر تحریم ها با شرایط 
بهتر بوده اند، در فرآیندهای دیپلماتیک، به ویژه 
زمانی که دولت ها و قدرت های متعدد با منافع متنوع 
و در تضاد با هم به مذاکره می نشینند، آنچه در قالب 
آرزوها و ایده آل هاست، با آنچه در صحنه عمل پیش 
می رود، تفاوت جدی دارد. اکنون نیز با گذشت بیش 
از ۷ ماه از اقدام مجلس، مشخص شد این مصوبه 
نه تنها رفع تحریم های آزاردهنده مردم را تسریع 

نکرد، بلکه این فرآیند را دچار کندی کرد.
 رفع تحریم ها در دولت روحانی یا جانشینش؟

روشن است که هر مقام و مسئول و جناحی 
از اینکه رفع فشار و زحمت از مردم در زمان تصدی 
خود رخ دهد، خوشحال تر می شوند و روحانی و 
جریان مقابل او هم از این روال مستثنا نیستند. 
با این حال فرایند پیچیده و طوالنی توافق بر سر 
برجام که ماه ها به طول انجامید، این تجربه را 
ایجاد کرده که تحقق توافق های مهم بین المللی 
به زمان نیاز دارد. در دوره ای که تحریم ها زندگی 
اکثریت هموطنان را به مخاطره انداخته، کوچکترین 
کوتاهی و تاخیر در فرآیند لغو آنها پذیرفته نیست، 
اما حتی اگر این تمایل برخی مخالفان روحانی به 
اینکه رفع تحریم ها بعد از دوره او اتفاق بیفتد را 
قابل قبول تلقی کنیم، به نظر می رسد اگر آنها در این 
فرآیند اخالل نمی کردند و اجازه طی روال مذاکرات 
را می دادند، باز هم بسیاری از نتایج عملی رفع 
تحریم در دولت سیزدهم به دست می آمد. کاش این 
عده به تداوم رنج هموطنان، به ویژه اقشار ضعیف 
براثر تحریم ها راضی نمی شدند. با این وجود نکته 
مهم این است که آیا نمایندگان حاضرند پاسخگوی 
سخنان  روحانی مبنی بر تاخیر ۵، ۶ ماهه در رفع 

تحریم ها باشند؟
 سرنوشت مذاکرات در دوره رییسی

اکنون که روحانی در روزهای پایانی دولت 
خویش است و دولت سیزدهم روی کار می آید و 
نمایندگان  مجلس نیز آقای رئیسی را قبول دارند، 
در عمل هم این دیدگاه را عملیاتی کنند و به او 
اجازه دهند برای تامین منافع ملی، مذاکرات با قوت 
و قدرت پیش ببرد؛ زیرا مردم و نظام فراتر از جناح ها 
و افراد هستند و جامعه انتظار دارد، با نهایی شدن 
توافق و  برداشته شدن تحریم ها، بار دیگر شاهد ثبات 
و آرامش اقتصادی و تحرک سریع در رونق تولید و 

توسعه کشور باشیم.

جستـــــار

یادداشـــت

ادامه از صفحه یک|  فرصت تبدیل کنیم، اما متاسفانه 
در داخل کشور برخی جریان ها به تنش آفرینی منطقه ای و 
فرامنطقه ای افتخار می کنند. در صورتی که واقعیت آن است در 
سایه این تنش آفرینی ها روز به روز مردم ایران از آن زندگی ای که 
شایستگی و لیاقت آن را دارند دور و دورتر می شوند و در طرف 
مقابل فرصت های طالیی ما توسط همین همسایگان ربوده شده 
و خواهد شد. باید بپذیریم که هیچ کشوری از تنش زدایی ضرر 
نکرده است؛ هیچ کشوری از تشدید تنش ها بهره نبرده است؟ 
ضمن اینکه به نظر می رسد هم در داخل و هم در بیرون از کشور 
سعی می شود چهره متفاوتی از دولت سید ابراهیم رئیسی القا 
شود که به دنبال تنش آفرینی است و در سایه این القائات سعی 
می کنند کسانی در کابینه سیزدهم جایی گیرند که سابقه 
تنش زایی دارند و برنامه ای هم برای تنش زدایی ندارند، اما 
در این صورت قطعا این تنش زایی کمکی به حل مشکالت 

اقتصادی کشور نمی کند.

ادامه از صفحه اول| همه فرهنگ در حوزه مادی نیست؛ 
بلکه بخشی از آن به اندیشه انسان ها مربوط می شود و روی دید 
آنها تاثیر می گذارد. چالش دیگر حوزه فرهنگ، فرهنگ سیاسی 
است؛ فرهنگ سیاسی کشور که باید آگاهی هایی به مردم بدهد تا 
بدانند حق خودشان چیست؟ در شرایط فعلی چیزی که روی آن 
تاکید می شود این است که به مردم می گویند مقاومت کنید، چه 
کسی باید مقاومت کند؟ عده ای در خانه های چند میلیاردی خود 
نشسته اند و فقط به مردم می گویند مقاومت کنید. این مقاومت 
عالوه بر اینکه گسست طبقاتی ایجاد کرده، در کنار آن موجب 
نا امیدی گسترده در میان مردم شده است. عده ای کمی در اوج 
رفاه زندگی می کنند و بیشتر مردم کارشان از فقر گذشته و تخریب 
می شوند و به آنها می گویند شما مقاومت کنید تا عده ای که در باال 
نشسته اند، زندگی کنند. آن چیزی که جامعه در مجموع در حوزه 
فرهنگ می پسندد و قبول دارد، باید مورد احترام قرار بگیرد. برای 
نمونه باید به آن چیزی که باعث شادی مردم می شود و از آن لذت 

می برند و اینگونه مسائل توجه کرد.

ایران بازنده اصلی تعلیق مذاکرات؟

چالش های فرهنگی پیش روی دولت رئیسی

نکتـــــه

ه نگـــــــا

آن چیزی که برای 
اصالح طلبان 
دارای اهمیت است 
منافع ملی است. 
به همین دلیل اگر 
اصالح طلبان 
مشاهده کنند 
دولت آینده 
به سمت حل 
برجام و پذیرش 
اف ای تی اف 
حرکت می کند 
بدون تردید از 
دولت حمایت 
خواهند کرد

نباید شرایط به 
سمتی حرکت کند 
که بسیاری از 
تصمیمات دور از 
چشم مردم و به 
صورت پنهانی 
گرفته شود. امروز 
در همه کشورهایی 
که دموکراسی و 
انتخابات آزاد وجود 
دارد مفهومی به 
نام یکدستی وجود 
ندارد

 مستقل بودن به معنای حضور باندی تعریف نشود 
 رئیسی برجام و اف ای تی اف را حل کند  

 دولت رئیسی تصمیمات دور از چشم مردم نگیرد 
 شاید آرای سفید در انتخابات آینده افزایش یابد 

 نسبت به دولت آینده ناچار به خوش بینی هستیم 
 بخش هایی از جامعه مطالبات فرااصالح طلبی دارند 

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی یکدستی قوا پیامدهای مثبتی نخواهد داشت

محمدرضا خباز 
فعال سیاسی اصالح طلب

در انتخابات آینده 
موضوع آرای 
سفید ممکن است 
تکرار شود که باید 
به آن توجه کرد. 
این در حالی است 
که در شرایط 
کنونی در برخی از 
انتخابات شوراها 
میزان آرای باطله 
از میزان آرای نفر 
اول بیشتر بوده 
است
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 جلوگیری از گرمازدگی 

در تابستان

یکی از مهمترین موارد برای جلوگیری از 
گرمازدگی نوشیدن آب است. نوشیدن آب در 
تابستان به شدت حائز اهمیت است و به خصوص 
افرادی که در این فصل عرق می کنند، نباید 
از نوشیدن آن غافل شوند. همچنین در کنار 
مصرف آب می توان از لیموترش یا مقدار کمی 
هم شکر استفاده کرد تا دچار گرمازدگی نشویم. 
تمامی افراد برای پیشگیری از گرمازدگی باید 
در وعده صبحانه به مصرف خیار، گوجه فرنگی، 
سبزی خوردن، طالبی، پنیر و هندوانه بپردازند و 
در طول روز میوه و سبزی مصرف کنند؛ چرا که 
میوه جات دارای فیبر و آب فراوان هستند و به 
این صورت هم از گرمازدگی پیشگیری می کنند 
و هم اینکه مدت طوالنی تری آب را در داخل 
بدن افراد نگه می دارند. مصرف چای به خصوص 
چای پررنگ و قهوه در وعده صبحانه باعث بروز 
گرمازدگی می شود بنابراین افراد باید از این 
امر به شدت پرهیز کنند. همچنین افراد باید 
در وعده ناهار و شام از سبزیجات خام و پخته 
استفاده کنند. مصرف سبزیجات خام و پخته در 
وعده ناهار و شام باعث می شود تا آب در داخل 
بدن بیشتر حفظ شود و مدت زمان آن طوالنی تر 
باشد. مصرف کافئین به خصوص قهوه  تلخ باعث 
ازدست رفتن آب زیادی از بدن می شود و خیلی 
از افراد در طول روز بیش از ۳ لیوان قهوه مصرف 
می کنند که این امر باعث تشدید گرمازدگی در 
آنها خواده شد و توصیه می کنم که چنین افرادی 
مصرف کافئین را به حداقل کاهش دهند یا در 
کنار آن  ۲ الی ۳ لیوان آب بنوشند؛ چرا که 
نسبت به دیگران آب بیشتری از دست می دهند. 
رفتن به بیرون در هوای گرم تابستانی باعث 
می شود تا افراد آب زیادی از بدن خود را از دست 

دهند و به اینصورت دچار گرمازدگی شوند. 

یاد د اشــــت

M.S تاثیر رژیم گیاهی در مقابله با
محققان پی بردند ترکیب رژیم غذایی 
گیاهی و میکروبیوم های سالم روده ممکن 
است در برابر بیماری M.S نقش محافظتی 
داشته باشند. »آشوتوش منگاالم«، می گوید: 
»مطالعه جدید شواهدی را نشان می دهد 
که ترکیبی از ایزوفالوون های رژیم غذایی 
و باکتری های روده ممکن است به عنوان 
یک درمان بالقوه برای بیماری M.S باشد.« 
ایزوفالوون در سویا، بادام زمینی، نخود و سایر 
حبوبات یافت می شود. M.S نوعی بیماری 
خودایمنی مغز و نخاع است که در آن سیستم 
ایمنی بدن به پوشش محافظ رشته های 
عصبی پیرامونی حمله می کند. عالئم این 
بیماری شامل ضعف عضالت، مشکالت تعادل 

و مشکالت بینایی و تفکر است. 

ویــــژه

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره10۶٢جد ول سود وکو                                          

حل جد ول 10۶1

 ۱- متقارب- بخل ورزیدن- نام ســبکی از کشتی 
محلی ۲- فیلمــی از فدریکوفلینــی- ازمرکبات ۳- از 
بازیگران کشــورمان با نام کوچک ســعید- نویســنده 
روســی خالق اثر قهرمان عصرما- باالپوش بلندقدیمی 
۴- آمیخته به دیوانگی- حرف تنبیه- یارغم ۵- برق رسان 
اتومبیل- ســرپیچی کردن- تشــنه فریب ۶- کوســه 
جنوبی- حســگرالکترونیکي- نام بغدادي عارف ایراني 
۷- میان ووســط - آنچه مایه هالکت باشد- اختراعی از 
الکســاندرگراهام بل- نوعی برادروخواهر ۸- هواپیمایی 
جاسوسی آمریکا- اهل سرگرمي ۹- درمرتبه نخست- 
استواری واستحکام- دیوارکوتاه- یکی از دو جنس ۱۰- 
نژادی درآسیا- کنترل-  سوغات زنجان ۱۱- مقابل ریز- 
تخلص دهخدا- حجاب ونقاب ۱۲- ازغالت- دشــمنی- 
اثــری ازمحمودطلوعــی ۱۳- آخرچیزی- ســینمای 
آمریکا- نیم صدای گربه ۱۴- علــم اقتصاد- ازبازیگران 

»میگرن« ۱۵- لغوشده- زادگاه امیرکبیر- آرام یافتن

۱- اتاقک چوبی- صدمات- ازبیماری های واگیردار ۲- یک تومورپوستی- آبشاری در چهارمحال  
۳- آلبومی از » یگانه«- فرمانروا- سنگ نوشــته ۴- کله- خوش اخالق- مرواریدچشم- برج فرانسه 
۵- یکای پول کانادا- درخانه باالی سرمان است- پرنده شبیه کبک ۶- دیلم- سرزنش -  آن را دردست 
پستچی ببینید ۷- والیتي درافغانستان- پایتخت لیدیه- جای ســرخوردن ۸- پنبه نسوز- رهایی 
پس ازخاتمه کار ۹- نوعی آچــار- زادگاه انیشــتین- نوعي بازي فکري  ژاپني ۱۰- نوعی ترشــی- 
در حال مردن- مقابل آستر ۱۱- بی چیز- واحدشمارش شتر-  معامله ۱۲- شایعه- بی نظمی- اندک- 
الفبای  موسیقی۱۳- خطی در دایره- گیرنده  امواج رادیویی- یکی از ۳ تفنگدار ۱۴- باریک بین- اثری 

از لیال شیرازی ۱۵- بخشش- فیلسوف فرانسوي- از مهاجمان اسبق »یونایتد«

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

ارتباط بیش فعالی و بیماری های جسمیتاثیر منفی »کووید1۹« بر قلب اثر مثبت  »کدوسبز« بر »روده« 
کدوسبز از نظر محتوای ویتامین ها و موادمعدنی مفید حد متوسطی 
دارد، اما خوردن مداوم آن اثر مثبتی بر عملکرد روده خواهد داشت. 
»اسوتالنافوس« متخصص تغذیه معتقد است که کدوسبز خطرات 
تصلب شرائین و تشکیل سنگ صفرا را کاهش می دهد. کدوسبز، سرشار 
از کاروتنوئیدها، لوتئین و ایزومر زیگزانتین است. اسید های اسکوربیک و 
فولیک زیادی در کدوسبز وجود دارد کدوسبز، ۱۱  درصد نیاز روزانه پتاسیم 
را تامین می کند. همچنین حاوی فیبرغذایی و آب الزم برای عملکرد طبیعی 
روده است. کدوسبز منبع خوبی از آنتی اکسیدان  است که ضدپیری است 

و از سلول های بدن و پوست، در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند.

نتایج یک تحقیق تایید کرده است که کووید۱۹ اثرات منفی 
طوالنی مدت بر ضربان قلب افراد ایجاد می کند. این مطالعه نشان داد که 
به طور متوسط ۷۹ روز پس از ابتال به عفونت کووید۱۹ طول می کشد تا 
ضربان قلب انسان به حالت استراحت عادی برگردد. به منظور درک تاثیرات 
طوالنی مدت عفونت، اطالعات روزانه در مورد ضربان قلب، خواب و فعالیت 
کلی جمع آوری می شد. این تجزیه و تحلیل شامل زنان و مردان بین ۱۸ تا ۷۶ 
سال بود. تیم تحقیق دریافت که افرادآلوده به کووید۱۹ مدت زمان بیشتری 
برای بازگشت ضربان قلب شان در حالت استراحت، خواب و فعالیت طول 
کشید. دانشمندان متوجه آسیب عضله قلب و بافت محافظ اطراف آن شدند. 

در حالی که افراد بیش فعال، شرایطی نظیر بی توجهی، تکانشگری و... 
را تجربه می کنند، اما ممکن است از خطر بسیاری از بیماری های جسمی نیز 
آگاه باشند. تحقیقات جدید به وجود این خطرات پی برده است. »ابادوریتز«، 
می گوید: »شناسایی بیماری های جسمی همزمان ممکن است پیامدهای 
مهمی در درمان بزرگساالن مبتال به اختالل بیش فعالی و نیز برای سالمتی 
و کیفیت زندگی طوالنی مدت بیماران داشته باشد.« محققان ۴ میلیون 
خواهروبرادر متولدشده را بررسی کردند. برای افراد بیش فعال، قوی ترین 
ارتباط با مشکالت جسمانی در سیستم های عصبی، بیماری های تنفسی، 

اسکلتی عضالنی و متابولیکی مشاهده شد. 

نـــکته
آیا »پنیر« برای قلب مضر است؟

پنیر به عنوان یکی از موادمغذی شناخته می شود که 
به دلیل طعم شور، این تصور وجود دارد که ممکن است برای 
فشارخون باال و قلب مضر باشد.  مطالعه ای نشان داد که مصرف 
زیاد پنیر تاثیر معکوس روی سیستم عروقی دارد، زیرا انتظار 
می رود از یک ماده غذایی حاوی سدیم در یک رژیم کلی با 
سدیم باال تشکیل شده باشد و این سوال را به وجود می آورد 
که خوردن پنیر چه فوایدی برای سالمتی دارد؟ با مطالعه ۱۱ 
بزرگسال سالم حساس به نمک سالم، مشخص شد که خوردن 
۴ وعده پنیر در روز به مدت هشت روز  به طوربالقوه به دلیل 
خواص آنتی اکسیدانی، در برابر اختالل عملکرد رگ عروقی 
محافظت می کند.  تصورمی شود که مصرف چربی اشباع باعث 
افزایش کلسترول بد می شود. به همین ترتیب، تصور می شود 
که مصرف زیاد سدیم خطر CVD را به دلیل نقش آن در 
افزایش فشارخون )BP(  و یا به دلیل اختالل عملکرد عروقی 
ناشی از فشارخون افزایش می دهد. با این وجود مدارک علمی 
در حال رشد نشان می دهد که چربی اشباع شده از غذا های 
لبنی با چربی کامل و یا پنیر با خطر CVD  ارتباط ندارد. در 
حقیقت در برخی موارد با خطر کمتری همراه بودند. عالوه بر 
این مصرف لبنیات با اقدامات بهبودیافته عروق از جمله کاهش 
فشارخون و کاهش سفتی شریانی همراه بوده است. مشابه 
نتایج مطالعه حاضر، یک مطالعه مداخله ای رژیم غذایی قبلی 
نشان داد که مصرف پنیر در یک وعده غذایی عملکرد عروقی 
نرمال را در مقایسه با سدیم حاصل از پنیر یا پنیر جایگزین 

سویا حفظ کرده است.

شایع ترین عوامل بروز دیسک گردن
یک متخصص ارتوپد از شایع ترین عوامل بروز دیسک 
گردن و راه های جلوگیری از بروز این عارضه سخن گفت. 
ذبیح ا... حسن زاده، اظهارکرد: ستون فقرات ما از تعدادی مهره 
تشکیل شده است و در بین هر دو مهره یک دیسک وجود 
دارد که وظیفه جذب شوک و یا ضربات وارده به استخوان ها، 
با آنهاست. او افزود: ستون فقرات ما چهار انحنا دارد؛ انحنای 
گردنی، انحنای پشتی، انحنای کمری و انحنای لگنی. این چهار 
انحنا نقش بسیار موثری دارند و اگر نباشند راه رفتن افراد موزون 
نیست، اما بعضا به دلیل فعالیت های سخت، داشتن شغل های 
سنگین، وزن زیاد و یا بروز ضربات و ایجاد حوادث؛ دیسک های 
ما دچار فشار و ضربه مکانیکی و در نتیجه و در نتیجه آسیب 
شوند. حسن زاده ادامه داد:  دیسک های بدن به ویژه دیسک 
ناحیه کمر شایع است و ۸۵ درصد بیماران معموال یکبار در 
طول زندگی، درد کمر را تجربه می کنند. او گفت: به طورکلی 
درد های ناحیه کمری چهار علت عمده دارد؛ شایع ترین دلیل، 
علت مکانیکی است. بروز عفونت ها، بیماری های التهابی و 
روماتیسمی مثل آرتریت روماتوئید یا بیماری هایی مثل لوپوس 
و تومور ها از دیگر دالیل شایع کمردرد است. این متخصص 
بیماری های استخوان و جراح ارتوپد بیان کرد: هرکدام از 
این دالیل می تواند علت های متفرقه دیگری را نیز به همراه 
داشته باشند که پزشک با معاینه و تصویربرداری های مناسب، 
به تشخیص قطعی می رسد و برای درمان اقدام الزم صورت 
می گیرد. او ادامه داد: به طورکلی دیسک های کمری بیماری های 
شایعی هستند که مردم ما در طول زندگی آن را تجربه می کنند 
و برای اینکه دچار این مشکالت نشوند، نیاز به مراقبت ویژه و 
تشخیص به موقع دارند. وقتی دیسک در ناحیه ای از بدن ایجاد 
می شود باید جدی گرفته شود. یکی از شایع ترین موارد، دیسک 
در ناحیه کمر و سپس گردن است، به طور نادر در قفسه سینه 
نیز به دلیل کم تحرکی بروز می کند و این درد ها زمانی که  بیش 
از دو هفته طول بکشند و یا منشا عصبی داشته باشند باید حتما 
جدی گرفته شوند. حسن زاده گفت: در مواردی طوالنی شدن 
درد، بیمار در اندام تحتانی احساس گزگز و مورمور می کند و 
این احساس در اندام هایی مثل انگشت ها و یا پاشنه پا منتشر 
می شود. او در مورد راه های پیشگیری از بروز دیسک کمر و 
گردن تصریح کرد: درست نشستن و به اندازه نشستن می تواند 
در جلوگیری از بروز دیسک کمر بسیار موثر باشد. توصیه ما این 
است که افراد بیشتر از ۲۰ دقیقه در جایی ننشینند. همچنین 
از رانندگی و یا مسافرت های طوالنی که نیاز به نشستن های 
طوالنی مدت دارد، پرهیز کنند. توصیه دیگر این است که اجسام 
سنگین را بلند نکنند و به طور خاص، خانم ها نحوه صحیح 
برداشتن وسیله های سنگین از زمین را رعایت کنند. همچنین 
افراد باید سعی کنند با مراجعه به موقع به پزشکان و متخصصان 
ارتوپد و مغز و اعصاب و طب فیزیکی و فیزیوتراپیست ها، بتوانند 

با تشخیص زودرس و به موقع، درمان مناسب را انجام دهند.
  راه های  پیشگیری

او بیان داشت: همه این درمان ها با همکاری بیمار و با 
رعایت جزبه جز توصیه های پزشک معالج، قابل حل است. 
در مورد درمان دیسک ها بخش دارویی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد 
می تواند موثر باشد اما فیزیوتراپی و ورزش های تقویت کننده 
ناحیه کمر و هم چنین کاهش وزن، می تواند بسیار موثر 
و پیشگیرانه باشد. این جراح ارتوپد گفت: دیسک گردن 
به تنهایی می تواند چند وضعیت را شامل شود و در ۴ درجه 
بروز پیدا کند؛  ابتدا مهره گردن، آبی که در درون خود دارد 
را از دست می دهد و یک برجستگی در آن ایجاد می شود. در 
مرحله دوم شاهد بروز فتق در مهره و پارگی دیسک و بیرون 
زدگی هستیم. در مرحله سوم بخشی از دیسک کنده می شود 
و داخل فضای نخاعی یا روی ریشه عصب قرار می گیرد و در 
مرحله چهارم قطعاتی از دیسک در فضای کانال نخاعی قرار 
می گیرند که درمان را بسیار سخت می کنند. معموال اغلب 
بیماران، مرحله ۱ و ۲ را تجربه می کنند و اگر به موقع مراجعه 
کنند و درمان های خودسر و سنتی را انجام ندهند و به پزشک 
مراجعه کنند، می توانند جلوی بروز درد در مراحل سوم و 
چهارم را بگیرند اما در صورت سهل انگاری و استفاده از برخی 
روش های سنتی غیر استاندارد و غیرعلمی، ممکن است تبعات 
بسیار جبران ناپذیری را تجربه کند. حسن زاده افزود: هرگونه 
ماساژ، تزریق و نرمش که توسط افراد غیرمتخصص و غیرعلمی 
برای بیمار، انجام می گیرد، بسیار خطرناک و آسیب زننده 
خواهد بود. یکی از توصیه های مهم ما این است که دردکمر در 
اطفال را جدی بگیریم اگر بچه ها، بیش از دو هفته از کمردرد 
رنج می بردند و یا بی دلیل تب کردند، سریعا به پزشک مراجعه 
کنیم تا فورا جلوی بروزاحتمالی یک بیماری بدخیم مثل 

لوسمی را بگیریم. 

عمــود ی افقــی  

نرگس  جوزدانی 
متخصص  تغذیه   مواد غذایی  

 ضداسترس  را  

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمیبشناسید

موادغذایی مفید و ضداسترسی وجود دارند که حضورشان در رژیم روزانه 
به کاهش استرس کمک زیادی می کنند که در ادامه معرفی می شوند:

بروکلی به دلیل مزایای زیادی که برای سالمتی دارد، در دسته سبزیجات سالمت شناخته می شود. یک رژیم غذایی غنی از 
بروکلی خطر ابتال به برخی سرطان ها، بیماری های قلبی و اختالالت مربوط به بهداشت روان را کاهش می دهد. بروکلی به عنوان 
یک تسکین دهنده استرس شناخته می شود. موادغذایی موجود در کلم بروکلی که به کاهش استرس کمک می کنند، شامل 

منیزیم، فوالت و ویتامین C است. کلم بروکلی سرشار از سولفورافان است.

بروکلی

سیب زمینی شیرین یکی از موادغذایی حاوی منابع کربوهیدرات است. این ماده غذایی به کاهش سطح هورمون 
استرس زای کورتیزول بسیار کمک می کند. اگرچه سطح کورتیزول معموال در بدن در حالت تنظیم شده قرار دارد اما 
استرس مزمن منجر به اختالل در عملکرد کورتیزول می شود. عالئم اختالل در عملکرد هورمون کورتیزول باعث التهاب، 

درد و سایر عوارض جانبی خواهد شد. 

سیب زمینی شیرین

دانه گیاه آفتابگردان، منبع غنی ویتامین E است. این ویتامین محلول در چربی، به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل 
می کند که در سالمت روان و کاهش استرس بسیار موثر است. در مقابل، مصرف کم این ماده غذایی منجر به تغییر خلق و 
خو و افسردگی می شود. دانه آفتابگردان دارای مواد غذایی دیگری نیز هست که به کاهش اضطراب و استرس بسیار کمک 

می کند. این ماده غذایی شامل منیزیم، منگنز، روی، مس و ویتامین های گروه B است. 

دانه  آفتابگردان

تخم  مرغ به دلیل دارابودن میزان باالی موادمغذی، اغلب به عنوان یک مولتی ویتامین طبیعی شناخته می شود. موادغذایی 
موجود در تخم  مرغ شامل ویتامین ها، موادمعدنی، اسیدهای آمینه و آنتی اکسیدان  هستند. قرارگرفتن تمامی این موادغذایی 
در کنار هم به کاهش سطح استرس بدن بسیار کمک می کند. تخم  مرغ سرشار از کولین است. کولین تنها در برخی از 

موادغذایی یافت می شود. این ماده نقش مهمی در افزایش سالمت مغز و محافظت بدن در برابر استرس دارد. 

 تخم  مرغ

سیر از جمله موادغذایی سرشار از ترکیبات گوگردی است. مصرف این ماده شگفت انگیز باعث افزایش سطح 
گلوتاتیون می شود. این آنتی اکسیدان بخشی از نخستین خط دفاعی بدن در مقابل استرس است. خواص سیر در مبارزه 

با استرس و کاهش عالئم اضطراب و افسردگی بسیار تاثیرگذار است.

سیر
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فراســــــو
 وضعیت روانی ترامپ 

به روایت اسناد کرملین در سال 2۰۱۶
یک روزنامه انگلیسی در گزارشی آورده است به اسنادی 
از روسیه متعلق به سال 2۰۱۶ دست یافته که در آن 
رئیس جمهور سابق آمریکا فردی نامتعادل و دارای عقده 
حقارت توصیف شده است.  روزنامه »گاردین«  در گزارشی 
نوشته است به اسنادی از ارزیابی دولت روسیه از وضعیت 
روان شناختی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا 
پیش از ورود او به کاخ سفید دست یافته است. گاردین 
در این گزارش نوشته، به اسنادی از دولت روسیه دست 
پیدا کرده که کارشناسان اصالت آن را تأیید و آن را 
همسو با طرز فکر امنیتی کاخ کرملین دانسته اند. در 
این گزارش آمده است، طبق اسناد به دست آمده، سال 
2۰۱۶ و در حالی که ترامپ در رقابت درون حزبی برای 
ورود به انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز بود، گزارشی 
توسط دولت روسیه تهیه شد که در آن ترامپ »نامزد 
دارای بیشترین شانس« توصیف شده بود. از سوی دیگر 
در ارزیابی دولت روسیه از وضعیت روانشناختی ترامپ 
آمده، او فردی »دارای رفتار تکانشی، فاقد ثبات فکری، 
نامتعادل و دارای عقده حقارت« است. این گزارش 
کرملین به »اتفاقاتی مشخص« ارجاع می دهند که حین 
سفرهای تجاری ترامپ به روسیه قبل از انتخاب به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا رخ داده بودند. در گزارش گاردین 
آمده است، مقامات ارشد روسیه از جمله »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور این کشور، به این جمع بندی 
رسیده اند که حضور ترامپ در کاخ سفید می تواند به 
تحقق اهداف راهبردی مسکو کمک کرده و موضع آمریکا 
در مذاکرات را تضعیف کند. منابع اطالعاتی آمریکا بعد از 
پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2۰۱۶ مساله مداخله 
مسکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به نفع 
ترامپ را مطرح کردند که به مدت بیش از دو سال موضوع 
اصلی محافل سیاسی آمریکا شد و برای آن یک کمیسیون 
بازرسی ویژه نیز به ریاست »رابرت مولر« تشکیل شد. با 
این حال تاکنون هیچ مدرک و سند محکمی در این زمینه 
ارائه نشده است. ترامپ همواره مداخله خارجی در پیروزی 
خود در انتخابات 2۰۱۶ را رد کرده و گفته که یافته های 
سازمان های اطالعاتی جنبه سیاسی دارد. روسیه نیز 
هرگونه تالش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را رد کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین در واکنش به گزارش گاردین، آن را یک »داستان 

عامه پسند بزرگ« توصیف و آن را تکذیب کرد.

 سایت وزارت دفاع روسیه
 هدف حمله سایبری قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد سایت این وزارتخانه 
هدف حمله منع سرویس از خارج از این کشور قرار 
گرفته اما در حال حاضر به عملکرد عادی خود بازگشته 
است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعالم کرد سایتش 
هدف حمله منع سرویس توزیع شده DDoS قرار گرفت. 
در ادامه این بیانیه، منبع این حمله سایبری از خارج 
روسیه اعالم شده است. بر اساس اعالم این وزارتخانه، 
این حمله حدود ساعت ۱۰ صبح جمعه )به وقت محلی( 
رخ داد و دسترسی برخی از کاربران را با مشکل مواجه 
کرد اما به زیرساخت فناوری اطالعات سایت وزارت دفاع 
روسیه آسیبی وارد نشد. به گزارش خبرگزاری روسی 
»اسپوتنیک«، این وزارتخانه افزود: پایگاه اینترنتی آن بعد 
از حدود دو ساعت، ساعت ۱2 و ۵۵ دقیقه، فعالیت عادی 
خود را از سر گرفت. طبق این گزارش، اداره امنیت این 
وزارتخانه در حال حاضر در تالش برای بررسی هر گونه 
اثر سوء این حمله است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 
خبرگزاری دولتی »تاس« روسیه گزارش داد در پی این 
حمله، سایت وزارت دفاع روسیه )جمعه( از دسترس خارج 
شد. حمله منع سرویس، نوعی حمله سایبری است که در 
آن هکرها تالش می کنند با حجم غیرمعمول ترافیک داده 
به یک شبکه هجوم ببرند تا آن را فلج کنند و از دسترس 
خارج کنند. در گزارش وزارت دفاع روسیه جز ذکر اینکه 
منبع حمله خارجی بوده، به طرف مشخصی اشاره نشده 
است. روسیه بارها هدف اتهام زنی آمریکا در خصوص انجام 
حمالت سایبری قرار گرفته، این در حالی است که این 
کشور بارها اعالم کرده خودش نیز هدف چنین حمالتی 
بوده و از آمریکا خواسته برای مقابله با این حمالت با 
یکدیگر همکاری کنند اما به گفته مسکو، واشنگتن این 

درخواست ها را بی جواب گذاشته است.

سازمان جهانی بهداشت خواهان 
همکاری چین درباره منشأ کرونا شد

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از چین خواست در 
مورد تحقیقات منشأ ویروس کرونا شفافیت بیشتری 
از خود نشان دهد. به گزارش »سوت چین مورنینگ 
پست«، تدروس آدهانوم افزود: تحقیقات در مورد منشأ 
ویروس کرونا به دلیل نبود داده و اطالعات کافی از اولین 
روزهای شیوع این ویروس در چین، با مشکل مواجه 
شده است. یک تیم سازمان جهانی بهداشت در ماه 
مارس سال جاری با همکاری دانشمندان چینی، حدود 
یک ماه در شهر ووهان تحقیقات گسترده ای انجام دادند 
و پس از پایان تحقیقات خود اعالم کردند احتماال این 
ویروس توسط خفاش ها به انسان منتقل شده است. در 
بیانیه این تیم آمده است: احتمال گسترش این ویروس 
از طریق یک حادثه آزمایشگاهی بسیار کم است. با این 
حال آمریکا و تعداد دیگری از دانشمندان از این گزارش 
متقاعد نشده اند و به اتهامات خود علیه چین ادامه 
داده اند. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: ما از 
چین می خواهیم شفاف باشد و همکاری کند. به دلیل 
میلیون ها نفری که جان خود را از دست دادند و با شرایط 
سختی مواجه شدند، ما باید بدانیم چه اتفاقی افتاده 
است. چین فرضیه فرار احتمالی ویروس از آزمایشگاه را 
»مضحک« دانسته و بارها اعالم کرده »سیاسی کردن« 

موضوع تحقیقات را با مانع مواجه می کند. 

 بیش از 100 کشته و خسارات فراوان
 سیل ویرانگر 

در شمال غرب اروپا 
بارش شدید باران در شمال غرب اروپا باعث 
طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل های ویرانگر 
شده که بر اثر آن تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر جان 
خود را از دست داده و صدها نفر دیگر هم مفقود 
شده اند. بیشترین میزان خسارت در آلمان وارد 
شده و مقامات این کشور می گویند دست کم 
۱۰3 نفر جان باخته و صدها تن دیگر مفقود 
شده اند. آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان که در 
واشنگتن به سر می برد، خواستار اراده جهانی 
برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شده است. 
او گفته بیم آن را دارد که در روزهای آینده ابعاد 
گسترده تری از فاجعه روشن شود. ابعاد سیل و 
ویرانی های ناشی از آن گسترده گزارش شده و 
دستگاه های ذی ربط هنوز آمار و ارقام مشخصی 
از میزان خسارات اعالم نکرده اند. این در حالی 
است که در منطقه اهرویلر واقع در غرب آلمان 
سرنوشت هزار و 3۰۰ تن معلوم نیست، شبکه 
تلفن همراه قطع شده و امکان برقراری ارتباط 
با ساکنین منطقه وجود ندارد. روستای شولد با 
جمعیت تقریبی ۷۰۰ نفر هم زیر آب رفته و سد 
در نزدیکی مرز بلژیک در معرض طغیان قرار دارد. 
در شهر ارفتشتات سیل ده ها خانه را ویران کرده 
است. مقامات محلی می گویند مردمی که در سیل 
گرفتار بودند برای دریافت کمک تماس گرفتند اما 
امکان خدمات رسانی نبود. راجبر لوانتز، وزیر امور 
داخلی این ایالت در مصاحبه ای با بیان اینکه شمار 
قربانیان احتماال طی روزهای آینده افزایش خواهد 
یافت گفت: »تا وقتی برای مدت طوالنی خبری از 
افراد ندارید... باید از بدترین حالت بترسید.« این 
در حالی است که با ادامه بارش باران در مناطقی 
از غرب آلمان، سطح آب رودخانه راین و رودهای 
منشعب از آن همچنان به صورت خطرناکی 
در حال باال آمدن است. در تصاویر منتشر شده 
خیابان ها و خانه ها زیر آب دیده می شوند، در 
شرایطی که خودروها در آب غوطه ور هستند و 
درختان از ریشه درآمده اند. حدود ۹۰۰ سرباز 
برای کمک به عملیات نجات و آواربرداری در 
شهرها و روستاهای آسیب دیده مستقر شده اند. 
کشورهای همجوار نیز وضع مشابهی را تجربه 
کرده اند. سیل در بلژیک ۱4 کشته برجای گذاشته 
و خسارت هایی را در لوگزامبورگ، سوئیس و 
هلند وارد کرده است. گزارش ها حاکی  است 
که هزاران نفر از شهر ماستریخت هلند تخلیه 
شده اند. همچنین در انگلیس جاری شدن سیل 
باعث تخلیه خانه ها و مسدود شدن محورهای 
مواصالتی در پایتخت شد. اداره آتش نشانی لندن 
اعالم کرد که بالغ بر هزار تماس در ارتباط با جاری 
شدن سیل دریافت کرده است. اداره آب انگلیس 
هم اعالم کرد که بیش از 2 هزار و ۵۰۰ تماس 
پیرامون مشکالت فاضالب دریافت کرده است. 
یک سخنگوی اداره آب گفت: هرچند لوله های 
ما طوری طراحی شده اند که با بیشتر شرایط بد 
جوی سازگار باشند اما بارندگی دیروز به حدی 
بود که لوله کشی فاضالب به سرعت پر شد. از 
جمله مواردی که خبر ساز شد، نفوذ فاضالب 
به خانه نوازنده ملکه انگلیس در منطقه اعیان 
نشین کنزینگتون است. »برایان می« در یک 
پیام اینستاگرامی با لحنی تند نوشته که فاضالب 
اجناس گرانبهای او را در منزل درنوردیده است. 
دانشمندان معتقدند که دمای زمین تحت تاثیر 
تولید گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت بشر به 
نسبت سال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ )دوران ماقبل 
صنعتی( حداقل یک درجه افزایش یافته است. 
پیش بینی های سازمان جهانی هواشناسی نشان 
می دهد که به احتمال ۷۰ درصد میزان گرمایش 
زمین حداقل در یکی از ماههای سال های 2۰2۰ 
تا 2۰24 از ۱.۵ درجه باالتر از دوران ماقبل صنعتی 
بیشتر خواهد شد. به گفته این نهاد متوسط 
میزان گرمایش در این بازه زمانی ۰/۹۱ تا ۱/۵۹ 
درجه خواهد بود. این پیش بینی براساس چندین 
پژوهش با استفاده از مدل های کامپیوتری و با 
مدیریت اداره هواشناسی بریتانیا انجام شده است. 
از سویی بر اساس مطالعات شرکت بیمه سوئیس 
ره، افزایش مهارنشده تغییرات آب و هوایی در 
نیم قرن آینده، می تواند تولید ناخالص داخلی را 
بین 4 تا ۱۸ درصد کاهش دهد. این میزان در 
خوش بینانه ترین حالت با تحقق اهداف توافق آب 
و هوایی پاریس )و افزایش دمایی کمتر از 2 درجه 

سانتیگراد( 4 درصد خواهد بود.

 افزایش مرگ و میر کرونا 
در آفریقا

بــــــر اســاس اعـــالم ســازمــان جهــانی 
بهداشت )WHO(، میزان مرگ و میرهای ناشی از 
همه گیری کووید ۱۹ در آفریقا نسبت به هفته 
گذشته 4۰ درصد افزایش داشته که از جمله 
دالیل اصلی آن، کمبود اکسیژن و اشباع ظرفیت 
بیمارستان ها عنوان شده است. به گزارش تارنمای 
خبری سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت 
هشدار داد: نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در آفریقا 
در حال حاضر به 2.۶ درصد افزایش یافته در حالی 
که نرخ متوسط جهانی 2/2 درصد است.  نامیبیا، 
آفریقای جنوبی، تونس، اوگاندا و زامبیا، ۸3 درصد 
مرگ و میرهای ثبت شده در اثر کرونا را در هفته 
گذشته به خود اختصاص داده اند.  این گزارش 
افزود: موارد ابتال به کووید ۱۹ در هشت هفته 
گذشته در آفریقا همچنان روندی صعودی داشته 
و در ۱3 ژوئیه/22 تیر از مرز ۶ میلیون نفر عبور 
کرده است. تنها در ماه گذشته، آفریقا یک میلیون 
مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کرده است. کرونا 
از ابتدای شیوع تاکنون جان بیش از ۱۵۵ هزار نفر 
را در قاره آفریقا گرفته و اگرچه از ۶ میلیون مبتال، 
۵/3 میلیون نفر بهبود یافته اند اما با توجه به شرایط 
وخیم و نیاز شدید مردم این قاره به واکسیناسیون، 

خبرهای خوبی از قاره سیاه به گوش نمی رسد.

گــــزارش

کوتـــــــاه

a r m a n m e l i . i r

فراســـــــو

هواداران سعد الحریری پس از انصراف، وی 
از تشکیل کابینه به خیایان ها ریخته و اقدام به 
بستن جاده ها کردند. خیابان های چند شهر 
لبنان از روز پنجشنبه همزمان با اعالم انصراف 
سعد الحریری از تشکیل کابینه، شاهد ناآرامی 
و اعتراضات هواداران وی بود. به نوشته وبگاه 
عربی2۱،  پس از عدم توافق سعد الحریری با 
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان، الحریری 
در نطقی از انصراف خود از تشکیل کابینه پس 

از گذشت نزدیک به ۹ ماه از انتخاب وی برای 
این کار، خبر داد. این اعالم در شرایطی که 
لبنان با بحران اقتصادی ناشی از عدم تشکیل 
دولت روبه رو است، به مثابه بنزینی روی آتش 
بود و بهانه ای شد تا هواداران سعد الحریری به 
خیابان ها بریزند. در شهر »غربا« هواداران سعد 
الحریری، با آتش زدن سطل آشغال ها چند 
خیابان را مسدود کردند که به درگیری میان 
آن ها با نیروهای ارتش انجامید و معترضان 

به سمت نیروهای ارتش سنگ پرتاب کرده 
و نظامیان نیز تیر هوایی پالستیکی شلیک 
کردند. در برخی مناطق بیروت و شهرهای دیگر 
لبنان نیز درگیری ها در تمام ساعات نیمه شب 
تا صبح امروز ادامه داشت و پیش بینی می شود 
پس از نماز جمعه نیز تجمعات جدیدی شکل 
بگیرد. معترضان شب گذشته اتوبان »خلده« و 
»الناعمه« در بیروت را با آتش زدن الستیک ها 
بستند. در استان »البقاع« نیز در چند منطقه 

طرفداران الحریری دست به اعتراض زدند. در 
شمال لبنان و در استان طرابلس نیز معترضان 
جاده »الضنیه« به طرابلس را با آتش زدن 
الستیک ها بستند. در شهر ساحلی صیدا نیزی 
برخی در اعتراض به افزایش قیمت دالر چند 
میدان اصلی شهر را بستند. سعد الحریری، مأمور 
تشکیل کابینه لبنان پنجشنبه انصراف خود را از 
این مأموریت اعالم کرد. اتحادیه عرب و دولت 
آمریکا در واکنش به انصراف سعد الحریری، 
شرایط فعلی لبنان را خطرناک و در آستانه 
فروپاشی دانسته اند. لبنان پس از انفجار بندر 
بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است؛ 
لبنان در تاریخ چهارم اوت سال 2۰2۰ )۱4 
مرداد( در بندرگاه بیروت شاهد  انفجاری مهیب 
بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ 
مجروح به دنبال داشت. به دنبال این انفجار و 
تشدید بحران سیاسی در این کشور »حسان 
دیاب«  نخست وزیر پیشین این کشور استعفا 
کرد و »مصطفی ادیب« با رأی پارلمان لبنان به 
عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب 
شد.  با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته 
انصراف خود را اعالم کرد تا اینکه الحریری به 
عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور 
انتخاب شد اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل 
کابینه جدید نشده و با میشل عون رئیس جمهور 

لبنان به اختالف برخورده است.

روسای جمهوری ازبکستان و افغانستان در نشستی توافق 
و تاکید کردند که اوضاع کنونی در کشور جنگ زده افغانستان 
را نمی توان از طریق ابزار نظامی حل و فصل کرد. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای 
یک نشست بین المللی دو روزه وارد تاشکند، پایتخت ازبکستان 
شد. این نشست بین المللی با عنوان »آسیای مرکزی و جنوبی: 
ارتباط منطقه ای. چالش ها و فرصت ها« در حال برگزاری است. 
شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان و اشرف غنی 
در این نشست به بررسی اوضاع کنونی افغانستان پرداخته و 
توافق کردند که حل مسائل در این کشور با استفاده از ابزار 
درباره همکاری فعال ازبکستان در دستیابی به صلحی بادوام در نظامی غیرممکن است. میرضیایف همچنین به اشرف غنی 

افغانستان تاکید کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری ازبکستان 
همچنین آمده که میرضیایف و اشرف غنی همچنین درباره 
روابط دو جانبه، امنیت منطقه ای و همچنین بهبود همکاری 
بین دو کشور گفت وگو داشتند. آنها همچنین با اشاره به اهمیت 
پروژه های انرژی و همکاری متقابل با هدف افزایش ظرفیت 
ترانزیت از جمله ساخت خط آهن و خطوط برق، بر آغاز سریع 
مذاکرات جامع بین طرف های درگیر افغاستان تاکید کردند. 
طالبان اخیرا مدعی شده که کنترل بیش از ۵۸ درصد نواحی 
افغانستان را به دست آورده و نیروهای دولتی نیز پست های 
خود را ترک کرده اند. اخیرا طالبان کنترل مرزها با تاجیکستان، 
ترکمنستان، ایران و پاکستان را نیز به دست آورده اند. وزارت 
دفاع افغانستان اما تمامی این ادعاهای طالبان را رد کرده و گفته 
که صدها شبه نظامی در جریان بازپس گیری مناطق مذکور از 

آنها کشته شده اند.

روسای جمهوری ازبکستان و افغانستان: 

ابزار نظامی راه حل بحران افغانستان نیست

وزیر خارجه چین به زودی به سوریه می رود تا اولین 
مقام رسمی »پکن« باشد که از زمان آغاز بحران سوریه 
 در ماه مارس سال 2۰۱۱ به »دمشق« سفر می کند.

به گزارش رأی الیوم، برخی منابع دیپلماتیک در سوریه 
اعالم کردند »وانگ ئی« وزیر خارجه چین به زودی به 
»دمشق« پایتخت سوریه سفر خواهد کرد. بر اساس این 
گزارش، این منابع اعالم کردند سفر قریب الوقوع وزیر 
خارجه چین به سوریه یک روزه خواهد بود. این اولین سفر 
یک مقام رسمی چین به دمشق از زمان آغاز بحران سوریه 
در مارس سال 2۰۱۱ است. از سوی دیگر، برخی منابع نیز 
اعالم کردند وزیر خارجه چین پس از پایان سفرش به سوریه 
عازم مصر و یا الجزایر خواهد شد. وزیر خارجه چین در 
جریان سفر به دمشق با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
و نیز »فیصل مقداد« همتای سوری خود دیدار می کند.  
قرار است مقامات سوری و چینی در جریان دیدارهای 
مشترک خود چند تفاهمنامه اقتصادی را به امضا برسانند. 

 وزیر خارجه چین به سوریه 
سفر می کند

 آمریکا به دنبال انقالب رنگی
 در کوباست

همزمان با تشدید خشونت در شهرهای مختلف، 
هیات بلندپایه افغانستان به ریاست عبدا... عبدا...، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای 
مذاکره با طالبان راهی دوحه پایتخت قطر شد. 
همزمان با تشدید خشونت در شهرهای مختلف، 
هیات بلندپایه افغانستان به ریاست عبدا... عبدا...، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای 
مذاکره با طالبان راهی دوحه پایتخت قطر شد. 
محمدکریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، 
منصور  سید  بلخ،  پیشین  والی  نور  عطامحمد 

سعادت نادری، وزیر صلح، باتور دوستم عضو هیأت 
مذاکره کننده دولت و شماری دیگر چهره های سیاسی 
عبدا... عبدا...،  را در این سفر همراهی می کنند. عبدا... 
پیش از عزیمت به دوحه در یک نشست خبری گفت 
که هیأت اعزامی افغانستان به دوحه با صالحیت 
کامل می رود و امیدوار است که به نتایجی دست یابد. 
گفته شده است که »حامد کرزای« رئیس جمهور 
سابق افغانستان از رفتن به دوحه صرف نظر کرده 
است. عبدا... عبدا...، اما گفت که کرزای نیز این هیأت 
حمایت می کند وی ابراز امیدواری کرد که طالبان از 

این فرصت استفاده کنند تا به درد و رنج مردم نقطه 
پایان گذاشته شود. رئیس شورای عالی مصالحه 
ملی که در فرودگاه صحبت می کرد، تأکید کرد که 
نتیجه صلح از دست به دست شدن شهرستان ها به  
دست نمی آید، نتیجه صلح از میز مذاکرات به دست 
خواهد آمد . عبدا... همچنان گفت که هیأت اعزامی 
افغانستان به دوحه همه شمول است و نمایندگانی از 
عالمان دین و زنان در آن حضور دارند. حامد کرزای، 
رئیس جمهور پیشین، نیز در این نشست خبری گفت 
که در این مرحله الزم دیده شد که یک هیأت بلندپایه 

و با صالحیت از افغانستان به هدف گفت وگو با طالبان 
به قطر برود. این هیأت قرار است که با رهبران طالبان 
در دوحه دیدار کند. هیأت بلندپایه افغانستان در 
حالی به دوحه سفر می کنند که خشونت ها در کشور 
افزایش یافته است. انتظار می رود که این هیأت بتواند 
با جانب طالبان در مورد کاهش خشونت و آتش بس به 
توافق برسد. پیش تر گفته شد که طالبان در برابر اعالم 
آتش بس سه ماه خواستار رهایی هفت هزار زندانی 
خود و نیز حذف نام رهبران شان از فهرست سیاه شده 
است. طالبان هم چنان به گفته منابع دولتی، برای 
اولین موضع خود را درباره نظام آینده و نیز قانون 
اساسی به صورت صریح بیان کرده اند که نیاز دو طرف 

روی آن مذاکره کنند.

عبدا... برای مذاکره با طالبان راهی قطر شد

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان، بر 
تداوم حمایت آنکارا از کابل برای برقراری صلح پایدار در این 
کشور تاکید کرد. »مولود چاووش اوغلو« شامگاه پنجشنبه با 
»اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. به نوشته 
خبرگزاری »آناتولی«، چاووش اوغلو طی این دیدار که در 
تاشکند، پایتخت ازبکستان انجام شد، از تالش ها برای ایجاد 
صلح پایدار در افغانستان و اتمام جنگ چند ده ساله در این 
کشور حمایت کرد. وی درباره گفت وگوهای خود با غنی 
گفت: »ما درباره تالش ها برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان 
صحبت کردیم. حمایت ما از کشور دوست و برادر افغانستان 
ادامه می یابد.« بر اساس این گزارش، وزیر خارجه ترکیه 
همچنین با »محمد حنیف اتمر« همتای افغانستانی خود 
دیدار و رایزنی کرد. دولت ترکیه پیشنهاد داده که بعد از خروج 
نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، مدیریت و حفاظت از 
فرودگاه بین المللی کابل را به شرط حمایت های مالی، سیاسی 

و لجستیک متحدانش مخصوصا واشنگتن، برعهده بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره مواضع 
مداخله جویانه آمریکا درباره کوبا هشدار داد، واشنگتن به 
دنبال سناریوی برقراری ایجاد یک انقالب رنگی در این 
کشور آمریکای التین است. همزمان با تشدید اظهارنظرهای 
مقام های دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی درباره 
لزوم حمایت از »معترضان در کوبا«، سخنگوی دستگاه 
دیپلماتیک روسیه درباره تدارک واشنگتن برای ایجاد 
یک »انقالب رنگی« هشدار داد. »ماریا زاخاروا« سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه بار دیگر از موضع آمریکا 
درباره اعتراضات اخیر در کوبا و مداخالت واشنگتن بشدت 
انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، روز یکشنبه 
هفته جاری در شهرهای کوبا هزاران نفر ضمن برپایی 
تجمع خواستار برگزاری انتخابات و حل مشکالت معیشتی 
و اقتصای این کشور شدند. در پاسخ به این اقدام، طرفداران 
دولت و حزب کمونیست این کشور هم در حمایت از دولت 

تظاهرات کردند. 

 حمایت ترکیه از افغانستان
 ادامه می یابد

وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز تاسف در خصوص 
بدتر شدن اوضاع افغانستان در روزهای اخیر، درباره 
خطر گسترش ناآرامی در این کشور به کشورهای 
همسایه، هشدار داد. »سرگئی الوروف« درباره 
خطر گسترش ناآرامی در افغانستان به کشورهای 
همسایه هشدار داد و افزود اوضاع در این کشور به 
سرعت رو به وخامت است. الوروف طی سخنانی در 
جلسهکنفرانس »آسیای مرکزی و جنوبی. ارتباط 
منطقه ای: چالش ها و فرصت ها« اظهار داشت: 
تهدید چنین سناریویی همچنان مانعی جدی در 
برابر مشارکت افغانستان در همکاری منطقه ای 

است. وی در ادامه در خصوص بدتر شدن اوضاع 
افغانستان در روزهای اخیر ابراز تاسف کرد. این 
دیپلمات ارشد روسیه در این خصوص گفت: با توجه 
به خروج عجوالنه نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، 
عدم اطمینان درباره توسعه اوضاع نظامی و سیاسی 
در این کشور و فراتر افزایش یافته است. الوروف 
افزود بحران افغانستان همچنین تهدید تروریستی 
و مشکل قاچاق غیرقانونی مواد مخدر را که به گفته 
او به سطحی بی سابقه رسیده، تشدید می کند. 
وزیر خارجه روسیه پیش از این نیز خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانستان را عجوالنه توصیف کرده و 

گفته بود آن ها تجیزات زیادی را در این کشور رها 
می کنند. او همچنین هشدار داده بود تهدید حمالت 
تروریستی در افغانستان با توجه به خروج نیروهای 
خارجی و اینکه این عقب نشینی عماًل اعتراف به 
شکست ماموریت آمریکا در افغانستان است، رو به 
افزایش است.. این هشدار در حالی صورت گرفته 
که در روزهای گذشته به گفته ارتش آمریکا، ۹۰ 
درصد عقب نشینی نیروها و تجهیزات این کشور 
از افغانستان کامل  شده است. بایدن هم گفته که 
ماموریت نظامی ایاالت متحده در افغانستان در 
تاریخ 3۱ اوت )شنبه ۹ مرداد( به پایان می رسد.در 

روزهای گذشته درگیری ها بین طالبان و نیروهای 
امنیتی افغانستان باال گرفته و مقام های طالبان 
می گویند کنترل ۸۵ درصد از قلمرو این کشور را 
برعهده گرفته اند. پیش از این »ضمیر کابلوف« 
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با 
خبرگزاری »آناتولی« ترکیه گفت که روسیه نگران 
تشدید فزاینده خصومت ها در افغانستان است، اما 
اعتقاد ندارد که طالبان سعی دارد قدرت را در این 
کشور به دست بگیرد. وزارت خارجه روسیه هم اعالم 
کرده بود طالبان قول داده به مرزهای همسایه های 

این کشور در آسیای مرکزی تعرض نکند.

سرگئی الوروف مطرح کرد

هشدار درباره خطر اوضاع افغانستان برای کشورهای همسایه

 پس از انصراف سعد الحریری از تشکیل کابینه  رخ داد

ناآرامی و اغتشاش در لبنان



رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت 
از شناسایی و انهدام باند چهار نفره سرقت 
دریچه های چدنی مخابرات و فاضالب خبر داد. 
سرهنگ علی کنجوریان اظهارداشت: درپی 
وقوع چند فقره سرقت سریالی دریچه فاضالب 
و مخابرات در معابر جنوب تهران، موضوع 
دستگیـــری عامــالن این سرقت ها به صورت 
ویژه در دستور کارآگاهان پایگاه ششم پلیس 
آگاهی  قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان با 
بررسی شیوه و شگرد سرقت های صورت گرفته 
و جمع آوری سرنخ های موجود، اعضای یک 
باند 4 نفره سرقت را که به وسیله یکدستگاه 
وانت پیکان، به صورت حرفه ای اقدام به سرقت 
دریچه های چدنی فاضالب  و مخابرات در 
معابر سطح شهر می کردند، شناسایی کردند. 
رئیـــس پایگاه ششم پلیــس آگاهی تهران 
تصریح کرد: با شناسایی مـــخفیگاه این 
 سارقان، پــــــس از  هـــماهنگی قضائی هر

4 سارق در چند عملیات ضربتی دستگیر 
شدند. سرهنگ کنجوریان خاطرنشان کرد: 
متهمان که پس از انتقال به پلیس آگاهی و 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس چاره ای جز 
بیان حقیقت نداشتند، درتحقیقات تکمیلی 
پلیس به ۱۰۰ فقره سرقت دریچه های آب و 
فاضالب و مخابرات در جنوب تهران  و فروش 

اموال مسروقه مالخران ناشناس اعتراف کردند. 
وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی 

از شهروندان در خواست کرد: در صورت 
مشاهده موارد مشکوک مبنی بر سرقت اموال 

عمومی سریعا به شماره تلفن۱۱۰ تماس و 
موضوع را به پلیس اطالع دهند.

سال چهارم14حــوادث
a شماره1062 r m a n m e l i . i r

شنبه 
1400 .04 .26
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کوتاه حوادثی 
گازگرفتگی 3 کشته داد

فرمانده انتظامي ني ریز گفـــت: 3 نفر که 
در حـــال حفاري چاه فاضالب بود ه اند به علت 
خفگي براثر استنشاق گاز به کام مرگ فرو 
 رفتند. سرهنگ سیدمحمد یوسفي بیان کرد: 
در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰مبني 
مشکان  در  فوت  به  منجر  گازگرفتگی  بر 
انتظامي  ماموران  بالفاصله  بلوارامیرکبیر، 
به همراه  ني ریز  شهرستان  پشتکوه  بخش 
عوامل امدادي به محل حادثه اعزام شدند. وي 
افزود: ماموران در بررسي هاي اولیه و برابر نظر 
کارشناسان مطلع شدند 2 نفر پدر و پسر 2۰ و 
4۶ ساله حین حفر چاه فاضالب بوده اند که براثر 
استنشاق گاز و کمبود اکسیژن فوت شده اند 
و صاحبخانه براي نجات آنان به درون چاه 
مي رود که وي نیز دچار خفگي مي شود. فرمانده 
انتظامي ني ریز با بیان اینکه پس از تشکیل 
پرونده اجساد متوفیان تحویل پزشک قانوني 
شد، بیان داشت: شهروندان باید هنگام حفرچاه 
از دستگاه هاي تهویه صنعتي که امکان گردش 
هوا در اعماق چاه را فراهم مي کند استفاده کنند 
تا از بروز چنین حوادث ناگواري جلوگیري شود.

دستگیری سارق کنتور آب 
از  انتظامی شهرستان جهرم  فرمانده 
دستگیري سارق کنتورهاي آب و اعتراف 
وی به 3۵ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ 
خسرو رزمجویي، بیان کرد: در پي وقوع 
چند فقره سرقت کنتورهاي آب در سطح 
شهرستان جهرم، شناسایي و دستگیري 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران 
انتظامي این فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: 
ماموران انتظامي با بررسی های تخصصی از 
محل وقوع سرقت ها، به سرنخ هایی در این 
زمینه دست یافتند و موفق شدند با اشراف 
اطالعاتی یک سارق سابقه دار را شناسایي و 

وي را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 

دپو تریاک  لو رفت
فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 
4۰۰ کیلو تریاک در یک باغ شخصي در 
محور مواصالتي سیرجان- ني ریز خبر داد. 
سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر ني ریز با اقدامات 
فني و تخصصي از خبری مبنی بر دپو مقدار 
زیادي تریاک در یک باغ شخصي در محور 
مواصالتي سیرجان- ني ریز مطلع شدند و 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود 
قرار دادند. وی با بیان اینکه پس از هماهنگي 
با مقام قضائي بالفاصله ماموران انتظامی به 
محل موردنظر اعزام شدند، افزود: در بازرسي 
از آن باغ 4۰۰ کیلو تریاک که به صورت 
ماهرانه اي زیر درختان دپو شده بود کشف 
شد. سردار حبیبي با اشاره به اینکه تالش 
براي دستگیري مالک موادمخدر به صورت 
ویژه در دستور کار است، عنوان داشت: استان 
فارس محل ناامني براي سوداگران مرگ 
است و ما خادمان مردم به هیچ عنوان اجازه 
جوالن به قاچاقچیان موادمخدر نخواهیم داد.

انهدام باند قاچاق سالح 
از  اطالعیه ای  در  انتظامی  نیروی 
متالشی شدن یک باند قاچاق سالح و کشف 
3۸ قبضه اسلحه جنگی و شکاری در دهلران 
خبر داد. در اطالعیه ای که مرکز اطالع رسانی 
ناجا منتشر کرده آمده است: با تالش کارکنان 
خدوم نیروی انتظامی یک باند قاچاق سالح 
 جنگـی و شکــاری در دهـلران متالشــی و 
3۸ قبضه سالح و 2 هزار و 3۹۱ فشنگ جنگی 
نیز کشف شد. در ادامه این اطالعیه آمده: در 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق سالح و مهمات 
در استان ایالم، ماموران انتظامی شهرستان 
دهلران  در یک عملیات  مشترک با ماموران  
فرماندهی انتظامی استان خوزستان و با انجام 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه ها، 
توانستند اعضای یک باند قاچاق سالح جنگی و 
شکاری را شناسایی وشبانه در مخفیگاهشان 
دستگیر کنند. این اطالعیه می افزاید: در این 
عملیات مشترک موفقیت آمیز، ماموران با انجام 
اقدامات پیچیده اطالعاتی و رصد شبانه روزی 
حوزه استــحفـــاظی، در شـــرایط بسیــــار 
 ســـخت موفق شدنــد ۱۶ قبضــه کالش، 
۱۹ قبضه کلت، 3 قبضه سالح شکاری و 2هزار و 
3۹۱ فشنگ جنگی از قاچاقچیان کشف کنند. 

کشف ۸۵۸ کیلو مواد
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف 
۸۵۸ کیلوگرم موادمخدر توسط ماموران 
انتظامی، در شیراز خبر داد. حجت االسالم 
سیدکاظم موسوی گفت: موادمخدر مکشوفه 
شامل: ۸۱۷ کیلوگرم حشیش، ۱4 کیلوگرم 
مرفین و 2۷ کیلوگرم تریاک است. وی با 
اشاره به اینکه این دو محموله در دو عملیات 
مجزا کشف و ضبط شد، افزود: در همین راستا 
یک نفر دستگیر و یکدستگاه خودرو نیز با 
دستور قضائی توقیف شد. این مقام قضائی با 
تاکید بر اینکه امر مبارزه قاطع با موادمخدر 
و برخورد جدی با سوداگران مرگ گام مهمی 
در پیشگیری های قضائی محسوب می شود؛ 
گفت: الزم است سازمان های مسئول در امر 
پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی زمینه 
تقویت مصونیت جامعه در برابر آسیب های 

موادمخدر را فراهم کنند.  

توقیف تانکر حامل گازوئیل قاچاق
فرمانــده انتظامـي ریـــگان از تـــوقیف یـکدستگاه تانکر 
سوخت رسان و کشف 32 هزار و 3۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ اسحاق دریجانی اظهار 
داشت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
شهرستان ریگان هنگام کنترل محور ریگان- ایرانشهر به 
یکدستگاه کامیون سوخت رسان مشکوک و براي بررسي بیشتر 
آن را متوقف کردند. وي افزود: ماموران پس از بررسي مدارک و 
بازرسي از این تانکر 32 هزار و 3۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف 
و یک نفر را دستگیر کردند. فرمانده انتظامي شهرستانریگان 
با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، 
خاطرنشان کرد: پلیس بنا به وظایف ذاتی خود  قاطعانه و بدون 

اغماض با مخالن امنیت اقتصادي برخورد خواهد کرد.

تصادف مرگبار 2 وانت بار با کامیونت 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از تصادف مرگبار وانت نیسان، وانت پیکان با کامیونت در بزرگراه 
احمد متوسلیان خبر داد. سرهنگ احسان مومنی گفت: تصادفی 
میان یکدستگاه وانت نیسان، وانت پیکان با کامیونت در مسیر 
شرق به غرب بزرگراه احمد متوسلیان )فتح( به پلیس راهور 
تهران بزرگ اطالع داده شد که درپی آن ماموران پلیس راهور به 
محل اعزام شدند. وی با اشاره به حضور عوامل امدادی در محل 
اظهارکرد: درپی این حادثه و به تایید عوامل امدادی راننده وانت 
پیکان در دم جان خود را از دست داد. همچنین راننده 2 دوسیله 
نقلیه دیگر نیز در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند. مومنی 
با بیان اینکه علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور 
در حال بررسی است، گفت: این حادثه موجب ایجاد ترافیک 
مقطعی در این محدوده شده بود که ماموران پلیس راهور نسبت 

به بازگشایی و روانسازی ترافیک نیز اقدام کردند.

دردسر سارق »کفش«  برای اهالی ستارخان
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
سارق دردسرساز محله ستارخان که ده ها جفت کفش را 
از آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی به سرقت برده بود، 
خبر داد. سرهنگ علیرضا ناصری نژاد گفت: در روزهای اخیر 
موارد متعددی از سرقت کفش ساکنان و مهمانان آپارتمان ها 
و مجتمع های مسکونی واقع در محله ستارخان به مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ اطالع داده شد که به همین دلیل 
نیز گروهی از ماموران در کالنتری ۱۱۸ ستارخان مامور 
رسیدگی به این موضوع شدند. وی با بیان اینکه این متهم ده ها 
جفت کفش را از جاکفشی و پشت در منازل سرقت کرده بود، 
افزود: ماموران تصاویر دوربین های مداربسته موجود در برخی 
از آپارتمان ها یا اطراف آنها را بررسی کرده و سرانجام موفق به 
شناسایی هویت سارق شدند. جانشین رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ ادامه داد: در ادامه با شیوه ها و شگردهای پلیسی 
محل تردد و زندگی این فرد به دست آمده و با کسب این 
اطالعات ماموران اقدام به هماهنگی قضائی و دستگیری متهم 
در فرصتی مناسب کردند. ناصری نژاد با اشاره به انجام بازجویی 
از متهم دستگیرشده، اظهارکرد: این فرد به جرم خود اعتراف 
و اقرار کرد که دستکم از پنجاه آپارتمان اقدام به سرقت ده ها 
جفت کفش کرده است. به گفته وی متهم دستگیرشده به همراه 

پرونده  برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

انهدام  باند  فروشندگان  دستگاه  »اسکیمر« 
رئیس پلیس فتا استان البرز از شناسایی و دستگیری 
فروشندگان دستگاه اسکیمر خبر داد و گفت: متهمان با 
راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام و همچنین درج آگهی فروش 
در سایت دیوار اقدام به فروش دستگاه اسکیمر )کپی برداری 
از کارت عابربانک( می کردند. سرهنگ رسول جلیلیان 
اظهارداشت: کارشناسان این پلیس در پی رصد و پایش 
فضای مجازی صفحه ای را در اینستاگرام مشاهده کردند که در 
زمینه فروش و تحویل دستگاه اسکیمر فعالیت می کرد، سپس 
پرونده قضائی تشکیل و تالش برای شناسایی گرداننده صفحه 
آغاز شد. رئیس پلیس فتا استان البرز ادامه داد: تحقیقات 
میدانی پلیس برای شناسایی گرداننده صفحه وعامالن فروش 
دستگاه اسکیمر، آغاز شد، در این رابطه مدیرصفحه در یکی از 
محله های جنوبی اسالمشهر شناسایی و در یک عملیات پلیسی 
دستگیر شد. سرهنگ رسول جلیلیان بیان داشت: در ادامه با 
اقدامات فني و اطالعاتي انجام شده مخفیگاه سایر متهمان در 
یک کارگاه  قالیشویی در استان تهران مورد شناسایي قرار گرفت 
و پس ازهماهنگي با مقام قضائی، متهمان جلب و تعداد 3دستگاه 
اسکیمر و یک گوشي هوشمند از آنها کشف و ضبط  شد. رئیس 
پلیس فتا استان البرز به شهروندان توصیه کرد: هنگام استفاده 
از کارت بانکی و خرید از دستگاه  POS، به خصوص دستگاه 
POS سیار، حتما تمامی عملیات بانکی و تراکنش های خرید، 

توسط خودشان انجام بگیرد و در صورت مشاهده دستگاه های 
ناشناس و شبیه دستگاه اسکیمر سریعا مراتب را به پلیس فتا از 
   WWW.Cyberpolice.irطریق سایت این پلیس به نشانی

بخش گزارش های مردمی اطالع دهند.

سوءاستفاده کالهبرداران از اعتماد شهروندان
رئیس پلیس فتا استان گیالن اظهارداشت: فــردی که در 
سایت دیوار با ثبت آگهی جعلی با عنوان فروش و نصب سایبان 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد، دستگیر شد . 
سرهنگ امیرحسین نقی مهر، گفت: فردی با مراجعه به پلیس 
فتا مدعی شد شخصی با درج آگهی جعلی در سایت دیوار از 
وی  کالهبرداری نموده است؛ پیگیری موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی ادامه داد: با بررسی های 
انجام شده مشخص شد که شاکی با مشاهده آگهی فروش 
و نصب سایبان در سایت دیوار به علت اینکه قیمت کمتر از 
قیمت واقعی بازار بود با صاحب آگهی تماس می گیرد و از 
فروشنده می خواهد تا با پرداخت مبلغی تحت عنوان بیعانه در 
فرصت مناسب جهت تحویل کاال اقدام کند اما فروشنده پس 
از دریافت مبلغ، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده است. رئیس 
پلیس فتا سرهنگ نقی مهر بیان کرد: با بررسی مستندات ارائه 
داده شده توسط شاکی و اقدامات فنی و تخصصی، همچنین 
بررسی تراکنش های بانکی در حساب های مختلف، کالهبردار 
2۸ ساله مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن دستگیری، به 

پلیس فتا انتقال داده شد. 

خــــبر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران جزئیات آتش سوزی 
در یک کارگاه تولید صنایع چوب را که منجر 
به مرگ ۵ نفر شد، تشریح کرد. سیدجالل 
ملکی گفت: وقوع حادثه حریق در یک گاراژ به 
سامانه ۱2۵ اطالع داده شد که در پی آن ستاد 
فرماندهی آتش نشانان پنج ایستگاه را به همراه 
خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل 
حادثه واقع در بزرگراه آزادگان به سمت غرب، 
خیابان علی آباد پاکدانه اعزام کرد. وی با اشاره 
به حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه 
افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشاهده 
شد که کانون حریق در یک کارگاه تولید 
صنایع چوب به مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع 
رخ داده و این کارگاه نیز در یک گاراژ بزرگ 
که عمده کارگاه های داخل آن مرتبط با چوب 
بود قرار داشت و به همین دلیل نیز احتمال 
سرایت آتش و گسترش آن بسیار باال بود. 
ملکی اظهارکر: در همین راستا آتش نشانان 
از چند جهت عملیات خود برای اطفای این 
حریق را که شعله های برخاسته از آن تا شعاع 
چند صد متری نیز قابل رویت بود، آغاز کردند 
و یک گروه از آتش نشانان نیز بر جست وجو و 
نجات قصد ورود به داخل کارگاه را داشت که 

متاسفانه با در قفل شده کارگاه روبه رو شده 
و مجبور شدند تا با دستگاه فرز قفل را ببرند 
و وارد ساختمان شوند. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
با اشاره به حضور آتش نشانان در داخل کارگاه 
گفت: متاسفانه در قسمت یک اتاقک داخل 
این کارگاه، آتش نشانان با پیکر بی جان ۵ مرد 
که از اتباع کشور افغانستان بودند روبه رو شده 
و آنان را به بیرون از ساختمان منتقل کردند 
که پس از بررسی عالئم حیاتی مشخص شد 

که جان خود را از دست داده اند. البته برای 
تشخیص علت قطعی مرگ پزشکی قانونی 
باید اظهارنظر کند اما آن چه در ظاهر مشخص 
بود، مرگ این افراد در پی دود و حرارت باال رخ 
داده بود. ملکی درباره اقدامات آتش نشانان 
برای اطفای حریق نیز اظهارکرد: همزمان 
گروهی دیگر از آتش نشانان نیز عملیات اطفای 
حریق را انجام داده و در شرایطی که شعله های 
آتش حتی سقف آجری را نیز تخریب کرده 
بود، موفق به مهار آتش و سپس اطفای 

کامل آن شدند. وی با بیان اینکه گروهی از 
آتش نشانان پس از اطفای حریق به ایستگاه 
برگشتند، افزود: یک گروه از آتش نشانان نیز 
برای لکه گیری و ایمن سازی در محل حضور 
داشتند که آنان نیز پس از ایمن سازی کامل 
محل به ماموریت خود خاتمه داده و محل را 
به عوامل انتظامی تحویل دادند. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران علت وقوع این حادثه را در دست بررسی 
از سوی کارشناسان این سازمان اعالم کرد و 
گفت: علت وقوع این حادثه پس از بررسی ابعاد 

آن اعالم خواهد شد.
  دستگیری  یک  نفر 

همچنین سروان محمد نظری، رئیس مرکز 
فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت 
نیز با اشاره به حضور عوامل کالنتری ۱۵2 
خانی آبادنو در محل حادثه اظهارکرد: برای 
این حادثه پرونده  انتظامی تشکیل شده است. 
اجساد نیز با دستور قضائی به پزشکی قانونی 
منتقل شدند. »نظری« همچنین از دستگیری 
یکی از عوامل نگهبانی کارگاه مبل سازی خبر 
داد و گفت: این فرد که قصد فرار داشت توسط 
عوامل کالنتری دستگیر و به کالنتری ۱۵2 

خانی آباد منتقل شده است.

٥   کشته  بر جای  گذاشت
آتش سوزی مرگبار در جنوب تهران 

انهدام باند 4 نفره سارقان حرفه ای وانت سوار

اعتراف به 100 فقره سرقت دریچه چدنی

فرمانده انتظامي استان مرکزی از دستگیري 
یک سارق سابقه دار کابل و تجهیزات مخابراتی 
و اعترافش به 4۰ فقره سرقت در اراک خبر 
داد. سردار حسن مفخمی شهرستانی بیان 
داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت کابل 
و تجهیزات مخابرانی در سطح شهرستان 
اراک، شناسایي عامل یا عامالن در دستور 
کار ماموران انتظامي شهرستان اراک قرار 
گرفت و بالفاصله بررسي هاي تخصصي و 
تحقیقات میدانی ماموران در این زمینه آغاز 
شد. وي افزود: با تحقیقات نامحسوس پلیس 
و بررسي علمي و تخصصي موضوع، سرانجام 

سارق موردنظر شناسایی و پس از هماهنگی 
با دستگاه قضائی در عملیات ماموران انتظامی 
کالنتری ۱۷شهرستان اراک دستگیر و بسیاري 
از اموال سرقتی در مخفیگاهش کشف شد. 
فرمانده انتظامي استان مرکزي خاطرنشان 
کرد: با اقدامات فني و پلیسي، این سارق، در 
تحقیقات پلیس به 4۰ فقره سرقت کابل و 
تجهیزات مخابراتی در شهرستان اراک اعتراف 
کرد. سردار مفخمي شهرستاني اضافه کرد: 
متهم دستگیرشده در این عملیات پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانوني به 

دستگاه قضائی معرفی شد.

سارق تجهیزات مخابراتی  دستگیر شد
از  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 
دستگیری سارق لوازم و تجهیزات خودرو 
از پارکینگ های عمومی خبر داد. سرهنگ 
جلیل موقوفه ای اظهارداشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت باطری خودرو در یکی 
از پارکینگ های عمومی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: ماموران پلیس با استفاده 
از دوربین های مداربسته و سرنخ های 
برجامانده از متهم و با انجام اقدامات 
اطالعاتی  سارق را شناسایی کردند. رئیس 
پلیس پیشگیری تهران افزود: ماموران 

تجسس کالنتری ۱۱۸ ستارخان پس از 
اخذ مجوزقضائی در یک عملیات پیچیده 
موفق به دستگیری سارق حرفه ای شدند که 
سارق پس از انتقال به کالنتری در تحقیقات 
به ۷۰ فقره سرقت باطری، ضبط و کامپیوتر 
خودرو از  پارکینگ های عمومی شهر 
تهران اعتراف کرد. وی با بیان اینکه سارق 
سابقه دار بوده و 4 سال قبل دوست خودش 
را در شرق تهران به قتل رسانده و پس از 
رضایت اولیای دم با صلح و سازش از قصاص 
تبرئه شده است از تحویل متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد.

اعتراف به  ۷0 فقره سرقت از پارکینگ ها

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از شناسایی 
و دستگیری فردی که با راه اندازی یک کانال 
تلگرامی اقدام به کالهبرداری از طریق فروش 
سواالت تقلبی آزمون های علمی مانند کنکور 
و امتحانات نهایی کرده بود، خبر داد. سرهنگ 
علی عباسی کسانی، گفت: کارشناسان این پلیس 
در پی رصد فضای مجازی، با کانالی در شبکه 
اجتماعی تلگرام روبه رو شدند که گرداننده 
آن اقدام به تبلیغ برای فروش سواالت تمامی 
آزمون های علمی ازجمله کنکور، امتحانات 

نهایی، المپیادها و... می کرد. این مقام انتظامی 
است  ممکن  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه 
نوجوانان وجوانان با باور این گونه تبلیغات ضمن 
ضرر مالی، آینده تحصیلی خود را نابود کنند، 
موضوع سریعا در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. 
وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا با انجام اقدامات 
فنی و تخصصی هویت گرداننده را شناسایی 
که با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات 
غافلگیرانه متهم را در محل سکونت به همراه 
مستندات جرم دستگیر و به پلیس فتا انتقال 

دادند. سرهنگ کسانی تصریح کرد: این نوع 
کالهبرداری فقط ضرر مالی به همراه ندارد و 
می تواند آینده قربانیان را نیز نابود کند زیرا با تکیه 
به سواالت تقلبی از مطالعه و افزایش دانش خود 
دور شده و درنتیجه در آزمون هایی مانند کنکور، 
امتحانات نهایی و... با شکست بزرگی مواجه و 
مسیر زندگی او که می تواند سرشار از موفقیت 
باشد به تباهی کشیده  شود. این مقام مسئول 
به والدین توصیه کرد: ادعا هایی مبنی بر فروش 
سواالت کنکور، امتحانات نهایی و یا المپیاد در 

فضای مجازی کامال جعلی بوده و والدین باید با 
نظارت بر فرزندان خود از به دام افتادن فرزندان 
خود جلوگیری کنند. این مقام مسئول در پایان 
خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس 
cyberpolice مرجعی کامل از اخبار،  .ir
اطالعات و آموزش های سایبری بوده و کاربران 
با مراجعه به آن می توانند راهنمایی های الزم را 
دریافت نمایند. همچنین در صورت نیاز می توانند 
گزارش موارد مشکوک را در سامانه فوریت های 
سایبری پلیس فتا با همکاران ما در میان بگذارند.

کالهبرداری از طریق فروش سواالت تقلبی آزمون های علمی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت اعضای باند 
3 نفره سارقان فروشگاه و اماکن تجاری در استان تهران و 
البرز خبر داد . سردار علیرضا لطفی بیان داشت: از ابتداي 
سالجاري چندین پرونده مشابه با موضوع سرقت از مغازه های 
موبایل فروشی، کیف وکفش، آرایشي وبهداشتي، بنکداري، 
خواروبار و سوپرمارکت ها در کالنتري هاي جنوب تهران 
تشکیل که دستگیری و شناسایی سارق یا سارقان در اختیار 
پلیس آگاهي شهرري قرار داده شد. وی با اشاره به اینکه 
بررسی ها اولیه نشان از این داشت سارقان از منافذ کوچکی 

در پشت تابلوها، باالی کرکره و یا دریچه های کولرها وارد 
فروشگاه ها شده و با کمترین خسارتی اموال باارزش را سرقت 
و متواری شده اند، عنوان کرد: در ادامه بررسی ها مشخص 
شد که یک  سارق حرفه ای تمامی سرقت ها را مرتکب شده 
است. رئیس پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: با تالش مستمر 
مخفیگاه متهم در جنوب تهران شناسایي و با هماهنگی قضائی 
در یک عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه وي 
مقادیري اموال مسروقه شامل: لوازم آرایشي و بهداشتي،  
تلفن همراه،  دسته چک و... کشف شد. این مقام انتظامی 

افزود:  متهم در بررسی های پلیسی به ۷۰ فقره سرقت با 
همکاری 2 همدستش در محدوده شهرری،  تهران،  اسالمشهر 
و کرج معترف و اقرار کرد، سرقت هاي حوزه شهرري و تهران 
را خودش به تنهایي انجام داده و سرقت هاي کرج و اسالمشهر 
را با کمک همدستانش انجام داده و اموال مسروقه را به فردي 
معینی می فروخته است. سردار لطفی با اشاره به اینکه متهم 
دارای جثه ای کوچک بوده و خارج از تصور مالباختگان 
به راحتی از محل های اشاره شده وارد مغازه ها می شده است، 
گفت: تاکنون  ۵۸ تن از  مالباختگان شناسایی شده اند. رئیس 
پلیس آگاهی تهران در پایان خاطرنشان کرد: 2 همدست متهم 
نیز در عملیات هاي جداگانه ای دستگیر و دستگیری مالخر 

متواری نیز در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.

سارقان  اماکن تجاری  بازداشت  شدند
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دخالتی در عدم اعزام مربی  
»حدادی«  نداشتیم

تسنیم: سیدرضا صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک درباره انتقاد اخیر احسان 
حدادی گفت: حدادی قهرمان نامدار ایران 
است. استراتژی ما در کمیته ملی المپیک، 
وزارت ورزش و فدراسیون حمایت کامل از 
او است. حدادی دچار مشکل و مصدومیت 
از ناحیه پا، دیسک و... شد. او زیرنظر مربی 
آمریکایی اش هم به صورت مجازی و هم در 
جزیره کیش و کشور آمریکا تمرین کرد و 
هزینه ها را کمیته و وزارت تامین کردند. 
حدادی هنوز از شرایط جسمی می نالد. ما 
دخالتی در عدم اعزام مربی اش نداشتیم. در 
واقع اسم سرمربی اش در لیست بود اما ژاپنی ها 
گفتند که مربی  در لیست کشور چین است و 
نمی تواند در دو کشور باشد، با این وجود این، 
این مربی در کنار حدادی در توکیو خواهد بود. 
صالحی امیری ادامه داد: ما مشکلی برای اعزام 
مربی ایرانی نداشتیم اما محدودیت وجود دارد 
و اسم مربی اش حذف شده بود، البته لیست 
دوومیدانی شامل رئیس فدراسیون و مربی 
است و آنها در کنارش هستند. حسین توکلی 
قهرمان نامدارمان است و ما دخالتی در اضافه 
یا حذف کسی نداشتیم. اگر فدراسیون تصمیم 
می گرفت که او در کنار حدادی اعزام شود که 

حتما این کار صورت می گرفت. 

خارج ازمستطیل سبز

 کاروان ۷۷۷ نفری چین 
در »توکیو« 

چین با کاروان ۷۷۷ نفری در بازی های 
المپیک توکیو شرکت می کند. کمیته ملی 
المپیک چین اعالم کرد که کاروان ۷۷۷ نفری 
را به بازی های المپیک توکیو اعزام می کند که 
بزرگ ترین کاروان اعزامی آنها به بازی هایی 
بوده که در کشورهای دیگر برگزار می شود. 
از میان ۷۷۷ نفر، ۴۳۱ نفر را ورزشکاران 
تشکیل می دهند که شامل ۲۹۸ ورزشکار زن 
و ۱۳۳ مرد هستند. تعداد ورزشکاران چینی 
در المپیک توکیو نسبت به دو المپیک قبلی 
افزایش داشته است. در المپیک ۲۰۱۲ لندن 
۳۹۶ ورزشکار و در المپیک ۲۰۱۶ ریو ۴۱۶ 
ورزشکار از چین شرکت کردند. در این کاروان 
۷۷۷ نفره چین، ۳۰۷ نفر به عنوان مربی، 
سرپرست، پزشک و ۳۹ نفر به عنوان همراه 
حضور دارند. جوان ترین ورزشکار چین ۱۴ 
ساله و مسن ترین آن ۵۲ ساله است. چین در 
المپیک ریو بعداز آمریکا و بریتانیا با ۲۶ طال، 

۱۸ نقره و ۲۶ برنز سوم شد.

خـــبر

دیـــدگاه

یکی دو بار بیشتر او را مالقات نکردم. آخرین بار به سال ها 
قبل مربوط می شود. زمانی که در دفتر علی پورکیانی 
تهیه کننده برنامه »آنسوی نیمکت« شبکه ورزش با دکتر 
حمیدرضا صدر گپ زدیم. دکتر که کارشناس آن برنامه بود 
عالوه بر اینکه جذاب و دوست داشتنی صحبت می کرد دست به 
قلم خوبی داشت. اما چرا فوتبال و دنیای هواداری؟ »فوتبالی ها 
نمی پذیرند اوقات سپری شده روی سکوها تلف کردن زندگی 
بوده که احتماال بوده. احتماال می توانستید وقت تان را صرف 
فعالیت های کارسازتری کنید. صرف چیزهایی  که آینده تان 
را سامان دهد، اما نیش ها، نوش ها و دهن کجی ها به فوتبال 
در گذر ایام بی اهمیت شدند. بی اهمیت و ظرفیت فوتبال 
بزرگتر، بیشتر، جذاب تر و غیرمنتظره تر... مهم این است 
که بازیکنی مثل حسن روشن از راه خواهد رسید و دروازه  
تسخیرناپذیر توماژوفسکی را تسخیر خواهد کرد. مهم این 
است که میلیون ها نفر با به صدا درآمدن سوت پایان بازی ایران 
و استرالیا در سراسر کشور، در هر شهر و قصبه و محله ای، از 
خانه ها بیرون می ریزند و به پای کوبی می پردازند.« این بخشی 
از مقدمه دکتر »صدر« در کتاب »پسری روی سکوها«ست. 
خیلی از ما عالقه مندان به ورزش با صحبت های تاریخی 
و فلسفی دکتر صدر حس فوتبال را بهتر متوجه شدیم و 
یافتیم که فوتبال همانند زندگی برای خود »فلسفه« دارد و 
می توان به سبک سینما و هنری به فوتبال نگریست. صبح 
روزجمعه خبر تلخی در فضای مجازی و سایت های خبری 
منتشر شد، خبری دردناک اما واقعی؛ »دکترصدر« برای 
همیشه از پیش ما رفت. وی که مدتی قبل خبر بیماری اش 
رسانه ای شده بود خاطرات خوبی را برای اهالی فوتبال رقم 
زده بود. دیدگاه وی با همه کارشناسان متفاوت بود. همه 
کارشناسان فنی صحبت می کردند اما وی اتفاقات سیاسی 
کشور و فوتبالی را در کنار هم چیده بود تا هم تاریخ برای 
ما لذت بخش باشد هم تماشای فوتبال! این پاراگراف را 
در مورد قرعه کشی جام جهانی ۱۹۹۸  با هم می خوانیم: 
»دنیای پرغوغا. انتظارهای سرآمده. تهران. رو به آخرشب. 
خیابان ها خلوت شده اند. ایران و آمریکا. بی قراری از شش ماه 
پیش شروع شده. از زمان بیرون آمدن قرعه کشی جام جهانی 
۱۹۹۸. از بدو قرارگرفتن نام دو کشور کنارهم و چه قرعه ای 
طعنه آمیزتر از آن: ایران و آمریکا. نه برزیل برابر اسکاتلند. 
نه فرانسه برابر دانمارک... بازی ایران و آمریکا در سیاست یا 
فوتبال؟ فوتبال یا سیاست؟ انتخاب کنید. انتخاب ... انتخاب ... و 
نمی توانید انتخاب کنید. فوتبالی هستید و سیاسی هم شده اید. 
زمینه های سیاسی گریزناپذیرند. شعله های انقالب. فاصله  
ایدئولوژیکی. رانده شدن شاه. دموکرات ها. جمهوری خواهان. 
جیمی کارتر. رانلدریگان. جرج بوش سنیور. بیل کلینتون. 
بنیادگرایی اسالمی. خاورمیانه. پاییز ۱۳۵۸. سفارت آمریکا. 
گروگان گیری. ۴۹ آمریکایی. طبس ۴۴۴ روز. کشورهای 
مسلمان. احساسات ضدآمریکایی. حمله  عراق به خرمشهر. 
جنگ ۸ساله. حمله به شهرها. حمله به مردم بی دفاع. بمب 
شیمیایی. حلبچه. کمک آمریکایی ها به صدام حسین. ۱۲ تیر 
۱۳۶۷. خلیج فارس. نام جنگی وینسنز. پرواز ۶۵۵ ایرباس...« 
از جمله کتاب های به جا مانده از دکتر حمیدرضا صدر »پسری 
روی سکوها«، »روزی روزگاری فوتبال«، »یونایتد نفرین شده« 
و » نیمکت داغ« است که با خواندن آنها همچنان لذت خواهید 

برد.  روحش شاد و یادش گرامی باد. 

پرواز »پسری از  روی سکوها«!  

    قد 14ساله
انتشار تصاویری از یک دختر بسکتبالیست چینی 
باعث شده که نام »ژانگ زی یو« بیش از قبل مطرح و 
شنیده شود. این ورزشکار 14 ساله با ٢٢۶ سانتی متر  
قد، توانسته درخشش خاصی در مسابقات زیر 1٥سال 

کشورش داشته باشد.

        بازگشت به هلند؟
این روزها بازگشت علیرضا جهانبخش به لیگ برتر 
هلند سوژه رسانه های این کشور شده است. طبق اعالم 
رسانه های معتبر هلند انتقال هافبک ایرانی برایتون 
انگلیس به فاینورد قطعی شده است و توافقات بین 

طرفین صورت گرفته است.

               پاسخ 
در سالگرد قهرمانی آلمان، »دویچه وله« با انتشار 
تصویری از آن فینال به یادماندنی از آنها پرسیده است: 
وقتی آلمان جام جهانی ٢014 را برد، کجا بودید؟ توماس 
مولر، ستاره شوخ طبع آلمانی، نیز در پاسخ نوشته: در 

مین ز

ـت
وشـ

س ن
عک

دربی  پنالتی  ضربات  در  پرسپولیس 
جام حذفی را به استقلالل واگذار کرد تا از این 
به بعد تمرکز شاگردان گل محمدی روی لیگ 
برتر باشد. محمود کلهر پیشکسوت و کارشناس 

فوتبال در این خصوص صحبت کرد. 
  در مورد دربی 9۶ چه نظری دارید؟

 بازی هر دو تیم به لحاظ فنی دلچسب 
نبود و به غیر از دو ۱۵ دقیقه وقت اضافی، بازی 
هیجان انگیزی از بازیکنان هر دو تیم شاهد 
نبودیم. البته تعویض های گل محمدی کمی 
به سرعت بازی کمک کرد، اما در کل بازی 
بی روح و کسل کننده ای شاهد بودیم. مردم 
هم به خوبی این موضوع را درک کردند که 
این بازی به لحاظ بار فنی حرفی برای گفتن 
نداشت. در ضربات پنالتی هم چاشنی شانس 
بسیار دخیل است که استقالل توانست از این 
موقعیت استفاده کند و در ضربات پنالتی پیروز 

میدان شود.
  آیا گل محمدی نفرات مناسبی برای 

پنالتی انتخاب کرده بود؟
 بازیکنانی که برای ضربات پنالتی انتخاب 
شده بودند از بهترین های پرسپولیس هستند. 
عیسی  آل کثیر و مهدی عبدی جزو بازیکنان 
بسیار تاثیرگذار هستند که در دربی های 
مختلف موفق به گلزنی شده اند، اما نمی دانم 
چرا این بازیکنان در این بازی نتوانستند مثل 
همیشه ظاهر شوند. در استقالل هم،  چنین 
شرایطی وجود داشت، مهدی  قائدی یکی از 
بهترین بازیکنان این تیم است، اما پنالتی را از 
دست داد. من فکر می کنم دروازه بانان هر دو 

تیم عملکرد خوبی داشتند.
  قبل از بازی هر دو تیم علیه یکدیگر 
بیانیه می دادند و حواشی زیادی به وجود 
آمد، این مسائل چقدر در عملکرد تیم ها 

تاثیر گذاشت؟
قطعا حواشی تاثیرگذار است، البته من از 
پرسپولیس تعجب می کنم که چرا خود را وارد 
این حواشی کرد. تیمی که پنج دوره قهرمانی 
لیگ را در کارنامه خود دارد و به عنوان یک تیم 
قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر 
ایران شناخته می شود، نباید درگیر این حواشی 
می شد. مدیران باشگاه ها هم نباید علیه یکدیگر 
بیانیه می دادند چرا که باعث شد بازیکنان با 
استرس و فشار زیاد در زمین حضور پیدا کردند. 
پرسپولیس نباید وارد این حواشی می شد که 

به راحتی جام را از دست می داد. 

گفت وگو

تسنیم: دروازه بان تیم فوتبال گل گهر سیرجان به کمیته 
انضباطی این باشگاه فراخوانده شد. باشگاه فرهنگی ورزشی 
گل گهر سیرجان در اطالعیه ای ضمن تبریک پیروزِی مقتدرانه 
تیم گل گهر مقابل آلومینیوم اراک و صعود به مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی کشور به هواداران راستین و مردم شریف سیرجان، 
اعالم کرد:  با توجه به اتفاق بعداز بازی در خارج از ورزشگاه و 
پس از بررسی های الزم، علیرضا حقیقی به کمیته انضباطی 
باشگاه فراخوانده شده است. در این اطالعیه آمده است؛ قطعا 
باشگاه با درنظرگرفتن همه  جوانب، با خاطیان این درگیری 
به  شدت برخورد خواهد کرد و نتیجه را در اولین فرصت به اطالع 

هواداران باشگاه و مردم فهیم سیرجان، خواهد رساند. 

که  است  شده  مدعی  گاتزتادلواسپورت  نشریه   
کریس رونالدو به باشگاه یوونتوس گفته که فصل آینده 
هم در این تیم خواهد ماند و مدیربرنامه  او هم در تالش 
است تا یکسال دیگر به مدت قرارداد این بازیکن پرتغالی 
اضافه کند. قرارداد رونالدوی ۳۶ ساله با یوونتوس ماه 
ژوئن سال ۲۰۲۲ به پایان می رسد اما شایعاتی در خصوص 
احتمال جدایی وی در تابستان امسال به خاطر ناکامی های 

فصل گذشته و سنگین بودن حقوقش برای 
یووه شنیده می شد. از منچستریونایتد 
و پاری سن ژرمن هم به عنوان مقاصد 
می شد،  یاد  بازیکن  این  احتمالی 
هرچند این دو باشگاه اعالم کردند 
که از عهده پرداخت حقوق ۳۱ میلیون 

یورویی او برنمی آیند. نه باشگاه 
رونالدو  نه  و  یوونتوس 
رسمی  به صورت  هنوز 
دریافت  پیشنهادی 
همین  به  و  نکرده اند 
دلیل هم انتظار می رود 
که رونالدو حداقل تا 
پایان فصل آینده در 
گاتزتا  بماند.  تورین 
نوشته  همچنین 
به  رونالدو  که  است 

باشگاه یوونتوس گفته که 
۹ روز دیگر به زمین تمرین 
تمرینات  تا  برمی گردد 

پیش فصل خود را آغاز کند.

فوتبال  داخلی 

بین الملل
حسن کامرانی فر، سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال گفت: از فدراسیون فوتبال تشکر می کنم که از 

افرادی که مدارک و تجربیات باالیی دارند، استفاده 
می کند.

  کار  سخت 
حسن کامرانی  فر اظهارکرد: کارهای سخت 

را آدم های بزرگ می کنند. ابتدا باید 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال 

تشکر کنم، نه به خاطر انتخاب 
من، بلکه انتخاب افرادی که 
در عین جوانی دارای مدارک 
باالیی هستند. ما نیما نکیسا، 
علیرضا امامی فر، شریفی و... 

را داریم که به مجموعه اضافه شده اند. این افراد 
بدون هیچ سفارشی انتخاب می شوند. این نگاه 
فدراسیون است و نگاه شان به افراد با تخصص 
است که کارها را پیش ببرند. نگاه رئیس فدراسیون 

فوتبال نیز ویژه بوده است. 
VAR سیستم  

در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
خصوص حضور سیستم VAR در فوتبال 
ایران یادآور شد: سیستم VAR پروسه 
پیشرفته و زمان بر است. ای کاش از 
سه، چهار سال پیش که استارتش 
نستیم  می توا مروز  ا بود،  خورده 
استفاده کنیم. شرایط خاصی برای 

استفاده از این سیستم داریم، امیدوارم شرکت های داخلی 
که مورد تایید هستند، بتوانند کارهای شان را انجام دهند. 
VAR پنج مرحله دارد که شاید ما مرحله اول و دوم آن را 
طی می کنیم و کمی زمان بر است. درخواست  بعدی ما از 
فیفا این است که در چند بازی آفالین کار را پیش ببریم. 
آنچه مهم است، مصربودن مسئوالن فدراسیون فوتبال برای 

استفاده از VAR در فوتبال است. 
  انتخاب  مهدوی کیا

کامرانی فر در خصوص اینکه آیا سرمربی تیم های پایه 
مشخص شده است، عنوان کرد: سرمربی تیم ملی بزرگساالن 
مشخص شده و در بازی های باقی مانده مهدوی کیا به عنوان 
مشاور کنار رئیس فدراسیون خواهد بود. وی درباره انتخاب 
مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم المپیک، بیان کرد: 
در دوره های قبل در چندماه مانده به المپیک سرمربی انتخاب 
می شد. ما  سه سال تا المپیک زمان داریم و فدراسیون فوتبال 
از االن با کمیته ملی المپیک در حال برنامه ریزی است. مطمئن 
باشید در المپیک بعدی تیم ایران برای اولین  بار به المپیک 

صعود خواهد کرد.

حسن  کامرانی فر:
»مهدوی کیا« سرمربی »امید« و  مشاور رئیس  است

یحیی گل محمدی بعداز شکست تیمش 
در پنالتی ها در مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی کشور گفت: خیلی دوست داشتم 
دوربینی از برنامه فوتبال برتر و شب های 
فوتبالی نبود تا راحت تر صحبت کنیم. حضور 
این دوربین های رنگی برای ما سخت است. 
وی با اشاره به شرایط بازی یادآور شد: بازی 
در مجموع متعادل بود و تیم ما و تیم حریف 
محتاطانه بازی کردند. موقعیت های زیادی 
روی دروازه ها به وجود نیامد که ضربات 
پنالتی تعیین کننده بود. در پنالتی هم هر 
تیمی تمرکز بیشتری داشته باشد و بهتر 
پنالتی بزند، برنده می شود که استقاللی ها 
این کار را بهتر انجام دادند. به هر دو تیم 
خسته نباشید می گویم و ما هم در مسیر 
سختی هستیم. دقیقا ۴۱ ماه است که فقط 
تمرین و مسابقه داریم و این برنامه ریزی 
تمام  اروپایی  لیگ های  نیست.  درست 

شده است و ما باید وارد ماه پانزدهم شویم، 
به خصوص تیم ما که لیگ قهرمانان آسیا را 
هم در پیش داشت. گل محمدی با تمجید 
از شاگردانش خاطرنشان کرد: روزهای 
سختی داشتیم و از تک تک بازیکنانم تشکر 
می کنم و به آنها خسته نباشید می گویم که 
تیم را تا این مرحله رساندند. ما در لیگ برتر 
هم شانس اول قهرمانی هستیم و باید سه 
بازی پیش رو را با پیروزی پشت سر بگذاریم و 
تمرکزمان روی این سه بازی باشد تا بتوانیم 
قهرمان شویم. وی همچنین درباره مسائل 
داوری گفت: داوری در مجموع عالی بود، 
اما در دقیقه ۴۱- ۳۱ بازی و طبق چیزی 
که من در تصویر دیدم، آقای »مطهری« باید 
اخراج می شد. فغانی و تیمش خیلی خوب 
قضاوت کردند و فقط همان یک صحنه بود 
که معتقدم آقای »مطهری« باید اخراج 

می شد.

فرهاد مجیدی پس از برتری تیمش 
برابر پرسپولیس در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی در مورد ارزیابی اش از 
قضاوت علیرضا فغانی در دربی توضیح داد: 
به نظر من داوری هیچ مشکلی نداشت و 
فغانی خیلی خوب سوت زد. سرمربی تیم 
استقالل درباره جسورتر بازی کردن تیمش 
نسبت به پرسپولیس و تعویض های کمتر 
آبی پوشان عنوان کرد: استراتژی و هدف ما 
این بود که بازی را در ۹۰ دقیقه تمام کنیم. 
موقعیت هم داشتیم و می توانستیم از آنها 
استفاده کنیم، درباره تعویض ها هم باید 
بگویم بازیکنان به بهترین شکل وظایفشان 
را انجام دادند و نیازی هم به تعویض نبود. 
ضربات پنالتی هم مخصوصا در دربی مسائل 
روحی و روانی خودش را دارد. وی گفت: 
بازی پرسپولیس و استقالل همیشه حساس 
است. در این مسابقات هم موقعیت کم 

پیش می آید و هر تیمی از فرصت هایش 
بهتر استفاده کند برنده می شود. در دیدار 
قبلی پرسپولیس با استفاده از یک فرصت 
نصفه و نیمه توانست یک بر صفر برنده شود. 
دروازه بان ما در آن مسابقه فقط یکبار زمین 
خورد، بازهم می گویم بازی پرسپولیس و 
استقالل حساس است و این حساسیت مانع 
جذابیت بازی می شود. اینجا می خواهم با 
تمام وجود از بازیکنانم تشکر کنم، غیرت، 
شرافت، و مردانگی را برای من در این چند 
وقت که در خدمتشان بودم تعریف کردند. 
مجیدی در واکنش به اینکه او به دلیل وضع 
مالی خوب و اعتماد به بازیکنان از روی 
عالقه به آنها پاداش می دهد، تصریح کرد: 
دوستان بسیارخوبی داشتم که در این امر 
به من کمک کردند. آنها عاشق استقالل 
هستند و دوست ندارند به اینستاگرام و یا 

سر تمرین بیایند.    

گل محمدی: 
»مطهری«  باید اخراج  می شد

مجیدی: 
می خواستیم بازی را در ۹۰ دقیقه تمام کنیم

آرمان ملی: نودوششمین تقابل تیم های 
استقالل و پرسپولیس روز پنجشنبه گذشته 
در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی در حالی برگزار 
شد که ۲ تیم موفق به گلزنی در وقت های 
قانونی و اضافه نشدند. در نهایت شاگردان 
مجیدی در ضربات پنالتی به پیروزی رسیدند. 

  نیمه  اول 
بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل 
در دربی حذفی با سوت داور شروع شد. دقیقه 
۲ مرادمند به علت خطا روی سرلک کارت زرد 
دریافت کرد. دقیقه ۶ شوت آرام نوراللهی را 
حسینی، دروازه بان استقالل به راحتی گرفت. 
دقیقه ۸ شوت نادری بعداز برخورد به بازیکن 
پرسپولیس راهی کرنر شد. دقیقه ۹ حامد لک 
به راحتی توپ ارسالی استقاللی ها را گرفت. 
دقیقه ۱۰ کنعانی زادگان در زمان زدن ضربه 
سر روی بازیکن استقالل خطا و »فغانی« خطا 
را به سود استقالل اعالم کرد. دقیقه ۱۱ سرلک 
روی پای رضاوند تکل زد که داور ضربه خطا به 
نفع استقاللی ها اعالم کرد. دقیقه ۱۲ ارسالن 
مطهری روی کنعانی زادگان خطا کرد و توپ 
در اختیار پرسپولیسی ها قرار گرفت. دقیقه 
۱۳ شوت از راه دور میالد سرلک با اختالف 
زیاد به بیرون از زمین مسابقه رفت. دقیقه 
۲۴ داور یک ضربه ایستگاهی به نفع استقالل 
گرفت که ضربه سر یزدانی را لک گرفت. دقیقه 
۲۶ عارف غالمی چسبیده به محوطه جریمه 
خطا کرد که ضربه نوراللهی را حسینی دفع 
کرد. دقیقه ۳۱ داور مسابقه وقت استراحت 
اعالم کرد و بازیکنان به کنار زمین رفتند. 
دقیقه ۴۳ قائدی توپ ربایی کرد، اما در میان 
۳ بازیکن پرسپولیس گیر افتاد و نتوانست 
توپ را به سمت دروازه پرسپولیس بفرستد. 
داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول 
بازی اعالم کرد. نیمه اول بازی با تساوی بدون 

گل به پایان رسید.
  نیمه  دوم 

دقیقه ۴۷ وحید امیری قصد شوتزنی داشت 
که عارف غالمی مانع و دچار مصدومیت شد. 
دقیقه ۴۹ امید عالیشاه با پای چپ ضربه ای 

زد که به بیرون رفت. دقیقه ۵۱ عارف غالمی 
دچار مصدومیت شد و پزشکان به مداوای 
او مشغول شدند. دقیقه ۵۲ عارف غالمی 
با برانکارد به بیرون از زمین مسابقه برده و 
محمد دانشگر به جای او وارد زمین شد. دقیقه 
۵۶ ضربه قائدی با اختالف از کنار دروازه 
پرسپولیس به بیرون رفت. دقیقه ۶۴ شوت 
عالیشاه از باالی دروازه استقالل به بیرون رفت. 
دقیقه ۷۵ داور مسابقه وقت استراحت برای 
نیمه دوم بازی اعالم کرد. دقیقه ۸۱ اسماعیلی 
موقعیت گلزنی را به راحتی از دست داد. داور 
مسابقه ۸ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم 
در نظر گرفت در ادامه وقت اضافی »فرجی« 
به خوبی توپ را دور کرد تا مهدی قائدی 
نتوانست به سمت دروازه پرسپولیس حرکت 
کند. این بازی در پایان ۹۰ دقیقه مساوی و به 

وقت های اضافی کشیده شد.
  وقت های  اضافی 

دقیقه ۹۱ خطا روی وحید امیری گرفته و 
ضربه آزاد به نفع پرسپولیس گرفته شد. دقیقه 
۹۳ عبدی در دهانه دروازه استقالل توپ را به 
بیرون زد. دقیقه ۹۶ ضربه سر مرادمند به 
شکل خطرناک از باالی دروازه پرسپولیس 
به بیرون رفت. دقیقه ۱۰۱ ضربه سر آلکثیر 
به تیر دروازه استقالل برخورد کرد و گل نشد. 
دقیقه ۱۰۵ ضربه سر مطهری با اختالف کم 
به بیرون رفت. نیمه اول وقت اضافه اول بدون 

گل به پایان رسید. دقیقه ۱۱۳ ضربه مرادی 
به پای فرجی برخورد کرد و به کرنر رفت. 
دقیقه ۱۱۴ ضربه سر کنعانی زادگان داشت 
به گل به خودی تبدیل می شد که به بیرون 
از دروازه رفت. دقیقه ۱۱۵ ضربه سر مرادمند 
به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت. دقیقه 
۱۱۷ مهدی عبدی توپ را گم کرد و نتوانست 
موقعیت گلزنی ایجاد کند. داور مسابقه ۳ 
دقیقه وقت اضافه اعالم کرد. دقیقه ۱۲۱ 
حسینی به خوبی اوت بلند امیری را گرفت. 
ماراتن ۱۲۰ دقیقه ای دربی به پایان رسید و 

بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.
  پنالتی ها 

وریا  را  استقاللی ها  اول  پنالتی  ضربه 
غفوری زد. غفوری پنالتی اول را وارد دروازه 
پرسپولیس کرد. مهدی ترابی پنالتی اول را 
وارد دروازه استقالل کرد. فرشید اسماعیلی 
پنالتی دوم را وارد دروازه پرسپولیس کرد. 
کنعانی زادگان پنالتی دوم را وارد دروازه 
استقالل کرد. بابک مرادی پنالتی سوم را وارد 
دروازه پرسپولیس کرد. سعید آقایی پنالتی 
سوم را وارد دروازه استقالل کرد. مطهری 
پنالتی چهارم را وارد دروازه پرسپولیس کرد. 
آل کثیر پنالتی چهارم را به باالی دروازه زد و 
از دست داد. مهدی قائدی پنالتی پنجم را از 
دست داد و لک توپ را گرفت. مهدی عبدی 
پنالتی پنجم را گل نکرد و استقالل به مرحله 

نیمه نهایی جام حذفی صعود کرد.
  بدون  تنش

علیرضا فغانی درباره قضاوت در دربی ۹۶ 
اظهارکرد: این بازی حساسیت خاص خود 
را دارد اما خوشحالم بازی با آرامش به پایان 
رسید و همه چیز به خوبی پیش رفت. وی 
درباره اینکه اعتراض بازیکنان و کادرفنی 
دو تیم کم بود، آیا به آنها گفته شده بود که 
اعتراض نکنند، تصریح کرد: از بازیکنان و 
کادرفنی تشکر می کنم که همکاری خوبی 
داشتند اگر این اتفاق در همه بازی ها بیفتد 
تنش ها کمتر می شود. »فغانی« در واکنش 
به سوال خبرنگاری که گفت می خواستند او 
را از فوتبال ایران حذف کنند و اینکه این افراد 
چه کسانی هستند، تصریح کرد: تا زمانی که 
در سطح بین المللی قضاوت می کنم، به نام 
ایران است؛ البته تا زمانی که بخواهند. چند 
نفر از جمله اصفهانیان و برخی دوستان عضو 
کمیته داوران که از قدیم شیطنت داشتند و 
جایگاه شان در جامعه داوری مشخص است، 
این اتفاق را رقم می زدند که نمی دانم از روی 
حسادت بود یا خیر. خوشبختانه این موضوع 
ختم به خیر شد. از بازیکنان و مربیان دو تیم 
که همکاری کامل داشتند، تشکر می کنم. اگر 
این اتفاق در همه بازی ها افتاده باشد و به نظر 
اگر داوران، به اشتباهات هم احترام بگذارند، 

تنش ها کمتر می شود.
  نظر کارشناس  داوری

در دقیقه ۱۵ ارسالن مطهری با کف پا 
و در شرایطی که پا را بیش از حد مجاز باال 
آورده بود، روی کمر فرجی فرود آمد اما داور 
خطایی تشخیص نداد. سلیمانی، کارشناس 
داوری گفت: علیرضا فغانی به دلیل اینکه 
دید کامل روی این صحنه نداشت، نتوانست 
تشخیص دقیق دهد اما به دلیل بازی خطرناک 
باید مطهری را اخراج می کرد. وی ادامه داد: 
اخطاری که داور در دقیقه ۲ داد باعث شد 
بازیکنان تا آخر ۱۲۰ دقیقه تابع اوامرش باشند 
و به نظرم این حرکت نوعی درس مدیریت از 
آقای فغانی بود که فکر می کنم داوران باید از 

آن درس بگیرند.

محمود   کلهر: 
 دروازه بانان 
 2 تیم عملکرد 
با شکست در دربی، پرسپولیس حذف شدخوبی داشتند

»استقالل«  برنده دوئل  پنالتی ها 
حسین  ردکا 
 روزنامه نگار 
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صفحه6

آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد

صفحه  8

»آرمان ملی« گزارش می کند: 

 خیابان خوابی در ارمنستان 
به امید یک ُدز واکسن 

بیش از 4 هزار نفر برای واکسن به ارمنستان 
 رفتند، وزیر بهداشت می گوید مردم از 

سرعت واکسیناسیون راضی اند! 

 گزارش »آرمان ملي« از بدعهدي هاي روسیه 
و قرار دوم؛ اینک تهران- مسکو 

موظفید قرارداد با روسیه را 
شفاف کنید 

 قرارداد ایران، مسکو بعد از قرارداد٢٥ ساله با چین 
درحد کلي مطرح شده و از جزییات آن خبري در دست 
نیست؛ رسانه ها تا شفاف شدن دقیق هر دو قرارداد با 

چین و روسیه از مطالبه خود دست نخواهند کشید

صفحه 7

آرمان ملی: چند روز پیش کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه 

خبر از به روز شدن موافقتنامه 2۰ ســاله ایران و روسیه داد؛ 

موافقتنامه ای که برای خیلی ها همچون تعهد 2۵ ساله ایران و 

چین با پرسش های فراوان و ابهامات زیادی روبه روست. در ...

آرمان ملی: با انتشار تصاویر خیابان خوابی  ایرانی ها  در کشور 

ارمنستان و سرگردانی  آنها به امید زدن یک ُدز واکسن، برخی از 

مسئوالن معتقدند که چرا کسی به حرف های آنها گوش نداده 

تا راهی این سفر نشوند! اما آنها هنوز به این باور نرسیده اند که 
اگر شرایط واکسیناسیون در ایران مساعد بود، مردم به...

بحرین را 
ترسانده اند 
    آمریکا، مانع 
     ابتکار صلح 
 آیت ا... هاشمی 
در منطقه شد

امیر موسوی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

»آرمان ملی« از چرایی اعتصاب 
کامیون داران گزارش می کند:  

 كاميونداران 
 باج مي خواهند 

يا حق دارند؟ 
زیرلفظی های دولت هم  دنده 

کامیون داران را چاق نکرد؟!

گزارش »آرمان ملی« از دستورالعمل 
 خرید و فروش متری مسکن 
در بورس کاال نشان می دهد: 

 بورس مسکن: راه کوتاه
- نه راه حل اصلي

»حمیدرضا صدر« در ۶٥ سالگی درگذشت

سوت پایان برای مرد 
فوتبال، سینما و ادبیات

هفتــــه هاست  آرمــــان ملی: 
که اخبــاری دربــــاره دپوی بیش از 
۶میلیــون تـن کــاال در گمرکات کشور 

شنیده می شــود ... 

آرمــــان ملی:  بــا نهایی شــدن 
دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن 
در بورس کاال به نظر می رسد یک قدم به 
اجرای این پروژه که به اعتقاد طراحان آن 

قرار است بازار مسکن را که با رشد  ....

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
علی نجفی توانا : 

 مخالفت، جرم 
امنیتی نیست

صفحه 3

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : احمد شیرزاد

 وزارت امور خارجه 
جای کارآموزان نیست

علی محمد نمازی

 نکاتی درباره 10 فرمان 
رئیس قوه قضائیه 

محمدرضا خباز 

 قوای سه گانه فرصت را 
مغتنم بشمارند

صفحه2

صفحه11

محمود   کلهر: 

 دروازه بانان سرخ آبی 
عملکرد خوبی داشتند

صفحه15

سید محمود میرلوحی  در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

 آراي باطله شوراي شهر 
بیشتر از نفر اول بود

صفحه 11

صفحه2

مزيت های كابينه متعادل 

بخش قابل توجهی از مشکالت کشور در واقع ناشی از 

ساختارها و شرایطی است که چندان فرقی نمی کند چه کسـی 

قرار است رئیس جمهور یا وزیر باشد. به عبارت دیگر با تغییر 

آدم ها چندان تغییراتی ایجاد نمی شود و این مساله بیشتر به 

راهبردهای کلی نظام برمی گردد. لذا تا زمانی که در راهبردهای 

کلی اصالحاتی صورت نگیرد، هر دولت و شخصی که روی 

کار بیاید مقهور آن راهبردهاست؛ به طور مثال این راهبرد 

انزوا گرایی در عرصه بین المللی تا اصالح نشود و یک رویکرد 

تعاملی نداشته باشیم، مشکالت باقی خواهد ماند. اکنون با 

مشکل کمبود برق روبه رو هستیم و اخیرا آمارهایی منتشر شده  

که نشان می دهد شاید ۸۰درصــد مســاله کمبود برق به تاثیر 

تحریم ها باز می گردد. اگرچه ما می گوییــم که تحریم ها موفق 

نبودند و آمریکا نتوانسته است به اهداف خود برسد، اما تحریم ها 

موثر بودند. به قولی می توان گفت که تحریم موفق نیست، اما 

باید اذعان داشت که موثر است. قراردادهای زیادی چه به 

صورت فاینانس و چه به اشکال مختلف برای توسعه ظرفیت 

نیروگاهی با کشورهای مختلف بسته شده، اما تحریم ها به 

اشکال مختلف جلوی اجرای این قراردادها را گرفته است. حال 

اینکه اشخاص بیایند و بروند چندان تفاوتی نمی کند و با شعار 

و تغییر اشخاص مسائل حل نمی شود. از این رو به نظر می رسد 

که آقای  رئیسی باید به واقعیت ها توجه کند...    ادامه صفحه ۶

چالش های فرهنگی  پيش  روی دولت رئيسی

در وهله نخست باید تعریفــی از فرهنگ ارائه داد که با تعریف 

متداول قدیمی بسیار تفاوت دارد. در گذشته وقتی صحبت از 

فرهنگ می شد، می گفتیم مجموعه ای از آداب و رسوم و مراسم 

که تحت عنوان فرهنگ می شناختیم. این تعریف به تدریج تغییر 

کرد و مسائلی در آن پیش آمد و همانگونه که آگاهی ها و آموزش 

بیشتر شد، اطالع رسانی ها هم بیشتر و باعث رشد فرهنگ شد. 

در دنیای مدرن امروز این مسائل وسعت پیدا کرده و در مناطق 

مختلف، فرهنگ های مختلفی مطرح شده   است که ساده ترین آنها 

فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ فرزندپروری 

و از این قبیل نمونه هاست. پس مجموعه ای از دانسته هایی است 

که نمی توان گفت به طور صرف از قبل منتقل شده و باید طبق 

همان هم عمل کرد. بر این مبنا باید هر فردی فکر کند، رشد کند 

و شرایط جامعه این موضوع را به او منتقل کند تا نیازهای امروز 

برطرف شود. با توجه به این نوع تغییری که در معنای فرهنگ 

اتفاق افتاده، این فرهنگ با چالش هایی مواجه است. بخشی از این 

چالش ها عمومی است که شامل ادبیات و هنر و... می شود که در 

این حوزه کمبودهای اساسی وجود دارد. ایران قدمت و فرهنگ 

غنی ای دارد و در حوزه ادبیات و شعر حرف اول و آخر می زد؛ اما 

امروز شرایطی پیش آمده که به بهانه های مختلف پس زده شده 

است. پس آن چیزی که می توانست عام جامعه را نمایندگی کند، 

کنار زده شده و یکسری مسائل در حوزه فرهنگ، تحمیل شده و 

گفته اند همه چیز همین است. متاسفانه در حوزه فرهنگ، کشور با 

نوعی انفصال مواجه شده است که این اتفاق در بخش های مختلف 

فرهنگ هم افتاده است که بیشترین نقش هم رسانه های کمپانی 

محور دارند که باعث شده اند فرهنگ مردم رشد پیدا نکند. پس 

باید سازمانی باشد که در بخش های مختلف فرهنگی پاسخگوی 

مردم باشد و باعث رشد اطالعات و آگاهی های مردم شود. یکی از 

بزرگترین سازمان های کشور که در زمینه فرهنگی موثر بوده، 

صدا و سیما است. این سازمان باید تولیداتی که دارد به گونه ای باشد 

که مردم از آن حمایت کنند؛ باید فرهنگ جامعه ما را نشان دهد اما 

عماًل این اتفاق نمی افتد و برنامه های صدا و سیما بیشتر مربوط به 

زندگی های الکچری است و لوکیشن های الکچری دارد. در صورتی 

که صدا و سیما باید به میان مردم برود، البته نباید فقط محرومیت ها 

را نشان دهد؛ بلکه در کشور فرهنگ های مختلفی وجود دارد که 

می تواند به نمایش بگذارد. صدا و سیما به عنوان یک سازمان در 

حوزه فرهنگ، باید با برنامه های خود، بسیاری از هنرمندان را که در 

کشور پس زده شده اند، جذب کند. در این راستا باید در این حوزه 

کارهای کارشناسی انجام شود تا از یک طرف باعث رشد مردم شود 

و از طرفی دیگر آگاهی آنها را باال ببرد. چالش دیگری که در حوزه 

فرهنگ در کشور وجود دارد، یک اصطالحی به نام فرهنگ فقر 

است. این فرهنگ بسیار نا امید کننده و صدمه زننده است؛ یعنی 

یک نفر را که دردمند است و مشکالتی دارد، آنچنان تصور می کند 

که امیدی به روشنایی ندارد. پس مسئوالن باید با رفتاری که از 

خودشان بروز می دهند و عملکردهایی که دارند، این احساس را از 

میان ببرند تا آن چیزی که اسمش فرهنگ فقر گذاشته می شود 

در جامعه وجود نداشته باشد. وقتی این اتفاق عملی شود آن فردی 

که فقیر است احساس نا امیدی و تحقیر نمی کند و می داند حمایت 

ادامه صفحه 11 می شود.  

بار دیگر بحــران آب، در استان های مرکــزی و جنوبی 

روی خشن خود را نشان داد. این مایه حیات در چند سال 

گذشته موجب اعتراضات مردمی و کشاورزان شده است. تا 

پیش از این دسته اعتراضات در استان های مرکزی نظیر 

اصفهان و یزد بود و حاال بحران خشکسالی و بی آبی، به 

شهرهای جنوب کشور از جمله خوزستان تسری پیدا کرده 

است. در شرایطی که در فصل آبی امسال، کمترین نزوالت 

جوی را تجربه کردیم و برداشت های بی رویه از منابع آبی، 

منجر به خشک شدن و پایین رفتن سطح بسیاری از منابع 

آب زیر زمینی و سطحی و خشکی تاالب ها شد، تاالب عظیم 

هورالعظیم فقط یک پنجم آن آب دارد و هزاران روستای 

جنوبی کشور نه آبی در چشمه دارند و نه در لوله هایشان. 

مدیریت تامین آب  شرب و آب  مصرفی در بخش کشاورزی 

به طور جد باید تبیین وضعیت  شده و راهکارهای عملیاتی 

و اجرایی برای آن وضع شود، زیرا زمانی که سفره های 

آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از اندازه از آنها دچار 

فرونشست شوند و بارش ها نمی تواند در این نشست ها 

رسوخ کند، مشکل فرونشست به لب های خشکیده مردم 

اضافه می شود. در موضوع ساماندهی مصارف آب، بخش 

کشاورزی میزان قابل توجهی از این مصرف را به خود 

اختصاص داده است. به گفته صاحب  نظران رقمی حدود 

 درصد آب ایران در زمینه کشاورزی مصرف شده یا بهتر 

است، گفته شود به هدر می رود، زیرا به دلیل عدم استفاده 

از روش های نوین آبیاری، عدم توجه به کاشت محصوالت 

متناسب با اقلیم نظیر کاشت برنج و نیشکر یا محصوالتی 

نظیر هنداونه که در شرایط بحران آبی حال حاضر دارای 

هیچ گونه توجیهی به لحاظ اقتصادی و منابع آبی نیستند، 

به دست خویش این چاله را به چاه تبدیل شده است. عالوه بر 

این مقادیر زیادی آب در قالب آب مجازی آن را به کشورهای 

دیگر صادر می شود. سال ها فرضیه اش در بخش منابع آب 

مبنی بر جنگ آب در آینده مطرح بوده، در ابتدای طرح این 

فرضیه با توجه به فرآیند گرم شدن کره زمین کارشناسان تا 

حدی این رخداد را تصور می کردند، اما جنگ آب رخدادی 

اغراق  آمیز میان افکار  عمومی و صاحب نظران بود. هرچند 

امروز با مشکالت در کمبود منابع  آب و خشکسالی هایی که 

یکی از پس دیگری در روستاهای مختلف کشور به خصوص 

در نوار مرکزی و جنوبی شاهد آنها مهاجرت شکل گرفته 

و سبب موج مهاجرت روستاییان به شهرها و آسیب های 

زیست  محیطی در اثر خشک شدن تاالب ها، دریاچه ها 

و رودخانه ها و... شده است. به عنوان مثال همان طور که 

مسئوالن استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون 

و ۷۰۰ هزار نفر، که 24.۵ درصد این جمعیت در روستا 

زندگی می کنند، بیش از ۷۰۰روستا آن با تنش آبی روبه رو 

است و غیزانیه، مشت، نمونه خروار به حساب می آید. تمام 

رویدادهای مطرح شده مهر تاییدی بر فرضیه جنگ آب 

احتمالی در آینده است، زیرا کمبود منابع آب و خشک 

شدن  دریاچه ها و رودخانه ها امروز سبب اعتراضات مردمی 

و نقدهای فراوان در شهرهای مختلف شده است، حتی 

مردمی که صدها کیلومتر با تاالب هورالعظیم فاصله دارند، 

از مرگ این تاالب که روزگاری عظیم بود، ناراحت و دلواپس 

هستند. اعتراضاتی که بخشی از آنها وارد و منطقی تلقی 

شده و برخی دیگر از آنها نیازمند تامل و واکاوی بیشتر است.

نامگذاری روزها و مناسبت ها با عناوین خاص فرصتی 

برای سپاسگزاری از کسانی است که در آن حوزه کار 

می کنند. یکی از این مناسبت ها، روز بهزیستی و تامین 

اجتماعی است که چند سالی است هر دو سازمان این روز 

را در مراسمی جشن می گیرند. در ابتدا به عنوان رئیس 

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مناسبت را به همه 

همکاران بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی مرتبط با 

سازمان تبریک می گویم. یکی از سازمان های بزرگ و مهم 

اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور است که هم براساس 

قانون تاسیسش در راستای اجرای اصل 2۱ و 2۹ قانون 

اساسی وظایف مختلفی را در حوزه پیشگیری از آسیب ها، 

معلولیت ها، توانبخشی، تجدید تربیت منحرفان اجتماعی، 

حمایت از کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، 

خانواده های نیازمند را برعهده دارد. هم به واسطه قوانین 

متعددی که سازمان در آن حوزه مسئولیت دارد، مثل 

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت 

از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 

و بدسرپرست، قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها 

و قوانین متعدد دیگری که بهزیستی به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم در آن حوزه ها مسئولیت دارد یا آئین نامه هایی 

-که باز به استناد آن- بهزیستی مسئولیت دارد؛ مثل 

آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، آئین نامه مربوط به 

اورژانس اجتماعی، حوزه مناسب سازی محیط برای افراد 

دارای معلولیت، جایگاهی که سازمان بهزیستی در حوزه 

شورای ملی سالمندان برعهده دارد، همه اینها ظرفیت های 

مهمی است که برعهده بهزیستی گذاشته شده است. در واقع 

بهزیستی به استناد این قوانین، وظایف متعددی را برعهده 

دارد و قوانین دیگر که باز به طور غیرمستقیم بهزیستی 

می تواند از این ظرفیت ها برای جامعه هدفش استفاده کند. 

انتظاری که دارم این است که بهزیستی بتواند یک سازمان 

مطالبه گر باشد. در عین حال که می دانم باید سازمان 

پاسخگو باشد، اما مطالبه گری یکی از مهم ترین وظایفی 

است که سازمان بهزیستی به مسئولیت آن می پردازد به این 

دلیل که بسیاری از وظایفی که این سازمان دارد، ماهیت 

بین بخشی و فرابخشی دارد و طبیعتا برای ایفای این وظایف 

باید بتواند قدرت چانه زنی، قدرت مطالبه گری را داشته باشد 
تا بتواند به عنوان....

ادامه صفحه ۶

صدای جنگ آب از جنوب می آيد

مطالبه گری وظيفه بهزيستی است

 امیر محمود حریرچی
جامعه شناس

واقعیت آن است که اگر به هر دلیلی دور هفتم مذاکرات وین در 

دولت روحانی پی گرفته نشود و احیای برجام تا زمان روی کار آمدن 

دولت رئیسی به تعویق بیفتد، بازنده اصلی آن جمهوری اسالمی ایران 

است. به عبارت صریح تر بازیگری که بیش از سایر کشورها در سایه به 

تاخیر افتادن مذاکرات در وین ضرر خواهد کرد، ایران است؛ به گونه ای 

که حتی اگر دولت رئیسی به صورت دو فاکتور رسمی مذاکرات وین 

را عهده دار شود، باز هم به ضرر ایران است. چون به قول شما تا اطالع 

ثانوی مذاکرات تعطیل، سیاست فشار حداکثری بردوام و تحریم ها 

علیه ملت ماندگار خواهد بود. ضمن اینکه آغاز به کار دولت رئیسی از 

اواسط مردادماه لزوما به معنای رسیدن به توافق در وین نیست؛ چون 

باید منتظر ماند و دید که چینش کابینه سیزدهم به چه ترتیب خواهد 

بود؟ چه فردی برای تصدی کرسی وزارت امور خارجه به مجلس معرفی 

خواهد شد؟ آیا نمایندگان به وی رای اعتماد خواهند داد یا خیر؟ و 

هزاران سوال دیگر. از آن طرف باید ببینیم که وزیر امور خارجه تیم 

سیاست خارجی را چگونه خواهد چید؟ چه ساختاری برای دستگاه 

دیپلماسی خود تعریف می کند؟ چه مدت زمانی برای هماهنگی میان 

این تیم ها و کل بدنه جدید وزارت امور خارجه صرف خواهد شد؟ و ... . 

همه این مسائل زمانبر است. لذا به هر میزان که زمان را از دست دهیم 

به همان میزان از فضای مذاکرت دور خواهیم شد و در عین حال باید در 

این مدت شاهد تحمل فشار تحریمی از سوی مردم کشور باشیم؛ آن هم 

در این شرایط که قدرت اقتصادی و معیشتی شان به شدت پایین آمده 

است. از طرف دیگر نباید فشارهای احتمالی جریانات داخلی مخالف 

برجام را نادیده گرفت که عمال سعی می کنند مذاکرات وین و احیای 

برجام را از دستور کار دولت رئیسی خارج کنند. حتی در غیر این صورت 

شنیده ها حکایت از آن دارد که تالش هایی از جانب برخی از جریان ها 

برای انتقال مدیریت مذاکرات وین، احیای برجام  و تعیین تکلیف پرونده 

فعالیت هسته ای کشور که در حال حاضر به صورت فنی در اختیار وزارت 

امور خارجه است به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در جریان است. 

پیرو همین نکته اتفاقا اختالف نظر جدی در دولت رئیسی وجود دارد 

که تیم مذاکره کننده وی در وین از وزارت امور خارجه باشد یا شورای 

عالی امنیت ملی. عالوه بر این اختالفاتی هم درخصوص کم و کیف 

مدیریت مذاکرات وین در دولت جدید وجود دارد.کشور و ملت ایران 

بیش از چهار دهه از عمر، سرمایه، هزینه و انرژی خود را فدای تنش های 

مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای کرده است که با یک هوش سیاسی و 

خرد دیپلماتیک می توانستیم از شکل گیری آن جلوگیری کنیم یا در 

ادامه با یک مدیریت صحیح این تنش ها را به ....              ادامه صفحه11

حشمت ا... فالحت پیشه 
تحلیلگر مسائل بین الملل 

ايران بازنده اصلی تعليق مذاكرات؟

»آرمان ملی« از بحران بی آبی در خوزستان گزارش می کند: 

    سد سازی ، متهم ردیف اول جنگ آب در خوزستان 

      رئیس دستگاه قضا و معاون اول رئیس جمهوری، 
     دستوررسیدگی فوری به مشکل آب خوزستان  

    و جبران خسارات خشکسالی را صادر کردند

همین صفحه

سخــــن روز

بار دیگر بحران آب، در استان های مرکزی و جنوبی 

روی خشن خود را نشان داد. این مایه حیات در چند سال 

گذشته موجب اعتراضات مردمی و کشاورزان شده است. 

تا پیش از این دسته اعتراضات در استان های مرکزی نظیر 

اصفهان و یزد بود و حاال بحران خشکسالی و بی آبی، به 

شهرهای جنوب کشور از جمله خوزستان تسری پیدا کرده 
است. در شرایطی که در فصل آبی ...

صدای جنگ آب از جنوب می آيد

صفحه٢

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

واقعیت آن است که اگر به هر دلیلی دور هفتم مذاکرات 

وین در دولت روحانی پی گرفته نشود و احیای برجام تا زمان 

روی کار آمدن دولت رئیسی به تعویق بیفتد، بازنده اصلی آن 

جمهوری اسالمی ایران است. به عبارت صریح تر بازیگری که 

بیش از سایر کشورها در سایه به تاخیر افتادن مذاکرات در وین 
ضرر خواهد کرد، ایران است؛ ...

ايران بازنده اصلی تعليق مذاكرات؟
حشمت ا... فالحت پیشه 

تحلیلگر مسائل بین الملل 

در وهله نخست باید تعریفی از فرهنگ ارائه داد که با تعریف 

متداول قدیمی بسیار تفاوت دارد. در گذشته وقتی صحبت 

از فرهنگ می شد، می گفتیم مجموعه ای از آداب و رسوم و 

مراسم که تحت عنوان فرهنگ می شناختیم. این تعریف به 

تدریج تغییر کرد و مسائلی در آن پیش آمد و همانگونه که 
آگاهی ها و آموزش بیشتر شد...

چالش های فرهنگی پيش روی دولت رئيسی
 امیر محمود حریرچی

جامعه شناس

همین صفحه

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

» آرمان ملی«  از یک  نشست  مشترك 
گزارش  می کند: 

برخورد مثبت نخبگان 
اقتصادي با رئیسي 

مسعود نیلی: سالیق رئیس جمهور 
در راهکارها دخیل نشود 

حسین راغفر: از همه ظرفیت ها 
استفاده شود

صفحه 4

محمود صادقی
فعال سیاسی اصالح طلب

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

   سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

صفحه 2

صفحه5

صفحه10

جان به لب رسیدگان... 
خروش کارون خشک 

صفحه 8

ِ َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن ِإنَّا ِلّ

درگذشت نابهنگام و غم انگیز بانوی مومنه همسر مکرمه تان موجب تاسف 
و تاثر فراوان گردید. 

این مصیبت ســنگین و اندوهبار را به جنابعالی، به ویــژ فرزندان داغدیده 

وسایر بستگان معزا صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن 

فقید سعید رحمت و غفران واسعه الهی و برای آن جناب و سایر بازماندگان 

ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مســالت دارم. ان شاءاهلل خداوند روح این 

بانوی مکرم و معزز را در جوار حضرت زهرا سالم ا... علیها محشور بفرماید و 
با اولیای صالحین قرین و همنشین گرداند. 

حسین عبداللهی - مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی
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یک نمای جدید از نفس کش هلیا در اصفهان!
صفحه کارتون و طنز

آخر آرمان ملیروزنامه آرمان ملی

اخبـار امـروز را در حالـی پیگیـری می کنیم که چشـمم روشـن! ورزش می کنیـد؟! می رید تیم 
ملـی؟! مـدال هـم میاریـد البـد؟! هیچـی دیگه پس فـردا البـد میخواین جـز افتخارات کشـور هم 
محسـوب بشـید و توقـع داشـته باشـید بـه جـای اینکه بهتـون یـه آشـپرخونه  فول امکانـات بدیم 
کـه برامـون قرمه سـبزی درسـت کنید ازتـون تقدیر و تشـکر کنیم و پـاداش نقدی بهتـون بدیم؟! 
همیـن دیگـه! ایـن از کـم کاری مـا بـوده که شـماها انقـدر پررو شـدید. اصال خبـر داریـد که این 
ورزش کردناتـون چـه تاثیـرات مخـرب و بدی روی دخترهـای نوجوان مـی ذاره!؟ می دونید که این 
ورزش کردن ها و معروف شـدن شـماها باعث می شـه سیسـتم آموزشـی کامال بدون عیب و نقص 
ما خدشـه دار بشـه و بچه ها برن به سـمت خشـونت و حمل سـالح های سـرد خیلی بزرگ؟! واقعا 
خجالـت نمی کشـید؟! واقعـا شـرم نداریـد؟! واقعـا چطـوری ایـن بـار وجدانـی رو میتونیـد تحمل 
کنیـد؟! همـه ش تقصیر ماسـت کـه بهتون این امـکان رو دادیم که بدون کوچکترین پشـتوانه ای و 
بـا خـرج شـخصی تمریـن کنید و مربی بگیریـد و برید المپیـک. واقعا که این اهمـال کاری ما اصال 
قابـل بخشـش نیسـت. بـه امید خدا بـه زودی برطرفـش می کنیـم و قوانینی وضـع می کنیم که از 
ریحانـی ت بانـوی ایرانـی صیانـت کنـه و کال ُهش داره که آرامش شـما را نخراشـه! قـول می دیم.

ای بابـا! ورزش کردنتـون کـم بـود االن بایـد چشـممون به اسـتاد دانشـگاه شـدن تون روشـن 

بشـه؟! ای وای بـر مـن! ای خـاک بـر سـر مـن! مجرد هـم که هسـتید؟! چطـوری روتون می شـه 
اسـم خودتـون رو بذاریـد اسـتاد و بـه بچه هـای مـردم درس و مشـق یـاد بدیـد؟! واقعـا این همه 
درس خوندیـن و بـه قـول خودتـون تـالش کردیـن ولـی هنـوز اینـو نمی فهمیـد که اصـل دانش 
و قـدرت انتقـال یـک اسـتاد تـوی انگشـتر حلقه شـه و اگـه ایـن حلقـه رو نداشـته باشـه اصال نه 
خـودش چیـزی بارشـه و نـه میتونـه چیزی بـار بچه هـای طفل معصـوم مـردم بکنه؟! بعـد بیاین 
بگیـد کیفیـت دانشـگاه های اینجـا پایینـه! نه جـان من! کیفیـت پایین نیسـت! شـما ملزومات رو 
رعایـت نمی کنیـد و درسـت و حسـابی دل بـه کار نمی دیـد! اصـال مـن نمی فهمـم شـما جماعت 
نسـوان ضعیفـه دقیقـا ِکـی می خوایـن بفهمید که تا وقتی ازدواج نکرده باشـید و سـایه  یـه مرد)!( 
بـاالی سـرتون نباشـه نـه موفقیت تـون ارزشـی داره نـه افـکار و عقایـد و مـدال گرفتن تـون و نـه 
حتـی خودتـون! واقعـا کـه آدم شـرمش می شـه! کاش یکی بیـاد همه تون کـه مجـرد موندین و از 
افتخـار بـاالی ازدواج بی بهـره موندیـن رو بـدزده ببـره یه جـای دور. اصـال اگه من باشـم که خیلی 
بیشـتر از ایـن حرفا به مجردا سـخت می گیـرم و همه شـون رو می فرسـتم اردوگاه کار اجباری.چه 
کاریـه بیـکار و بی عـار داریـد برای خودتـون ول می چرخیـد و منابع مخصوص آدم هـای متاهل رو 
مصـرف می کنیـد بی مصرفـا! بـه نظـر مـن کـه اصال درسـت نیسـت که شـما تـوی همـون هوایی 
نفـس بکشـید کـه متاهال نفس می کشـن. اصـال دلیل نداره شـما بااونا کـه خیلی بهتـر و مهم ترن 

یه جـا باشـید و یه جـا زندگـی کنید.
اصـال اون تیغـه رو بـده مـن یـه تیغه بکشـم متاهال و مجـردا رو جدا کنم و بعـد هرچی مجرده 
بنـدازم تـو کوره  آدم سـوزی ازشـون یـه روغن بگیـرم حداقل به یـه دردی بخورن . بی ادبـای پرروی 

بی خاصیت!

 پدیده فرونشســت موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از ســال ها پیش مطرح بوده است. سازمان 
نقشه برداری دهه ۸۰ برای نخستین بار به این موضوع اشاره کرده بود. در رابطه با فرونشست باید 
گفت علل مختلفی دارد؛ اما عمده آن به برداشــت بیش از حــد آب های زیرزمینی برمی گردد. 
مطالعات و کارهای مختلف سازمان نقشه برداری و انطباق سازی هایی که این سازمان انجام داده، 
نشان می دهد اکثر جاهایی که فرونشست داریم به دلیل برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بوده 
است. بنابراین برداشت بی رویه آب از یک سو و از سوی دیگر خشکسالی، کم آبی، ریزش باران و 
مشکالت مربوط به مدیریت همگی در به وجود آمدن و تشدید پدیده هایی مثل فرونشست نقش 
داشــته و دارند. به طوری که در بعضی شــهرها مثل تهران شاهد هستیم که وسعت و در برخی 
مناطق عمق فرونشست  ها در حال افزایش است و از سویی گسترش این پدیده به سمت شهرها 
و شریان های حیاتی می تواند خطرات و آسیب هایی را به همراه داشته باشد. در این باره موضوعی 

که برای فرونشســت اتفاق می افتد این اســت که با مرگ آبخوان  ها مواجه هستیم. فرونشست 
باعث از بین رفتن خاک حاصلخیر می شــود و مواردی از این نوع مضرات بسیاری دارد. مناطقی 
که فرونشست در آنها اتفاق می افتد، بیشتر نزدیک به شهرهاست. این امر ممکن است استحکام 
ســازه ها را از بین ببرد؛ به عبارتی سبب می شود مقاومت ســازه ها در برابر زلزله ها کاهش پیدا 
کند. از دیگر پیامدهای فرونشست کاهش شیب زمین به عمق ۵ سانتی متر است که همین امر 
خطوط ریلی را که نیاز به مسیری هموار دارند، با مشکل رو به رو می کند. از طرفی از هم گسسته 
شدن لوله های آب و گاز و انفجار ناشی از این گسستگی ها خود زمینه ساز مشکالتی برای جامعه 
شــهری می شود. از طرفی وقتی آبخوان ها خشک می شوند، کشاورزی هم دچار مشکل می شود 
و مســائل زیســت محیطی به وجود می آید که این موارد همه به هم وابسته هستند. فرونشست 
بحث برداشت آب است. باید این مساله مدیریت شود. برگشت به این راحتی امکان پذیر نیست؛ 
بنابراین بهترین راه مدیریت و کنترل مصرف آب اســت. در این زمینه فرهنگ ســازی می تواند 
بســیار موثر باشد. مردم باید آگاه شــوند که در آینده ممکن اســت برای نسل آتی مشکالتی 
ایجاد شــود. هرچند سازمان نقشه برداری هشدارهایی می دهد، اما ما باز همچنان می بینیم این 
مشکل به طور اصولی حل نشده است. هرچند در بحث مدیریت بحران، مسئولین اقداماتی انجام 
می دهند، اما باز به نظر می رســد باید در این باره بیشــتر کار شود. اصالح الگوی کاشت و سایر 
مواردی از این دســت می تواند کمک کند این روند؛ یعنی فرونشســت زمین تا حدودی کاهش 

پیدا کند.

تفکیک قوا یکی از دسـتاوردهای جدید خرد بشـری اسـت. این تفکیک یکی از مهمترین 
ابزارهـای حکمرانـی مدرن اسـت. حکمرانـی نو بدون تفکیـک و تعدیل قدرت بی معناسـت. از 
طریـق تفکیـک قـوا، قـدرت بی حـد و حصر، مقید می شـود و بـه تمدن سـازی روی می آورد. 
بنابرایـن، تفکیـک قـوا از یک سـو بـه تعدیـل قـدرت می انجامـد و از سـوی دیگـر نتیجـه 
تعدیـل، تضمیـن حق هـا و آزادی هـای تک تـک شـهروندان اسـت. دولـت معتـدل نـه اراده 
و نـه تـوان سـرکوب حقـوق آزادی هـای ملـت را می یابـد. امـا، دولـت اقتدارگـرا به راحتی به 
نقـض حقـوق و آزادی شـهروندان روی مـی آورد. تفکیک قوا شـمایل و رخصارهای گوناگونی 
دارد. گاه از تفکیـک نسـبی و مطلـق قـوا سـخن گفتـه می شـود، گاه از تفکیـک عمـودی و 
افقـی قـوا سـخن گفتـه می شـود و گاه از از تفکیـک واقعـی و صـوری. تفکیـک صـوری و 
ظاهرفریبانـه قـوا آن اسـت کـه شـمایل دولـت، دارای نهادهـا و سـاختارمتفاوت باشـد؛ امـا 
کارکردهـا و امـور اختصاصـی و شـیک، تفکیک معنـاداری نیابـد. به عنوان مثال، یکـی از قوا 
یـا یکـی از زمامـداران بـدون هیچ محدودیتـی بتوانـد در امـور اختصاصـی و انحصـاری دیگر 

قـوا مداخلـه کنـد. در چنیـن حالتـی از منظـر حقوق اساسـی این دسـته از دولت کشـورها، 
فاقـد دولـت معتـدل و تفکیـک قوا سـت. گاهـی اوقـات در برخـی از دولت کشـورها تفکیک 
قـوا، واقعـی اسـت. یعنـی بـه معنای دقیـق کلمـه هیچ مقامـی قدرت مطلقـه و سـلطه فائقه 
نـدارد. امـا، در همیـن دولت هـا نیـز گاهی گـردش قـدرت به گونـه ای رخ می دهـد که همه 
نهادهـای سیاسـی در خدمـت یک حـزب و یک جریان سیاسـی واحد قـرار می گیرند. یعنی 
پارلمـان، نهادهـای مجریـه ای، نهادهـای قضایـی و همـه و همـه در یک فرآیند دموکراسـی 
و قانونـی در خدمـت یـک حـزب یـا جریان واحد سیاسـی قـرار می گیرنـد. در ایـن صورت، 
ظاهـر قضیـه ایـن اسـت که تفکیـک قوا نقض شـده و باطن آن، این اسـت کـه اراده ملت به 
چنیـن انسـجام و یکپارچگـی رای داده اسـت. بنابرایـن، بـه گمان مـا چون ایـن یکپارچگی 
مسـتقیم برآمـده از اراده آزاد ملـت اسـت، خطراتـی را متوجـه منفعـت عمومـی نمی کنـد. 
زیـرا، همـه قـوا و نماینـدگان مـردم در آنجا، از طریـق سـاز و کارهای دموکراتیـک، قانونمدار 
و کامـال انتخاباتـی بـه قـدرت رسـیده اند؛ وانگهـی در این کشـورها، رسـانه ها، سـازمان های 
مردم نهـاد، دانشـگاه ها، اسـاتید، اصنـاف، وکال، قضات، تجـار، معلمان، کارگـران و همه عموم 
مـردم دارای یـک اسـتقالل تضمین شـده نسـبت به سـاختارهای قدرت هسـتند. اسـتقالل 
باعـث شـده در چنیـن حالتـی کـه تقـارن قـدرت رخ داده و همیـن کـه در خدمـت جریان 
واحـد قـرار می گیرنـد، امـکان اسـتبدادورزی و رفتارهـای خودسـرانه به حداقل برسـد. آرزو 
می کنیـم در دولـت کشـور جمهـوری اسـالمی ایران نیز سـاز و کارهایی وجود داشـته باشـد، 
تـا در مـوارد خطـر و تهدیـد جریـان اقتدارگـرا بـه پشـتیبانی تمام عیـار از ملـت، حقـوق و 

آزادی هـای او برخیزند.
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غیـــر محرمانـــه
الگوی دختران قمه کش 

مهدی کوچک زاده، نماینده سابق و جنجالی مجلس به ماجرای 
درگیری دختران در اصفهان واکنشی کنایه آمیز نشان داد. او با 
انتشار تصاویری از چند بانوی ورزشکار نوشت: دختری که این 

الگوها برایش ساخته شوند، چرا قمه کشی نکند؟
پانته آ بهرام هم کرونا گرفت

پانته آ بهـرام، بازیگر سـینما،  تئاتـر و تلویزیون نیز بـه بیماری 
کوویـد۱۹ مبتـال شـده اسـت.. او تصویـری را از خـودش بـا 
ماسـک اکسـیژن در اینسـتاگرام قـرار داده و نوشـته اسـت: 

»باالخـره کرونـا در خانـه مـا هم نشسـت.«
نگرانی از جمعیت استادان مجرد زن

دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر کشـور گفـت: در 
شـرایط فعلـی جامعـه، حجـاب شـاید اولویـت نباشـد، امـا 
فوریـت اسـت و از طـرف مسـئوالن باید به طـور جـدی به آن 
توجه شـود. محمد صالح هاشـمی گلپایگانی افزود: ۶۰ درصد 
اسـاتید زن که در دانشـگاه تدریس می کنند، مجرد هسـتند و 
تمایلی بـه ازدواج ندارند و طرز تفکـر این افراد بر دانشـجویان 

پسـر و دختر تاثیرگـذار خواهـد بود.
اجازه تعطیلی روضه ای را نمی دهیم

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: سال گذشته به خاطر 
دالیل بهداشتی بعضی هیات های مذهبی تعطیل شد اما 

امسال اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نخواهیم داد. حجت االسالم  
محمد  قمی افزود: ما بچه های هیات تکلیف گریز نیستیم و با 
مسئولیت پذیری ای که داریم اجازه نخواهیم داد دغدغه های 

مقام معظم رهبری در خصوص شعائر دینی بر زمین بماند.
گره مساله واکسن برکت 

مینو محـرز دربـاره حواشـی ایجادشـده پیرامون خـط تولید 
واکسـن برکت توضیـح داد: به هیچ وجـه یک میلیـون و 2۰۰ 
هـزار دوز واکسـن برکـت در خـط تولید از بیـن نرفته اسـت و 
علـت تاخیـر در تولیـد واکسـن برکت نیز این اسـت کـه چون 
ما چنـد هفتـه نتوانسـتیم برخی مـواد اولیه مـورد نیـاز برای 
تولید واکسـن ها را از کشـورهای اروپایی به علـت تحریم های 
آمریـکا وارد کنیـم، وگرنـه هیـچ واکسـنی در خـط تولیـد 

واکسـن برکت از بیـن نرفتـه و دور ریخته نشـده اسـت.
ساالر عقیلی مهاجرت کرد؟

خواننده موسیقی سـنتی با انتشـار ویدئویی به شایعات درباره 
مهاجرتـش واکنش نشـان داد و ضمـن تکذیـب آن اعالم کرد 
قصـد دارد از ناشـر این خبـر، شـکایت کنـد. چنـد روز پیش، 
خبری مبنی بـر مهاجرت سـاالر عقیلی به کشـور اسـپانیا، در 
فضای مجـازی چرخید کـه واکنش ایـن خواننده را بـه دنبال 
داشـت. تابناک نوشـت؛ عقیلی بـا انتشـار ویدئویی نسـبت به 
ایـن شـایعات واکنـش نشـان داد و گفـت: »چند وقـت پیش 
اخبـاری را مبنی بـر مهاجـرت مـن، در فضای مجازی منتشـر 

کردند. اعـالم می کنـم چنیـن موضوعـی صحت نـدارد.«

بستن جاده بندرماهشهر به بندرامام 
در پـی مشـکالت بی آبـی در خوزسـتان، مـردم بـا برگـزاری 
تجمعاتی در برخی شـهرها خواستار رسـیدگی به این مشکل 
و تامیـن حق آبـه رودخانه ها شـدند. فارس نوشـت؛ همچنین 
چندین جـوان در برخی از جاده هـا در ماهشـهر، کوت عبدا...، 
خرمشـهر و مالثانـی اقـدام بـه آتـش زدن السـتیک و بسـتن 
جـاده کردند کـه عبور و مـرور خودروهـا برای دقایقـی مختل 
شـد اما با حضـور نیروهـای انتظامی بـدون هر گونـه درگیری 

ترافیـک در همـه جاده ها روان شـده اسـت.
کشف حجاب مجری زن تلویزیون 

شـیرین صمـدی مجـری زن تلویزیـون کشـف حجـاب و 
تصویر  خـود را منتشـر کرد. تابناک نوشـت؛ شـیرین صمدی، 
مجـری صدا و سـیما کـه گفتـه می شـد ممنوع التصویر شـده 
بـرای اینکـه ثابـت کنـد دیگـر در صدا و سـیما کار نمی کنـد 
تصویـری بی حجـاب از خـود منتشـر کـرد. شـیرین صمدی 
در اینسـتاگرام نوشـت:»اینم یه عکـس در جـواب اونهایی که 
مدام ازم می پرسـن، دیگـه تلویزیـون برنامه اجـرا نمی کنید؟ 
خودتـون نمی ریـد یـا ممنوع التصویـر هسـتین ؟ و... و... و... 

و... تمـام.«
حمله هکرهای  ایرانی 

»فیس بوک« غول رسانه های اجتماعی جهان پنجشنبه 
حدود 2۰۰ حساب کاربری را که ادعا می کرد متعلق به گروهی 

از هکرهای مستقر در ایران است، به بهانه اجرای عملیات 
جاسوسی سایبری مسدود کرد. فیس بوک در توجیه این اقدام 
خود مدعی شد یک عملیات جاسوسی سایبری را که توسط 
گروهی از هکرهای مستقر در ایران علیه پرسنل نظامی و 
همچنین افراد شاغل در بخش دفاعی و هوافضای ایاالت متحده 

در حال انجام بود، مختل کرده است.
بیانیه علیه کاپیتان تیم ملی  

در چنـد روز گذشـته انتقـادات زیـادی ازسـوی برخـی 
رسـانه های یونـان درخصـوص انتقـال کاپیتـان تیـم ملـی 
ایران بـه باشـگاه آ. اک یونان وارد شـده تـا جایی که خواسـتار 
جلوگیـری از خریـد ایـن بازیکـن تیـم ملـی ایـران شـده اند. 
ایـن موضـوع فقـط شـامل حاج صفـی نیسـت و بـه خدمـت 
گرفتن »واسـیلیوس تسـیارتاس« مدیـر فنی سـابق آ. اک به 
دلیـل مشـکالتی کـه قبـاًل وجـود داشـته، انتقـاد یونانی ها را 

برانگیختـه اسـت.
فوت ۷۷ کودک فقط در یک بیمارستان

رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید گفت: کودکان 
بیشتر ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع 
آن در زنجیره انتقال هم قرار می گیرند و به راحتی می توانند 
بیماری را به دیگران نیز منتقل کنند. کریمی با بیان اینکه 
کرونا می تواند در کودکان هم منجر به بیماری شدید و حتی 
مرگ و میر شود، افزود: در یک سال و نیم گذشته؛ یعنی از زمان 
آغاز پاندمی کرونا تاکنون ۷۷ مورد مرگ در کودکان ناشی از 

کرونا در بیمارستان مفید داشته ایم که البته ۹2 درصد آنها یک 
بیماری زمینه ای داشته اند، اما ۸ درصدشان بیماری زمینه ای 

نداشته اند.
قطع برق، سیمان را کمیاب کرد

دبیر کانون سراسـری انبوه سـازان فرشـید پورحاجـت درباره 
افزایـش قیمت مصالح سـاختمانی خصوصاً سـیمان و میلگرد 
در روزهای اخیـر، با بیان اینکه قیمت سـیمان برای انبوه سـاز 
کمرشکن شـده اسـت، گفت: یک سـال اسـت که انبوه سازان 
نسـبت بـه وجـود دالالن در بـازار سـیمان و فـوالد هشـدار 
می دهند ولـی هیچ کـس توجـه نمی کند.  او بـا اشـاره به قطع 
بـرق صنایـع سـیمان و تعطیل شـدن برخـی کارخانجـات 
سیمان یادآور شـد: یک هفته اسـت که سـیمان در بازار نایاب 
شـده و اگر کسـی بتواند سـیمان از عامل فروش تهیه کند، ۶۵ 

تـا ۷۰ هـزار تومان بـرای هـر پاکت می پـردازد.
کارت هوشمند غذا توزیع کنید

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام از رئیس جمهـور 
منتخب خواسـت کارت هوشـمند غذا، دارو و درمان و آموزش 
بین مـردم توزیـع کند. احمـد توکلی در نشسـت اقتصـادی با 
ابراهیم رئیسـی، رئیس جمهـور منتخب اظهار کرد: 3۰ سـال 
اسـت هر چه اجرا شـده فقط وضعیـت را بدتر کرده اسـت. او از 
رئیس جمهـور منتخب درخواسـت کرد در اولیـن اقدام کارت 
هوشـمند غذا، دارو و درمـان و آمـوزش بین مـردم توزیع کند 

تـا اندکی فشـارها از روی مردم کاسـته شـود.

انتشار تصاویر و گزارش هایی از نزاع دسته جمعی دختران دهه هشتادی در نقاط 
مختلف کشور به موضوع داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.

ندا حائری
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