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»آرمان ملی« بررسی می کند
 دانش آموزان در انتظار 

تصمیم آموزشي ١٤00
 برنامه چگونگی فعالیت مدارس 

به زودی ابالغ خواهد شد

با رشد قیمت خانه در شمال شهر
 جابه جایی های قهری 
در پایتخت ادامه دارد

   ذائقه مسکنی تهرانی ها 
عوض شد

آرمان ملی: هنوز وضعیت حــدود ۱۴ میلیون دانش آموز برای 
ســال تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰ کامال مشخص نیســت و والدین 
هنوز نمی دانند که در شــرایطی که ممکن است مدارس زوج و 
فرد باشند یا آموزش های آنالین و مجازی مانند سال تحصیلی 

کنونی، دانش آموزان را خانه  نشین کند، بر سر دوراهی ...

آرمان ملی: آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه وشهرسازی نشان می دهد که قیمت مسکن در پایتخت ایران 
در خرداد ماهی که گذشت، به بیش از ۱۹ میلیون تومان در هر 
متر مربع رسیده که خبر از رشــد ۴۲ درصدی نسبت به خرداد 

ماه سال ۹۷ دارد! افزایش سرسام   آور بهای خانه در تهران در ...
صفحه 8صفحه 4
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حسین کمالی
مجلس یازدهم از روش سفارش پذیری 

خارج شود

صفحه5

محمدقلی یوسفی 
توسعه اقتصادی بدون حذف قدرت های 

موازی میسر نیست

سخــــن روز
احزاب و انتخابات 

ریاست جمهوری ١٤00

فضای سیاسی کشور به گونه ای رقم خورده است 
که این احتمال را ایجاد کرده که اجازه رقابت جدی در 
انتخابات ۱۴۰۰ وجود نداشته باشد؛ به همین علت شاید 
نقش احزاب نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ 
به شکلی که در گذشته وجود داشت چشم گیر نباشد و 
درصد تاثیرگذاری آنها بر نتیجه انتخابات کم باشد و 
شاید حتی کنش های آنها در ماه های پیش رو تاثیر 
آنچنانی بر نظر مردم نگذارد. با وجود این اوصاف، 
احزاب اگر می خواهند بر انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ نقش آفرینی موثری داشته باشند باید به زودی 
برنامه تدوین کرده و آن را به مردم ارائه دهند. برنامه 
احزاب باید در ابتدا مشکالت کشور را ریشه یابی کند و با 
پذیرفتن آنها راهکارهایی برای عبور از آنها به مردم ارائه 
دهد و عنوان کند این راهکارها چگونه عملیاتی خواهند 
شد و با توجه به چه شرایطی در عمل محقق می شوند. 
مردم دیگر همچون گذشته فریب شعارها و کلی گویی ها 
را نخواهند خورد و آگاهی آنها به سطحی رسیده است که 
احزاب را بدون برنامه قبول نمی کنند و به سمت و سویی 
اقبال نشان می دهند که کارآمدی داشته باشد. احزاب 
در زمان حال با مردم و تمامی ارکان نظام از جمله دولت، 
مجلس و سایر نهادها نیز تعامل دارند و به آن شکل نیست 
که تصور شود اگر مجلس یازدهم غالبا اصولگرا شده است 
دیگر نمی توان کاری انجام داد و حتی اگر دولت بعدی 
نیز همسو با مجلس یازدهم بود باز هم احزاب می توانند 
نقشی موثر داشته باشند و با آنها تعامل کنند و بر آینده 
سیاسی کشور تاثیر بگذارند. این احتمال وجود دارد که 
اگر جریان اصولگرا بر سایر دستگاه ها حاکم شوند دیگر 
تمایلی به تعامل با سایر جریان ها نداشته باشند اما نباید 
در همان زمان نیز از تاثیرگذاری بر عرصه سیاست غافل 
بود؛ زیرا احزاب این توانایی را دارند و بدون تاثیرگذاری 
دیگر زنده و پویا نخواهند بود و صرفا یک اسم از آنها 
باقی خواهد ماند. در همین میان نیز باید یادآور شد که 
پیش بینی در خصوص نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ مقوله ای اشتباه است زیرا در بستری به سمت 
این انتخابات حرکت می کنیم که ابزار تاثیرگذار مثل 
احزاب نقش حداقلی در آن دارند. این کار را صرفا 
غیب گویان و پیش گویان انجام می دهند و کار سیاست با 
پیش گویی همخوانی ندارد و حوزه عملکرد سیاستمدار 
نیز پیش گویی نیست. اتفاقات زیادی در ماه های آینده 
رقم خورد که می تواند صحنه سیاسی کشور را تغییر 
دهد از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
و همچنین مسیری که اقتصاد کشور طی خواهد کرد و 
موارد بسیار زیاد دیگری که هر کدام به تنهایی می توانند 
سرنوشت یک کشور را تغییر دهند. همانگونه که در 
انتخابات های گذشته همواره افرادی برگزیده شده اند که 
در ماه های گذشته کمتر شانس پیروزی برای آنها یا حتی 

برای جریان آنها وجود داشت.
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صفحه 6
وزارت دفاع: محل وقوع حادثه، مسکونی نبود؛ 

یک منطقه تپه مانند بود
احتمال انفجار در پارچین

واکنش دفتر ناطق نوری به اتهامات 
رسایی درباره ارتباط با طبری

ناطق در برابر 
نشر اکاذیب 

سکوت نمی کند!
 طرح شایعات کذب

 با نیت ایجاد انحراف است
آرمان ملی: هردفعه به یــک بهانه برای 
تخریب چهره های اعتدال گرا و غیرهمسو ...

»آرمان ملي«دیدگاه هاي شخصیت ها را در 
مساله زنان بررسي مي کند

حقوق زنان در باور 
سیاسیون نیست

       فائزه هاشمی: برخی اصالح طلبان 
در عمل همراه با حقوق زنان نیستند

    آذرمنصوری: 20 درصد از کل
  قتل های ایران ناموسی است 

     صدیقه وسقمی: کسانی قانونگذاری 

می کنند که درد را نمی شناسند

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

  محمد محمودی 
دبیر سابق پایگاه اطالع رسانی 

آیت ا... هاشمی

 شاید نرخ دالر کاهش یابد؛ 
اما قیمت سایر کاالها چطور؟ 

نرخ دالر سرانجام هفته گذشته وارد کانال ۲۰هزار 
تومان شد تا شهروندان نگران ادامه این روند شوند. برای 
پیش بینی آینده بازار ارز بهتر است ابتدا به دالیل و ریشه 
سیر صعودی قیمت دالر بپردازیم. بررسی بازار نشان 
می دهد که در چند ماه اخیر تغییری در شرایط تحریم یا 
درآمدهای نفتی ایران به وجود نیامده است. دولت هم که 
از ابتدا بودجه جاری سال ۱۳۹۹ را بدون اتکا به درآمدهای 
نفتی تنظیم کرد. پس اصوال اگر تغییری در این درآمدها هم 
به وجود آید باید تاثیر مثبت بر بازار ارز بگذارد. چراکه طبق 
گفته دولتمردان، از مدت ها پیش صادرات نفت ایران به 
صفر رسیده و طبیعتا دیگر تغییر منفی در این حوزه معنایی 
ندارد. در بخش نقل و انتقال دارایی هم که از مدت ها پیش 
کانال های ارتباطی بسته شده و امسال شرایط بدتری برای 
ایران به وجود نیامده است. درنتیجه هیچ یک از این موارد 
تاثیری بر عملکرد بازار ارز طی هفته های اخیر نداشته اند. 
در نتیجه باید کاهش اراده بانک مرکزی در مدیریت بازار را 
عامل اصلی ورود دالر به کانال ۲۰هزار تومانی قلمداد کرد. 
به نظر می رسد این بانک همچون گذشته برای حفظ ارزش 
ریال تالش نمی کند و بازار را به حال خود واگذاشته است. 
حتی در دی ماه ۹۸ که اختالفات ایران و آمریکا در منطقه 
به اوج خود رسید، قیمت دالر جهش خاصی را تجربه نکرد، 
زیرا تیم اقتصادی دولت تمام عزم خود را برای حفظ ارزش 
پول جزم کرده بود و برای مدت زمان نسبتا طوالنی نرخ 
دالر را در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲هزار تومان نگه داشت. 
امروز حتی به رغم شیوع کرونا شرایط اقتصاد ایران بدتر از 
روزهایی نیست که در نیمه دوم سال ۹۸ تجربه کردیم. 
تغییرات ارزی را از جهات دیگری هم می توان تحلیل کرد. 
نرخ دالر یک موضوع است، تاثیر این نرخ بر سایر بازارها 
موضوعی مهم تر. با اینکه مسئوالن دولت این روزها از 
کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت سخن می گویند، اما دیگر 
قیمت سایر کاالها و محصوالت بر اساس نرخ ارز ۲۰هزار 
تومانی رقم می خورد. حتی کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی 
وارد می شوند درنهایت طبق ارز ۲۰هزار تومانی به دست 
مردم می رسند. شاید دولت در کاهش نرخ ارز موفق عمل 
کند، اما نرخ سایر کاالها را چه می کند؟ وقتی محصولی 
نظیر میوه که صفر تا صد تولید و عرضه آن در داخل کشور 
صورت می گیرد، اما بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری می شود 
از مردم نمی توان انتظار داشت که اعتنایی به صحبت های 
دولتمردان نشان دهند. اگر انتقال ارز به کشور راحت باشد 
که دیگر نباید درباره هزینه زا بودن آن صحبت کرد. وقتی 
نرخ ارز در بازار آزاد چنین رشدهایی را تجربه می کند، 
طبیعتا صادرکنندگان در سامانه نیما هم قیمت های 
باالتری برای ارز صادراتی در نظر می گیرند. پس نبود اراده 
مهم ترین عامل افزایش قیمت ارز به حساب می آید و در 
نبود اراده، وفور ارز هم دردی را دوا نمی کند. شاید دولت 
هم برای پوشش کسری بودجه نیم نگاهی به بازار ارز دارد. 
از همین رو بانک مرکزی هم دنباله رو بانک های عامل شده 

و در مسیر آنها گام برمی دارد.

آقای روحانی، اعتراف کن؟!

دوره، دوره اعتراف است آقای روحانی! پس اعتراف 
کن، خطا کردی. مثل آقای هاشمی که باید اعتراف 
می کرد؛ اعتراف به تالش برای پایان جنگ، اعتراف به 
حرکت برای توسعه کشور، اعتراف به خطای تاریخی 
خود در تبدیل پیکان به پراید! اعتراف به رشد اشتغال 
و اقتصاد. اعتراف به خطای بهبود رابطه با عربستان، 
اعتراف به خطای ایجاد بهترین روابط در خاورمیانه، 
اعتراف به تنش زدایی به جای تنش زایی. هاشمی باید 
اعتراف می کرد برای خطایی که کرده بود تا هر رزمنده 
و آزاده ای که بعد از جنگ به آغوش وطن برگشت، 
بیکار نماند. هاشمی باید برای تاسیس دانشگاه آزاد و 
مترو هم اعتراف می کرد و می گفت اشتباه کرده است! 
دوره، دوره اعتراف به خطاست آقای  روحانی اما فقط 
. کافی است فقط اسم و  مثال شما برای هاشمی و ا
رسم دیگری می داشتی. مگر وقتی ۷۰۰، ۸۰۰میلیارد 
دالر درآمد افسانه ای کشور تبدیل به رشد اقتصادی 
منفی ۷ و ۸ درصد شد، مجلس وقت دنبال طرح سوال 
از رئیس جمهور رفت؟ یا صداوسیما -مثل امروز شد 
پوزیسیون رسمی دولت؟ باور کنید آقای روحانی،  ا
مشکل در نام هاشمی و امثال شماست. صریح تر بگویم 
آقای روحانی، باالتر از نام ها، معضل اصلی در اندیشه 
اعتدال و تعامل با دنیاست که نامش با اکبر هاشمی 
دیروز و حسن روحانی امروز و شاید محسن هاشمی 
فردا، گره خورده است. آقای روحانی هم شما باید اعتراف 
کنی و هم مردمی که به شما رای دادند. دستشان به 
آقای هاشمی در آن دنیا نمی رسد. وگرنه هاشمی هم 
باید امروز اعتراف می کرد. همه باید اعتراف کنند، خطا 
کردند! خطایی بزرگ به نام کنار زدن احمدی نژاد! آقای 
روحانی بیش از ۴۰میلیون نفر در دو دور انتخابات به 
شما رای دادند که چه بشود؟ کشور راه احمدی نژاد را 
برود یا راه هاشمی را؟ امروز در کدام نقطه هستیم؟ 
چند قدم مانده که برگردیم به همان اوضاع قبل ۹۲؟ 
نتخابات مجلس در سال  نتخابات مجلس ۹۸ شبیه ا ا
۹۰ شد یا ۹۴؟ مگر همین مردم نبودند که در اسفند 
۹۴ غوغا کردند و به آقای هاشمی باالترین رای تاریخ 
خبرگان را دادند؟ حمله ها و تهمت ها به هاشمی کمتر 
شد یا بیشتر؟ چرا؟ به جرم جلب رای باالی مردم؟ جرم 
امروز شما هم آقای روحانی همین است! اگر هاشمی 
دنبال پایان جنگ رفت، شما هم دنبال برجام رفتی! 
اگر هاشمی دنبال تنش زدایی رفت، شما هم دنبال 
تحریک نکردن دیگران رفتی! هاشمی راهش را رفت 
و زندگی مردم را ارتقا داد. پالکارد »استخر فرح در 
انتظارت« را که یادت هست؟ پس آقای روحانی اعتراف 
کن. اعتراف به خطایی نابخشودنی به نام تعامل با دنیا. 
چند ماه دیگر، شهریور همین امسال بهترین فرصت 
جبران است! یکبار هم شده مثل احمدی نژاد همه دنیا را 
تحریک کن!! شاید هم برای خودت بهتر شد و هم برای 
مردم! شاید هم دالر ارزان شد و هم ارزاق ملت! ارزش 

امتحانش را ندارد آقای روحانی!

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
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احمد زیدآبادی
بحران در زندگی اهل مطبوعات

صفحه8

وحید استرون   
 قربان صدقه  رفتن  پرستاران از ترس بود

 کتک زدن تان نشانه چیست؟ 

   محمد نعیمی پور
نماینده مجلس در دوره ششم 

     اکبرطبري از دل تبعیض سیاسي بیرون آمد، 
    قبل از تبعیض اقتصادی

     مشکالت اقتصادی اجازه نمی دهد 
    مردم به انتخابات1400فکر کنند

     نسل جدید نمی تواند با قوانینی که 
  خود تعیین نکرده زندگی کند

    مجلس یازدهم زاییده یأس انتخاباتی است

      اصالح طلبان اضطراری در اصالح طلبان 
    واقعی هضم شده اند

حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پس از تشکیل سازمان بین المللی انرژی اتمی، همواره یکی از 
موضوعاتی که پس از جنگ جهانی دوم مورد تهدید و نگرانی بوده، 
موضوع اشاعه سالح های هسته ای بوده است. با توجه به این فضای 
نگرانی و ناامنی و رقابتی که میان دو ابرقدرت غرب و شرق وجود 
داشت، هر دو قطب قدرت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیرامون امضای 
پیمانی برای منع اشاعه سالح های هسته ای به توافق رسیدند و 
پیمانی را در این زمینه امضا کردند که در این پیمان به دو موضوع 
مهم اشاره شد؛ نخست اینکه کشورهای دارنده سالح هسته ای 
در یک فرصتی باید به سمت خلع سالح هسته ای پیش روند و 
بحث دوم و مهم این پیمان این بود که کشورهای دارنده سالح 
و تکنولوژی هسته ای این تکنولوژی را در اختیار کشورهایی که 
خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستند قرار دهند. هر 
دو قدرت اتمی جهان که عضو پیمان عدم اشاعه سالح هسته ای 
بودند، عمال بند اول را نادیده انگاشتند ولی موضوع مقابله با 
اشاعه سالح هسته ای به عنوان یکی از سازوکارهای بین المللی 
برای جلوگیری از سالح هسته ای در سطح جهانی مطرح شد. 
هرچند در این زمینه دو ابرقدرت با سیاست های دوگانه ای رفتار 
کردند. هندوستان، پاکستان و رژیم صهیونیستی در چارچوب 
فضای دوقطبی توانستند به سالح هسته ای دست پیدا کنند و به 
پیمان ان پی تی نیز نپیوستند. ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و تالشی که جمهوری اسالمی برای استفاده از انرژی صلح آمیز 

هسته ای داشت، باعث شد که دولت های غربی و آمریکا از این 
موضوع بخواهند بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی کنند و موضوع 
تالش هسته ای ایران را بهانه ای برای فشار سیاسی، تبلیغاتی، 
روانی به جمهوری اسالمی بکنند. جمهوری اسالمی ایران همواره 
یکی از امضاکنندگان پیمان ان پی تی در همان اواسط دهه ۱۹۷۰ 
بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی بارها اعالم کردند که 
جمهوری اسالمی ایران همچنان پایبند به عدم اشاعه سالح های 
هسته ای است. مذاکراتی که از سال ۲۰۰۳ میان ایران و تروئیکای 
اروپایی و پس از آن بین ایران و گروه ۱+۵ انجام شد تاکیدی بر آن 
بود که ایران به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سالح های هسته ای 
نیست و نه براساس منطق سیاسی که براساس منطق دینی نیز 
به خود اجازه نمی دهد که بخواهد تالشی در جهت دستیابی به 
سالح هسته ای بکند. مسیر جمهوری اسالمی ایران برای خروج از 
چنین شرایطی، دیپلماسی و رایزنی با همه کشورهای موثر جهان 
چون چین و روسیه و کشورهای منطقه است و غیر از این راهی 
برای ما وجود ندارد و راه های دیگر پرهزینه است. جنگ، تنش 
و درگیری برای جمهوری اسالمی ایران پرهزینه است و باید 
کمترین هزینه را برای رسیدن به اهدافمان و خروج از این بحران 
انتخاب کنیم. نباید به این فکر کنیم که دیپلماسی و گفت وگو و 
مذاکره به بن بست رسیده است. به بن بست رسیدن دیپلماسی 
به معنای درگیری و تنش است. برتری و توانایی موشکی نظامی 
جمهوری اسالمی ایران یک توانایی بازدارنده و دفاعی است و اگر 
بخواهد به سمتی برود که منجر به درگیری و جنگ شود، قطعا 
شرایط، شرایطی نیست که کسی بتواند در آن جهت به اهداف و 

منافع خودش دست پیدا کند.

به بن بست رسیدن دیپلماسی به معنای جنگ است

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل 

یکی از گروه های هدف که در شرایط اقتصادی سخت تاثیرات 
منفی زیادی می گیرند، افراد فقیر هستند؛ افرادی که به هر دلیلی 
یا درآمدی ندارند یا درآمدشان کفاف هزینه های زندگی شان را 
نمی دهد. امروز در شرایطی قرار داریم که نه فقط به خاطر کرونا و 
حتی قبل از کرونا هم حال اقتصاد ما خوب نبود. تاملی بر بعضی از 
اتفاقات دقیقا نشان دهنده همین موضوع بود که االن نمی خواهم 
وارد آن مباحث شوم. اما شرایط اقتصادی امروز، باالرفتن قیمت 
دالر به تقریبا باالی ۲۰هزار تومان، حتی اعالم خط فقر زیر 
۴/۵میلیون تومان که بعید می دانم کارشناسان مستقل اقتصادی 
این عدد را برای تهران بپذیرند، این سوال را ایجاد می کند که 
دولت و جامعه به معنای عام، واقعا برای این گروه ها چه تدابیری 
می خواهد اتخاذ کند که این افراد در شرایط سخت و نامناسب 
اقتصادی آسیب بیشتری نبینند یا برای مدیریت این شرایطشان 
مجبور نشوند به سمت جرائم و آسیب های اجتماعی گرایش 
پیدا کنند. تاملی بر بعضی از اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر 
افتاد گویای همین موضوع است. حتی معتقدم چنین شرایطی 
این افراد را ممکن است که به سمت بعضی جرائم خرد وادار کند 
که سرقت های خرد معموال سرقت های ناشی از تامین معیشت 
است. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط اقتصادی افراد 
فقیر بیشتر تحت تاثیرات منفی این شرایط سخت واقع شده 
و مجبور شوند تحمل کنند که جاهایی هم ممکن است امکان 

تحمل نباشد و رفتارهایی از خود بروز دهند که خارج از قوانین و 
هنجارها و مصالح جامعه و فردی و خانوادگی شان باشد. به اصل 
بیست ویکم و بیست ونهم قانون اساسی استناد می کنم که آنجا 
قرار است از خانواده ای تک سرپرست که مادر و فرزند هستند، 
حمایت شود. االن مردم اولویت هایی در زندگی شان دارند، باید 
این اولویت ها مدنظر مسئوالن قرار بگیرد و اگر تدابیری حمایتی 
خاصی اتخاذ نشود و فقط به فکر حفظ ظاهر باشیم و عنوان کنیم 
که خود مردم کار را درست کنند، این استراتژی در شرایط فعلی، 
روش درستی نیست. در کشوری مثل سوئد که کشوری مرفه هم 
هست، نگاه می کنیم در بخش حمایت اجتماعی همه مردم تحت 
حمایت قرار می گیرند. امری که در دانمارک هم دیده می شود و 
همه کشورهای پیشرفته سعی می کنند در موضوع حمایت های 
اجتماعی و دسترسی خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی شان 
پشت مردم شان باشند. به عبارت دیگر، این سیاست خطرناکی 
است که دولت بخواهد دستش را از این حوزه خالی کند و فکر 
کند که همه جا مردم باید هوای همدیگر را داشته باشند. هرچند 
مردم در حد توانشان دارند برای حل مشکالتشان تالش می کنند 
و خودشان هم در حوزه اقتصاد با این وضعیت ارز و تورم دست و 
پنجه نرم می کنند. قطعا آثار نامیمون تحریم های غیرانسانی را 
هم می پذیریم ولی معتقدم که در اولویت گذاری ها این مسائل را 
باید در اولویت بگذاریم. ممکن است صدایشان رسا نباشد و نتوانند 
جایی حرفشان را بزنند ولی به عنوان یک مددکار اجتماعی و 
رئیس یک تشکل اجتماعی که غیرسیاسی هم هست، بارها 
اعالم کرده ام و باز هم دارم اعالم می کنم که صدای ضجه فقرا را 

بشنویم، بشنوید...

صدای ضجه فقرا را بشنویم

سیدحسن موسوی چلک 
رئیس انجمن مد           د           کاران اجتماعی ایران

 تنها راه نجات کشور 

اصلاح از درون است
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چالش های پیش رو در ١٤00

انتخابات در کشور ما مهم ترین عرصه بروز سالیق و نظرات 
ملت ایران محسوب می شود. از این بابت که انتخابات خبرگان که 
غیرمستقیم است و مجلس هم مربوط به منطقه و حوزه و شهرها 
با تنوعی به بزرگی ایران برگزار می شود و به شکل محلی و استانی 
است، ولی انتخابات ریاست جمهوری که نشان از سلیقه و نظر مردم 
به حساب می آید، مهم ترین انتخابات در ساختار کشور است. البته در 
سال آینده انتخابات شورا های شهر نیز برگزار می شود و این انتخابات 
هم از جایگاه ویژه برخوردار است. در نگاه گذرا به انتخا بات به نتیجه 
می رسیم که مردم ما با چالش های که رخ داده حساس تر شده اند، 
به ویژه بعد از جریانات سال ۹۶ و اعتراضات دی ماه قابل مشاهده 
است که دو جریان سیاسی در طی سال های اخیر، به شکلی موضع 
واحد را مطرح کرده اند. اصولگرایان به معیشت جامعه تاکید دارند و 
اصالح طلبان از اقتصاد در زمینه تولید و اشتغال سخن می گویند. ما 
در کشورمان شش ابرچالش  داریم که می توان از آنها به گسترش 
حاشیه نشینی، تحریم ها و اشتغال اشاره کرد. زمانی که سخن از 
اقوام مختلف کشور و مشکالت جوانان می کنیم آنها سهمی در 
اشتغال، بودجه و اقتصاد طلب می کنند. نکات دیگر نیز در این 
رابطه وجود دارد، از نارضایتی هایی نیز در این میان ایجاد شده 
مخصوصا از سال ۹۶ که حضور حداکثری مردم با مشارکت و در 
عرصه بودن دو جناح وجود داشت، در آن سال شاهد حضور باشکوه 
مردم در انتخابات بودیم که به اعتراضات آن سال و آبان ۹۸ برخورد 
کردیم، و این موضوع نشان می داد دغدغه و نیاز جامعه اقتصادی و 
معیشتی است. در این شرایط و از سال ۹۹ کرونا نیز مهمان کشور 
شد و همه اینها سایه خود را بر انتخابات خواهد انداخت. البته کرونا 
پاندمی است و همه کشورهای جهان را درگیر مشکل کرده است، به 
عنوان مثال آمریکا با ۳۰میلیون جمعیت بیکار روبه رو شده و اروپا و 
آسیا نیز با مشکالت مشابه دست و پنجه نرم می کنند. موضوع دیگر 
نارضایتی های سه سال اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی است که 
همچنان پا برجا مانده و همین موضوع اهمیت انتخابات پیش رو را 
صد چندان خواهد کرد. انتخابات پیش روی آمریکا هم موضوع دیگر 
و تاثیرگذار در سیاست ایران است. با وجود اینکه دونالد ترامپ و 
تصمیماتش )چه با بودن و چه با نبودنش( برای کشور اهمیت دارد و 
در منطقه شرارت های آمریکا بیشتر شده، اما منطقه همسوی ایران 
حرکت می کنند، در مجموع اولویت با حضور و مشارکت مردم است. 
نکته مهم در این رابطه رویکرد تاییدصالحیت ها در انتخابات است و 
اگر شورای نگهبان بخواهد به مانند انتخابات مجلس یازدهم پیش 
برود، خواهیم دید که عکس العمل مردم در قبال انتخابات همان 
خواهد بود که در اسفند ۹۸ نشان دادند. وقتی مشارکت مردم 
حداکثری نباشد، جای نگرانی دارد. باید در میان مردم امیدآفرینی 
ایجاد شود و آنها را به آینده شان امیدوارتر کرد، زیرا اگر آنها امیدوار 
باشند با رئیس جمهور جدید گره هایشان باز می شود و حداقل 
بدانند که به نظر آنها احترام گذاشته خواهد شد و سلیقه آنها در 
ساختار مدیریتی کشور اهمیت دارد، حضورشان در انتخابات ۱۴۰۰ 

حداکثری و سازنده خواهد بود.

سال  سوم 2    سیاسـت  
a شماره 755 r m a n m e l i . i r

روز دوم خروج ایران 
از NPT، شش قطعنامه 

بازمی گردد

صحبت های 
احمدی نژاد درباره 

رابطه با آمریکا 
تبلیغاتی است
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گرانی آزاردهنده است

معاون اول رئیس جمهور نوشت؛ مجموعه ای از مدیران در 
سراسر کشور تالش کردند تا مردم از نظر تامین کاالهای 
اساسی با مشکل روبه رو نشوند، هرچند گرانی هنوز برای مردم 
آزاردهنده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، 
با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
»ملت ایران از تهدیدهای ناشی از تحریم و کرونا به فضل 
الهی سربلند بیرون آمدند. مجموعه ای از مدیران در سراسر 
کشور تالش کردند تا مردم از نظر تامین کاالهای اساسی 
با مشکل روبه رو نشوند، هرچند گرانی هنوز برای مردم 

آزاردهنده است«.

تالش برای جلوگیری از نابودی برجام
دبیرکل سازمان ملل در کنفرانسی خبری، برجام را گامی 
مهم در جهت برنامه های معاهده منع اشاعه هسته ای 
خواند. آنتونیو گوترش روز جمعه در بخش پرسش و پاسخ 
کنفرانسی خبری در خصوص توافق هسته ای گفت: موضع 
ما در خصوص برجام همیشه یکی بوده است. ما برجام را 
گامی مهم در زمینه منع اشاعه هسته ای تلقی می کنیم. ما 
همچنان باور داریم که هرکاری باید انجام شود تا از نابودی 

برجام جلوگیری شود. 

ایران آماده بازگشایی مرزها با عراق
معاون سفیر ایران در عراق گفت که ایران آماده بازگشایی 
تمام مرزهای خود با عراق به منظور انجام فعالیت های تجاری 
است. موسی طباطبایی با اشاره به اینکه گذرگاه های میان 
ایران و اقلیم کردستان عراق برای انجام هرگونه فعالیت 
تجاری باز هستند، افزود: امیدوارم هیات گذرگاه های مرزی 
عراق مقدمات الزم برای ازسرگیری فعالیت های تجاری 
را که به سود مردم دو کشور است اتخاذ کند. معاون ایرج 
مسجدی تاکید کرد: ایران تمام تجهیزات الزم برای تست 
کاالها و اشخاص به منظور اطمینان از عدم آلوده بودن آنها 
به ویروس کرونا را فراهم کرده است. طباطبایی در ادامه با 
اشاره به بازگشایی مرزهای جمهوری اسالمی ایران با ترکیه 
و آذربایجان به منظور انجام فعالیت های تجاری اظهار کرد: ما 
تاکید می کنیم که ایران به همان اندازه آماده بازگشایی مرزها 

با عراق و از سرگیری فعالیت تجاری است. 

رایزنی برای تمدید
 تحریم تسلیحاتی ایران

وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس آنالین ادعا کرد که 
محور گفت وگوهای واشنگتن و کشورهای اروپایی، قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران خواهد بود. مایک پمپئو گفت: آمریکا 
در هفته های آتی نیز به مذاکره با کشورهای اروپایی ادامه 
خواهد داد تا قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران تصویب شود. مایک پمپئو در سخنرانی خود 
با طرح این ادعا که کمپین فشار حداکثری علیه ایران بدون 
تردید موفقیت آمیز بوده، افزود: حزب ا... لبنان هم اکنون در 
نتیجه تحریم ایران منابع کمتری در اختیار دارد. ما توانایی 
آنها در تجهیز نظامی را تضعیف کرده ایم و راه هایی را که ایران 
بتواند به آنها پول و منابع بدهد بستیم. وزیر امور خارجه آمریکا 
همچنین مدعی شد که در صورت لغو تحریم تسلیحاتی، 

ایران خواهد توانست جنگنده از چین و روسیه بخرد. 

برگزاری مجازی مجمع مهندسین 
چهاردهمین مجمع عمومی جامعه اسالمی مهندسین 
برگزار شد و اعضای جدید شورای مرکزی این تشکل سیاسی 
اصولگرا در این نشست انتخاب شدند. علیرضا خجسته پور 
با بیان اینکه چهاردهمین مجمع عمومی جامعه اسالمی 
مهندسین روز پنجشنبه پنجم تیرماه با شعار گفتمان حزبی 
در گام دوم انقالب به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: 
این مجمع با گرامیداشت شهدای حزب جمهوری برگزار شد 
و با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
به صورت مجازی برگزار شده است. وی افزود: دوستانی که 
از پیش دعوت شده بودند در سامانه ای مجازی که برای این 
مجمع طراحی شده بود شرکت کردند و تمام روالی که در 

مجامع دیگر گذشته داشتیم در این مجمع نیز رعایت شد. 

ایرانیان قربانی و قهرمان مبارزه 
با تروریسم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گزارش 
ساالنه به اصطالح »تروریسم« آمریکا اعالم کرد: ایرانیان 
هم قربانی و هم قهرمان مبارزه با تروریست هایی هستند 
که از سوی آمریکایی ها ایجاد و حمایت شده اند. سیدعباس 
موسوی در واکنش به انتشار گزارش ساالنه کشوری به 
اصطالح »تروریسم« از سوی رژیم آمریکا اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه کشوری تروریسم 
آمریکا را به دلیل فرافکنی آشکار، بی صداقتی محض و 
معیارهای دوگانه این رژیم در مبارزه با تروریسم کامال مردود 
و محکوم می داند. وی اضافه کرد: رژیم ایاالت متحده آمریکا 
به عنوان بزرگ ترین حامی تروریسم دولتی و حامی اصلی 
رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در جایگاهی نیست که 
داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در این زمینه را داشته باشد. 

بازگشت ١١0 شهروند ایرانی
 از تاجیکستان 

سفیر ایران از بازگشت ۱۱۰ شهروند ایرانی از تاجیکستان به 
کشورمان خبر داد. محمدتقی صابری در توئیتر خود نوشت: 
 با تمهیدات و پیگیری های سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
دوشنبه و همراهی مقامات محترم حکومت تاجیکستان، دومین 
گروه از هموطنان ایرانی )۱۱۰ تن( که درخواست مراجعت به 
کشورمان را داشتند، عصر پنج شنبه با پرواز فوق العاده شرکت 
هواپیمایی کیش ایر به میهن اسالمی بازگشتند. پیش تر نیز با 
تمهیدات و پیگیری های انجام شده توسط سفارت کشورمان در 
دوشنبه و همراهی مقام های تاجیکستان، ۱۳۷ تن از هموطنان 
ایرانی که درخواست بازگشت به کشورمان را داشتند، ۲۳ 
اردیبهشت ماه سال جاری با پرواز شرکت هواپیمایی وارش به 

میهن اسالمی بازگشته بودند. 

حکم برای ۸ پرونده اتفاقات اصفهان 
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان در نماز 
جمعه این شهر گفت: دست نشانده های منافقین بدانند، 
اگر خالفی صورت بگیرد، همانند آن چه که در سال ۸۸، 
۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشانده ها 
و آشوب گران برخورد خواهیم کرد به گونه ای که امروز ۸ 
پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی 

االرض برای آن ها ثابت شده است.

کارشناس مسائل بین المللی گفت: 
در واقع همان اولین روزی که ایران 
اعالم کند از NPT خارج شده روز دوم، 
آن شش قطعنامه شورای امنیت علیه 
ایران باز می گردد. فریدون مجلسی گفت: 
افرادی که بحث خروج ایران از NPT را 
مطرح می کنند یقینا نهادهایی از قدرت 
در اختیارشان است و از چند و چون 
توانمندی های کشور آگاهی هایی دارند 
که ما نمی دانیم! بنابراین آنها با آن علمی 
که دارند از رئیس مجلس و دیگران این 
درخواست را دارند و امیدوار هستند، غرب 
را در جای خودش بنشانند. او افزود: به نظر 
می رسد اختالفات ایران و آمریکا بر سر 
رژیم صهیونیستی به جنگ ایران و غرب 
تبدیل شده است. راه آغاز این جنگ نیز 
به طور جدی خروج از NPT است. وقتی از 
NPT خارج شوند، این جنگ ادامه دارد و 
جنگ اقتصادی و تحریم ایران یک جنگ 
واقعی است. به ویژه عدم امکان صدور نفت 
ایران موجب شده این بازار در اختیار عراق 
قرار گیرد و به نوعی روابط سیاسی آینده 

ایران و عراق تحت تاثیر آن بازار باشد. 

سیاست  کمیسیون  نایب رئیس 
خارجی مجلس نهم گفت: گاهی اوقات 
افراد به دنبال این هستند که با حرف های 
خود موجی ایجاد و خود را مطرح کنند، 
و به نظر می رسد که احمدی نژاد با این 
اهداف بحث رابطه با آمریکا را مطرح 
می کند. حسین سبحانی نیا افزود: مدت 
طوالنی است که روابط ایران با آمریکا 
در این وضعیت خاص قرار دارد. به دلیل 
فشارها و موضع گیری ها و اقداماتی که 
علیه جمهوری اسالمی و منافع ملی و 
مسائل مختلف علیه ایران از طرف آمریکا 
صورت گرفته، طبیعی است که کلیت 
رابطه با این کشور همین وضعیت موجود 
باشد اما در برخورد با این مساله، دیدگاه ها 
متفاوت است. برخی راه حل مشکالت را در 
گرو ارتباط با آمریکا می دانستند اما موضع 
رهبری و کلیت نظام از آغاز بر مبنای 
بی اعتمادی با آمریکا بود. وی با اشاره به 
موضع کمیسیون امنیت ملی در خصوص 
ارتباط با آمریکا افزود: کمیسیون دیدگاه 
رهبری را نسبت به رابطه با آمریکا مدنظر 
قرار داده بود اما نگاه برخی اینگونه بود که 
می شود با گفت وگو و مذاکره تنش ها را کم 

کرد و امور را پیش بُرد.

خــــبر کوتــــاه

ویــــــژه
واکنش روسیه به ادعای آمریکا 

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین در توئیتی نوشت 
که پروپاگاندای آمریکایی ها علیه ایران هیچ حد و مرزی نمی شناسد. میخائیل 
اولیانوف در توئیتی نوشت: برخی از متخصصین آمریکایی به جرات ادعا می کنند 
که ایران کامال از تعهدات ان.پی.تی خود را نقض کرده است. چرا بقیه جهان از 
جمله آژانس  بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام از این حقیقت وحشتناک 
مطلع نیستند؟ نفرت مشاور بدی برای متخصصین است و پروپاگاندا هیچ حد 

و مرزی ندارد.

  نامه از مبدأ بهارستان به مقصد پاستور
روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید

آرمان ملی- جواد باقری: بازار خودرو و مسکن، 
قطعنامه اخیر شورای حکام، انتخابات آتی در آمریکا و 
مجلس جدید از جمله مهم ترین موضوعاتی است که 
دولت روحانی در سال پایانی با آنها مواجه است. نحوه 
تعامل دولت با مجلس یازدهم یکی از موضوعات مهم و 
اصلی به حساب می آید؛ مجلسی که از روز نخست تاکنون 
یکی یکی وزرا را به صحن می خواند. دولت و مجلس بارها 
در سخن به تعامل با یکدیگر تاکید کرده اند و واقعیات در 
یک ماهه گذشته این طور نشان می دهد که روزهای آرام 
بین این دو قوه ادامه دار نخواهد بود. یکی از حواشی های 
مجلس یازدهم که با شعار انقالبی و مبارزه با فساد و 
برگرداند مجلس بر راس امور تشکیل شده، در آنجا نمایان 
می شود که تا به امروز نشان داده اند کفه ترازوی شعارشان 
بر عمل شان سنگینی می کند که ردپای این ادعا را می توان 
در تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس مشاهده کرد. 
اکنون از بهارستان به مقصد پاستور نامه ارسال شده است؛ 
نامه ای زودهنگام که تصور نمی شود زمان کافی برای 

بررسی آن لحاظ شده باشد. 

  دوستی که زود فراموش شد
آخرین اخبار از بهارستان حکایت از آن دارد که ۱۰۰ نفر از 
نمایندگان با جمع کردن امضا در نامه ای خواهان برکناری 
هیات رئیسه مجلس شده بودند که احمد امیرآبادی فراهانی یکی 
از اعضای هیات رئیسه عملی شدن آن را ناممکن دانست و علت آن 
را دلخوری برخی از نمایندگان از دخالت هیات رئیسه در انتخاب 
اعضای کمیسیون ها و روسای آنها عنوان کرد که البته این عضو 
هیات رئیسه وجود چنین عملکردی را تکذیب کرد. نباید فراموش 
شود در روز های آغازبه کار مجلس یازدهم بود که حسن روحانی 
در اظهاراتی بیان داشت از همین ابتدا دولت دست دوستی را 
سمت اهالی بهارستان دراز کرده و همکاری بیشتر از قبل بین این 
دو قوه را خواستار شد. این اظهارات از سوی روحانی زمانی مطرح 
شده بود که برخی از نمایندگان با همسو شدن با برخی از جریانات 
دلواپس بر طبل تضعیف دولت می کوبیدند و دولت را مسئول 
تمام رخدادها و مشکالت موجود در جامعه معرفی می کردند. این 
دلواپسان از هیچ فرصتی در مقصر جلوه دادن دولت در مشکالت 
کشور دریغ نکردند و نمی کنند. اکنون هم همگان شاهد هستند 
این اقدامات و ادعاها پایانی ندارد که آخرین اقدام آنها عجیب بود.

  نامه روسای کمیسیون ها
روز پنجشنبه خبر نامه روسای کمیسیون های مجلس 
در حالی رسانه ای شده که تصور نمی شود آنها فرصتی 
برای بررسی عملکرد دولت داشتند و این تعجیل نشان 
از تصمیم جریانی در بهارستان برای مقابله با دولت دارد. 
۱۲ نفر از روسای کمیسیون های بهارستان در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور خواهان تغییر روند هفت ساله 
مدیریت دولت شدند، زیرا بر این باور هستند که مجلس 
یازدهم در مقابل حقوق مردم، ساکت نخواهد بود و دولت 
را مسئول مشکالت جاری کشور می دانند. آنها در این 
نامه خطاب به رئیس جمهور درمورد مشکالت اقتصادی 
و معیشتی و گرانی های اخیر آورده اند: اینکه رئیس 
دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها باخبر شود و به 
آنها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است؟ از شما 
تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و 
روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس 
یازدهم با هدف احیای انقالبی گری پا به میدان گذاشته و بر 
سر آرمان های خود خواهد ایستاد، پس بنای آنچه سابقا با 
مجلس داشته اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم 
در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول 

تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد... 
ادامه در صفحه ۶

یـاد                                                                                  د                                                                                  اشــت
مجلس ابعاد نظارت خود را مشخص کند

 از امروز نمی توان به راحتی مجلس یازدهم را پیش بینی 
کرد و بگوییم به دنبال تقابل علنی با دولت هستند و اقدامات 
فعلی نمایندگان امری طبیعی است. معموال در پایان هر دوره از 
ریاست جمهوری این اتفاق کم و بیش رخ داده و بدیع و تازه نیست 
اما باید ببینیم که زاویه ای که مجلس یازدهمی ها از آن استفاده 
می کنند به چه شکلی است. در حال حاضر رئیس مجلس و برخی 
نمایندگان مطرح می کنند که می خواهند ابعاد نظارتی مجلس را 
افزایش بدهند باید دید که به چه روشی می خواهند این کار را انجام 
بدهند. نمایندگان مجلس یازدهم اول مسیر هستند و مواضع آنها 
پختگی الزم را ندارد، آنها تازه در بهارستان مستقر شده اند به همین 
دلیل هم برخی مواضعی که می گیرند با توجه به درنظرگرفتن شرایط 
نیست یا بعضا تند و تیز است. اما به نظر من کمی که گرد و خاک های 
جایگزینی فروکش کند و التهابات کمتر شود این مواضع هم تغییر 
می کند و مجلس هم گارد خود را در قبال دولت پایین خواهد آورد، 
کما اینکه شرایط دولت هم اجازه نمی دهد مجلس و دولت به جدال 
جدی در قبال هم بپردازند. مواضع امروز نمایندگان مجلس یازدهم 
در قبال دولت هم بیشتر شخصی است و نظر شخصی نمایندگان 
است چراکه اگر بخواهیم کل نظریات را به حساب نهاد مجلس 
بگذاریم باید به چشم مصوبه به آنها نگاه کنیم. عالوه براین خیلی بعید 
است مجلس یازدهم بتواند جایگاه مجلس را بازپس گیرد چراکه آنها 
چنین دغدغه ای هم ندارند. مجلس در وهله اول باید به استقالل این 
نهاد بپردازد و اجزای آن هم باید مستقل عمل کنند، فراکسیون ها 
باید واقعی باشند، مساله قانونگذاری بر اساس مصالح ملی پیش برود 
و نظارت بر دولت و اجزای آن هم که جزئی از حقوق نمایندگان است 
باید به طور جدی انجام شود. اگر نظارت در مجلس به طور جدی 
انجام شود بسیاری مشکالت در پی آن حل می شود اما اکثرا تا به 
امروز نمایندگان این دغدغه را نداشته اند و در پی منافع سیاسی و 
اقتصادی خود بوده اند. بعد نظارتی مجلس باید تعریف شده و باید 
مشخص باشد که شعارهای آنها در چه زمینه هایی می خواهد بروز و 
ظهور پیدا کند. اگر ابعاد نظارتی مجلس تعریف شود و از نمایندگان 
پرسیده شود در جهت مطالبات مردم می خواهند چه اقداماتی انجام 
بدهند و چه مکانیزمی دارند. مجلس یازدهم باید بداند که اقداماتی 
در حد شعار و توصیه فایده ای ندارد. اما در نهایت نباید همه اقدامات 
مجلس را تقابل با دولت معنا کنیم و نقدهایی را که به دولت وارد است 
هم باید درنظر بگیریم دولت هم شعارهایی داده که به آنها عمل نکرده 
و باید به آنها رسیدگی شود. باید از حرف های مثبت مجلس استقبال 

کنیم تا آنها هم از شعارزدگی جلوگیری کنند.

   محمدصادق جوادی حصار  
فعال سیاسی اصالح طلب

ســـرمقاله

آرمان ملی: قتل های ناموسی در ایران موضوعی است که بعد از 
قتل رومینا اشرفی و چهار قتل پیاپی بعد از آن توجه افکارعمومی 
را به خود جلب کرده است. فائزه هاشمی، آذر منصوری، الهه 
کوالیی، صدیقه وسمقی و افتخاری موضوع قتل های ناموسی 
در ایران را بررسی می کنند. هاشمی به بررسی ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی این موضوع پرداخت و وسمقی بیشتر به ابعاد فقهی 
پرداخت، منصوری نقش فرهنگ و سیاست را بررسی کرد و 
افتخاری وضعیت خانه های امن را مرور کرد. گزیده این نشست 

را در ادامه می خوانید. 
هاشمی: اضافه شدن مادر به کسانی که از مجازات معاف 
هستند به حل این مشکل کمک نکرد بلکه بدتر شد. هرکسی 
موجب آزار فرزندان شود باید مجازات شود، پدر و مادر بیشتر 
هم باید مجازات شوند. آن موقع ترجیح براین بود که این الیحه 
به جریان نیافتد چون تا می رفت در شورای نگهبان و قوه قضائیه 
و برمی گشت دیگر زمان آن دوره مجلس که شاید می توانست 
کاری کند می گذشت. البته در کمیسیونی هم که این الیحه بود 
فقط یک زن بود و رئیس آن کمیسیون هم زیاد با موضوع حقوق 

زنان موافق نبود. دلیل عقب ماندن این الیحه هم همین بود. 
 منصوری: قتل ناموسی قتلی است که توسط مردان خانواده 
علیه زنان برای حفظ آبرو انجام می شود. این خشونت به صورت 
تاریخی بازتولید می شود، بیست درصد از کل قتل های ایران 
ناموسی است. پژوهشی در سال ۹۰ تا ۹۴ انجام شد که سراغ 
۱۴۰ نفر از قاتالن قتل های ناموسی رفته بودند که عوامل مختلف 
فرهنگی در این قتل ها تاثیرگذار بودند از جمله نگاهی که به زن 
وجود دارد. فرهنگ غالب هم در حمایت از قاتلین است. تا مساله 
فرهنگ حل نشود ما شاهد این جنایات هستیم. باید به نقش 
قانون هم باید پرداخت که چقدر می تواند بازدارنده باشد، مثل 
پدر رومینا که در این مورد تحقیق کرده بود. باید دید الیحه منع 
خشوت علیه زنان چقدر می تواند کمک کند که متاسفانه بعد از 
چند سال رفت و برگشت الیحه االن به جایی رسیده که بعضی 

قسمت های آن مشوق خشونت علیه زنان است. بخشی هم 
فرهنگ است که چقدر نهاد تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی 
غیررسمی برای کاهش خشونت علیه زنان تولید برنامه می کنند. 
این موضوع آدم را به یاد زنده به گور کردن دختران می اندازد که 
اسالم آن را ممنوع کرد. مسئوالن ما هم باید حواسشان باشد که 
این فرهنگ را از بین ببرند. آقای رئیسی گفتند که پدر رومینا 
باید مجازات سختی ببیند. خب، با پشتیبانی کدام ماده قانونی؟ 
اگر چنین رویکردی وجود دارد چرا این الیحه اینقدر در قوه 
قضائیه ماند؟ این هم یک مساله فرهنگی است و هم سیاسی. 
چون موضوع به قدرت ارتباط پیدا می کند، اینکه زنان در جامعه 
ما از چه سطحی از اثرگذاری و قدرت برخوردار هستند؟ ماجرای 

رومینا یادآوری کرد که ما نیاز به اصالحات ساختاری داریم. 
 هاشمی: صحبتی که در مورد تبدیل قتل ناموسی به فرهنگ 
کردید، آدم را به یاد زنده به گور کردن دختران در زمان 
جاهلیت می اندازد که خب، آن موقع اسالم آن را ممنوع کرد. 
مسئوالن ما هم باید حواسشان باشد تا حتی اگر فرهنگ است 
با فرهنگ سازی این فرهنگ منحط را کنار بزنند. اگر رومینا 
را به خانواده تحویل نمی دادند شاید این اتفاق نمی افتاد، از 
خانه های امن صحبت کنید که اینها می توانند تاثیر بگذارند 

آیا خأل قانونی دارد؟ 
افتخاری: خألهای قانونی وجود دارند. فشارهای مختلف به 
عناوین مختلف مثل چیزی که خانم وسمقی گفتند وجود دارد. 
به صورت محدود خدمات خانه های امن ارائه می شود که به 
منطقه هم بستگی دارد، مثال خدمات در تهران متفاوت با دیگر 
مناطق است. باید گفت وگو شکل بگیرد، در مورد خیلی از موارد 

می توان با مخالفان حمایت ها گفت وگو کرد. 
منصوری: مردانی که به خاطر ناموس زنان را می کشند بعد از 
آن خودشان را هم می کشند مساله اصلی فرهنگ است که در 
همین راستا قانون هم درست نمی شود. در مجلس چند درصد 
از آقایان با این نظر هم راستا هستند که قوانینی داشته باشیم که 

از این چیزها جلوگیری کند؟ آن قانون نویس یا مسئول تولیدات 
فرهنگی هم درگیر این مسائل است، نقش رسانه ملی خیلی 
می تواند جدی باشد اگر پشتیبانی جدی در جامعه وجود داشت 
این الیحه اینقدر معطل نمی ماند. من از پیگیری ها چشم پوشی 

نمی کنم و باید به همین نرم نرم ها قناعت کنیم. 
هاشمی: مردان در ایران سه دسته هستند؛ اصولگراها که 
نگاهشان کم و بیش مشخص است که عموما جلوی مطالبات 
زنان قرار می گیرند، یکی اصالح طلبان که به اشتباه فکر 
می کردیم همراه هستند اما بعضی در عمل خیلی همراه با 
حقوق زنان نیستند، دسته بعدی هم مردانی که هیچ کدام از 
این دسته ها نیستند که یا موافقند یا مخالف. اینها بار دانش 
فقهی شان کم است، کسانی هم اطالعاتشان خوب است، 
شهامتشان کم است و فکر می کنند که با دین درمی افتند. 
چند عامل موثر هستند، موضوع زنان سیاسی- امنیتی است، 
مردساالری هم که موافق برابری نیست. یکی هم منافع است که 
مردان در برابر برابری مقاومت می کنند که زنان در منافع شریک 
نشوند. عامل بعدی هم قدرت مردان است که طی سال ها مردان 
بر زنان قدرت داشتند. مردان اصالح طلب هم آنقدر که باید همراه 
نیستند، در مجلس اخیر تعداد زیادی از لوایح مربوط به زنان رد 
شدند یعنی ما باید با مردان اصالح طلب هم در این مورد چانه 
بزنیم. درمورد قتل رومینا و چهار قتل بعد از آن که در فضای 
مجازی مطرح شدند، برخوردها متفاوت است. فرار روبه جلو 
می کنند، بخشی از افراد می گویند مسببین باید مجازات شوند 
که منظورشان گاهی کسانی هستند که مخالف کودک همسری 
هستند یا گاهی فضای مجازی یا آن پسر که با رومینا فرار کرد. 

وسمقی: زنان خودشان در بخش های فرهنگی یا قانونگذاری 
حوزه زنان دخالت ندارند نمی شوند. کسانی قانونگذاری می کنند 
که درد را نمی شناسند مردان نمی دانند که زنان چه دردهایی 
دارند بلکه با نگاه خود می بینند و قانون می گذارند. زنان باید به 
صورت متحد این مساله را پیگیری کنند تا بخش فرهنگی و 
قوانین این حوزه در اختیار زنان باشند؛ الیحه تامین امنیت 
هم همین شکل بود. مردان قرار است که این امنیت زنان را 

تامین کنند. 
منصوری: زن در فرهنگ ما جنس دوم تلقی می شود که باعث 
می شود مرد فکر کند اختیار دارد هرکاری بخواهد با زن بکند، 
چندهمسری هم از همین رویکرد است. مجموع فعالیت ها 
برای جایگاه برابر انسانی هم با مقاومت روبه رو می شوند. چه 
زمانی از میان زنان کاندیدا ریاست جمهوری داشتیم؟ چند 
وزیر و چند قاضی داریم؟ شورای نگهبان که به کلی مردانه 
است، در هیات رئیسه مجلس جز در دوره ششم زنی نبود. در 
کرونا کشورهایی که رئیس جمهور زن داشتند موفق تر بودند؛ 
خب زنان آن جوامع احساس قدرت می کنند. مطالبه گری 
جنبش زنان این چشم انداز را پیش روی ما می گذارد که در 
گام های بعدی بهتر شویم. در مجلس اخیر با سهمیه بندی ۱۷ 
زن به مجلس رفتند. در این دوره حتی نیاز به سهمیه بندی هم 
نبود. همین نامه را که ۱۰۰۰ نفر امضا کردند نشان می دهد این 
جنبش قوی است. هم رسانه و هم زنان باید کمک کنند این 

فرایند پیش برود.

با فیلترکردن
 فضای مجازی راه به 

جایی نمی بریم

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
کمیسیون  اولویت های  خصوص  در 
فرهنگی، اظهار کرد: اولین اولویت مهم 
ما در کمیسیون، بحث ازدواج جوانان 
است و باید به سمت ازدواج آسان حرکت 
کرد؛ برای رسیدگی به این موضوع نیاز 
است کمیته ای تشکیل دهیم؛ حتی از 
کمیسیون قضایی مجلس هم باید تعدادی 
از نماینده ها در این کمیته حضور داشته 
باشند تا مواردی مثل مهریه های باال 
را بررسی کنند. مرتضی آقاتهرانی در 
خصوص اولویت های کمیسیون فرهنگی 
در زمینه فضای مجازی، تصریح کرد: قرار 
شد برای بررسی این مساله، کمیته ای را 
به عنوان زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی 
راه اندازی کنیم تا مصوبات آن طی یک ماه، 
قانونی شود. آقاتهرانی در پایان خاطرنشان 
کرد: ما در زمین بیگانگان بازی می کنیم و 
اگر با اینستاگرام کار کرده باشید می بینید 
که وقتی اسم »قاسم سلیمانی« را به کار 
ببرید، بالفاصله حذف می شوید. با فیلتر 
کردن هم راه به جایی نمی بریم و باید به 

سراغ ایجاد »فضای ملی مجازی« برویم.

  »آرمان ملي«دیدگاه هاي شخصیت ها را در مساله زنان بررسي مي کند
حقوق زنان در باور سیاسیون نیست

فائزه هاشمی: برخی اصالح طلبان در عمل همراه با حقوق زنان نیستند
آذرمنصوری: 20 درصد از کل قتل های ایران ناموسی است

صدیقه وسقمی: کسانی قانونگذاری می کنند که درد را نمی شناسند

آرمان ملی: رئیس جمهور گفت: تحریم های آمریکا راه به 
جایی نمی برد و ما را متوقف نمی کند. فشار به مردم وارد می شود، 
اما ما اهدافمان را بدون یک دقیقه توقف ادامه می دهیم. حسن 
روحانی در مراسم افتتاح طرح های ملی وزارت نفت با اشاره به 
طرح لوله گذاری از بوشهر به جاسک اظهار کرد: از زمان دولت 
یازدهم به فکر این طرح بودیم اما همیشه این دغدغه را داشتیم که 
این دولت به اتمام برسد، ولی این طرح کامل نشود. قرار بود کارخانه 
لوله سازی برای نفت و گاز ترش به وسیله یک شرکت خارجی 
ایجاد شود، اما به خاطر تحریم های سال ۱۳۹۷ این طرح متوقف 
شد. وی ادامه داد: ما دچار تردید شدیم که این کار را می توانیم با 
صنعت داخلی خود انجام دهیم یا نه اما ورق و لوله این طرح توسط 
شرکت های ایرانی تولید شد و اکنون دشمن به خوبی شاهد است 
که نمی تواند مانع حرکت ملت ایران در جهش تولید و فناوری شود. 
فوالد مبارکه، شرکت اکسین و بخش لوله سازی با هم توانستند 
لوله های موردنیاز را تولید کنند. درست است که تحریم ها برای ما 

مشکالتی داشته است، اما فرصتی هم برای ما ایجاد کرد و ما را وادار 
کرد که این طرح را با دست خودمان به ثمر برسانیم. رئیس جمهور 
با اشاره به اهمیت طرح لوله گذاری به جاسک خاطرنشان کرد: 
بسیاری از کشورهای منطقه برای صادرات نفت خود راه دومی 
ایجاد کرده اند تا اگر روزی خطری برای تنگه هرمز ایجاد شد 
بتوانند نفت خود را صادر کنند و ایران تنها کشوری بود که اگر 
تنگه هرمز بسته می شد صادرات نفتش کامل متوقف می شد. ما 
شعار می دادیم که تنگه هرمز در اختیار ماست که شعار درستی 
هم بود اما در روز مبادا مشکل بزرگی برای خودمان درست می شد، 
اما اکنون با افتتاح این طرح از این مشکل عبور کردیم. رهبری 
فرمودند استراتژیک ترین طرح دولت همین طرح است به لحاظ 
امنیت ملی و اقتصادی و امنیت انرژی این یک طرح استراتژیک 
است و می تواند مشتری نفت ما را مطمئن کند که در هر شرایطی 
می تواند از ما نفت بخرد. روحانی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
در شرایط تحریم هم قادر است طرح لوله گذاری را از استان بوشهر 

تا جاسک ادامه دهد این کار، کار بسیار مهمی است؛ از سویی، 
سواحل مکران هم برای ما مهم است و آبادسازی این سواحل جزو 
توصیه های رهبری است. روحانی همچنین تصریح کرد: آبادانی 
سواحل مکران و همچنین مناطق غرب و شمال غربی کشور به 
لحاظ امنیت ملی و اقتصادی مهم است. با پایان طرح لوله گذاری از 
منطقه گوره به جاسک می توانیم یک میلیون بشکه نفت از جاسک 
صادر کنیم. البته اسکله خارک هم فعال خواهد بود و هم جاسک. 
امروز پیام مهمی برای آمریکاست که بداند راه او به جایی نرسیده و 
تحریم ها ما را متوقف نمی کند، هرچند فشار به مردم وارد می شود 
و مردم در رنج به سر می برند ولی ما اهداف مهم خود را بدون یک 

دقیقه توقف ادامه می دهیم. 
  الزام همگانی به استفاده از ماسک

همچنین رئیس جمهور در نشست روسای کمیته های ستاد 
ملی کرونا گفت: آمار کلی از کاهش شیوع بیماری در کشور 
حکایت دارد. روحانی با بیان اینکه جهان در حال ورود به مرحله 
دیگری از مقابله با ویروس کرونا است، اظهار داشت: ایران نیز 
در این زمینه مستثنا نیست و باید همانند مراحل قبلی مقابله 
با این ویروس، جزو کشورهای پیشتاز در مرحله جدید باشیم 
و سریع تر و موثرتر عمل کنیم. رئیس جمهور الزام همگانی به 
استفاده از ماسک و اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی را 
اقدامی ناگزیر در مرحله جدید مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد 
و افزود: هر چند در برخی از کشورها جرایم سنگینی برای نقض 
قوانین بهداشتی اعمال می شود، اما امیدواریم همانگونه که در 
دوره قبل با همراهی مردم نیازی به اعمال جریمه و استفاده از 
رفتارهای قهری نداشتیم، در مرحله جدید نیز نیازی به استفاده 
از قوه قهریه نباشد. روحانی گفت: برای اجباری کردن استفاده از 
ماسک برای عموم مردم، تولید و عرضه فراوان آن با قیمت ارزان 
است که در کنار گام های موثر وزارت صمت و بخش های تولیدی 
کشور، آموزش ساخت ماسک خانگی قبل شست وشو توسط 
دستگاه های تبلیغی نیز از جمله اقدامات الزم و ضروری است 
که مردم در فشار تهیه ماسک نباشند. رئیس جمهور با بیان اینکه 
مردم با رعایت اصول بهداشتی نشان داده اند که برای سالمت خود 
و جامعه ارزش و اهمیت قائلند، اضافه کرد: مسئوالن کمیته های 
امنیتی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهداشتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا دستورالعمل های مربوط به اینکه استفاده از ماسک 
در چه مناطقی از کشور و یا در چه اماکنی اجباری خواهد شد، 
تهیه کرده اند که در صورت تصویب در جلسه ستاد ملی مقابله با 

کرونا ابالغ و اعالم خواهد شد.

      رئیس جمهور تاکید کرد 
جاسك؛ پایگاه مهم نفتی جدید ایران

 سیدمحمود میرلوحی     تحریم ها ما را متوقف نمی کند 
عضو شورای شهر تهران 
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a r m a n m e l i . i r جالل ساداتیان در 
گفت وگو با »آرمان ملی«:

ترامپ در حال 
حاضر بازنده 

 انتخابات 
آمریکا   است

 تالش مضاعف ترامپ برای مذاکره با ایران
 ترامپ با ایران درگیر نمی شود

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: در مقابل 
فشارهای همه جانبه ایاالت متحده برای کشاندن ایران 
به پای میز مذاکره و متوسل شدن به اهرم ها و ترفندهای 
مختلف برای در تنگنا قرار دادن ایران، برخی مقامات 
کشورمان تهدید کرده بودند که با فعال شدن مکانیسم 
ماشه از پیمان عدم توسعه سالح های کشتار جمعی 
خارج خواهند شد. از این رو اروپا تا حدودی کوتاه آمد 
و مهلت لغو تحریم های ایران را که تا مهرماه است مورد 
توجه قرار داد اما در این فاصله فشارهای آمریکا افزایش 
پیدا کرد و حتی اعالم کردند که مکانیسم ماشه را فعال 
می کنند اما به دلیل خروج از برجام و اعمال تحریم ها 
علیه ایران دیگر نمی توانند این کار را انجام بدهند. آمریکا 
به سمت راه دیگری حرکت کرد و به اسناد و ادعاهای 
رژیم صهیونیستی استناد کرد. این اسناد به آژانس 
ارائه شد و از این رو دبیرکل جدید اعالم کرد دو مکان 
مشکوک در ایران وجود دارد. ایران این مراکز را نظامی 
خواند و اعالم کرد حق بازرسی وجود ندارد و از سوی 
دیگر به دنبال مقابله با بدعت های جدید بود. به دنبال این 
موضوع سه کشور اروپایی قطعنامه ای پیشنهاد کردند که 
به موجب آن ایران به همکاری با آژانس ملزم می شود. 
ایران این مورد را نپذیرفته و وزارت خارجه ایران مطرح 
کرد که اروپا قادر به حفظ استقالل خود نبود و در برابر 
آمریکایی ها کوتاه آمد و این امر را کامال سیاسی دانست. 
این امر سبب شد تا برخی نگرانی ها در خصوص ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت و در پی آن فعال شدن 
مکانیزم ماشه به وجود آید. در راستای بررسی این مساله 
»آرمان ملی« گفت وگویی با جالل ساداتیان، کارشناس 
مسائل بین الملل و سفیر سابق ایران در بریتانیا داشته 

است که در ادامه می خوانید.
 تالش های ترامپ علیه ایران در ماه های اخیر در 

راستای چه اهدافی انجام می شود؟ 
ترامپ به خوبی می داند که در ایام نزدیک به انتخابات 
نمی تواند با ایران درگیر شود، به همین علت از این مقوله 
پرهیز می کند و به دنبال یک دستاورد است که بهترین 
دستاورد برای او کشاندن ایران به پای میز مذاکره است. 
نمی توان گفت ترامپ قطعا بازنده انتخابات آمریکا است 
اما اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
برگزار می شد به احتمال زیاد او رقابت را به بایدن واگذار 
می کرد؛ از همین رو با توجه به آگاهی که از وضعیت 
وخیم خود دارد در حال تالش مضاعف برای کشاندن 
ایران به پای میز مذاکره است و از آنجایی که هیچ 
کشوری حضور او در برجام را قبول ندارد به دنبال این 
است تا مکانیزم ماشه را از طریق کشور دیگری فعال کند 
و با یک فشار نهایی پیش از انتخابات ایران را تسلیم کند.
 آیا مقابله ایران در برابر آژانس و اروپا نتیجه 

می دهد؟ 
ایاالت متحده آمریکا به تصور اینکه اروپا و دیگر 
طرف های برجام با او در خروج از برجام همراهی 
می کنند، از برجام خارج شد اما مواضع اروپا در جهت 
اینکه مانع خروج آمریکا از برجام و مانع همکاری دیگر 
کشورها با آمریکا شود، آمریکایی ها را ناراحت کرد. بعد 
از آن تالش هایی شد تا اتحادیه اروپا به تعهدات خود 
عمل کنند. آنان اما از یک سو تحت فشار آمریکا و از 
سوی دیگر، تحت تعهدات برجام که از سوی قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت می شد، قرار داشتند و 
نهایتا گفتند که ما نمی  توانیم برای همکاری شرکت های 
بزرگ چندملیتی که حجم معامالت آنان با آمریکا بسیار 
گسترده است، کاری کنیم. ایران از کنار این حرف تا 
حدی گذشت اما خواست که اروپا از طریق شرکت های 
کوچک و متوسط همکاری کنند زیرا ۱۱ تعهد داشتند 
و باید از ایران نفت خریده و دیگر کشورهای اروپایی را 
به تعامل با ایران تشویق می کردند. باید نیازهای ایران 
را به صورت گسترده تامین کرده و همه تحریم های 
هسته ای را بردارند اما هیچ یک از این کارها را نکردند. 
تذکرات ایران هم خیلی فایده نداشت لذا ایران طی 
۵ مرحله میزان تعهدات برجامی خود را کاهش داد. 
آنها در مقابل تهدید کردند که مکانیزم ماشه را فعال 
می کنند. ایران هم متقابال تهدید کرد که از NPT خارج 
می شود. اروپایی ها قدری کوتاه آمدند یعنی مدت مربوط 

به مکانیزم ماشه را گسترده تر کردند.
 واکنش ایران در قبال این فشارها چه باید باشد؟ 

این موضع اروپا، آمریکایی ها را عصبانی کرد و مشاهده 
کردیم که پمپئو گفت ما به برجام برمی گردیم و مکانیزم 
ماشه را فعال می کنیم. در پاسخ به آنان گفته شد که 
این کار ممکن نیست زیرا باید به تعهدات برجامی 
خود عمل می کردید اما شما از برجام خارج شده اید 
و اکنون امکان این را ندارید که به عنوان یک عضو از 
مکانیزم برجام استفاده کنید لذا درصدد برآمدند که 
از مسیرهای دیگر اغراض خود را دنبال کنند. بهترین 
محملی که پیدا کردند هم استناد به اسنادی بود که 
رژیم صهیونیستی دو سال گذشته از ایران دزدیده و 
مدعی شده بود ایران در دو سایت به صورت مخفیانه 
غنی سازی می کند. بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در سایه فعالیت های مدیرکل جدید گفتند که 
ایران اجازه بازدید از این سایت ها را نداده است. البته 
ایران بیش از تمام بازرسی های آژانس در کشورهای 
دیگر با این نهاد همکاری کرده و اجازه بازرسی کامل داده 
است. به هر صورت آقای گروسی دو گزارش به شورای 
حکام ارائه کرده است که در آن بحث عدم همکاری ایران 
را مطرح کرده است. بر این اساس، قطعنامه ای علیه 
ایران تصویب شد و از ایران خواسته اند که با بازرسان 
همکاری کرده و اجازه بازدید از این دو سایت را بدهد. 
ایران از امروز باید به تعامل با سایر کشورهای حاضر در 
شورای حکام بپردازد تا بار دیگر یک رای قاطع علیه 
ایران صادر نشود. ایران باید تمام تالش خود را انجام 
دهد تا پرونده به شورای امنیت ارجاع داده نشود. بعید 
به نظر می رسد آمریکا بتواند اجماع جهانی را علیه ایران 
ایجاد و قطعنامه های شورای امنیت را فعال کند اما باید 
ایران محتاطانه عمل کند زیرا ترامپ ممکن است دست 

به هر اقدامی بزند.

گفت وگــــو

گــــزارش

فــــــرارو

آرمان ملی: دونالد ترامپ در روزهای گذشته مدعی شده 
بود: »آماده مذاکره با ایران است اما ایران معطل انتخابات است«، 
حسن روحانی در پاسخ به ادعای او گفت: »ما معطل هیچ چیز 
نیستیم. هر لحظه که آمریکا اعالم کند به تعهدات خودم در 
برجام و چارچوب ۱+۵ برمی گردد، آن وقت ما آماده مذاکره 
هستیم«. بعد از تجربه مبادله زندانیان بین دو کشور، برخی این 
موضع رئیس جمهور کشورمان را پیامی جدید به مقامات کاخ 
سفید تلقی می کنند اما در مقابل گروهی نیز معتقدند: »این 
موضع جدیدی از سوی ایران نیست و همواره بعد خروج آمریکا 
از برجام، بیان می شده است«. نامه نیوز نوشت؛ علی مطهری نظر 
گروه دوم را تایید می کند و اعتقاد دارد: »روحانی یک اصل بدیهی 
و عقلی را بیان کرده و موضع جدیدی در قبال مذاکره با آمریکا 

نگرفته است«. گفت وگو با علی مطهری را در ادامه می خوانید.
 اینکه آقای روحانی اعالم کرد »آماده مذاکره با آمریکا 
هستیم«، موضع شخص ایشان است یا تصمیم جمعی کشور 

محسوب می شود؟ 
آقای روحانی یک اصل بدیهی و عقلی را بیان کرد. حرف آقای 
روحانی این است که »وقتی آمریکا از برجام بیرون رفت، روند 
مذاکرات قطع شد. حاال اگر آمریکا به برجام برگردد، ما نیز به 
همان وضعیت اول برمی گردیم«. پیش از خروج آمریکا از برجام، 
وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا مذاکره می کرد. معتقدم 

این حرف آقای روحانی جدید نیست. 
 امروز که ترامپ به لحاظ داخلی و خارجی تحت فشار 

است، آیا حاضر است خواسته ایران را بپذیرد؟ 
قطعا ترامپ امتیازاتی را به ایران خواهد داد چون به شدت به 
مذاکره با ایران نیاز دارد ولی در هر حال او قابل اعتماد نیست 
چون امکان دارد امتیازاتی بدهد اما بعد از مدتی موضوع توافق 
را منتفی کند. ضمن آنکه بعد از ترور سردار سلیمانی، مذاکره با 

ترامپ خیلی مشکل است چون القاکننده ذلت می شود. 
 برخی همچون آقای حسین عالیی معتقدند »دشمن ترین 
کشورهای دنیا پس از آنکه با هم جنگیدند، در نهایت سر 
یک میز نشسته اند. ما نیز باید فرض خود را بر پیروزی 
مجدد ترامپ بگذاریم و اکنون که ترامپ تحت فشار است 
بهترین فرصت است که ایران به بهترین راه حل برسد«، به 
نظر شما ایران باید کال موضوع »مذاکره با آمریکا« را به بعد 
از ریاست جمهوری ترامپ موکول کند یا آنکه از این چهار 

ماه سخت ترامپ تا انتخابات بهره بگیرد؟ 
البته پیشنهاد آقای سردار عالیی قابل بررسی و گفت وگوست 
و مسئوالن نظام باید تصمیم بگیرند ولی فعال به نظر می رسد 
سیاست درست همانی است که آقای روحانی بیان کرد. همه چیز 
به بازگشت آمریکا به برجام برمی گردد. اگر این اتفاق بیفتد، ما 
هم به حالت اول برمی گردیم ولی اگر آمریکا همچنان خارج از 
برجام دنبال توافقاتی در حوزه موشکی و منطقه ای باشد، این به 
نفع ایران نیست. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ظاهرا برای 
ما فرصت محسوب می شود اما دو مساله یکی شخصیت غیرقابل 
اعتماد ترامپ و دیگری ترور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

واقعا کار مذاکره با آمریکا را مشکل کرده است.

ادعایی تازه درمورد »موسوی مجد«
او هیچگاه استخدام سپاه نبوده

آرمان ملی: قوه قضائیه اخیرا از صدور حکم اعدام برای 
یک جاسوس خبر داد که با سرویس های اطالعاتی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در ارتباط بود و اطالعاتی درباره فرمانده 
پیشین سپاه قدس به این سرویس ها داده بود. گزارش های 
رسانه ای حاکی از این است که این جاسوس در خارج از ایران 
به استخدام سیا و موساد درآمده بود. تا آن زمان سیدمحمود 
موسوی مجد، فرزند سیدکاظم، کامال شخصیت گمنامی بود. 
اما در هفته جاری ناگهان به یک شخصیت معروف تبدیل شد. 
تقریبا تمام رسانه های داخلی و اکثر رسانه های مهم منطقه ای 
و بین المللی به ماجرای موسوی مجد پرداختند. فرارو نوشت؛ 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری 
خود، از محکوم شدن فردی به نام سیدمحمود موسوی مجد به 
اعدام خبر داد. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، موسوی مجد به 
سرویس های اطالعاتی سیا و موساد وصل شده بود و در ازای اخذ 
دالر های آمریکایی، در حوزه های مختلف امنیتی، اطالعاتی را 
جمع آوری کرده و به سرویس های مزبور داده بود. یکی از اتهامات 
موسوی مجد، افشای محل تردد و اسکان سردار قاسم سلیمانی 
و برخی فرماندهان نظامی بود. مشرق نوشت؛ با توجه به شغل 
پدرش که در سوریه تجارتخانه ای داشته است به صورت نیروی 
داوطلب مردمی با مستشاران نظامی ایران در سوریه همکاری 
داشته است و به دلیل اعتیادش نتوانسته هیچ گاه استخدام 
سپاه بشود. با توجه به شغل پدرش که در سوریه تجارتخانه ای 
داشته است به صورت نیروی داوطلب مردمی با مستشاران 
نظامی ایران در سوریه همکاری داشته است و به دلیل اعتیادش 
نتوانسته هیچ گاه استخدام سپاه بشود. کانال تلگرامی رزنانس با 
انتشار تصویر جدیدی از جاسوس موساد و سیا مطالب تازه ای را 
منتشر کرده است. درباره موسوی مجد جاسوس موساد و سیا/ 
اطالعات غلط شبکه دولتی انگلیس برای انحراف پرونده و افکار 
عمومی با توجه به عریان شدن بی بی سی برای حمایت از مهره 
سیا محمود موسوی  مجد چند نکته جدید از پرونده این جاسوس 
منتشر می شود: اول( وی هیچگاه استخدام سپاه نبوده است به 
همین دلیل در دادگاه انقالب محاکمه شده است و اگر ادعای 
بی بی سی درست بوده باید در دادگاه نظامی محاکمه می شد. با 
توجه به شغل پدرش که در سوریه تجارتخانه ای داشته است 
به صورت نیروی داوطلب مردمی با مستشاران نظامی ایران 
در سوریه همکاری داشته است و به دلیل اعتیادش نتوانسته 
هیچ گاه استخدام سپاه بشود. دوم( ایشان از اواسط همکاری با 
موساد و سازمان سیا در تور پاسداران بدون مرز در نیروی قدس 
بوده است و در لبنان بازداشت و تحویل ایران می شود که در 
گزارش بی بی سی به دروغ ادعا شده بود، وی در سوریه بازداشت 
شده است. سوم( با توجه به اینکه بی بی سی مدارک و تصاویری 
از وی پخش کرده و با توجه به اینکه اکانت توئیتری ای که صدای 
جاسوس مجد را منتشر کرده است توسط برادرش اداره می شده 
نیاز است بررسی مجددی از ارتباط احتمالی خانواده مجد با 

سرویس ها مدنظر قرار بگیرد.

انتقادات زیادی به این اقدام کویتی پور نشد چراکه همگان این 
زاده خرمشهر را می شناختند و می دانستند در مسیر تخریب فرهنگ 
جامعه گام برنمی دارد، تنها چند جوان که سوز نوای کویتی پور در 
روزهای جنگ را نشنیده بودند برای مطرح کردن خودشان به انتقاد 

از او پرداختند، مانند میثم مطیعی، مداح جوان که نوشت: »وقتی 
ساز و تنبک در مداحی وارد شد، نتیجه اش می شود همین غالم 
کویتی پور که با دختری هم ترانه شود. مراقب پدیده مداحان عشق 
استودیو باشیم که همراه با موسیقی و ادا و اطوار، آن هم با هزار 

توجیه ناروا، صدمات جدی به سنت های دینی و میراث معنوی ما 
وارد می کنند«. کویتی پور در واکنش به این گالیه ها توضیح داد: »ما 
در استودیو صدایمان را باز می کنیم و یک تبریک به دختر خودم و 
پریچهر خانم نازنین گفتم. از صبح که بیدار شدم از خبرگزاری های 
مختلف داخلی و خارجی تماس برای مصاحبه داشتم. من آدم رویی 
هستم و چیز پنهانی ندارم. متاسفانه اصحاب رسانه و افرادی که من 
را و نگاه من را و دیدگاه هنری من را نمی شناسند به این مسائل 
جهت می دهند«. کویتی پور در ادامه با تایید این موضوع که پریچهر 
دخترش نیست، درباره این خواننده نوجوان ۱۳ساله گفته است: 
»ایشان در استودیو حضور نداشتند و من مقداری از کار ایشان را 
شنیدم و پیشنهاد شد من این قطعه را دنبال کنم و تمرینی خواندیم. 

من تا به حال از خودم حتی الیو هم نگذاشته ام«.
 کویتی پور همان مرد روزهای جنگ است

»یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه، هم سوخته شمع ما، هم 
سوخته پروانه«، نوای دلنشینش در روزهای دفاع مقدس و پس 
از آن برای همه آشناست؛ غالم کویتی پور هیچگاه اهل سازش 
نبود و معتقد بود نوایی بر من تاثیرگذار است که از عمق وجود 
خواننده بیرون بیاید و نه آنچه برای خواندن تحمیل شود. مرد 
خوزستانی هنوز هم که هنوز است در مسیر هدفش می خواند و 
حتی برایش اهمیت ندارد که خطر فراموش شدنش وجود داشته 
باشد چون خوی مردم جنوب کشور را دارد و منافع شخصی 
برایش معنایی ندارد. »ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته«، را در 
روزهای پرافتخار حماسه آزادسازی خرمشهر خواند و بعد از آن، 
»عمه بابایم کجاست« و... از او چهره مردمی ساخت؛ چهره ای که 
سال های سال او را در مسیر خواست مردم هدایت کرد. کویتی پور 
مسیر آزادی را انتخاب کرد و هیچگاه از انتقادات نهراسید. وقتی 
نخستین آلبوم او روانه بازار شد، استفاده یک مداح از ساز و 
موسیقی را مورد انتقاد قرار دادند اما کویتی پور بارها تاکید کرد 
که »من مداح نیستم«. او خودش را تنها یک »حماسه خوان« 
می داند و کارها و البته مصاحبه هایش درباره فواید انواع سبک های 
موسیقی، دفاعش از موسیقی پاپ و کارکرد های آن، انتقاد از 
تنگ نظری های رایج در برخورد با انواع موسیقی در کشور و... 
نشان داد او سال ها پس از پایان جنگ هنوز همان کویتی پور 
است که خودش را وقف مردمش کرده است؛ چنانکه سال ۹۵ 
گفته بود: »مگر من نمی توانستم ۳۷ سال پیش از این مملکت 
بروم؟ یقین دارم اگر رفته بودم، االن برای خودم سوپر استاری 

بین المللی بودم«.

آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید کمتر کسی فکر می کرد 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان که ۳ مقطع انتخاباتی را 
با موفقیت برای اصالح طلبان پشت سر گذاشته به پایان راه خود 
برسد. اتفاقات نیمه دوم سال ۹۸، نارضایتی پایگاه رای، عملکرد 
فراکسیون امید و به خصوص شخصیتی چون محمدرضا عارف 
و... مسلما در شکل گیری چنین شرایطی موثر بوده است. چنانکه 
شاهدیم سیدعبدالواحد موسوی الری با درنظرگرفتن چنین 
شرایطی از سمت خود در شورای عالی کناره گیری می کند. اما 
نکته مهم پیرامون کنش محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی 
است که چندی پیش خبر هایی مبنی بر استعفای وی مطرح شده 
بود اما دبیرکل بنیاد امید آن ا تکذیب کرد. اما حال گویا تکذیبی 
در کار نیست و از شواهد و قرائن پیداست که عارف استعفا داده 
است. داوود محمدی، دبیرکل انجمن اسالمی معلمین می گوید: 
»عارف با وی در این زمینه صحبت هایی داشته است و او از 
استعفای موسوی الری ناراحت است. فعال موضوعی که عارف 

مطرح کرده در حال بررسی است«.
  شورای عالی سیاستگذاری؛ از فراز تا فرود

شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نهاد باالدستی بود که 
در سال ۹۴ و به دنبال درخواست احزاب، شخصیت ها و موافقت 
رئیس دولت اصالحات تشکیل شد و در عملکردهای خود نیز 

بعضا موفقیت آمیز ظاهر شد. اگر بخواهیم عملکرد شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به طور موشکافانه 
موردبررسی قرار دهیم، باید عملکرد این شورا را در 
سه مقطع انتخاباتی به تحلیل و ارزیابی بنشینیم. 
هر چند که بسیاری عملکرد این شورا را صرفا در دو 

مقطع انتخاباتی مورد بررسی قرار می دهند 
اما اگر انتخابات ریاست جمهوری 
۹۲ را که طی آن حسن روحانی به 
مدنظر  نیز  رسید  ریاست جمهور 
قرار دهیم، خواهیم دید که شورای 
اصالح طلبان سه مرحله عملکردی 
نخست،  مقطع  است.  داشته 
انتخابات ریاست جمهوری بود 
که پس از کناره گیری عارف به 

نفع روحانی اصالح طلبان اولین گام شورای عالی خود را با ائتالف 
با روحانی کلید زدند که در همان گام اول موفق شدند وی را به 
کرسی ریاست جمهوری برسانند. دومین مرحله، عملکردی که 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان که به گام دوم معروف 
شد انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بود که در اسفندماه 
۹۴ برگزار گردید و طی آن با پیام ویدئویی رئیس دولت اصالحات 
و تکیه کالم معروف »تکرار می کنم« اصالح طلبان با لیست 
امید توانستند همه کرسی های تهران را از آن خود کنند و این 
پیروزی باز هم کارکرد موثر و موفقیت آمیز شورای عالی را عیان 
ساخت. بااین حال هرچند که این انتخابات زمینه ساز پیروزی 
اصالح طلبان شد اما برخی انتقادات به رویه های عملکردی 
شورای عالی از سوی اشخاص و احزاب سبب شد تا این عملکردها 
در برخی موارد با سواالتی نیز مواجه گردد. بااین حال هر چه 
بود شورای عالی به کارکرد خود ادامه داد و هر چند برخی 
معتقد بودند که کارکرد این شورا به پایان رسیده اما باز هم 
شاهد عملکرد موفق این شورا در سومین مرحله عملکردی اش 
بودیم که در گام سوم توانست با حمایت مجدد از روحانی و 
ارائه لیست امید برای شوراها در این دو انتخابات نیز سربلند 
بیرون آید. اما روند نزولی و انتقادی شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان از سال ۹۶ به بعد کلید خورد و نقطه عطف 
آن در انتخابات مجلس یازدهم بود که به جهت 
نارضایتی پایگاه رای اصالح طلبان از عملکرد 
منتخبین خود به خصوص دولت و از جمله 
عارف در مجلس دهم ورق برای اصالح طلبان 
و شورای عالی برگشت. چنانکه با استقبال 
سرد اصالح طلبان از ثبت نام در انتخابات و 
ردصالحیت عده ای دیگر از آنها، 
شورای عالی سیاستگذاری از 
ارائه لیست خودداری کرد و این 
اختیار را به احزاب اصالح طلب 
درباره  خودشان  که  داد 
نحوه چگونگی حضور در 
انتخابات تصمیم بگیرند. 
همین امر باعث شد 

که احزاب اصالح طلب نیز نتوانند آنطور که باید مردم را پای 
صندوق های رای بیاورند و انتخابات را به جریان مقابل وارد 
کنند. این نقطه عزیمتی بود برای انتقادات گسترده به پایان کار 
شورای عالی و برخی چهره ها همچون عارف. در همین راستا بود 
که سیدعبدالواحد موسوی الری، نایب رئیس شورا بنا به دالیلی 
از سمت خود استعفا کرد. حال از گوشه و کنار خبر می رسد که 
گویا عارف نیز از سمت ریاست سه دوره ای خود در شورای عالی 
استعفا داده است. برخی این استعفا را به دلیل انتقادات وارده و 
برخی برای آمادگی جهت ورود به انتخابات ۱۴۰۰ دانسته اند. 

باید دید چه می شود. 
  استعفای عارف

دبیرکل انجمن اسالمی معلمان درباره استعفای عارف اظهار 
داشت: »عارف با وی در این زمینه صحبت هایی داشته است و 
او از استعفای موسوی الری ناراحت است«. ایسنا نوشت، داوود 
محمدی گفت: با این حال جلسات شورای سیاستگذاری که به 
خاطر کرونا تشکیل نمی شود و این موضوع در شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات هم هنوز مطرح نشده است. فعال موضوعی که 
عارف مطرح کرده در حال بررسی است و در این زمینه صحبت 
می کنیم.این در حالی است که علیرضا خامسیان، مدیر روابط 
عمومی بنیاد امید ایرانیان در روز های میانه اردیبهشت در 
واکنش به خبر استعفای عارف آن را تکذیب و شایعه خوانده بود و 
همچنین گفته بود که استعفای موسوی الری نیز هنوز در شورای 

عالی مورد بررسی قرار نگرفته است. 
 در نهایت... 

 استعفای موسوی الری اولین تیر به پیکره شورای عالی بود و 
حال استعفای عارف را باید تیر خالص به پیکر این شورا دانست. 
باید منتظر واکنش اصالح طلبان بود و دید آیا آنها عارف را برای 
ماندن در شورای عالی راضی می کنند، شورای عالی را با رئیس و 
هیات رئیسه جدید ادامه می دهند یا دنبال ایجاد ائتالفی جدید 
خواهند رفت. هر چند که ایده تشکیل پارلمان اصالحات هم 
همچنان روی میز است. باید دید بزرگان اصالحات و احزاب چه 
در سر می پرورانند. آنچه مسلم است بازگشت به سازوکار شورای 
هماهنگی نیز از گزینه هایی است که احزاب بسیار از آن استقبال 

می کنند.

»آرمان ملی« از تحوالت پیرامون شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گزارش می دهد

استعفای عارف واکنش به انتقادات یا آماده شدن برای 1400؟ 
  داوود محمدی: استعفای عارف در حال بررسی است

پیام دالور خرمشهری به مسئوالن چه بود؟ 

رپ خوانی کویتی پور با پریچهر
     من آدم رویی هستم و چیز پنهانی ندارم

شورایعالی اصالح طلبان 
با مشکالتی مواجه است

 بهشتی هم مرد قضا بود 
و هم مناظره

علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در 
توئیتر به مناسب فرارسیدن سالروز شهادت شهید بهشتی 
و هفته قوه قضائیه، نوشت: »هفته  قوه قضائیه را به رئیس 
محترم این قوه و همه قضاتی که با شرافت، در عدالتخانه 
برای آرامش، احساس امنیت و زیست عادالنه انسان ها تالش 
می کنند تبریک می گویم. این هفته با نام شهید بهشتی گره 
خورده است.  درخشش سیمای  بهشتی را می توان آنجا که 
زیر تابلوی »فبشر عبادی الذین یستمعون القول« با گروه های 
 کمونیستی، غیر کمونیستی، منتقدین و مخالفین مناظره 
می کرد به تماشا نشست.  در یک جا بهشتی را به عنوان مرد 
قضا می شناسیم که باالترین فرد  قوه قضائیه بود و در یک جا 
به عنوان مرد مناظره که زیر تابلوی آیه مذکور حضور داشت. 
زیر تابلویی که مزین به آیه »فبشر...« بود یک قلمرو وسیع 
امن وجود داشت برای طرح مباحث مخالفین،  بهشتی هم 
مرد قضا بود و هم مرد مناظره، گفت وگو و مباحثه، اما بیان 
آزاد عقاید برای او یک سیاست قضایی بود. او تالش زیادی 

کرد که حتی رجوی در مناظره حاضر شود«.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: با توجه به اینکه 
اکثریت قاطع اعضای جبهه اصالحات بر سر محوریت رئیس 
دولت اصالحات اشتراک نظر دارند، اگر ایشان کمی بیشتر 
در صحنه حاضر شود و انرژی و وقت بیشتری اختصاص دهد، 
اصالح طلبان می توانند خود را بازیابی کرده و آن نقشی را که 
قبال هم داشتند، ایفا کنند. علی محمد نمازی در خصوص 
مشکالتی که جریان اصالحات برای ادامه فعالیت با آن مواجه 
است، گفت: شکی در اینکه شورایعالی اصالح طلبان با مشکالتی 
مواجه است، نیست. پس از استعفای آقای موسوی الری هم 
صحبت هایی در خصوص انجام یک تجدید سازمان جدی در 
این جریان سیاسی و انتخاب راهکارهایی با هدف فعال شدن و 
پویایی شورایعالی اصالح طلبان و همچنین تطبیق این جریان 
با خواسته های به روز جامعه، انجام شد. وی ادامه داد: اما به روز 
و مطابق شرایط فعلی کشور شدن اصالح طلبان به دو عامل نیاز 
دارد؛ نخست برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و هماهنگی های 
درونی اصالح طلبان است که بهترین مکانیزم برای تحقق این 
اتفاق یک انتخابات آزاد درونی و رقابت گروه ها با یکدیگر است. 

دیپلمات پیشین ایران با بیان اینکه آژانس خواهان دسترسی 
به دو سایت است و ایران باید ببیند که صدور اجازه در جهت 
منافع ملی اش هست یا نیست، اظهار داشت: ایران دغدغه های 
خودش را دارد و فقط از روی خوش آیند و بدآیند نیست که 
اجازه دسترسی نمی دهد بلکه باید دغدغه های خودش را 
با آژانس در میان بگذارد و ببیند که چگونه می  تواند آنها را 
مرتفع کند، اگر بحث جاسوسی جزئی از این دغدغه  هاست، 
باید خیلی صریح به آژانس گفته شود. مشکلی تکنیکی وجود 
دارد که با گفت و گوی دیپلمات ها با مصالحه یا بده بستان که 
کار دیپلمات ها است قابل حل وفصل است. نصرت ا... تاجیک 
خاطرنشان کرد: ترامپ می خواهد از این اختالف تکنیکی بین 
ایران و آژانس استفاده کرده و از آب  گل آلود ماهی بگیرد؛ ایران 
نباید اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد و می بایست در راستای دو 
استراتژی گذشته رفتار کند. ما نباید اجازه دهیم هیچ اختالفی 
بین ایران و آژانس یا حتی اروپا سر سایر موضوعات و انتظاراتی 
که از اروپا در مقابل برجام داریم و برآورده نشده است، فضای 

سوءاستفاده آمریکا را فراهم کند.

نگذاریم آمریکا از آب 
گل آلود ماهی بگیرد

آرمان ملی- مطهره شفیعی: یه روز خوب بود همه چی دور بود، چشمم سوت و کور بود، کاش زمان باز برگرده به عقب، احساس 
بد زمین دور بود، تا وقتی بد بودی حال خوش داشت این روزهای قشنگ و بی تکرار، حیف دیگه ورق برگشت دیگه نمیشه به 
عقب برگشت...«، این جمالت بخشی از ترانه مشترکی بود که غالم کویتی پور و پریچهر 1۳ساله خواندند؛ اقدامی که سبب 
تعجب همگان شد اما وقتی تصویر این ترانه خوانی را دیدند که کویتی پور با لباس مشکی در پشت تریبون قرار داد باور کردند 
که این مرد خرمشهری که پیش از این با »ممد نبودی ببینی« و »یاران چه غریبانه« و... شهرت یافت، مسیر جدید را آغاز کرده 
است. برخی با شنیدن و مشاهده اثر مشترک کویتی پور و پریچهر به یاد این جمله خواننده دفاع مقدس افتادند: »مدیران 
فرهنگی کشور ما قدر هنرمندان بزرگی مانند فرهاد مهراد و فریدون فروغی را ندانستند.« شاید او می خواهد با تصمیمی که 

دارد مانع تداوم فراموش شدن صداهای ماندگار شود.

علی مطهری به اظهارت ترامپ 
درباره مذاکره با ایران:

ترامپ به برجام برگردد؛ 
بعد مذاکره
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جهش تولید با 
روش های سنتی 
امکان پذیر نیست

برق و گاز در برابر کاال

نیاز فعلی بازار 
خودرو واقعی نیست
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رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
تحقق جهش تولید با روش های سنتی 
امکان پذیر نیست و بنابراین باید به 
سمت شیوه ها و فناوری های نوین 
حرکت کنیم. محمدباقر نوبخت در 
حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
افزود: توجه به ایده ها و روش هایی 
که در شرکت های دانش بنیان وجود 
دارد ارتقا، رونق و جهش تولید را در 
پی خواهد داشت. او اضافه کرد: پارک 
علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان محل مناسبی برای 
استقرار مجموعه ها و شرکت های 
نوین جدید است. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در 
جریان مشکالت این مجموعه قرار 
گرفت، ادامه داد: برای حل مشکالت 
زیرساختی و زیربنایی این مجموعه 
نوبخت،  گفته  به  داریم.  آمادگی 
پارک علمی نام برده از توانایی ها و 

قابلیت های فراوانی برخوردار است. 

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
درباره نحوه دریافت مطالبات برق و 
گاز از عراق و اظهاراتی مبنی بر اجرای 
پروژه ای مشابه نفت در برابر غذا اظهار 
کرد: تحریم ایران توسط آمریکا بدتر 
از تحریم نفت در برابر غذاست، در 
آن تحریم قطعا اجازه می دادند که 
کشور تحریم شده نفت را بفروشد و 
پول آن را برای خرید کاالی  اساسی 
استفاده کند، ولی آمریکا در مورد 
ایران بدتر عمل کرده و دنبال این 
است که صادرات نفت ایران را صفر 
کند. سیدحمید حسینی در گفت وگو 
با ایلنا، ادامه داد: با ترتیبات اتخاذ 
شده، توافق شد که کاالهای مورد 
نیاز را بخریم و پول آن را بانک عراقی 
از محل مطالبات رسوب شده ی ما در 
این کشور پرداخت کند، فقط یک 
استثنا در نظر گرفته اند که کاالهای 

تحریمی خریداری نشود. 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
گفت: شرکت های خودروسازی 
با نیاز حبابی شکل، مواجه شدند 
و اکنون تقاضاهایی که در بازار و 
ثبت نام در طرح های پیش فروش 
خودرو وجود دارد، واقعی نیست. 
ایرنا، سعید زرندی،  به گزارش 
درباره افزایش قیمت خودرو در 
بازار و چرایی این اتفاق، توضیح 
داد: صنعت خودرو یک نیاز واقعی 
دارد که بیشتر از یک میلیون تا یک 
میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست، 
لذا بخشی از نیازی که در طرح های 
پیش فروش خودرو و حتی بازار 
وجود دارد، کاذب است. او افزود: در 
طرح های پیش فروش خودرو توسط 
شرکت های خودروسازی جمعیت 
زیادی ثبت نام می کنند، این در 
حالی است که همه ثبت نام کنندگان 
نیازمند خودرو نیستند و بخشی 
به  ثبت نام ها  و  نیازها  اعالم  از 
دلیل اختالف قیمت بازار و کارخانه 
است و این رشد تقاضا به منزله آن 
است که شرکت های خودروسازی 
با نیاز حبابی شکل، مواجه شدند.

زرندی تاکید کرد: خودروسازان 
می توانند نیاز واقعی بازار خودرو را 
پاسخگو باشند، بدین جهت هدف 
از طرح فروش فوق العاده، تزریق 

خودرو به بازار است.

کـــوتــــاه

یاد   د   اشـــت

در هیچ کجای دنیا نمی توان درآمدهای مردم را به صورت دقیق 
محاسبه کرد،  در ایران هم همینگونه است و بنابراین از لحاظ آماری 
می توان با بررسی جامعه آماری مشخص به این نتیجه رسید که 
میزان درآمدها و هزینه های خانوار چه شهرنشین و چه ساکن 
در مناطق روستایی چقدر است. آمارهایی که از کل کشور گرفته 
می شود که نشان می دهد شرایط و وضعیت درآمدها و هزینه به چه 
صورت است. اینکه اعالم شده هزینه های خانوارها در سال گذشته 
۴۸ و درآمدها ۵۴ میلیون تومان است و شش میلیون تومان افزایش 
یافته چیزی است که آمارها نشان می دهد و به نظرم درست است. 
تمام سعی متخصصان آمار این است که بتوانند اطالعات درست و 
دقیقی از جامعه به دست آورند. روزهای دوشنبه هر هفته ماموران 
آمار قیمت کاالهای مصرفی مردم را جمع آوری می کنند، یک مثال 
ملموس درباره افزایش قیمت کاالهای مصرفی مردم اندازه نان 
سنگک است، بدین معنا که اگر اندازه نان کوچک شود و قیمت آن 
ثابت مانده باشد بدین معناست که قیمت آن افزایش یافته است. 
آمارگیران سعی می کنند آمارهای خود را درباره شاخص قیمت ها و 
درآمدهای جامعه دقیق به دست آورند تا در کشور مورد استفاده قرار 
بگیرند. آمارها نشان می دهد هزینه تعداد زیادی از مردم بیشتر از 
درآمدهای آنان شده و با حداقل ها زندگی می کنند و بنابراین اینگونه 
نیست که همه بتوانند پس انداز کنند. این موارد و خیلی بیشتر در 
آمارهایی که از جامعه استخراج می شود، وجود دارد. آمار نشان 
می دهد که وضعیت واقعی مردم چگونه است. زمانی که در این آمارها 
میزان نرخ تورم، درآمدها و هزینه ها در مقایسه با سال های مختلف 
مشخص شد می توان فهمید که آیا مردم فقیرتر شده اند یا غنی تر. 
برخی از برقراری عدالت اقتصادی یا دسترسی همه مردم به درآمد 
به یک اندازه صحبت می کنند، اما باید این را مورد توجه قرار داد که 
در اقتصادی چیزی به نام عدالت وجود ندارد. عدالت این نیست که 
همه مردم درآمدی شبیه هم داشته باشند. عدالت این است که مردم 
درآمدهای مختلفی داشته باشند یعنی فردی که زحمت بیشتری 
می کشد باید درآمد باالتری نسبت به کسی که توانایی کمتری دارد، 
داشته باشد. عدالت در مساوی بودن مردم نیست بلکه در عدم تساوی 
مردم در درآمدهاست. عادالنه نیست که به عنوان مثال ورزشکارانی 
که همه عمرشان برای رسیدن به موفقیت تالش کرده یا ثروتمندانی 
که با سرمایه گذاری درآمدهای بیشتری کسب می کنند با کسانی 
که برای رسیدن به موفقیت تالشی نکرده اند یک درآمد داشته 
باشند. درنهایت این آمارها وضعیت کشور را نشان می دهند و این 
تنها آمار موجود نیست. دولت باید آمارهای زیادی را در نظر بگیرد 
و سیاست  های خود را نسبت به این آمارها تغییر دهد. بنابراین یکی 
از ابزارهای مورد نیاز دولت ها همین آمارها هستند و تمام کشورها 
چنین کاری می کنند. آمار مانند آزمایشگاه پزشکی برای اقتصاد 

عمل می کند و می تواند مشکالت اقتصادی و جامعه را نشان دهد.

سکه و طال
خرید     )تومان( فروش  )تومان( سکه

8000000 8100000 سکه تمام بهار قد   یم
8200000 8350000 سکه تصویر امام

42200000 4300000 سکه نیم بهار
2330000 2400000 سکه ربع بهار
1000000 1280000 سکه یک گرمی
800000 810283 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د   رصد    عنوان شاخص

24813/62 2/04 کل
7531/71 2/04 قیمت

20896/74 2/00 بازار اول
57003/34 2/12 بازار د   وم
27939/93 2/29 صنعت
2739/93 2/29 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید    فروش ارز )بانک مرکزی(
4221 4200 د   الر آمریکا
4723 4700 یورو اروپا
5213 5110 پوند    انگلیس
3077 2980 د   الر کاناد   ا
2882 2615 د   الر استرالیا
612 590 لیر ترکیه

خود  رو / قیمت کارخانه ) تومان (
37381000 سایپا 131 )سفید  ( 67203000 LX رانا
60620000 تیبا 2 )سفید  ( 63158000 GLX 405 پژو
61240000 ساینا  78338000 پژوپارس 
95700000 وانت زامیاد  )گازسوز( 67283000 پژو 206 تیپ 2 )فول(

156500000 جک J4 اتوماتیک 170800000 ام.وی.ام 315 هاچ بک
269900000 جک S3 اتوماتیک 395300000 )IE( 5 چری تیگو
950000000 هیوند  ای آزرا 2019 294600000 X33 ام.وی.ام

 تمدید مهلت پرداخت
 مالیات مقطوع 

مهلت  مالیاتی  امور  سازمان  آرمان ملی: 
پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ 
مشاغل خودرویی را دو ماه تمدید کرد. به 
گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی، 
در بخشنامه ای جزئیات  زمان پرداخت  مالیات 
صاحبان مشاغل خودرویی را اعالم کرد. بر این 
اساس صاحبان مشاغل خودرویی که مطابق 
قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به 
پرداخت  مالیات خود اقدام کنند، امسال با توجه 
به شرایط خاص، طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ 
مردادماه فرصت دارند  مالیات خود را  به صورت 
الکترونیکی پرداخت کنند. معاون سازمان مالیات 
پیش از این  با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون ۳۱ تیرماه 
هر سال است، گفته بود: این مهلت برای اشخاص 
حقوقی نیز به مدت دو ماه تمدید شده است و آنها تا 
۳۱ شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد 

سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.

نفت گران شد
ایرنا: قیمت نفت در معامالت دیروز اگرچه 
حدود ۱/۵ درصد باال رفت اما ادامه تنش بین چین 
و آمریکا و همچنین حجم ذخیره سازی نفت در 
جهان نگرانی ها نسبت به کاهش قیمت در این 
بازار را افزایش داده است. قیمت نفت بعد از چند 
روز کاهش قیمت، تا حدی خود را اصالح کرد 
با این حال نتوانست قیمت های ابتدای هفته را 
تکرار کند.  روزهای گذشته نفت برنت از نرخ باالی 
۴۳ دالر در هر بشکه به زیر ۴۰ دالر سقوط کرد. 
این موضوع بیش از هر چیز به دلیل ترس از شیوع 
دوباره کرونا اتفاق افتاد؛ فعاالن بازار نفت نگرانند 
که موج دوم کرونا، تقاضا برای نفت را کاهش دهد 
زیرا می تواند به بازگشت دوباره محدودیت ها در 
فعالیت های اقتصادی منجر شود. این در شرایطی 
است که مصوبه تحریم چین از سوی آمریکا که 
پیش از این به تصویب رسیده بود،  در مجلس سنا 

نیز مصوب شد.

دستور وزیر اقتصاد درباره 
انحصار کارگزاری ها

فارس: رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد 
دستور بررسی انحصار مجوز کارگزاری های بورس 
را به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و 
هیات مقررات زدایی داده است. علی فیروزی، در 
مورد بررسی مجوز کارگزاری های بورسی در هیات 
مقررات زدایی، اظهار کرد: اخیرا در فضای مجازی 
موضوع انحصاری بودن مجوز کارگزاری بورسی 
مطرح شده و حتی قیمت های سرسام آوری برای 
خرید و فروش آن مطرح می شود. او تصریح کرد: 
یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی 
مجوز کارگزاری ها شبهه انحصار است که در این 
زمینه در هیات مقررات زدایی هفته پیش رو ورود 
خواهد کرد و جلسات آن در کمیته های تخصصی 
شروع می شود. فیروزی تاکید کرد: در نظام بانکی، 
بانک مرکزی تصمیم می گیرد که چه تعداد بانک و 
با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. 
بنابراین ضرورت دارد درباره کارگزاری ها نظارت و 

کنترل وجود داشته باشد. 

آخرین وضعیت بازگشایی مرزها 
ایرنا: سخنگوی گمرک ایران گفت: مرزهای 
عربی با عراق شامل مهران و مرز دریایی خرمشهر 
برای تبادل کاال فعال بوده و سایر مرزهای عربی 
بسته است. سیدروح ا... لطیفی، درباره وضعیت 
مرزها با اقلیم کردستان عراق توضیح داد: مرز 
شیخ صله از روز پنج شنبه از سمت طرف کردی 
تعطیل و روز سه شنبه بازگشایی شد؛ همچنین 
سایر مرزها طبق روال عادی به فعالیت خود 
ادامه می دهند. به گفته او، مرزهای ریلی رازی 
و بازرگان نیز فعال بوده و تجارت با ترکیه از این 
طریق برقرار است. سخنگوی گمرک ایران با 
بیان اینکه مرز ایران و ارمنستان در حوزه تجاری 
فعال است، افزود: مرز ایران و نخجوان نیز فعال 
بوده و مرزهای ایران با آذربایجان در حوزه ریلی، 
جاده ای و دریایی باز است. لطیفی با اشاره به 
فعال بودن مرزها با پاکستان تصریح کرد: مرز 
میرجاوه در طول هفته و همچنین بازارچه های 
مرزی استان سیستان وبلوچستان با پاکستان 

کامال فعال هستند.

رشد تصویب سرمایه گذاری خارجی
ایسنا: آمارهای منتشر شده از سوی وزارت 
صمت نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال 
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت نزدیک به ۲۰ درصد رشد 
داشته است.  تا پایان خرداد ماه امسال ۲۵ طرح 
صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش ۴۴۰ میلیون 
و ۶۰۴ هزار دالر در هیات سرمایه گذاری خارجی 
مصوب شده که به لحاظ تعداد و حجم به ترتیب 
۴/۱ و ۱۹/۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشته است؛ به طورری که در سه 
ماهه اول سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در 
بخش صنعت، معدن و تجارت شامل ۲۴ طرح به 
ارزش ۳۶۷ میلیون و ۴۹۰ میلیون دالر بوده است. 
بخش صنعت هم با ۱۷ طرح ۶۸ درصد حجم 
سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده 
است. در بخش معدن و تجارت نیز به ترتیب پنج 
و سه طرح با ۲۰ و ۱۲ درصد از کل سرمایه گذاری 

خارجی وجود دارد. 

وزارت راه وشهرسازی در تازه ترین گزارش خود 
از رشد حدود دو میلیون تومانی میانگین قیمت 
مسکن در شهر تهران خبر داده است که بر این 
اساس، متوسط قیمت از متری ۱۷ میلیون و شش 
هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۹ میلیون و ۷۱ 
هزار تومان در خرداد ماه رسیده است، اما به تازگی 
جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده که 
حکایت از این دارد که میانگین قیمت هر متر 
مسکن در منطقه یک از ۳۳/۸ میلیون تومان در 
اردیبهشت ماه به ۴۲ میلیون تومان در خرداد ماه 
رسیده که ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد. در این 
زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی آورده است که 
»در منطقه سه نیز که نرخ ها در اردیبهشت ۳۰/۶ 
میلیون تومان در هر متر مربع بود به ۳۳/۹ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده که رشد ۳/۳ میلیون تومانی 
یافته است. همچنین منطقه دو که رتبه سوم از نظر 
قیمت مسکن در شهر تهران را داراست، نرخ ها از 

۲۶/۴ میلیون تومان به ۲۸/۹ میلیون تومان رسیده 
که افزایش ۲/۵ میلیون تومانی در هر متر مربع 
را نشان می دهد.« مطابق با آمار، بیشترین تعداد 
خانه های خالی که یکی از معضالت اصلی بخش 
مسکن به شمار می رود، در مناطق شمالی پایتخت 
قرار دارند که همواره مالکان آنها در تکاپو برای فرار از 
پرداخت مالیات هستند. با این حال، به نظر می رسد 
سیاستگذاران اینبار درباره اخذ مالیات از خانه های 
خالی که پیش از این هم مطرح شده بود، مصر 
هستند. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، هم 
گفته که مالکان خانه های خالی در تابستان جاری 

باید منتظر برگه های مالیاتی باشند.
  تداوم کوچ اجباری 

افزایش قیمت ها سبب کوچ اجباری از مناطق 
شمالی شهر به مناطق پایین تر شده است. در همین 
زمینه، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک، به 
خبرآنالین گفته است: از سال ۹۷ به بعد بخش زیادی 

از مستاجرانی که در شمال تهران مستاجر بودند، به 
میانه تهران آمدند و آنهایی که در میانه تهران بودند، 
به جنوب تهران رفتند. حسام عقبایی، افزود: در مورد 
اجاره بها باید بگویم که اجاره بها وضعیت خوبی ندارد، 
به این دلیل که تورم عمومی به عنوان یکی از عوامل 
موثر در باال رفتن قیمت اجاره بهاست و وقتی تورم 
ایجاد می شود، موجر توقع دارد که این تورم در اجاره بها 
آن هم لحاظ شود. او ادامه داد: دلیل دوم این است که 
عمده موجران ما، موجران حرفه ای نیستند؛ گروهی 
هستند که تامین معاششان از اجاره دادن خانه است. 
بنابراین وقتی پای میز مذاکره با مستاجر می نشینند، 
اول می گویند تورم باال رفته و بعد می گویند برای مثال 
پارسال پرتقال را کیلویی پنج هزار تومان می خریدیم 
و حاال باید کیلویی ۱۰ هزار تومان بخریم؛ یعنی تمام 
کاالهایی که امروز با افزایش قیمت روبه رو شده، همه 
این افزایش قیمت ها را می خواهند به نوعی از طریق 

اجاره بها تامین کنند. 

آرمان ملی- سوسن یحیی پور: آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد که قیمت مسکن در 
پایتخت ایران در خرداد ماهی که گذشت، به بیش از ۱9 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که خبر از رشد ۴2 درصدی نسبت به خرداد ماه 
سال 97 دارد! افزایش سرسام   آور بهای خانه در تهران در حالی اتفاق افتاده که به دلیل شرایط کالن اقتصاد ایران، توان خرید مردم کاهش 
یافته و در نتیجه به اجبار تفاوت هایی در ذائقه آنها برای خرید خانه مشاهده می شود. آمارها نیز به ما می گوید در کالن شهر تهران طی ۱۴ 
ماهه گذشته، عمده معامالت حول واحدهای ۴۰ تا 6۰ متری بوده است و عموما مردم قادر به خرید واحدهایی  با متراژ باال نیستند. افزون بر 
این، جزئیات آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که در شرایطی که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته به میزان دو میلیون 
تومان باال رفته استه، در شمال شهر این رقم به 9 میلیون تومان رسیده است که نشان می دهد قیمت گذاری ها دلبخواهی انجام می شود. اما 
همین موضوع سبب شده تا جریانی که از سال 97 به راه افتاد یعنی کوچ اجباری مستاجران از شمال شهر به میانه و در نهایت به جنوب شهر، 

شدت بگیرد و حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک می گوید 2۰ درصد مستاجران مشمول جابه جایی های قهری شده اند. 

عدالت در اقتصاد معنایی ندارد

صندوق  داداشی:  امیر  ملی-  آرمان 
بین المللی پول که چند هفته پیش نرخ رشد 
اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۵/۳ درصد 
پیش بینی کرده بود، حاال در اصالحیه جدید خود 
اعالم کرده که به دلیل پاندمی کرونا، شاخص رشد 
اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به مراتب بدتر از سال 
گذشته خواهد بود؛ بر این اساس شاخص رشد 
اقتصادی ایران در این سال روی شاخص منفی 
شش درصد خواهد ایستاد، البته عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی 
این عدد را اشتباه محاسباتی صندوق بین المللی 
پول خواند و اعالم کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران 

به منفی شش درصد نخواهد رسید. 
اقتصاد ایران در حالی سال ۹۸ را به پایان 
رساند که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷/۶ درصد 
رسیده بود. رقمی که بیشتر ریشه در تحریم ها و 
سوءمدیریت داخلی داشت؛ چراکه در دو سال اخیر 
فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسید و در بخش 
صادرات غیرنفتی کشور نتوانست دستاوردی 
داشته باشد. اما پس از ثبت رشد منفی اقتصادی 
طی دو سال پیاپی، پیش بینی می شد که در سال 
۲۰۲۰، سرانجام اقتصاد کشور از رکود اقتصادی 
حداقل در اعداد رهایی یابد و نرخ رشد اقتصادی 
وارد بازه مثبت شود. با این حال ورود کرونا به ایران 
تمامی معادالت را برهم ریخت. این بیماری که 
شکل پاندمی به خود گرفت، رشد اقتصادی جهان 
را تحت تاثیر قرار داد. چنان که پیش بینی می شود 

ایاالت متحده آمریکا، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان، در سال ۲۰۲۰ هشت درصد کوچک شود. 
کشورهای حوزه یورو وضعیت اسفناک ترین در 
بررسی های صندوق بین المللی پول دارند. بر اساس 
گزارش اخیر صندوق این کشورها در سال جاری 
۱۰ درصد کوچک تر می شوند. چندی پیش این نهاد 
مالی و پژوهشی انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی 
در ایران به منفی ۵/۳ درصد برسد، اما در اصالحیه 
اخیر صندوق بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران 
در سال ۲۰۲۰ روی عدد منفی شش درصد قرار 
گرفته است. یعنی برای اولین بار اقتصاد ایران 
طی سه سال پیاپی نرخ منفی اقتصادی را تجربه 
می کند. به نظر می رسد با پاندمی کرونا، دیگر تخلیه 
آثار تحریمی هم فایده ای ندارد. اگر پیش از این هم 
این انتظار به وجود آمده بود که اقتصاد ایران از رکود 
خارج شود ارتباطی به مدیریت صحیح اقتصادی در 
داخل و یا رفع آثار منفی تحریم ها نداشت. طی دو 
سال اخیر ایران تحت بیشترین فشارهای اقتصادی 
قرار گرفت و در واقع در این اقتصاد دیگر چیزی 
برای ازدست دادن وجود ندارد؛ از این رو حتی 
راه اندازی یک کارگاه کوچک تولیدی هم تاثیر 

فراوانی بر بهبود رشد اقتصادی می گذارد.
  واکنش همتی به گزارش صندوق

با اینکه هنوز هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت 
شاخص رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود، اما 
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول واکنش رئیس 
کل بانک مرکزی ایران را در پی داشته است. چنان که 

عبدالناصر همتی، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: 
»پیش بینی رشد اقتصادی منفی شش درصد توسط 
صندوق بین المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، در 
بدبینانه ترین سناریوهای پیش بینی بانک مرکزی هم 
وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که 
برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود مجدد تکرار 
کرده است و اگر اشتباه پیش بینی سال قبل را اصالح 
می کرد به عدد متفاوت تری از آنچه اعالم کرده، 
دست می یافت.« او این طور ادامه داده است: »به 
نظرم این پیش بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که 
چنین چیزی اساسا برای ما در حال حاضر موضوعیت 
ندارد.«؛ البته همتی اشاره ای به سناریوهای پیش رو 
بانک مرکزی نداشت و اعالم نکرد که چه عددی را 
برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری در 
نظر گرفته اند. نکته مشخص این است که در پی 
شیوع کرونا و تعطیلی هایی که در ایام اخیر اعمال 
شد، بسیاری از مشاغل و اصناف فرصت های تولید 
و اشتغال را از دست دادند. در این مدت بسیاری از 
واحدهای تولیدی ظرفیت خود را از دست دادند و 
کارگران زیادی هم در معرض بیکاری قرار گرفتند. 
دولت هم که تمام تخم مرغ های خود را در سبد 
پیروزی دموکرات ها در انتخابات پیش روی آمریکا 
گذاشته است و به نظر می رسد برنامه ای دیگری 
برای رفع تحریم ها و کاهش فشارهای بین المللی 
ندارد. بر این اساس مشخص نیست که رئیس کل 
بانک مرکزی چرا نرخ رشد اقتصادی منفی شش 

درصد را بدبینانه می داند؟

امیدواری رئیس کل بانک مرکزی برای بهبود رشد اقتصادی

رشد اقتصادی ایران منفی 6 درصد می شود؟
کمک ویژه مالیاتی به شرکت هایی که امسال وارد بورس 
می شوند به تائید مقام معظم رهبری رسیده است. به گزارش 
تسنیم، بازار سرمایه در ماه های اخیر یکی از پر رونق ترین ایام 
تاریخ خود را می گذراند و عالوه بر حضور تعداد بیشتری از مردم و 
فعاالن اقتصادی در آن، شرکت های زیادی نیز تمایل پیدا کرده اند 
با عرضه بخشی از سهام خود در این بازار، بتوانند سرمایه و نقدینگی 
مناسبی را جمع آوری کنند. دولت هم تصمیماتی برای افزایش 
کارآیی این بازار انجام داده و قرار است حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان واگذاری شرکت  های دولتی، برای تامین مالی بودجه از 
راهکار عرضه سهامشان صورت بگیرد، اما با وجود اینکه بسیاری 
از بنگاه  های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل 
زیادی دارند برای ورود به بورس پذیرش بگیرند، به دلیل برخی 
شایعات یا رویه های نادرست، برخی از این بنگاه  ها که حتی شرایط 
مالیاتی شفاف و روشنی هم داشته اند نگران بودند اگر وارد بازار 
سرمایه شوند، زمینه و بهانه  ای پیدا می شود تا پرونده مالیاتی و 
اقدامات سنوات گذشته آنها مورد کالبدشکافی مجدد قرار گیرد. 
بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد در دولت مطرح و به 
دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه 
پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر 
اقتصاد با ابالغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره ۵۰ 
شورا مورخ سوم خرداد به تصویب رسیده، خبر داده که این موضوع 
به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. بر این اساس، ورود 
سازمان امور مالیاتی به پرونده  های سال  های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی 
شرکت  هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع 
شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب های سنوات گذشته آنها 
نخواهد شد لذا این شرکت  ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ 
خود مالیات خواهند پرداخت. همچنین مقرر شده این شرکت ها 
موظف باشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت 
شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است 
گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند. گفتنی است، شاخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه هفته 
گذشته به عدد یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد رسید و در مقایسه 
با پایان هفته قبل از آن بیش از ۱۵ درصد، بازدهی را تجربه کرد. 
شاخص بورس در معامالت هفته گذشته ۱۹۰ هزار واحد افزایش 
داشت؛ شاخص کل در پایان روز سه شنبه )۲۷ خرداد ماه( با عدد 
یک میلیون و ۲۲۹ هزار به معامالت پایان داد که این رقم در روز 
چهارشنبه )چهارم تیر ماه( به عدد یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد 
رسید. در پنج روز معامالتی هفته گذشته بورس نمادهای بانک 
ملت، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و فوالد مبارکه اصفهان در 
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گفتـــ  وگــو

آرمان ملی- امیر داداشــی: افت تولیــد و کاهش ظرفیت 
کسب وکارها به دالیلی همچون تحریم های خارجی و داخلی باعث 
شده تا اقتصاد ایران طی دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را تجربه 
کند. آن طور که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند، خروج از 
این وضعیت حداقل یک سال دیگر زمان می برد و اقتصاد ایران پس 
از ثبت رشد اقتصادی منفی شش درصدی در سال ۲۰۲۰ به دلیل 
پاندمی کرونا، در سال ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی سه درصدی دست 
پیدا می کند. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گزارش 
اخیر صندوق بین المللی را بدبینانه و متفاوت از داده های بانک مرکزی 
می داند. به گفته او »با توجه به اقدامات در دســت اجرا پیش بینی 
می شود که رشد نقدینگی امســال به مراتب کمتر از رشد سال قبل 
باشد و پیش بینی رشد اقتصادی منفی شش درصد توسط صندوق 
بین المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، همان اشتباه محاسباتی که 
برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، مجدد تکرار شده است.«.  در 
این زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان 
و عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی، انجام داده است که 

در ادامه می خوانید. 
  صندوق بین المللی پــول در جدیدترین گزارش خود 
نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 2۰2۰ را منفی شش درصد 
پیش بینی کرده است. رقمی که مورد تایید رئیس کل بانک 
مرکزی نیست. چنان که عبدالناصر همتی نرخ رشد اقتصادی 
ایران برای سال جاری را به مراتب بهتر از ارقام اعالم صندوق 
می داند. تحلیل شما از نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 

2۰2۰ چیست؟
باید توجه داشت که صحبت از شــاخص رشد اقتصادی نه برای 
مردم اهمیتی دارد و نه به حل مشکالت کشور کمک می کند. حتی 
اگر رئیس کل بانک مرکــزی ایران و صنــدوق بین المللی پول هر 
دو درســت گفته و رقمی دقیقی ارائه داده باشند، باز هم اهمیت و 
فایده ای ندارد. ماهیت کار این است که شاخصی با عنوان G.D.P یا 
همان تولید ناخالص داخلی ساخته می شود که می توان هر کاهش 
و افزایشی را در آن اعمال کرد. از آن جایی که این شاخص اهمیتی 
ندارد، معلوم نیست که چه کسی درست و چه کسی غلط می گوید. 
این شاخص ها اصال ارتباطی به تولید ندارند و به دلیل ابهام در آن، 
می توان آن را به هر شــکلی درآورد. حتی می توان شــاخص رشد 
اقتصادی ایران را مثبت ۲۰ درصد اعالم کرد، آیا این رشــد مثبت 
تاثیری بر اقتصاد ایران و زندگی مردم می گذارد؟ وقتی در این رشد 
مشارکت مردمی  وجود ندارد و نشــانی از تولید، بهره وری و کارایی 
ندارد، معنایی پیدا نمی کند. درنتیجه رشد اقتصادی شاخص مبهمی 
است که نه باالبودن آن اهمیتی دارد و نه پایین بودن آن. این شاخص 
فقط حجم فعالیت های اقتصادی را نشان می دهد و البته آن را هم 
می توان تغییر داد. یعنی دولت اگر تصمیم بگیرد پول بیشــتری به 
اقتصاد تزریق کند این شاخص بشدت رشد می کند. همه می دانند که 
درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کرده و طبیعتا روی رشد اقتصادی 
تاثیر می گذارد. زیرا این شاخص به طور مستقیم با پول سروکار دارد 
و مبادالت مالی را محاسبه می کند، بنابراین با کاهش صادرات نفت و 
درآمدهای ناشی از آن رشد اقتصادی هم کاهش می یابد. با این حال 
دولت می تواند با چاپ پول بدون پشتوانه رشد اقتصادی را باال نگه داد 
و کسی هم نمی تواند روی صحبت های آقای همتی یا گزارش صندوق 

بین المللی پول قسم بخورد. 
 با این اوصاف آیا می توان رشــد اقتصادی را شاخصی 
سیاسی دانســت که دولت ها با باال و پایین کردن آن مانور 

سیاسی می دهند؟
اصال اینکه دولتمردان و کارشناســان اقتصادی وابسته به دولت 
مدام از این شاخص سخن می گویند ریشه در سیاسی بودن آن دارد. 
مردم و رسانه ها هم نمی توانند این اعداد را لمس کنند. به عنوان مثال 
دولت با تغییر اقالم مورد محاسبه در میانگین تورم به راحتی می تواند 
نرخ تورم را دستکاری کند. تجربه تلخ اقتصاد ایران هم نشان می دهد 
این شــاخص ها ارقامی هستند که ساخته می شــوند و هیچ معیار 

مشخصی برای آنها وجود ندارد.
  در این شرایط راهکار چیست؟ چگونه می توان بهبود 

شاخص ها را به زندگی مردم و اقتصاد کالن کشور پیوند زد؟
در این زمینه باید مجموعه دولت اعم از بانک مرکزی، ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی هماهنگ با یکدیگر تصمیم 
بگیرند. اقتصاد دست یک فرد نیست که بتواند به تنهایی تغییرات الزم 
را اعمال کند. اکنون توقعات از رئیس بانک مرکزی را باال برده ایم. یک 
شخص که نمی تواند تمام ارکان تصمیم گیری و قانون اساسی کشور 
را تغییر دهد. اگر قرار بر چنین کاری هم بود اصال ایشان رئیس بانک 
مرکزی نمی شد. راهکار اساســی اصالح قانون اساسی کشور است. 
حذف قدرت های موازی و تعامل با دنیــا ازجمله دیگر راهکارها به 
حساب می آیند که بدون آنها توسعه و رونق اقتصادی معنایی ندارد و 

این مردم هستند که بیشترین فشار را متحمل می شوند.
  تحلیل شما از شــرایط بازار ارز چیست؟ دالر در بازار 
آزاد وارد کانال 2۰ هزار تومان شده است؛ در روزهای آینده 
این ارز وارد روند نزولی می شــود یا باید منتظر قیمت های 

باالتر باشیم؟
ارز هم مانند کاالهــای دیگر تابعی از عرضه و تقاضاســت. برای 
تحلیل شرایط روزهای آینده بازار باید ببینیم چه اتفاقی در کشور رخ 
داده و آیا شرایط بهتر شده است یا خیر؟ اکنون مشاهده می کنیم که 
همین دالر ۲۰ هزار تومانی روی نرخ سایر کاالها از مسکن گرفته تا 
مواد غذایی تاثیر گذاشته است. اگر نگاه دقیقی داشته باشیم متوجه 

می شویم که ساخت وساز مسکن ارتباط چندانی به تحریم ندارد. 

 محمدقلی یوسفی در گفت وگو  
با »آرمان ملی« مطرح کرد

توسعه اقتصادی بدون 
حذف قدرت های موازی 

میسر نیست

خبـــــر
شرکت مس بازهم رکورد زد

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
برنامه های تولید شرکت مس روند صعودی خوبی 
را آغاز کرده است، گفت: پاالیشگاه خاتون آباد در 
خردادماه با رشد ۵۷ درصدی نسبت به برنامه شش 
هزار و ۱۹۲تنی موفق به ثبت رکورد تولید ۹ هزار 
و ۷۳۲ تن کاتد شد. همچنین این رکورد نسبت به 
رکورد قبلی ۴/۵ درصد رشد داشته است. او با بیان 
اینکه کنسانتره مصرف شده در خرداد ماه  ۳۱۷۸۴ 
تن بوده است که  ۰/۸ درصد نسبت به رکود قبلی 
)۳۱۵۳۶ تن در بهمن ۹۶( افزایش داشته است، 
افزود: همچنین، مجموع تولید کاتد شرکت مس 
طی سه ماهه نخست سال جاری به ۶۹ هزار تن 
رسید که نسبت به برنامه ۶۰ هزار و ۴۱۹ تنی رشد 
۱۴ درصدی داشته است. سعدمحمدی ادامه داد: 
همچنین از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۹۱ هزار 

و ۵۴۹ تن آند تولید شده است.
 

به روزآوری تعهدات معوق 
ایران خودرو

از  ایران خودرو  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
به روزرسانی تعهدات معوق پنج محصول پرتیراژ 
این خودروساز خبر داد و گفت: با همت و تالش 
کارگران خطوط تولید و زنجیره تامین، تمامی 
تعهدات معوق تا شهریور ماه به صفر خواهد 
رسید. فرشاد مقیمی در نشست با مدیران ارشد 
 حوزه بازاریابی و فروش ایران خودرو افزود: 
استاندارد  با  بنزینی  خودروهای  هم اکنون 
یورو۵ تولید و تحویل مشتریان می شود. اعمال 
استاندارد یورو۵ برای خودروهای دوگانه سوز 
زمان بر بوده و نیازمند اجرای پروژه های متعدد 
به زودی مشکل شماره گذاری  است.  بهبود 
خودروهای دوگانه سوز رفع می شود. او همچنین 
از برنامه ریزی برای کاهش هزینه های این بخش 
با هدف کاهش بهای تمام شده محصوالت خبر 
داد و گفت: اقدامات اصالحی موثری در این مسیر 
تعریف شده و در حال پیاده سازی است. مقیمی به 
مدیران ارشد حوزه بازاریابی و فروش تاکید کرد: به 
گونه ای برنامه ریزی کنید که خودروهای تولیدی 
هر سایت برای جلوگیری از کاهش هزینه های 
لجستیک در همان منطقه جغرافیایی توزیع شود. 
 

 مدیرعامل پارسیان 
عضو هیات رئیسه ICC شد

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، 
به عنوان عضو هیات رئیسه جدید شورای کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برای مدت سه 
سال انتخاب شد. مجمع عمومی کمیته ایرانی 
اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( برگزار شد و 
در جریان این نشست از بین داوطلبان عضویت 
در هیات رئیسه این اتاق، غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران، حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران، 
سیدحسین سلیمی، عضو هیات مدیره بانک 
خاورمیانه، سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای 
بیمه گران ایران، علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات و کورش پرویزیان، مدیرعامل 
بانک پارسیان، به  عنوان اعضای هیات رئیسه جدید 
ICC برای مدت سه سال انتخاب شدند. گفتنی 
است؛ کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در 
راستای توسعه اقتصادی، گسترش تجارت و 

سرمایه گذاری در کشور فعالیت می کند. 
 

توقف 38درصد کسب وکارها
نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
شیوع ویروس کرونا موجب شد فعالیت ۳۸ درصد 
کسب وکارها به طور کامل متوقف شود که البته 
این عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. 
به گزارش مهر، میزان فعالیت کل کسب وکارهای 
اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج 
طرحی که پژوهشکده آمار تهیه کرده، حاکی از 
آن است که در اثر شیوع کرونا فعالیت ۳۸ درصد 
کسب وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به طور 
کامل متوقف شد و این بنگاه ها هیچ فعالیتی 
نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ 
درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط 
۲۲ درصد کسب وکارها با تمام ظرفیت به فعالیت 
خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به 
۳۴ درصد بهبود یافت. ۴۰ درصد مابقی نمونه ها 
نیز در اسفند و فروردین ماه با حجمی کمتر از 
ظرفیت کامل فعالیت کردند که این عدد در 

اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد افزایش یافت. 
 

 واکنش سازمان هواپیمایی
 به شائبه وجود انحصار 

صدور مجوز پروازهای بین المللی برای برخی 
ایرالین های خارجی شائبه وجود انحصار در 
این حوزه را ایجاد کرده است؛ موضوعی که با 
واکنش سخنگوی سازمان هواپیمایی مواجه 
شد. او با بیان اینکه برخالف مباحث و شایعاتی 
که مطرح می شود، انحصاری در صدور مجوز 
برای انجام پروازهای خارجی برای ایرالین های 
داخلی و بین المللی نداریم اما خاطرنشان کرد 
که ممکن است اولویتی در این میان وجود 
داشته باشد. رضا جعفرزاده به ایسنا افزود: 
زمانی که همه ایرالین های خارجی به علت شیوع 
ویروس کرونا ایران را ترک کرده اند، برخی از 
شرکت های هواپیمایی خارجی با انجام حداقلی 
پروازهای خود در این بازار ماندند و کمک کردند 
و مسافران داخلی و خارجی را البته با رعایت همه 
پروتکل های بهداشتی و توافقات دو و چندجانبه 
جابه جا کردند. او تاکید کرد: مجوزی که صادر 
می شود باید با در نظر گرفتن همه شرایط باشد. 

تهران شهری با جایگاهی خاص است بدین معنا که هر تصمیمی 
در این شهر درباره حوزه های اقتصادی گرفته شود یا اگر نوسانی در 
پایه قیمتی اقالم و کاالها و ... رخ دهد به نوعی می تواند در کل کشور 
تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، با افزایش قیمت مسکن، طال و ارز 
در بازارهای پایتخت، نوسانات به سرعت به شهرهای دیگر منتقل 
می شود،  اما مشکل اصلی وضعیت نابسامانی است که در ماه های 
اخیر ایجاد و باعث شده تا تامین مایحتاج مردم در این شهر سخت تر 
شود. افزایش سرسام آور قیمت مسکن به عنوان مهم ترین نیاز مردم 
در کنار سایر مشکالت، بزرگترین تهدیدی است که زندگی آنها را با 
چالش جدی روبه رو کرده است. در همین زمینه، آمار دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه  وشهرسازی می گوید متوسط قیمت مسکن در 
مرداد ۱۳۹۲ حدود ۳/۸ میلیون تومان بوده که با رشد حدود ۴/۵ 
برابری در اردیبهشت سال ۹۹ به ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته 

است و متوسط رشد قیمت مسکن از مرداد ۹۲ تا اردیبهشت امسال 
۳۴۳ درصد افزایش یافته است و همچنان روند صعودی به خود 
گرفته که معضلی مهم برای خانواده های تهرانی محسوب می شود. 

  معیشتی گران تر از سایر شهرها
در کنار مسکن،  تامین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، 
پوشاک و معیشت خانواده هم هست، در شهر تهران قیمت ها براساس 
محل زندگی افراد متفات است و ثباتی ندارد،  یعنی فرقی نمی کند در 
کدام سمت شهر باشید هزینه ها براساس محل زندگی متفاوت خواهد 
بود. از طرفی با افزایش هزینه های زندگی در تهران برخی از خانواده ها 
مجبور به خروج از مرکز شهر و رفتن به حواشی شدند که خود این 
موضوع دلیلی بر فقیرتر شدن مردم است و تبعات دیگری را موجب 
می شود. افزایش هزینه های حمل ونقل، معیشت،  مسکن،  سالمت و 
... هرگز نمی تواند با حداقل دستمزدهایی که به تصویب می رسند، 

تامین شوند. مردمی  که روزی در جایگاه متوسط زندگی می کردند 
امروز فقیرتر و مردم مستمندتر هم چند پله بیشتر سقوط کرده و 
حتی از حواشی شهر هم دور شده اند. فقر ایجاد شده در شهر باعث 
به محدویت توسعه انسانی منجر و صدمات گسترده و طوالنی مدتی 
به بار می آورد. برای همین در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، 
تکالیف متعددی برای کاهش فقر و نابرابری برعهده دولت گذاشته 

شده است که متاسفانه به درستی اجرایی نشده است.
   درآمد بیشتر به چه قیمتی؟ 

براساس آمارهایی که سازمان آمار ایران منتشر کرده متوسط 
درآمد خانوار درکل کشور در سال گذشته ۵۴ میلیون تومان بوده 
درحالی که متوسط درآمد خانوارهای تهرانی ۸۱ میلیون تومان 
بوده است. هرچند میزان درآمد خانوار تهرانی باالترین رقم را از 
آن خود کرد، اما میزان هزینه های خانوار نیز رقمی  بسیار باالتر از 
سایر استان های کشور برآورد شده است. براساس اعالم مرکز آمار 
ایران خانوارهای تهرانی هشت میلیون تومان بیشتر از هزینه های 
ساالنه شان در سال گذشته درآمد کسب کردند. این آمارها به 
خوبی نشان می دهد که تهرانی ها در کنار افزایش درآمدها با افزایش 
هزینه ها هم مواجه و حتی شاید نسبت به مردم سایر شهرها از 
کیفیت زندگی پایین تری برخوردار بودند. از این نظر که با افزایش 
هزینه های زندگی مجبورند بیشتر کار کنند. رشد درآمد همزمان 
با رشد هزینه ها اتفاقی طبیعی است و هر خانواده ای برای بهبود 
وضعیت خود سعی می کند تا با رشد تورم و افزایش قیمت ها برای 
تامین مایحتاج خود تالش کند و این وضعیت در شهر تهران با سایر 
شهرها متفاوت است.اینکه گفته می شود درآمد تهرانی  ها هشت 
میلیون تومان بیشتر شده در مورد همه مردم صدق نمی کند. تهران 
شهری ۱۲ میلیونی است که همه ساکنانش درآمد باالیی ندارند و به 
جرات می توان گفت بخش زیادی از مردم با حاکم شدن تحریم ها،  
نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی دارایی های خود را از دست 
داده یا پس انداز خود را خرج تامین معیشت شان کردند. از طرفی 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ مستقر در این شهر با تعدیل 
نیرو بخش زیادی از شاغالن را خانه نشین کردند. بنابراین نمی توان 
افزایش هشت میلیون تومانی درآمدها را به همه مردم تعمیم داد 
شاید بخشی اینگونه باشند، اما در مورد همه  صدق نمی کند. از طرفی 
بیشترین جمعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی در شهر تهران 
زندگی می کنند که این خود گویای وضعیت نامساعد اقتصادی 
بخشی از مردم تهران است که در قیاس جمعیتی با سایر شهرها 

نکته ای قابل تأمل است. 
   هزینه زندگی در نیویورک نصف تهران! 

شاخص های زندگی شهری در همه جای دنیا باهم متفاوت هستند 
ولی شاخص های مشترکی هم وجود دارد، یکی از این شاخص ها 
هزینه  زندگی است که تعیین می کند با میزان هزینه، دسترسی 
به امکانات و سطح درآمد؛  کیفیت زندگی مردم چگونه است. مجله 
اکونومیست هر سال گزارشی را درباره وضعیت زندگی مردم در 
شهرهای بزرگ جهان را منشتر می کند. در اردیبهشت امسال واحد 
اطالعات اکونومیست در هفتادمین گزارش ساالنه هزینه های زندگی 
خود نوشت شهر تهران به  صد و ششمین شهر گران جهان تبدیل 
شده است و براساس رتبه بندی اکونومیست رتبه تهران نسبت به 
سال گذشته ۱۴ پله افزایش داشته و در فهرست شهرهای آسیایی 
از برخی شهرهای اروپایی و آمریکایی سبقت گرفته است. شاخص 
هزینه های زندگی در تهران ۵۲ تعیین شده یعنی متوسط هزینه 
زندگی در تهران تقریبا نصف شهر نیویورک بوده و این شاخص در 
مقایسه با سال قبل شش واحد افزایش داشته است. این گزارش نشان 
می دهد که مردم تهران با وجود افزایش درآمد بیشتر نسبت به سایر 

مردم در شهرهای دیگر،  کیفیت زندگی شان تغییری نکرده است. 

آرمان ملی- محمدسیاح: انتشار داده هایی از مرکز آمار ایران مبنی بر اینکه درآمد خانوار شهری به طور میانگین 
شش میلیون تومان از هزینه هایشان بیشتر بوده است باعث مطرح شدن بحث هایی در محافل اقتصادی شد. 
در شرایط اقتصادی امروز با تورم و نقدینگی باال، التهابات و تغییرات قیمتی لحظه ای و نارضایتی های عمومی ، 
اعالم چنین آمار بحث برانگیزی، باعث شد تا کارشناسان اقتصادی زیادی به تحلیل این آمار با توجه به وضعیت 
موجود کشور بپردازند. در کنار آماری که مرکز آمار ایران از افزایش درآمدها اعالم کرده رقم خط فقر هم هست 
که در شاخص  های مختلف نشان از وخیم   شدن اوضاع دارد. براساس آنچه که اخیرا استاندار تهران اعالم کرده 
در شرایط اقتصادی امروز خط فقر در تهران ۴/5 میلیون تومان است. یعنی هر خانواده چهار نفری برای داشتن 
یک زندگی معمولی باید این میزان درآمد داشته باشند ولی آمارها و گزارش ها نشان می دهند هزینه های زندگی 
در شهر تهران روزبه  روز رشد می کند و ضریب جینی هم بیشتر می شود. این افزایش هزینه ها و فاصله گیری 

درآمد از سقف خط فقر،  خبر از بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی در این کالن شهر دارد. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با 
شرایط آسان، به صاحبان اولیه آنها خبر داد. به گزارش وزارت 
صمت، حسین مدرس خیابانی، گفت: واحدهای تولیدی که 
به دلیل بدهی، راکد مانده اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل وفصل قرار گیرد. او 
افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک ها، 
آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را با 
شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند. مدرس خیابانی 
با اشاره به رسیدن پویش »تولید، تداوم امید« به ایستگاه سوم 
با بهره برداری از طرح های بزرگ صنعتی و معدنی، تصریح 
کرد: اکنون سراسر نقاط کشور همانند یک کارخانه بزرگ 
سازندگی است و در جای جای آن فعالیت های توسعه ای در 
حال انجام است، این در شرایطی است که پویش تولید، تداوم 
امید به منظور بهره برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی 
با سرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی ۴۱ 
هزار نفری به صورت مستقیم، موید این موضوع است. او با 
اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف 

اعالم کرد: تولید در واحدهای صنعتی، به صورت افزایشی در 
حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی، طرح های توسعه 
خود را نیز افتتاح کرده اند که این برای کشور یک افتخار 
است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این 
موضوع نشان می دهد به رغم اینکه کشور تحت خصمانه ترین 
تحریم های ظالمانه قرار گرفته، اما ذره ای از مسیر تولید، توسعه 
و پیشرفت خارج نشده که این افتخار بزرگی است. او اضافه کرد: 
باید نقدینگی و سرمایه های سرگردان کشور به سمت امور مولد 

خارج از واسطه گری هدایت شود. 
   افزایش تولید لوازم خانگی

سرپرست وزارت صمت همچنین گفت: در سه ماه اخیر 
به رغم محدودیت هایی که وجود داشته  در تولید ارقام مختلف 
ازجمله تایر خورو حدود ۲۷ درصد افزایش تولید داشته ایم و 
یا در تولید لوازم خانگی در بازه زمانی مذکور افزایش تولید ۵۰ 
تا ۶۰درصدی حاصل شده است. مدرس خیابانی در حاشیه 
بازدید از  یک واحد صنعتی  در  البرز اظهار کرد: تامین مواد 
اولیه کارخانه  ها و واحدهای صنعتی از اولویت های مجموعه 
وزارت در سال جهش تولید است. او با بیان اینکه برخی 

واحدهای صنعتی به واسطه مسائل ارزی برای تامین مواد 
اولیه خود با مشکالتی مواجه هستند؛ افزود:  وزارت صمت 
تامین مواد  اولیه را به عنوان  یکی از مهم ترین ماموریت های 
خود لحاظ کرده است. او توضیح داد: در این راستا بهره گیری 
از ارز حاصل از صادرات و تعامل با بانک مرکزی دنبال می شود. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت 
فعلی صادرات گفت: مسیر صادرات برای واحدهای تولیدی باز 
شده  تا شرایط ارزآوری بیش از پیش مهیا شود. او تاکید کرد: 
طبق پیش بینی های صورت گرفته تا پایان امسال ۴۱ میلیارد 
دالر صادرات خواهیم داشت و برای تحقق این هدف بر روی 

کشورهای همسایه تمرکز شده است. 
   بازگشایی 8۰درصد مرزهای تجاری 

مدرس خیابانی با بیان اینکه بعد از گذشت چندماه از شیوع 
کرونا مرزهای تجاری ایران باز شده توضیح داد: از حدود یک ماه 
پیش تا کنون  ۸۰ درصد مرزهای تجاری بازگشایی شده است. 
او بیان کرد: اکنون در حال جبران شکاف عمیق و عقب افتادگی 
که در امر صادرات  که تا دو ماه اول سال به واسطه شیوع کرونا 

ایجاد شده بود، هستیم.

سرپرست وزارت صمت خبر داد

تکلیف جدید نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان

وزیر نفت گفت: آمریکا پس از اینکه در وعده دادن پول و تهدید 
ناخداهای نفتکش های ایرانی شکست خورد مجبور شد آنها را تحریم 
کند. به گزارش صداوسیما، بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام 
آمریکا در تحریم پنج ناخدای نفتکش های اعزامی ایران به ونزوئال، 
اظهار کرد: این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیرمنتظره نبود بعد از 
اینکه ناخداهای نفتکش های ایرانی حاضر نشدند از آمریکایی ها پول 
دریافت کنند و تهدید آنها هم نتیجه نداد آمریکایی ها مجبور شدند 

آنها را تحریم کنند. 
   فروش بنزین به قیمت روز 

او در پاسخ به سوالی درباره برنامه بعدی این وزارتخانه برای صادرات 
بنزین به ونزوئال، گفت: ما با ونزوئال یک همکاری تجاری داریم و باید 
ببینیم مذاکراتمان چگونه پیش می رود. زنگنه اضافه کرد: برخی اینگونه 
عنوان کردند که ما بنزین خیراتی به ونزوئال دادیم در حالی که ما بنزین 
را به قیمت روز به آنها فروختیم و برای دریافت پول هم ضمانت کافی 
داشتیم. وزیر نفت گفت: اکنون بخشی از پول حاصل از صادرات بنزین 
به ونزوئال را دریافت کردیم و این پول به داخل کشور منتقل شده است. 

  افزایش امنیت صادرات نفت 
وزیر نفت همچنین اعالم کرد: امنیت صادرات نفت ایران افزایش 

می یابد. وزیر نفت با انتشار توئیتی در صفحه شخصی اش 
اظهار کرد: با امکان صدور نفت خام در بیرون تنگه هرمز از 
طریق احداث پایانه صادرات نفت در جاسک و خط لوله 
هزار کیلومتری به آن تا پایان سال، با همت کارکنان صنعت 
نفت امنیت صدور نفت ایران نسبت به دیگر صادرکنندگان 

خاورمیانه و همسایگان دو چندان می شود. 
   طرح های جهش سوم کاغذی نیستند

وزیر نفت از سه رقمی شدن ظرفیت تولید محصوالت 
دوم صنعت  تحقق جهش  با  کشور  پتروشیمی 
پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و تاکید کرد:  
طرح های جهش سوم پتروشیمی کاغذی نیستند. 
زنگنه، در مراسم بهره برداری از پتروشیمی میاندوآب، 
افتتاح واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند اراک و 
آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره 
به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران، اظهار 
کرد: مجتمع پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح 
از ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی که 
امسال افتتاح می شود. او با اشاره به اینکه ارزش 

تولید محصوالت پتروشیمی از ۱۲ میلیارد دالر در سال  ۱۳۹۲ با 
بیش از دو برابر رشد به ۲۵ میلیارد دالر تا پایان سال آینده می رسد، 
افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در 
۱۷ اردیبهشت ماه بر اجرای این طرح ها و تسریع تکمیل زنجیره 
ارزش تاکید داشتند، ارزش این محصوالت تا پایان سال ۱۴۰۴ و 
در جهش سوم صنعت پتروشیمی به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید. 
وزیر نفت با بیان اینکه خط لوله انتقال اتیلن غرب در سال ۱۳۸۱ 
از عسلویه تا تبریز به عنوان طوالنی ترین خط اتیلن جهان 
به طول ۱۶۶۰ کیلومتر به تصویب رسید، ادامه داد: در 
اجرای خط اتیلن غرب بر مزیت های مناطق کشور 
و کم آبی نیز توجه شده است به صورتی که بخشی 
که تولید اتیلن به آب نیاز داشته در کنار دریا انجام 
شده و با این خط لوله با توانایی ۲/۵ میلیون 
تن به مناطق عمدتا توسعه نیافته 
منتقل می شود. او تاکید کرد: 
امسال حدود دو میلیون تن 
اتیلن از طریق خط لوله اتیلن 
غرب انتقال داده خواهد شد که 
طرح پتروشیمی میاندوآب نیز 
از طرح های این زنجیره است. 
زنگنه با اشاره به اینکه خط اتیلن 
غرب، تصریح کرد: تولید اتیلن 
در کشور در حال افزایش است و 
امسال به حدود هفت میلیون تن 
می رسد که دو میلیون تن آن به این 

خط تزریق می شود.

وزیر نفت تشریح کرد

علت تحریم ناخداهای ایرانی
  ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ۳رقمی می شود

    نشانه ای برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد
     نرخ »رشد اقتصادی« برای مردم اهمیتی ندارد

باورش بسیار سخت است، ولی حقیقت دارد. کرونا این بار نیز 
جان یکی از دوستان  بسیار عزیز و همدوره دانشگاهی گذشته ما، 
دکتر جمشید پژویان از پژوهشگران و استادان برجسته اقتصادی 
را گرفت و با خود به ابدیت برد و تاسف عمیقی بر دل های ما باقی 
گذاشت. ضایعه در گذشت بسیار تاسف بار را به خانواده محترم، 
جامعه اقتصاد دانان و دوستان و شاگردانش تسلیت عرض می نماییم. 
از خداوند متعال آرزوی صبر  وشکیبایی برای بازماندگان، بویژه 
سرکار خانم صدف و جناب آقای هدف پژویان و آمرزش روح آن 

شادروان را مسئلت داریم . 
جمعی از دوستان و همدوره ای ورودی سال ۴۵ رشته اقتصاد 

دانشگاه تهران

انا هلل و انا الیه راجعون

      استاندار: خط فقر در تهران ۴/5 میلیون تومان است    

فقر پایتخت نشین!
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فعال سیاسی و 

روزنامه نگار

یادداشـــت
بحران در زندگی اهل مطبوعات

اگر از چند ماه نخست پس از پیروزی انقالب صرف نظر 
کنیم؛ در ۴۱ سال اخیر، مطبوعات در کشور ما فقط 
از اواخر ۷۶ تا اوایل ۷۹ روی سطحی از سرزندگی و 
نشاط را به خود دیدند. در ابتدای بهار ۷۹ توقیف فله ای 
مطبوعات به وضعیت نیمه بهاری آن پایان داد و از آن 
پس به رغم کوشش های فراوان بسیاری از اهل رسانه، 
به خصوص روزنامه ها هرگز توان و انرژی الزم برای 
تداوم حیات را پیدا نکردند و تحت فشارهای فزاینده 
یا مشکالت اقتصادی جان خود را از دست دادند. 
حکومت ما به مطبوعات نیز مانند دیگر دستاوردهای 
دوران مدرن، نگاه ویژه خود را دارد. از یک طرف 
حاضر به دل کندن از آنها و تعطیلی همیشگی و تمام 
و کمال شان نیست و از طرف دیگر مانع ایفای کار ویژه 
اصلی و حیاتی آنها می شود. به عبارت روشن تر، نگاه 
دکوراسیونی در اینجا نیز حکمفرماست! این وضعیت، 
اهل مطبوعات را همواره در خوف و رجاِء ماندن و 
رفتن از این عرصه نگه داشته است به طوری که هرگاه 
قصد عزیمت دائمی از این میدان را کرده اند از سوی 
دستگاه های رسمی چراغ سبزی برای گرفتن امتیاِز 
نشریه ای و راه انداختن بساطی تازه دریافت کرده اند 
اما هنگامی که تسلیم این وسوسه شده و با زحمت 
فراوان روزنامه جدیدی بنا نهاده اند به محض افزایش 
تیراژ و موفقیت نسبی و خودبسندگی مالی، با توقیف 
ناگهانی روبه رو شده اند. این وضعیت به تدریج صاحبان 
روزنامه های غیردولتی را به سمتی سوق داده است 
که برای حفظ سرمایه خود، از ورود به موضوعات 
حساسیت برانگیز پرهیز کنند و حتی المقدور سیاست 
بقا را بعضا به بهای ایفای نقش دکوراسیون دنبال 
کنند. در واقع این خود سبب دلزدگی تدریجی جامعه 
و دلخوری روزافزون روزنامه نگاران شاغل در مطبوعات 
از مدیران خود شده است. قاعدتا از نگاه صاحب یک 
رسانه، توجه به حفظ سرمایه امر مشروعی است و 
نباید به هر دلیلی کل اقتصاد یک روزنامه را به باد 
فناد چرا که همه اجزای آن را متضرر می کند، اما از 
نگاه روزنامه نگاری که به انگیزه طرح انتقادی یا کشف 
فسادی یا کسب حیثیت و اعتبار و نام و عنوانی وارد 
این عرصه شده است، حفظ سرمایه به هزینه حذف 
یا سانسور اثر او، نوعی فرصت طلبی و زیاده خواهی 
است که با فلسفه کار مطبوعاتی سازگار نیست. در 
شرایط حاضر اما به نظر می رسد که کار مطبوعات 
به کلی از این مسائل گذشته است! کاهش بی سابقه 
تیراژ به علت دلزدگی عمومی از فضای سیاسی، نبود 
درآمد تبلیغاتی و کاهش سوبسیدهای دولتی، در کنار 
گرایش مردم به رسانه های مجازی، ُکمیت روزنامه ها 
را لنگ کرده و آنها را به افالس کشانده است. از این رو، 
صاحبان مطبوعات برای کاهش هزینه های خود به 
فکر تعدیل نیرو و اخراج خبرنگاران خود برآمده اند و 
روزنامه نگارانی هم که شانسی برای شغلی تازه در خود 
می بینند، مطبوعات را ترک می کنند. در این میان 
اما جمعیت عظیمی از خبرنگاران که طی سال های 
اخیر با دستمزدهای ناچیز و بعضاً افتضاح، زندگی را 
در حد بخور و نمیری از قِِبل کار در مطبوعات از سر 
گذرانده اند، در وضعیت جدید با بحران مواجه می شوند. 
با اخراج از کار، نه شغل تازه ای در انتظار اغلِب آنهاست، 
نه دولت برنامه ای برای حمایت از آنان دارد و نه اجازه 
شکل گیری به یک نهاد صنفی قدرتمند داده شده 
است که بخشی از مشکالت آنان را حل کند. با این 
حساب روزنامه نگاران هم به سرنوشت ده ها گروه 
شغلی دیگری دچار می شوند که در این بحران گرانی و 

بیکاری و رکود به حال خود رها شده اند!

دریــچـــه
  نامه از مبدأ بهارستان به مقصد پاستور

روند هفت ساله مدیریت خود را 
تغییر دهید

ادامه از صفحه 2
  عملکرد انقالبی یا دلواپسی

اما سوالی که در این بین مطرح می شود چنین است که 
آیا نمایندگان مردم از رسالت و اصل موضوع حضورشان 
در مجلس بی خبر هستند و نمی دانند که دولت در 
جایگاه مجری قوانین مجلس است و نمی تواند به 
تنهایی حالل مشکالت باشد یا آیا نمی دانند این مجلس 
است که به عنوان ریل گذار باید وارد میدان شود و با 
تصویب قوانین، راهگشای دولت شود. مجلس در حالی 
مدعی عملکرد انقالبی است که خود از وظیفه اصلی اش 
ناآگاه است و با نوشتن چنین نامه ای آن هم با متنی 
این چنینی، دولت را متهم به سوءمدیریت در اقتصاد 
کالن می کند یا با سر دادن شعار انقالبی به تهدید دولت 
می پردازد. روسای کمیسیون های مجلس در حالی به 
نگارش این نامه اقدام کرده اند که هنوز مهر ریاست آنها 
خشک نشده است. در متن این نامه آمده است: آیا از 
قیمت روزافزون مواد غذایی اطالع دارید؟ آیا از نسبت 
حداقل های یک سبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک 
کارمند و یک معلم اطالع دارید؟ افزایش تورم در بخش 
مسکن اعم از خرید و اجاره به گوشتان رسیده است؟ 
نرخ رو به فزونی خدمات در بخش حمل ونقل و قیمت 
تهیه خودروی شخصی را می دانید؟ اگر می دانید از 
جوان تحصیلکرده بیکار توقع کدام امید را در دولت 
تدبیر و امید دارید؟ مسئولی که در مقابل سوءعملکرد 
دستگاه زیر نظر خود به جای اصالح روندها و عملکردها 
تاسف می خورد چه نسبتی با روحیه جهادی و اسالمی 
دارد؟ بی انگیزگی و رخوت در برخی اطرافیان شما 
موج می زند و این پدیده موجب ایجاد حس رهاشدگی 

از منظر اقتصادی در بین مردم شده است. 
  در نهایت... 

مشخص است نمایندگان فارغ از زیر سوال بردن 
عملکرد دولت به این موضوع توجه ندارند که مجلس 
باید در راس امور باشد و نباید این جایگاه را با تخریب 
دولت تضعیف کنند. بر همگان روشن است که دولت 
به تنهایی توان معجزه ندارد و این مجلس است که با 
اتخاذ تصمیمات و فراهم کردن بستر الزم برای دولت، 
زمینه فعالیت قوه مجریه را فراهم می کند. نوشتن 
چنین نامه هایی دور از انتظار بوده و جز تلخ کردن روابط 
دو قوای مهم کشور سرانجامی دگر نخواهد داشت. آیا 
بهتر نیست خط و نشان کشیدن را کنار بگذارند و برای 

بهتر شدن شرایط جامعه تالش کنند.

گــــزارش

خــبر و نظــر

واکنش دفتر ناطق نوری به اتهامات رسایی
 درباره ارتباط با طبری

ناطق در برابر نشر اکاذیب سکوت نمی کند!
  طرح شایعات کذب، با نیت ایجاد انحراف است

آرمان ملی: هردفعه به یک بهانه برای تخریب چهره های اعتدال گرا 
و غیرهمسو با خودشان برنامه ریزی کرده و سعی در تخریب آنها نزد افکار 
عمومی دارند که هر بار هم با شکست مواجه می شوند. یکی از شخصیت ها 
که دلواپسان سال ها درصدد تخریب او هستند حجت االسالم علی اکبر 
ناطق نوری نام دارد که تخریب او در مقاطع مختلف در دستور کار 
اصولگرایان غیراعتدالی قرار می گیرد. یک روز شایعاتی درباره خانواده او 
مطرح می کنند و روز دیگر از جلسات انتخاباتی او می نویسند که تکذیب 
می شود. حاال نوبت آن است که ارتباطی خیالی میان او و اکبر طبری برقرار 
کرده تا شاید از این طریق تمرکز بر حامیان درگیر خود در این پرونده را 
به سمت دیگری ببرند یا شاید از نقش آفرینی انتخاباتی او هراس دارند و 
درصدد هستند مانع آن شوند. حمید رسایی در توئیتر خود مدعی شد: 
»اکبر طبری با سابقه عضویت در  گروهک منافقین در زمانی که آقای 
بشارتی وزیر کشور بوده با اصرار ناطق نوری و بدون نیاز به استعالمات 
رایج از مراکز امنیتی، به فرمانداری شهرستان نور منصوب می شود و در 
نیمه دهه هفتاد باز با همان البی به قوه قضائیه کوچ می کند. مرحوم آقای 
مروی در زمان آیت ا... شاهرودی، طی نامه ای خطرات  اکبر طبری در قوه 
قضائیه را یادآور می شود. اما چرا ناطق به وظیفه نظارتی اش به خوبی عمل 
نکرده که امروز با چنین پرونده ای مواجه ایم؟ ! الزم است در پرونده طبری، 
روابط وی با ناطق نوری مورد بررسی قرار گیرد. خصوصا درباره منبع تامین 
هزینه  ساخت  حوزه علمیه مجلل ناطق نوری در لواسان و ارتباطش با 

طبری، سواالت مهمی مطرح شده!«
  واکنش دفتر ناطق نوری به شایعات

روز پنجشنبه رئیس دفتر حجت االسالم ناطق نوری در واکنش به 
توئیت اخیر یکی از اعضای جبهه پایداری که اتهاماتی را متوجه ناطق نوری 
در پرونده طبری دانسته، این اتهامات را ادعای وی تلقی کرده و با تکذیب 
این اتهامات هدف از طرح آن را »تشویش اذهان عمومی در پیشگاه مراجع 
ذی صالح و همزمان سکوت آنها« دانست و گفت: البته در این مورد برخی 
قائلند به این موضوع که چه بسا طرح چنین شایعات کذب، با نیت ایجاد 
انحراف در مسیر دادرسی و اخالل در روند رسیدگی به این پرونده است. 
وی ارتباط طبری با ناطق نوری یا حتی حوزه علمیه امام حسن مجتبی)ع( 
را رد و تاکید کرد: صراحتا عرض می کنم که این مطلب، مطلقا و تماما 
خالف واقع و کذب محض است. وی با بیان اینکه »تشخیص کذب بودن 
این سخنان، کار دشواری نیست«، دلیل آورد: اوالً؛ آقای طبری اساسا 
هیچ گاه فرماندار شهرستان نور نبوده است. ثانیاً؛ این شخص مطلقا و در 
هیچ دوره ای نه آشنایی شخصی، نه ارتباط کاری و سازمانی، چه به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم با حوزه علمیه، دفتر جناب آقای ناطق نوری یا 
شخص ایشان نداشته است. ثالثاً؛ بر خالف اظهارات حمید رسایی، نه تنها 
هیچ توصیه ای برای آقای اکبر طبری از سوی جناب آقای ناطق وجود 
ندارد بلکه برعکس، در زمان مسئولیت ریاست فقید قوه قضائیه، جناب 
آقای ناطق نوری، صریحا ایشان را از مخاطرات احتمالی حضور افرادی در 
قوه قضائیه از جمله همین آقای طبری مطلع نمودند که بحمدا... شاهدین 
این موضوع در قید حیات هستند. رئیس دفتر ناطق نوری خاطرنشان 
کرد: همچنین با یک بررسی ساده اینترنتی، معلوم است که جناب آقای 
ناطق هرگز در سال ۹5 با حکم رهبری معظم انقالب، برکنار نشده اند 
بلکه در سال ۹۶ به دلیل مصالحی که در همان مقطع عمومی نیز گردید، 
از سمت بازرسی رهبری استعفا و کناره گیری نموده اند و ضمناً الزم به 
ذکر است بر خالف ادعای فرد مذکور، تا زمان حضور جناب آقای ناطق 
در بیت رهبری، هیچ گونه ارجاعی در این خصوص وجود نداشته است. 
وی با تایید اقدام قضایی از سوی دفتر ناطق نوری در این خصوص گفت: 
به رغم سعه صدر و تحمل باالی ایشان در برابر ظلم هایی از این دست که 
مسبوق به سابقه است، این بار قصدی برای اغماض و سکوت در برابر نشر 
این اکاذیب با هدف تخریب شخصیت و تشویش اذهان عمومی ندارند. 
مراحل اولیه طرح شکایت صورت پذیرفته و اخبار تکمیلی در این باره، 
ظرف روزهای آتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. امیدواریم رسیدگی 
سریع و عادالنه قضایی در این مورد، نقطه عطفی برای جلوگیری از این نوع 
سم پاشی ها، لجن پراکنی در فضای جامعه و از دست رفتن اعتماد آسیب 

دیده مردم نسبت به خادمین شان باشد.

سخنگوی وزارت دفاع: محل وقوع حادثه، مسکونی 
نبود؛ یک منطقه تپه مانند بود

انفجار در پارچین؟ 
آرمان ملی: در دقایق اولیه نیمه شب جمعه ۶ تیرماه، تعدادی از کاربران 
شبکه های اجتماعی از مشاهده نور نارنجی رنگ در مناطق شرقی تهران خبر 
دادند. در ویدئوهای ارسالی مخاطبان این نور به مدت چند ثانیه مشاهده 
می شود. حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی استاندار تهران درباره انتشار 
نور نارنجی در شرق تهران گفت: جزییات این موضوع در دست بررسی 
است. ایسنا همچنین نوشت؛ »اخبار دریافت شده حاکی است، تصاویری 
که از بامداد روز جمعه در فضای مجازی با عنوان وقوع انفجار در منطقه 
شرق تهران منتشر شده مربوط به انفجار یک مخزن گاز صنعتی در حاشیه 
یکی از مراکز وزارت دفاع بوده و هیچ ارتباطی به تاسیسات نظامی واقع در 
منطقه فوق ندارد«. میرشهاب الدین قوامی، مدیر روابط عمومی اورژانس 
تهران نیز گفت: تا این لحظه تقاضایی از اورژانس مبنی بر اعزام تکنسین و 

آمبوالنس در این خصوص نداشته ایم. 
  تایید انفجار مخزن گاز 

تا در نهایت سخنگوی وزارت دفاع به تشریح علت این اتفاق پرداخت. 
سخنگوی وزارت دفاع گفت: در پی انفجار در پارچین هیچ آسیبی به کسی 
وارد نشد و تلفاتی هم نداشتیم و در حال حاضر هم مجموعه و منطقه مخازن 
گاز تحت کنترل هست. امیر داوود عبدی درباره جزئیات انفجار پنج شنبه 
شب در منطقه پارچین تهران، اظهار کرد: اتفاقی که در جنوب شرقی تهران 
رخ داد به دلیل نشست مخازن گازی بود که در منطقه عمومی پارچین رخ 
داد و عامل انفجار و شعله ور شدن آتش شد. وی که با شبکه خبر گفت وگو 
می کرد، افزود: بالفاصله یگان های آتش نشان و اطفای حریق وارد منطقه 
شدند و به سرعت و به خوبی آتش مهار شد و هیچ آسیبی به کسی وارد نشد 
و تلفاتی هم نداشتیم و در حال حاضر هم مجموعه و منطقه مخازن گاز 
تحت کنترل هست. عبدی ادامه داد: الحمدا... هیچ مشکل خاصی نداریم 
و همه چیز طبق روال عادی طی مسیر می کند. سخنگوی وزارت دفاع در 
پایان گفت: محل وقوع این حادثه منطقه مسکونی نیست و یک منطقه 
تپه مانندی است که این اتفاق آنجا رخ داد و خدا را شکر می کنیم که آسیبی 

به کسی وارد نشده است. 
  پارچین چرا مهم شد؟ 

نام پارچین در زمانی بر سر زبان ها افتاد که ادعاهایی درباره فعالیت های 
هسته ای در این مکان شد البته این ادعاها هیچگاه تایید نشد؛ چنانکه در 
آبان ۹۴ مدیرکل آژانس همچنین به امضای نقشه راه میان تهران و آژانس 
اشاره کرد که بر اساس آن تمام موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی 
برنامه هسته ای ایران قرار است تا ۱5 دسامبر حل خواهد شد. یوکیا آمانو 
اظهار کرد: طبق این نقشه راه من به همراه ترو واریورانتا، معاون مدیرکل 
به ایران سفر و از سایت پارچین بازدید کردیم. مکانی که آژانس از مدت ها 
پیش خواستار دسترسی به آن بود. همچنین نمونه برداری های محیطی از 
پارچین صورت گرفت که هم اکنون در آزمایشگاه های تخصصی آژانس در 
وین قرار دارند و بازرسان در حال بررسی آنها هستند. مدیرکل آژانس گفت 

که در تاسیسات پارچین اتاق انفجار مشاهده نشد.

 رفتارها و مواضعی که برخی نمایندگان 
دولت  به  نسبت  اخیرا  یازدهم  مجلس 
داشته اند نشان از تقابلی زودهنگام است. 
چه برداشتی در این خصوص دارید و فکر 
می کنید چه پیامدهایی را در صورت ادامه 

به بار خواهد آورد؟ 
مجلس یازدهم شروع به کار کرده و از همان 
ابتدا تعارضات با دولت را آغاز کرده است. این 
مجلس در شرایطی شروع به کار کرده که کشور 
درگیر بحران هایی مثل تحریم، کرونا و نوسانات 
بازار ارز است. در رابطه با روی کار آمدن مجلس 
شورای اسالمی در دوره یازدهم کسانی به عنوان 
نماینده به مجلس راه یافته اند که اکثریت آنها 
سابقه اجرایی یا حداقل سابقه حضور در مجلس 
و کار نمایندگی را ندارند و بخشی از آنها هم به 
طور کل در اداره امور مملکت هیچ سابقه ای 
ندارند. البته بخشی از آنها هم که سوابق اجرایی 
دارند، سوابق موفقی در این زمینه ندارند و باید 
بازنگری در عملکرد اخیر خود در پست هایی 
که به عهده داشته اند، داشته باشند. سازوکار 
مجلس به گونه ای شکل گرفته که فقط افرادی 
که مورد نظر برخی جریان های فکری بوده اند 
بتوانند دور هم آیند . مجلسی که روی کار آمده در 
یک رقابت حداکثری شکل نگرفته است. بخشی 
از نمایندگان فعلی مجلس چهره های شناخته 
شده سیاسی نیستند و بناست نقش کاربردی در 
مجلس داشته باشند. نمایندگان مجلس یازدهم 
باید به طور کامل در قامت دفاع از حقوق مردم 
ظاهر شوند و امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهد. 
یعنی امیدوارم مجلس یازدهمی ها حداقل در این 
شرایط کشور بتوانند نقش ملی ایفا کنند و نوعی 
تلقی نشود که آنها از طریق برخی دوستان وارد 
عرصه قدرت شده اند و مسئولیت دیگری ندارند. 
درنهایت امید دارم سازوکار مجلس یازدهم از 

شکل سفارش پذیری خارج شود. 
با  را که  تفاسیر مخالفت هایی  این  با   
دولت شکل می گیرد ناشی از چه عواملی 

می دانید؟ 
 جریانی که مقابل دولت قرار دارد سعی می کند 

دولت را ناکارآمد جلوه بدهد تا 
در آینده و انتخابات آتی بتواند 
حرفی برای گفتن داشته باشد. 
برهمین اساس هم انواع و اقسام 
کارشکنی ها را در ماه های آینده 
شاهد خواهیم بود، اما این به 
معنای آن نیست که عملکرد 
قابل دفاع  و  درست  دولت 
است و براین مبنا نمی توانیم 
تمام مشکالت را به گردن 
اصولگرایان  کارشکنی های 
روحانی  دولت  بیندازیم. 
میانه رو است و اصالح طلبان 
هم نقش آنچنانی در این دولت 
ندارند و نقش اساسی را حزب 
اعتدال و توسعه بازی می کند 
که پیش بینی من آن است 
که برخی از آقایان در آینده 
سیاسی کشور حضور چندانی 
نخواهند داشت. اما عملکرد 
انتظار  مطابق  دولت  فعلی 
نیست. اگر دولت روحانی از 
کارآمد  و  مثبت  نظرات 
صاحب نظران در نحوه اداره 

کشور استفاده می کرد شاید اصولگرایان هیچ گاه 
فشاری  تحت چنین  را  دولت  نمی توانستند 
قرار بدهند و علیه او هجمه کنند و این بدان 
معناست که با رفتارهای دولت، بهانه مخالفت 
یا حمله برای مخالفان دولت فراهم شده است. 
این اشکال تیم دولت است و جریان محافظه کار 
هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و سعی 

می کند حامیان دولت روحانی را در چشم مردم 
مقصر جلوه بدهد تا در انتخابات آینده بتوانند قوه 
اجرایی را هم به دست بگیرند. اصولگرایان سعی 

دارند در آینده سیاسی کشور 
تمام موقعیت ها را به دست 
بگیرند و عملکردی که در این 
مدت کوتاه داشته اند نشان 
می دهد در مجلس یازدهم 
مشاهده  خاصی  برنامه 
نمی شود و قصد اساسی برای 
اصالح امور وجود ندارد و 
حواشی مجلس زیاد است. 
مسائل روز که مردم با آن 
درگیر هستند برای برخی 
از نمایندگان مجلس یازدهم 
اهمیت ندارد و گویا آنها با 
موضوعات دیگری درگیر 
اصلی  مطالبات  و  هستند 
مردم در دستور کار نخست 
نمایندگان  نیست.  آنها 
مجلس یازدهم سعی دارند 
اظهار نظر های جنجالی  با 
بیشتر به چشم بیایند اما 

کاری از پیش نمی برند و من بعید می دانم مجلس 
یازدهم بتواند خللی در کار دولت حداقل در 
یک سال باقی مانده وارد کند چراکه مدیریت 
عالی کشور به آنها اجازه چنین کاری را نمی دهد 
و تجربه هم ثابت کرده بزرگان اجازه چنین 
تداخالتی را نخواهند داد و نهایتا دولت در یک سال 

پایانی می تواند کارهای خود را انجام دهد. 
 در چنین شرایطی نقش جریان اصالحات 
را در چه ابعادی الزم می دانید؟ آیا عدم 
حضور فعلی آنها در قدرت منجر به حذف 
آنها از صحنه سیاست خواهد شد و در 
انتخابات آتی هم اصولگرایان پیروز میدان 

هستند؟ 
 من به موضوع اصالحات وسیع تر و جامع تر از 
برخی دوستان نگاه می کنم. جریان اصالحات 
شکست ناپذیر است و تحت هیچ شرایطی امکان 
شکست جریان اصالحات 
وجود ندارد، چراکه ذات 
جریان اصالحات جریانی 
پیش رونده است و از زمانی 
که انسان در صحنه اجتماع 
حاضر شده وجود داشته است 
و این جریان اصالحی در 
حقیقت در تمام طول تاریخ 
وجود داشته است. ما جریان 
اصالحات را مانند زمان که 
پیش می رود و نمی توان آن 
را متوقف کرد نمی توانیم 
بنابراین  کنیم،  متوقف 
جریانات، ابزارها، وسایل و 
گروه ها اگر متوقف شوند 
جریان اصالح طلبی در جامعه 
بشری همواره پیش می رود 
و جلوی پیشرفت آن را هم 
نمی توانند بگیرند. بنابراین 
این  حامی  کسانی  اینکه 
جریان باشند و در انتخابات 
با توجه به شرایط نتوانند 
پیروز باشند یا شرکت کنند 
به معنای شکست اصالحات 
تلقی نمی شود و جریان اصالحات وسیله ای 
برای کسب کرسی های قدرت نیست. جریان 
اصالحات، جریان فکری جامعه را اصالح کرده 
و علم را جایگزین می کند. اگر چنین جریانی را 
مردم پس بزنند می توان گفت جریان اصالحات 
شکست خورده است اما این اتفاق تاکنون در 
تاریخ رخ نداده است. هر زمانی که جریانی قصد 

اصالح امور و اصالح شیوه های مدیریتی را داشته 
مردم از آن استقبال کرده اند و به آن رای های 
قاطع داده اند. اینکه این مجموعه سازمان یافته 
نیست و توانایی بهره برداری 
از این وضعیت را ندارد به 
شکست  یا  ضعف  معنای 
اینکه  نیست.  اصالح طلبی 
اصالح طلبان هنوز نتوانسته اند 
مانیفست  به  را  نظریه  یک 
تبدیل کنند و به جامعه ارائه 
بدهند دالیل گوناگونی دارد 
از  که عدم کادرسازی یکی 
آنهاست. چهره های جریان 
اصالح طلب یا مدافع دیدگاه 
»اصالحات در راس امور«، در 
هر موقعیت و مقامی که قرار 
بگیرند، به دلیل عدم تدوین 
مواضع کلی و توافق شده، 
هرکسی براساس سلیقه خود 
نمی توانیم  و  می کند  عمل 
موفقیتی چشمگیر  به  امید 
داشته باشیم و اگر کاری هم 
انجام شود کار شخصی است و 

نمی توان آن را تصمیمات جریانی خواند. 
 با این وجود ریزش سرمایه اجتماعی 
دولت  عملکرد  از  پس  را  اصالح طلبان 

روحانی موقت می دانید. 
در انتخاباتی که رئیس دولت اصالحات پیروز 
میدان بود یا در انتخابات های ۹۶ و ۹2 مخصوصا 
در شهر تهران وقتی جامعه به طور یکپارچه به 
اصالح طلبی رای می دهند نشان دهنده این است 
که اقبال جامعه وجود دارد. هرزمان مردم مایوس 
نباشند و امکان رای داشته باشند نقش خود را 
در دفاع از این دیدگاه ایفا می کنند اما اینکه ما 
می توانیم از این امکان استفاده و بهره برداری 
کنیم یا خیر سوال دیگری است. هرکسی که 
معتقد به زندگی و آینده بهتر است اصالح طلب 
محسوب می شود و ما باید از فردگرایی دور شویم. 
احتمال دارد در برخی موارد حضور در قدرت 
بر ضد اصالح طلبان واقع شود و در برخی موارد 

اصال نیازی به حضور در 
قدرت نداشته باشند. اگر 
اصالح طلبان به قدرت وارد 
شوند و نتوانند مواضع خود 
را اجرا کنند به چه دردی 
می خورد؟ جریان اصالحات 
اگر از مردم حمایت بخواهد 
برای چه برنامه و سازوکاری 
است؟ اگر از مردم فقط 
رای بخواهیم چه فایده ای 
دارد؟ مگر آنکه به جامعه 
از  اگر  که  بدهیم  تعهد 
کنند  حمایت  اصالحات 
برنامه های مشخصی برای 
حل مشکالت دارند. ما از 
مردم می خواهیم به برنامه 
رای بدهند یا به اشخاص؟ 
یکی از دالیل عدم پیشرفتی 
مجموعه  امروز  تا  که 
اصالح طلبان داشته همین 
موضوع است که آن، غفلت 
از تدوین برنامه ای مشخص 

به جای فردگرایی است. شاید نسبت به رفتار 
اصالح طلبان نقدهایی وجود داشته باشد اما 
این بدان معنا نیست که مردم محافظه کاران را 
پذیرفته اند، یا آنها را شایسته اصالح امور می بینند. 
سازوکار موجود و انتخابات غیر رقابتی باعث 
به قدرت رسیدن جریان محافظه کار شده نه 
رای عموم مردم. درنهایت اتفاق اخیر برای این 
جریان به معنای پیروزی در انتخابات یا شکست 

اصالح طلبان نیست؛ این گزاره اشتباه است. 
جریان اصالح طلبی یک جریان فکری است و 
وابسته به افراد نیست که با حذف آنها آسیب 
ببیند. جریان اصالحات طی چندهزار سال پیش 
هم در کشور وجود داشته است. تعدادی از افراد 
که خودشان در این ورطه متولی می دانند کامال 
غلط فکر می کنند و اصالح طلبی یک اندیشه و فکر 

است که مانند زمان متوقف نخواهد شد. 
این وجود حضور اصالح طلبان در  با   
انتخابات آتی را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
در میان کسانی که به اصالح طلبی اعتقاد دارند 
افراد شایسته ای که بتوانند به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شوند و کشور را اداره کنند کم نیستند. 
من معتقدم افراد شایسته زیادی وجود دارند 
به شرطی که به جامعه اجازه داده شود این 
خط مشی ها را ببینند و بشناسند. به اصالح طلبان 
هم اجازه داده شود که خط مشی های خود را 
اجرا کنند یا به نظر خواهی عمومی برسد. ما 
انتخاباتی با شیوه مرسوم دیگر کشورها نداریم 
و صالحیت ها در کشور ما با استاندارد صددرصد 
دقیقی سنجیده نمی شود. بررسی صالحیت ها 
باید برابر قانون باشد و مسئوالن نظارتی نباید 
اجازه دخالت سلیقه را بدهند. اینکه ما شیوه ای 
را انتخاب کنیم که انتخاباتی صحیح و مردمی 
داشته باشیم اهمیت زیادی دارد و در آن صورت 
اگر حتی مردم به اصالح طلبان رای ندهند حق 
طبیعی آنهاست. ما نباید خود را قیم مردم فرض 
کنیم و فکر کنیم عاقل تر از آنها هستیم. ما عقل 
کل جامعه نیستیم و کسانی که چنین فکر 
می کنند سعی می کنند به جای مردم انتخاب 
کنند و نقش امروز برخی در حوزه نظارت از 

همین جنس است. 
 چه میزان این امکان وجود دارد که در 
صورت تکرار تجربه انتخابات اسفندماه، 
اصالح طلبان از انتخابات کناره گیری کنند؟ 
شرکت کردن یا نکردن در انتخابات الزاما به معنای 
موافقت یا مخالفت با یک نظام سیاسی نیست و 
احتمال دارد یک جریان سیاسی در مقطعی نظری 
داشته باشد و نخواهد شرکت فعال داشته باشد، اما 
این به معنای مخالفت نیست ولی چون در کشور، 
ما رفتار سیاسی استاندارد حزبی 
نداریم، عدم شرکت در انتخابات 

اینطور برداشت می شود. 
 در نهایت در صورت حضور 
اصالح طلبان در انتخابات 
فکر می کنید که جامعه باز 
فکری  جریان  این  به  هم 

اقبال داشته باشد؟ 
اصوال اگر اصالح طلبی را مسیر 
بدانیم  توسعه  و  پیشرفت 
کمتر کسی در جامعه آن را 
رد می کنند. اگر کسی هم در 
جامعه هنوز معتقد به سنت ها 
معنای  به  واقعیت  در  باشد 
مخالفت با اصالح طلبی نیست. 
از دیدگاه من همه نهایتا ناچار 
می شوند به این مسیر بپیوندند 
و در مسیر اصالحات حرکت 
کنند چراکه پیشرفت کشور به 
این بستگی دارد که چه تفکری 
در دستور کار قرار داشته باشد. 
در مجموع امروز و دیروز کشور 
باید با یکدیگر متفاوت باشد. اصالح طلبان اگر 
بخواهند در عرصه سیاست باقی بمانند باید به 
طور روزانه با رویکردهای جامعه خود را وفق 
بدهند و اگر اصالحات هم بر رویکردهای دیروز 
خود پافشاری کند به محافظه کاری دچار می شود 
اما جریان اصالح طلبی شکست ناپذیر است و اگر 
افراد در مسئولیت های موقت قرار نگیرند به 

معنای شکست اصالحات نیست.

امیدوارم مجلس 
یازدهمی ها حداقل 
در این شرایط 
کشور بتوانند 
نقش ملی ایفا 
کنند و نوعی 
تلقی نشود که 
آنها از طریق 
برخی دوستان 
وارد عرصه 
قدرت شده اند و 
مسئولیت دیگری 
ندارند. درنهایت 
امید وارم 
سازوکار مجلس 
یازدهم از شکل 
سفارش پذیری 
خارج شود 

دولت روحانی 
میانه رو است و 
اصالح طلبان هم 
نقش آنچنانی 
در این دولت 
ندارند و نقش 
اساسی را حزب 
اعتدال و توسعه 
بازی می کند که 
پیش بینی من این 
است که برخی از 
آقایان در آینده 
سیاسی کشور 
حضور چندانی 
نخواهند داشت 

شاید نسبت به 
رفتار اصالح طلبان 
نقدهایی وجود 
داشته باشد اما 
این بدان معنا 
نیست که مردم 
محافظه کاران را 
پذیرفته اند، یا آنها 
را شایسته اصالح 
امور می بینند. 
سازوکار موجود 
و انتخابات 
غیر رقابتی باعث 
به قدرت رسیدن 
جریان محافظه کار 
شده نه رای عموم 
مردم

   عکس:  آرمان ملی / حجت سپهوند                                                                    

      حسین کمالی در گفت وگو با »آرمان ملی«:      
مجلس یازدهم از روش 

سفارش پذیری خارج شود
   اصالح طلبی را نمی توان متوقف کرد

   حضور اصالح طلبان در قدرت الزامی نیست
   انتخابات غیررقابتی محافظه کاران را پیروز کرد نه رای عموم مردم

آرمان ملی- نسترن فراهانی: سرانجام تقابل زودهنگام مجلس و دولت چه خواهد بود؟ سوالی که با توجه به تحرکات اخیر مجلس یازدهم به طور مکرر پرسیده می شود؛ چراکه شرایط فعلی 
کشور جایی برای دعواهای سیاسی باقی نمی گذارد و آنطور که پیداست این موضوع با نظر برخی نمایندگان مجلس یازدهم در تضاد است. مجلس یازدهم با رای حداقلی مردم آغاز به کار کرد 
و امروز نمی توان امید چندانی به مطالبه گری توسط نمایندگان آن داشت، حال آنکه در یک سال پایانی دولت هم قرار داریم و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری عملکرد آنها را نمایشی تر 
جلوه می دهد و برخی صاحب نظران براین باورند مخالفت ها و حاشیه پردازی های مجلس یازدهم برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در آینده ای نزدیک است. برای بررسی بیشتر 

این موضوع حسین کمالی، فعال سیاسی اصالح طلب با »آرمان ملی« به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید. 
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 تاکید خوش چهره بر »حفظ خود«، 
یادآور دورانی است که کار احمدی نژاد به 
دشواری افتاد. کار بر او زمانی سخت شد 
که هنوز در پاستور بود، اما نشان داد که 
تا چه اندازه می تواند غیرقابل پیش بینی 
باشد. عالم سیاست، عالم وضوح است و در 
سیاست غیرقابل پیش بینی بودن شکل 
دیگر ابهام است. معنای دیگر غیرقابل 
پیش بینی بودن در سیاست، فقدان اصول 
است. کسی که در عالم سیاست خود را به 
عنوان چهره ای غیرقابل پیش بینی نشان 
داده، یعنی هر زمان که الزم شد، می تواند از 
معیارها، هنجارها و الزامات خود را رها کند 
و چنان رفتار کند که همه نگران کنش و 
واکنش او باشند. رفتار غیرقابل پیش بینی در 
عالم سیاست، هزینه سیاسی را باال می برد. 
چه کسی فکر می کرد زمانی که به محمود 
احمدی نژاد توصیه شد با عنوان نامزد، در 
انتخابات سال ۹۶ شرکت نکند، در حالی که 
اظهار کرده بود نه تنها شرکت نمی کند، بلکه 

از کسی هم حمایت نخواهد کرد، در روزهای 
ثبت نام برود و ثبت نام کند؟ البته اعوجاج در 
مسیر به مدت ها قبل برمی گشت، زمانی که 
ناگهان صحنه را ترک کرد و به خانه نشینی 
یازده روزه رفت و چنان حامیان خود را در 
بهت فرو برد که تا مدت ها در مقابل این 
حرکت سکوت کردند. چه می توانستند 
بگویند؟ احمدی نژاد دستپخت خودشان 

بود. 
  بدون حامیان دیروز، در معرکه!

کسی که می خواهد در عالی ترین سطوح 
مدیریتی کشور قرار گیرد باید گیرنده هایی 
حساس داشته باشد. او نمی تواند به گروهی 
باشد که در  از عالقه مندانش دلخوش 
برابرش می ایستند و به حرف هایش گوش 
می دهند. جمعیت به تنهایی در سیاست 
تعیین کننده نیست و حتی اگر هم باشد، 
در کشور ما چنین نیست. احمدی نژاد خوب 
باید بداند که بدون حامیان دیروز نخواهد 
توانست وزنه ای در معادالت ۱۴۰۰ باشد. 

کار احمدی نژاد دشوارتر از اینهاست. همین 
چند روز قبل بود که سلیمی نمین، به عنوان 
چهره ای شناخته شده از اصولگرایان به تغییر 
و تحول احمدی نژاد اشاره کرد. او با اشاره 
کردن به »کاپشن ساده« و »بوتاکس« 
نشان داد که نگاه حامیان دیروز احمدی نژاد 
به او چقدر تغییر کرده و صد البته این 
تغییر می تواند نظیر تغییر در منش خود 
احمدی نژاد باشد. اگر احمدی نژاد همانی بود 
که در سال ۸۴ خود را به اصولگرایان نشان 
داده بود، همچنان از او حمایت می کردند 
اما او از آن چهره و آن شعارها به منشور »به 
سوی بهار« رسیده است. هر چند سعی دارد 
که نشان دهد گام در راه جدیدی گذاشته ، 
اما راه جدید چیزی نیست که برای دیگران 
روشن باشد. احمدی نژاد بدون حامیان 
قدرتمند سیاسی نمی تواند در معرض آرای 
مردم قرار گیرد؛ حامیانی که بارها نظر خود 
را دراین باره ابراز کرده اند و اکنون می گویند 
نباید در زمین »او« بازی کرد، اما ظاهرا 

»او« تمام تمرکزش را بر این گذاشته که 
تا جایی که می تواند مردم را با شعارهای 
کلی و معطوف به معیشت چنان گرد خود 
جمع کند که به وزنه ای سیاسی-اجتماعی 
تبدیل شود تا از وزن مردم هوادار برای وارد 
شدن به عرصه نهایی انتخابات استفاده 
کند، البته تجربه نشان داده که کار به این 
آسانی ها نخواهد بود. از سخنی که حامیان 
دیروز »او« بر سبیل نفی می گویند می توان 
حدس زد که در میانه تنها خواهد ماند. 
محمد خوش چهره، تحلیلگر سیاسی اصولگرا 
درباره حرف و حدیث ها درباره احتمال 
کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، با تاکید بر 
اینکه برخی از سیاسیون در شرایط کنونی در 
حال دست وپا زدن هستند تا در افکار و انظار 
مردم خود را زنده نگه دارند، گفت: من اسم 
نمی برم اما کسانی که زمانی رئیس جمهور 
بودند و باز رجز می خوانند، اینها تالشی 
است که برای حفظ خود انجام می دهند و 
نباید در زمین آنها بازی کرد. رسانه ها باید 
هوشمندی بیشتری در مواجهه با این دست 
از سیاسیون داشته باشند. رسانه ها نباید به 
صرف اینکه که فرد موردنظر آنها وابستگی 
سیاسی به جناح مطلوب ایشان دارد یا در 
جریان فکری مقابل قرار گرفته، دست به 
تولید محتوایی بزنند که در نهایت به سود 
سیاسیون تاریخ مصرف گذشته تمام شود. 
نماینده اسبق مجلس گفت: من کار رسانه ای 
به مفهوم تغذیه مخاطب عام را به هیچ عنوان 
نفی نمی کنم و قائل به این مطلب هستم که 
یک رسانه باید در فضایی که انبوه داده ها و 
اتفاقات وجود دارد، اقدام به تولید محتوا در 
حوزه های گوناگون کند، اما اشکال کار از 
جایی آغاز می شود که برخی از سیاسیون 
با یکسری از ترفندهای تبلیغاتی، از ظرفیت 
اصحاب قلم به نفع خود سود می برند. 
خوش چهره تصریح کرد: رسانه باید با دوری 
از پرداختن به مباحث دست چندم، تمرکز 
خود را معطوف به مسائلی همچون؛ »ضعف 
تصمیم گیری در کشور«، »چالش های 
مدیریتی«، »مشکالت مردم در حوزه معاش 
و اشتغال«، »امنیت غذایی« و »ضرورت 
احیای تولید ملی« کند. با یک تحلیل عالمانه 
و کارشناسانه از ظرفیت های موجود در 
»مجلس شورای اسالمی« و »دولت«، 
می توان دو دیدگاه موجود در این دو قوه را به 
هم نزدیک کرد. قطعا زمانی که اشتراک نظر 
در میان دو قوه روند افزیشی پیدا کند، به 
تبع آن، حرکت این دو بازوی مهم به سمت 

تامین »منافع ملی« خواهد رفت.

یادداشت
نمایندگان مجلس یازدهم و قانون اساسی

قانون اساسی در یک کشور قانون مادر نامیده می شود، پس 
همه کارگزاران کشور به ویژه نمایندگان مجلس باید با اصول قانون 
اساسی که ۱۷۷ اصل دارد به طور عمقی یا ضمنی آشنایی داشته 
باشند و علت این مساله این است که قوانینی که در مجلس تصویب 
می شود باید به تایید شورای نگهبان برسد که به طور موجز و مختصر 
به آن خواهم پرداخت. تعریف قانون: عبارت از قاعده مربوط به رفتار 
انسان در جامعه است و اجرای قانون بر افراد تحمیل می شود و در واقع 
یکی از خصایص بارز قانون الزام آور بودن آن است. در مورد آشنایی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اصول قانون اساسی نکات زیر 
جلب نظر می کند. ۱- وظیفه نمایندگان مجلس دو چیز است. 
الف- قانونگذاری ب- نظارت بر امور کشوری، که مرا بر آن داشت 
که نقش قانون اساسی را در وضع قوانین عادی کشور ترسیم نمایم. 
۲- در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده است: مجلس شورای اسالمی در 
عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع 
کند، اگر شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی را 
خالف قانون اساسی و خالف احکام اسالمی تشخیص دهد آن را رد 
می کند. ۳- در اصل ۷۲ قانون اساسی آمده است، مجلس شورای 
اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب 
رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر 
به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده برعهده شورای نگهبان است. در اصل 
۹۶ قانون اساسی آمده است، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس 
شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان 
و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه 
اعضای شورای نگهبان است. حاال در نظر بگیریم نمایندگان مجلس 
با اصول قانون اساسی هیچ آشنایی نداشته باشند و شورای نگهبان 
نیز مصوبات آنها را رد کند، آن وقت رسالت این نمایندگان چیست؟ و 
اگر نمایندگان مجلس با احکام مذهب رسمی کشور نیز به طور ضمنی 
آشنایی نداشته باشند کار سخت تر خواهد شد. آن وقت نمایندگان به 
عنوان وکالی مردم فقط روی صندلی خود می نشینند و نمی دانند 
با لوایحی که افراد آگاه به اصول قانون اساسی و احکام مذهبی طرح 
می کنند چه باید بکنند. بهترین راه این است که دوره هایی را برای 
نمایندگان ناآشنا به قانون اساسی توسط اساتید حقوق اساسی 
در مجلس برگزار کنند تا آنان برایشان مبین و مشخص شود چه 
لوایحی خالف قانون اساسی است و حتی خالف احکام مذهب 
رسمی کشور است تا آنها را تصویب نکنند و می دانیم که اگر اختالفی 
در مورد قانون و الیحه ای بین مجلس و شورای نگهبان باشد، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این مورد حرف آخر را می زند. این مقاله را 
خطاب به نمایندگانی نوشتم که به تازگی پا به مجلس شورای اسالمی 
گذاشته اند و نیز نمایندگانی که دوران قبل نماینده بوده اند. آنها نباید 
بی تفاوت و بی اعتنا از کنار قانون اساسی بگذرند که شورای نگهبان 
تالش دارد در راستای عمل به آن لوایح مجلس را بررسی کند. برخی 
از نمایندگان مجلس یازدهم اطالعات کافی از قانونگذاری و آیین نامه 

داخلی مجلس ندارند.

  حادثه شبانگاه بغداد؛ تیر 
اشتباهی که به سنگ خورد

حادثه پنج شنبه شب بغداد )۲۵ ژوئن ۲۰۲۰( 
که در آن باز هم نیروی مقاومت اسالمی »کتائب 
حزب ا... عراق« هدف قرار گرفت، نخستین اقدام 
برای پیشبرد سیاست های آمریکا در عراق نبوده 
و آخرین اقدام نیز نخواهد بود. آمریکا در طول 
سال های گذشته، عملیات گسترده تبلیغاتی 
تخریبی را علیه این گروه مقاومت آغاز کرده 
و چند بار نیروهای دیگر دستگاه های نظامی 
عراق را تحریک به برخورد با این گروه مقاومت 
اسالمی وابسته به حشدالشعبی کرده است. اقدام 
نیروهای فرماندهی عملیات امنیت بغداد در ۲۰ 
ژوئن ۲۰۱۸ )۳۰ خرداد ۹۷( یکی از عملیات های 
ناکامی بود که باز هم نقش و اثر آمریکایی ها در 
آن کامال واضح و آشکار بود و پس از چند ساعت 
با عذرخواهی دولت، از نیروهای کتائب حزب ا... 
و حشدالشعبی، به پایان رسید، نمونه ای از این 
دست توطئه هاست. نیروهای آمریکایی چند بار 
مقرهای کتائب حزب ا... را در عراق بمباران کرده 
که آخرین مورد آن حمله به مقرهای تیپ های ۴۵ 
و ۴۴ )کتائب حزب ا...( در تشکیالت حشدالشعبی 
در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹  )هشتم دی ۹۸( در نزدیکی 
مرزهای عراق با سوریه بود که منجر به شهادت ۲۵ 
تن از این نیروها و زخمی شدن ۵۱ نفر دیگر شد. 
نیروهای کتائب حزب ا... عراق از نگاه آمریکایی ها 
که به صراحت به آن اعتراف کرده اند، یکی از 
منظم ترین و آموزش دیده ترین نیروهای مقاومت 
اسالمی در تشکیالت حشدالشعبی هستند. 
کتائب حزب ا... عراق با وجود همه این تخریب های 
تبلیغاتی، فشارهای نظامی و تحریم ها که علیه 
این گروه مقاومت شده و تالش هایی که برای 
فتنه انگیزی بین این گروه جهادی با دیگر نیروهای 
مسلح عراق صورت گرفته، همچنان به عقاید 
جهادی خود در دفاع از ملت عراق و بیرون راندن 
نیروهای بیگانه از کشور پایبند بوده است. کتائب 
... عراق، یکی از اثرگذارترین نیروهای  حزب ا
حشدالشعبی در دوران مبارزه با گروه تروریستی 
داعش به شمار می رود که به دلیل آموزش های 
نظامی حرفه ای که داشته، در تمامی عملیات های 
ضد داعش از آنها در جمع آوری اطالعات و نفوذ 
در صفوف داعش و دیگر بخش های نظامی 
بهره گرفته می شد. یک منبع در فرماندهی 
حشدالشعبی گفت که نیروهای سازمان مبارزه با 
تروریسم حوالی ساعت ۹ شب به پادگان نظامی 
»البعیثه« واقع در منطقه »الدوره« در جنوب 
بغداد حمله کرده و ۱۵ تن از نیروهای این پادگان 
کتائب حزب ا... عراق را دستگیر کردند. عبدالوهاب 
الساعدی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم و 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر، بابت این اشتباه 
عذرخواهی کردند. وی ادامه داد: اگر فرماندهی 
حشدالشعبی به موقع وارد عمل نمی شد، تبعات 

سنگین تری به دنبال داشت.

روی خـــط

کلرپارس یکی از شرکت های تابعه شستا است 
که یک شرکت تولیدکننده محصوالت بهداشتی 
محسوب می شود و در مدت شش ماه گذشته، 
آن قدر ضدعفونی کننده سطوح و دست و سایر 

تولید کرد که نامش بر سر زبان ها افتاد.
کلرپارس در گروه دارویی شستا، )تی پی کو(

فعالیت می کند و از شرکت های معتبرشرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی به حساب می آید.

داستان تاسیس کلرپارس هم از آن داستان های 
جالب است؛ این شرکت با هدف ارتقای سالمت و 
بهداشت آب شرب کشور در سال ۱۳۷۷ در تبریز 
ساخته و به بهره برداری رسید. کلرپارس مساحتی 
بیش از ۲۱ هکتار دارد و واقعاً یکی از بزرگترین 
شرکت های شستا در منطقه آذربایجان شرقی 
به شمار می رود که تولید کلر و مشتقات آن را هم 
برعهده دارد. برای خودش وزنه ای است و مسئوالن 
ارشد استان و شهر همیشه با نگاه ظرفیت تولیدی 
بزرگ به آن نگاه می کنند و نسبت به آن به عنوان 

یکی از بازوهای تولید شهرشان تعصب می ورزند.
کلرپارس در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که در 
بورس پذیرفته شد، و سهام اش با سرعت و رشدی 
چشم افسا، باال رفت. این شرکت در بازار فرابورس 
ایران با نماد »کلر« شناخته می شود و هم اکنون در 

حال رشد به منطقه مستحکم بنیادی است.
سبد محصوالت کلرپارس متنوع است شامل: 
کلر- سود سوزآور پرک و مایع- آب اکسیژنه- 
پارافین کلره– پرکلرین– کلرورفریک- اسید 

کلریدریک- آب ژاول و هیدروژن.
همچنین این شرکت با تولید دو محصول 

دانش بنیان آب اکسیژنه و پارافین کلره  به عنوان 
نخستین و تنها تولیدکننده در ایران، ضمن 
خودکفایی کشور در این زمینه،در خروج منابع 
ارزی هم موفق عمل کرده و آن را به صفر رسانیده 

است.
راه توسعه شرکت های تولیدی و دانش بنیانی 
چون کلرپارس برای خودکفایی و رسیدن به مرز 
قابل قبول، تولید با کیفیت محصول است که مازاد 
آن باید برای ارزآوری و پیشگیری از اتالف منابع 
انرژی و ارزی، صادر شود که خوشبختانه برای 
شرکت کلرپارس راه صادرات هم هموار شده و 
مسئوالن و گردانندگان آن از وضعیت موجود 
با خرسندی یاد می کنند و برنامه هایی متنوع تر 
برای افزایش قدرت صادراتی کلرپارس را تدارک 

دیده اند.
این برنامه ها طبعا با ارتقای ماشین آالت و 
تجهیزات و بهینه کردن آزمایشگاه های کلرپارس 

محقق خواهد شد که آن هم با نظر مساعد 
مدیرعامل، مهندس ابوالفضل باباپور، و همراهی 
هیات مدیره و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته 
به امری جاری و مستمر در کلرپارس بدل شده 

است.
کلرپارس به سرمایه های انسانی خوداهمیت 
الزم را می دهد و واقعا هر فرد همکار کلرپارس را 
سرمایه مهم کلرپارس می داند و برمی شمارد؛ برای 
همین فضاسازی و تشویق ها است که تعدادی از 
همکاران قدیمی موفق به ساخت ماشین آالت 
جدید این شرکت شده اند و راه تولید را هموارتر از 
گذشته کرده اند. حتی آزمایشگاه های کلرپارس، 
خود یکی از آزمایشگاه های کامل در شمال غرب 
کشور به حساب می آیند و به عنوان همکار سازمان 
ملی استاندارد ایران، به ارائه خدمات برون سازمانی 
برای شرکت ها، کارخانه ها و موسسات آموزشی 

خدمت رسانی های مستمر دارند.

 افتخارات
کلرپارس با اخذ نشان های متعدد در حوزه های 
کیفیت، بهره وری ، تعالی سازمانی و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و رعایت استانداردهای 
بین المللی جزو برندهای برتر منطقه و سرآمد 
کشور بوده و با توجه به برخورداری از مزیت های 
قابل اتکای دیگری همچون دسترسی آسان و ارزان 
به مواد اولیه و قرار گرفتن در مسیر آزاد راه تبریز - 
تهران و خطوط ریلی، عالوه بر تامین بخشی عمده 
از نیاز کشور، هم اکنون محصوالت خود را به بیش 

از ۱۵ کشور هم صادر می کند.
این شرکت همچنین در تالش برای رسیدن 
به بهترین جایگاه و تبدیل شدن به الگوی برتر 
در حوزه صنعت کلرآلکالی، پروژه های مختلفی 
را در حال اجرا و بررسی دارد که دو پروژه افزایش 
ظرفیت واحد کلرآلکالی و اسیدسازی را در سه 
ماهه آخر سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رساند.

 اقدامات کلرپارس از زمان شیوع ویروس 
کرونا تاکنون

سرعت عمل شرکت کلرپارس در راه اندازی 
خط تولید مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، واقعاً ستودنی بود. این شرکت 
از اسفند ماه ۱۳۹۸بدون تعطیلی اقدام به افزایش 
ظرفیت تولید در ضدعفونی کننده هایی همچون 
آب ژاول و آب اکسیژنه کرد و با بسیج تمامی 
امکانات و در سریع ترین زمان ممکن با تشکیل 
کمیته علمی و فنی با دستیابی به فرموالسیون 
و نصب تجهیزات الزم موفق شد با تولید مواد 
ضدعفونی کننده سطوح و دست با حجم انبوه 
و عرضه آن به سازمان ها و شهرداری ها جهت 
ضدعفونی اماکن عمومی، نقشی پراهمیت در 
پاکسازی و گندزدایی از محیط های عمومی پیدا 
کند و تا حدی در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
خود موفق باشد. برای کلرپارس این وظیفه ملی 

تا پایان و قطع و ریشه کنی ویروس کرونا ادامه 
خواهد یافت.

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه 
کلرپارس نخستین مجمع عمومی خود را 
هم بعد از بورسی شدن برگزار کرد و رضایت 

سهامدارانش جلب شد.
لیانه کلرپارس با حضور  مجمع عمومی سا
۷۵ درصد سهامداران و نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار و نماینده بازرس قانونی شرکت در 
سالن تالش و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
پخش زنده از طریق  وبسایت کلرپارس برگزار 
باپور  با مهندس  کلرپارس،  مدیرعامل  شد. 
در حاشیه گزارش مجمع، اهم دستاوردهای 
کلیدی سال ۱۳۹۸ را برشمرد که شامل: کاهش 
ز ۹ به  هزینه های عملیاتی به فروش شرکت ا
۶ درصد و هزینه های مالی به فروش شرکت 
از ۷ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 
۱۳۹۷، افزایش ۷ درصدی حاشیه سود خالص 
از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۹ درصد در 
سال ۱۳۹۸، ارتقای بازده دارایی های شرکت 
از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد در 
سال ۱۳۹۸، افزایش تولید آب اکسیژنه به طور 
متوسط از ۲۳ تن در روز در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ 
تن در روز در سال ۱۳۹۸، افزایش تولید پارافین 
کلره از ۴ تن به ۱۲/۵ تن در پایان سال ۱۳۹۸، 
ایجاد خط تولید و بسته بندی ژل دست و محلول 
ضدعفونی کننده دست و سطوح در راستای 

مبارزه با شیوع ویروس کرونا بود.

کلرپارس، پیشقراول تولید ضدعفونی کننده ها در ایران
گــــزارش ویــژه

داود علی بابایی
پژوهشگر تاریخ معاصر

کنایه یک اصولگرا به دست و پا زدن احمدی نژاد برای کاندیداتوری ۱۴۰۰
 رجزخوانی می کند؛ 

 نباید در زمین او 
بازی کرد

آرمان ملی- مرتضی خبازیان: اگر کسی می تواند از گذشته خود رها شود، اگر کسی می تواند چهره ای را که از خود برساخته تغییر دهد، 
محمود احمدی نژاد هم خواهد توانست بخش مهمی از خاطرات جریان های سیاسی و مردم را محو کند. محمد خوش چهره، تحلیلگر سیاسی 
اصولگرا درباره حرف و حدیث های مربوط به احتمال کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه برخی از سیاسیون در شرایط کنونی 
در حال دست و پا زدن هستند تا در افکار و انظار مردم خود را زنده نگه دارند، گفت: »من اسم نمی برم اما کسانی که زمانی رئیس جمهور بودند، 

باز رجز می خوانند. اینها تالشی است که برای حفظ خود انجام می دهند«.
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رسما پیر شده ایم؟
میزان: رئیس مرکز آمار گفت: اکنون ایران 
در دوره میانسالی یعنی بین 3۰ تا ۶5 سال 
است. جواد حسین زاده ادامه داد: البته نرخ رشد 
جمعیت کاهنده بوده و اگر فکری به حال نرخ 
رشد جمعیت و افزایش زاد و ولد نشود، پیش 
بینی ها حاکی از آن است که به سمت پیری 
می رویم. اگر جمعیت باالی ۶5سال در کشور 
به بیشتر از 2۰درصد برسد در سال ۱۴3۰ ایران 
وارد دوره سالمندی می شود، گفت: اگر نرخ رشد 
جمعیت و نرخ زاد و والد به همین اندازه و همین 
روال باشد، در سال مذکور طبق پیش بینی ها 

وارد دوره سالمندی می شویم.

 حبس در آسانسورها و ترس 
در شیراز

آرمان ملی: به دنبال گزارش های متعدد 
درباره قطع برق در مناطق وسیعی از شهر شیراز، 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر اعالم کرد 
این خاموشی ها به دلیل آتش  سوزی در پست های 
اصلی برق رخ داده و بسیاری از شهروندان نیز در 
آسانسورها حبس شده  بودند. محمدهادی قانع 
افزود: قطع برق موجب خاموشی بخشی از شهر 
شیراز شد و صدای خودروهای امدادی نیز سبب 

هراس شهروندان شد.

کوره های آجر پزی؛ بستر آسیب ها
آرمان ملی: رئیس سازمان رفاه و خدمات 
اجتماعی شهرداری تهران گفت: کوره های 
آجرپزی به فضای بی   دفاع شهری بدل شده اند. 
سید مالک حسینی افزود: باید بپذیریم این دست 
از افرادی که در زیر زمین در محدوده کوره های 
آجرپزی زندگی می کنند، بخشی از جامعه 
هستند که از خانواده طرد شدند و خود را این 
گونه با زندگی تطبیق دادند. زمانیکه با پدیده 
بی خانمانی و طرد اجتماعی مواجه هستید و 
این موارد با مصرف مواد ترکیب شود، شما را 
به سمت انزوا می برد تا در دید مردم نباشید و 
می توان گفت شکل گیری این سبک زندگی 

ناشی از این  مسائل است.

کاهش دمای هوا در شمال
آرمان ملی: مدیر کل پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناسی گفت: طی امروز 
)۷ تیرماه( کاهش دما بین پنج تا ۱۰ درجه 
سانتیگراد همراه با وزش باد شدید در برخی نقاط 
استان های واقع در نوار شمالی کشور پیش بینی 
می شود. صادق ضیاییان اظهار کرد: طی سه روز 
آینده در بعضی ساعات در استان های ساحلی 
دریای خزر و در ساعات بعدازظهر در شمال 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی و 
ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، بارش باران و 

گاهی رعدوبرق رخ خواهد داد.

جذب 200 نفر در پزشکی قانونی
آرمان ملی: رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور از جذب 2۰۰ نفر تا پایان سال ۹۹ در سازمان 
پزشکی قانونی کشور خبر داد. عباس مسجدی 
آرانی افزود: در شهریورماه آزمون استخدام در 
پزشکی قانونی را برگزار می کنیم و تالش می 
کنیم حداقل برای امسال 2۰۰ نفر را جذب کرده و 
امیدواریم بتوانیم تا آخر برنامه ششم توسعه ساالنه 

این تعداد را جذب کنیم. 

ثبت ملی سیلوی گندم بیرجند 
میزان: معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
از ثبت ملی سیلوی گندم بیرجند خبر داد. علی 
شریعتی منش ادامه داد: احداث این اثر در سال 
۱35۰ توسط شرکتی از کشور رومانی آغاز شد و 
در سال ۱353 به اتمام رسید. پیش از این منبع آب 
شهر قاین و کوره هافمن بیرجند نیز در فهرست 

میراث معماری صنعتی کشور به ثبت رسیدند.

جریمه خروج زودهنگام از طرح 
تسنیم: علی رغم اینکه معاون شهرداری 
تهران اعالم کرده که طرح ترافیک در دوران 
کرونا از ساعت ۸ تا ۱۶ بوده و رانندگان می توانند 
از ساعت ۱۴ یک خروج رایگان از محدوده طرح 
داشته باشند اما تمام رانندگانی که از ساعت 
۱۴ اقدام به خروج از طرح کرده اند، جریمه شده 
اند!  مناف هاشمی، معاون  حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران گفته بود: از ساعت ۱۴ به بعد 
نیز خروج از محدوده های ترافیکی رایگان خواهد 
بود، که با توجه به اینکه اکنون زمان کار ادارات 
از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ منظور شده است لذا 
سفرهای کاری در این طرح، مشمول پرداخت 

عوارض محدوده های ترافیکی نخواهند شد.

 واریز 50 میلیون
 به حساب مردم قلعه گنج

آرمان ملی: روز  چهارم تیرماه به طور ناگهانی 
مبلغ 5۰ میلیون تومان به حساب تعدادی از 
مردم شهرستان قلعه گنج و مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره(  واریز شد، مردم شهر را 
پای عابر بانک ها کشاند. هنوز منشاء واریزی این 
مبالغ مشخص نشده و مشخص نیست. یحیی 
صادقی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با 
اظهار بی   اطالعی از این موضوع گفت: این امر از 
سوی نهادهای مختلف در دست بررسی است 

اما هنوز مسأله مبهم است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
سواری،  دوچرخه  حق  گفت: 
موتورسواری و ورود زنان به ورزشگاه 
مشکلی  اما  ندارد،  قانونی  منع 
که دختران با آن مواجه اند اعمال 
نظرات شخصی در جامعه است و باید 
مسئولین از اعمال نظرهای شخصی 
افراد در جامعه جلوگیری کنند. اشرف 
گرامی زادگان افزود: متاسفانه همیشه 
شاهد این موضوع هستیم که قوانین 
و لوایح حوزه زنان، خانواده و کودکان 
همواره با تاخیر بررسی می شود. او 
با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل 
و مشکالت حوزه زنان توسط مفاد 
الیحه صیانت، کرامت و تامین امنیت 
زنان در برابر خشونت حل می شود، 
افزود:  ماده ۹ این قانون در مورد اشد 
مجازات پدر و جد پدری در صورت 
آزار عمدی تدوین شده تا از این پس 
شاهد اتفاقاتی چون موضوع رومینا 

اشرفی نباشیم. 

نماینده ولی فقیه در امور حج 
ویروس  زیارت گفت: شرایط  و 
کرونا اجازه نمی دهد از حاال درباره 
مراسم پیاده روی اربعین و حضور 
زائران ایرانی، نظر قطعی اعالم شود. 
حجت االسالم عبدالفتاح نواب اظهار 
کرد: هنوز به اربعین نزدیک نشده ایم، 
آنچه  داد.  قطعی  نظر  نمی شود 
آقایان در جلسات صحبت کردند 
گمانه زنی های راه دور است. وی 
تصمیم گیری نهایی درباره برگزاری 
مراسم اربعین و شرکت ایرانی ها در 
پیاده روی را به نظر ستاد ملی کرونا، 
ستاد کشوری اربعین و دولت عراق 
انوشیروان محسنی  منوط کرد. 
بندپی، در اظهارنظر مشابهی با 
مسئوالن حج و زیارت کشور، گفته 
بود: تصمیم درباره حضور زائران 
ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین 
درحالی هنوز به قطعیت نرسیده 
که مدتی است در برخی استان ها 
ثبت نام زودهنگام در کاروان های 

اربعین آغاز شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: دریاچه ارومیه بر اثر 
بارش های خوب در کنار اقدامات 
انجام شده احیا شده است. پیش 
از این به دلیل برخی موانع موجود 
آب به دریاچه ارومیه نمی رسید اما 
اکنون این موانع تا حدود زیادی رفع 
شده است. عیسی کالنتری اظهار 
کرد: دریاچه ارومیه برای احیا نیاز 
به آب داشت. اگر بارش ها و آب نبود 
هرچه  قدر هم که سرمایه گذاری 
می شد، دریاچه ارومیه احیا نمی شد 
البته در سال ۸۹ بارندگی های 
خوبی در کشور داشتیم اما ارتفاع 
دریاچه 3۰ سانتیمتر کاهش پیدا 
کرد، چراکه آب به آن نمی رسید. 
ما برای احیای دریاچه ارومیه 
شق القمر نکردیم و اینکه می گویند 
اگر باران نمی بارید، دریاچه نیز 
احیا نمی شد درست است البته باید 
با این نکته توجه کنیم که قبال آب 
مازاد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
به دلیل عدم مهندسی رودخانه و 
نبستن سردهنه های آن به دریاچه 

نمی رسید.

کوتـــــاه

یاد        د        اشـــت

شاید هنوز نپذیرفته ایم که ارمغان پاندومی کرونا برای مردم 
جهان ترس و مرگ بود. از زمانی که این ویروس به مرزهای سالمت 
ایران حمله ور شد و تعداد بسیاری از مردم کشور را مبتال کرد، زمان 
طوالنی نمی گذرد، در حالیکه ایران هنوز با این واقعیت تلخ دست 
و پنجه نرم می کند. به یاد داریم که در اواسط اسفند پارسال، نیمی 
از ارتش سپید پوشان حوزه سالمت از ترس ابتال به این ویروس، 
عطای وعده و وعیدهای تغییر وضعیت از قراردادی به استخدام را 
به لقایش بخشیدند و جانشان را برداشتند و از بیمارستان ها رفتند. 
در این شرایط نیم دیگر از پرستاران و کادر درمانی در قالب مبارزان 
خط مقدم نبرد با کرونا با کمترین سالح محافظ به جنگ این 
ویروس رفتند و بسیاری در این نبرد نابرابر یا مبتال شدند، یا افسرده 
و برخی دیگر نیز »شهید سالمت« لقب گرفتند. در ابتدا وضعیت 
نگران کننده بود و خبرهای خوبی از بیمارستان ها نمی رسید، حجم 
بیماران هر روز افزایش پیدا می کرد و در زمانی که شرایط به  گونه ای 
پیش می رفت که ممکن بود کادر درمانی تسلیم کرونا شود، کمپین 
رقص و شادی پرستاران  به راه افتاد. اینبار سپید پوشان برای حفظ 
روحیه جامعه پایکوبی می کردند، در حالی که کرونا از البه الی 
تخت های بیمارستانی متعجب به آنها خیره شده بود، اما آنها برای 
افزایش روحیه  خود و مردمی که از افزایش تعداد مبتالیان حسابی 
ترسیده  بودند، می رقصیدند. در این میان مردم نیز که تنها حامی  
خود را سربازان سپید پوش خط مقدم مبارزه با کرونا می دیدند، دائم 
در شبکه های اجتماعی، قربان صدقه شان می رفتند و از زحمات 
آنها تقدیر می کردند. آنها می دانستند که اگر پرستاران و کادر 
درمانی در این شرایط از زیر کار و مسئولیت  شان شانه خالی کنند، 
ویروس جان هزاران نفر را بیشتر از آمارهای رسمی خواهد گرفت. 
اما حاال بعد از گذشت فقط ۹۰ روز، ظاهرا همه آن روزهای سخت و 
نفس گیر فراموش شده، درست مثل فاصله گذاری و مسئولیت های 
اجتماعی مان در قبال شیوع کرونا و ترددهایمان در شهر. صورِت 
زخمی و خون آلوِد محمد ابوترابی، کادر بیمارستانی امام خمینی 
)ره( پیرانشهر  نه به دلیل جای ماسک روی صورتش بود و نه عرق 
خستگی، او توسط همین مردم و همراهان یک بیمار مبتال به کرونا 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تلخ ترین تصویر را بعد از انتشار 
و اعتراف مسئوالن به افسردگی پرستارانی که با همه مشقت ها 
و سختی هایی که در این راه می کشیدند اما بیمارانشان فوت 
می کردند، را خلق نمود؛ آنقدر تلخ و ناامید کننده که هیچ منطقی 
برای این اتفاق نمی توان متصور بود، حتی مرگ عزیزی در جلوی 
چشم همراهان و بستگانش.  ظاهرا امروزه روز برخی از آن طرف بوم 
افتاده اند و فراموش کردند که اگر امثال محمد ابوترابی نبودند، حاال 
خود آنها که در بیمارستان چاقو به دست می گیرند، با این ویروس 
در محلی ترسناک تر می جنگیدند. برکسی پوشیده نیست که کرونا 
آستانه تحمل مردم را کاهش داده و بسیاری از مردم این روزها 
با اختالالت روانی دست و پنجه نرم می کنند، اما سوال جامعه از 
آنهایی که کادر درمانی بیمارستان امام خمینی را کتک زده اند، این 
است که آن قربان صدقه  رفتن تان در اسفندماه چه بود و این کتک 
زدن  تان نشانه چیست؟  شاید پاسخش شفاف باشد و در آن زمان 
همین افراد، پناه دیگری به جز پرستاران و کادر درمانی پیش روی 
خود نمی دیدند، آنها می دانستند که اگر کادر درمانی بیمارستان ها 
از مسئولیت شان شانه خالی کنند، راهی به جز خوابیدن در گودال 
دو متری پر از آهک پیش روی شان نیست،  باید از کسانی که پاسخ 
فداکاری های امثال محمد ابوترابی را با مشت و لگد  و چاقو دادند، 
پرسید که تا به حال جرات کرده اید به عزیز از دست رفته تان که مبتال 
به کرونا بود، دست بزنید یا بغلش کنید؟  تا به حال به اتاق های ایزوله 
رفته اید تا ترس از ابتال به بیماری و تب باالی ۴۰ درجه  اش، فحاشی 
و چاقو کشیدن را از یادتان ببرد. بی شک امثال ابوترابی در این کشور 
کم نیستند و موضوعی که جای نگرانی دارد تشدید ضرب و شتم 
مبارزان خط مقدم کروناست و باید وزارت بهداشت به این چالش 
جدی و نوظهور در ایام شیوع کرونا ورود پیدا کند، چون تداوم این 
شرایط و موارد مشابه بعدی می تواند نیم دیگری از پرستاران را از 
بیمارستان ها فراری دهد و این بار وعده های بی سرانجام استخدام 
و پرداخت مطالبات نمی تواند پاسخ گوی دل شکسته آنها و جسم 

خسته شان بعد از ۱3۰ روز فعالیت سخت و طاقت فرسا باشد.    

روی خط آرمان ملی
88760176                                              

طبق اعالم وزارت بهداشت و درمان از روز پنجشنبه 
)5 تیر( تا جمعه )۶ تیر( 2۶2۸ بیمار مبتال به کووید 
۱۹ در کشور شناسایی که از این تعداد ۱35۶ مورد 
بستری شدند، با احتساب این آمار مجموع بیماران در 
کشور ما از اسفندماه ۹۸ تا به امروز به 2۱۷ هزار و ۷2۴ 
نفر رسید. در مدت یاد شده نیز ۱۰۹ بیمار جان خود 
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 
۱۰ هزار و 23۹ نفر رسید. تاکنون ۱۷۷ هزار و ۸52 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و 2۹۱2 نفر از بیماران نیز در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
  عواملی که خوزستان را به وضعیت قرمز رساند 
بدون تردید مردم بسیاری از شهرها از تعداد 
مبتالیان روزانه و مرگ   بر اثر کرونا در کشور بی اطالع 
هستند و هنوز نمی دانند در روزهای گرم سال، 
به طور میانگین روزانه بیش از 25۰۰ نفر در کشور 
ما به این ویروس مبتال می شوند، یعنی در هر 
ساعت بیش از ۱۰۴ نفر و در هر دقیقه حدود دو 
نفر از شهروندان به این ویروس آلوده خواهند شد. 
در شرایط خوشبینانه نیز روزانه حدود ۱۱۰ نفر 
روی تخت های بیمارستانی جان خود را از دست 
می دهند. این درحالی است که ده ها هزار فرد مبتال 
به کرونا و بدون عالئم در شهر ها پرسه می زنند و 
هر روز حدود چهار تا پنج نفر را آلوده می کنند. 
به باور کارشناسان سه عامل مهم سهل انگاری 
مردم، بازگشایی زودهنگام مشاغل و ادارات و باور 
غلط نابودی کرونا در گرمای هوا، هم اکنون استان 
خوزستان را در وضعیت »حاد قرمز« قرار داده است 
و روزانه به طور متوسط یک سوم از تعداد مبتالیان 

کرونا در کشور از مردم همین استان هستند که در 
روزهای ابتدایی سال ۹۹ و بدون توجه به هشدارها، 
در شهر رفت و آمد می کردند و به مراسم زیر زمینی 
ترحیم و عروسی می رفتند. موج دوم کرونا در پشت 
دروازه های دیگر شهرها نیز قرار دارد و با تداوم 
وضعیت فعلی و خوش خیالی بسیاری از شهروندان 
رسیدن ایران به موج دوم و سوم کرونا دور از ذهن 
نیست و می تواند تبعات وحشتناکی را به همراه 
داشته باشد. نکته نگران کننده ای که در چند وقت 
گذشته باعث افزایش نگرانی کارشناسان بهداشت و 
درمان شده است، حضور بیماران مبتال به کرونا در 
شهرها و محل کارشان است. آنها که درآمد ثابتی 
ندارند برای سیر کردن شکم خانواده شان چاره ای 
به جز حضور در محل کار ندارند و هنوز وزارت 
بهداشت و دولت برای آنها چاره ای نیاندیشیده است. 
این افراد عمدتا بیماری شان از سوی مراکز درمانی 
تایید شده و عالئم بیماری نیز دارند، اما چاره ای 
به جز رفتن به سرکار ندارند. همان طور که فرهاد 
ابول نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
نیز این امر را تایید می کند و می گوید: »3۰ درصد از 
بیماران قطعی کرونا در خوزستان قرنطینه خانگی 
را شکسته اند و ۹ درصد از بیماران به دلیل مشکالت 
معیشتی قرنطینه را ترک کرده اند. مطابق آمارهای 
به دست آمده از خود اظهاری ۴۰۰ نفر از بیماران 
قطعی مبتال به کرونا در خوزستان، حدود ۹ درصد 
اعالم کردند که به دالیل مختلف از جمله لزوم 
تامین معاش، اجبار صاحب کار و تامین مایحتاج 
منزل مجبور به ترک قرنطینه شده اند و طبق 

ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، حدود 3۰ درصد 
از مبتالیان به ویروس کرونا قرنطینه خانگی را 
شکسته اند«. در این رابطه و طی چند وقت اخیر نیز 
اخباری پیرامون تشکیل پلیس کرونا در شهرهای 
کشور از جمله آبادان مطرح شده بود که پلیس این 
موضوع را تکذیب و اعالم کرد که برنامه ای برای این 
موضوع نداریم. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
با تاکید براینکه شکستن قرنطینه خانگی یکی از 
نقاط آسیب ماست، گفت که »در ستاد استانی مقابله 
با کرونا مقرر شد کالنتری های محل با اعالم اسامی 
مبتالیان به کرونا که موظف به حضور در قرنطینه 

خانگی هستند بر آنها نظارت کنند«. 
احتمال بازگشت  محدودیت ها به خوزستان 
استان خوزستان در شرایطی به باور سعید نمکی، 
وزیر بهداشت و درمان در اپیدمی نسبتا سنگینی از 
کووید۱۹- قرار دارد که به باور او پیک بیماری در 
این استان تا چند روز دیگر افت خواهد کرد. وی 
 ICU همچنین افزود: »نیازهای بیماران بستری در
بیمارستان های خوزستان را لحظه به لحظه رصد و 
پیگیری می کنم. در تالشیم تا کمبودها را جبران 
کنیم.« این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که 
علیرضا افشار نماینده ویژه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از احتمال افزایش محدودیت ها 
در استان خوزستان به خاطر کرونا خبر داد. وی 
همچنین گفت: تصمیمات در این زمینه به ستاد 
مرکزی مبارزه با کرونا در استان واگذار شده و 
براساس شرایط مسئوالن این استان می توانند 

تصمیم گیری کنند.

 قربان صدقه  رفتن  پرستاران از ترس بود
 کتک زدن تان نشانه چیست؟ 

نیروی انتظامی
از نیروی انتظامی درخواست داریم که گشت شبانه در ته خط 
نازی آباد خیابان شهید خالقی پور داشته باشند زیرا نزدیک به 
یک هفته است که دزدی هایی شبانه از مغازه ها و خانه های مردم 
می شود و اهالی محل را با دلهره روبه رو کرده است. از مسئوالن 
نیروی انتظامی منطقه ۱۶ درخواست داریم که نیروهای شبانه خود 

گشت هایی مستمر در این خیابان داشته باشند.
یک شهروند از تهران

آب کشاورزی
روستای سیاه اسطلخ از لحاظ آب برای کشاورزی با مشکالت 
زیادی روبه رو است. در حالی که با این پربارشی امسال و آب 
فراوان بودن آبهای این روستا را کانال زده اند و به رضوانشهر 
می فرستند از مسئوالن تقاضا داریم که به مشکالت این اهالی 

رسیدگی کنند.
جمعی از اهالی روستای سیاه اسطلخ

جوابیه وزارت کشور
پیرو درج مطلبی درخصوص تمدید دفترچه های معلولین 
به اطالع می رساند: بر اساس دستور اداری صادر شده از سوی 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از تاریخ ۱3۹۹/3/۱ تمدید 
اعتبار دفترچه درمان حذف شده است و دیگر نیازی به مراجعه 
حضوری جهت تمدید دفترچه نمی باشد. افراد می توانند از راه های 

زیر استحقاق اعتبار دفترچه را بصورت آنی چک نمایند:
۱- شماره گیری کد # ۱۴2۰*۴*

2- شماره گیری # ۱۶۶۶*
    medical.tamin.ir 3- مراجعه به سایت

      darman.tamin.ir  ۴- مراجعه به سایت

آرمان ملی- رها معیری: وزیر بهداشت و درمان می گوید »اپیدمی کرونا در خوزستان نسبتا سنگین است« و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
تهران پیش بینی ابتالی 14 تا 20 درصد ساکنان این کالنشهر 15 میلیون نفری را کرده است. آمارها نیز نشان می دهند که وضعیت در استان های 
کرمانشاه و کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر همچنان قرمز است و موارد بستری در این مناطق هر روز افزایش پیدا می کند. وقتی 
این پازل ها را کنار یکدیگر می گذاریم به یک تصویر واحد می رسیم، تصویری از موج دوم و سوم کرونا در خوش خیالی مردمی که هنوز به این باور 
نرسیده اند که مرگ فقط برای همسایه نیست، کما اینکه با همه هشدارهای مسئولین نسبت به سهل انگاری مردم در رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی در استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز، هم اکنون این مناطق از کشور با افزایش فزاینده موارد بستری روبه رو هستند 

و طولی نخواهد کشید که شمار استان های قرمز از پنج استان به هشت استان برسد. 

وحید استرون   
روزنامه نگار

آرمان ملی- منیره چگینی: هنوز وضعیت 
حدود ۱۴ میلیون دانش آموز برای سال تحصیلی 
۹۹-۱۴۰۰ کامال مشخص نیست و والدین هنوز 
نمی دانند که در شرایطی که ممکن است مدارس 
زوج و فرد باشند یا آموزش های آنالین و مجازی 
مانند سال تحصیلی کنونی، دانش آموزان را خانه  
نشین کند، بر سر دوراهی ثبت نام دانش آموزان شان 
و پرداخت شهریه های مدارس )مخصوصا در 
مدارس غیرانتفاعی که شهریه های سال تحصیلی 
آنها باالست( مانده اند. حتی وزیر نیز به عنوان عالی  
رتبه ترین مقام وزارتخانه آموزش و پرورش پاسخ 
روشنی به خانواده ها نداده و از سناریوهای مختلف 
برای سال تحصیلی آینده سخن می گوید. طبق 
گفته آخرین گفته محسن حاجی میرزایی، برنامه 
چگونگی فعالیت مدارس از شهریورماه امسال، 
به زودی )احتماال در هفته جاری( ابالغ خواهد شد. 
وزیر آموزش و پرورش اشاره ای نیز به طرح زوج و 
فرد مدارس در شهرهای پرجمعیت کرده است و 
گفته: »۴۰ درصد مدارس در مناطق کم جمعیت 
روستایی و شهری هستند و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانیم دانش آموزان را در هر کالس 
تحت آموزش داشته باشیم و روال همیشگی برقرار 
است اما در مناطقی با تعداد باالی دانش آموزان 
ناگزیر به تغییر برنامه ها هستیم، زمان آموزش را به 
دو بخش سه روزه تقسیم می کنیم به این ترتیب که 
3 روز حضوری و 3 روز آموزش غیرحضوری باشد 
همچنین تعطیلی پنج شنبه مدارس را لغو کردیم 

تا ۶ روز آموزشی داشته باشیم«. 
اما این صحبت های وزیر و مسئوالنی که با 
شک از خانواده ها می خواهند در مدارس برای 
سال تحصیلی آینده ثبت نام کنند، پاسخی به این 
پرسش های پرتکرار والدین که دائم به یکدیگر 
می گویند »برای سال تحصیلی آینده چه کنیم؟« 
»امسال، مدارس اصال باز است یا نه؟«، »غیرانتفاعی 
ثبت نام کنیم یا دولتی؟«، »اگر مدارس قرار است 
آنالین باشد چرا غیرانتفاعی ها افزایش قیمت 
داشتند؟«، »اصاًل اگر بچه به مدرسه برود و کرونا 

بگیرد چه کنیم؟«، نیست. با این حال درهای برخی 
مدارس شهر برای ثبت نام دانش آموزان باز شده 
و بنرهایی هم روی در و دیوار مدرسه نصب شده 
و مدیران مدارس از خانواده ها خواسته اند که از 
شنبه تا چهارشنبه به دفتر مدرسه برای ثبت نام 
دانش آموزانشان مراجعه کنند. این بنر در حالی 
روی دیوار مدارس خودنمایی می کند که بارها 
مسئوالن آموزش و پرورش از خانواده ها خواسته اند 
که به خاطر ویروس کرونا به صورت آنالین ثبت نام 

دانش آموزانشان را انجام دهند. 
   خانواده ها چه می گویند؟ 

خانواده ها اولین سؤالی که می پرسند این است 
که آیا مدارس واقعا باز می شوند و اگر هم باز شوند 
آیا مدیران می توانند سالمت دانش آموزان را 
تضمین کنند؟ مریم احمدی یکی از همین اولیا 
است، او هنوز تصمیم نگرفته که فرزندش را برای 
پایه پنجم ابتدایی ثبت نام کند یا نه؟ وی می گوید: 
»چندباری به مدرسه مراجعه کردم و به این نتیجه 
رسیدم که وضعیت آموزش مشخص نیست. مدیر 
مدرسه می گوید که هنوز بخشنامه ای صادر نشده، 
با اینکه گفتند از ۱5 شهریور مدارس باز می شود اما 
مدیران می گویند چیزی ابالغ نشده. در اخبار هم 

می گویند وضعیت تهران مناسب نیست. نمی توانم 
اجازه دهم که دخترم به مدرسه برود. سیستم 
ایمنی بدنش ضعیف است. با همسرم تصمیم 
گرفتیم که برای درس های مهمش معلم خصوصی 
بگیریم«. سعیده زارعی مادر دانش آموز امیر عطا 
که دانش آموز کالس چهارم است هم مثل خیلی 
از مادران دیگر برسر دوراهی ثبت نام فرزندش 
مانده است. او می گوید: از مدیر مدرسه پرسیدم، 
گفت امسال اعالم کردند از ۱5 شهریور مدارس 
باز می شود اما هنوز رسماً به مدارس ابالغ نکردند. 
درباره وضعیت سالمتی بچه ها هم می گویند نگران 
نباشید اما مگر می شود. با این وضعیت هنوز تصمیم 

نگرفتم که بچه ام را در مدرسه ثبت نام کنم.
   والدین ثبت نام کنند 

پرورش  و  آموزش  مسئوالن  اینکه  با 
سناریوهای مختلفی را برای سال تحصیلی جدید 
در نظر گرفته اند و آنها بارها اعالم کرده اند که 
آموزش های ترکیبی را برای این سال تحصیلی 
در نظر می گیرند، باز هم هستند خانواده هایی 
که حضوری به مدارس مراجعه می کنند و 
از نگرانی هایشان می گویند. در پاسخ به این 
دغدغه ها، مسئول ستاد ثبت نام سال تحصیلی 
جدید مدارس می گوید: خانواده ها باید بدانند که 
جریان تعلیم و تربیت در مدرسه اتفاق می افتد و 
اگر خانواده ای دانش آموزش را در مدرسه ثبت نام 
نکند تخلف انجام داده است. قطعاً سالمتی 
دانش آموزان برای ما در اولویت است و برای 
همین موضوع در حال نهایی کردن مدل های 
گوناگون آموزش در نقاط مختلف کشور هستیم. 
او در پاسخ به اینکه برخی خانواده ها می خواهند 
معلم خصوصی بگیرند تا دانش آموزشان در خانه 
درس بخواند هم می گوید: دانش آموز باید در 
مدرسه ثبت نام کند و دانش آموزان هم باید با 
جریان آموزشی مدرسه همراه شوند. خانواده ها 
باید به برنامه های ما اعتماد داشته باشند و آنها 
باید بدانند که وقتی دانش آموز ثبت نام نکند قطعا 

در امتحانات هم نمی تواند شرکت کند.

»آرمان ملی« بررسی می کند     

دانش آموزان در انتظار تصمیم آموزشي 1400 
     برنامه چگونگی فعالیت مدارس به زودی ابالغ خواهد شد

  والدین دانش آموزان در دو  راهی شیوع کرونا و وضعیت فرزندانشان هستند

بیماران کرونایی قرنطینه را رها می کنند 
      »آرمان ملی« از آخرین وضعیت شیوع کرونا گزارش می دهد    

   فشار اقتصادي و امرار معاش سبب شده تا بیماران کرونایي قرنطینه را رهاکنند 
     هر دقیقه دو نفر به کرونا مبتال می شوند



رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: برخی مردم 
با کم شدن تعداد بیماران بستری یا کاهش محدودیت ها تصور 
می کنند که بیماری کرونا پایان یافته و می توانند زندگی عادی 
خود را دنبال کنند که این پندار اشتباه است.دکتر سید محمد 
جزایری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار 
داشت: مردم باید بدانند که به زودی نمی توانند زندگی عادی 
خود را آغاز کنند و همچنان باید توصیه های بهداشت فردی 
مانند فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و شست و شوی مرتب 
دست ها با آب و صابون را به طور جدی رعایت کنند. وی افزود: 
هرچند برخی کشورها مانند نیوزیلند ادعای پیروزی بر ویروس 
کرونا کردند و به همین دلیل فاصله گذاری اجتماعی را کاهش 
دادند اما درست بودن این موضوع در آینده مشخص می شود. 
این ویروس شناس پزشکی خاطرنشان کرد: مشابه چنین 
ادعاهایی حتی از چین و کره جنوبی  هم شنیده بودیم ولی 
گذشت زمان ثابت کرد که تحلیل های آنها چندان دقیق نبوده 
است بنابراین از شنیدن برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در 
نیوزیلند ذوق زده نمی شویم و در آینده نه چندان دور مشخص 
می شود که آیا آنان تصمیم درست اتخاذ کرده اند. جزایری 
تاکید کرد: به اعتقاد من این موضوع با واقعیت ویروس منطبق 
نیست و همچنان باید بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی 
به دقت رعایت شود. وی با یادآوری اینکه کشور سوئد از ابتدا 
معتقد به اعمال فاصله گذاری اجتماعی نبود، گفت: دولتمردان 
این کشور به دالیل سردی هوا و باال بودن افراد مسن و در نتیجه 

باال بودن افسردگی، معتقد بودند فاصله گذاری اجتماعی به 
تشدید این موضوع می انجامد و اعتقادی به رعایت آن نداشتند. 
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران ادامه داد: دولتمردان 
این کشور با محاسبه هزینه فایده، فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نکردند اما در حال حاضر دچار آمار باالی فوتی شدند و به 
همین دلیل مسووالن این کشور زیر فشار سنگین افکار عمومی 
هستند و مغز متفکر این ایده هم که فردی غیر سیاسی و از زمره 
دانشمندان در علم همه گیر شناسی بود  از مردم عذرخواهی 

کرده است.
 کرونا در هوای گرم از بین نمی رود

جزایری تاکید کرد: هرچند افزایش میزان رطوبت و باال رفتن 
درجه حرارت سبب کاهش فعالیت ویروس می شود اما بررسی ها 
نشان داده که کووید ۱۹ در هوای گرم از بین نمی رود و فقط میزان 
سرایت بیماری قدری کاهش پیدا می کند. وی افزود: ویروس در 
این شرایط همچنان وجود دارد ولی قدرت سرایت آن کاهش پیدا 
می کند. این موضوع به معنی وجود نداشتن ویروس نبوده و در 
نتیجه نمی توان ادعا کرد که این بیماری در فصل تابستان یا در 
مناطق گرمسیر وجود ندارد. وی ادامه داد: مردم از مدت ها قبل 
منتظر هوای گرم برای کاهش انتشار بیماری کرونا بودند، این باور 
بر مبنای خبرهای منتشره در مورد احتمال از بین رفتن ویروس 
کرونا در تابستان انجام شده است. این ویروس شناس ادامه داد: 
مردم اگر در فصل تابستان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند 
و رفتارهای قبل از شیوع بیماری کرونا را داشته باشند به احتمال 

زیاد بیشتر در معرض ابتال بیماری قرار می گیرند و تعداد افراد 
بیمار بیشتر می شود.جزایری گفت: اگر رفتارهایی مانند دست 
دادن، رفت و آمد خانوادگی، حضور در مکان های عمومی و 
برگزاری مجالس غزا و عروسی ادامه یابند، زنجیره انتشار بیماری 
قطع نخواهد شد. وی افزود: در استان های جنوبی کشور که درجه 
هوا باال است مانند هرمزگان و خوزستان این ویروس همچنان در 
حال انتشار است، در حالی که بنابه اعتقاد برخی درجه حرارت در 
این مناطق باال است، این موضوع نباید اتفاق می افتاد اما در آن 

هوای گرم، ویروس همچنان وجود دارد.
 مردم در مکان های عمومی ماسک بزنند

وی به مردم توصیه کرد که تا زمانی که کار ضروری ندارند از 
منزل خارج نشوند و در هر مکانی که حضور دارند نکات بهداشت 
فردی رعایت کنند و در مکان های عمومی حتما ماسک بزنند. این 
ویروس شناس پزشکی افزود: هرچند محدودیت ها کاهش یافته 
اما شرایط عادی نشده است. امکان تردد مردم با ناوگان حمل و 
نقل عمومی مانند مترو فراهم شده اما نحوه رفتار مردم نباید 
مانند قبل از کرونا باشد. جزایری با یادآوری اینکه مردم کمتر 
توصیه های بهداشت فردی را رعایت می کند، گفت: بسیاری از 
کشورها، توصیه های بهداشتی را رعایت می کنند اما ما چندان 
توجهی به این موضوع نداریم. رئیس شبکه بیماری های ویروسی 
ایران تصریح کرد: مردم باید بهداشت فردی را رعایت کنند تا 
کمتر دچار آسیب های ناشی از این بیماری شوند بنابراین به آنان 

توصیه می شود این موارد را به شدت رعایت کنند.

یک ادیکتولوژیست گفت: گروه های خاصی 
وجود دارند که می توانند در برابر کرونا آسیب 
پذیرتر باشند که یکی از این جمعیت ها افرادی 
هستند که مبتال به سوء مصرف مواد مخدر، 
محرک یا دخانیات هستند. هومن شریفی 
ادیکتولوژیست دانشگاه اظهار کرد: اعتیاد 
از جمله مسائل اجتماعی بوده که به عنوان 
مهم ترین و اولویت دارترین آسیب اجتماعی در 
کشور شناخته می شود. وی افزود: بدون شک 
کنترل موادمخدر محرک و داروهای غیر مجاز 
چند وجهی باید به صورت سیستماتیک انجام 
شود چرا که این مهم نیازمند علم سازمان یافته 
و بنا کردن اقداماتی مبنی بر شواهد علمی است. 
مسئول کلینیک کاهش آسیب بیمارستان 
مسیح دانشوری با اشاره به اقدامات انجام شده 
در راستای کنترل و کاهش استفاده از مواد 
مخدر ادامه داد: با همکاری حداکثری مراکز 
علمی و دانشگاهها در سطح کشور که در این 
راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته 
است. شریفی تاکید کرد: با ابالغ سیاست های 
کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی در مهر ماه سال ۱3۸5 تاکنون، 
یعنی طی ۱۴ سال اخیر تعداد زیادی از 
طرح های پژوهشی در ابعاد مختلف اعم از 
شیوع شناسی مصرف مواد، بررسی وضعیت 
نگرش مردم به مواد، ارزشیابی میزان اثربخشی 
اقدامات کاهش تقاضا و مبارزه با عرضه مواد، 
تدوین پنج سند جامع شامل پیشگیری، درمان، 
مقابله، اجتماعی شدن و تحقیقات به عنوان 
نقشه راه مبارزه، تبیین خسارت های ناشی 
از اقتصاد مواد مخدر بر فرد، جامعه و دولت، 
اشتغال بهبود یافتگان و نظایر آن انجام شده 
است. وی افزود: طی ۱۴ سال اخیر بیش از ۷۰۰ 
فقره پایان نامه در مقاطع تحصیلی کارشناسی 
ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور برای 
تقویت پشتوانه های علمی کنترل سوء مصرف 
مواد، انجام شده است. مسئول کلینیک کاهش 
آسیب بیمارستان مسیح دانشوری تصریح کرد: 
در حال حاضر به نظر می رسد الگوی مصرف 
مواد براساس نتایج شیوع شناسی در جمعیت 
عمومی کشور به ترتیب اولویت تریاک و فرآورده 
نا، شیشه و هروئین  های جانبی، ماری جوا
است.به گفته این ادیکتولوژیست دانشگاه 
نباید فراموش کنیم که به دلیل ترویج باورها و 
نگرش های اشتباه، شاهد مصرف بدون تجویز 
پزشک و هم زمان داروهای مخدر نظیر متادون 
و ترامادول با مواد مخدر و محرک و توهم زاها 
از سوی برخی از افراد جامعه بوده که اینگونه 
مصارف بدون تجویز و هم زمان، موجبات فوت 
برخی از بیماران را فراهم نیز کرده است. وی 
گفت: در حال حاضر تمام مردم دنیا در معرض 

ویروس کرونا هستند ولی باید در نظر بگیریم 
که گروه های خاصی وجود دارند که می توانند 
آسیب پذیرتر باشند که یکی از این جمعیت ها 
افرادی هستند که مبتال به سوء مصرف مواد 
مخدر، محرک یا دخانیات هستند. شریفی 
افزود: ویروس کرونا به طور مشخص به ریه ها 
آسیب می رساند و کسانی که از مواد دخانی یا 
از سیگارهای الکترونیک استفاده می کنند و 
کسانی که مصرف کننده ماری جوانا هستند، به 
شدت در معرض خطر هستند. وی تاکید کرد: 
استعمال دخانیات و سیگارهای الکترونیک 
موجب از بین رفتن بافت ریه، التهاب و کاهش 
توانایی پاسخ ریه به عفونت ها می شود. مسئول 
مسیح  بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک 
دانشوری در بخش دیگری درباره افرادی که 
از فرآورده های اپیوئید استفاده می کنند نیز 
توضیح داد: این افراد با شدت بیشتری در 
معرض خطرات ناشی از ویروس کرونا هستند؛ 
چرا که فرآورده های اپیوئیدی با اثر بر ساقه مغز 
تعداد و عمق تنفس را کاهش می دهند. وی 
افزود: این افراد بسیار مستعد تر به عفونت ریوی 
می شوند و با کاهش سطح اکسیژن شریانی، 
التهاب ریوی شدید تری در این افراد ایجاد 
خواهد شد. شریفی افزود: هایپوکسی ناشی 
از مصرف تریاک و فرآورده های آن، نه تنها 
به ریه ها آسیب میزند بلکه می تواند سیستم 
قلبی- عروقی و عروق مغزی را تحت تاثیر قرار 
دهد، البته فراموش نمی کنیم که اپیوئیدها 
بسیاری از عالئم مثل آبریزش بینی یا حتی 
سرفه ها را کاهش می دهند ولی در نهایت با 
این اثرات کاذب فرد متوجه وخیم تر شدن 
شرایطش نخواهد شد. مسئول کلینیک کاهش 
آسیب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ادامه 
داد: کسانی که متامفتامین مصرف می کنند با 
انقباض عروق ریه مبتال به فشارخون ریوی، 
مشکالت قلبی- عروقی )کاردیومیوپاتی( و 
التهاب ریوی می شوند و خطر مهم دیگری 
که افراد معتاد را تهدید می کند احتمال باالی 
آلودگی این افراد با پارافرنالیا یا آالت و ادوات 
دودکشی به ویروس کرونا است. وی بسته های 
سیگار، شلنگ و سر قلیان، کارتریج سیگار 
الکترونیک، وسایل استنشاق یا تزریق مواد 
مخدر و محرک را از عوامل منتقل کننده های 

آلودگی سطحی ویروس ذکر کرد.
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ذره بیــــن
شهردار قم خبرداد

افتتاح و کلنگ زنی۸۸9 پروژه تا پایان سال 
شهردار قم گفت: نزدیک به ۸۸۹ پروژه را تا پایان سال بهره 
برداری و کلنگ زنی می کنیم که شادابی و توسعه شهر را 
محقق خواهد کرد و ۱۱۰ مورد از این پروژه ها با اعتبار بیش 
از ۸۶۰۰ میلیارد ریال در دهه کرامت افتتاح یا آغاز می شود. 
سیدمرتضی سقائیان نژاد عصر روز چهارشنبه در آیین تقدیر از 
عوامل جهادی و پرسنل فعال شهرداری قم در مقابله با بحران 
ویروس کرونا و افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
۱۱۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ترافیکی، فناوری، 
سرمایه گذاری، فضای سبز و زیباسازی شهرداری قم با تاکید بر 
اینکه با تمام این مسائل شهر موجودی زنده است و شهرداری 
همواره امور مرتبط با نظافت، حمل و نقل، فضای سبز و... را 
پیگیری کرده و انجام میداد تصریح کرد: همچنین هیچ یک از 
این مشکالت موجب نشد که پروژه های عمرانی تعطیل شود.

شهردار قم اذعان کرد: نه تحریم، نه کرونا و نه حوادث طبیعی 
ما را متوقف از این نکرده که به خادمی خود برای مردمی شریف 
قم ادامه دهیم. وی با تاکید بر اینکه سه سال است که تالش 
می کنیم دهه کرامت را آنطور که می توانیم به صورت کریمانه 
در قم برگزار کنیم اظهار کرد: به همین خاطر پروژه ها را به چهار 
فاز تقسیم کردیم و بخشی را در دهه کرامت، بخشی در هفته 
دولت، بخشی در هفته دفاع مقدس و بخشی را در دهه فجر 
افتتاح می کنیم. وی با اشاره به پروژه هایی که در سال ۹۹ به 
بهره برداری می رسد گفت: پروژه هایی در ۶ ماهه نخست سال 
افتتاح می شود که باالی 2 هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه 
شده که شامل شهربازی غدیر و علوی، تله سیژ بوستان علوی، 
باغ پرندگان، سوله های بحران منطقه هشت، بوستان کوثر، 
تابلیه بلوار کارگر، بوستان خضرنبی، بوستان زائر، بوستان 
یک و هفت منطقه هشت، فاز سوم بلوار روحانی، تقاطع 
ولیعصر، تقاطع بلوار فردوسی و بلوار پیامبر اعظم، پیاده راه 
ارم، ساختمان اداری مناطق دو و سه، خیابان شهیدان برقعی 
و... است .سقائیان نژاد بیان کرد: پروژه های رمپ D پل ۹ دی، 
تقاطع جعفریه و کمربندی امام علی، تابلیه نیروی هوایی، 
سوله های ورزشی مناطق دو، سه، چهار و پنج، فاز اول متروی 
قم با 3 ایستگاه نیز در نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد.

   رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران:  

کرونا به زودی پایان نمی یابد

 ساخت واکسن
 پایان کرونا است؟ 

جهان بدون اینکه واکسنی برای مقابله 
با کرونا در اختیار داشته باشد به سمت 
راه حل هایی جایگزین رفته است؛ راه حل هایی 
از مانند فاصله اجتماعی، تعطیلی، دورکاری 
و کارهایی شبیه به این. اما واقعیت این است 
که شرایط جهانی در این مورد بحرانی است؛ 
اگرچه فرایند بازگشایی زندگِی اقتصادی-

اجتماعی در کل دنیا به تدریج آغاز شده 
است. کشورهای مختلف دنیا در حال رقابت 
با یکدیگر برای تولید واکسن هستند و تا 
امروز بیش از ۹۰ واکسن از طرف دولت ها، 
شرکت ها و بخش خصوصی در حال تولید و 
آزمایش است. چندین مورد واکسن سازی هم 
به سمت آزمایش روی انسان حرکت کرده اند 
و خبرهای امیدبخشی برای تولید واکسن به 
ما می دهند. ایرنا نوشت، اما واقعیت این است 
که ما هنوز به درستی نمی دانیم آیا واکسن 
اثرگذار خواهد بود یا نه. ما نمی دانیم که آیا 
واکسن می تواند ما را در برابر این ویروس 
برای همیشه ایمن کند یا نه و البته این خبر 
امیدوار کننده ای نیست. برای اینکه یک 
واکسن به خوبی عمل کند حداقل چهار 
عامل را باید در نظر گرفت: چقدر یک واکسن 
مؤثر است؟ کی آماده خواهد شد؟ چقدر در 
دسترس خواهد بود؟ و نهایتا جهان چه کاری 
در قبال این واکسن و این ویروس انجام خواهد 
داد؟ در این گزارش این ۴ پرسش را بررسی 

می کنیم.
 تولید واکسن کرونا مؤثر است؟

احتماالً بیش از یک واکسن برای بیماری 
کووید ۱۹ تولید شود. اما میزان اثر آنها قطعا 
متفاوت خواهد بود و همه چیز به رفتار بدن و 
ویروس وابسته است. بهترین حالت این است 
که بدن با دریافت واکسن برای همیشه در 
برابر ویروس ایمن شود. این حالت را در قبال 
واکسن هایی مثل آبله مرغان تجربه کرده ایم. 
حالت دوم وقتی است که واکسن سیستم 
ایمنی بدن را راهنمایی می کند تا قبل از 
اینکه ویروس بتواند به بدن آسیب برساند بدن 
به آن واکنش نشان دهد و آن را از بین ببرد. 
در این حالت بدن عالئم خفیفی از بیماری را 
تجربه می کند و سپس ایمن می شود. بعضی 
از واکسن های آنفوالنزا این تأثیر را دارند. 
اما این شرایط برای وقتی است که ویروس 
جهش جدی نداشته باشد. بعضی ویروس ها 
جهش های جدی دارند و در عمل واکسن را 
از کار می اندازند؛ چون بدن با ویروس کاماًل 
جدیدی مواجه می شود که برای مقابله با 
آن آماده نیست. شواهد نشان می دهند که 
ویروس کرونا از جمله ویروس هایی است که 
جهش های عجیبی نخواهد داشت. این یعنی 
واکسنی که ساخته می شود احتماالً چند سال 
می تواند بدن را در مقابل ویروس ایمن کند 
اما نمی تواند برای سال های طوالنی و تا آخر 
عمر فرد را ایمن کند. همچنین این واکسن 
احتماالً در گروه های سنی مختلف شکل های 
مختلفی داشته باشد. ممکن است سیستم 
ایمنی برخی افراد کاًل به واکسن واکنش 

مثبتی نشان ندهد.
 انتظاری تقریبا طوالنی

هیچ زمان دقیقی برای تولید واکسن کرونا 
نمی توان اعالم کرد. ممکن است در ماه های 
آینده این واکسن کشف شود و یا چند سال 
طول بکشد و موفقیتی حاصل نشود. این مساله 
اثرات عمیقی بر تصمیمات ما برای سالمت 
عمومی خواهد داشت. تاریخچه واکسن ها کمی 
ما را ناامید می کند چون زمان زیادی طول 
کشیده است تا واکسن ها ساخته شوند برای 
مثال واکسن اوریون که رکورد سریع ترین زماِن 
تولید را در اختیار دارد چهار سال طول کشیده 
است و تولید برخی دیگر از واکسن ها ده ها سال 
طول کشیده است. زمان تولید واکسن کرونا 
بسیار اهمیت دارد. این ویروس همچنان در 
حال گسترش است اما باید توجه کرد که طی 
دو سال آینده هم هنوز بخش بزرگی از جمعیت 
جهان خواهند بود که به ویروس مبتال نشده اند 
و در برابر این بیماری آسیب پذیر خواهند بود.

تولید یک واکسن کارآمد نیاز به هزینه های 
فراوان و آزمایش های گسترده دارد و این 
چیزی نیست که در زمان کوتاه ممکن باشد. 
تا زمانی که یک واکسن نتواند اثربخشی خود 
را اثبات کند به تولید انبوه نمی رسد. همین 
باعث می شود که هزینه  و زمان زیادی صرف 
تولید واکسن شود بدون آنکه لزوماً نتیجه ای 
به دست بیاید. به همین خاطر بسیاری از 
شرکت های بزرگ داروسازی چندان تمایلی 

به سرمایه گذاری روی تولید واکسن ندارند.
 واکسن کرونا؛ دور و کمیاب

یکی از عمده ترین موانع اثربخشی واکسن 
مسئلۀ توزیع است. برای رسیدن به ایمنی 
وسیع موسوم به ایمنی جمعی، بین ۶۰ تا 
۹۰ درصد افراد باید به بیماری )از نوع خفیف 
تا شدید( مبتال شوند تا امکان ابتالی باقی 
جمعیت پایین بیاید. به این ترتیب باید واکسن 
بخش بزرگی از جمعیت جهان را در بر بگیرد و 
مشخص نیست که چنین اتفاقی در تمام جهان 
بیفتد. میلیاردها دوز واکسن باید توزیع شوند 
و واقعیت این است که زیرساخت های موجود 
نمی توانند چنین حجمی از واکسن را تولید و 
توزیع کنند. با توجه به جنس ویروس نمی توان 
یک خط تولید و خط مونتاژ را راه انداخت و 
واکسن را تولید کرد. انواع مختلف واکسن ها که 
روی قطعات ویروسی، ویروس های غیر فعال و... 
کار می کنند نیاز به شیوه تولید به خصوصی دارد 
و با توجه به الگوی عمل ویروس انواع مختلفی از 

واکسن را برای اقشار مختلف نیاز داریم. 

گــزارش

کرونا در کمین مصرف کنندگان مواد مخدر

 

 

 

 

 

 عمومی )نوبت اول( آگهی مناقصات

 

یان واجد سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معامالتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مناقصات عمومی به شرح ذیل به متقاض
 شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید .

 بصورت تحویل در محل.میلیمتر  6تا  0مناقصه خرید ماسه شسته  -1

 خرید لوله مورد نیاز پل رمپی پروژه ولیعصر )عج( جهت ساخت هندریل. -2

 خرید ورق مورد نیاز پل رمپی پروژه ولیعصر )عج( جهت ساخت هندریل. -3

 عملیات اجرای حفاری شمع های پروژه تقاطع روحانیت. -4

 عملیات اجرای سازه تقاطع روحانیت. -5

 ورزشی شهرداری قم. عملیات اجرای اسکلت بتنی مجموعه -6

 گانه شهرداری قم. 8عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح سنگی از معدن شهید مولوی به سطح مناطق  -7

مبلغ تضمین شرکت  مبلغ برآورد )ریال( شرح کار
 در مناقصه

مدت 
پیش  تعدیل قرارداد

هزینه خرید  نحوه پرداخت پرداخت
 اسناد )ریال(

مهلت و محل 
 دریافت اسناد

تحویل  مهلت
 اسناد

زمان 
 بازگشایی

خرید ماسه 
 درصد نقد 60 ندارد ندارد ماه 4 1.000.000.000 20.000.000.000 شسته

 درصد تهاتر 40

2.000.000 

08/04/99 
 لغایت

21/04/99 
 واحد پیمان

21/04/99 
 واحد حراست

22/04/99 
 10ساعت 

سالن جلسات 
 سازمان

 درصد نقد 70 ندارد ندارد روز 20 365.300.000 7.305.000.000 خرید لوله
 درصد غیر نقد30

 درصد نقد 70 ندارد ندارد روز20 245.000.000 4.894.500.000 خرید ورق
 درصد غیر نقد30

 درصد نقد 60 ندارد دارد ماه 6 440.000.000 8.737.182.794 حفاری شمع
 درصد تهاتر 40

عملیات 
 درصد نقد 70 ندارد دارد ماه 6 330.000.000 6.581.113.500 اجرای سازه

 درصد غیر نقد30
بارگیری و 
درصد غیر  100 ندارد ندارد ماه 12 1.350.000.000 27.000.000.000 حمل مصالح

 نقد
اسکلت بتنی 

مجموعه 
 ورزشی

 درصد نقد 100 ندارد ندارد ماه 4 620.000.000 12.348.925.000

 شرایط :

  الزم : اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق کار مشابه و مورد تأیید سازمان توسعه و عمران قم.صالحیت 

 ا واریز وجه نقد به شماره تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، اوراق مشارکت )بی نام( و ی
 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم . 1006220288حساب سپرده 

 . محل دریافت ، تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه : قم ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری و اداری ناشران طبقه پنجم 

  و عمران قم واریز گردد. بنام سازمان توسعه ملتنزد بانک  1979967692هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 

 . هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد 

   . سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد 

  معلم ، مجتمع تجاری و اداری ناشران طبقه پنجم متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم ، بلوار
 تماس حاصل فرمایند . 6381-6380داخلی  025-37840660مراجعه و یا با شماره تلفن 

 روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم
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حال سیدعلی صالحی 
خوب است

 رضا بهرام به 
کرونا مبتال شد

»ناجور«؛ نام اثر جدید 
»اسعدیان«

شنبه 
1399 .4 .7

5ذی القعده1441/   27ژوئن 2020
کیمیایی فیلم سهیلی را کلید زد 

سینمایی  فیلم   ۲ و   ۱ نسخه  ادامه  در 
»گشت ارشاد«، سعید سهیلی قسمت سوم 
این فیلم را کلید زد. فیلمبرداری فیلم  سینمایی 
»گشت ارشاد۳« به تهیه کنندگی وکارگردانی 
سعید سهیلی در تهران آغاز شد. در اولین روز 
از فیلمبرداری گشت ارشاد۳، مسعود کیمیایی 
بر سر صحنه حضور پیدا کرد و به صورت نمادین 
این فیلم را کلید زد و پالنی از فیلم را کارگردانی 
کرد. در اولین روز فیلمبرداری این فیلم ساعد 
سهیلی و پوالد کیمیایی به عنوان دو بازیگر 
اصلی فیلم جلوی دوربین رفتند و به زودی 
بازیگران دیگر فیلم نیز معرفی می شوند و جلوی 
دوربین خواهند رفت. فیلم سینمایی »گشت 
ارشاد« در سال ۹۱ و »گشت ارشاد۲« در سال 

۹۵ ساخته شده است.

»تومان« پروانه نمایش گرفت
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
برای فیلم »تومان« مجوز نمایش صادر کرد. 
به گزارش سازمان امور سینمایی و سمعی 
بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی در تازه ترین جلسه خود  که با 
حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با مجوز 
نمایش برای فیلم »تومان« به تهیه کنندگی 
سعید سعدی، کارگردانی و نویسندگی 
مرتضی فرشباف با درجه بندی سنی ۱۲+ 
موافقت کرد. داستان این فیلم روایت کننده 
زندگی فردی است که از راه شرط  بندی روی 
مسابقات اسب سواری و فوتبال تالش می کند 
یک شبه به ثروت برسد. میرسعید مولویان؛ 
مجتبی پیرزاده؛ پردیس احمدیه؛ ایمان 
صیادبرهانی و حامد نجابت  بازیگران این 
اثر سینمایی را تشکیل می دهند. »تومان« 
در سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
در بخش های بهترین کارگردانی، بهترین 
بازیگر نقش اول مرد،  بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین 
صدابرداری و صداگذاری نامزد دریافت 
جایزه شده بود که در این میان مرتضی نجفی 
توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری 

را از آن خود کند.

بهرام افشاری در »صحنه زنی«
بهرام افشاری به عنوان اولین بازیگر برای 
حضور در فیلم سینمایی »صحنه زنی« به 
کارگردانی علیرضا صمدی انتخاب شد. به 
سینمایی  پروژه  عمومی  روابط  گزارش 
»صحنه زنی«، بهرام افشاری به عنوان اولین 
بازیگر مرد این فیلم سینمایی به کارگردانی 
علیرضا صمدی انتخاب شد و نخستین تجربه 
خود را در کنار مهتاب کرامتی در  یک اثر 
سینمایی پشت سرخواهد گذاشت. افشاری 
در این فیلم اجتماعی که فیلمنامه آن را نیز 
صمدی به نگارش درآورده است، در نقشی 
پیشین  تجربه های  به  نسبت  پرچالشی 
خود ظاهر خواهد شد. این  فیلم پس از یک 
پیش تولید فشرده، بالفاصله وارد مرحله 
فیلمبرداری می شود. »صحنه زنی« یک درام 
اجتماعی با فضا و ایده ای متفاوت است که در 
بستری آسیب شناسانه به چالش های زندگی 

شخصیت ها در جامعه می پردازد.

ســــینما

کوتــــاه

رو در رو 
حبیب دهقان نسب: 

نیازمند سریال های خیابان خلوت کن هستیم
بازیگر سریال »گیل دخت« گفت: بدون شک فیلمنامه نویسان 
ما قدرت فراوانی دارند، اما باید برای نگارش انگیزه داشته باشند، 
این انگیزه به سفارش اثر از سوی سازندگان رابطه مستقیم دارد. 
ما در وضعیت کنونی نیازمند تولید آثاری هستیم که به اصطالح 
خیابان خلوت کن باشند. حبیب دهقان نسب پیرامون فعالیت های 
خود در عرصه بازیگری گفت: در حال حاضر مشغول بازی در سریال 
»گیل دخت« هستم، فیلمبرداری این اثر اسفندماه سال گذشته 
به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، اما به تازگی از پانزدهم 
خردادماه تولید اثر آغاز شده است. وی درباره مراحل تولید سریال 
»گیل دخت« اذعان کرد: این سریال ۵۰قسمت دارد و تاکنون 
نزدیک ۳۰قسمت آن ضبط شده است، در حال حاضر مراحل 
نگارش فیلمنامه و ضبط قسمت های جدید به صورت همزمان در 
حال انجام است و به احتمال فراوان تا پایان سال درگیر این پروژه 
طوالنی مدت خواهم بود. دهقان نسب درباره زمان پخش این سریال 
تاکید کرد: هنوز زمان مشخصی برای پخش به ما داده نشده است، 
منتها پخش آن از شبکه سوم سیما قطعی شده است. وی با تاکید 
بر ساخت سریال های بزرگ ادامه داد: بدون شک ساخت پروژه های 
سریالی بزرگ کمک شایانی به اشتغال بخش بزرگی از عوامل 
پشت صحنه سینما و تلویزیون می کند منتها به مراتب ما در بخش 
فیلمنامه نیازمند حمایت از فیلمنامه نویسان هستیم. اگر دست 
فیلمنامه نویسان در خلق ایده بازبوده و از لحاظ درآمد هم تامین 
شوند به واقع آینده روشنی روبه روی محصوالت ما قرار دارد. این 
بازیگر نوآوری در فیلمنامه نویسی را بخش کلیدی در موفقیت آثار 
سینمایی  و تلویزیونی خواند و تاکید کرد: گا ها در فیلمنامه نویسی 
با تکرار روبه رو می شویم، اتفاقی که باید برای آن فکری کرد، خلق 
فضا های تازه باعث می شود تا مخاطب بتواند با داستان های جدید 
آشنا شود، اگر می خواهیم به مرور زمان به تعداد مخاطبان سینمای 
کشور اضافه کنیم، هیچ راهی جز رشد در فیلمنامه نویسی وجود 
ندارد. وی در همین رابطه ادامه داد: در بخش سریال نویسی هم ما 
با مشکالتی روبه رو هستیم، بسیاری از سریال ها از لحاظ داستانی 
شبیه هم شده اند و شاید مخاطب با دیدن چند قسمت اول بتواند 
به راحتی تا انتهای اثر را حدس بزند، به همین دلیل ما نیازمند 
تغییرات جدی در بخش فیلمنامه سریال ها هم هستیم. این بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون جذابیت در فیلمنامه نویسی را عامل 
موفقیت برخی از سریال های خارجی دانست و اضافه کرد: ما در 
فیلمنامه نویسی با نبود ژانر روبه رو هستیم، برای بسیاری از ژانر ها 
فیلمنامه نوشته نمی شود و این اتفاق باعث می شود که داستان های 
آثارمان با تکرار روبه رو شود. بدون شک فیلمنامه نویسان ما قدرت 
فراوانی دارند، اما باید برای نگارش انگیزه داشته باشند، این انگیزه 
به سفارش اثر از سوی سازندگان رابطه مستقیم دارد. ما در وضعیت 
کنونی نیازمند تولید آثاری هستیم که به اصطالح خیابان خلوت کن 
باشند. دهقان نسب درباره سایر فعالیت های خود در عرصه بازیگری 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین پیشنهاد برای تلویزیون و 
سینما دارم که متون آنها برایم ارسال شده است، عالوه بر این سریال 
»ازسرنوشت« را در نوبت پخش دارم منتها هنوز زمان دقیقی برای 

پخش این اثر به ما اعالم نشده است.  

10فرهنگ وهنر  

بازیگر سریال »بوی باران« گفت: با توجه به شیوع 
دوباره بیماری کرونا و باالرفتن تعداد  مبتالیان از 
نظر من بازگشایی سینماها کامال اشتباه بوده و به 
هیچ عنوان اتفاق خوبی نیست. شهرزاد کمالزاده 
بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون فعالیت های 
خود در عرصه بازیگری گفت: متاسفانه امسال 
هنوز سر پروژه خاصی نیستم، قراربود فروردین ماه 
در یک پروژه به ایفای نقش بپردازم که به دلیل 
شیوع کرونا، پروژه متوقف شد. وی درباره دلیل 
کم کاری خود در سال اخیر اضافه کرد: به طبع 
به دلیل شیوع بیماری کرونا پیشنهادات بسیار کم 
شده است، البته چند پیشنهاد بازی داشتم که 
در نهایت به توافق نرسیدیم، واقعیت امر تصمیم 
گرفتم مدتی کار نکنم، سعی دارم تا انتخاب های 
با وسواس باالیی داشته باشم؛ زیرا دوست دارم 
در کاری بازی کنم تا عالوه بر اینکه برای روحیه ام 
خوب باشد، خود اثر نیز حرفی برای گفتن داشته 
باشد. بازیگر سریال »بوی باران« درباره احتمال 
فراموش شدن یک بازیگر در اثر کم کاری تاکید 

کرد: من اعتقاد دارم که اگر بازیگری با کم کاری 
از یاد برود همان بهتر که این اتفاق برایش افتاده 
و از خاطره مخاطبان پاک شود، من نزدیک به دو 
دهه بازیگری را تجربه کرده ام و حال اگر قرار است 
این ۲۰سال با چند سال کارنکردن رخ دهد یعنی 
کاری که انجام داده ام ارزشی نداشته که به راحتی 
از خاطر مخاطب پاک می شوم. وی در همین رابطه 
ادامه داد: حال اگر برخی بازیگران خوب ما سال ها 
کم کار شده و یا از خاطر می روند کمی داستانش 
متفاوت است، این اتفاق را باید از دست اندرکاران 
اصلی سینما پرسید، من تنها یک بازیگرم و شاید 
اگر مدتی کار نکنم فراموش شوم، اما اینکه چرا 
یک بازیگر خوب هم گاها فراموش می شود را باید 
از مسئوالن سینمایی پرسید. این بازیگر تلویزیون 
با اشاره به بی توجهی به پیشکسوتان اذعان کرد: 
بسیاری از بازیگران فقید ما در روزهای پایانی 
زندگی خودشان در شرایط بدی بودند و مدت ها هم 
بیکار بودند، اما کسی از آنها خبری نمی گرفت، اما 
متاسفانه به محض فوتشان تمام صفحات مجازی 

مملو از عکس آنها می شد. وی در همین راستا افزود: 
البته طی سال های گذشته عالقه به جوانگرایی 
وجود داشته و بسیاری سعی می کنند تا چهره های 
جدید به سینما معرفی کنند، شاید یکی از دالیل 
کم کاری پیشکسوتان همین باشد، در هر صورت 
بی توجهی به بازیگران پیشکسوت باید سریعتر حل 
شود تا قبل از اینکه بازیگری فوت کند بتوانیم کمی 
در زندگی کنار وی باشیم. کمالزاده درباره احتمال 
موفقیت در بازگشایی سینماها پس از شیوع کرونا 
خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
باالرفتن تعداد مبتالیان در هفته اخیر از نظر من 
بازگشایی سینماها کامال اشتباه بوده و به هیچ 
عنوان اتفاق خوبی نیست، شاید در حال حاضر 
سینما تحت فشار قرار گرفته، اما از نظر من همچنان 
باید توصیه های بهداشتی را جدی گرفت و نکات 
ایمنی را رعایت کرد، شاید بعداز بازگشایی سینماها 
تعدادی مخاطب هم در سالن حاضر شوند، اما بعید 
می دانم که به این زودی ها سینما به وضعیت قبلی 

خود بازگردد. 

محمد ا... یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی از اعالم آمادگی چند 
گروه موســیقایی برای برگزاری کنســرت در 
شهرهای دارای وضعیت سفید خبر داد. محمد 
ا...یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
آخرین وضعیت برگزاری کنسرت ها در تهران 
و سایر شــهرها پس از صدور مجوز از سرگیری 
فعالیت ها از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
توضیح داد: طی هفته های گذشــته جلســات 
متعددی بــا تولیدکننــدگان، تهیه کنندگان و 
دست اندرکاران حوزه موســیقی پیرامون نحوه 

برگزاری کنسرت در روزهای کرونایی برگزار 
کردیم که ماحصل آن انتشار بخشنامه ای 
بــود که براســاس آن دســتورالعمل 
بهداشتی و مالحظات مربوط به اجرای 
زنده موســیقی به اطالع مــردم عزیز 

رســید. وی افزود: آنچه ما در 
این بخشــنامه ها برای 
برگزاری کنســرت ها 

ارائه داده بودیم، برپایی اجرای زنده موســیقی 
به شــرط صدور مجوزهای الزم از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا و در وضعیت سفید قرارگرفتن 
شــهرهای میزبان بود. در این زمینــه تا حاال 
۳درخواست برای برگزاری کنسرت از سوی چند 
شرکت موسیقی به دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
ارائه شده اســت که به محض صدور مجوزهای 
الزم در این زمینه اطالع رســانی خواهد شــد. 
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا خالی بودن سامانه های فروش اینترنتی بلیت 
کنسرت ها نشان دهنده عدم استقبال خوانندگان 
و شرکت های برگزاری کنسرت است؟ بیان 
کرد: موضوع بلیت فروشــی کنسرت ها 
هم با توجه به شــرایط ویــژه کرونایی 
که در برگیرنده الزامات بهداشــتی بر 
اساس پروتکل ها است، نیاز به طی کردن 
فرآیندی دارد که همزمانی 
آن بــا مراحــل اداری، 

مقداری زمانبر است. 

مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد مطرح کرد
آخرین خبرها از آغاز مجدد کنسرت ها

سیدعلی صالحی، شاعر و منتقد 
ادبی پــس از جراحی قلــب باز، بنا 
به نظر پزشــکان وضعیــت باثباتی 
دارد و رو به بهبود اســت. سیدعلی 
صالحی شــاعر و منتقد ادبی که از 
۷۲خردادمــاه به دلیل عارضه قلبی 
در بیمارســتان بســتری بود،  روز 
چهارشنبه ۴تیر، عمل قلب باز انجام 
داد. به گفته نزدیکان وی، اکنون حال 
صالحی خوب است و در آی سی یو به 
سر می برد، بنابر اعالم پزشکان، عمل 
با موفقیت انجام شــده و وضعیت 
این شاعر رو به بهبود است. به علت 
همه گیــری، کرونا و دســتور اکید 
پزشک معالج،  صالحی در حال حاضر 

ممنوع المالقات است.

تســت کرونــای رضــا بهرام 
)خواننده پاپ( که مدتی در بســتر 
بیماری بــود، مثبت اعالم شــد. 
حسین توتونچیان مدیر برنامه های 
این خواننده گفت: نتیجه آزمایش 
کرونای این خواننــده مثبت اعالم 
شــد. وی افزود: وی حــدود ۵روز 
است که طبق گفته پزشک معالج 
ریه هایش درگیر این ویروس شده اند 
و هم اکنون در منــزل خود دوران 

قرنطینه را طی می کند.

سریال »ناجور«، به نویسندگی 
بابک کایــدان و کارگردانی همایون 
اسعدیان این روزها در مرحله نگارش 
فیلمنامه قرار دارد. نگارش ســریال 
»ناجور« به قلــم بابک کایدان ادامه 
دارد. این ســریال هفتمین تجربه 
کایدان در ژانر کمدی اســت. ایرج 
محمدی که تاکنون سریال »مانکن« 
را در شــبکه نمایش خانگی تهیه و 
تولیدکرده اســت برای دومین بار به 
سمت ساخت سریالی در این رسانه 
کرده اســت. همچنیــن همایون 
اســعدیان نیز بعداز ســاخت پنج 
سریال برای تلویزیون، اولین تجربه 
خود را در شــبکه نمایــش خانگی 
رقم می زنــد. راه بی پایان، بچه های 
خیابان، غول چراغ جادو و... از سریال 

های تلویزیونی این کارگردان است.

     شهرزاد  کمالزاده:  

بازگشایی سینماها اشتباه است

اطالعیه دست اندرکاران »شنای پروانه«
ما در برابر  سینما مسئولیت داریم

روابط عمومی فیلم سینمایی »شنای پروانه« به کارگردانی 
محمد کارت در اطالعیه ای با اشاره به استقبال مخاطبان از این 
فیلم، در عین حال بر حفظ سالمت مخاطبان تاکید کرده است. در 
متن این اطالعیه آمده است: »استقبال از »شنای پروانه« در اولین 
روزهای بازگشایی سالن های سینما در کشور، باردیگر مهر تاییدی 
بود بر عشق مخاطب به سینما و نشان داد مردم، تا چه حد نسبت 
به دیدن فیلم خوب در سالن سینما مشتاق  هستند. ضمن احترام و 
تعظیم به این حضور بی نظیر در روزهای سخت کرونایی، باید توجه 
همه دلسوزان و متولیان شهری، فرهنگی و بهداشت اجتماعی را به 
این واقعیت جلب کنیم که این سرمایه بزرگ اجتماعیـ   به ویژه 
در مقطع بحرانی حاضرـ  بیش از پیش نیازمند مراقبت و محافظت 
است. حاال که سینما باردیگر براساس پروتکل های بهداشتی و 
مقررات اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حیات 
خود را از سر گرفته، باید بدانیم که همه ما در برابر قلب تپنده حیات 
سینما مسئولیت داریم. »حفظ سالمت مخاطبان سینمای ایران« 
با اقداماتی چون ضدعفونی و سالم سازی فضای سالن های سینما، 
ارائه ماسک رایگان و یا ارزان قیمت به مخاطبان در ورودی سالن های 
سینما و همه اقدامات ضروری برای تامین این هدف، مشارکتی 
همگانی را طلب می کند که از صاحبان فیلم و دست اندرکاران 
سالن های سینما گرفته تا متولیان فرهنگی، شهری، بهداشت و 
درمان در آن دخیل هستند. بدیهی است تشکل هایی که در طول 
همه این سال ها، با حضور فعال و مستمر در حوزه فرهنگ و سینما، 
نشان داده اند نسبت به تامین خواسته های فرهنگی مردم )از تامین 
زیرساخت ها تا تولید محتوا( دغدغه دارند، این بار هم در شرایط 
بحرانی، تالش خواهند کرد تا سالن سینما، همچو خانه های مردم، 
امن باشد. باید این آتش را به پاس عشق وفادارانه مخاطبان پرشور 
سینمای ایران، به گلستان بدل کرد و این یک همت و همدلی 

جمعی و خالصانه را می طلبد.«

خبــــــر

داریوش ارجمنــد نبود نویســنده و بازیگر 
خــوب را عامــل بی رونقی بــازار ســریال ها 
می دانــد و می گوید با وجــود اینکه میز کارش 
پراز ســناریوهای پیشــنهادات برای بازی در 
مجموعه هــای تلویزیونی اســت، اما به نظرش 
هیچکدام ارزش ندارد در آنها بــازی کند. این 
بازیگر باسابقه علت اینکه سریال های تلویزیونی 
دیگر جذابیت و جایگاه گذشته را میان مخاطبان 
ندارند، اینگونــه عنوان کرد: اینکه ســریال ها 
دیگر مثل قدیم برای مخاطب جذاب نیســتند 
به این خاطر اســت که نویسنده درست ندارند، 
بازیگر درستی ندارند. متن و کسانی که متن را 
اجرا می کنند باعث جذابیت ســریال می شوند. 
تلویزیون خیلی زیاد برایش مهم نیست. بیشتر 
ترجیح می دهد مردم نیم ساعتی بخندند و بعد 

بروند پی کارشــان. ارجمند که آخرین سریال 
تلویزیونی اش »ستایش۳« به کارگردانی سعید 

ســلطانی بوده اســت، درباره امکان حضور 
مجدد در تلویزیون گفت: پیشنهاد کاری 
زیاد است؛ االن روی میز من پراز سناریوهای 

سریال هاست، اما هیچکدام ارزش اینکه 
من بروم و بازی کنم را نداشتند. من 
آبرویم را با ســر سوزن جمع کردم 
و این برایــم مهم نیســت که در 
همه جا حضور داشــته باشم. او 
با بیان اینکــه دوران کرونایی را 
راحــت می گذراند، گفت: اغلب 
در خانه هستم فقط در صورتی 
که مجبور باشــم از خانه خارج 
می شوم. ما هفتاد سال است که 

در خانه  هســتیم. مرد خانه ایم، مرد کوچه بازار 
و شب گردی نبودیم. االن وسط ۵هزار کتابم 
نشســته ام و کتاب می خوانــم. بعضی از 
کتاب هایم را دوبار می خوانم. این بازیگر 
که مجموعه تلویزیونی »خورشیدشب« 
از او در حال پخش اســت، درباره 
مرحوم محمدعلی کشاورز که 
با او در این ســریال همبازی 
بوده اســت، عنوان کرد: در 
سریال »خورشیدشب« زیاد 
بــا مرحوم کشــاورز نبودم و 
خاطره خاصی در ذهنم نیست، 
اما ایشان اســتاد ما بودند و من 
بسیار دوستشان داشتم. انسان 

بسیارخوب و مهربانی بودند.

داریوش  ارجمند:

پیشنهادات زیاد است، اما ارزش ندارند

نوید محمودی ضمن اشاره به تالش برای 
عرضه اینترنتی فیلم »هفت ونیم« تاکید 
کرد برای فرهنگسازی به خصوص در حوزه 
اکران آنالین باید ریسک کرد. نوید محمودی 
کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون 
گفت: در حال حاضر ۲فیلم سینمایی آماده 
نمایش داریم که شامل »هفت ونیم« و »مردن 
در آب مطهر« می شود. البته در تالش هستیم 
تا »هفت ونیم« را به صورت آنالین نمایش 
دهیم و »مردن در آب مطهر« را برای اکران 

روی پرده سینما آماده کنیم. وی بیان کرد: 
هرچند اکران آنالین در حال حاضر یک ریسک 
است، اما ترجیح می دهیم این فیلم به صورت 
آنالین در اختیار مخاطبان قرار گیرد، البته این 
را هم باید بگویم که برای اینکه یک فرهنگ در 
یک کشور بین مردم ایجاد شود، باید یکسری 
مسائل و مشکالت را پشت سر گذاشت و ریسک 
کرد. این تهیه کننده سینما تاکید کرد: برای 
هیچ فیلمسازی جذاب نیست که فیلمش 
همزمان با اکران آنالین به صورت غیرقانونی 

در شبکه های مختلف نمایش داده شود، برای 
اینکه این اتفاق رخ ندهد، باید مساله کپی رایت 
حل شود، تنها در این شرایط است که کسی 
جرأت نمی کند یک فیلم را بدون مجوز در 
شبکه خود نمایش دهد. وی بیان کرد: ما در 
شرایط کنونی چاره ای جز اینکه فیلم خود را به 
مخاطب ارائه کنیم، نداریم. محمودی در پایان 
گفت: امیدوارم هرچه سریع تر مساله کپی 
رایت برطرف شود تا بتوانیم فیلم ها را بدون 

نگرانی به صورت آنالین نمایش دهیم.

نوید  محمودی:

فرهنگسازی اکران آنالین نیاز به ریسک دارد
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آرمان ملی: اظهارات دبیر شورای اسالمی شهر تبریز 
پیرامون بررسی امکان انتقال مقبره پروین اعتصامی بانوی 
شاعره کشورمان از قم به زادگاهش و ادعای پیگیری این 
موضوع از طریق مسئوالن قم، بازتاب بسیاری در قم داشته 
است. دبیر شورای اسالمی شهر تبریز روز چهارشنبه )چهارم 
تیر( در آیین افتتاح طرح های عمرانی شهرداری منطقه یک 
تبریز، با ادعای پیگیری های انجام شده از استانداری قم 
برای بررسی امکان انتقال مقبره بانوی شاعره کشورمان به 
زادگاهش، گفت: بارها این موضوع را پیگیر بوده ایم و این مهم 
را از استاندار قم نیز پیگیری خواهیم کرد. سعید نیکوخصلت، 
در ادامه این ادعا افزوده است: شورای شهر تبریز در طول سال 
اول شورا پیگیر بررسی انتقال آرامگاه پروین اعتصامی به تبریز 
بوده است. وی همچنین با اشاره به اهداف چنین اقدامی گفته 
است: اگر بتوانیم هویت واقعی پروین اعتصامی را به مردم 
معرفی کنیم، می توانیم تبریز را به مرکز برگزاری همایش ها 
و فستیوال های مرتبط با بانوان در سطح ملی و بین المللی 
تبدیل کنیم. اگر بتوانیم شمس، شهریار، مقبره العرفا، هنر، 
تاریخ و میراث فرهنگی تبریز را به دنیا بشناسانیم، این شهر 
در گردشگری و ثروت آفرینی نقش بزرگی را ایفا خواهد 
کرد. رضا صالحی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری قم هرگونه طرح یا پیگیری انتقال مقبره پروین 
اعتصامی از قم به تهران را از طریق استانداری قم تکذیب 
و تاکید کرد: هیچ گونه پیگیری از استانداری قم در خصوص 
موضوع انتقال صورت نگرفته است. مدیر روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نیز گفت: ادعای انتقال مقبره 
پروین اعتصامی از قم به تبریز موضوع مهمی است که چنین 
کاری بدون هماهنگی متولیان فرهنگ استان غیر ممکن 
است. حسین محمودی افزود: این موضوع نه تنها در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تا کنون هرگز مطرح نشده بلکه تمام 
اعضای شورای فرهنگی از آن بی اطالع بوده و به طور کلی 
چنین موضوعی اصال تا کنون مطرح نشده است. رخشنده 
اعتصامی معروف به پروین اعتصامی، در 25 اسفند ۱2۸5 
در تبریز  متولد و در ۱5 فروردین ۱32۰ شمسی به دلیل 
ابتال به حصبه در تهران بدرود حیات گفت. از پروین اعتصامی 
به عنوان »مشهورترین شاعر زن ایران« یاد می شود. دیوان 
اشعار پروین اعتصامی شامل ۶ هزار و 5۰۰ بیت از قصیده و 
مثنوی و قطعه تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. در 
سال ۱3۱۴ نخستین دیوان پروین اعتصامی شاعره توانای 
ایران به همت پدر ادیب و گرانمایه اش انتشار یافت. پیکر این 
شاعره شهیر، پس از ارتحال، برای تدفین به قم آورده شد و در 
جوار قبر پدر دانشمندش در مقبره خانوادگی در حرم حضرت 

معصومه)س( به خاک سپرده شده است.

رو بــــه رو
بحث انتقال مقبره پروین اعتصامی

 از قم به تبریز مطرح نیست
اظهارنظر در تبریز، جنجال در قم

    عبدالصمد خرمشاهی  
وکیل پایه یک دادگستری

یادداشـــت
بررسی علل قتل های ناموسی 

به خاطر دارم در سال ۱3۸3 وقتی آمار قتل های ناموسی، 
که عمده ترین آنها همسرکشی بود، به رقم نگران کننده ای 
رسیده بود، نوشته بودم که این رشته سر دراز دارد. مادام که 
نگاه و تفکر سنتی در خانواده ها نسبت به دختران و زنان در 
اغلب مناطق کشور به خصوص مناطق عشیره ای و طایفه ای 
حاکم است، نمی توانیم امیدوار باشیم که این گونه قتل ها ادامه 
پیدا نکند یا حداقل از آمار آنها کاسته نشود. هنوز حادثه قتل 
رومینای ۱3 ساله توسط پدرش و آثار و عواقب غم انگیز آن در 
جامعه فراموش نشده که متاسفانه در تازه ترین قتل هایی از این 
دست، طی هفته اخیر خوانده ایم که مردی 23 ساله همسر 
۱۹ ساله خود را در آبادان سر بریده و خیلی راحت به کالنتری 
مربوطه رفته و خودش را معرفی کرده است. او به تصور خود 
کار قهرمانانه ای انجام داده و به زعم خویش لکه ننگی را با 
خون شسته است و از این رو، به نظر می رسد دغدغه ای از 
سرانجام کار خویش نداشته است. سال گذشته در فصلنامه 
پژوهشی- تحقیقی نیروی انتظامی آمارهایی از انواع قتل ها 
در مناطق مختلف کشور به چاپ رسیده بود که بسیار جالب 
توجه بود. می دانیم که نیروی انتظامی ارتباط مستقیم و اولیه 
را با حوادث، به خصوص این گونه جنایت ها، دارد که می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. در این آمارها اشاره شده بود که 3۰ 
درصد آمار کل قتل ها که در کشور صورت می گیرد، مربوط 
به قتل های خانوادگی است که با انگیزه دفاع از ناموس انجام 
می شود. در عین حال توضیح داده شده بود که ممکن است 
آمارهای واقعی در این زمینه باالتر از آمارهای ارائه شده باشد؛ 
چراکه در اغلب مواقع افراد خانواده همگی سعی در الپوشانی 
قتل صورت گرفته، دارند و به نوعی خود را شریک و مسئول 
حادثه می دانند و به همین خاطر ممکن است اخبار مربوطه 
در این گونه قتل ها نشر پیدا نکند. در همین پژوهشی که 
توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است، علل اجتماعی 
این گونه قتل ها را فقر فرهنگی، آداب و رسوم قبیله ای، نظارت 
اجتماعی شدید بر زنان، ساختار خشن جامعه سنتی، فرهنگ 
پدرساالری و ازدواج اجباری دانسته است که قاتل یا قاتالن به 
انگیزه حفظ شرافت و آبروی خانواده، حس شرمساری، رها 
شدن از برچسب بی غیرتی و تعصب شدید به ناموس زن و 
دختر دست به ارتکاب جرم می زنند. البته فراموش نشود آمار 
این گونه قتل ها در کشورهای همسایه و جهان سوم بسیار 
باالست. سازمان ملل متحد در آخرین آماری که از این گونه 
جنایت ها ارائه داده، خاطرنشان کرده است که ساالنه بیش از 
پنج هزار قتل با انگیزه ناموسی در دنیا رخ می دهد. در همان 
سال هایی که ذهن نگارنده به شدت درگیر این نوع رویدادها 
بود هشدار داده بودم که مادامی که نگاه به زن و فرهنگ سنتی 
مربوط به آن، تحول و تغییر پیدا نکند، امیدی به بهبود اوضاع 
در این رابطه نیست. متاسفانه مسئوالن و متولیان مربوطه 
تاکنون آنچنان که باید و شاید قدم مثبتی در جهت رفع یا 
حداقل کاهش این معضل برنداشته اند. بدیهی است بدون  
هرگونه تالش در جهت رفع علل و عوامل موصوف انتشار 
این گونه اخبار نه تنها تعجبی در افکار عمومی به وجود نخواهد 
آورد؛ بلکه مایه ایجاد غم و حسرتی دوچندان در اذهان عمومی 
خواهد شد. در این رابطه بد نیست بدانیم قانونگذار با وضع 
قوانینی که به نظر می رسد دیگر انطباقی با خصوصیات زمان 
و مکان ندارد، نه تنها کمکی به حل قضیه نکرده بلکه به نوعی 
کمک در جهت تسهیل این گونه جرائم کرده است. بد نیست 
بدانیم که ماده ۶3۰ قانون مجازات اسالمی مبحث تعزیرات 
تصریح می کند هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد 
اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند 
در همان حال آنان را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این 
مورد نیز مانند قتل است. با این اوصاف به نظر می رسد در این 

رابطه حکایت همچنان باقی است.

  آیا با بازگشت اصولگرایان به قدرت 
در مجلس یازدهم صحنه سیاسی ایران 
در آینده دچار تحوالت مهمی خواهد 
شد؟ آیا اصولگرایان در مجلس زمینه های 
تحوالت آینده را برای این جریان فراهم 

خواهند کرد؟ 
مجلس یازدهم با ردصالحیت اصالح طلبان 
و حتی اصولگرایان معتدلی مانند آقای مطهری 
شکل گرفته است. هدف اصلی از تشکیل چنین 
مجلسی نیز تصمیم گیری های دلخواه برای 
محافظه کاران بدون مناقشه و درگیری بوده 
است. در نتیجه نباید انتظاری از مجلس یازدهم 
جز پشتیبانی از جناح راست و تندرو داشته 
باشیم. رویکرد ریاست مجلس جدید نیز به 
مواضعی نزدیک است. به هر حال در شرایط 
کنونی معاون آقای قالیباف در شهرداری 
تهران در زندان به سر می برد و نشان می دهد 
سوال هایی برای افکار عمومی جامعه هم وجود 
دارد. به هر حال ایشان سه بار در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرده  و توفیقی به 
دست نیاورده  است. شاید ایشان در زمانی که 
در نیروی انتظامی بودند عملکرد بهتری از خود 
نشان داده اند اما در دوران مدیریت شهر تهران 
کارنامه دیگری داشته و با سوال های زیادی 
مواجه بوده اند. در نتیجه استراتژی اصلی ایشان 
در مجلس حرکت در مسیر اصولگرایی، با نگاه 
به الیه های تندرو خواهد بود. البته بنده معتقدم 
در گذشته رگه هایی از مصلحت اندیشی های 
اصالح طلبانه در اندیشه آقای قالیباف وجود 
داشته، اما امروز ایشان وضعیت متفاوتی پیدا 
کرده است. البته مجلس یازدهم هنوز به صورت 
جدی وارد عرصه قانونگذاری نشده و باید 
بیشتر صبر کرد. با این وجود از مواضع و رفتار 
نمایندگان چنین برمی آید که مجلس یازدهم 
مجلسی نیست که بتواند با استقالل و آزادی 
از جریان راست تصمیم گیری کند و بیشتر 

تصمیم گیری های این مجلس 
معطوف به همان الیه ها خواهد 

بود.
 آقای قالیباف چه زمانی 
مصــلحت اندیشی  دارای 
چرا  و  بوده  اصالح طلبانه 
مواضع خود را تغییر داده 

است؟ 
آقای قالیباف در زمانی 
که فرمانده نیروی انتظامی 
بـــوده اصــالحاتی را در 
نیروی انتظامی ایجاد کرده 
و گشایش هایی را در این 
زمینه به وجود آورده و در 
مواضعی که در زمینه های 
تـخاذ می کرده  ا مختلــف 
ز تــمایــل به  رگـه هایی ا
لبته با نگاه  اصالح طــلبی ا
خاص خودشــان مشاهده 
امروز چنین  ما  ا می شده، 
نیست. این در حالی است 
که در شرایط کنونی عکس 
ز  فتاده و دیگر ا تفاق ا آن ا
نیست.  خبری  مواضع  آن 

ز نگاه  لیباف امروز نشانه ای ا در آقای قا
اصالح طلبانه که در زمان مدیریت نیروی 
نتظامی داشته، مشاهده نمی شود. باید  ا
به یاد داشت که وضعیت جامعه نتیجه 
سیاست های تندی است که در گذشته 

توسط اصولگرایان اتخاذ شده است.

 در شرایط کنونی استقالل و آزادی 
مجـلس نــسبت بـه مصلحت اندیشی ها 
و همچنین مرزبندی با اهداف سیاسی 
اصولگرایی به چه میزان دارای اهمیت 
است؟ آیا این وضعیت در مجلس یازدهم 

مشاهده می شود؟ 
شرایط انتخابات مجلس 
یازدهم به شکلی بوده که 
مردم یا در انتخابات شرکت 
نکردند یا کسانی که شرکت 
کردند امید زیادی نسبت به 
تحول در جامعه نداشتند. 
در تهران حدود2۰ درصد 
نتخابات شرکت  مردم در ا
می دهد  نشان  که  کردند 
مجلس یازدهم در یک یأس 
انتخاباتی متولد شده است. 
در انتخابات ریاست جمهوری 
مردم با امید از آقای روحانی 
حمایت کردند. هر چند این 
امید در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری تاحدودی 
کمرنگ تر شده بود. با این 
وجود در انتخابات مجلس 
یازدهم موجی از ناامیدی 
در جامعه وجود داشت و 
به همین دلیل نیز میزان 
نتخابات  مشارکت در این ا
با ادوار گذشته تفاوت داشت. 
امروز اغلب نخبگان داخل و 

خارج از کشور روی دو نکته اساسی اتفاق نظر 
دارند؛ نخست اصالح مدیریت داخلی است 
که با انتخابات رقابتی یا مشارکت حداکثری 
تحقق می پذیرد و دوم باز کردن راهی برای 
ارتباط با مجامع بین المللی و تعامل سازنده و 
پویا با جهان. به هر حال این دو هدف اصلی 
باید در دستور کار مجلس 
یازدهم قرار داشته باشد 
شواهد  و  قرائن  از  که 
چنین برمی آید که این 
مهم  بسیار  موضوعات 
یازدهم  مجلس  برای 
در اولویت نیست و قرار 
نیست به صورت جدی 
به آن پرداخته شود. این 
وضعیت سبب شده طلیعه 
امیدی برای مردم که با 
اقتصادی  دشواری های 
زیادی مواجــه هستند 
وجود نداشته باشد. این 
ناامیدی با شیوع ویروس 
کرونا که همه کشورهای 
جهان را تحت تاثیر قرار 
داده شکل پیچیده تری 

نیز به خود گرفته است. 
 آیا از دل مجلس 
دولـت  یازدهـم 
آینده ایـران بـیرون 

خـواهد آمد؟ 
امــروز مــشـکالت 
و به خصوص مشــکالت اقتصادی به اندازه ای 
به مردم فشار آورده که مردم در یک وضعیت 
آشفته روحی و روانی قرار گرفته اند. در چنین 
شرایطی نیز مردم کمتر به مسائل سیاسی 
و انتخابات ریاست جمهوری فکر می کنند. 
انتظار مردم در انتخابات مجلس این بود که 

شرایط برای شکل گیری یک مجلس بازتر و 
حتی یک مجلس باز فراهم خواهد شد. بنده در 
گذشته در نامه ای به مقامات نوشتم و خواستار 
تشکیل یک مجلس قدرتمند با حضور همه 
طیف های فکری و سیاسی جامعه شدم تا 
در چنین مجلسی تصمیماتی اتخاذ شود که 
مشکالت مردم را حل کند. 
بنده هیچ راهی به جز اصالح 
از درون برای نجات کشور 
نمی بینم. این مساله مهمی 
است که مسئوالن جامعه 
باید به آن توجه کنند و گرنه 
کشور در آینده با بن بست 
مواجه خواهد شد. امروز هم 
راه نجات کشور حضور همه 
نیروهای عالقه مند به کشور 
در عرصــه تصــمیم گیری 
است.  شرایط باید به شکلی 
و  گروه ها  همه  که  باشد 
افرادی که بــه سرنــوشت 
کشــور عالقه مــند هستند 
بتوانند در تصمیم گیرهای 
مهم نقش آفرینی کنند. راه 
همه  که  است  این  نجات 
مردم کشور در اداره کشور 
باشند.  داشته  مشارکت 
شـــرایطی  چنــین  در 
باشیم  مــدعی  نیم  می توا
که یک دموکراسی واقعی 
در کشور ایجاد شده است. 
بدون شک هر راهی به جز این راه کشور را به 

بن بست می کشاند. 
 به هر حال این اتفاق در انتخابات 
مجلس یازدهم رخ نداد و به احتمال زیاد 
رخ  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
نخواهد داد. در چنین شرایطی چه باید 

کرد؟ 
اگر این اتفاق رخ ندهد و 
بین  تبعیض  شاهد  دوباره 
جریان های سیاسی باشیم 
باید منتظر پیامدهای ناگوار 
چنین رویکردی باشیم. از 
تبعیض هاست  همین  دل 
که فساد و امثال اکبر طبری 
متولد شده اند. دلیل اصلی ای 
که فاسدها و متلمق ها متولد 
است.  تبعیض  می شوند 
فردی  است  ممکن  چطور 
در هسته اصلی مدیریتی به 
مدت2۰ سال باشد و کسی 
با وی برخورد نکرده باشد؟ 
به  که  اقتصادی  مفسدان 
اعدام یا زندان های درازمدت 
محکوم شده اند از دل تبعیض 
بیرون آمده اند. اگر تبعیض 
افراد  این  نداشت  وجود 
نمی توانستند تا به این اندازه 
جوالن بدهند. این افراد از 

درون عدم مشارکت واقعی مردم و انتخابات 
غیر رقابتی بیرون آمده اند. رد صالحیت های 
گسترده از مجلس ششم آغاز شده و از همان 
زمان تاکنون این وضعیت به شکل های مختلف 
ادامه داشته است. نتیجه این وضعیت نیز 
حضور یک گروه خاص در مجلس بوده است. 
کار حتی به جایی رسیده که اصالح طلبان 
معمولی که تنها به جریان اصالحات عالقه مند 

هستند نیز تایید صالحیت نمی شوند. اگر در 
همان انتخابات مجلس هفتم این روش انجام 
نمی شد امروز وضعیت مجلس و جامعه به این 
شکل نبود. به همین دلیل نیز هیچ راهی برای 
نجات کشور از وضعیت کنونی جز انتخابات 
رقابتی و مشارکت حداکثری همه نیروهای 
فکری و سیاسی جامعه در تصمیم گیر ی ها باقی 
نمانده است. قوه قضائیه رویکرد خوبی را برای 
مبارزه با فساد در پیش گرفته و همه ما از این 
رویکرد استقبال می کنیم. با این وجود راه حل 
اساسی را باید در انتخابات رقابتی و مشارکت 
فعال مردم در تعیین سرنوشت خود جست وجو 
کرد. واقعیت این است که جامعه امروز ایران 
دیگر ظرفیت پذیرش مشکالت جدید را ندارد و 
باید هرچه سریع تر مشکالت کنونی مردم حل 
شود. این وضعیت قابل دوام نیست و خیلی زود 
نتایج منفی دیگری به همراه خواهد داشت. 
همه مردم کشور باید در تعیین سرنوشت خود 
حریص باشند. خداوند حق تعیین سرنوشت را 
به انسان داده و هیچ کس نمی تواند این حق را از 
انسان سلب کند. حضرت امام فرمودند ما نباید 
براساس قوانینی که پدران ما آن را پذیرفته اند 
زندگی کنیم و هر نسلی باید براساس قوانین 
خاص خود زندگی کند. امروز نیز این وضعیت 
در جامعه وجود دارد. نسل جدید امروز نیز 
سخنی دارد که باید به آن گوش داد و راهکاری 
برای غلبه بر مشکالت نسل امروز پیدا کرد. 
نسل جوان امروز دنبال این است که قوانینی 

متناسب با زندگی امروز داشته باشد. 
 پس از انتخابات مجلس یازدهم فاصله 
جریان اصالحات از قدرت بیشتر شده 
است. در چنین شرایطی اصالح طلبان 
با چه استراتژی ای می توانند در صحنه 

سیاسی ایران تأثیرگذار باشند؟ 
امروز در جامعه ایران با جریان اصالحاتی مواجه 
هستیم که از آن جریان تأثیرگذار و معتدل گذشته 
فاصله گرفته و اعتبار خود را از 
دست داده است. امروز مردم 
به دنبال آزادی و دموکراسی 
و نفی تبعیض و اجرای قانون 
اساسی فراتر از جریان های 
به  امروز  هستند.  سیاسی 
کسـی اصــالح طلب گفته 
می شود که به دنبال انتخابات 
رقابتی و حداکثری است و 
هیچ قید و بند دیگری را 
برنمی تابد. امروز اصالح طلبی 
خاص  گروه  یک  قامت  از 
سیاسی خارج شده است. 
کـنـونـی  شـــرایط  در 
اصــالح طلبان اضطراری در 
هضم  واقعی  اصالح طلبان 
شده اند. امروز اصالح طلبی 
به یک مطالبه جمعی و ملی 
برای نسل جدید تبدیل شده 
و نسل جدید تالش می کند با 
مفاهیم مهمی مانند آزادی 
و دموکراسی اصالح طلبی را 
فراتر از قامت یک جریان سیاسی دنبال کند. این 
سخن به معنای آن است که گستره اصالح طلبی با 
بازبینی در برخی آرمان ها به سطوح مختلف جامعه 
سایه افکنده و قاطبه اصلی جامعه به دنبال آزادی 
و حکومت قانون در کشور هستند. نسل جدید 
تفاوت های زندگی کنونی با گذشته را درک کرده 
و به همین دلیل به دنبال قوانینی است که بتواند 

زندگی بهتری برای آنها فراهم کند.

آرمان ملی- احسان انصاری: اصولگرایان پس از شکست در سه انتخابات موفق شده اند در فقدان مشارکت فعال اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم به پیروزی دست پیدا 
کنند. به همین دلیل نیز به دنبال این هستند که بازگشت به قدرت را با بازگشت به دولت تکمیل کنند و پس از به دست آوردن کرسی های مجلس یک اصولگرا را نیز به پاستور 
بفرستند. این در حالی است که اصالح طلبان با توجه به شرایط کشور و رویکرد نهادهای نظارتی، خود را کناره کشیده اند تا چالش های کنونی جامعه دامن گیر آنها نباشد. در 
چنین شرایطی اصولگرایان فاقد کارآیی الزم هستند و به نظر می رسد از حل کردن مشکالت درون گروهی خود عاجزند و نمی توان انتظار داشت که مشکالت کنونی جامعه 
توسط آنها حل شود. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی تحوالت سیاسی آینده کشور با محوریت مجلس یازدهم، »آرمان ملی« با حجت االسالم حسین انصاری راد، نماینده 
مجلس ششم شورای اسالمی گفت وگو کرده است. حجت االسالم انصاری راد معتقد است: »امروز اغلب نخبگان داخل و خارج از کشور روی دو نکته اساسی اتفاق نظر دارند؛ 
نخست اصالح مدیریت داخلی است که با انتخابات رقابتی تحقق می پذیرد و دوم باز کردن راهی برای ارتباط با مجامع بین المللی و تعامل سازنده و پویا با جهان. به هر حال این 
دو هدف اصلی باید در دستورکار مجلس یازدهم قرار داشته باشد که از قرائن و شواهد چنین برمی آید که این موضوعات بسیار مهم برای مجلس یازدهم در اولویت نیست و 
قرار نیست به صورت جدی به آن پرداخته شود. این وضعیت سبب شده طلیعه امیدی برای مردم که با دشواری های اقتصادی زیادی مواجه هستند وجود نداشته باشد«. در 

ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

شرایط انتخابات 
مجلس یازدهم 
به شکلی بوده 
که مردم یا در 
انتخابات شرکت 
نکرده اند یا 
کسانی که شرکت 
کرده اند امید 
زیادی نسبت به 
تحول در جامعه 
نداشته اند. در 
تهران حدود 20 
درصد مردم در 
انتخابات شرکت 
کرده اند که نشان 
می دهد مجلس 
یازدهم در یک 
یأس انتخاباتی 
متولد شده است 

امروز اغلب 
نخبگان داخل و 
خارج از کشور 
روی دو نکته 
اساسی اتفاق نظر 
دارند؛ نخست 
اصالح مدیریت 
داخلی است 
که با انتخابات 
رقابتی و مشارکت 
حداکثری تحقق 
می پذیرد و دوم 
باز کردن راهی 
برای ارتباط با 
مجامع بین المللی 
و تعامل سازنده و 
پویا با جهان

در آقای قالیباف 
امروز کمتر نگاه 
اصالح طلبانه 
که در زمان 
مدیریت نیروی 
انتظامی داشت، 
دیده می شود و 
تمایل به سمت  
سیاست های تند 
اصولگرایانه است 
و باید به یاد داشت 
که وضعیت 
جامعه نتیجه 
سیاست های 
تندی است 
که در گذشته 
توسط برخی 
اصولگرایان 
اتخاذ شده است 

گــــزارش
با استعفای عارف از ریاست شورا باید منتظر چه بود؟ 

 پایان شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان     

  سودای ریاست جمهوری همچنان بر سر عارف 
آرمان ملی- امید کاجیان: نخستین روزهای اردیبهشت ۹۹، زمانی 
که خبر استعفای موسوی الری از شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
شنیده شد، خیلی ها برای کنترل شوک حاکی از این استعفا تالش کردند 
تا اوضاع را آنچنان که به نظر می رسد هم وخیم ندانند. دالیل مختلفی برای 
این استعفا بیان شده و کمتر به شکست شورا و اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس اشاره می شد. اما حاال زمزمه های استعفای محمدرضا عارف رئیس 
این شورا، دیگر جایی برای پرده پوشی بر واقعیت نمی گذارد. عارف و 
استعفایش از شورا را می توان پایان سازوکاری دانست که جریان چپ 
سال ها درانتخابات مختلف به آن می بالید. استعفای رئیس این شورا بیش 
از هر زمان دیگری مبین این موضوع است که اصالح طلبان که پایگاه های 
اجتماعی خود را این روزها در نازل ترین جایگاه می بینند، باید به فکر طرحی 
نو باشند؛ طرحی نو که البته بازهم معلوم نیست از سوی عامه مردم پذیرفته 
می شود یا صرفا یک نمایش کلیشه ای برای انتخابات ۱۴۰۰ تعبیر خواهد 
شد. استعفای عارف از شورای سیاستگذاری، شاید خیلی ها را به یاد زمانی 
بیندازد که محمدباقر قالیباف بعد از شکست انتخاباتی اصولگرایان در سال 
۹۶، فریاد نئواصولگرایی سر داد، بی آنکه معلوم شود نئواصولگرایی دقیقا 
به چه معناست، اما شهردار سابق تهران با همین عنوان، خود را متفاوت از 
باقی اصولگرایان به نمایش گذاشت و بعد از دو سال اکنون بر کرسی ریاست 
مجلس تکیه زده است. جریان اصالح طلب نیز چه بسا در آستانه انتخابات 
۱۴۰۰ با علم بر اینکه دیگر حرفش همچون سابق خریداری ندارد و حتی 
تکرار می کنم های  مقام معظم رهبرشان نیز بی اثر است، برای نمایش 
اصالحات داخلی و اینکه می خواهند برای ریاست جمهوری سال آینده 
شکل و شمایل دیگری به خود بگیرند، اکنون موضوع استعفای عارف و 

احتماال انحالل شورای عالی سیاستگذاری را مطرح می کنند. 
  نگاهی به عملکرد عارف 

استعفای عارف البته می تواند بیانگر یک دلخوری عمیق شخصی از 
شرایط کنونی به ویژه بعد از پشت کردن موسوی الری به او نیز معنا پیدا 
کند. اما این فقط موسوی الری نیست که امروز به محمدرضا عارف روی 
خوش نشان نمی دهد. عارف به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری از 
سال ۹۴ تاکنون سیر نزولی محبوبیت خود را هم بین مردم و هم در 
میان خود چهره های اصالح طلبان به سرعت می پیمود؛ مردی که به 
عنوان یک قهرمان در سال ۹2، با کناره گیری اش باعث پیروزی حسن 
روحانی شده بود، از چهره ای که به واسطه این موضوع قرار بود تا همیشه 
در عرصه سیاست جاودانه بماند -و به واسطه همین موضوع نیز با بیشترین 
آرا و به عنوان سرلیست اصالح طلبان به مجلس دهم راه یافت- اکنون به 
منفعل ترین چهره های تاریخ سیاسی بعد از انقالب برای اصالح طلبان 
تبدیل شده است؛ کسی که سکوتش در این چهار سال دستمایه طنز 
شبکه های اجتماعی و مردم شد. عارف حتی به مرور نشان داد که حتی 
آن استعفای خاطره انگیزش در سال ۹2 نیز بیشتر از روی اجبار رهبران 
اصالحات بوده تا جوانمردی، نشان به آن نشان که هیچ گاه نگفت من به نفع 
آقای روحانی کنار کشیدم. از سویی عملکردش در مجلس شورای اسالمی 
نیز نشان داد که او آنقدر تشنه قدرت است که بعد از به ریاست مجلس 
نرسیدن، به نوعی با انفعال خود در مجلس طی این چهار سال، قهر خود را 

به خاطر نرسیدن به این کرسی به نمایش بگذارد. 
عارف در طول این مدت در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان نیز 
مورد اقبال خیلی ها نبود، شاید رئیس شدنش نیز در این دو دوره بیشتر 
به خاطر نوعی تعارف و احترام بود تا محبوبیت در میان این جریان. 
در این سال ها حواشی شورای سیاستگذاری کم نبوده است. همواره 
تعدادی از احزاب اصالح طلب به این ساختار اعتراض داشته و دست 
آخر عده ای از این احزاب نیز از شورا کنار کشیده اند. عارف اگر چه در 
ظاهر رخت ریاست جریان اصالح طلب را برتن داشته اما از درون به 
درگیری های درون حزبی نیز وارد می شده و بعضا در صدد انتقام بر آمده 
و به درگیری ها دامن می زده است. مثال حزب کارگزاران و جریان عارف 
به طرق مختلف در رسانه ها و گوشه کنار علیه یکدیگر سخن می راندند، 
که قطعا هر دوی این جریان ها تیشه به ریشه جریان اصالح طلبی وارد 
ساخته اند. اوج انتقادها از شورای عالی سیاستگذاری بالتکلیفی این 
جریان در زمان انتخابات مجلس یازدهم بوده، هرچند به عقیده بسیاری 
تحت هر شرایطی حتی اگر جریان اصالح طلبی با تمام چهره های اصلی 
خود نیز در این انتخابات فرصت حضور می داشت، شکست این جریان 
به دلیل نوع مشارکت مردم -که در تهران بنا به گواه منابع رسمی کشور 
25 درصد حضور بوده است- حتمی بود، اما این شورا در این ماجرا، 
نمایشی از اوج سراسیمگی و بی برنامگی را به منصه ظهور گذاشت. 
شورای سیاستگذاری به این بهانه که به دلیل تایید صالحیت نشدن 
چهره های این جریان نمی تواند لیستی واحد ارائه دهد با این وجود به 
همه توصیه کرد در انتخابات شرکت کنند. به تعبیر بسیاری این یک 
بام و دوهوای شورای سیاستگذاری به این معنا بود که گویی مردم را 
تشویق می کند تا به جریان رقیب و اصولگرایش رای دهند. این شورا 
در اقدامی ناپخته از طرفی دیگر تمامی احزاب اصالح طلب را در ارائه 
لیست انتخاباتی آزاد گذاشت، خود این عمل و ارائه لیست های متفاوت 
از سوی احزاب اصالح طلب مختلف به معنای تشتت بیشتر میان جریان 
اصالح طلب در کنار بی اقبالی مردم به آنها بود که در نهایت منجر به 

شکست مفتضحانه اصالح طلبان در انتخابات اسفندماه شد. 
  شورا به وظیفه اش عمل نکرد؟ 

در همین رابطه عده ای می گفتند که شورای سیاستگذاری حتی با علم 
به شکست در انتخابات هم با توجه به اینکه وظیفه اش برای انتخابات تعریف 
شده، باید لیست می داد. عده ای هم می گویند اگر بنا به عدم ارائه لیست بود 
شورا نباید اساسا مردم را به مشارکت دعوت می کرد و از سویی با رها کردن 
احزاب اصالح طلب برای ارائه لیست به تفرقه میان اصالح طلبان دامن زد. 
هرچند گروهی هم معتقدند شورای سیاستگذاری برای عدم تحمیل 
هزینه های بیشتر به جریان اصالح طلب در آینده، به رغم نداشتن لیست، 
احزاب اصالح طلب را به ارائه لیست ترغیب کرد و مردم را به مشارکت 
گسترده فراخواند. با این حال شکست اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ و 
مخالفت جریان های مختلف و برخی احزاب با شورا باعث شد در نهایت 
موسوی الری استعفا دهد و اکنون گفته می شود عارف نیز ناچار به استعفا 
شده است. به عالوه اینکه بارها اصالح طلبان اعالم می کردند شورای عالی 
سیاستگذاری صرفا برای انتخابات اسفند ۹۴ تشکیل شد؛ حال آنکه با اصرار 
و البی های امثال عارف تداوم و حیاتش ادامه یافته بود، در حالی که باید در 

هر انتخاباتی سازوکاری متفاوت ارائه می شد. 
  برای اصالح طلبی یا ریاست جمهوری؟ 

اصالح طلبان این روزها از لزوم پوست اندازی در جریان خود می گویند، 
شاید هم به همین دلیل است که شورای سیاستگذاری امروز به این حال 
و روز افتاده است؛ اینکه پوست اندازی لزومش تغییر سازو کار است و 
لزوم تغییر این سازوکار انحالل شورای عالی سیاستگذاری است. حال 
اینکه این تغییر ات چه میزان نگاه مردم را به اصالح طلبان تغییر می دهد 
مشخص نیست. اما از سویی دیگر عده ای استعفای این روزهای عارف را نه 
هم پیمانی و هم مسلکی با منتقدان شورا و قدمی در جهت بهبود شرایط 
اصالح طلبی می دانند؛ بلکه تقلیدی از همان راه و روش قالیباف تعبیر 
می کنند؛ استعفا برای آماده شدن در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری. 
هرچند بعد از گذشت هشت سال از سال ۹2 و کاندیداتوری آن موقعش 
برای ریاست جمهوری، رای آوری او در این دوره بیشتر به یک شوخی یا 

بلندپروازی های ناتمام عارف می ماند تا واقعیت.

  عکس : آرمان ملی/  فاطمه فتاحی

     حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

تنها راه نجات کشور اصالح
 از  درون است

    مجلس یازدهم زاییده یأس انتخاباتی است
     مردم در یک وضعیت آشفته روحی و روانی قرار دارند

     اصالح طلبان اضطراری در اصالح طلبان واقعی هضم شده اند 
     نسل جدید نمی تواند با قوانینی که خود تعیین نکرده زندگی کند

    مشکالت اقتصادی اجازه نمی دهد مردم به انتخابات1400فکر کنند
    اکبرطبري از دل تبعیض سیاسي بیرون آمد، قبل از تبعیض اقتصادی
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چگونه درباره کرونا با کودکان 

صحبت کنیم؟

که  است  الزم  کرونا  گسترش  با 
با  زمینه  این  در  آرامش  با  بزرگساالن 
کودکان صحبت کنند. بسیاری از مدارس و 
مهدکودک ها طرح آموزش های الزم درباره 
وقوع زلزله را با بازی و برنامه های تفریحی و 
شاد به بچه ها آموزش می دادند تا از اضطراب 
و ترس آنها کم شود. ترساندن کودکان جز 
احساس ناامنی سودی به حال آنها نخواهد 
داشت، زیرا کودکان توان تفسیر و  تحلیل 
این موقعیت را ندارند، بنابراین فقط در زمینه 
رعایت اصول بهداشتی آموزش های الزم را به 
آنها بدهید. کودکان متوجه تبعات کرونا مانند 
تعطیلی محیط های آموزشی، قطع ارتباط 
حضوری آنها با دوستانشان خواهند شد، 
بنابراین الزم است که بزرگساالن با آرامش در 
این زمینه با کودکان صحبت کنند. به کودکان 
توضیح دهید که این بیماری شبیه نوعی 
سرماخوردگی شدید است و برای پیشگیری 
باید بهداشت را رعایت کنند. با بازی سعی 
کرده استرس کودکان را کم کنید؛ مثال از 
آنها بخواهید برای کار های روزمره فقط از 
یک دست استفاده کنند و با دست دیگر صورت 
و مو های خود را لمس نکنند و به ازای هر باری 
که این کارو انجام دادند یک عالمت ستاره 
می گیرند، یعنی از سیستم امتیازدهی برای 
آنها به کار ببرید تا تغییراتی در عادت های آنها 
ایجاد شود. بازی هایی انجام دهید تا از طریق 
آنها بتوانند مفاهیم مراقبت بهداشت را یاد 
بگیرند. حتما به کودکان اطالعات مناسبی 
در مورد کرونا بدهید. آنها ممکن است درک 
و تصویری غیرواقعی از کرونا داشته باشند. 
توضیح دهیم که تعطیلی مدارس، پوشیدن 
ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی کننده به 
این دلیل است که ویروس به دیگران سرایت 
نکند. اطالعات مفید مربوط به چگونگی 
مراقبت و پیشگیری مانند شست وشو مرتب 
دست ها، استفاده از ماسک در مکان های 
عمومی، عدم روبوسی و دست دادن را تهیه 
و به کودکان آموزش دهید. اگر والدین، 
خودشان اضطراب داشته باشند، احتمال دارد 
تا از طریق چهره، لحن صدا و واکنش های 
کالمی، ناخواسته سطح اضطراب کودکان را 
افزایش دهند. بسیاری از شبکه های اجتماعی 
با ارائه اطالعات غیرعلمی باعث اضطراب 
بیشتر می شوند. از منابع خبری و شبکه های 
اجتماعی معتبر وعلمی خبر ها را دنبال کنید 
و کودکان را در معرض خبر های منفی قرار 
ندهید. به کودکان در مورد بودن همیشگی 
کرونا بگویید، اما طوری که ترسی در وجود 
آنها ایجاد نشود و بتوانند با آن کنارآمده و از 
خود در برابر این نوع بیماری مراقبت کنند. 
کنترل و مدیریت این بحران توسط خانواده ها 

خیلی ساده است. 

یاد د اشــــت

د انستـــنی ها
تسکین درد با خوراکی های طبیعی

تمام دردها ناشی از التهاب و واکنش التهابی هستند. 
التهاب مزمن نقش بزرگی در ابتال به بیماری قلبی، آرتریت، آسم 
، سرطان و زوال عقل ایفا می کند. با کنترل التهاب می توان درد 
ناشی از آن را نیز کنترل کرد و فرصت های ابتال به بیماری ها 
را کاهش داد. خوراکی ها نیز می توانند موجب افزایش التهاب 
شوند. شکر و آردسفید در این زمینه عامل بزرگی محسوب 
می شوند. اما خبر خوب این است که خوراکی ها در عین حال 
می توانند التهاب را نیز کاهش دهند و با سرطان ها و سایر 
بیماری ها مبارزه کنند. از همه مهمتر اینکه تمامی این خوراکی ها 
خوشمزه هستند و به راحتی می توان آنها را به رژیم غذایی خود 
اضافه کرد. در این گزارش روش های طبیعی که موجب کاهش 

التهاب و درد ناشی از آن می شود، بیان شده است: 
  اسیدهای چرب امگا۳

اسیدهای چرب امگا3 یک چربی بسیار سالم است که 
در بسیاری از منابع غذایی یافت می  شود. مشخص شده است 
که خوراکی های مملو از امگا3 با التهاب مبارزه کرده و موجب 
کاهش درد ناشی از آن می شوند. در حقیقت مطالعات نشان 
می دهد گسترش آرتریت در موش هایی که با روغن زیتون فوق 
بکر تغذیه می شدند، متوقف شد و التهاب مفاصل آنها کاهش 
یافت. ماهی های چرب مانند سالمون، ماهی تن بهترین منبع 
تامین امگا3 هستند. همچنین دانه های چیا، گردو، تخم مرغ  

غنی از امگا3 و آجیل نیز حاوی امگا3 بسیار زیادی هستند. 
 سیر

سیر، پیاز و تره فرنگی حاوی آنتی اکسیدانی به نام 
» کورستین« هستند که موجب تسکین التهاب و در نتیجه 
کاهش درد ناشی از آن می شوند. سیر به ویژه در این زمینه 
بسیار موثر است. برای این منظور می توان چهار حبه سیر و یا 
پودرسیر و مکمل سیر مصرف کرد. سیر همچنین با سرطان 
مبارزه می کند و خطر ابتال به بیماری قلبی و زوال عقل را 

کاهش می دهد. 
 آلبالو

اگر به دنبال نوشیدنی می گردید که مانند نوشابه موجب 
افزایش التهاب نشود، آب آلبالو مصرف کنید. آلبالو حاوی 
آنتی اکسیدانی به نام anthocyanin است که خاصیت 
ضدالتهابی دارد . تحقیقات نشان می دهد که ظاهرا مصرف 
آلبالو به اندازه داروهای ضدالتهاب موثر و نسبت به این داروها 
بسیار ایمن تر است. مصرف روزانه آب آلبالو موجب بهبود درد 
و سخت شدگی عضله می شود، اما باید بیاد داشت که فواید 
سالمتی آب آلبالو را با افزودن شکر و یا شیرین کننده های 

مصنوعی از بین نبرد.
 چای سبز

چای سبز یک نوشیدنی فوق العاده و ضدالتهاب است. 
نوشیدن چای سبز برای هر قسمتی از بدن بسیار خوب است. 
بنابراین سعی کنید، حتی اگر درد ندارید هم چای سبز مصرف 
کنید. چای سبز حاوی آنتی اکسیدان  است که موجب کاهش 
التهاب می شود. پیشگیری از ابتال به سرطان، آب کردن 
چربی های شکمی و کاهش افسردگی از دیگر فواید نوشیدن 

چای سبز برای سالمتی است.
 غالت کامل و حبوبات

غالت کامل و حبوبات از دیگر مواد غذایی است که با 
التهاب مبارزه می کند؛ این در حالی است که آردسفید و برنج 
سفید باعث افزایش التهاب می شوند. خوراکی هایی مانند بلغور 
جوی دوسر، دانه های چیا، جوی دوسر  و برنج قهوه ای و وحشی 
سطح پروتیین C-reactive را در خون کاهش می دهند. این 
پروتیین نشانگر التهاب است و با ابتال به بیماری قلبی، دیابت 
و آرتریت رماتوئید ارتباط دارد. فیبر نیز برای حفظ سالمت 
روده ها، کاهش وزن، مبارزه با بیماری قلبی و پایین آوردن 

فشارخون بسیار مهم است. 
 زردچوبه 

زردچوبه ادویه ای است که در طب سنتی سابقه طوالنی 
برای مبارزه بیماری های التهابی دارد. تحقیقاتی که اکنون 
انجام شده، این ادعاها را تایید می کند. زردچوبه مملو از 
curcumin است که یک آنتی اکسیدان است و خواص 

ضدالتهابی دارد. از آنجا که نمی توان به اندازه کافی زردچوبه 
مصرف کرد تا از فواید آن برای سالمتی بهره برد، می توان 
مکمل های زردچوبه را با اندکی فلفل سیاه مصرف کرد و یا 
چای زردچوبه نوشید. برای درست کردن چای زردچوبه باید 
یک قاشق چایخوری زردچوبه را در آب در حال جوش ریخت و 

اجازه داد مدت ۱۰دقیقه دم بکشد. 

نــــکته
آیا نورخورشید کرونا را غیرفعال می کند؟

نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده است، نشان 
می دهد یک دوز 3۴دقیقه ای از تابش نور نیمروزی خورشید 
می تواند ۹۰درصد یا میزان بیشتری از  کرونا را غیرفعال کند. 
نویسندگان این مطالعه با اشاره به نور و اشعه ماورای بنفش 
شدیدتری که در فصل تابستان وجود دارد، نوشتند کووید۱۹ 
باید در طول تابستان در بسیاری از شهرهای پرجمعیت جهان 
به سرعت غیرفعال شود؛ همچنین نورخورشید احتماال تاثیر 
قابل توجهی بر کاهش توانایی تکثیر این ویروس خواهد داشت. 
این مطالعه با عنوان »ارزیابی غیرفعال سازی کروناویروس 
توسط اشعه خورشیدی« که توسط دو محقق بازنشسته دولت 
آمریکا انجام شده است، میزان تاثیر اشعه های UVB را بر 
غیرفعال سازی ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان بررسی 
کرده است. این دو محقق که یکی از آنها در ارتش آمریکا و 
دیگری در اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا فعالیت می کردند، 
متوجه شدند که کمبود نورخورشید به ویژه در ماه های فصل 
زمستان به کرونا اجازه می دهد حتی در خارج از خانه زنده 
بماند و رشد کند. براساس نتایج این مطالعه، افراد سالم که در 
خارج از منزل، نورخورشید دریافت می کنند در معرض دوز 
ویروسی کمتری قرار می گیرند و شانس بیشتری برای افزایش 
یک واکنش ایمنی موثر دارند. در حالی که سال هاست تاثیر 
نورآفتاب بر سایر ویروس ها مورد مطالعه قرار گرفته است، اما 
اطالعات زیادی در مورد تاثیر آفتاب بر کروناویروس در دست 
نیست. ویروس »کووید۱۹« هنگامی که فرد آلوده سرفه یا 
عطسه می کند، از طریق قطرات ناشی از سرفه و عطسه پخش 
می شود و در شرایط مناسب ساعت ها روی اشیا باقی می ماند و 
باعث ابتالی دیگران به این عفونت می شود. محققان می گویند: 
پرتوهای فرابنفش نورخورشید قبل از اینکه کروناویروس 
بتواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود، به سرعت این قطرات 

را خشک کرده و آنها را از بین می برند.
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عمــود ی افقــی  
۱- همگی- نوعــی بزمــاورد 2- پایه و 
بنیاد- قابــل مشــاهده- مجمع الجزایر ُقُمر 
3- پایتخــت مالت- وادارشــده- از مرکبات 
ترش و شیرین ۴- آزادورها-  حرف انتخاب- 
قطعــه ای از مصالح ســاختمانی- آرایش 5- 
راندن مزاحم- شــادباش گفتن- رنگی برای 
فرش ۶- معالجه  کــردن- یخرفت- باالآمدن 
آب دریــا ۷- نزدیک- زمــان پرداخت پولی 
که از بانک به عنوان وام گرفته شــده- پشــت 
۸- واحد پول اکوادور- محکم و ســخت- برد 
آن معروف  است ۹-  تظاهر به نیکی- بیمار و 
رنجور- به طور آشکارا ۱۰-  بیماری- تکنیکی 
در فوتبال- فراوانی ۱۱- رسم و سنت- الگو و 
مدل- خاشــاک ۱2- روزی- پرخور- روغن و 
چربی- دورکردن ۱3- وسیله ای که مدارهای 
الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت 
می کنــد- پاکیزه تــر- به هــم آمیختن ۱۴- 
بدل کردن- امر به نشســتن- غالف شمشیر 

۱5- فیلمی از علیرضا امینی- پسران

۱- پایدار و ابدی- از حادثه ای جان سالم به دربردن 2- جمع مسلک- خواب شیرین- قشنگ 
3- گل شهیدان- سنگ طلق- بستگان ۴- وجوددارد-  چاره اندیشی- قدم یکپا- پارچه معیوب 5- 
فدراسیون جهانی بوکس- تاثیر- زیرپامانده ۶- کشنده بی صدا- کاال و متاع- نژاد مردم پرو ۷- بهشت 
شداد- مددرسانی- چاه کن ۸- از سازها- صدای بلند و واضح- ســریالی از مهران مدیری ۹- موتور 
گازوئیلی- آنچه بودنش الزم است- سازمان جاسوسی آمریکا ۱۰- از شاعران ایرانی- نزدیک بین- عود 
۱۱- عدد پیشتاز- نوعی کباب برگ- ایشــان ۱2- بیابان بي آب و علف- روستای توت- عضوی در 
شکم- بی نیازی ۱3- ارزیابی مالیاتی- بهتر از خوب- ســرازیری ۱۴- مقابل زنگی!- قانونگذار- زره 

جنگی ۱5- فیلمی به کارگردانی انسیه شاه حسینی- هنرهفتم
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: موج دوم کووید۱۹ در فصل پاییز 
شدیدتر است. دکتر »ویلیام شافنر« متخصص بیماری های عفونی اظهارکرد: 
موج دوم بیماری کووید۱۹ در فصل پاییز نسبت به آنچه در حال حاضر با آن 
روبه رو هستیم شدیدتر است. این متخصص گفت: با وضعیت نگران کننده ای 
مواجه هستیم چرا که کرونا گسترش یافته و با آغاز پاییز و شدت یافتن گسترش 
بیماری شاهد آن خواهیم بود. به گفته وی، در حال حاضر انجام تست ها رو به 
گسترش است و تمرکز بیشتر بر آسایشگاه های سالمندان، زندان ها و... است 
که این بیماری شیوع داشته و برای افراد پرخطر است تا میزان دقیق موارد ابتال 

مشخص شود. وی تاکید کرد: کرونا رو به گسترش است.

شدت گسترش کرونا در پاییز بیشتر است
مطالعات اخیر نشان می دهد چاقی احتمال ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد 
و احتمال ابتالی افراد چاق در مقایسه با افرادی با شاخص توده بدنی نرمال به 
آلزایمر، 3۱ درصد بیشتر است. حدود ۶۱درصد از بزرگساالن به چاقی مبتال 
هستند و توده بدنی باالیی دارند. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن )به کیلوگرم( 
بر توان دوم قد )به متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی کمتراز ۱۸.5، 
نشان دهنده کم وزنی غیرطبیعی است. اگر عدد به دست آمده بین ۱۸.5 تا 2۴.۹ 
باشد، یعنی وزن فرد طبیعی است. عدد بزرگتر 25، نشان دهنده اضافه وزن است 
و عدد3۰ به باال نشان دهنده چاقی است. افرادی که شاخص توده بدنی 3۰ و باالتر 

دارند، 3۱ درصد بیشتر در معرض زوال عقل هستند. 

 چاقی و افزایش ابتال به آلزایمر 
مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتال به بیماری التهاب  روده در معرض 
ابتال به زوال عقل قرار دارند. در مطالعه جدید بیش از ۱۹هزار مرد بزرگسال 
مشخص شد، افراد مبتال به التهاب روده دو برابر بیشتر با احتمال ابتالی به زوال 
عقل مواجه بودند. به گفته محققان، یک احتمال دیگر این است که التهاب مزمن 
روده به خودی خود زیربنای رابطه بین التهاب روده و زوال عقل است. یافته های 
این مطالعه مبتنی بر گزارشات ۱۷۴2 بیمار تایوانی مبتال به التهاب روده با سن 
۴5سال به باال بود. در مجموع 5.5درصد بیماران التهاب روده در طول ۶سال 
مبتال به زوال عقل تشخیص داده شدند درحالیکه تنها ۱.۴درصد گروه کنترل 

مبتال به زوال عقل شدند.

کولیت روده و افزایش زوال عقل 

لیال  شقاقی
روانشناس بالینی  کودک  مواد غذایی سالم سرشار از  اسیدفولیک

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

اسیدفولیک یک ویتامین محلول در آب است که عملکردهای مهمی در بدن دارد که به بزرگساالن و به خصوص زنان توصیه می شود روزانه آن را دریافت کنند. مواد 
غذایی طبیعی سرشار از اسیدفولیک  می توانند شما را از مصرف قرص ها بی نیاز کنند. در این گزارش مواد غذایی سرشار از  اسیدفولیک معرفی می شوند. اسیدفولیک 
یک ویتامین محلول در آب است که عملکردهای مهمی در بدن دارد. ویتامین B۹ به طور طبیعی در بسیاری از غذاها و همچنین به شکل اسیدفولیک در غذاهای غنی شده 
وجود دارد. توصیه می شود که بزرگساالن سالم حداقل روزی 400 میکروگرم از آن را دریافت کنند تا دچار کمبود نشوند. در ادامه موادغذایی سالم را به شما معرفی 

می کنیم که سرشار از  اسیدفولیک هستند:

folic   acid

آجیل و جوانه گندم 
آجیل ها پرازفیبر و ویتامین ها و همچنین مواد معدنی مورد نیاز بدن ما هستند. آجیل ها و دانه ها در 
رژیم غذایی شما می توانند به رفع نیاز بدن به  اسیدفولیک هم کمک کنند. جوانه گندم را جدی بگیرید. 
گندم   پراز  اسیدفولیک است، اما در فرایند فراوری از مواد مغذی تهی می شود. جوانه گندم، بدون فراوری، 
یک منبع عالی و بی نظیر از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان است. این ماده 1۶درصد نیاز روزانه بدن 

به فیبر را هم تامین می کند.

کلم بروکلی
کلم بروکلی از آن پرخاصیت هایی 
اضافه  شما  غذای  به  اگر  که  است 
شود، مجموعه ای از مواد معدنی و 
ویتامین را برای شما فراهم می کند. 
کلم بروکلی پخته شده میزان زیادی از  
اسیدفولیک را در خود دارد. همچنین 
این ماده غذایی ویتامین هایی مانند 
C، K و A دارند و سرشار از منگنز 
نیز هستند. جالب است بدانید که 
کلم بروکلی خاصیت ضدسرطانی هم 

دارد. 

از حبوبات تا مارچوبه
حبوباتی مانند لوبیا، نخودفرنگی و عدس را فراموش نکنید. 
درست است که میزان دقیق  اسیدفولیک در حبوبات متفاوت است، 
اما منبع عالی محسوب می شوند. تخم مرغ یک ماده غذایی سرشار از  
اسیدفولیک است. حتما در وعده های غذایی خود تخم مرغ را بگنجانید 
تا به راحتی نیاز خود به  اسیدفولیک را تامین کنید. جالب است بدانید 
مارچوبه حاوی مقدار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی از جمله  
اسیدفولیک است. مارچوبه سرشار از آنتی اکسیدان است و خاصیت 

ضدالتهابی و ضدباکتریایی دارد. 

از بروکسل تا چغندر
سبزیجات برگ دار مانند اسفناج، کلم کم کالری هستند و هم 
بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی کلیدی مانند اسیدفولیک را در 
خود دارند. همچنین این موادغذایی سرشار از فیبر و ویتامین های 
k و A هستند. مطالعات نشان داده است این سبزیجات در کاهش 
التهاب ها، کاهش خطر سرطان و کاهش وزن نیز موثر بوده اند. جوانه 
بروکسل مرتبط با خانواده کلم  و کلم بروکلی است. آنها منابع خوبی 
برای آنتی اکسیدان هم محسوب می شوند و همچنین از التهاب ها 
جلوگیری می کنند. چغندر یکی از مواد مغذی است که عالوه بر 
میزان زیاد منگنز، پتاسیم و ویتامین C، دارای مقادیر زیادی از  

اسیدفولیک نیز است.

مرکبات 
مرکبات هم 
خوشمزه و پرازعطر 
و طعم  هستند 
و هم سرشار از 
اسیدفولیک. 
پرتقال، 
گریپ فروت، 
لیموشیرین و  
لیموترش را در 
هرم غذایی خود 
بگنجانید.

 اسید

فولیک
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فراســـو

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: دولت در روند 
صلح هیچ  پیش شرطی ندارد، اما طالبان نیز باید قبول کنند که با اصل 
»یک فرد یک رای« نظام جمهوری مخالفت نکنند. »عبدا... عبدا...«، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشستی به میزبانی 

موسسه صلح آمریکا، اصل »یک فرد یک رای« را بخش عمده نظام 
جمهوری عنوان کرد و گفت که طالبان با این اصل مخالفت نکنند. وی 
در یک کنفرانس ویدئویی تحت عنوان »چالش ها و فرصت های مذاکره 
با طالبان«   گفت که دولت افغانستان در روند صلح هیچ  پیش شرطی 

ندارد، اما از طالبان نیز خواست که با اصل »یک فرد یک رای« نظام 
جمهوری مخالفت نکنند. عبدا... عبدا... پیش از این نیز در نشستی به 
اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که ارزش های حقوق 
بشری معامله نشدنی است. وی همچنین با ابراز نگرانی از کشته شدن 
غیرنظامیان، گفت که افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان پیش از 
آغاز مذاکرات بین االفغانی خبر مثبتی نیست. عبدا... در ادامه تصریح 
کرد که صلح با تالش، انعطاف پذیری و گذشت یک جناح به نتیجه 
نمی رسد و نیاز است که اجماع و اراده ملی برای آن شکل بگیرد و دو 
طرف نیز »انعطاف«  و »خویشتن داری« نشان دهند. رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت که در حال حاضر 
تالش ها برای آزادی زندانیان، آماده سازی هیأت مذاکره کننده و کاهش 
خشونت ها و رسید گی به بحران ناشی از کرونا و جلب توجه کشورهای 
منطقه و جهان برای موفقیت روند صلح متمرکز است. گفتنی است که 
روند تبادل زندانیان دو طرف اکنون با کندی روبه رو بوده و به همین 
دلیل، زمان و مکان مذاکرات بین االفغانی هنوز مشخص نشده است. 
به گفته عبدا...، فرصت پیش آمده برای برقراری صلح در افغانستان 
»بی نظیر« و »تاریخی« است. وی از حکومت و طالبان نیز خواست 
که موانع و چالش های فراروی روند صلح را بردارند، زیرا به باور وی، 
اکنون دو طرف به این نتیجه رسیده اند که بحران کنونی راه حل نظامی 
ندارد. عبدا... عبدا... همچنین درباره ترکیب شورای عالی مصالحه ملی 
نیز گفت که تصمیم گیری در این شورا »جمعی«  خواهد بود. به گفته 
وی، زنان، جوانان و جامعه  مدنی در شورای عالی مصالحه ملی »نقش  
اثرگذاری«  خواهند داشت. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در 
حالی از افزایش خشونت ها ابراز نگرانی می کند که طالبان در روزهای 
گذشته خونین ترین هفته ۱۹ سال اخیر را رقم زنند. بر اساس گزارش 
شورای امنیت ملی افغانستان، طالبان در هفته اخیر جوزای ۱۳۹۹، 
۲۹۱ نیروی امنیتی را کشته  و ۵۵۰ نیروی دیگر را زخمی کرده اند. این 
در حالی است که به گفته مقامات در این شورا، ۱۴۸ غیرنظامی نیز در 

جریان هفته از سوی گروه طالبان »کشته یا زخمی« شده اند.

نگاهی به جزئیات همه پرسی اصالحات 
قانون اساسی روسیه

همه پرسی اصالحات قانون اساسی روسیه از روز گذشته آغاز 
شده، اما این تغییرات شامل چه مواردی می شود؟به گزارش یورو 
نیوز، روسیه پنجشنبه نخستین روز از همه پرسی ایجاد تغییرات در 
قانون اساسی این کشور را که می تواند باعث در قدرت ماندن والدیمیر 
پوتین تا سال ۲۰۳۶ شود، آغاز کرد. اگر این همه پرسی هفت روزه 
با رای مثبت اکثریت همراه شود، به پوتین اجازه می دهد که در دو 
دوره دیگر انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند.تغییرات قانون 
اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه در ماه ژانویه گذشته از سوی 
پوتین مشخص شد و پارلمان روسیه در ماه مارس آن را تصویب کرد.

   اصالحات قانون اساسی برای چه تغییراتی است؟
طبق گفته کارشناسان حدود ۲۰۰ متمم برای اصالح قانون اساسی 
پیشنهاد شده است. نیکالی پتروف، پژوهشگر ارشد برنامه روسیه و 
اوراسیا در چتم هاوس در لندن به یورونیوز گفت: »میزان اصالحات 
بسیار تعجب آور بود.«بسیاری از اصالحات شامل تغییر نظام سیاسی 
به گونه ای است که در نهایت باعث می شود موقعیت پوتین آنقدر راحت 
شود تا از سوی هیچ نهاد قدرتمند دیگری مورد مخالفت قرار نگیرد. 
این پژوهشگر افزود: »بسیاری از اصالحات شامل تغییر سیستم نظام 
به گونه ای است که در نهایت باعث می شود موقعیت پوتین آنقدر 
راحت شود تا از سوی هیچ نهاد قدرتمند دیگری مورد مخالفت قرار 
نگیرد.« اما هدف اصلی از این همه پرسی تمدید دوره های مجاز 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از دو دوره به چهار 
دوره است. هر دوره ریاست جمهوری در روسیه ۶ ساله است و یک 
فرد می تواند حداکثر برای دو دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهوری 
فعالیت کند. دوره دوم ریاست جمهوری والدیمیر پوتین در سال 
۲۰۲۴ به پایان می رسد.رهبر ۶۷ ساله فعلی روسیه از سال ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۰۸، در دو دوره چهار ساله رئیس جمهور این کشور بود و پس 
از یک وقفه چهار ساله که به عنوان نخست وزیری روسیه معرفی شد 
از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز به عنوان ریاست جمهوری روسیه شناخته 
می شود. زمانیکه وی در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف، 
نخست وزیر روسیه بود، دوره های ریاست جمهوری این کشور از چهار 
سال به شش سال افزایش یافت.اما تغییرات دیگری که به همه پرسی 
گذاشته شده است شامل اقداماتی برای قدرتمندتر کردن کرملین در 
مقابل مقام های محلی و شهرداری ها است. اما یک تغییر جنجالی دیگر 
نیز به همه پرسی گذاشته شده است: تعریف ازدواج در قانون اساسی 
روسیه محدود به پیوند زن و مرد می شود بنابراین ازدواج رسمی 
همجنسگرایان به طور رسمی غیرقانونی می شود. در اصالحات مصوب 
شده که هم اکنون به رای عموم گذاشته شده است همچنین گفته 
شده که حداقل دستمزد باید باالتر از حداقل سطح معیشت باشد و 

افزایش حقوق بازنشستگی نیز تضمین می شود.

نگـــــاه
 الجزایر در مرز 

با مغرب پایگاه نظامی می سازد
الجزایر برای مقابله به مثل با اقدام مغرب در ساخت پایگاه 
نظامی در شرق، یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز خود با این 
کشور می سازد. به گزارش روز پنجشنبه پایگاه میدل ایست 
مانیتور به نقل از رسانه های محلی، مقامات الجزایر در حال برنامه 
ریزی برای ساخت یک پایگاه نظامی در مرز غربی کشور با مغرب 
هستند. این موضوع به دنبال اعالم مقامات مغرب در مورد ایجاد 
یک پایگاه نظامی در مرز شرقی این کشور با الجزایر مطرح شده 
است.به گزارش رسانه های محلی از جمله الشروق، مقامات 
الجزایر تصمیم کشور مغرب برای ساخت یک پایگاه نظامی در 
نزدیکی مرز را نوعی خصومت با الجزایر عنوان کرده اند. سعدالدین 
عثمان نخست وزیر مغرب در ماه می )اردیبهشت- خرداد( با 
صدور حکمی ۲۳ هکتار زمین را برای ساخت یک پایگاه نظامی 
جدید در منطقه جراده در شرق کشور اختصاص داد. این درحالی 
است که بعدها مقامات این کشور تصریح کردند که این زمین به 
عنوان یک پادگان نظامی مورد استفاده قرار می گیرد نه پایگاه 
نظامی. آنها اضافه کردند که این مساله در پی تصمیم برای انتقال 
پادگان های نظامی به خارج از شهرها گرفته شده است. همزمان 
تنش ها بین الجزیره و رباط به علت اینکه منطقه صحرای غربی 
توسط مقامات الجزایر اشغالی توصیف شد، مقامات مغرب را 
خشمگین کرده است. صحرای غربی در شمال غرب آفریقا و 
جنوب کشور مغرب واقع شده که جبهه آزادیبخش پولیساریو و  

پادشاهی مغرب بر سر کنترل آن اختالف دارند.

کوتـــاه
 پارلمان تونس به دنبال سلب رأی اعتماد

 از نخست وزیر
در حالی که نخست وزیر تونس نسبت به نابسامانی اوضاع اقتصادی 
کشور هشدار می دهد، نمایندگان پارلمان تونس به دنبال جمع آوری 
امضا برای سلب رأی اعتماد از وی هستند. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، فراکسیون اپوزیسیون قلب تونس و دیگر نمایندگان پارلمان 
این کشور در حال جمع آوری امضا برای الیحه سلب رای اعتماد از 
الیاس الفخفاخ، نخست وزیر این کشور هستند. در این راستا، اسامه 
الخلیفی، رئیس فراکسیون حزب قلب تونس گفت: الیحه سلب رای 
اعتماد در حال حاضر داخل پارلمان میان نمایندگان در حال دست 
به دست شدن است و ما برای امضای این الیحه و سلب رای اعتماد 
از نخست وزیر مصمم هستیم. منابع پارلمانی تونس اعالم کردند، 
تا کنون برای این الیحه بیش از ۵۰ امضا جمع شده اما هنوز الیحه به 
صورت رسمی منتشر نشده است.طبق قانون پارلمان تونس، برای 
تصویب الیحه سلب رای اعتماد از دولت یا نخست وزیر باید حداقل 
۷۳ امضا جمع آوری شود. الخلیفی با بیان اینکه نخست وزیر مسئول 
وضعیت کنونی کشور است از وی خواست یا استعفا دهد یا مجددا از 
پارلمان رای اعتماد بگیرد. نبیل القروی، رئیس حزب قلب تونس هم 
در اظهارات رسانه ای در پارلمان عملکرد دولت را به باد انتقاد گرفت 
و گفت: این دولت دیگر اعتباری ندارد و در حالیکه خواستار مبارزه با 
فساد بود امروز خود مظنون به فساد است. وی گفت: الفخفاخ دیگر 
فرد مناسبی برای خارج کردن تونس از بحران اقتصادی کنونی 
نیست. پیش از این نخست وزیر تونس در جلسه علنی گفت وگو با 

پارلمان اتهامات تضاد منافع و فساد علیه خود را رد کرده بود.

 هشدار سازمان بهداشت جهانی 
در مورد افزایش شیوع کرونا در اروپا

 افزایش تنش ها 
میان دهلی نو و پکن

 حزب حاکم
 برنده انتخابات پارلمان مغولستان 

معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت طی 
سال های گذشته هیچ پیشرفتی در روابط مسکو و واشنگتن 
حاصل نشده است.معاون وزارت خارجه روسیه روز  پنجشنبه 
گفت طی سال های گذشته هیچ پیشرفتی در روابط مسکو و 
واشنگتن حاصل نشده است. به گزارش خبرگزاری »تاس« 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزارت خارجه روسیه  گفت: 
»متاسفانه اساساً نمی توانیم در هیچ زمینه ای جز موارد معدود 
به پیشرفت در روابط مسکو و واشنگتن در سال های اخیر اشاره 

کنیم.« این دیپلمات ارشد روسیه  گفت که این وضعیت خاص 
در دوره طوالنی در روابط روسیه و آمریکا و اتحاد جماهیر 
شوروی و آمریکا حاکم بوده است. به گفته ریابکوف، در حال 
حاضر مقامات آمریکایی، با دید سیاسی به  روابط با روسیه 
می نگرند و احتمال همکاری با مسکو در حتی در قالب یک 
برنامه بسیار واقع بینانه را محتمل نمی دانند. این دیپلمات 
ارشد افزود: »واقعا نمی توانیم بگوییم کدام دولت، جمهوریخواه 
یا دموکرات  که قدرت را در واشنگتن در سال آینده پس از 

مراسم تحلیف چهل و ششمین رئیس جمهور به دست خواهد 
گرفت، برای ما بهتر خواهد بود.« آمریکا و اتحادیه اروپا از 
سال ۴۱۰۲ به دنبال بحران اوکراین و همه پرسی الحاق شبه 
جزیره کریمه به روسیه، مسکو را به مداخله جویی در اوکراین 
متهم و علیه این کشور تحریمهایی وضع کردند.  سخنگوی 
رئیس جمهور روسیه  نیز به تازگی گفت که در حال حاضر 
هیچ نشانه ای مبنی بر احتمال رفع تحریم های کشورهای 

غربی علیه مسکو دیده نمی شود. 

سرگئی ریابکوف: 

هیچ پیشرفتی در روابط روسیه و آمریکا حاصل نشده است

وزیر دفاع ترکیه با توجیه حضور این کشور در لیبی، عراق 
و شرق دریای مدیترانه به بهانه های مختلف، مدعی شد 
نیروهای این کشور هیچ فعالیت غیرقانونی در منطقه انجام 
نمی دهند. »حلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه با رد ادعاهای 
فرانسه درباره فعالیت های این کشور در دریای مدیترانه، 
گفت ترکیه هیچ اقدام غیرقانونی در این منطقه انجام نداده 
است. به نوشته خبرگزاری »آناتولی« آکار شامگاه پنجشنبه 
طی سخنرانی در یک مراسم در استان قیصریه، توضیح داد که 
بر اساس تصاویر ویدئویی و مدارک راداری، کشتی های ترکیه 
در هیچ فعالیت غیرقانونی در دریای مدیترانه دخیل نیستند.

بر این اساس، وی با رد ادعای فرانسه مبنی بر ایجاد مزاحمت 
ترکیه برای کشتی های این کشور در دریای مدیترانه، گفت 
آنکارا تمام مدارک و شواهد را در اختیار مسئوالن نظامی و 
غیرنظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( قرار داده 
است. پیشتر وزارت دفاع فرانسه در واکنش به فعالیت های 
نیروی دریایی ترکیه در دریای مدیترانه، گفته بود ناتو نباید در 
مواجهه با اقدامات ستیزه جویانه سر خود را زیر برف کند. این 
مقام ترکیه ای با دفاع از عملیات نظامی بدون مجوز این کشور 
در شمال عراق، مدعی شد: »در عملیات پنجه ببر، نظامیان 

ترکیه بیشترین تالش های خود را فارغ از شرایط چالش برانگیز، 
انجام دادند. آنها کاری را کردند که باید انجام می دادند و به 
آن نیز ادامه می دهند«. به نوشته آناتولی، آکار با ادعای اینکه 
هدف ترکیه از اجرای عملیات نظامی در شمال عراق، مبارزه با 
تروریسم و تامین امنیت مرزهای خود است، گزارش ها مبنی بر 

حمالت این کشور به مناطق مسکونی کردنشین در شمال 
عراق و سوریه را رد کرد.بر این اساس، وی مدعی شد: 

»نباید آن )گزارش ها( را باور کنیم. نیروهای مسلح 
ترکیه هرگز برادران ُکرد را هدف نگرفته و نمی گیرد. 
ما برادر و خواهر هستیم«. وزیر دفاع ترکیه در 
بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع حمایت 
این کشور از دولت وفاق ملی لیبی پرداخته و تصریح 

کرد که ترکیه به دعوت »فائز السراج« رئیس 
دولت وفاق ملی در این کشور حضور دارد. 
آکار توضیح داد: »ما به نیروهای مسلح دولت 
لیبی، خدمات آموزشی و مستشاری نظامی 
ارائه می دهیم که در میدان ]نبرد[ عملیات 
می کنند. حضور ما در لیبی کاماًل قانونی 
است«. وی همچنین حمالت تشکیالت 

موسوم به ارتش ملی لیبی به سرکردگی »خلیفه حفتر« علیه 
مواضع دولت وفاق ملی را »جنایت علیه بشریت« توصیف کرده 
و از سکوت برخی کشورها در برابر این حمالت انتقاد کرد. این 
مقام ترکیه ای درباره عملیات های حفاری و اکتشاف گاز در 
شرق دریای مدیترانه نیز اظهار داشت که این فعالیت ها ادامه 
می یابد و هر طرحی که کشورهای غربی بدون حضور ترکیه 
برای این منطقه بریزند، بی ثمر خواهد بود.تنش ها در 
دریای مدیترانه از سال گذشته و به دلیل تالش های 
ترکیه، یونان و قبرس جهت عملیات اکتشاف و حفاری 
گاز در منطقه شدت یافته و این مساله به پدیدار شدن 
تنش های قدیمی منجر شده است. اتحادیه اروپا  
چندی قبل اعالم کرد که طرح ترکیه برای انجام 
حفاری برای جستجوی نفت و گاز در 
سواحل قبرس نگرانی بسیار در 
این منطقه را موجب شده است. 
اتحادیه اروپا هشدار داده که 
این اقدام ترکیه موجب افزایش 
تنش ها میان این دو کشور 

شده و غیر قابل قبول است.

وزیر دفاع ترکیه: 

هیچ اقدام غیرقانونی در مدیترانه نداریم

به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، هانس کالگ مدیر 
بخش اروپای سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه در  کنفرانس 
مطبوعاتی که از طریق ویدئو کنفرانس از شهر کپنهاگ 
دانمارک انجام شد گفت: برای مدت ها دوباره هفته گذشته 
در اروپا شاهد افزایش روزانه شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا بودیم، به طوری که در دو هفته گذشته، شمار 
مبتالیان در ۳۰ کشور روند صعودی داشته  است. وی افزود: 
اگر همه گیری بیماری در ۱۱ کشور کنترل نشود ممکن 
است موجب شیوع دوباره ویروس شود و این مسأله موجب 
تحلیل رفتن دوباره کادر درمانی در اروپا خواهد شد. کالگ 
همچنین اقدامات سریع کشورهایی چون لهستان، آلمان 
و اسپانیا در مقابله با شیوع موارد جدید کرونا در مدارس، 
معادن زغال سنگ و مراکز تولید کشاورزی را ستود.آلمان 
روز سه شنبه از اعمال دوباره قرنطینه در سطح محلی که 

شامل ۶۰۰ هزار نفر می شود، خبر داد.

به گزارش یورو نیوز، هند برای اولین بار تایید کرد که 
در پی افزایش تنش های مرزی با چین، دهلی نو همچون 
پکن شمار قابل توجهی نیرو را به مناطق مرزی گسیل 
داشته است. آنوراگ سریواستاوا، سخنگوی وزارت خارجه 
هند ضمن اینکه بار دیگر چین را سرچشمه این تنش 
معرفی کرد، گفت: »هر دو طرف تعداد زیادی نیرو در مرز 
مستقر کرده اند؛ این کار در حالی انجام شده که تماس های 
دیپلماتیک و نظامی برای حل و فصل این بحران ادامه 
دارد.« هر دو کشور همسایه  از پذیرش هرگونه مسئولیتی 
در قبال درگیری های شدید روی داده در منطقه مرزی 
لَداخ در ۱۵ ژوئن که باعث کشته شدن دست کم ۲۰ نفر از 
سربازان هند شد، سر باز زده اند. سخنگوی وزارت خارجه 
هند افزود »باید به این واقعیت توجه داشت که چین از اوایل 
ماه می، شمار زیادی سرباز و حجم قابل توجهی تسلیحات 

را در مناطق مرزی مستقر کرده است.«

کمیسیون انتخابات مغولستان اعالم کرد حزب 
»مردم« حزب حاکم بر مغولستان با کسب ۶۲ کرسی از 
۷۶ کرسی، برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. 
به گزارش خبرگزاری مونتسامه مغولستان،  دو ائتالف 
انتخاباتی »آدم درست« و ائتالف »شما و ما« نیز هر کدام 
یک کرسی به دست آورده اند. گزارش حاکی است »نوروف 
آلتانخویاگ« نخست وزیر پیشین مغولستان هم که به 
عنوان نامزد مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت کرده 
بود یک کرسی کسب کرده است. طبق این گزارش حزب 
مخالف دموکرات نیز بقیه کرسی ها یعنی ۱۱ کرسی را 
کسب کرده است. کمیسیون ملی انتخابات مغولستان 
اعالم کرد که با وجود شیوع کرونا، نرخ مشارکت در این 
انتخابات به ۷۳/۶۴درصد رسیده است که ۱/۵۴درصد 
بیشتر از ۷۲/۱ درصد مشارکت در انتخابات عمومی 

سال ۲۰۱۶ بود. 

یک رسانه ژاپنی به نقل از وزیر دفاع این 
کشور گزارش کرد که توکیو از طرح جنجالی 
استقرار دو سامانه دفاع موشکی آمریکایی در 
این کشور صرف نظر کرده است. خبرگزاری 
»کیودو« ژاپن )پنجشنبه( به نقل از »تارو ُکنو« 
وزیر دفاع ژاپن گزارش کرد که توکیو از استقرار 
سامانه های دفاع موشکی ساحلی »ایجس« 
)Aegis( ساخت آمریکا صرف نظر کرده است. 
بنا به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، 
ُکنو اعالم کرد باتوجه به اینکه رفع مشکالت 

فنی فعلی حدود ۱.۸۶ میلیارد دالر برای ژاپن 
هزینه دربرخواهد داشت، به همین منظور 
استقرار سامانه دفاع موشکی »ایجس اشور« 
دیگر منطقی به نظر نمی رسد. در دسامبر 
۲۰۱۷، »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن با طرح 
استقرار دو سامانه دفاع موشکی آمریکایی 
ایجس اشور که هرکدام به ارزش حدود ۹۰۰ 
میلیون دالر بود، موافقت کرد و اعالم کرد که این 
تصمیم در واکنش به آزمایش های موشک های 
بالستیک کره شمالی انجام گرفته است.طبق 

برنامه ریزی های قبلی قرار بر آن شده بود که 
این دو سامانه دفاع موشکی قبل از سال ۲۰۲۳ 
تمامی ژاپن را تحت پوشش قرار دهد و راه اندازی 
شود. این اقدام ژاپن در شرایطی صورت گرفته 
است که روز )چهارشنبه(، »وو گیان« سخنگوی 
وزارت دفاع چین به ژاپن توصیه کرد با عدم توافق 
با آمریکا جهت استقرار موشک های برد متوسط 
این کشور، سیاست منحصرا دفاعی خود را 
طبق قانون اساسی این کشور پیش گیرد.»ژائو 
لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در 

این زمینه گفت: »به دالیل تاریخی، تحرکات 
امنیتی - نظامی ژاپن همواره مورد توجه جامعه 
جهانی و همسایگان آسیایی آن بوده است. ما 
از ژاپن صادقانه می خواهیم از گذشته عبرت 
بگیرد. توکیو باید با اقدامات مشخص ادامه 
مسیر صلح آمیز را دنبال کند.«از طرف دیگر، 
روسیه به طور مداوم تأکید داشت که استقرار 
سامانه های دفاع موشکی آمریکا در منطقه آسیا 
و اقیانوسیه تهدیدی برای توازن امنیت منطقه 

به حساب می آیند.

عقب نشینی ژاپن از طرح استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا

   عبدا... عبدا...:  

  دولت افغانستان هیچ پیش شرطی 
برای آغاز مذاکره با طالبان ندارد

خبـــر
پایان اپیدمی ابوال در کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو روز پنجشنبه 
رسما پایان اپیدمی ابوال که از آگوست سال 
۲۰۱۸ / شهریور ۹۷ در شرق این کشور پدیدار 
شد و مرگ ۲ هزار و ۲۷۷ نفر را به دنبال داشت، 
اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
»اتنی لونگوندو،  وزیر بهداشت کنگو گفت: 
شیوع این بیماری، طوالنی ترین، پیچیده ترین 
و کشنده ترین در طول تاریخ ۶۰ ساله این 
جمهوری بوده است.این بیماری که در فاصله 
سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ در غرب آفریقا بروز 
کرده بود، جان ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر را گرفت. بر 
اساس این گزارش، هیچ مورد جدیدی در مدت 
۴۲ روز گذشته که دو برابر مدت زمان الزم برای 
نهفتگی میکروب کشنده ابوالست گزارش نشده 
است. در این پیوند همچنین سازمان جهانی 
بهداشت با انتشار بیانیه ای با ابراز خوشحالی، 
نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. طبق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت آمار مرگ و 
میر ناشی از ابتال به ابوال به طور معمول باال و 
تا ۹۰ درصد در برخی اپیدمی های این بیماری 
است. پیش از بروز اپیدمی ابوال در شرق کنگو، 
شیوع این بیماری در اکوادور مرگ ۳۳ نفر را به 

دنبال داشت.

احتمال واکنش آلمان به تحریم 
آمریکا علیه نورد استریم ۲

به نوشته یک رسانه غربی آلمان در حال 
بررسی اقدامات متقابل علیه تحریم های احتمالی 
آمریکا علیه پروژه گازی نورد استریم ۲ است. به 
گزارش بلومبرگ، آلمان در حال بررسی اقدامات 
متقابل علیه تحریم های احتمالی و اضافی 
آمریکا در مورد خط لوله گازی نورد استریم ۲ 
است. در هیمن رابطه دولت آنگال مرکل در حال 
بررسی اقدام هماهنگ با اتحادیه اروپا  در این باره 
است. بلومبرگ افزود: تدابیر آمریکا می تواند به 
شرکت ها و بانک های آلمانی و اروپایی و همچنین 
آژانس های دولتی آسیب بزند.ریچارد گرنل سفیر 
آمریکا در آلمان در اوایل ماه گذشته گفت، این 
کشور برای متوقف کردن اجرای طرح انتقال 
گاز روسیه به اروپا دست به تحریم بیشتر آلمان 
می زند. وی در مصاحبه  با روزنامه »بیلد« آلمان 
افزود: در دیدارهای خود با سناتورهای آمریکایی 
در هفته های گذشته، بر سر اعمال این تحریم ها 
به توافق رسیده اند.پیش از این دولت آلمان با 
انتقاد از رویکرد مخرب دولت ترامپ در خصوص 
پروژه های انرژی در اروپا، تهدیدهای آمریکا 
علیه نورد استریم ۲ را محکوم کرده است. سال 
گذشته به دنبال فشارهای آمریکا یک شرکت 
هلندی-سوئیسی از این پروژه خارج شد اما از آن 
زمان تاکنون شرکت جایگزین روسی توانسته 
است ۱۶۰ کیلومتر از لوله گذاری را اجرایی 
کند. نورد استریم ۲ دومین خط لوله انتقال 
گاز روسیه به اروپا است که با مخالفت شدید 
آمریکا مواجه است. واشنگتن در حالی که مدعی 
است اروپا با این اجرای این طرح بیش از پیش به 
روسیه وابسته می شود، در نظر دارد گاز خود را به 
اروپایی ها بفروشد.شرکت دولتی روسیه گازپروم 
در پشت پروژه خط لوله قرار دارد که نیمی از کل 
هزینه های برنامه ریزی شده ۹.۵ میلیارد یورویی 
آن را تأمین می کند. نیمی دیگر نیز توسط پنج 
 ،OMV ،شرکت انرژی اروپا از جمله وینترشال دئا

یونیپر، رویال داچ شل و انجی تأمین می شود.

گلوبال تایمز چین:
 آمریکا جنون تحریم دارد

روزنامه گلوبال تایمز از رسانه های حزب حاکم 
چین امروز جمعه با اشاره به تحریم های جدید 
آمریکا علیه شرکت های چینی، نوشت: »آمریکا 
دچار جنون تحریم شده است«. گلوبال تایمز 
در این گزارش با اشاره به تحریم های آمریکا 
علیه شرکت های چینی و فشارهای این کشور 
برای مسدود کردن مسیر فعالیت تجاری این 
شرکت ها به بهانه های واهی چون ارتباط با 
ارتش آورده است: این روش ها از دیدگاه ناظران 
دیوانگی است و به شدت به بازرگانی و صنایع 
در آمریکا لطمه خواهد زد. آمریکا فهرستی 
نزدیک به ۲۰ شرکت چینی از جمله شرکت 
بزرگ مخابراتی و ارتباطی هواوی تهیه کرده 
است که به اعتقاد این کشور با بخش های نظامی 
در چین ارتباط دارند و این راه را برای تحریم و 
جلوگیری از فعالیت آنها هموار می کند و دست 
دولت آمریکا را برای تحت فشار قرار دادن این 
کشور بازتر می کند. »می شین یو« محقق 
آکادمی تجارت بین الملل چین به این روزنامه 
گفت: ظاهرا در آمریکا و در وزارت دفاع آن کشور 
و برخی بخش های دیگر تالش بر این است که 
چین را به هر طریقی و هر وسیله ای تحت فشار 
قرار دهند. او خاطر نشان کرد که »برخی از این 
افراد بهتر است به بیمارستان مراجعه کرده و 
دنبال صحت و سالمت روحی و روانی خود باشند 
این رفتارهای افراط گرانه آتش عقبه ای برای 
درهم کوبیدن صنایع در آمریکاست و ضربه زدن 
به خود محسوب می شود«. وی گفت: اگر آمریکا 
به همین طریق به فشارهای خود بر شرکت ها 
ادامه دهد و به دنبال تحریم ها علیه آنها باشد 
شرکت ها و موسسات برای فعالیت تجاری خود 
به تدریج استفاده از دالر آمریکا را در معامالت 

کنار می گذارند.
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آرمان ملی: تیم استقالل در دیداری معوقه 
از لیگ برتر مقابل فوالد در اهواز در حالی تن 
به شکست داد که عالوه بر ۲بازیکن، فرهاد 
مجیدی سرمربی این تیم نیز از مسابقه اخراج 
شد. اسماعیل صفیری سرپرست کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال در خصوص این مسابقه و 
انتقادات مطروحه صحبت کرد. وی اعتقاد دارد 

داور مسئول برد و باخت تیم ها نیست.
 عملکرد  مهدی سیدعلی در دیدار فوالد و 

استقالل  چگونه ارزیابی می کنید؟
 قضاوت سیدعلی در این مسابقه بی نقص 
بود و او فقط قانون را اجرا کرد. در صحنه 
اخراج علی کریمی، این بازیکن رفتار خشن و 
شدیدی روی بازیکن حریف انجام داد. کریمی 
در صحنه ای بدون اینکه جدالی برای تصاحب 
توپ باشد، با ساعد به صورت محمد آبشک 
ضربه زد و جریمه این اقدام، دریافت کارت قرمز 
است. در صحنه اخراج عارف غالمی هم او 
پس از اعالم خطای درست، اعتراض زشت و 
زننده ای به داور انجام داد. تا جایی که من اطالع 
دارم غالمی کلمات نامناسبی به کار برده است. 
اعتراض به داور یا با کردار انجام می شود یا با 
گفتار. حتی اگر مدافع استقالل حرف زشتی 
هم به داور نزده باشد، کردار او درست نبود و به 

همین دلیل مستحق کارت زرد دوم بود.
 در مورد اخراج مجیدی؟

هم  مجیدی  فرهاد  اخراج  صحنه  در 
سرمربی استقالل به دلیل اعتراض شدید 
باید کارت قرمز می گرفت. با این تفاسیر هر 
۳ کارت قرمزی که سیدمهدی سیدعلی به 
استقاللی ها نشان داد، درست بود. او پنالتی و 
خطای اشتباهی نگرفت که طبق آن می گویند 

داور عامل باخت استقالل شده است.
 درباره بیانیه باشگاه استقالل مبنی بر اینکه 
در صورت تداوم این روند، از حضور در ادامه 

رقابت ها انصراف می دهد، چه نظری دارید؟
 منظور استقاللی ها از ضربه زدن داور به آنها 
را متوجه نمی شوم. داور مسئول برد و باخت 
تیم ها نیست، بلکه فقط مسئول اجرای قوانین 
است. سیدعلی هم چنین کاری انجام داد. 
هر اعتراضی به دست ما برسد، آن را بررسی 
کرده و محترمانه جواب می دهیم. هرکسی یا  
باشگاهی حق دارد محترمانه اعتراض کند و ما 

هم مسئول هستیم محترمانه جواب بدهیم.

گفت  وگــــو

گزارش کانال المپیک از  
وضعیت  »یزدانی« 

ایسنا: سایت کانال المپیک در گزارشی 
به بررسی وضعیت حسن یزدانی پرداخت. 
سایت کانال المپیک در گزارشی به بررسی 
ایرانی  آزادکار  یزدانی،  حسن  وضعیت 
پرداخت که دارنده مدال طال در دوره قبل 
این رقابت هاست. در این گزارش آمده است، 
این ورزشکار در کشور خود بسیار موردتوجه 
است و القاب زیادی به او داده شده که از جمله 
لقب پادشاه است. او درباره این موضوع با 
فروتنی می گوید: امیدوارم که بتوانم امیدها 
و انتظارات زیادی که از من است را برآورده 
کنم. این ورزشکار که از ۱۲سالگی کشتی 
گرفتن را شروع کرده است، درباره کسب 
مدال طال و دیدارنهایی با حریف روس که 
توانست شش امتیاز عقب افتادن را جبران 
کند، اظهارکرد: من کامال به برتری و کسب 
مدال طال فکر می کردم و یک لحظه هم به 
چیز دیگری فکر نمی کردم و خوشبختانه با 
کمک خدا به این مهم توانستم دست یابم. 
در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ 
در ایران، وی مقابل دیویدتیلور از آمریکا ظاهر 
شد. دیویدتیلور رقیب اصلی یزدانی است که 
توانست در سال۲۰۱۸ شکست ۶ بر ۲ را با 
برتری ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کند و لقب 
مردجادویی دارد. یزدانی درباره حضور در 
المپیک۲۰۲۴ نیز اعالم آمادگی و عنوان کرد 
که در صورتی که بدن او اجازه دهد، می تواند در 
دوره بعدی رقابت های المپیک نیز حاضر باشد.

خارج از مستطیل سبــــز

دلیل غیبت دژاگه مشخص شد 
بازیکن با تجربه تیم فوتبال تراکتور هنوز 
به تمرینات این تیم بازنگشته است و در 
تماس هایی که با باشگاه دارد برای بازگشت 
زمان مشخصی را اعالم نمی کند. این بازیکن 
که در آلمان حضور دارد، این روزها دلیل 
بازنگشتن او به تبریز فقط کرونا نیست. این 
بازیکن از مدیریت باشگاه به دلیل مسائل مالی 
ناراحت است و انتظار دارد باشگاه به وعده اش 
برای پرداخت مطالباتش عمل کند. اتفاقی که 
هنوز نیفتاده و همین باعث شده تا دژاگه در 
تماس هایی که با او برای بازگشت به تمرینات 
گرفته می شود زمان مشخصی ارائه نکند و مدام 
بازگشت خود را به فردایی که نامشخص است 
موکول کند. از سویی زنوزی مالک باشگاه هم 
که در روسیه به سر می برد، هیچ واکنشی نسبت 
به ناراحتی دژاگه نشان نمی دهد و همین 
باعث شده تا بازیکن باتجربه تیمش برای 
بازگشت اقدام نکند. شنیده می شود که دژاگه 
تصمیم گرفته در هفته جاری، برای رسیدگی 
به مشکالت مالی اش با باشگاه راهی ایران شود.

خبــــر

د ید گــــاه
 مسئولیت تعلیق فوتبال 

بر دوش فدراسیون است

اول از باب »المومنون عند شروطهم« ما باید وفای به عهد 
داشته باشیم همانگونه که اهالی محترم ورزش استحضار دارند، 
دخالت مجامع بین المللی به هر عنوان و دلیل در امورداخلی 
کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران موجب خدشه در منافع 
ملی و نقض تمامیت معنوی کشور می شود. در سال ۱۳۸۵ یکی 
از عمده دالیل دخالت فیفا در امورورزشی کشور، عدم اصالح 
اساسنامه فدراسیون فوتبال در چارچوب مقررات بین المللی 
مورد توافق همه کشور ها و اصرار بر برخی موارد، ضمن دخالت 
مسئوالن وقت در امورفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
بود که متاسفانه به رغم تذکرات مکرر دلسوزان و کاربلدان این 
نقیصه اتفاق و تمامیت معنوی جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
ورزش و فوتبال نقض و نقشه راه فیفا باالجبار پیگیری و اجرایی 
شد. در سال ۱۳۸۶ کمیته انتقالی فیفا و فوتبال در ورزش ایران 
اساسنامه ای را توافق که از آن به عنوان سند اصلی و قانون 
اساسی فوتبال ایران یاد می شود و اتفاقا رفع تعلیق و محرومیت 
فوتبال ایران بعد از پذیرش این اساسنامه توسط حاکمیت، 
دولت جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون فوتبال و فیفا میسر 
شد. در اسفند سال۱۳۹۰ برخی از مواد و مفاد اساسنامه وفق 
مقررات اساسنامه فیفا اصالح و با نظر مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال به عنوان عالی ترین اصلی ترین رکن تصمیم گیری 
در فوتبال تصویب و تغییر داده شد. در طی دو دوره گذشته 
اساسنامه، برخی عناصر حاکمیتی و نهاد های مرتبط با حوزه 
عمومی مقررات کشور و ورزش انطباق و همانندسازی برخی از 
مقررات جاری فدراسیون با مقررات و قوانین کشور را پیگیری 
و اصرار می کند. در وضعیت موجود فدراسیون جهانی فوتبال 
عدم تغییر برخی از اصول اساسنامه را صریحا اعالم و اصرار بر 
آنها دارد. در آخرین بازنگری متن پیشنهادی اساسنامه مجددا 
فیفا بر استقالل عمل و تمایز فدراسیون فوتبال مبتنی بر عدم 
دخالت شخص ثالث و عدم دخالت اشخاص غیرفوتبالی و 
غیرمرتبط و بقا بر اساسنامه تصویبی سال۱۳۸۶ را با تصریح 
برغیر دولتی بودن به انضمام موارد دیگر متذکر شده است. 
چرا برخی اصرار بر مواردی دارند که ممکن است موجب نقض 
حاکمیت ملی و ایراد بر تمامیت معنوی کشور در حوزه ورزش 
و فوتبال شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که اصرار بر تغییر 
برخالف اصول حاکم اساسنامه فیفا دارند باید به طور صریح و 
کتبی ضمانت نموده و متعهد شوند چنانچه اصرار بر این موارد 
موجب تعلیق و محرومیت فوتبال ایران شود، مسئولیت آن را 
تماما پذیرفته و جوابگویش باشند. از هیات رئیسه فدراسیون 
تقاضا دارم در این شرایط مصلحت عمومی و تام فوتبال ملی را 
در نظر گرفته و با شجاعت و قاطعیت از وجهه ملی و تمامیت 
معنوی فوتبال ایران دفاع و در فرصت مقرر اصالحات را برابر 
با مقررات اساسنامه انجام دهند. بدیهی است هرگونه تغییر 
در اصول و مواد و مفاد اساسنامه در نهایت در باالترین مرجع 
تصمیم گیری که همان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال است، 

بررسی و به تایید و تصویب خواهد رسید.

             خبرنگاران
طبق پروتکل های بهداشتی لیگ برتر، خبرنگاران 
برخالف دیگر نقاط دنیا اجازه حضور در استادیوم را 
ندارند و حتی در نشست های خبری پیش و پس از بازی 
نیز نمی توانند حضور پیدا کنند. این اتفاق در بازی تیم های 
فوالد و استقالل آزمایش شد و خبرنگاران به صورت 
اینترنتی سوال های خود را در اختیار نماینده سازمان لیگ 

قرار دادند تا مطرح شود.

               کنایه
سعید آذری مدیرعامل فوالد با کنایه به استقالل نوشته 
است: »یک روز بدهی را بهانه می کنیم، یک روز روند کرونا 
را، یک روز عملکرد قبلی ها را. مردم ما باهوش تر از این 
حرف ها هستند که بهانه برای فرار از حقیقت آنها را فریب 
دهد. ناآمادگی، عدم پشتیبانی از کادر و بازیکن، رهاکردن 
سیستم به حال خود و پنهان شدن پشت دیوار  بهانه دیگر 

خریداری در بازار ندارد«.

              درگیری
دیدار دو تیم هوادار تهران و سپیدرود در رشت با 
حواشی زیادی همراه بود که یکی از آنها مربوط به بحث 
لفظی سرمربیان دو تیم بود. در اواسط بازی هم درگیری 
لفظی شدیدی میان رضا عنایتی و نیمکت نشینان 
سپیدرود رقم خورد. دست نشان، سرمربی سپیدرود 
قصد برخورد شدیدتری با نیمکت هوادار را داشت که با 

مداخله اطرافیان این ماجرا ختم به خیر شد.

ـت
وشـ

س ن
عک

علی علیپور در خصوص آخرین وضعیت این تیم در آستانه 
بازی با پیکان در هفته بیست ودوم لیگ برتر که روز یکشنبه 
برگزار می شود، گفت: خداراشکر وضعیت خوبی داریم. بعداز 
اتفاقاتی که کل کشور را درگیر کروناویروس کرد؛ دوباره 
تمرینات را زیرنظر کادرفنی آغاز کردیم و االن شرایط بدنی 
ما خیلی خوب است. ۴بازی تدارکاتی انجام دادیم تا به شرایط 
مسابقه نزدیک شویم و فکر می کنم تا حدود زیادی از کارهای 
تاکتیکی مدنظر کادرفنی را در زمین انجام دادیم. در حال حاضر 
آماده بازی با پیکان هستیم تا اولین گام را بعداز چندماه تعطیلی 

لیگ برتر محکم برداریم تا بتوانیم در ادامه بازی ها روند خوبی 
برای قهرمانی در پیش بگیریم. امیدوارم با برد در این بازی با 
روحیه باالیی جلو برویم و به همین خاطر از اولین بازی باید 
برای بردن و کسب ۳ امتیاز بجنگیم. وی در خصوص شرایط تیم 
پیکان که این روزها در قعر جدول است، عنوان کرد: پیکان تیم 
خوبی است، اما شرایط این تیم به گونه ای است که چیزی برای 
از دست دادن ندارد. پیکان بازیکنان و کادرفنی خوبی دارد و در 
هر پست از بازیکنان خوبی بهره می برد، اما شرایط آنها به گونه ای 
است که حاال در انتهای جدول هستند. مطمئنا آنها برای بردن 

به زمین می آیند و نباید از تیم خوب پیکان غافل شویم. هم ما 
و هم پیکان نیاز به امتیاز این بازی داریم و به نظرم بازی سختی 
خواهد بود. هر چند که اگر بتوانیم خواسته های کادرفنی را در 
زمین انجام دهیم، گرفتن سه امتیاز سخت نخواهد بود. علیپور 
در مورد اینکه پرسپولیس امسال چه چشم اندازی دارد و همانند 
سال گذشته به دنبال قهرمانی است، گفت: نخستین هدف ما که 
برای آن برنامه ریزی کرده ایم قهرمانی در لیگ برتر است و سپس 
به جام حذفی فکر می کنیم. ما بازی به بازی پیش می رویم و 
روی بازی های خودمان تمرکز می کنیم تا بتوانیم افتخارآفرین 
شویم. این را هم در نظر داشته باشید که ما در لیگ قهرمانان 
آسیا هم حضور داریم و باید آنجا هم بتوانیم روند خوبی داشته 

باشیم تا به هدفمان برسیم؛ هرچند که کار آنجا سخت است.  

علیپور: هدف پرسپولیس قهرمانی در لیگ است
فوتبـال د اخلــــی

ایسنا: گل ایرج دانایی فرد به اسکاتلند در جمع بهترین 
گل های آسیایی تاریخ جام جهانی قرار گرفت. سایت AFC با 
انتخاب ۱۰ گل برتر تیم های آسیایی در تاریخ جام جهانی یک 
نظرسنجی بر روی سایت خود قرار داده است تا از دیدگاه مردم 
بهترین گل تاریخ تیم های آسیایی در جام جهانی انتخاب شود. 
پارک سئونگ زین از کره شمالی، ایرج دانایی فرد از ایران، چوی 
سون هو، هونگ میونگ بو و پارک جی سونگ از کره جنوبی، 
احمد راضی از عراق، سعید العویران از عربستان، کیسوکه 
هوندا و تاکاشی اینوی از ژاپن و تیم کهیل از استرالیا در بین 
ده نامزد این نظرسنجی قرار گرفته اند. ایرج دانایی فرد در این 
نظرسنجی با اختالف از دیگر نامزدهای بهترین گل آسیایی 
تاریخ جام جهانی پیشی گرفته است. دانایی فرد زننده نخستین 

گل تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی )۱۹۷۸آرژانتین( بود.
تسنیم: سامی طرابلسی در بخشی از مصاحبه بلندش با 
روزنامه الشرق قطر اظهارکرد: درباره اخباری که پیرامون انتقال 
کریم انصاری فرد به پرسپولیس مطرح کردند، باید بگویم فکر 
می کنم این کار عملی نشود. انصاری فرد در السیلیه خواهد ماند، 
زیرا او برای فصل آینده نیز با ما قرارداد رسمی دارد. سرمربی تیم 
السیلیه قطر افزود: اگر کریم انصاری فرد بخواهد به پرسپولیس 
برود این موضوع دیگر در اختیار مدیران تیم السیلیه است و آنها 
باید تصمیم بگیرند. بازیکن به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیرد.

آرمان ملی: تیم محبوب بندر لیورپول باالخره بعداز ۳دهه 
به قهرمانی لیگ جزیره رسید. شاگردان کلوپ حاال سریعترین 
قهرمانی لیگ برتر را به نام خود ثبت کرده اند، چراکه ۸هفته قبل 
از پایان مسابقات آرزوی هواداران خود را به واقعیت تبدیل کردند. 

 قهرمانی  زودهنگام
با شکست منچسترسیتی رده دومی در خانه چلسی در بازی 
پنجشنبه شب، قهرمانی لیورپول صدرنشین در فاصله ۷هفته 
به پایان به رقابت ها مسجل شد و زودهنگام ترین قهرمانی در 
تاریخ لیگ برتر به نام قرمزپوشان مرسی ساید رقم خورد. لیورپول 
بعداز فتح دربی مرسی ساید تنها یک امتیاز دیگر می خواست که 
قهرمانی اش را مسجل کند، اما سیتی با قبول شکست در خانه تیم 
فرانک لمپارد، لیورپولی ها را زودتر به مقصودشان رساند. ۳۰سال 
پیش که لیورپول با کنی داگلیش قهرمان باالترین سطح فوتبال 
انگلستان شد، جیمزمیلنر و آدریان ۴ و ۳ سال داشتند و کاپیتان 
هندرسون و دژان الورن هنوز به دنیا نیامده بودند. سایر لیست 
۲۳نفره باشگاه مثل محمد صالح، ویرجیل فن دایک، سادیو مانه، 
الیسون بکر و روبرتوفیرمینو هنوز متولد نشده بودند. زمانی که 
براندون راجرز اخراج شد و مدیران لیورپول با دوست داشتنی ترین 
آلمانی تاریخ تماس گرفتند، کلوپ حاضر شد تعطیالتش را خراب 
کند و سناریو جدیدی برای تراژدی لیورپول و لیگ برتر بنویسد. او 
کارش را با این جمله آغاز کرد »اگر در ۴سال نتوانم جامی به دست 
بیاورم، باید به لیگ سوئیس بروم.« وی با فینالیست شدن در لیگ 
اروپا و جام اتحادیه کارش را ادامه داد، به فینال اروپا رسید و به 
۳سال سلطه رئال مادرید پایان داد، بهترین نایب قهرمان تاریخ 
لیگ جزیره شد، به قهرمان جهان رسید و بعداز ۵ سال قولش به 
هواداران را عملی کرد؛ قهرمانی لیگ جزیره بعداز ۳۰ سال. کلوپ 
کاری را در لیورپول انجام داد که فرگوسن با ۲۷سال حضور در 
منچستر، مورینیو با دفاع اتوبوسی در چلسی، ونگر با تیم بدون 
باختش و گواردیوال با تیم ثروتمندش نتوانستند انجام دهند؛ 

یعنی قهرمانی در فاصله ۷هفته.
 کلوپ چه گفت؟

یورگن کلوپ پس از کسب قهرمانی به سایت رسمی باشگاه 
لیورپول گفت: کامال منقلب شده ام. احساسی چندگانه ای دارم. 

خیالم آسوده شد. خوشحالم، احساس افتخار می کنم، بیشتر از 
این نمی توانم برای بازیکنانم خوشحال باشم و احساس افتخار 
کنم. من و بازیکنانم در کنار هم، بازی چلسی - منچسترسیتی 
را تماشا کردیم. می دانستیم که احتمال باخت سیتی وجود 
دارد. ممکن هم بود که این اتفاق رخ ندهد. معلوم نبود چه 
اتفاقی می افتد. ما )بعداز تعلیق لیگ به خاطر شیوه کرونا( 
می خواستیم فوتبال بازی کنیم و خوشحالیم که اجازه دادند 
دوباره بازی کنیم و وقتی هم که قهرمانی مان مسجل شده، 
تیم مان رسما منفجر شد. سرمربی آلمانی لیورپول که تیمش 
فصل گذشته هم تنها به خاطر یک امتیاز کمتر قهرمانی را به 
منچسترسیتی داد، افزود: ۵ ثانیه آخر بازی سیتی - چلسی را 
شمارش معکوس کردیم، اما داور یک کم طوالنی تر از آنچه ما 
فکر می کردیم؛ سوت پایان را زد و به همین خاطر مجبور شدیم 
دو سه تا پاس دیگر را هم تماشا کنیم. سوت که به صدا درآمد، 
احساس نابی داشتیم که نمی توانم توصیفش کنم. واقعا لحظه 
زیبایی بود. بالفاصله پس از مسجل شدن قهرمانی  مان، احساس 
تهی بودن می  کردم. باورم نمی شد. از خودم به خاطر اینکه در 
چنین لحظه ای چنین احساسی داشتم واقعا راضی نیستم، اما 
راستش را بخواهید در آن لحظه هضم اتفاقی که افتاد برایم 
بیش از اندازه سنگین بود. حالم خوب می شود. هیچ کسی الزم 

نیست نگران باشد.
 جشن و کرونا

پیش بینی ها درباره تجمع هواداران تیم فوتبال لیورپول با 
قطعی شدن اولین قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس پس 
از ۳۰سال درست از آب درآمد و آنها بالفاصله پس از باخت ۲ 
بر یک منچسترسیتی مقابل چلسی، خودشان را به ورزشگاه 
آنفیلد رساندند تا به جشن و پایکوبی بپردازند. با وجود اینکه 
هنوز تب کرونا در انگلیس فروکش نکرده و این ویروس جان 
افراد را می گیرد، هواداران لیورپول بدون توجه به توصیه های 
بهداشتی و امنیتی مسجل شدن قهرمانی تیم شان در فاصله 
۷هفته به پایان رقابت ها را جشن گرفتند و بسیاری از آنها بدون 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی سرود معروف تیم 
را سر دادند. این جشن تا ساعت ها پس از پایان بازی چلسی و 

سیتی  ادامه داشت و با انتقادات هایی همراه بود. راب کاردن، 
معاون فرمانده پلیس منطقه مرسی ساید انگلیس با اشاره به 
نقض مقررات و پروتکل های بهداشتی توسط هواداران لیورپول 
گفت: متاسفانه همانگونه که در مدت زمان قرنطینه هم شاهد 
بودیم، همه افراد به مقررات وضع شده، پایبند نیستند. به 
هواداران تاکید می کنیم که درست رفتار کنند و با رعایت 
تمامی موارد بهداشتی و تنها در کنار اعضای خانواده های شان 
در حد فاصله اجتماعی خودشان جشن بگیرد. طبق گزارش 
نشریه میرر، برنامه باشگاه لیورپول برای جشن قهرمانی، 
گرفتن جام در ورزشگاه آنفیلد بدون حضور هواداران است 
چرا که هنوز در انگلیس با وجود کاهش سختگیری های سابق، 
رفتن تماشاگران به ورزشگاه ها ممنوع است. آخرین بازی 
لیورپول در این فصل یکشنبه ۲۶جوالی )دقیقا یکماه دیگر 
در خانه نیوکاسل( برگزار می شود و با شرایط فعلی امکان زدن 
دور افتخار در سطح شهر و به نمایش گذاشتن جام روی اتوبوس 
بدون سقف برای هواداران وجود ندارد. با این حال باشگاه اصرار 

دارد که این اقدام را انجام دهد.
 تبریک  رقیب

پپ گواردیوال سرمربی من سیتی پس از باخت ۲بریک تیمش 
در خانه چلسی که قهرمانی لیورپول را تثبیت کرد، اذعان داشت: 
انگیزه ای که قرمزپوشان مرسی ساید برای فتح لیگ برتر انگلیس 
در این فصل نشان دادند به مراتب بیشتر از انگیزه شاگردان او 
برای دفاع از عنوان قهرمانی شان در این رقابت ها بوده است. او 
همچنین ضعف مرکز خط دفاعی تیمش را به عنوان یکی دیگر 
از عوامل ناکامی سیتی در کامل کردن هت تریک قهرمانی های 
متوالی اش در لیگ برتر انگلیس دانست. گواردیوال در پایان بازی 
تیمش در خانه چلسی به خبرنگاران گفت: ما در انگلیس هشت 
جام را به صورت متوالی بردیم که این در تاریخ فوتبال این کشور 
بی سابقه بود. پس طبیعی است که در ادامه راه یکی از این جام ها از 
دست برود. به لیورپول بابت فصل فوق العاده اش تبریک می گویم. 
ما هنوز پنج شش هفته دیگر تا آخر فصل داریم، اما در چند سال 
گذشته هم جام های  زیادی کسب کردیم و البته می خواهیم تا 

پایان فصل فاصله مان را با لیورپول کم کنیم. 

بین الــــملل
  جورجو کیه لینی که شهریورماه گذشته و در اوایل 
فصل جای در تمرین یوونتوس از ناحیه رباط صلیبی زانوی 
راست دچار پارگی شد، حاال خود را آماده بازگشت به ترکیب 
بانوی پیر می کند، این در حالی است که 
ماتیس دلیخت هلندی از مصدومیت 
او نهایت استفاده را برد و به ترکیب 
اصلی یووه راه یافت. نشریه ایتالیایی 
»کوریره دی تورینو« چاپ تورین 
گزارش داد کیه  لینی ۳۵ساله سخت 
در حال تمرین است و به دنبال این است 
تا خود را به دربی دال موله یا 
همان دربی تورین برای 
تقابل با تورینو برساند. 
از  پس  یوونتوس 
دیدار با تیم های لچه 
و جنوا، در تاریخ ۱۴ 
دیداری  در  تیر 
خانگی به مصاف 
خواهد  تورینو 
رفت. کیه لینی 
در صورتی که 
دال  دربی  به 
موله نرسد، در 
بازی با میالن قطعا 
یوونتوس را همراهی خواهد 

کرد.

آرمان ملی: حاشیه های دیدار جنجالی تیم های فوالدخوزستان و 
استقالل تهران که پس از چهارماه تعطیلی مسابقات فوتبال به دلیل 

کرونا، برگزار شد همچنان ادامه دارد. 
 تذکر فرهاد به شاگردانش

تیم استقالل تهران در بازی معوقه هفته هفدهم لیگ برتر 
چهارشنبه شب به مصاف فوالدخوزستان رفت و با نتیجه دو بر یک 
شکست خورد تا کماکان در رتبه چهارم جدول رده بندی را در دست 
داشته باشد. آبی پوشان در این دیدار علی کریمی و عارف غالمی را 
با دریافت کارت قرمز از دست دادند و مقابل تیم میزبان نتوانستند با 
دو بازیکن کمتر نتیجه تساوی را حفظ کرده و شکست را پذیرفتند. 
شکست استقالل در حالی رقم خورد که آنها اکنون شانسی برای 
قهرمانی نخواهند داشت و همین طور سرمربی شان که در اواخر نیمه 
اول اخراج شده بود را برای بازی بعدی هم در اختیار نخواهند داشت. 
پس از انتقادات فراوان هواداران به قضاوت سیدمهدی سیدعلی در 
این بازی، درگیری مهدی  هاشمی نسب و محمد دانشگر در پایان 
بازی مشخص شده است مجیدی پیگیر حواشی پس از بازی در 
رختکن تیمش بوده است. ظاهرا روزبه چشمی و فرشید باقری پس 
از پایان بازی در رختکن ورزشگاه فوالد آرنا به رفتار عارف غالمی 
در دریافت کارت زرد دوم از سیدعلی که منجر به اخراجش شد 

معترض شدند و از او انتقاد کردند. فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی 
با مطلع شدن از این موضوع روز  پنجشنبه گذشته در جلسه تمرینی 
ریکاوری برای دقایقی با چشمی و باقری گفت وگو کرده و به آنها 

تذکر داده است.
 کنایه   هاشمی نسب

یکی از حاشیه های این دیدار هم درگیری مدافع استقالل و مربی 
فوالد است. دانشگر مدافع استقالل که در دقیقه۴۶ به جای میلیچ 
وارد ترکیب شده بود با مهدی  هاشمی نسب درگیر شد. ظاهرا دانشگر 
در یکی از صحنه های بازی اقدام به سرزنی می کند با کنایه تند عضو 
کادرفنی تیم فوالد خوزستان مواجه می شود. مدافع آبی ها در جواب 
اظهارنظر دور از انتظار  هاشمی نسب به او می گوید: »یاغی، یاغی که 
میگن تویی؟!« این پاسخ تند به  هاشمی نسب به او برخورده و منتظر 
تالفی می نشیند.  هاشمی نسب ۴۶ساله که سابقه برتن کردن پیراهن 
پرسپولیس را در کارنامه دارد و بعداز دربی ۷۹ به تیم استقالل پیوسته 
بود به این علت به بازیکن یاغی معروف بود. این پایان ماجرا نبود و در 
پایان بازی  هاشمی نسبت که سابقه زیادی در واکنش های تند داشته 
به سمت دانشگر حمله ور می شود. مربی تیم فوالد خوزستان در 
مسیر رختکن به دانشگر حمله ور شده و به او می گوید: »خیلی شانس 

آوردید که مانند پرسپولیس به شما ۶ گل نزدیم!!!« .

 مرخصی بدموقع دیاباته!
استقالل در بازی خارج از خانه حتی 
امیرارسالن مطهری را هم به علت مصدومیت 
از دست داد، اما با این حال دیاباته خواهان 
سفر به کشور فرانسه شده است.  دیاباته به 

مسئوالن استقالل اعالم کرده به دلیل اینکه 
فرزندش چند روز دیگر به دنیا 

می آید، قصد سفر به کشور 
فرانسه را دارد و حتما 

باید به مرخصی برود. 
این درخواست در 
صورت  شرایطی 
گرفته که فرهاد 
مجیدی مخالف 
به  دیاباته  سفر 
فرانسه است، اما از 
آنجا که این بازیکن 

حتما  کرده  اعالم 
باید برای به دنیاآمدن 

فرزندش در فرانسه حضور داشته 
باشد سرمربی استقالل همه چیز را 

به باشگاه واگذار کرد. 

حاشیه های دیدار جنجالی فوالد- استقالل

اسماعیل   صفیری: 
 داور مسئول 
 برد و باخت 
تیم ها   نیست

    

مسجل شدن قهرمانی لیورپول در لیگ برتر جزیره 

حجت االسالم علیرضا  علیپور
 رئیس کمیته صیانت سازمان لیگ 

پایان  شیرین  صبر 30ساله



رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از 
دستگیری موبایل قاپی که با موتورسیکلت 
۱۰فقره سرقت مرتکب شده بود،  سرقتی 
نثاری  مرتضی  کارآگاه  سرهنگ  خبرداد. 
ماموران  گذشته  سال  2۱دی ماه  گفت: 

گشت کالنتری۱۴۷ گلبرگ به یک دستگاه 
آن  راکب  که  هوندا  طرح  موتورسیکلت 
فردی مضطرب بود مظنون و پس از بررسی 
موتورسیکلت مشخص می شود پالک نصب 
شده روی موتورسیکلت اصالت ندارد و پالک 

اصلی موتورسیکلت دارای سابقه سرقت از 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی است که پرونده با 
موضوع دستگیری سارق موتورسیکلت به نام 
»جمشید« در کالنتری تشکیل و به دستور 
مقام محترم قضائی جهت رسیدگی تخصصی به 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی واصل می شود. این 
مقام انتظامی بیان داشت: در گام اول تحقیقات 
بررسی  مورد  »جمشید«  کیفری  سوابق 
کارآگاهان قرار می گیرد و مشخص شد متهم 
دارای سوابق متعدد کیفری در خصوص سرقت 
موتورسیکلت است که متهم ضمن انکار جرم 
سرقت اظهارکرد که موتورسیکلت را از شخصی 
به نام »ناصر« امانت گرفته است. سرهنگ 
نثاری افزود: با توجه حرف های ضدونقیض 
»جمشید« و بهره گیری کارآگاهان از شیوه های 
نوین کشف جرم مشخص شد متهم عالوه بر 
سرقت موتورسیکلت در زمینه موبایل قاپی 
نیز فعالیت دارد و پس از بازجویی های دقیق 
علمی به ۱۰فقره سرقت گوشی تلفن همراه به 
شیوه قاپیدن و تک رو اعتراف نمود. کارآگاه 
نثاری بیان داشت: با توجه به ساعات و محل های 
اعالمی سرقت توسط متهم تجزیه و تحلیل 
آماری سرقت های صورت گرفته و دعوت 
از مالباختگان تعداد ۶نفر از آنها با اطمینان 
»جمشید« را شناسایی کرده و متهم نیز به 
سرقت از مالباختگان اعتراف کرد. »جمشید« 
در اعترافات خود بیان داشت: سرقت  را برای 
کسب درآمد انجام داده است و پس از سرقت، 
گوشی ها را به صورت دستفروش در خیابان به 
رهگذران می فروخته است و از این راه تاکنون 
یک میلیارد ریال به دست آورده است. رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران در پایان 
گفت: شاکیان برای سیر مراحل قانونی و احقاق 
حق خویش به دادسرای مربوطه معرفی شدند و 
متهم نیز ضمن قبول جرم سرقت حسب دستور 
مقام قضائی با صدور قرار قانونی برای تحمل 

کیفر روانه زندان شد.

15حـوادث سال  سوم 
 شماره 755
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کوتاه حوادثـــــی

خبـــــر
سقوط خودرو به دره با 2کشته 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از سقوط یک دستگاه خودرو 
سواری به دره ای در شهرستان پاوه و جانباختن 2نفر و مجروحیت 
2نفر دیگر خبر داد. سردار علی اکبر جاویدان اظهارکرد: در 
پی کسب خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور پاوه 
حوالی گردنه داالنی سریعا ماموران جهت بررسی موضوع به 
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: ماموران مشاهده کردند در این 
حادثه خودروسواری پژو۴۰5 پس از واژگونی از جاده منحرف و 
به داخل دره سقوط کرد. سردار جاویدان تصریح کرد: متاسفانه 
پس از این حادثه 2تن از سرنشینان خودرو در دم جانباخته و 
راننده و سرنشین دیگر نیز زخمی شدند. فرمانده انتظامی استان 
کرمانشاه افزود: طبق اعالم کارشناسان پلیس راه، سرعت زیاد و 
ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت وقوع این حادثه مرگبار 
بوده است. وی در پایان از رانندگان خواست تا ضمن احترام به 
قانون حتما با سرعت مطمئنه به خصوص در جاده های کوهستانی 

رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

دستگیری اعضای باند سارقان 
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز از دستگیری اعضای باند 
3نفره سارقان منزل و محتویات داخل خودرو با 35فقره سرقت 
دراین شهرستان خبر داد. سرهنگ محسن دالوند در تشریح این 
خبر اظهارکرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و محتویات 
داخل خودرو در برخی از مناطق شهر اهواز بررسی موضوع و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس انتظامی 
این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: ماموران حین گشتزنی با 
مشاهده رفتار مشکوک سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری 
پژو به آنان دستور ایست داده که پس از بی اعتنایی سارقان و 
طی مسافتی تعقیب وگریز، نهایتا هر 3نفر اعضاي باند در یک 
عملیات پلیسی تسلیم شدند. سرهنگ دالوند تصریح کرد: در 
بازرسی های به عمل آمده متهمان در مجموع به 35فقره سرقت 
)۱2فقره سرقت منزل و23فقره سرقت محتویات داخل خودرو( 
اعتراف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان  اهواز در پایان با اشاره 
به بازسازی صحنه های سرقت در حضور مالباختگان، خاطرنشان 
کرد: متهمان پس از تحویل به مرجع قضائي با صدور قرار تامین 

مناسب روانه زندان شدند.

اعتراف به 27 فقره سرقت 
فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری 2سارق سابقه دار و 
اعتراف آنان به 2۷فقره سرقت در شهرستان گرگان خبر داد. سرهنگ 
سعید دادگر در تشریح این خبر، اظهارکرد: در پي وقوع چندین فقره 
انواع سرقت در گرگان شناسایی سارق به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران پلیس انتظامی شهرستان قرار گرفت. فرمانده انتظامی 
استان گلستان ادامه داد: پس از یکسری اقدامات اطالعاتی و تحقیقات 
گسترده میدانی، سرانجام ماموران موفق به شناسایی 2سارق سابقه دار 
شدند و طی هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ضربتی هر 2نفر را در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند. وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
اولیه و پس از مواجه با مستندات پلیس به 2۷فقره انواع سرقت از جمله 
منزل، خودرو و محتویات داخل خودرو در گرگان اعتراف کردند. فرمانده 
انتظامی استان گلستان با اشاره به تالش شبانه روزی پلیس برای دفاع 
از امنیت و آرامش شهروندان، خاطرنشان کرد: سارقان پس از تشکیل 

پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

١١2کیلو تریاک  کشف  شد 
فرمانده انتظامي شهرستان  نائین  از کشف ۱۱2کیلو و 2۰۰گرم 
تریاک در بازرسی از یک اتوبوس مسافربری خبر داد. سرهنگ  ایرج 
کاکاوند  بیان داشت: ماموران انتظامي مستقر در ایستگاه بازرسی 
شهیدشرافت  شهرستان نائین  حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک اتوبوس مسافربری مشکوک و آن را متوقف کردند. وي افزود: در 
بازرسي تخصصي صورت گرفته از این خودرو ۱۱2کیلو و 2۰۰گرم 
تریاک که به طرز ماهرانه اي در اتوبوس جاساز شده بود، کشف شد. 
سرهنگ کاکاوند اظهارکرد: در این رابطه 5نفر دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. فرمانده 
انتظامی شهرستان  نائین  خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد 
مخدر همواره و با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود و به شهروندان 
توصیه می شود اخبار و اطالعات خود پیرامون این موضوع را از طریق 

تلفن۱۱۰ اطالع دهند.

ویـــــژه
بنای تاریخی خانه مرعشی شوشتر در آتش سوخت

نابودی یک اثر ۳00 ساله توسط افراد ناشناس

آرمان ملی: در و بخش های ورودی خانه مرعشی شوشتر 
با قدمتی 3۰۰ساله صبح دیروز توسط افرادناشناس به آتش 
کشیده شد. قدمت این اثر مربوط به دوره قاجار است که در 
جوار ساباط معین التجار شوشتر قرار دارد. رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شوشتر گفت: علت 
این آتش سوزی در حال بررسی است. مراتب به مسئوالن 
انتظامی و قضائی گزارش شده است. عدم ثبت ملی این اثر 
تاریخی یکی از عواملی است که نگهداری و حفاظت از این اثر 
را با مشکل روبه رو ساخته است. شوشتر با بیش از ۱۰۰بنای 
آبی تاریخی متعلق به دوران مختلف از شهر های کهن ایران 
است و شاهکار های مهندسی آب آن این شهر را به عنوان موزه 
مهندسی آب ایران تبدیل کرده است. شهرستان شوشتر دارای 
حدود 35۰ اثر ثبت ملی و ۱3سند تاریخی در فهرست میراث 
فرهنگی است. سازه های آبی تاریخی شوشتر که مجموعه ای 
به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و 
تونل های عظیم هدایت آب هستند، با عنوان نظام آبی تاریخی 
شوشتر به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست 

میراث جهانی یونسکو با شماره۱3۱5 به ثبت رسیدند.

موبایل قاپی از شهروندان با موتورسیکلت سرقتی

تولد نوزاد در تاکسی
سرپرست روابط عمومی اروژانس تهران 
از به دنیاآمدن یک نوزاد در تاکسی خبر داد. 
شهاب قوامی، در این باره گفت: خبر وخامت 
حال یک بانوی باردار به مرکز فوریت های 
۱۱5 اطالع داده شد که در پی آن بالفاصله 
تکنسین های اورژانس به محل اعالم شده 
واقع در خاورشهر اعزام شدند. وی ادامه داد: 
ورژانس در محل  با حضور تکنسین های ا
مشاهده شد که زنی 2۴ساله در حالیکه 
در روزهای آخر دوران بارداری خود بوده، 
متوجه درد شدیدی شده و قصد داشته تا با 
استفاده از تاکسی خود را به مراکز درمانی 
برساند، اما در میانه راه وخامت حالش سبب 
ورژانس تماس  ننده تاکسی با ا شده تا را
بگیرد. قوامی افزود: عوامل اورژانس با توجه 
به شرایط جسمانی این زن بالفاصله اقدامات 
برای وضع حمل در محل را انجام داده و با 
اقدام به موقع خود موفق به نجات جان مادر 
شده و نوزاد نیز در همان محل به دنیا آمد. 
ورژانس تهران  سرپرست روابط عمومی ا
ز رفع خطر و وضع  دامه پس ا فزود: در ا ا
حمل، مادر و نوزاد به بیمارستان شهدای 

پاکدشت منتقل شدند.

برخورد اتوبوس با موتور
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک موتور سوار 
درپی تصادف با اتوبوس BRT در خیابان 
دماوند خبر داد. سرهنگ احسان مومنی، 
دراین باره گفت: یک دستگاه موتورسیکلت 
در حال حرکت در مسیر شرق به غرب خیابان 
دماوند بود که در تقاطع این خیابان با خیابان 
آیت با یک دستگاه اتوبوس BRT که در 
حال حرکت در مسیر خط ویژه بود برخورد 
کرده و راکب آن نقش بر زمین شد. وی ادامه 
داد: پس از این حادثه عوامل راهور، عوامل 
کالنتری و عوامل اورژانس در محل حاضر 
شدند که بررسی عالئم حیاتی راکب 2۰ساله 
موتورسیکلت نشان داد که وی به دلیل شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست داده 
است. رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ درباره علت وقوع این 
حادثه نیز گفت: متاسفانه راکب موتورسیکلت 
بدون توجه به چراغ قرمز اقدام به ورود به 
تقاطع کرده و در این حین نیز اتوبوس با او 

برخورد کرده است.
  

کشف ۸70 کیلو موادمخدر

تالش  با  گفت:  یزد  انتظامی  فرمانده 
ماموران در چند عملیات ۸۷۰کیلوگرم انواع 
موادمخدر کشف و تعدادی متهم دستگیر و 
تحویل مقام قضائی شدند. سرتیپ عباسعلی 
بهدانی فرد افزود: کاالی قاچاق به ارزش 
تقریبی ۶هزارمیلیاردریال، ۶قبضه سالح 
جنگی و شکاری و 25دستگاه وسیله نقلیه 
جزو دیگر کشفیات است. وی ادامه داد: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اقدام 
اطالعاتی، تعقیب و مراقبت با استفاده از 
اصل غافلگیری و ایجاد ایست و بازرسی 
مقطعی در محورهای مختلف موفق به انجام 
ماموریت ذاتی خود شدند. از ابتدای سالجاری 
نواع موادمخدر در  تاکنون حدود ۱2تن ا
استان کشف و توقیف شده  است. سال گذشته 
در مجموع ۴۰تن انواع موادافیونی در بازرسی 
از خودروهای عبوری در جاده های استان 

به دست آمد. 
  
دستگیری  تخریب گران  خودرو ها

رئیس کالنتری کیانشهر از دستگیری 
در  سواری  خودرو های  3تخریب کننده 
ئیان اسالم خبر داد. سرهنگ  خیابان فدا
حسین حسین زاده بیان داشت: سوم تیرماه، 
شهروندان در تماس با پلیس۱۱۰ اعالم 
کردند چند جوان، پس از تخریب شیشه های 
3دستگاه خودروی سواری در خیابان فدائیان 
اسالم از محل متواری شدند. وی عنوان کرد: 
با اعالم این خبر، به سرعت تیم عملیات 
بررسی  برای  واحد های گشتی  به همراه 
موضوع،  شناسایی و دستگیری متهمان به 
نشانی اعالمی اعزام شدند و به تحقیقات 
میدانی و محلی پرداختند. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: با بررسی دوربین های مداربسته 
ماموران موفق شدند در شامگاه سوم تیرماه، 
یکی از عامالن این تخریب که سابقه دار 
نیز است، دستگیر و برای ادامه تحقیقات 
نتقال می دهند. رئیس  به کالنتری۱5۸ ا
کالنتری ۱5۸ کیانشهر عنوان کرد: متهم در 
بازجویی اولیه به جرم ارتکابی با همکاری دو 
تن از همدستانش اعتراف و هر دو متهم دیگر 
نیز با هماهنگی های قضائی دستگیر کردند. 
سرهنگ حسین زاده با بیان اینکه متهمان 
علت تخریب خودرو ها را تفریحی اعالم 
کرده اند، گفت: هر سه متهم برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

مرد 35ساله به هنگام شنا در سد »کشه« 
روستای شهراب شهرستان تفرش غرق 
شد. براساس اعالم پلیس، سرهنگ هادی 
افراسیابی فرمانده انتظامی شهرستان تفرش 
گفت: گزارشی مبنی بر غرق شدگی فردی در 
سد »کشه« روستای شهراب این شهرستان 
به مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ اعالم شد. 
د: با اعالم این خبر بالفاصله  وی ادامه دا
نتظامی در  تیم های امدادی و ماموران ا
دوستان  که  شدند  حاضر  حادثه  محل 
ز استان  فرد غرق شده بیان کردند که ا
تهران به قصد تفریح به روستای شهراب 

ند و دوست آنها که مردی 35ساله  آمده ا
بوده برخالف نظرشان برای شناکردن به 
عمق سد رفته و غرق شده است. سرهنگ 
فراسیابی بیان کرد: با تالش نیروهای  ا
امدادی، جسد فرد متوفی از آب خارج و 
برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 
شد. این مقام انتظامی در پایان از تمامی 
شهروندان خواست تا همواره از شناکردن 
در رودخانه ها و سدهای خاکی که دارای 
هیچگونه نجات غریق نبوده و شناکردن 
در آنها چنین حوادث ناگواری را برای آنان 

درپی خواهد داشت، خودداری کنند.

رئیس کالنتری۱۴۷ گلبرگ از دستگیری 
سارق خودرو و کشف 5فقره سرقت او خبر 
داد. سرهنگ ابراهیم شریفی مقدم اظهارکرد: 
ماموران کالنتری حین گشتزنی به یک دستگاه 
خودروی پراید که به صورت دوبل پارک شده 
بود و راننده آن در حال بازکردن یک دستگاه 
خودروی پراید دیگر بود، مشکوک شدند. 
وی افزود: راننده خودرو با مشاهده ماموران 
بالفاصله سوار بر خودروی پراید شده و سعی 
کرد با حرکات مخاطره آمیز از محل متواری 
شود.این مقام انتظامی افزود: راننده خودرو 
همچنان به فرار خود ادامه تااینکه ماموران 

چند تیر هوایی شلیک کردند. کالنتر محله 
گلبرگ با بیان اینکه راننده خودرو به سه 
دستگاه خودروی سواری و یک موتورسیکلت 
برخورد می کند، ادامه داد: ماموران در این 
مرحله الستیک خودرو را مورد هدف اصابت 
گلوله قرار دادند  و موفق به توقف خودرو و 
دستگیری راننده آن  شند. سرهنگ شریفی 
تصریح کرد: در بررسی های اولیه مشخص 
شد که خودروی متهم سرقتی است. این مقام 
پلیسی اضافه کرد: متهم تاکنون به 5فقره 
سرقت اعتراف و تحقیقات برای شناسایی 

مالباختگان ادامه دارد.

مرد جوان در سد غرق شد دستگیری  سارق   خودرو 

انبارهای احتکار پارچه لو رفت

ردزنی سارق منازل پس از کشف قبض پارکینگ

سقوط به سرقت پایان داد

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف 
بیش از 32۰هزار یارد پارچه احتکارشده و قاچاق از شش انبار در مرکز 
و حومه پایتخت خبر داد. سرهنگ نادر مرادی، دراین باره گفت: مدتی 
قبل خبری در مورد احتکار و نگهداری پارچه به پلیس مخابره شد که 
درپی آن ماموران تحقیقات خود را آغازکرده و در جریان آن تایید کردند 
که مقادیر زیادی پارچه در چند انبار واقع در محدوده میدان محمدیه 
نگهداری می شود. وی ادامه داد: در همین راستا هماهنگی با مقام قضائی 
انجام  و پس از اخذ مجوزهای الزم، تیم عملیات معاونت نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ وارد عمل شده و به محل انبارها که 
به صورت متمرکز در یک مجموعه قرارداشت، اعزام شدند. مرادی افزود: با 
حضور ماموران در محل ابتدا متصدی انبار سعی در گمراه کردن ماموران 
داشت و به همین دلیل نیز اقدام به قطع برق هم کرد تا جست وجو برای 
ماموران دشوار شود. اما در نهایت با پیگیری ماموران و جست وجوی آنان 

محل دپوی پارچه ها کشف شد و در مجموع حدود 3۰۰هزار یارد پارچه 
مشکوک به قاچاق را که در محل احتکارشده بود، کشف و ضبط کردند. 
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت افزود: در همین راستا نیز 
محل پلمب شده و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد. چند ساعت 
بعد ماموران متوجه شدند که فردی با حضور در محل اقدام به فک پلمب 
کرده و در حال تخلیه بار پارچه از محل است که بالفاصله در محل حاضر 
شدند و مشاهده کردند که چندین باربر با چرخ های دستی قصد تخلیه 
پارچه ها را دارند. مرادی ادامه داد: در همین راستا فرد متخلف به هویت 
معلوم شناسایی و دستگیر شد. همچنین ماموران اجازه تخلیه بارها را 
ندادند و محل دوباره پلمب شد. به گفته وی، متهم دستگیرشده در 
بازجویی های انجام شده محلی دیگر در جاده بهشت زهرا)س( را نیز 
به عنوان محلی برای دپوی پارچه لو داد که ماموران در این محل نیز 
حاضرشده و حدود 2۱هزار یارد پارچه را نیز از این محل کشف و ضبط 

کردند. مرادی افزود: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای 
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد و تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده نیز همچنان در حال انجام 
است. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ ارزش 
ریالی محموله های کشف شده را بالغ بر ۱5۰میلیارد ریال اعالم کرد و 

گفت: ادامه رسیدگی به موضوع به پلیس امنیت اقتصادی واگذار شد.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یکی از 
اعضای باند ۴نفره سرقت از منازل شمال تهران خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه قاسم دستخال گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل 
در سطح پایگاه سوم پلیس آگاهی مشخص شد که سرقت ها 
توسط اعضای یک باند سرقت باهمکاری یکدیگر انجام شده است 
و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار تیم تخصصی 
این پایگاه قرار گرفت. این مقام انتظامی بیان داشت: متاسفانه 
کارآگاهان با مراجعه به محل های سرقت سرنخی از سارقان 
به دست نیاوردند تا اینکه نوزدهم اردیبهشت ماه سرقت منزل 

دیگری در خیابان جهان آرا به پلیس آگاهی اعالم و کارآگاهان 
در بررسی از صحنه جرم یک برگ قبض پارکینگ کشف کردند. 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تصریح کرد: با سرنخ به دست آمده 
کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات پلیسی، مالک خودرو را 
شناسایی و به دست آوردند، مالک خود »سیروس« ۴۱ساله 
ساکن غرب تهران دارای چندین سابقه سرقت منزل بوده و متهم 
در تعقیب پلیس آگاهی است. وی ادامه داد: با شناسایی مخفیگاه 
متهم، اولین متهم پرونده با هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش 
دستگیر و پس از انتقال به این پایگاه به ۱5فقره سرقت منزل با 

همکاری 3همدستش به نام های  »وحید«، »کامران« و »مجید« 
اعتراف و اظهارکرد: »اموال سرقتی را پس از سرقت بین خودمان 
تقسیم می کردیم«. این مقام انتظامی بااشاره به اینکه در بررسی 
از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه کشف شد، تصریح کرد: 
با تالش کارآگاهان تاکنون ۴نفر از شاکیان شناسایی و اموال 
مکشوفه به آنان تحویل شد. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی در 
پایان با اشاره به اینکه تالش برای دستگیری سایر متهمان پرونده 
ادامه دارد، گفت: »سیروس« با دستور قضائی برای کشف جزئیات 

پرونده در اختیار دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه قرار دارد.

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی 
پایتخت از دستگیری 2مرد و یک زن سارق و کشف 
۱۰۰ میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد و گفت: 
سقوط مرگبار یکی از سارقان، به سرقت های سریالی 
از منازل تهران پایان داد. سرهنگ کارآگاه احمد 
نجفی  گفت: سال گذشته گزارشی مبنی بر سرقت 
منزل شخصی در تهرانسر به ماموران کالنتری اعالم 
شد و پس از ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارآگاهان 
معاونت مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی در 
تحقیقات میدانی به دست آورند که سرقت از منزل 
مالباخته را 3مرد جوان مرتکب شده اند. این مقام 
انتظامی عنوان کرد: متاسفانه با اینکه هویت 2تن 
از سارقان به نام های »مهرداد« و »آرسام« به دست 
آمد، ولی مخفیگاه سارقان شناسایی نشد و متهمان 
در مخفیگاه سابق شان سکونت نداشتند. وی توضیح 
داد: دستگیری متهمان در دستور کار کارآگاهان 
این معاونت قرار داشت تا اینکه 2ماه قبل کارآگاهان 
متوجه شدند »مهرداد« حین سرقت مسلحانه منزل 
توسط ماموران کالنتری۱3۴ دستگیرشده و با نام 
جعلی در بیمارستان بستری شده است. این مقام 
انتظامی با بیان اینکه با هماهنگی های قضائی متهم از 
کالنتری۱3۴ به این معاونت انتقال و پس از تحقیقات 
پلیسی با دستور قضائی روانه زندان شد، اظهارکرد: 
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، مخفیگاه 
»آرسام« در محدوده کیانشهر شناسایی شد و دستور 

قضائی برای دستگیری وی اخذ و مراقب های ویژه 
از مخفیگاه وی آغاز شد. وی افزود: در رصد های 
اطالعاتی مشخص شد که »آرسام« در چندین 
سرقت دیگر نیز حضور داشته و تحت تعقیب اداره 
یکم پلیس آگاهی نیز به اتهام سرقت منزل مسلحانه 
تحت تعقیب است که با هماهنگی قضائی، یکم تیرماه 
اکیپی از کارآگاهان این یگان به مخفیگاه متهم اعزام 
و با مسدودکردن کلیه راه های فرار احتمالی وی 
برای دستگیری متهم وارد عمل شدند. این مقام 

پلیسی تصریح کرد: متهم قبل از ورود کارآگاهان به 
مخفیگاهش از پنجره آپارتمان خود را پرتاب و با توجه 
به ارتفاع ساختمان از نقاط مختلف بدن دچار آسیب 
شد. بالفاصله کارآگاهان سارق را به بیمارستان انتقال 
و متهم در 2تیرماه در بیمارستان فوت کرد. نجفی در 
ادامه گفت: در بازرسی از منزل متهم مقادیر زیادی 
اموال مسروقه شامل: 2۴تخته فرش و قالیچه نفیس و 
گرانقیمت، طالجات، دالر، لیر، یورو، سکه، 3 دستگاه 
لپ تاپ، 2دستگاه ps۴، 2دستگاه تلویزیون، یک 

دستگاه مایکروویو و 3۰عدد کیف زنانه، دوربین 
عکاسی و هم چنین 2 قبضه سالح گرم نیز کشف شد. 
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران 
در خصوص شیوه سارقان ابرازداشت: در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد که سارقان با تخریب درب 
ساختمان در باند های 3 الی ۴نفره مرتکب سرقت 
منزل و خودرو می شدند و از خودرو های سرقتی برای 
حضور در محل های سرقت استفاده می کردند و زمانی 
که با مقاومت صاحبخانه مواجه می شدند با تهدید 
سالح گرم و مصدوم کردن مالباخته اموال را سرقت 
می کردند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تاکنون 
۸تن از شاکیان شناسایی و اموال کشف شده به وی 
تحویل شد، گفت: در پاالیش  های اطالعاتی مشخص 
شد که نامادری سارق متوفی در نگهداری و فروش 
اموال سرقتی با »آرسام« همکاری داشته که وی نیز 
با دستور قضائی دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به 
اداره هفدهم پلیس آگاهی انتقال یافت. نجفی با اشاره 
به اینکه کشف جزئیات پرونده و دستگیری سایر 
اعضای این باند ادامه دارد، گفت: کارشناسان ارزش 
اموال کشف شده از منزل متهم را بیش از ۱۰۰میلیارد 
ریال برآورد کرده اند. وی از شهروندان خواست: 
کسانی که منزلشان به این شیوه مورد سرقت قرار 
گرفته است برای شناسایی اموال کشف شده به اداره 
هفدهم پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسالمی 

مراجعه کنند.
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حمید دیهیم 

عدالت در اقتصاد معنایی ندارد

سرمقاله:   سیدمحمود میرلوحی 

چالش های پیش رو در 1400
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 پیام دالور خرمشهری 
به مسئوالن چه بود؟ 

 رپ خوانی 
 کویتی پور 
با پریچهر
    من آدم رویی هستم 
   و چیز پنهانی ندارم
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16   صفحه 
قیمت 2000 تومان

»آرمان ملی« بررسی می کند

 دانش آموزان در انتظار 
تصمیم آموزشي ١٤00
 برنامه چگونگی فعالیت مدارس 

به زودی ابالغ خواهد شد

با رشد قیمت خانه در شمال شهر

 جابه جایی های قهری 
در پایتخت ادامه دارد

   ذائقه مسکنی تهرانی ها 
عوض شد

آرمان ملی: هنوز وضعیت حــدود ۱۴ میلیون دانش آموز برای 

ســال تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰ کامال مشخص نیســت و والدین 

هنوز نمی دانند که در شــرایطی که ممکن است مدارس زوج و 

فرد باشند یا آموزش های آنالین و مجازی مانند سال تحصیلی 
کنونی، دانش آموزان را خانه  نشین کند، بر سر دوراهی ...

آرمان ملی: آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت 

راه وشهرسازی نشان می دهد که قیمت مسکن در پایتخت ایران 

در خرداد ماهی که گذشت، به بیش از ۱۹ میلیون تومان در هر 

متر مربع رسیده که خبر از رشــد ۴۲ درصدی نسبت به خرداد 

ماه سال ۹۷ دارد! افزایش سرسام   آور بهای خانه در تهران در ...
صفحه 4

صفحه 8

صفحه6

حسین کمالی

مجلس یازدهم از روش سفارش پذیری 
خارج شود

صفحه5

محمدقلی یوسفی 

توسعه اقتصادی بدون حذف قدرت های 
موازی میسر نیست

سخــــن روز
احزاب و انتخابات 

ریاست جمهوری ١٤00

فضای سیاسی کشور به گونه ای رقم خورده است 
که این احتمال را ایجاد کرده که اجازه رقابت جدی در 

انتخابات ۱۴۰۰ وجود نداشته باشد؛ به همین علت شاید 

نقش احزاب نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ 

به شکلی که در گذشته وجود داشت چشم گیر نباشد و 

درصد تاثیرگذاری آنها بر نتیجه انتخابات کم باشد و 

شاید حتی کنش های آنها در ماه های پیش رو تاثیر 
آنچنانی بر نظر مردم نگذارد. با وجود این اوصاف، 

احزاب اگر می خواهند بر انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰ نقش آفرینی موثری داشته باشند باید به زودی 
برنامه تدوین کرده و آن را به مردم ارائه دهند. برنامه 

احزاب باید در ابتدا مشکالت کشور را ریشه یابی کند و با 

پذیرفتن آنها راهکارهایی برای عبور از آنها به مردم ارائه 

دهد و عنوان کند این راهکارها چگونه عملیاتی خواهند 

شد و با توجه به چه شرایطی در عمل محقق می شوند. 
مردم دیگر همچون گذشته فریب شعارها و کلی گویی ها 

را نخواهند خورد و آگاهی آنها به سطحی رسیده است که 

احزاب را بدون برنامه قبول نمی کنند و به سمت و سویی 

اقبال نشان می دهند که کارآمدی داشته باشد. احزاب 

در زمان حال با مردم و تمامی ارکان نظام از جمله دولت، 

مجلس و سایر نهادها نیز تعامل دارند و به آن شکل نیست 

که تصور شود اگر مجلس یازدهم غالبا اصولگرا شده است 

دیگر نمی توان کاری انجام داد و حتی اگر دولت بعدی 

نیز همسو با مجلس یازدهم بود باز هم احزاب می توانند 

نقشی موثر داشته باشند و با آنها تعامل کنند و بر آینده 

سیاسی کشور تاثیر بگذارند. این احتمال وجود دارد که 
اگر جریان اصولگرا بر سایر دستگاه ها حاکم شوند دیگر 

تمایلی به تعامل با سایر جریان ها نداشته باشند اما نباید 

در همان زمان نیز از تاثیرگذاری بر عرصه سیاست غافل 

بود؛ زیرا احزاب این توانایی را دارند و بدون تاثیرگذاری 

دیگر زنده و پویا نخواهند بود و صرفا یک اسم از آنها 

باقی خواهد ماند. در همین میان نیز باید یادآور شد که 

پیش بینی در خصوص نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰ مقوله ای اشتباه است زیرا در بستری به سمت 
این انتخابات حرکت می کنیم که ابزار تاثیرگذار مثل 

احزاب نقش حداقلی در آن دارند. این کار را صرفا 

غیب گویان و پیش گویان انجام می دهند و کار سیاست با 

پیش گویی همخوانی ندارد و حوزه عملکرد سیاستمدار 

نیز پیش گویی نیست. اتفاقات زیادی در ماه های آینده 

رقم خورد که می تواند صحنه سیاسی کشور را تغییر 

دهد از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 

و همچنین مسیری که اقتصاد کشور طی خواهد کرد و 

موارد بسیار زیاد دیگری که هر کدام به تنهایی می توانند 

سرنوشت یک کشور را تغییر دهند. همانگونه که در 
انتخابات های گذشته همواره افرادی برگزیده شده اند که 

در ماه های گذشته کمتر شانس پیروزی برای آنها یا حتی 
برای جریان آنها وجود داشت.

صفحه 6

صفحه 6
وزارت دفاع: محل وقوع حادثه، مسکونی نبود؛ 

یک منطقه تپه مانند بود

احتمال انفجار در پارچین

واکنش دفتر ناطق نوری به اتهامات 
رسایی درباره ارتباط با طبری

ناطق در برابر 
نشر اکاذیب 

سکوت نمی کند!
 طرح شایعات کذب

 با نیت ایجاد انحراف است
آرمان ملی: هردفعه به یــک بهانه برای 
تخریب چهره های اعتدال گرا و غیرهمسو ...

»آرمان ملي«دیدگاه هاي شخصیت ها را در 
مساله زنان بررسي مي کند

حقوق زنان در باور 
سیاسیون نیست

       فائزه هاشمی: برخی اصالح طلبان 
در عمل همراه با حقوق زنان نیستند

    آذرمنصوری: 20 درصد از کل
  قتل های ایران ناموسی است 

     صدیقه وسقمی: کسانی قانونگذاری 

می کنند که درد را نمی شناسند

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

  محمد محمودی 
دبیر سابق پایگاه اطالع رسانی 

آیت ا... هاشمی

 شاید نرخ دالر کاهش یابد؛ 
اما قیمت سایر کاالها چطور؟ 

نرخ دالر سرانجام هفته گذشته وارد کانال ۲۰هزار 

تومان شد تا شهروندان نگران ادامه این روند شوند. برای 

پیش بینی آینده بازار ارز بهتر است ابتدا به دالیل و ریشه 

سیر صعودی قیمت دالر بپردازیم. بررسی بازار نشان 

می دهد که در چند ماه اخیر تغییری در شرایط تحریم یا 

درآمدهای نفتی ایران به وجود نیامده است. دولت هم که 

از ابتدا بودجه جاری سال ۱۳۹۹ را بدون اتکا به درآمدهای 

نفتی تنظیم کرد. پس اصوال اگر تغییری در این درآمدها هم 

به وجود آید باید تاثیر مثبت بر بازار ارز بگذارد. چراکه طبق 

گفته دولتمردان، از مدت ها پیش صادرات نفت ایران به 

صفر رسیده و طبیعتا دیگر تغییر منفی در این حوزه معنایی 

ندارد. در بخش نقل و انتقال دارایی هم که از مدت ها پیش 

کانال های ارتباطی بسته شده و امسال شرایط بدتری برای 

ایران به وجود نیامده است. درنتیجه هیچ یک از این موارد 

تاثیری بر عملکرد بازار ارز طی هفته های اخیر نداشته اند. 

در نتیجه باید کاهش اراده بانک مرکزی در مدیریت بازار را 

عامل اصلی ورود دالر به کانال ۲۰هزار تومانی قلمداد کرد. 

به نظر می رسد این بانک همچون گذشته برای حفظ ارزش 

ریال تالش نمی کند و بازار را به حال خود واگذاشته است. 

حتی در دی ماه ۹۸ که اختالفات ایران و آمریکا در منطقه 

به اوج خود رسید، قیمت دالر جهش خاصی را تجربه نکرد، 

زیرا تیم اقتصادی دولت تمام عزم خود را برای حفظ ارزش 

پول جزم کرده بود و برای مدت زمان نسبتا طوالنی نرخ 

دالر را در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲هزار تومان نگه داشت. 

امروز حتی به رغم شیوع کرونا شرایط اقتصاد ایران بدتر از 

روزهایی نیست که در نیمه دوم سال ۹۸ تجربه کردیم. 

تغییرات ارزی را از جهات دیگری هم می توان تحلیل کرد. 

نرخ دالر یک موضوع است، تاثیر این نرخ بر سایر بازارها 

موضوعی مهم تر. با اینکه مسئوالن دولت این روزها از 

کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت سخن می گویند، اما دیگر 

قیمت سایر کاالها و محصوالت بر اساس نرخ ارز ۲۰هزار 

تومانی رقم می خورد. حتی کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی 

وارد می شوند درنهایت طبق ارز ۲۰هزار تومانی به دست 

مردم می رسند. شاید دولت در کاهش نرخ ارز موفق عمل 

کند، اما نرخ سایر کاالها را چه می کند؟ وقتی محصولی 

نظیر میوه که صفر تا صد تولید و عرضه آن در داخل کشور 

صورت می گیرد، اما بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری می شود 

از مردم نمی توان انتظار داشت که اعتنایی به صحبت های 

دولتمردان نشان دهند. اگر انتقال ارز به کشور راحت باشد 

که دیگر نباید درباره هزینه زا بودن آن صحبت کرد. وقتی 

نرخ ارز در بازار آزاد چنین رشدهایی را تجربه می کند، 

طبیعتا صادرکنندگان در سامانه نیما هم قیمت های 

باالتری برای ارز صادراتی در نظر می گیرند. پس نبود اراده 

مهم ترین عامل افزایش قیمت ارز به حساب می آید و در 

نبود اراده، وفور ارز هم دردی را دوا نمی کند. شاید دولت 

هم برای پوشش کسری بودجه نیم نگاهی به بازار ارز دارد. 

از همین رو بانک مرکزی هم دنباله رو بانک های عامل شده 
و در مسیر آنها گام برمی دارد.

آقای روحانی، اعتراف کن؟!

دوره، دوره اعتراف است آقای روحانی! پس اعتراف 

کن، خطا کردی. مثل آقای هاشمی که باید اعتراف 

می کرد؛ اعتراف به تالش برای پایان جنگ، اعتراف به 

حرکت برای توسعه کشور، اعتراف به خطای تاریخی 

خود در تبدیل پیکان به پراید! اعتراف به رشد اشتغال 

و اقتصاد. اعتراف به خطای بهبود رابطه با عربستان، 

اعتراف به خطای ایجاد بهترین روابط در خاورمیانه، 

اعتراف به تنش زدایی به جای تنش زایی. هاشمی باید 

اعتراف می کرد برای خطایی که کرده بود تا هر رزمنده 

و آزاده ای که بعد از جنگ به آغوش وطن برگشت، 

بیکار نماند. هاشمی باید برای تاسیس دانشگاه آزاد و 

مترو هم اعتراف می کرد و می گفت اشتباه کرده است! 

دوره، دوره اعتراف به خطاست آقای  روحانی اما فقط 

. کافی است فقط اسم و  مثال شما برای هاشمی و ا

رسم دیگری می داشتی. مگر وقتی ۷۰۰، ۸۰۰میلیارد 

دالر درآمد افسانه ای کشور تبدیل به رشد اقتصادی 

منفی ۷ و ۸ درصد شد، مجلس وقت دنبال طرح سوال 

از رئیس جمهور رفت؟ یا صداوسیما -مثل امروز شد 

پوزیسیون رسمی دولت؟ باور کنید آقای روحانی،  ا

مشکل در نام هاشمی و امثال شماست. صریح تر بگویم 

آقای روحانی، باالتر از نام ها، معضل اصلی در اندیشه 

اعتدال و تعامل با دنیاست که نامش با اکبر هاشمی 

دیروز و حسن روحانی امروز و شاید محسن هاشمی 

فردا، گره خورده است. آقای روحانی هم شما باید اعتراف 

کنی و هم مردمی که به شما رای دادند. دستشان به 

آقای هاشمی در آن دنیا نمی رسد. وگرنه هاشمی هم 

باید امروز اعتراف می کرد. همه باید اعتراف کنند، خطا 

کردند! خطایی بزرگ به نام کنار زدن احمدی نژاد! آقای 

روحانی بیش از ۴۰میلیون نفر در دو دور انتخابات به 

شما رای دادند که چه بشود؟ کشور راه احمدی نژاد را 

برود یا راه هاشمی را؟ امروز در کدام نقطه هستیم؟ 

چند قدم مانده که برگردیم به همان اوضاع قبل ۹۲؟ 

نتخابات مجلس در سال  نتخابات مجلس ۹۸ شبیه ا ا

۹۰ شد یا ۹۴؟ مگر همین مردم نبودند که در اسفند 

۹۴ غوغا کردند و به آقای هاشمی باالترین رای تاریخ 

خبرگان را دادند؟ حمله ها و تهمت ها به هاشمی کمتر 

شد یا بیشتر؟ چرا؟ به جرم جلب رای باالی مردم؟ جرم 

امروز شما هم آقای روحانی همین است! اگر هاشمی 

دنبال پایان جنگ رفت، شما هم دنبال برجام رفتی! 

اگر هاشمی دنبال تنش زدایی رفت، شما هم دنبال 

تحریک نکردن دیگران رفتی! هاشمی راهش را رفت 

و زندگی مردم را ارتقا داد. پالکارد »استخر فرح در 

انتظارت« را که یادت هست؟ پس آقای روحانی اعتراف 

کن. اعتراف به خطایی نابخشودنی به نام تعامل با دنیا. 

چند ماه دیگر، شهریور همین امسال بهترین فرصت 

جبران است! یکبار هم شده مثل احمدی نژاد همه دنیا را 

تحریک کن!! شاید هم برای خودت بهتر شد و هم برای 

مردم! شاید هم دالر ارزان شد و هم ارزاق ملت! ارزش 
امتحانش را ندارد آقای روحانی!

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

صفحه6

احمد زیدآبادی

بحران در زندگی اهل مطبوعات

صفحه8

وحید استرون   

 قربان صدقه  رفتن  پرستاران از ترس بود
 کتک زدن تان نشانه چیست؟ 

   محمد نعیمی پور
نماینده مجلس در دوره ششم 

     اکبرطبري از دل تبعیض سیاسي بیرون آمد، 
    قبل از تبعیض اقتصادی

     مشکالت اقتصادی اجازه نمی دهد 
    مردم به انتخابات1400فکر کنند

     نسل جدید نمی تواند با قوانینی که 
  خود تعیین نکرده زندگی کند

    مجلس یازدهم زاییده یأس انتخاباتی است

      اصالح طلبان اضطراری در اصالح طلبان 
    واقعی هضم شده اند

حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پس از تشکیل سازمان بین المللی انرژی اتمی، همواره یکی از 

موضوعاتی که پس از جنگ جهانی دوم مورد تهدید و نگرانی بوده، 

موضوع اشاعه سالح های هسته ای بوده است. با توجه به این فضای 

نگرانی و ناامنی و رقابتی که میان دو ابرقدرت غرب و شرق وجود 

داشت، هر دو قطب قدرت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیرامون امضای 

پیمانی برای منع اشاعه سالح های هسته ای به توافق رسیدند و 

پیمانی را در این زمینه امضا کردند که در این پیمان به دو موضوع 

مهم اشاره شد؛ نخست اینکه کشورهای دارنده سالح هسته ای 

در یک فرصتی باید به سمت خلع سالح هسته ای پیش روند و 

بحث دوم و مهم این پیمان این بود که کشورهای دارنده سالح 

و تکنولوژی هسته ای این تکنولوژی را در اختیار کشورهایی که 

خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستند قرار دهند. هر 

دو قدرت اتمی جهان که عضو پیمان عدم اشاعه سالح هسته ای 

بودند، عمال بند اول را نادیده انگاشتند ولی موضوع مقابله با 

اشاعه سالح هسته ای به عنوان یکی از سازوکارهای بین المللی 

برای جلوگیری از سالح هسته ای در سطح جهانی مطرح شد. 

هرچند در این زمینه دو ابرقدرت با سیاست های دوگانه ای رفتار 

کردند. هندوستان، پاکستان و رژیم صهیونیستی در چارچوب 

فضای دوقطبی توانستند به سالح هسته ای دست پیدا کنند و به 

پیمان ان پی تی نیز نپیوستند. ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی 

و تالشی که جمهوری اسالمی برای استفاده از انرژی صلح آمیز 

هسته ای داشت، باعث شد که دولت های غربی و آمریکا از این 

موضوع بخواهند بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی کنند و موضوع 

تالش هسته ای ایران را بهانه ای برای فشار سیاسی، تبلیغاتی، 

روانی به جمهوری اسالمی بکنند. جمهوری اسالمی ایران همواره 

یکی از امضاکنندگان پیمان ان پی تی در همان اواسط دهه ۱۹۷۰ 

بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی بارها اعالم کردند که 

جمهوری اسالمی ایران همچنان پایبند به عدم اشاعه سالح های 

هسته ای است. مذاکراتی که از سال ۲۰۰۳ میان ایران و تروئیکای 

اروپایی و پس از آن بین ایران و گروه ۱+۵ انجام شد تاکیدی بر آن 

بود که ایران به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سالح های هسته ای 

نیست و نه براساس منطق سیاسی که براساس منطق دینی نیز 

به خود اجازه نمی دهد که بخواهد تالشی در جهت دستیابی به 

سالح هسته ای بکند. مسیر جمهوری اسالمی ایران برای خروج از 

چنین شرایطی، دیپلماسی و رایزنی با همه کشورهای موثر جهان 

چون چین و روسیه و کشورهای منطقه است و غیر از این راهی 

برای ما وجود ندارد و راه های دیگر پرهزینه است. جنگ، تنش 

و درگیری برای جمهوری اسالمی ایران پرهزینه است و باید 

کمترین هزینه را برای رسیدن به اهدافمان و خروج از این بحران 

انتخاب کنیم. نباید به این فکر کنیم که دیپلماسی و گفت وگو و 

مذاکره به بن بست رسیده است. به بن بست رسیدن دیپلماسی 

به معنای درگیری و تنش است. برتری و توانایی موشکی نظامی 

جمهوری اسالمی ایران یک توانایی بازدارنده و دفاعی است و اگر 

بخواهد به سمتی برود که منجر به درگیری و جنگ شود، قطعا 

شرایط، شرایطی نیست که کسی بتواند در آن جهت به اهداف و 
منافع خودش دست پیدا کند.

به بن بست رسیدن دیپلماسی به معنای جنگ است

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل 

یکی از گروه های هدف که در شرایط اقتصادی سخت تاثیرات 

منفی زیادی می گیرند، افراد فقیر هستند؛ افرادی که به هر دلیلی 

یا درآمدی ندارند یا درآمدشان کفاف هزینه های زندگی شان را 

نمی دهد. امروز در شرایطی قرار داریم که نه فقط به خاطر کرونا و 

حتی قبل از کرونا هم حال اقتصاد ما خوب نبود. تاملی بر بعضی از 

اتفاقات دقیقا نشان دهنده همین موضوع بود که االن نمی خواهم 

وارد آن مباحث شوم. اما شرایط اقتصادی امروز، باالرفتن قیمت 

دالر به تقریبا باالی ۲۰هزار تومان، حتی اعالم خط فقر زیر 

۴/۵میلیون تومان که بعید می دانم کارشناسان مستقل اقتصادی 

این عدد را برای تهران بپذیرند، این سوال را ایجاد می کند که 

دولت و جامعه به معنای عام، واقعا برای این گروه ها چه تدابیری 

می خواهد اتخاذ کند که این افراد در شرایط سخت و نامناسب 

اقتصادی آسیب بیشتری نبینند یا برای مدیریت این شرایطشان 

مجبور نشوند به سمت جرائم و آسیب های اجتماعی گرایش 

پیدا کنند. تاملی بر بعضی از اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر 

افتاد گویای همین موضوع است. حتی معتقدم چنین شرایطی 

این افراد را ممکن است که به سمت بعضی جرائم خرد وادار کند 

که سرقت های خرد معموال سرقت های ناشی از تامین معیشت 

است. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط اقتصادی افراد 

فقیر بیشتر تحت تاثیرات منفی این شرایط سخت واقع شده 

و مجبور شوند تحمل کنند که جاهایی هم ممکن است امکان 

تحمل نباشد و رفتارهایی از خود بروز دهند که خارج از قوانین و 

هنجارها و مصالح جامعه و فردی و خانوادگی شان باشد. به اصل 

بیست ویکم و بیست ونهم قانون اساسی استناد می کنم که آنجا 

قرار است از خانواده ای تک سرپرست که مادر و فرزند هستند، 

حمایت شود. االن مردم اولویت هایی در زندگی شان دارند، باید 

این اولویت ها مدنظر مسئوالن قرار بگیرد و اگر تدابیری حمایتی 

خاصی اتخاذ نشود و فقط به فکر حفظ ظاهر باشیم و عنوان کنیم 

که خود مردم کار را درست کنند، این استراتژی در شرایط فعلی، 

روش درستی نیست. در کشوری مثل سوئد که کشوری مرفه هم 

هست، نگاه می کنیم در بخش حمایت اجتماعی همه مردم تحت 

حمایت قرار می گیرند. امری که در دانمارک هم دیده می شود و 

همه کشورهای پیشرفته سعی می کنند در موضوع حمایت های 

اجتماعی و دسترسی خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی شان 

پشت مردم شان باشند. به عبارت دیگر، این سیاست خطرناکی 

است که دولت بخواهد دستش را از این حوزه خالی کند و فکر 

کند که همه جا مردم باید هوای همدیگر را داشته باشند. هرچند 

مردم در حد توانشان دارند برای حل مشکالتشان تالش می کنند 

و خودشان هم در حوزه اقتصاد با این وضعیت ارز و تورم دست و 

پنجه نرم می کنند. قطعا آثار نامیمون تحریم های غیرانسانی را 

هم می پذیریم ولی معتقدم که در اولویت گذاری ها این مسائل را 

باید در اولویت بگذاریم. ممکن است صدایشان رسا نباشد و نتوانند 

جایی حرفشان را بزنند ولی به عنوان یک مددکار اجتماعی و 

رئیس یک تشکل اجتماعی که غیرسیاسی هم هست، بارها 

اعالم کرده ام و باز هم دارم اعالم می کنم که صدای ضجه فقرا را 
بشنویم، بشنوید...

صدای ضجه فقرا را بشنویم

سیدحسن موسوی چلک 
رئیس انجمن مد           د           کاران اجتماعی ایران

 تنها راه نجات کشور 

اصلاح از درون است
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غیـــر محرمانـــه

شایعه کذب پیدا شدن بمب 
فیلمـی درشـبکه های اجتماعـی منتشـر شـده اسـت، مبنی بر 
اینکه یک بمب میـان زمین های کشـاورزی روسـتای دهکده از 
توابع شهرسـتان حمیدیه رها شـده اسـت. گفتنی است شاهین 
هاشـمی فرماندار شهرسـتان حمیدیـه در ایـن رابطه بـا رد این 
ادعا، اظهار کرد: بـا توجه به اطالعاتی که از مدیر کل هواشناسـی 
دریافت کرده ایـم این دسـتگاه رادیو سـوند هواشناسـی یک بار 
مصرف اسـت که بـه منظـور اندازه گیری دمـا، رطوبت، فشـار و 

سـمت و سـرعت باد در جو بـه کار می رود.
 ماجرای پیامک مشکوک به مجیدی

سرپرسـت تیم فوتبـال اسـتقالل درباره حواشـی ایـن روز های 
آبی پوشـان پایتخـت و بـازی جنجالـی بـا فـوالد در اهـواز 
توضیحاتـی را بیان کرده اسـت. بـر این اسـاس سـعید رمضانی 
سرپرسـت تیـم اسـتقالل در آخریـن گفت وگـوی خـود درباره 
برخـی مسـائل قبـل از ایـن مصـاف حسـاس افشـاگری کـرده 
اسـت. در این خصوص او اعـالم کرده اسـت پس از رسـیدن تیم 
اسـتقالل به هتل محل اقامت خـود در اهواز »شـخصی به فرهاد 
مجیدی پیام داده اسـت کـه در بـازی برابر فوالد مراقب مسـائل 
غیرفنی باشـد!« او معلوم نکرده اسـت که این شـخص کـه بوده 
و شـماره اش مربـوط به چه فردی اسـت، اما می شـود بـه راحتی 
صاحـب تلفـن و شـماره را پیدا کـرده اسـت. این در حالی اسـت 
که سرپرسـت اسـتقالل در این بـاره بیـان کـرد: بـا اتفاقاتی که 
رخ داده اسـت و ذهنیتـی که برای سـرمربی مـا به وجـود آمده، 
معلوم اسـت که مجیـدی مثـل اسـپند روی آتش می شـود! اگر 
ایـن موضـوع صحت نداشـته باشـد ممکن اسـت باعـث جدایی 

رمضانی از اسـتقالل شـود. 

پیام مجازی دختر حاج قاسم سلیمانی
پـس از گذشـت پنج مـاه همچنـان داغ نبودنشـان قلـوب مردم 
را می سـوزاند و لحظـه بـه لحظـه بـر دوری و دلتنگـی از سـردار 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اضافـه می شـود؛ دلتنگـی ای که 
شـاید زیارت مـزار مطهرشـان مرهمی بـرای دل هایمان باشـد 
و التیام بخـش حال بـد ایـن روزهایمان شـود. به همیـن منظور 
بنیـاد »مکتـب حـاج قاسـم« منتسـب بـه دفتـر حفـظ و نشـر 
آثار شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی، تـور مجـازی زیارت 
مزار شـهید سـلیمانی ایـن شـهید واال مقـام را طراحـی و بامداد 
جمعه )۶ تیـر( در صفحات مجـازی رونمایی کرد. گفتنی اسـت 
همچنیـن زینـب سـلیمانی فرزنـد شـهید سـردار سـلیمانی و 
رئیس بنیاد »مکتب حاج قاسـم« در اسـتوری صفحـه خود این 
صفحه را معرفـی کرده و بـا مخاطبان مجـازی خود به اشـتراک 

گذاشـته اسـت. 
تقلب بیرانوند از روی دست فردوسی پور!

طـی چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل عملکـرد درخشـان یورگـن 
کلـوپ و بهتـر شـدن وضعیـت لیورپـول در فوتبـال انگلیـس 
هـواداران زیـادی به جمع هـواداران لیورپول اضافه شـده اسـت 
که یکـی از آنهـا علیرضـا بیرانوند اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
دروازه بـان ملی پـوش پرسـپولیس چند سـالی اسـت کـه مثل 
عـادل فردوسـی پور طرفـدار پروپاقـرص لیورپول شـده و عالقه 
خـودش را به ایـن تیم هـم ابراز می کنـد. در ایـن راسـتا بیرانوند 
بعد از قهرمانـی لیورپـول در اروپا خوشـحالی زیـادی از خودش 
بروز داده و حـاال بعـد از قهرمانی این تیـم در لیگ برتـر انگلیس 
هم به شـدت خوشـحال اسـت. همچنین بیرو یک بـار گفته بود 

آرزویـش بـازی در لیورپول اسـت. 

علت خاموشی گسترده  در شیراز
مدیر سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری شـیراز درباره 
علت خاموشـی گسـترده  در شـیراز گفت: آتش سـوزی پسـت اصلی 
بـرق در خیابـان امیرکبیـر شـیراز شـامگاه پنجشـنبه پنجـم تیرماه 
جـاری، موجـب خاموشـی گسـترده در ایـن کالنشـهر شـده اسـت. 
محمدهـادی قانـع، مدیـر سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری شـیراز در این بـاره گفـت: آتش سـوزی پسـت های اصلی 
برق در شـامگاه پنجشـنبه موجب خاموشـی بخشـی از شـهر شـیراز 
شـده و صدای خودروهـای امـدادی نیز موجبـات هراس شـهروندان 
را ایجـاد کـرده اسـت. مدیـر سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری شـیراز ادامه داد: پسـت های برق اصلی دچار آتش سـوزی 
شـده در خیابـان توانیر واقـع در بلـوار امیرکبیر شـیراز واقع اسـت که 
با اقـدام سـریع نیروهای امـدادی و آتش نشـان این آتش سـوزی مهار 

شـده است. 
تکذیب بازداشت یک ایرانی در عراق

یک منبع مطلع در دسـتگاه اطالعاتی عراق خبر رویتـرز را در خصوص 
دسـتگیری یـک ایرانـی در پـی حـوادث بغـداد تکذیـب کرده اسـت. 
در ایـن راسـتا خبرگـزاری رویترز ضمـن باز نشـر اخبـار تایید نشـده 
در مـورد رخدادهایـی در بغـداد که گفتـه می شـود طـی آن نیروهای 
تروریسـت آمریکا بـه یکی از مقرهای سـازمان الحشـد الشـعبی عراق 
در پایتخـت این کشـور یـورش برده انـد و سـه نفـر از نیروهای بسـیج 
مردمی عـراق را دسـتگیر کرده اند، مدعی شـده اسـت یـک ایرانی نیز 
در میان بازداشت شـدگان اسـت. گفتنی اسـت در این رابطه یک منبع 
مطلع در اسـتخبارات عراق بـه خبرنگار نورنیـوز در بغداد گفته اسـت: 
خبر منتشـر شـده از سـوی رویتـرز در خصوص دسـتگیری شـهروند 

ایرانـی صحت نـدارد. 

محکومیت برخی کارگران پیمانکاری؟ 
در پـی انتشـار خبـری مبنی بـر محکومیـت قضایـی برخـی کارگران 
شـرکت پیمانـکاری آذرآب بـه یک سـال حبـس بـه دلیـل اعتراضات 
کارگـری، مرکز رسـانه قـوه قضائیه اعـالم کرده اسـت: حتی یـک روز 
حبس و یـک ریال جـزای نقـدی اجرائـی در پرونـده کارگـران آذرآب 
صادر نشـده اسـت و خبر منتشـره در این خصـوص تکذیب می شـود. 
این در حالی اسـت کـه براین اسـاس و طبق اخبار منتشـر شـده، اعالم 
شـده بود که شـعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سـال جاری 
برای ۴۲ نفر از کارگران شـرکت پیمانـکاری آذرآب کـه در راهپیمایی 
اعتراضی سـال گذشـته شـرکت داشـته اند، حکم صادر کرده است که 
مرکز رسـانه قوه قضائیه با انتشـار این خبـر، آن را تکذیب کرده اسـت. 

بازداشت سه تبعه ایرانی 
اداره گمـرک و حفاظـت مـرزی ایـاالت متحـده در بخش »دیـل ریو« 
واقع در »تگزاس« از دسـتگیری سـه ایرانی بـا ادعای عبـور غیر قانونی 
از مرز هـای ایـن کشـور خبـر داده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
رسـانه های آمریکایی از دسـتگیری سـه تبعـه ایرانـی در منطقه »دل 
ریـو« در ایالـت تگـزاس از سـوی مرزبانـی ایـن کشـور خبـر داده انـد. 
گفتنی اسـت بنابر ادعـای اداره گمرگ و حفاظـت مرزی آمریـکا، این 
سـه ایرانی کـه یـک زن و شـوهر و یـک فرزنـد بوده اند بـه دلیـل عبور 
غیرقانونـی از مـرز و بر اسـاس قوانیـن اداره گمـرک و حفاظـت ایاالت 

متحـده دسـتگیر شـده اند. 
مستاجران در حال رفتن از تهران 

حسـام عقبایی نایـب رئیـس اتحادیه مشـاوران امـالک دربـاره  رفتن 
مسـتاجران از تهـران گفـت: مسـتاجری کـه می خواهـد خانـه اجاره 
کنـد، با توجـه بـه اینکـه تـورم ۳۰ درصـد اسـت، حقـوق او ۸ درصد از 

تورم عقب اسـت. این در حالی اسـت کـه اجاره بهای این فرد تا سـقفی 
باید افزایـش یابـد که قـدرت پرداخـت داشـته باشـد. در این میـان از 
سـال ۹۷ بـه بعـد بخـش زیـادی از مسـتاجرانی کـه در شـمال تهران 
مسـتاجر بوده اند، به میانـه تهران آمده انـد و آنهایی کـه در میانه تهران 
بوده انـد، بـه جنـوب تهـران رفته انـد و گروهـی کـه در جنـوب تهران 
بوده اند، به حاشـیه تهـران نقل مـکان کرده انـد؛ آن هم به دلیـل اینکه 

نمی توانسـته اند اجاره بهـای خـود را پرداخـت کننـد. 
  شهاب حسینی دوباره مجری می شود!

شـهاب حسـینی در تازه تریـن فعالیت هایـش بعـد از بازگشـت بـه 
ایران، قصـد دارد تـا با سـاخت یک برنامـه در فضایـی متفاوت بـه اجرا 
بازگردد. اسـن در حالی اسـت کـه از آخرین باری که شـهاب حسـینی 
به عنوان مجـری در یک برنامه حضور داشـته اسـت، بیش از ۱۲ سـال 
می گـذرد. او در این سـال ها با حضـور در آثار سـینمایی و سـریال های 
به یاد ماندنـی از ایـن فضا بـه دور بوده اسـت. گفتنی اسـت ایـن برنامه 
»همرفیـق« نام دارد و تیـم سـازنده آن از چهره های حرفه ای سـینما و 
تلویزیون تشـکیل شـده اسـت. اطالعات بیشـتر در مورد تیم سازنده و 

بسـتر پخش ایـن برنامـه بـه زودی اعالم خواهد شـد.
»گشت ارشاد۳« کلید خورد

فیلمبـرداری فیلـم سـینمایی »گشـت ارشـاد ۳« بـه تهیه کنندگی و 
کارگردانی سـعید سـهیلی در تهران آغاز شـده اسـت. گفتنی است در 
اولین روز فیلمبـرداری ایـن فیلم مسـعود کیمیایی بر سـر صحنه این 
فیلم حضور پیدا کرده، به صـورت نمادین این فیلم را کلیـد زده و پالنی 
از فیلـم را کارگردانـی کرده اسـت. این در حالی اسـت کـه در اولین روز 
فیلمبـرداری این فیلـم سـاعد سـهیلی و پـوالد کیمیایی به عنـوان ۲ 
بازیگر اصلـی فیلم جلـوی دوربیـن رفته اند. فیلم سـینمایی »گشـت 
ارشاد« در سال ۹۱ و »گشـت ارشاد ۲« در سـال ۹۵ ساخته شده است.

خبرنگاران محور آگاهی و روشنگر افکار عمومی جامعه هستند
ناهید زمانی
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فریور خراباتی 
حرف حساب

از آنجایی که چندی پیش یکی از سخنران های کشورمان )چیزی که زیاد داریم و نمی دانم چرا البه الی 
بشکه های نفت آنها را صادر نمی کنیم( اعالم کرد که مریم میرزاخانی فرمول مهمی کشف نکرده و در داخل 
کشورمان هستند دانشمندانی که فرمول های مهم تری را کشف کرده اند. در مورد ریاضیدانی که در خون 
ماست )مثل تعارف(  بنده هیچ شک و شبهه ای ندارم. کافی است با یکی از اقوام یا دوستان خود به مطب یک 
دکتر بروید، هزینه ویزیت را هم اعالم کنند»سی هزار تومان« آن وقت ایشان در کسری از ثانیه درآمد روزانه، 

هفتگی، ماهانه و ساالنه پزشک موردنظر را به شما و دیگر افرادی که در صف انتظار هستند اعالم می کند.
اما موضوع زمانی جذاب می شود که بدانید این مغزهای ریاضیات در کشور ما چگونه رشد پیدا می کنند؟ و 
اینکه یکی از مسئولین گفته: »بسترهای الزم برای معرفی دانشمندان در کشور ما فراهم است!« این موضوع 

باعث می شود ما شفاف سازی کنیم که وقتی از بستر مناسب حرف می زنیم، از چه چیزی حرف می زنیم؟
ببینید شما در دوران کودکی اگر از جان قاتلین و داس و میله نجات پیدا کنید و با سالمت جسمی و روانی 
به مدرسه بروید، باید روز اول مدرسه یا در کالس هایی با چهل دانش آموز)حداقل در دوران ما!( بنشینید 
یا به مدرسه غیرانتفاعی بروید که آن وقت پدرتان به خاطر چک بی محل به زندان می افتد و شما در هر دو 
حالت افت تحصیلی می کنید؛ تازه اگر کالس تان به خاطر استفاده از بخاری نفتی آتش نگیرد. اگر قسر در 
بروید و از دست حسینی بای و آقای توکلی هم جان سالم به در ببرید، به دانشگاه می روید. در دانشگاه های 
ما رسم بر این است که دانشجویان زمانی که وارد دانشگاه می شوند، حتما به اردوهای تحصیلی و آموزشی و 
سیاحتی فرستاده شوند. اصرار زیادی هم وجود دارد که این اتوبوس ها فقط جلو بروند و حرکت کنند، بقیه 
امکانات اهمیتی ندارد و اساسا ما می خواهیم دانشجوهای مان مثل دوران اوج جمشید هاشم پور بار بیایند و 
اگر اتوبوس به ته دره سقوط کرد، آنها از پنجره اتوبوس یک طناب بیرون بیندازد و آن را به یک سنگ گیر 
بدهند و مثل جمشید هاشم پور خودشان را نجات دهند. به هرحال شما از این مرحله هم که عبور کنید، 
فارغ التحصیل می شوید و جویای کار محسوب می شوید درحالی که پدرتان با هفتاد سال سن همچنان جویای 
کار است، پس به این نتیجه می رسید که مهاجرت کنید. اگر قانونی مهاجرت کنید باید کلیه و اعضای بدن تان 
را بفروشید تا پول مهاجرت جور شود، اگر خدای ناکرده غیرقانونی مهاجرت کنید و تمساح شما را نخورد و 
نهنگ شما را نبلعد، به یک کشور خارجی می روید و آنجا دانشمند می شوید. خالصه بستر مناسبی که از آن 

صحبت می کنند، احتماال همین است.
اما هر انسان موفقی در زندگی، یک کسی یا گروهی را باید الگوی خود قرار دهد. دانشمند عزیز کشورمان 
هم احتماال از این قاعده مستثنی نبوده و فرد یا افرادی را الگوی خویش قرار داده است. این الگوها هم 
تماما وطنی بوده اند، یعنی خبری از فیثاغورث، اندرو وایلز، ایساک نیوتن و فردریش گاوس نیست. زیرا این 
اساتید ریاضی را برای دیگران سخت کرده اند و چرا باید یک نفر که کاری را برای دیگران سخت می کند، 
الگوی کسی شود؟ الگو آن کسی است که ریاضی را به ساده ترین زبان ممکن بیان می کند و این الگوهای 

احتمالی عبارتند از:
علی پروین: پس از بیان نظریه »تیم ما هفتاد درصد آماده است و چهل درصد دیگر از آمادگی اش باقی 
مانده« باعث شد که ریاضیدانان متوجه شوند که در کنار »صفر مطلق« که در نهایت ثابت شد، ممکن است 
ما درصدی باالتر از»صد درصد« هم داشته باشیم که از آن غافل بوده ایم، اصال چرا باید آدم خودش را گرفتار 

چنین قید و بند هایی بکند؟
امیر قلعه نوعی: ایشان البته فقط با ریاضیات کاری نداشتند و زمانی که اعالم کردند: »ایران در مدال های 
آسیایی از کشور پرتغال خیلی جلوتر است«  نه تنها ریاضیات، بلکه تن تمام رشته های علمی را لرزاندند و به 
عنوان»بیگ بنگ تئوری دو« از این روز در تمام دنیا یاد می کنند. اما از آنجایی که هر نخبه ای تنها می تواند 

به یک رشته علمی تسلط پیدا کند، ایشان به سراغ ریاضیات رفتند.
میرزابیگی: یکی از کارشناسان داوری کشورمان در برنامه ۹۰ حاضر شد و پس از اینکه عادل فردوسی پور 
برای مسابقه پیامکی از ایشان سوال کرد عددی را انتخاب کنند، در پاسخ به این سوال که »بین ۳۵ هزار تا 
۷۵ هزار یک عدد را انتخاب کنید«. پاسخ داد: »۴۵۶۰!«، فردوسی پور مجددا سوال خود را تکرار کرد و ایشان 
جواب داد: »۴۵۶۵۰۰«. شاید پس از این برنامه لزوم نجات علم ریاضی از دست اصحاب ورزش کشورمان 

حس شده که یک نفر رفته و در علم ریاضیات دانشمند شده تا الاقل آن ضربه را »بشورد و پایین ببرد!«.
دکتر احمدی نژاد: یکی از شاخه هایی که دکتر خیلی روی آن تمرکز داشت، بحث ریاضیات بود. ایشان 
در مصاحبه ای اعالم کرد: »اگر هر خانواده ای برای فرزند خود حساب بانکی باز کنند و ماهی ۲۰ هزار تومان 
در آن بریزد، ۱۵ سال دیگه این رقم به ۵۰ میلیون، ۷۰ میلیون، ۱۰۰میلیون تومان می رسد!« که خب رقم 
درست »سه میلیون و۶۰۰ هزار تومان« بود. این ضربه ای در ابعاد جهانی بود که واقعا هر موجود زنده ای را 

روی کره خاکی نگران حال ریاضیات می کند چه برسد کسی را که دغدغه ریاضیات دارد!

از اساتید ریاضی چه خبر؟

 آیا می دانید گم شدن 11 هزار کیت تست کرونا در 
اهواز، به دلیل این است که مادران اهوازی این کیت ها را به 
شیوه  سنتی خود در جایی قایم کرده اند که حتی عقل از ما 

بهتران هم به آن نخواهد رسید؟
 آیا می دانید که سیستم شناسایی چهره و ربط دادن 
آن به کد ملی فرد فقط برای عابرین پیاده اجرایی است و 

مثال شامل مسافرین کشورهای خارجی نمی شود؟! 
  آیا می دانید این موضوع که ما قدر دولت فعلی را در 
سال های آتی خواهیم فهمید، یک پیشگویی فوق واقعی 
بوده که همواره در طول تاریخ این مرز و بوم تکرار شده 

است؟ 
 آیا می دانید که این ارز حق ماست، سهم ماست و آن 
را به هیچ کس هم نخواهیم سپرد! مال مان است و هرچقدر 
که دلمان بخواهد می فروشیمش به کسی چه مربوط اصال؟!
 آیا می دانید که از 2۸ درصد فقط 2/5 برابر افزایش 
حقوق مصوب دولت است و الکی دارید گرانی را بزرگنمایی 

می کنید؟! 
 آیا می دانید که فقط ما از نزدیک دسته  100 الری را 
دیده ایم و در قفس شیر رفته ایم و گوشت می خوریم و به 

همین دلیل فقط ما حق داریم؟!
در  مشهدی  عطر  از  استفاده  که  می دانید  آیا   
است  چیزی  تنها  زیرا  است؟  موثر  بسیار  کرونا  درمان 
بر  و  بوده  بیشتر   1۹ کووید  ویروس  از  ماندگاری اش  که 
دانشمندان واجب است که هرچه سریع تر واکسن داخلی 

کرونا را با استفاده از آن در دست بررسی قرار دهند. 
 آیا می دانید که رئیس دولت بارها در صف آسانسور 
شهرداری معطل شده و به همین دلیل تمرکز الزم را برای 
پیدا کردن شاه کلیدهایش برای گشودن مشکالت معیشتی 

مردم ندارد.
 آیا می دانید که خیلی بی ادب هستید که وزیر مسکن 
کرده اید؟  گران  را  خانه ها  انقدر  چرا  می کنید؟!  متاثر  را 
موجبات  نباید  بفهمید  که  کنند  قانون تان  اعمال  بدهیم 

غمگین شدن مسئوالن را فراهم کنید؟
زمین  کنار  داور،  بر سر  فریاد کشیدن  می دانید  آیا   
فوتبال و حاشیه سازی اصال شما را حتی شبیه یک مربی 

حرفه ای نخواهد کرد؟!

پیشگویی تکراری

بلیچر ریپورت  )اولین قهرمانی لیورپول بعد از ۳0 سال!(
کارتون فرنگی

آخر آرمان ملی

بخوانید                                               و بد                                              انید                                              

فریور خراباتی 

ند                                                  ا حائری 


