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پایان انتظار هشت ساله بازنشستگان فوالد
بازنشستگان 
دیده شدند

  پرداخت مطالبات معوق
 بازنشستگان فوالد  از مردادماه

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی خبر داد
 برگزاری جلسات محرم 

با پروتکل های سختگیرانه
  نذری ها تغییر 
ماهیت می دهند

آرمان ملی: مدتی اســت که با دســتور رئیس جمهــور قانون 
متناسب سازی دستمزد و مســتمری  بازنشستگان اجرا شده و 
همان طور که وزیر وعده داده قرار اســت، این قانون از مهرماه 
اجرایی  شود. روز ۲۷ تیر امســال بود که وزیر تعاون در حساب 

توئیتر خود نوشت: »همسان سازي حقوق  بازنشستگان...

آرمان ملی: رئیس سازمان تبلیغات اســالمی با اشاره به اینکه 
برگزاری مراســم ها با رعایت ضوابط برای حفظ سالمتی مردم 
است، گفت: برای رعایت این ضوابط، سختگیری خواهیم کرد تا 
این مراسم ها که مطالبه مردم است به بهترین وجه برگزار شود. 

حجت االسالم محمد قمی در حاشیه در حاشیه...
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سخــــن روز

صفحه3

رونمایی »آرمان ملی« از ۲ مرحله پروژه تخریب حجاریان ها

یک ضلع در مجلس و یک ضلع درخارج!
   پسر حجاریان: هر چی دارید رو کنید رسیدگی  شود

                          یاد                                       د                                       اشت های آرمان ملی                                                

صفحه 4

همایون دارابی
 مخابره سیگنال های موثر 

به بازار سرمایه

سرمقاله:     صادق زیباکالم
اهداف دلواپسان از طرح اتهام اقتصادی 
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احمد دستمالچیان
 ضرورت های 

دیپلماسی ایران
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شعیب بهمن :
 توسعه روابط اقتصادي 

با روسیه و تنش قفقاز
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سیدحمیدحسینی :
 رقص اقتصاد روی موج 

خروج سرمایه!
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محمد فاضلی
 سناریوی بدبینامه همکاری 

۲5 ساله با چین

صفحه8

مصطفی اقلیما 
انگ اجتماعی کرونایی فقط در ادارات 

وجود دارد 

صفحه3

زهرا سعادتی
کارشناس مسائل سیاسی

دالر و بخش واقعی اقتصاد 

قیمت دالر یا قیمت ارزها در اقتصاد ایران یا همه 
اقتصادهای دنیا، بر مبنای دو منطق تعیین می شود 
که یک منطق، منطق اقتصاد است و منطق دیگر به 
متغیرهای سیاسی برمی گردد. منطق اقتصاد می گوید 
که مابه التفاوت تورم داخلی منهای تورم کشورهایی 
که بیشترین مبادله تجاری با کشور دارند، می تواند 
نرخ دالر یا ارزها را تعدیل کند. به عنوان مثال؛ اگر در 
دو سال گذشته مجموع تورم اقتصاد ایران ۶۰ درصد 
بوده و تورم کشورهایی که با آنها مبادله تجاری داریم-، 
منظور بیشترین مبادله تجاری داریم- مثال ۲۰ درصد 
باشد، پس قیمت دالر باید حدود 4۰ درصد تعدیل 
شود. حال اگر به هر دلیلی بیش از 4۰ درصد قیمت 
دالر نوسان داشته باشد، حتما ریشه اقتصادی ندارد. 
چراکه شاخص های پولی و مالی در شاخص نرخ تورم 
تحقق یافته است. بنابراین باید به دنبال متغیرهای 
غیراقتصادی باشیم که یکی می تواند همین تحریم ها 
باشد، یکی می تواند مشکل در سمت عرضه ارز باشد، 
یکی می تواند جنگ باشد و هر عامل دیگر می تواند 
انتظارات تورمی را افزایش بدهد و از جمله انتظارات نرخ 
ارز را تغییر بدهد. آنچه امروز ما در اقتصاد ایران شاهد 
هستیم، این نکته کلیدی است که نرخ ارز براساس 
متغیرهای واقعی نیست. آنچه ما در بازار می بینیم، ناشی 
از نوسانات متغیرهای غیراقتصادی است. متغیرهای 
غیراقتصادی منجر به این شده است که شاهد نوسانات 
نرخ دالر یا سایر ارزها باشیم. این وضعیت می تواند تا 
زمانی که متغیرهای غیراقتصادی فعال هستند، ادامه 
یابد. اما پس از اینکه متغیرهای غیراقتصادی حذف 
شوند، بالفاصله قیمت دالر به تعادل می رسد یا تعدیل 
می شود. این جمله به معنی این نیست که قیمت دالر 
می تواند همچنان سیر صعودی نامحدود داشته باشد. 
کشش قیمتی هر کاالیی یک محدودیتی دارد. مثل 
این می ماند که مثال یک خودرو یا هر کاالی دیگر تا یک 
قیمتی می تواند برای مصرف کننده مطلوبیت داشته 
باشد و منظور از مصرف کننده، مصرف کنندگان عام و نه 
مصرف کنندگان خاص هستند. همیشه یک تعداد اندک 
در جامعه هستند که به هر دلیلی به هر قیمتی می توانند 
هر کاال از جمله دالر هم بخرند اما مهم قدرت خرید 
عامه مردم یا جامعه هدف است. با توجه به توضیحات 
ذکرشده کاهش نرخ دالر طی دیروز یکی از عالئمی 
است که افزایش هفته های اخیر نرخ دالر بر مبنای 
متغیرهای واقعی اقتصاد نبوده است. هر سیاستی که 
منجر به تعدیل در سمت عرضه بشود حتما در کاهش 
نرخ ارز موثر است. حتی کاهش نرخ تورم هم اثرگذار 
است. دقیقا به همین دلیل است که متغیرهای واقعی 
تعیین کننده قیمت واقعی ارز هستند و سایر متغیرها 
در کوتاه مدت بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار خواهند بود. 
از آنجا که هیچ سالی در اقتصاد ایران تورم سه رقمی 
نداشتیم یقینا به این زودی ها زیمبابوه ای یا ونزوئالیی 

نخواهیم شد.

آدرس های اشتباهی آقای نماینده

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، با اشاره 
به اظهارنظر رئیس جمهور درباره اینکه قم و گیالن 
اولین استان هایی بودند که ابتالی افراد به  ویروس 
کرونا در آنها کشف شد، این نماینده، رئیس جمهور 
را به قم هراسی متهم کرده، و از آقای روحانی 
خواسته دست از سر قم بردارد و با طعنه به ایشان، 
به افزایش قیمت دالر و طال  اشاره کرده است. 
ذکر چند نکته درباره سخنان امیرآبادی ضروری 
است:  ۱ - آقای امیرآبادی، درحالی که دو روز قبل 
از انتخابات مجلس یازدهم اعالم شد آلودگی به 
ویروس کرونا در قم مشاهده شده است، سکوت 
کرد و آنگاه دو روز پس از برگزاری انتخابات و اعالم 
نتیجه آن و درحالی که افکار عمومی به سبب اعالم 
ابتالی برخی هموطنان به ویروس کرونا، تحریک 
شده بود، در مجلس اعالم کرد ۵۰ نفر در قم به سبب 
بیماری کووید۱۹ فوت کرده اند. سخنان او آنگونه 
بود که نام قم و کرونا به هم پیوند خورد و حتی 
کارمندان مجلس، صندلی نماینده قم را ضدعفونی 
کردند. بدون تردید این سخنان امیرآبادی، سبب 
قم هراسی شد و آن زمان کلید خورد. ۲ - قم، 
امروز به ویژه به لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط 
پیچیده ای دارد. پدیده مهاجرت، ساختار سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی قم را به شدت تغییر داده و 
حاشیه بر متن آن به طور فزاینده ای چیرگی یافته 
است. آنان که افراط گرایی را در قم رواج داده و آن 
را با قوم گرایی ترکیب کرده و تصویر متفاوتی از قم 
برساخته اند، باید پیش و بیش از دیگران  دست از 
سر قم بردارند. ۳ - افزایش قیمت ارز و پیامدهای آن 
برای مردم ایران مشکالت فراوانی ایجاد کرده است. 
روند افزایش نرخ ارز از شهریور ۹۱ و در زمان دولت 
احمدی نژاد شتاب یافت. آقای امیرآبادی- که امروز 
از افزایش قیمت ارز اظهار نگرانی می کند- می تواند 
به این پرسش پاسخ دهد که در مدتی که در مجلس 
بوده است برای اصالح ساختار اقتصاد ایران و 
نیز درباره افزایش قیمت ارز و طال، به سهم خود 
چه کرده است؟ آیا او وقتی قیمت دالر  در دولت 
احمدی نژاد، 4 برابر شد، به رئیس جمهور به شکل 
علنی اعتراض کرد؟ نکته دیگر آنکه آیا امیرآبادی 
هشدار کارشناسان را درباره پیامدهای ورود ایران 
به فهرست سیاه گروه اقدام)FATF(  شنید؟ با توجه 
به اینکه امیرآبادی به رئیس جمهور قیمت ارز و 
طال را یادآوری کرده است، بهتر است به یاد بیاورد 
قیمت دالر از زمان بازگشت ایران به فهرست سیاه 
FATF,- که دوستان و همفکران امیرآبادی آن را 

سبب شدند- دو برابر شده است. قم هراسی، افزایش 
قیمت ارز و طال و این نکته که عده ای باید دست از 
سر قم بردارند، واقعیاتی انکارناپذیر است. اما آدرس 
اشتباه درباره عامالن آن، بعید است دیگران، مگر 

ساده اندیشان را فریب دهد.

هادی حق شناس
اقتصاددان

   رئیس قوه قضائیه :

   اقتصاد ریاضتی به زعم  اصولگرایان عمال  
به  تسلیم شدن  در برابر آمریکا   می انجامد! 

 اگر راست می گوييد؛ 

برنامه بدهيد نه شعار
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قاسم محبعلی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 توقف اجرای 
 پروتکل الحاقی 

 نقض برجام 
 شمرده 
می شود

»آرمان ملی« بررسی می کند

گسترش حاشيه نشيني 
درسنندج

افزایش اجاره بها  عامل اصلی حاشیه  نشینی

 گزارش »آرمان ملی« از بن بست اصولگرایان 
مقابل گرایش های درونی:

تندروی، پاسخی به ناتوانی 
جریان اصولگراست

»آرمان ملي« روایت مي کند

عبوربورس از 
شاخص ٢ میلیون؛  
-   دالر نزولي شد

آرمان ملی: ورود قیمــت دالر به کانال 
۲۳ هزار تومان در صرافی های مجاز طی 
هفته جــاری واکنش رئیــس کل بانک 
مرکزی را در پی داشت. عبدالناصر همتی 
یکشنبه شب در یادداشتی اینستاگرامی 
درباره وضعیت ارزی کشــور نوشت: »با 
اقدامات در دســت اجــرا به تدریج و در 
روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد ...

صفحه6    عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                       

 اغتشاش 
 »خط قرمز« 
 قوه قضاییه 
است

روایت این روزها درگفت وگوی سیدمصطفی هاشمی طبا با »آرمان ملی«:

ترامپ و بازی در وقت تلف شده

برآیند نظرسنجی ها در ایاالت متحده آمریکا نشان 
می دهد که شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور به شدت تنزل یافته. ناتوانی 
تیم دونالد ترامپ در مهار ویروس کرونا و افزایش شمار 
بیماران و فوت شدگان ناشی از آن در سطح آمریکا، نگاه 
جامعه آمریکا را به ناتوانی و عجز تیم ترامپ برای تقابل با 
این بحران به شدت تغییر داد. احساس مردم آمریکا این 
است که ترامپ از سال ۲۰۱۶ یعنی در انتخابات قبلی 
ریاست جمهوری تاکنون نتوانسته سیاست معتدلی در 
رابطه با مسائل داخلی و خارجی در پیش بگیرد. رفتار 
متناقض دونالد ترامپ در زمینه های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی تردیدها را در جامعه آمریکا به وجود آورده 
که اگر او بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد، آمریکا 
به شدت دچار انزوای سیاسی و حتی فروپاشی خواهد 
شد. اخیرا جاناتان فریدمن، یکی از نویسندگان برجسته 
آمریکایی در روزنامه گاردین به صراحت اعالم کرده 
که ویروس کرونا در واقع جامعه آمریکا را علیه ترامپ 
متحد کرده و شانس پیروزی وی را در انتخابات به شدت 
کاهش داده است. به همین دلیل طی هفته های اخیر او 
در حوزه های مختلف دچار نوعی پارادوکس در رفتار 
سیاسی شده و از آنجایی که تهدیدهای سابق ترامپ علیه 
ایران و چین و روسیه بی نتیجه بوده و نتوانسته از رهگذر 
اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران جامعه آمریکا 
را با خود همراه سازد، لذا رفتار خود را نسبت به ایران 
تغییر داده. اینکه ترامپ مدعی شده اگر ایران بخواهد 
تحریم ها را لغو خواهد کرد، یک بلوف انتخاباتی است 
و در چارچوب پروپاگاندای انتخاباتی او قابل تجزیه و 
تحلیل است. شرایط حاکم بر جهان و منطقه مخصوصا 
در ایاالت متحده یک شرایط کامال خاکستری است و تا 
سه ماه باقیمانده از انتخابات ریاست جمهوری، دونالد 
ترامپ به دلیل همین فضای خاکستری نمی تواند 
تصمیم مهم و قاطعی را در حوزه سیاست خارجی اتخاذ 
کند. بنابراین همه نظرسنجی ها نشان می دهد شانس جو 
بایدن برای پیروزی در انتخابات اکتبر آینده افزایش یافته 
و اگر بایدن وارد کاخ سفید شود، قطعا تغییرات زیادی 
در سیاست خارجی  آمریکا نسبت به ایران ایجاد خواهد 
شد زیرا بایدن معتقد است که خروج آمریکا از توافقنامه 
بین المللی برجام اشتباه بزرگی بود. به همین دلیل به نظر 
می رسد در حال حاضر دونالد ترامپ در وقت تلف شده 
بازی می کند و همه برگ های برنده انتخاباتی وی از دست 
ترامپ خارج شده است. درخصوص ماجراجویی های 
اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی این 
نظریه امنیتی- سیاسی وجود دارد که رژیم صهیونیستی 
سعی دارد تا در زمان باقیمانده به انتخابات آمریکا به نوعی 
منطقه را دچار بحران امنیتی کند و اتفاقاتی که اخیرا رخ 
داده در چارچوب این نظریه قرار دارد. اعتقاد مقامات 
رژیم صهیونیستی این است که در سه ماه باقیمانده از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رژیم صهیونیستی 
باید دست به ماجراجویی نظامی علیه ایران و محور 
مقاومت بزند تا دونالد ترامپ را وادار کند که به نفع 
رژیم صهیونیستی وارد عمل شود. بر این اساس، تصور 
مقامات رژیم صهیونیستی این است که اگر با کمک 
آمریکا ایران را وادار به یک عکس العمل شتاب زده نظامی 
بکند، طبیعتا به نفع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهد 
بود زیرا این امر می تواند برگ برنده ای در دست ترامپ 

باشد.

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

سراسر امید بود و نشاط . گل لبخند بر لبانش همیشه شکوفا بود. 
نهاد ناآرام وجودش یک دم ایستا نبود. روزنامه نگار بود؛ شش دانگ، 
بی قرار، صیاد سوژه ها و خستگی ناپذیر. »روح ا... رجایی« مهربان 
بود. رفاقت را می فهمید و برای آن ذره ای کم فروشی نمی کرد. دل در 
گرو مردم داشت و دغدغه اش گره گشودن از مشکالت این و آن. از 
یاد نمی برم پایان سالی را که او در هیات دبیر گروه اجتماعی روزنامه 

همشهری، مبتکر گلریزانی شد که ابتدا قرار بود 
هشت نفر بدهکار مالی را از بند رها کند اما صفا 
و صمیمیت او، انبوهی از گلریزان را برای رهایی 
قریب هشتاد نفر ترغیب کرد. سوژه هایش برای 
نوشتن گزارش های تاثیر گذار، مردم بودند و 
مشکالت آنان در بزنگاه های سخت. جوانی 
کم تجربه بود وقتی به تحریریه آمد اما به سرعت 
استعدادهایش را شکوفا کرد و حریصانه آموخت 
آنچه برای روزنامه نگار بودن الزم است. روح ا...، 
به زودی در قامت روزنامه نگاری مجرب بروز 

کرد؛ بااین حال ترجیح او همان خبرنگاری بود تا عناوینی که جایگاه 
جعلی را برایش در این حوزه فراهم کند. روح ا...، در تواضع و رفاقت و 
باورهایش برجسته بود. درنگ او تنها در آموختن، بیشتر یاد گرفتن و 
بهره بردن از تجربه دیگران بود. او قدردان آنانی بود که به او آموختند و 
حاتم طائی بود در بذل تجربه و آموخته هایش برای دیگران. سیمایش 
پر بود از صفا و کالمش سرشار از صداقت. به راحتی می شد بغض 
کالمش را فهمید اما از دورویی و نقاب، بری بود. با او می شد رفاقت کرد 
حتی اگر سلیقه و نگاهت با او تفاوت داشت. جان مایه مرام و منش او 
صمیمت، صفا و هرآنچه بود که این روزها در عالم رفاقت، حکم کیمیا 
دارد. جامعه روزنامه نگاران ایران در این چند روز و در جنگ با کرونا، 
دو گوهر خود را از کف داد؛ »سهیل گوهری« و 
»روح ا... رجایی« . جای خالی آنان را جز غم و 
اندوه چه پر خواهد کرد؟ آه از این روزگار بدکردار 
که ما را هر روز محکوم به تحمل تلخی ها کرده 
است. روح ا...! هنوز داغ رفتن »سهیل گوهری« 
بر جانمان زبانه می کشد که تو هم رفتی. تو رفتی 
و ما هنوز مانده ایم تا چه به سرمان آید و چگونه 
تحمل کنیم رنج رفتن عزیزانمان را. خدایا روح 
رفیقانمان را قرین رحمت کن و به ما صبر بده تا 

بعد از این، روزگار برایمان چه رقم خواهد زد.

رفیقان یک به یک رفتند؛
 در سوگ روزنامه نگار سراسر امید

جالل خوش چهره
روزنامه نگار

در مورد حواشی ایجادشده پیرامون توافقنامه ایران و چین باید به 
چند نکته اشاره کرد: در درجه نخست باید گفت هر چند برخی وزارت 
امور خارجه را به پنهان کاری و عدم شفاف سازی در مورد این توافق 
متهم می کنند، اما این امر بخشی از فرایند رایج مناسبات دیپلماتیک 
در راستای حفظ منافع و وجهه بین المللی کشور است. در واقع عرف 
پذیرفته شده در انعقاد توافقات مهم بین المللی این است که مقامات 
کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمانه در مورد کلیات توافق، 
تعهداتی که هر یک باید بپذیرند، منافع و دستاوردهای متقابل 
بحث و گفت وگو می کنند، در جریان رفت وآمدهای دیپلماتیک 
متعدد، مشورت با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط 
و تعهداتشان را تغییر می دهند و به روزرسانی می کنند و زمانی که 
درمورد کلیات به توافق رسیدند، موضوع تالش های خود را رسانه ای 
کرده و توافقنامه را برای تایید و تصویب نهایی راهی مراجع ذی صالح 
خود می کنند. بنابراین اقدام وزارت امور خارجه در این راستا نه تنها 
خالف عرف رایج بین المللی نبوده، بلکه با توجه به شرایط حساس 
ایران و غرض ورزی کشورهای منطقه، ایاالت متحده آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر توافقی که موقعیت ایران را 
بهبود ببخشد، این رویکرد تا حد زیادی منطقی به نظر می رسد. نکته 
دوم این واقعیت تلخ است که در فضای سیاسی ایران بسیاری مواقع 
منافع ملی فدای رقابت های جناحی می شود؛ کسانی که تا پیش از این 
وزارت امور خارجه را به خاطر برخورد واکنشی با بحران های بین المللی 
و نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط به نفع کشور به باد 
انتقاد می گرفتند، حال که مقامات دیپلماتیک کشورمان تالش 
کرده اند با دور زدن آمریکا و کشورهای اروپایی، به سیاست خارجی 
کشور تنوع ببخشند، غول خوش آتیه آسیایی را به سرمایه گذاری در 

کشورمان متقاعد کنند و به دوستان بدعهد نشان دهند که اگر آنها 
در شرایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند، کشورمان راه های دیگری 
نیز پیش رو دارد. البته توافق استراتژیک با چین دشمنان قسم خورده 
خارجی نیز دارد؛ که در حساب و کتاب های پشت پرده خود به این 
نتیجه رسیده اند که اگر ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق 
استراتژیک دست یابد، تحریم های آمریکا با سدی جدی روبه رو 
می شود و فشارها و بدعهدی های کشورهای اروپایی برای وادار کردن 
کشورمان به تن دادن به توافقی جدید و سختگیرانه تر نیز به نتیجه 
نمی رسد. بنابراین باید ریشه های این توافق را شکل نگرفته از خاک 
درآورد و با جنجال و هیاهوی رسانه ای مانع تصویب آن شد. در کنار 
گروه های فوق که اهداف و منافع فردی، جناحی و گروهی خاص خود 
را دارند، گروهی نیز دلسوزان واقعی کشور و هوادار منافع ملی هستند 
که نگرانند موقعیت نابسامان خارجی کشور و تحریم ها و بد عهدی های 
طرف های غربی، دستگاه دیپلماسی را به سمت توافقی بد و ناعادالنه 
با قدرت شرقی سوق دهد. حضور و ابراز نظر این گروه ها برای هر 
سیستم سیاسی از جمله جمهوری اسالمی ایران نعمت و برکت است 
و باعث می شود که هم مقامات کشور همواره بدانند که چشم های 
ناظری وجود دارد که هر اقدام و حرکت آنها را زیر نظر دارد و هم 
قدرت های خارجی طرف ایران واقف شوند که جامعه مدنی و افکار 
عمومی در ایران زنده و پویاست و بنابراین حق زیاده خواهی ندارند. 
با این وجود انتظار می رود که دلسوزان واقعی نیز ضمن بیان نظرات 
و پیشنهادهای خود، از نقدهای بی پشتوانه و قضاوت های عاجالنه 
پرهیز کنند و با برخوردهای منطقی به نیروی کمکی دیپلمات های 
کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر و دستیابی به توافقی بهتر با طرف 
مقابل تبدیل شوند. به نظر می رسد تنوع بخشی به سیاست خارجی و 
ملزم کردن قدرت های نوظهور به توسعه مناسبات استراتژیک با ایران 
قدرت چانه زنی کشورمان در عرصه بین المللی را افزایش می دهد و 
در صورتی که بتواند روند طبیعی خود را طی کند، تامین کننده منافع 

ملی ایران خواهد بود.

توافق استراتژیک ایران و چین؛ از متن تا حاشیه

محمدمهدی مظاهری
استاد دانشگاه
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دستگیری عامالن تجمع در بهبهان29 ذی القعد          ه1441/  21 جوالی  2020
فرمانده  انتظامی خوزستان از دستگیری عامالن تجمع 
پنجشنبه شب در بهبهان خبر داد.  سردار حیدر عباس زاده 
اظهار کرد: حادثه تجمع تعداد محدودی از افراد آشوبگر 
در ساعت ۲۱ پنجشنبه شب گذشته شکل گرفت که با ورود 
نیروی انتظامی شهرستان بهبهان و با کار جامع اطالعاتی 
و همکاری مردم عزیز و شریف مردم بهبهان، این تجمع 
محدود متفرق شد. وی افزود: با همکاری و همراهی مردم 
شریف و والیتمدار بهبهان، آرامش کامل در شهرستان 
حاکم شده است. الحمدا... این تجمع غیرقانونی هیچ گونه 
خسارت مالی و جانی در پی نداشته است و محرکین و 
عاملین اصلی این تجمعات دستگیر شده اند. عباس زاده 
گفت: مردم والیی و انقالبی همیشه هوشیار این شهرستان 
به حمایت از رهبری و آرمان های انقالب اسالمی، تجمع 
محدود پنجشنبه شب را که در میدان بانک ملی شهرستان 

بهبهان شکل گرفته بود، محکوم کردند.
 

تحریم، سیاستی غیرانسانی است
رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: سیاست تحریم، 
سیاست غیرانسانی، ظالمانه و پوسیده ای است که باید 
کنار گذاشته شود. محمود واعظی در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: » اعتراض مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به استفاده آمریکا از تحریم های 
اقتصادی، نشان می دهد، حتی متحدان آمریکا هم از 
اعتیاد این کشور به تحریم، به ستوه آمده اند. سیاست 
تحریم، سیاست غیرانسانی، ظالمانه و پوسیده ای است 

که باید کنار گذاشته شود، این فقط نظر ایران نیست.«
 

سلبریتی ها دخالت نکنند
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه 
سلبریتی ها گاهی در مسائلی دخالت می کنند که ربطی 
به آنان ندارد، اظهار کرد: این افراد مشهور یا سلبریتی ها 
کسانی اند که یا هنرپیشه هستند یا فعالیت های فرهنگی 
انجام می دهند و حاال به خاطر توجهی که از سوی مردم 
به آنان انجام می شود، می آیند و در برخی مسائل دخالت 
می کنند و چیزهایی منتشر می کنند که ربطی به آنان 
ندارد. کمال  الدین سجادی تصریح کرد: معموال احکامی 
که از سوی قوه قضائیه صادر می شود امکان تجدیدنظر و 
فرجام خواهی دارد و روند قانونی خود را طی می کند، پس 
اگر اعتراضی وجود دارد، خود وکال و کارشناسان می توانند 
آنها را جمع آوری کنند و به قوه قضائیه ارائه دهند؛ پس 
ممکن است هنرمندانی که بیشترین هنرشان رمان خواندن 
یا فیلم دیدن است، واقعا درباره احکام قضائی بی سواد باشند.

 
باید قدرتمند بشویم

فرمانده کل سپاه گفت: باید قدرتمند بشویم. باید 
همواره در فرآیند تولید و تولد قدرت زندگی کنیم. 
ما 4۱سال در متن و در نقطه تمرکز پیچیده ترین 
توطئه های جهانی زندگی کردیم و همه نظریه های 
دشمنان را به اذن خدای متعال و به برکت مجاهدت ها 
و اندیشه های بزرگ و هدفمند خنثی کرده ایم. سرلشگر 
حسین اسالمی افزود: تاکتیک های رزم ما به روز شده 
است تا توانسته ایم در مقابله با قدرت ها از کیان اسالم 
و استقالل وطن دفاع کنیم. در عرصه طراحی توطئه و 
برنامه ریزی، دشمنان ما یک لحظه هم غافل و ساکت 
نبوده اند تفاوت ما و دشمن در این است که هر چند آنها 
در حجم تسلیحات از ما جلوتر بوده اند، اما ما ایستاده ایم 
و این در اثر هدایت های رهبری معظم انقالب حاصل 
شده و پشتوانه امروز ما جوانان قدرتمند و روح شجاعت 

و پیش روی فرماندهان و آحاد رزمندگان ما است.
 

پیام بارزانی پس از دیدار با ظریف
رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق در پیامی 
توئیتری به محورهای مذاکراتش با ظریف اشاره کرد. 
مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق 
در پیامی توئیتری درباره دیدارش با محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: دیدار ثمربخشی با 
محمدجواد ظریف در مقر حزب بارزانی داشتم. درباره 
اوضاع سیاسی کنونی در اقلیم کردستان، عراق و فراتر از 
آن و همچنین بحران ادامه دار سالمت با امید به نتایجی 

فوری گفت وگو کردیم.
 

آغاز عملیات خوانش جعبه های سیاه 
دادستان نظامی استان تهران از آغاز عملیات خوانش 
جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نماینده 
دادسرای نظامی خبر داد. غالمعباس ترکی گفت: روز 
جمعه جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ 
متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین توسط نمایندگان 
سازمان هواپیمایی کشوری با حضور نماینده دادسرای 
نظامی به پاریس منتقل شد تا در آزمایشگاه های 
تخصصی کشور فرانسه خوانش آن آغاز شود. وی افزود: 
طبق مقررات سازمان بین المللی هوانوردی، از کشورهای 
ذی نفع شامل آمریکا سازنده هواپیما، اوکراین مالک 
هواپیما، کانادا، سوئد و افغانستان به لحاظ اتباع جانباخته 
در این سانحه، برای خوانش جعبه های سیاه دعوت 
به عمل آمده است. ترکی اظهار کرد: نمایندگان سازمان 
ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری ایران به همراه 
نماینده دادسرای نظامی تهران در عملیات خوانش 
حضور خواهند داشت. دادستان نظامی تهران گفت: بنا 
به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، آزمایشگاه های 
کشور فرانسه از امکانات فنی الزم برای خوانش اطالعات 
جعبه های سیاه برخوردارند و این کشور بعد از اعالم 
آمادگی ایران به سازمان ایکائو برای ارسال جعبه سیاه، 

آمادگی خود را برای خوانش اعالم کرد.
 

صوفی از انتخابات ۱۴۰۰ می گوید
سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو  صوفی  علی 
اصالح طلبان با اشاره به محول شدن وظایف و اختیارات 
معاون اول دولت به رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
هر چه نقش آقای واعظی در هماهنگی درون دولت 
پررنگ تر شد، بیشتر نقش آقای جهانگیری به حاشیه 
رفت. حاال شاید گاهی در مواقعی به طور مقطعی و 
موردی آقای جهانگیری کنار رئیس جمهور حضور 
پیدا می کند یا آقای روحانی به او مأموریتی می دهد. 
وی نقش واعظی در دولت و مواضع سیاسی او را آشکار 
خواند و مدعی شد: در مجموع االن همه کاره و دست 
راست آقای روحانی در دولت آقای واعظی شناخته 
می شود و نام او در همه عزل و نصب ها و تصمیم گیری ها 

به چشم می خورد.

نباید به آمریکا 
اعتماد کرد

امور خارجه  وزیر  معاون سیاسی 
خاطرنشان کرد: ما به نیت آمریکا شک 
داریم. ما معتقدیم که آمریکا خیر منطقه و 
افغانستان را نمی خواهد. این برای ما اثبات 
شده است. ممکن است شما اختالف نظر 
داشته باشید ولی ما به نیت آمریکا مشکوک 
هستیم. هر تصمیمی که خود افغان ها 
به آن برسند از نظر ما برای همه دنیا باید 
مورد قبول باشد. ولی ما دیدگاه خود را 
عراقچی  مطرح می کنیم. سیدعباس 
افزود: به اعتقاد ما قانون اساسی و ساختار 
سیاسی موجود باید حفظ شود و شرایط 
فراهم شود که همه گروه ها و جناح های 
مختلف افغانستان بتوانند در این سیستم 
مشارکت کنند و در قدرت هم حضور داشته 
باشند. این دیگر باید جزئیاتش توسط خود 
افغانستان در گفت وگوها انجام شود ولی ما 
معتقدیم که به آمریکا نباید اعتماد کرد و 
حضور آمریکا در منطقه حضور خطرناکی 
هست و باعث اختالفات زیادی خواهد شد. 
عراقچی همچنین تاکید کرد: ما تالشی را 
که آمریکا در آن دخیل است هیچ خبری 
در آن نمی بینیم هیچ وقت هم عالقه نداریم 

سهمی در آن داشته باشیم.

به گزارش دهندگان 
فساد، پاداش و هزینه 

می دهیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: دو نوع حمایت از گزارشگران فساد 
مدنظرمان است. البته سوت زنان مربوط 
به کسانی می شود که در دستگاه های 
اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه 
فسادی می شوند اصطالحا سوت می زنند 
و اطالع می دهند که باید سریعا رسیدگی 
شود. گزارشگران فساد اعم از سوت زنان 
و غیر سوت زنان هستند. بخشی از آنها 
در جامعه هستند و گزارشی می دهند، 
چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه شان 
نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل 
نیستند که تهدیدی متوجه آنها باشد. ما 
نسبت به کسانی که از درون دستگاه های 
اجرایی گزارش می دهند که البته این 
گزارش ها هم دقیق تر، هم متقن تر و هم 
مستندتر هست، ما هم حمایت مادی 
و هم حمایت معنوی می کنیم. حسن 
درویشیان اظهار داشت: در مورد حمایت 
مادی ما پیش بینی هایی در اعتباراتمان 
کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به 
فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر 
هزینه ای برای مستند کردن، پیگیری 
گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، 
ما هزینه هایش را عالوه بر پاداش به او 
می دهیم. البته این چنین مواردی داشتیم 

و این کار را کردیم.

خــــبر کوتــــاه

ویــــــژه
آغاز همکاری مجلس و شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرجام بررسی قانون جامع 
انتخابات در مجلس و اینکه آیا این قانون به انتخابات ۱4۰۰ خواهد رسید؟ گفت: 
نمی توانم پیش بینی کنم، اما همکاری ها آغاز شده و کمیسیون شورای های مجلس 
در نشست هایی با برخی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را بررسی 
کرده است. عباسعلی کدخدایی گفت: امیدواریم این اقدامات مشورتی با سرعت 
بیشتری انجام شود تا مجلس هم بتواند آن را نهایی کند اما اینکه چه زمانی به ثمر 
می رسد به مباحثی بستگی دارد که در مجلس مطرح می شود. کدخدایی در پاسخ 
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به ارائه تفسیر جدید شورای نگهبان از 
اصل ۱۱۵ قانون اساسی، داوطلبان جوان تر برای انتخابات ریاست جمهوری امکان 
تایید صالحیت خواهند داشت؟ گفت: نمی توانم درباره جوان تر بودن داوطلبان 
نظری بدهم، اما اصل کار مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات؛ ابالغیه از جانب 
رهبر معظم انقالب است. بر اساس این سیاست ها هم مجلس و هم شورای نگهبان 
رویکرد جدیدی را خواهند داشت تا دیگر با مشکالتی که در گذشته با آن مواجه 

بودیم، مواجه نشویم.

پس از مذاکرات طوالنی تعیین شدند
4 گزینه نهایی ریاست دیوان محاسبات

سخنگوی شورای نگهبان:

شرکت مشترک دخترم با پسر تاجگردون شايعه است

گزارش »آرمان ملی« از بن بست اصولگرایان مقابل گرایش های درونی:

تندروی، پاسخی به ناتوانی جریان اصولگراست
   چهره ها بر جریان اصولگرایی مسلط شدند

آرمان ملی: دیوان محاسبات نهادی است که پس از اعالم نتایج 
انتخابات مجلس اذهان به سمتش رفت؛ بازوی نظارتی پارلمان و 
موثر در تصمیمات. دیوان محاسبات دادگاهي است مالي که مامور 
معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران 
خزانه بوده و نیز نظارت مي کند که هزینه هاي معینه در بودجه 
از میزان معین شده تجاوز نکند. اسامی زیادی برای تصدی 
ریاست دیوان  محاسبات مطرح شده است که اولین نام عادل 
آذر، رئیس فعالی دیوان است که تمایل دارد در سمت خود باقی 
بماند . بذرپاش ، فروزنده و صادقی سه گزینه دیگر برای تصدی 
ریاست دیوان محاسبات هستند. روز یکشنبه  اسداللهی، کامیار، 
نجفی خواه و مقدمی زاد به عنوان چهار کاندیدای پیشنهادی 
دادستانی دیوان محاسبات از سوی کمیته دیوان محاسبات 
انتخاب شده بودند که از بین این افراد نیز دو نفر از سوی کمیسیون 
بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسالمی معرفی خواهد شد. 
محمد خدابخشی ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در این باره توضیح داد: » کمیسیون برنامه و بودجه از این چهار نفر، 
دو نفر را به صحن علنی مجلس شورای اسالمی معرفی خواهد 
کرد تا نمایندگان یک نفر را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب 

کنند. ریاست دیوان محاسبات کاندیداهای زیادی دارد. به عنوان 
نمونه برای این دوره نمایندگانی از مجالس هشتم و نهم و برخی 
دیگر از مدیران سابق این نهاد  تمایل به کاندیداتوری برای ریاست 
داشته اند. موسی الرضا ثروتی نماینده دوره های هفتم، هشتم و نهم 
مجلس کنار امین حسین رحیمی، نماینده دوره هشتم و دادستان 
دیوان محاسبات در مجلس نهم، ضرغام صادقی، نماینده دوره نهم 
مجلس، حسن ونایی، نماینده دوره هشتم مجلس، اصغر عربیان، 
دادستان سابق دیوان محاسبات و غفور پاک نهاد، معاون سابق 
توسعه بنیاد مستضعفان از دیگر چهره های سرشناسی محسوب 

می شوند که نام شان برای ریاست مطرح بوده است.
  چالش ۲0 سال مدیریت

موضوع صالحیت حرفه ای در این حرفه تخصصی از چنان 
اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از ارزش های بنیادی، 
حرفه حسابرسی و اصول اخالقی آن در تمامی استاندارد های 
حسابرسی ملی و بین المللی مورد تاکید و اصرار قرار گرفته است. 
صالحیت های حرفه ای به اشراف و تسلط علمی و عملی به دانش و 
فنون حسابرسی و بودجه ریزی و آشنایی با قوانین و مقررات حاکم 
بر موضوعات مورد رسیدگی و همچنین توانمندی های الزم برای 

درک، تفسیر، تحلیل و ارزیابی اسناد و مدارک مالی بودجه ای و 
دالیل قانونی اشاره دارد که از طریق آموزش ها و تجارب مرتبط با 
نظامات مالی و بودجه ریزی و همچنین تالش مستمر برای بهنگام 
نگاه داشتن مهارت ها و شایستگی فنی و حرفه ای و ممارست در این 
امر حاصل می شود. اکنون سوالی مطرح است و آن هم اینکه آیا 4 
کاندیدای منتخب دارای ۲۰ سال سابقه کار هستند؟ آیین نامه ای 
که یکی از شروط رئیس دیوان محاسبات را برخورداری از ۲۰ سال 
سابقه کاری عنوان کرده و مجلس یازدهم نیز از قرار معلوم به آن 
پایبند است؛ چنانکه محمدحسین فرهنگی در همین راستا و در 
اظهاراتی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به تشریح جزییات 
نشست برگزار شده با اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه در 
همین راستا پرداخته و گفته است: »در آیین نامه داخلی مجلس 
آمده است که کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال 
سابقه کار داشته باشند و قید شده که حتما باید بخشی از این سابقه 
نظارتی باشد؛ چراکه کار رئیس دیوان محاسبات جنبه نظارتی 
دارد. به آیین نامه داخلی مجلس در این باره چیزی اضافه نشده 
بلکه در جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس توضیح داده 
شده که سابقه کار کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید به 
چه نحوی باشد و حتما باید سابقه نظارتی داشته باشند که البته 
ممکن است این سابقه نظارتی ۶ ماه یا یک سال از ۲۰ سال سابقه 

کاری فرد باشد.«

شرکت مشترک میان دختر سخنگوی شورای نگهبان و پسر 
غالمرضا تاجگردون سواالت زیادی در اذهان پدید آورد؛ ادعایی 
که از ابتدا کذب بودن آن مشخص بود. به هرحال دیروز کدخدایی 
در این مورد توضیح داد: شبکه خبری »سی ان ان« مدتی بود که 
گزارشی از شخصیت های نظام می داد و ما را هم عضو کرده بود 
و مبالغی را در حساب های سوییس برای من اعالم می کرد و هر 
وقت هم که می گفتیم اینها را به ما بدهید یا اجازه بدهید کسی 
بیاید این مبالغ را بگیرد نمی شد! بنابراین شکایتی کردیم که 
دادگاه »سی ان ان« را محکوم کرد! البته این رای چند سال طول 
کشید چراکه برای بررسی قضایی کار سختی بود اما چند ماه قبل 
این رای صادر شد. از این دست شایعات زیاد است، اما نمی دانم 
چرا این یکی منتشر شد. پیامک بعضی از این شایعات برای من 
هم می آید. پیامک این قضیه هم ۳ هفته قبل از اینکه منتشر شود 
آمد که چنین خبری هست که گفتیم مبارک است! کدخدایی در 
پاسخ به این سوال که بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون حمالتی به 
شورای نگهبان شد و گفته شد که شورا هم می تواند اشتباه کند 

در این خصوص توضیح دهید؟ گفت: بارها گفته ایم که شورای 
نگهبان هم انسان است و می تواند اشتباه کند. آقای تاجگردون 
دو دوره رییس کمیسیون بودجه در مجلس بوده است؛ دوره های 
قبل که او نبود چه کسی از شورا حمایت بودجه ای می کرد. 
دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا رد اعتبارنامه 
تاجگردون به این معناست که شورا کارش را درست انجام نداده یا 
کار مجلس درست نیست؟ توضیح داد: از جهت قانونی هر دو کار 
درست است یعنی هم شورای نگهبان و هم مجلس. علت آن هم 
این است که قانون گذار دو مرحله پیش بینی کرده است؛ مرحله 
اول بررسی صالحیت توسط شورای نگهبان و مرحله دوم تصویب 
اعتبارنامه توسط مجلس شورای اسالمی است. در طول 4۰ سال 
گذشته فکر کنم مجلس اعتبارنامه حدود ۱۹ تا ۲۰ نفر را تصویب 
نکرده است. آیا به مفهوم این است که نقصی در شورای نگهبان 
بوده است؟ نه! چرا که مرحله بررسی شورای نگهبان مستقل 
از بررسی مجلس است یعنی اگر هر کدام به دالیل و مدارکی 
برسند، می توانند براساس آن اظهارنظر کنند. بنابراین تصویب 

یا رد اعتبارنامه به مفهوم این نیست که کار شورای نگهبان الزاما 
غلط و اشتباه و کار مجلس درست بوده است. بنده در شورا نسبت 
به برخی نمایندگان رای مثبت ندادم آیا به مفهوم این است که 
االن او نماینده نیست یا اشتباه شده است؟ نظر من این بوده که 
او صالحیت ندارد ولی زمانی که شورای نگهبان یا هیات مرکزی 
رای داده است، رای اکثریت مالک است. رای اکثریت به صالحیت 
فرد اعتبار می بخشد و تمام است. اینکه کسی مخالف یا موافق 
است دیگر فرقی نمی کند یا در مجلس اعتبارنامه فردی تایید 
شده و اعتبارنامه فرد دیگری تایید نشد؟ اینکه حدود ۱۲۰ نفر 
تایید کردند و ۱۲۰ نفر تایید نکردند و ۵۰ - ۵۰ شد؛ آیا آنهایی که 
رای به تایید دادند آدم های خالفکارند یا اشتباه کردند؟ باالخره 
آنها نظرشان این بود که با همان مدارک ایشان تایید شود، عده ای 
دیگر معتقد بودند که تایید نشود. درباره آقای تاجگردون هم 
مجلس مدعی است که مدارک جدیدی دارد. معموال هم بررسی 
اعتبارنامه برای این است که مدارکی باشد که شورای نگهبان 
رسیدگی نکرده یا مدارک جدید دیگری باشد. ولی ما وظیفه 
راستی آزمایی نداریم. وی درباره اینکه آیا مجلس از شورای نگهبان 
در مورد آقای تاجگردون مدارک خواست؟ گفت: طی نامه ای از 
ما نامه خواستند و ما نوشتیم که چه مواردی بررسی شده و چه 

مواردی بررسی نشده است.

آرمان ملی- الهام برخوردار: اصولگرایان حاال که دو قوه را 
در اختیار گرفته اند و بعد از آن پیروزی بدون رقیب در انتخابات 
مجلس شاید هیچ گاه فکرش را نمی کردند برای تصاحب 
پاستور با چالشی از جنس اصولگرایی مواجه شوند. اینکه 
گفته می شود اصولگرا چون ترس آنها از رواج و مسلط شدن 
تفکری است که خودشان روزی او را حمایت کردند و مورد 
تایید خودشان بود. اما حاال بالی جان شان شده و اصولگرایان 
را به بن بست و انسداد کشانده است و حاال دستان خود را به 
نشانه تسلیم باال گرفته اند و از مسلط شدن چنین تفکری 

واهمه دارند. کدام تفکر اینها بیشتر بازی با کلمات است وگرنه 
گرایش های دلواپس که تندرو نیز مورد خطاب قرار می گیرند 
نتیجه همان تفکر اصولگرایی است. حال سوال اینجاست چه 
اتفاقی افتاد که اصولگرایی به این انسداد و بن بست برسد؟ 
سیدرضا اکرمی مهم ترین عامل را نبود تحزب واقعی در کشور 
و تسلط چهره ها بر احزاب می داند، در مقابل غالمرضا ظریفیان 
معتقد است که این تفکر بسته درواقع پاسخی است به ناتوانی 
جریان اصولگرایی در حل مشکالت که حاال خود این جریان 

را به بن بست کشانده است.

  تضعیف اصولگرایی
در اینکه جناح سنتی تر و متمایل به اعتدال جریان اصولگرایی 
در سال های اخیر و انتخابات هایی اخیر دچار ضعف کارکردی 
شده و نتواسته است که تفکر اصولگرایی را اصالح کند شکی 
نیست اما در قدرت گرفتن طیف و گرایش های تندروتر این 
جریان عوامل مختلفی دخیل است. به نظر می رسد اصولگرایان 
در طول این سال ها نتوانستند اصالحاتی در این جریان انجام 
دهند و با مقتضیات زمان خودشان را به جلو پیش ببرند، همین 
امر باعث شده که طیف های منتسب به دلواپسان یا همان 
احمدی نژادی ها در این جریان قدرت را در دست گرفته و کم کم 
بر جایگاه اصولگرایان سنتی تر تکیه بزنند. همان طوری که حاال 
خود اصولگرایان اذعان دارند و افراد منتسب به این گرایش را 
زیرک خطاب می کنند. درواقع این بحث از آنجا نگرانی ایجاد 

می کند که با توجه به صحبت هایی...
ادامه در صفحه 7

   صاد                                                               ق زیباکالم  
استاد                                                                د                                                               انشگاه

باید هزینه خالی 
ماندن خانه ها را

 باال برد

یک وکیل دادگستری گفت:  باید 
هزینه خالی ماندن خانه ها را باال برد و تنها 
راه آن اخذ مالیات از خانه های خالی است. 
نعمت احمدی در ارزیابی از طرح مالیات 
بر خانه های خالی را مفید ارزیابی کرد و 
گفت:  باید مسکن از کاالی سرمایه ای 
خارج و به کاالی مصرفی تبدیل شود. وی 
افزود: وقتی یک نفر صدها و هزاران خانه 
و آپارتمان را می خرد و درشان را می بندد 
که گران شوند، بانک ها و موسسات و 
نهادها هزاران سند را در گاوصندوق ها 
گذاشته و فقط مسکن را احتکار کردند؛ 
لذا برای خروج از این وضع باید هزینه 
خالی ماندن خانه ها را باال برد و تنها 
راه آن اخذ مالیات از خانه های خالی 
است. این وکیل دادگستری در پایان 
طرح مالیات بر خانه های خالی را مفید 
ارزیابی کرد و گفت: این امر ممکن است 
روی قیمت های مسکن اثر نگذارد اما 
در درازمدت می گذارد و قیمت تعدیل 
می شود و اجاره پایین می آید؛ زیرا عرضه 
مسکن باالجبار بیشتر می شود و قیمت 

اجاره پایین می آید.

رئیس قوه قضائیه در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه 
قضائیه با تاکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در 
دستگاه قضائی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه ای و 
قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد قوه قضائیه در انجام 
وظایف خود تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نمی گیرد. سیدابراهیم 
رئیسی گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین 
شرعی و ادله موجود در پرونده های قضائی و اقتضای حق 
و عدل است و جوسازی ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و 
مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضائی اثرگذار نخواهد 
بود. رئیسی گفت: روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، 
حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی 
در نظام قضائی حقوق همگان را تضمین می کند. رئیس قوه 
قضائیه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازی ها علیه احکام 
و تصمیمات قضائی اظهار داشت: فضاسازی ها گاهی ناشی از 
بی اطالعی و کم اطالعی نسبت به پرونده هاست که باید آحاد 
جامعه را از آن آگاه و مطلع کرد اما گاهی این تحرکات از روی 
غرض ورزی صورت می گیرد. رئیسی افزود: گاهی جوسازی ها 

از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل 
کودک ُکش، منافقین که دست شان تا مرفق آلوده به خون 
انسان های بی گناه است و جریانات سلطنت طلب و ضد انقالب 
صورت می گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها 
نمی توانند کوچک ترین رخنه ای در اراده دستگاه قضا برای 
اجرای حق و عدالت ایجاد کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه 
با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن 
اراضی بیت المال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه 
تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این 
اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضائی دانست و گفت: 
تضییع حقوق عامه از هیچ کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته 
نیست و قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی 
ندارد. رئیس قوه قضائیه  با اشاره به دستورالعمل صادره برای 
ساماندهی نظام پرداخت تسهیالت بانکی و دریافت سود و 
جرایم اظهار داشت: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را 
مختل می کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیالت 
بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر 

شده است. رئیسی با تاکید بر اینکه آشفتگی در نظام پرداخت 
تسهیالت و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از 
شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه های مسئول 
خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انضباط مالی 
در این حوزه عمل کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: امروز همه 
معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تاثیرات 
متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی 
به سوی تولید و افزایش قدرت ملی باید مورد اهتمام قرار گیرد. 
رئیسی با بیان اینکه سخن گفتن مسئوالن اقتصادی با مردم و 
فعاالن نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران 
اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشه های 
راهی که برای آینده طراحی می کنند، برای جامعه تبیین 
نمایند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما 
اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی 
برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و 
آشوب خط قرمز دستگاه قضائی است و نباید اجازه داد کسی 
در کشور ناامنی ایجاد کند. رئیسی همچنین از همکاران قضائی 
در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس 
باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به 

قانون میدان پیدا کنند.

رئیس قوه قضائیه:
اغتشاش »خط قرمز« قوه قضایيه است

آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط 
و تقویت مبادالت مرزی و کاالیی با همسایگان، بر حمایت دولت 
از صادرکنندگان تاکید و تنوع در صادرات کاالهای غیرنفتی 
را موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست. حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه رفع موانع 
و تسهیل صادرات و فراهم شدن  زمینه برای افزایش صادرات 
کاالهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف را مورد تاکید قرار داد 
و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور 
را خاطرنشان کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به مخاطرات 
صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور، تالش برای ایجاد تنوع 

و اعتماد به محصوالت صادراتی ایران را اقدامی الزم و ارزشمند در 
راستای تقویت صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد. 
روحانی با اشاره به مشکالت ناشی از مبارزه توام ایران با تحریم های 
ظالمانه و همچنین شیوع ویروس عالمگیر کرونا بر اقتصاد کشور، 
گفت: طی ماه های گذشته به دلیل شیوع کرونا مبادالت مرزی و 
صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل مواجه بود که 
خوشبختانه با رفع تدریجی مشکل کرونا و بازگشایی مرزها با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، مبادالت مرزی با همسایگان از سر 
گرفته شده که باید از این فرصت استفاده کنیم. رئیس جمهور در 
ادامه بار دیگر حمایت دولت از صادرکنندگان را به عنوان کسانی 

که در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، مورد 
تاکید قرار داد و گفت: رونق صادرات از اولویت های اصلی دولت 
است و با تمام توان از صادرکنندگان حمایت می کنیم.  روحانی 
تقویت صادرات غیرنفتی برای تامین ارز موردنیاز کشور را از 
سیاست های اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این 
راه کشورهای همسایه در اولویت اول روابط اقتصادی قرار دارند 
و سیاست دولت توسعه بیش از پیش روابط به ویژه مراودات 
اقتصادی و تجاری با همسایگان است و صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و ایجاد شهرک های صنعتی مشترک موجب گسترش 
روابط با همسایگان خواهد شد. رئیس جمهور همچنین با تاکید 
بر ضرورت فعال تر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با 
کشورها به ویژه همسایگان، اظهار داشت: باید از همه ابزارها و 
ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات استفاده کنیم. 
روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان رشد اقتصادی بدون 
سال گذشته کشور مثبت بوده است، گفت: رشد مثبت اقتصادی 
با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی بی سابقه اتفاق مهمی است که 
برای تداوم آن در سال جاری باید همه تالش خود را انجام دهیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در یک سال باقی مانده از فعالیت 
خود برای تحقق شعار »جهش تولید« همه تالش خود را انجام 
خواهد داد، گفت: رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی 
ندارد و برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال توسعه 
صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصوالت 
خود باشیم. روحانی در این راستا تقویت جایگاه استان های مرزی 
در توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم ساماندهی برخی پایانه های 
مرزی به عنوان مراکز توانمندی صادرات منطقه ای را ضروری 
خواند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دولت با بسیج همه 
امکانات و ظرفیت ها، فضای بدون درآمدهای نفتی را در شرایط 
تحریمی و کرونا مدیریت کرده است، افزود: در فضای بدون اتکا به 
درآمدهای نفتی، الگوی حاکم بر روابط سه ضلع تولید، صادرات و 

نفت به سود »تولید صادراتی« تغییر پیدا کرده است.

    رئیس جمهور در جلسه رفع موانع صادرات:  

صادرات يک ضرورت است
ســـرمقاله

اهداف دلواپسان
 از طرح اتهام اقتصادی به اصالح طلبان

هدف اصلی تندروها از وارد کردن اتهامات مفاسد اقتصادی به اصالح طلبان 
نمی تواند انتخاباتی باشد. چرا که آنها متوجه شدند اصالح طلبان هیچ شانسی 
برای انتخابات آینده ندارند و همانطور که در انتخابات اسفندماه عمال بدنه 
اجتماعی آنها در انتخابات شرکت نکرد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده نیز بدنه اجتماعی اصالح طلبان در انتخابات شرکت نخواهد کرد. یعنی 
ده درصد از آن ۲4میلیون شرکت کننده در انتخابات ۹۶ نیز در انتخابات سال 
آینده شرکت نمی کنند. تندروها این مساله را می دانند و بنابراین نگران حضور 
اصالح طلبان در انتخابات خرداد سال آینده نیستند. بنابراین انگیزه و هدف 
آنها از اینکه اینگونه اتهامات اقتصادی را به اصالح طلبان وارد می کنند این 
است که فضای مفاسد اقتصادی مقداری مخدوش شود و این حالت به وجود 
آید که اصالح طلبان نیز پرونده های این چنینی داشتند و خیلی علیه السالم 
نیستند تا به نوعی وجهه آنها خدشه دار شود و اوضاع در رابطه با پرونده های 
مفاسد اقتصادی مغشوش شود. این مخدوش کردن باعث می شود مسائلی 
که در رابطه با آقای قالیباف در شهرداری مطرح است یا مسائل دیگری 
مقداری تحت الشعاع این شایعات و اتهامات قرار گیرد. و اال همه می دانند 
که اصالح طلبان قدرت و نفوذی نداشتند که حاال در واردات یا صادرات و... 
اینگونه توانسته باشند به نفع خودشان دخل و تصرف هایی انجام دهند. یعنی 
اصالح طلبان حتی اگر می خواستند هم در جایگاهی نبودند که بتوانند یکسری 
از کارها را انجام دهند. همه ما می دانیم که اصالح طلبان در تشکیالت اقتصادی، 
بانک ها و مهم تر از آن در تشکیالت اطالعاتی و امنیتی نفوذ و قدرتی ندارند 
که بتوانند وارد مفاسد اقتصادی شوند. واقع مطلب این است که یگانه راه پایان 
بخشیدن به مفاسد اقتصادی رفتن به سمت ریشه های اصلی به وجود آمدن 
مفاسد اقتصادی است. کما اینکه بارها گفته ام که این ریشه ها به اقتصاد دولتی 
بازمی گردد. تمام بنگاه های بزرگ اقتصادی در ایران از آن دولت است. سیمان، 
راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی، گاز، نفت، راه آهن، آلمینیوم و فوالد یا مستقیما 
از آن حکومت است یا در حقیقت برای نهادهای مختلف دولتی و حکومتی 
است. ریشه تمامی مفاسد اقتصادی به این بازمی گردد که همه اختیارات 
اقتصادی دست دولت است. بنابراین کافی است که یک درصد یا کمتر از 
مدیران و مسئوالن به مفاسد اقتصادی تمایل پیدا کنند. این باعث می شود با 
توجه به اینکه شمار مدیران دولتی در بخش اقتصادی خیلی زیاد بوده و اساس 
و بنیان اقتصاد کشور دولتی است؛ بنابراین حتی اگر یک درصد هم تمایل 
به مفاسد اقتصادی پیدا کند همین وضعیتی می شود که امروز بدان دچار 
هستیم که منظما پرونده های جدید اقتصادی مطرح می شود. شاید یک دلیل 
تندروها برای اینکه می خواهند اوضاع را نسبت به مفاسد اقتصادی مخدوش 
کنند این باشد که نمی خواهند اقتصاد دولتی جمع شود. چون همانطور که 
می دانیم اصولگرایان برنده  اصلی اقتصاد دولتی در ایران هستند. از این جهت 
می دانند که اگر اقتصاد ایران غیردولتی و آزاد شود آنها بازنده اصلی خواهند 
بود. لذا برای اینکه این شرایط را تغییر دهند با مخدوش کردن فضا توپ را به 

زمین اصالح طلبان می اندازند و به آنها اتهام فساد اقتصادی نسبت می دهند.

یادداشــت
ضرورت های دیپلماسی ایران 

ضرورت داشت تا در ابتدای تشکیل دولت جدید عراق یک رفت وآمد 
دیپلماتیک صورت گیرد. این ضرورت به علت همسایگی دو کشور و منافع 
مشترک بسیاری است که میان آنها وجود دارد. پس از مدت ها خأل قدرت و 
دولت در عراق، الکاظمی باالخره توانست یک دولت متمرکز ایجاد کند. رایزنی ها 
غالبا در راستای مرور بر توافقات گذشته است که زمانی که الکاظمی به تهران 
سفر می کند، مذاکرات و گفت وگوها آسان تر صورت گیرد. این ضرورت های 
دیپلماتیک در رابطه با روسیه نیز وجود دارد زیرا همواره تعامالت گسترده ای 
بین دو کشور وجود دارد و در حیطه های مختلف این امر نیز ادامه خواهد یافت. 
آنچه در این میان حائز اهمیت است، مقوله برجام و حفظ آن است که در تمامی 
سفرهای دستگاه دیپلماسی به آن اشاره خواهد شد و ضرورت حفظ آن مورد 
تاکید قرار می گیرد. آخرین رایزنی های ایران در خصوص برجام با روسیه بوده 
که همواره از برجام حمایت می کرده است و با طرفین غربی نیز در این رابطه 
همواره با جدیت صحبت کرده و از عدم وفاداری به آن از سوی غرب همواره 
گالیه داشته است. در همین رابطه زمانی که برجام به سرمنزل های مقصود 
برای تحقق کامل مسائل اقتصادی نرسید، ضرورت دیگری در دستورکار 
قرار گرفت و آن هم یک همکاری بلندمدت با چین است. آغاز این ضرورت 
بازمی گردد به سفری که رئیس جمهوری چین به ایران داشت و اساس کار در 
آن برهه زمانی مورد گفت وگو قرار گرفت. این ارتباط زمانی جدی تر می شود که 
چین به ظرفیتهای استراتژیک ایران و منابع گسترده آن علم دارد و آنها نیز 
خواهان جدی این ارتباط هستند زیرا همگان بر این باور هستند که روابط ایران 
و چین یک بازی برد - برد است زیرا منافع طرفین به صورت جدی و کامل در 
این تفاهم می تواند تامین شود و دستاوردهای کم نظیری در این شرایط سخت 
برای ایران به ارمغان آورد و بر بسیاری از فشارهای بین المللی از این طریق بتوان 
فائق آمد. این جایگاه زمانی برای ایران بیشتر تقویت شد که نقشه تجزیه منطقه 
با شکست مواجه شد و داعش در سوریه و عراق از بین رفت و با این شکست و 
موفقیت ایران در سوریه و عراق عمال جایگاه ایران در منطقه ارتقای چشم گیری 
یافت؛ به شکلی که بسیاری از کشورها امروزه ایران را در عرصه استراتژیک 
منطقه قدرت اول می دانند زیرا هیچ کدام از قدرت های دیگر منطقه به اهداف 
خود نرسیدند و دچار یک شکست منطقه ای شدند. با وجود این اتفاقات طبیعی 
است که سایر کشورها با قدرتی همچون ایران به صورت جدی تر وارد مذاکره 
شوند. مجموعه این رفت وآمدها در راستای آن است که ایران بتواند پس از این 
جنگ ها در راستای وضع صلح و آرامش در منطقه نقشی مثبت ایفا کند و در 
زمان صلح نیز به یک قدرت تاثیرگذار بدل شود؛ مقوله ای که توجه بیش از پیش 

به آن از ضروریات امروز دیپلماسی کشور است.

   احمد دستمالچیان   
سفیر سابق ایران در لبنان  
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a r m a n m e l i . i r شعیب بهمن در گفت و گو 
با »آرمان ملی« مطرح کرد

توسعه روابط 
اقتصادي با روسیه و 

تنش قفقاز
  برجام، هدف اصلی سفر ظریف به روسیه است

توسعه تجارت بین ایران و روسیه 
در دستور کار است

آرمان ملی – علیرضا پورحسین: نزاع ارمنستان 
و آذربایجان، برجام و بسیاری از مسائل منطقه ای و 
بین المللی به گفته بسیاری از کارشناسان به محور 
گفت وگوی ظریف و مقامات روسی در سفر آینده او تبدیل 
خواهد شد. این سفر زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار 
می شود و سواالت زیادی را در ورای خود ایجاد می کند 
که در یک بازه چند روزه شاهد سفرهای دیپلماتیک 
بسیاری از سوی مقامات ایران یا کشورهایی که به نحوی 
نقش میانجی و رابط را ایفا می کنند، صورت می گیرد. 
دیدار سفیر ایران در مسقط با معاون سیاسی وزارت 
خارجه عمان، سفر الکاظمی به ایران و ایاالت متحده و 
تعامالت بین المللی دیگر از جمله مهم ترین آنها هستند. 
مقوله مهم تر به نظر می رسد در این میان برجام باشد که 
روسیه و چین مواضع روشن و شفافی در این خصوص 
دارند و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت ضمن محکوم کردن آمریکا و غیرمنطقی خواندن 
درخواست آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
کشورمان در کنایه ای به طرف آمریکایی، رفتار این کشور 
علیه ایران را با رفتار پلیس آمریکا با سیاهپوستان این 
کشور مقایسه کرد که خشم مردم آمریکا را در هفته های 
گذشته درپی داشته است. استحکام مواضع طرف روس 
همچنان ادامه دارد زیرا که صحبت از حقانیت ایران 
است. اقدامات جمهوری اسالمی ایران در توافق هسته ای 
کامال عقالنی، صلح جویانه و در چارچوب حل و فصل 
مسالمت آمیز مسائل بود اما آمریکایی ها همچنان به 
اقدامات ضد ایرانی خود ادامه می دهند. درخواست مسکو 
برای مشارکت تهران در مذاکرات گروه چهار شامل 
کشورهای چین، پاکستان، روسیه و آمریکا برای حل و 
فصل بحران در افغانستان نیز قطعا در این سفر مطرح 
خواهد شد. در راستای بررسی این مسائل »آرمان ملی« 
گفت وگویی با شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل 

داشته است که در ادامه می خوانید.
  سفر ظریف به روسیه با چه اهدافی صورت 

می پذیرد؟
سفر ظریف به روسیه در راستای توسعه مناسبات 
دو کشور و گفت وگو در خصوص مسائل منطقه ای قطعا 
صورت خواهد گرفت. توسعه تجارت بین ایران و روسیه 
در دستورکار است و مسائل اقتصادی نیز قطعا در همین 
راستا مطرح خواهد شد. برجام، لغو تحریم های تسلیحاتی 
ایران و مانور آمریکا برای از بین بردن این دو مقوله قطعا 
در این سفر مورد توجه قرار می گیرد. روسیه همواره 
به عنوان کشوری که حامی برجام بوده است و همواره 
از سیاست های برخی کشورهای غربی در این راستا 
انتقادات جدی داشته است و به نحوی میانجی مهمی در 
موضوع برجام بوده قطعا در این راستا موضع گیری های 
مهمی دارد و قسمت جدی این سفر شاید در رابطه 
با همین برجام باشد. از سوی دیگر، روسیه یکی از 
کشورهایی است که در راهبرد ایران در نگاه به شرق 
مورد توجه بوده، و ایران همواره سعی کرده این راهبرد 
نگاه به شرق را فراجغرافیایی تعریف کند. به این معنا که 
صرفا کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند، شرق تلقی 
نمی شوند بلکه در این نگاه هر کشوری که سیاستی 
مستقل دارد حتی اگر در قاره آمریکا باشد نیز در این 
چارچوب و نگاه قرار می گیرد. قاعدتا روسیه نیز در همین 
چارچوب با توجه به روابط خوبی که در سال های اخیر با 
ایران داشته یکی از کشورهایی است که می تواند سندی 
راهبردی همچون آنچه میان ایران و چین امضا خواهد 

شد، میان ایران و روسیه نیز رقم بخورد.
  آیا روسیه به کاهش تعهدات هسته ای ایران 
انتقاد دارد و آیا در این رابطه مذاکراتی نیز صورت 

خواهد گرفت ؟
تا به امروز موضع رسمی مقامات روسیه در مورد برجام 
و کاهش تعهدات هسته ای ایران روشن، شفاف و صریح 
بوده است. به این معنا که روس ها در وهله اول بر این 
باور هستند که خروج آمریکا از برجام، نقض آشکار یک 
تفاهمنامه بین المللی و اقدامی اشتباه بوده و عدم پایبندی 
کشورهای اروپایی به اجرای برجام نیز و مفاد مختلف آن، 
نمایانگر ناتوانی اروپا در مقابل یک جانبه گرایی ایاالت 
متحده است. در همین راستا بر این باور هستند که 
اروپا نیز تا حد زیادی توافق برجام را نقض کرده است. 
بر طبق این باورها روس ها، ایران را در کاهش تعهدات 
هسته ای خود محق می دانند و معتقد هستند که اقدامات 
و گام هایی که ایران برداشته کامال قانونی است زیرا این 
اقدامات در مقابل عملکرد نادرست ایاالت متحده و اروپا 
صورت گرفته و ایران ناگزیر شده است که این اقدامات 
را انجام دهد. روسیه بارها تاکید کرده است که اقدامات 
ایران در کاهش تعهدات هسته ای بازگشت پذیر است و 
به دنبال انجام تعهدات از سوی سایر کشورها ایران نیز 
می تواند به تعهدات خود به صورت کامل بپردازد. بنابراین 
موضع گیری رسمی روس ها در قبال ایران مثبت است 

حتی اگر برخی تحلیل ها برخالف این باشد.
  در خالل این سفر موضع گیری ها در خصوص 

تنش های اخیر در قفقاز چگونه خواهد بود؟
قطعا مناقشات منطقه ای یکی از موارد گفت وگو 
میان ایران و روسیه است. منطقه قفقاز از لحاظ 
جغرافیایی به گونه ای است که میان ایران و روسیه 
قرار دارد و می تواند امنیت هر دو کشور را تحت تاثیر 
مستقیم قرار دهد و ممکن است شرایطی ایجاد شود 
که بازیگران غیرمنطقه ای از جمله ایاالت متحده، 
کشورهای اروپایی و حتی رژیم صهیونیستی بیش از 
گذشته در منطقه به نقش آفرینی بپردازند، بنابراین 
قاعدتا درگیری های نظامی آذربایجان و ارمنستان 
قطعا از دستورکارهای دیدار مقامات ایران و روسیه 
خواهد بود. در گذشته موضوع قره باغ بارها مطرح شده 
و رایزنی ها نیز در این خصوص مطبوع بوده است. آنچه 
مشخص است ایران و روسیه نظر مشخص و موافقی در 
خصوص پایان سریع تر درگیری در قره باغ دارند و هر 
دو کشور خواهان این نیستند که تنش ها بیش از این 
افزایش یابد؛ در نتیجه جزئیات این موضوع نیز مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

گفت وگــــو

گــــزارش

صبح دیروز حکم جاسوس محمود موسوی مجد که به اعدام 
محکوم شده بود، اجرا شد. مرکز رسانه قوه قضائیه، در این باره 
گزارش داد: بیستم خردادماه بود که سخنگوی قوه قضائیه در 
بیست وهفتمین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای 
جاسوسی خبر داد که با وصل شدن به سرویس جاسوسی 
موساد و سیا و در قبال اخذ دالر های آمریکایی، در حوزه های 
مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیرو های مسلح از جمله سپاه 
قدس، اطالعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار 
داده بود. غالمحسین اسماعیلی نام این فرد را که حکم اعدامش 
از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تایید شده بود، محمود 
موسوی مجد فرزند کاظم اعالم کرد و گفت که یکی از اتهامات 
این فرد اعالم محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و 
برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس های 
جاسوسی سیا و موساد بوده است. این جاسوس محکوم به 
اعدام به دلیل تاجر بودن پدرش به همراه خانواده در دهه هفتاد 
به سوریه می رود و در مدارس آنجا تحصیل می کند. تسلط او به 
زبان عربی و انگلیسی باعث می شود در شرکتی که با ایران در 
ارتباط بود به عنوان مترجم مشغول به کار می شود و در زمان 
جنگ سوریه، او با وجود بازگشت خانواده به ایران، در سوریه 
می ماند. تسلط او به زبان عربی و آشنایی با جغرافیای سوریه 
او را به نیرو های مستشار ایرانی نزدیک کرد و در گروه هایی که 
در ادلب تا الذقیه حضور داشتند، مسئولیت گرفت. او عضو 
سازمانی سپاه نبود، ولی با پوشش مترجم توانست به بسیاری 

از نقاط حساس ورود کند.
 در دام نیروهای اطالعاتی

موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران CIA در غرب 
آسیا به این سرویس جاسوسی وصل می شود. این تماس که 
تحت رصد های امنیتی بود موجب شناسایی موسوی مجد شده 
و از آن پس او تحت رصد نیرو های امنیتی قرار می گیرد. رفتار 
مشکوک او باعث می شود تا بررسی ها در مورد وی دقیق تر شود 
و ارتباطاتش با شبکه ای از افسران اطالعاتی سیا کشف شود. 
موسوی مجد در ازای جاسوسی و افشای اطالعات در مورد 
مشخصات یگان های مستشاری، جنگ افزارها، سیستم های 
مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت وآمد آنها حتی سردار 
شهید سلیمانی و موقعیت های جغرافیایی مراکز مهم و کد ها و 
رمزها، دالر های آمریکایی دریافت می کرد تا اینکه در همین ایام 
تحت اشراف اطالعاتی ایران قرار گرفت و سطح دسترسی هایش 
کاهش پیدا می کند. او پس از جاسوسی آمریکا، به سرویس 
جاسوسی موساد روی می آورد و اطالعاتی را نیز در اختیار آنها 
قرار می دهد. او حتی در برهه ای تالش می کند تا به سرویس 

اطالعاتی عربستان وصل شود.
 تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور

نهایتا موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷ به اتهام 
جاسوسی دستگیر و شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی به 
اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور 
۹۸ حکم اعدام وی را صادر می کند. این رای پس از طی کردن 
فرایند های قانونی در دیوان عالی کشور تایید می شود. در نهایت 
صبح دیروز دوشنبه سی ام تیرماه ۹۹، حکم موسوی مجد 
به جرم جاسوسی اجرا شد تا پرونده خیانت او به وطن برای 

همیشه بسته شود.

نـــکته
آیت ا... جنتي درنشست هیات رئیسه مجلس:

اختالف سلیقه مانع خدمت رساني نشود

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: نشست اعضای هیات رئیسه 
مجلس با آیت ا... جنتی و همچنین حقوقدانان شورای نگهبان 
در ساختمان این شورا برگزار شد. احمد امیرآبادی فراهانی 
افزود: در این جلسه آیت ا... جنتی نمایندگان را به رعایت قانون 
توصیه و عنوان کرد که تالش نمایندگان باید بر این باشد که 
تا پایان دوره مجلس، انقالبی بمانند و ما در پایان دوره یازدهم 
مجلس بتوانیم این دوره را به عنوان بهترین دوره مجلس در 
ادوار مختلف داشته باشیم. عضو هیات رئیسه مجلس اظهار 
داشت: آیت ا... جنتی گفت که اختالف سلیقه ها در مجلس 
اشکالی ندارد اما نباید این اختالف سلیقه بین نمایندگان به 
گونه ای باشد که اگر گروهی قصد خدمت رسانی به مردم را 
دارند گروه دیگر مانع از این خدمت رسانی شوند. امیرآبادی 
خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوع طرح ها و لوایح در 
دستورکار مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد تا 
مجلس طرح ها و مصوبات را برای رفع مشکالت معیشتی مردم 
داشته باشد و نیز اصالح قانون انتخابات را نیز در دستورکار 
خود قرار دهد. وی افزود: در این جلسه بر این موضوع تاکید 
شد تا سازوکاری اندیشیده شود که طرح های مجلس کمتر 
در رفت وآمد بین شورای نگهبان و مجلس باشد و زمان 
کمتری برای تایید مصوبات مجلس در این باره صرف شود. 
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بر این اساس مقرر 
شد تا مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس مستقر 
شوند و مکانی برای استقرار آنها در اختیارشان قرار گیرد تا 
نمایندگان قبل از تدوین طرح ها از نظرات این مشاوران مبنی 
بر اینکه آیا این طرح مغایر با قانون شرع است یا خیر، بهره مند 
شوند تا از این طریق طرح های مجلس پس از تصویب برای 
تایید از سوی شورای نگهبان کمتر در رفت وآمد بین مجلس 
و شورا باشد. امیرآبادی خاطرنشان کرد: همچنین بنا شد تا 
جلسات مشترک بین اعضای هیات رئیسه مجلس و اعضای 
شورای نگهبان به صورت مستمر ادامه داشته باشد که نشست 
مشترک بعدی در مجلس برگزار خواهد شد که در مورد زمان 
برگزاری این نشست هفته آینده تصمیم گیری می شود. وی در 
پایان گفت: شاهد ارتباط و تعامل خوبی بین مجلس و شورای 
نگهبان هستیم که ان شاا... ثمره آن برای مردم و به نفع مردم 

باشد و مردم از این تعامل خود نتایج مثبتی را ببینند.

آرمان ملی- مطهره شفیعی: پروژه تخریب اقتصادی 
سعید حجاریان مدت هاست در جریان است و نکته قابل تامل 
اینکه یک سر مجریان این پروژه در خارج کشور هستند. ادعای 
بدون مدرک یک نماینده مجلس چنین است: »واردات گندم 
توسط سعید حجاریان« آنانی که تئوریسین جریان اصالحات 
را می شناسند پس از اطالع از این ادعا تنها لبخند بر لب آوردند 
چون به خوبی فعالیت های حجاریان آگاهی داشتند و می دانند 
او نسبتی با آنچه نماینده جوان مدعی  آن شده است ندارد. رویای 
شیرین حذف اصالح طلبان از عرصه سیاست و مدیریت اجرایی 
کشور سال هاست که در ذهن بخش عمده ای از اصولگرایان 
وجود دارد آنها را وادار به اتهام زنی اقتصادی به اصالح طلبان 

کرده است.
 ادعای نماینده جوان درباره حجاریان ها

۲۹تیر علی خضریان نماینده تهران در مجلس با اشاره 
به سوالش از وزیر جهاد کشاورزی پیرامون حذف بودجه 
خودکفایی گندم از یک شخصیت پرنفوذ سیاسی مدعی شد: 
»این شخص که با استفاده از فضای تضعیف شده تولید داخلی 
اقدام به واردات محموله های گندم از خارج از کشور کرده 
کسی نیست جز سعید حجاریان! اسناد نشان می دهند جناب 
حجاریان تحت لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی، 
چندین محموله محصوالت زراعی اعم از گندم را به کشور وارد 
کرده است. جناب سعید حجاریان در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۲ 
و تنها چندماه پس از پیروزی جناب #حسن_روحانی و استقرار 

#دولت_یازدهم، با شراکت فرزندش محسن، اقدام به ثبت 

شرکتی به نام #راشا_تندیس_پارسیان در حوزه واردات کاالهای 
اساسی نموده است.«

 پاسخ پسر حجاریان به خضریان
سعید حجاریان  همواره یک توصیه به اصالح طلبان دارد و 
می گوید: »در برابر اتهامات و جعلیات، دفاع همه جانبه از خود را 
در پیش بگیرند و به طور مستند عملکرد و مواضع نیروهای مقابل 
و اسطوره سازی هایشان را به تیغ نقد بسپارند.« اکنون پسر او هم 
همین کار را کرد. محسن حجاریان به خضریان چنین پاسخ داد: 
»مورخه ۱۳۹۹/4/۲۹ مطلبی در یک حساب توییتری که ظاهرا 
منتسب به جنابعالی است منتشر شده که متاسفانه حاوی اکاذیب 
و تهمت هایی علیه اینجانب است. بر کسی پوشیده نیست که 
هدف از این دست تهمت پراکنی ها پیشبرد برخی نیات سیاسی 
و... علیه پدر اینجانب است که تازگی ندارد! اما نظر به حضور شما 
در نهاد قانون گذاری کشور انتظار این است که در انتشار مطالب و 
سخنان خود الزامات بدیهی قانونی را مبنی بر عدم تخلف از قانون 
و نقض حقوق افراد از طریق افتراء و نشر اکاذیب رعایت فرمایید. 
در مطلب مذکور ضمن انتشار آگهی های مربوط به اداره ثبت 
شرکت ها و همچنین چند  فاکتور خریدوفروش، اظهاراتی بیان 
فرموده اید که از جنابعالی دعوت می شود تا به روش مقتضی آن 
را نزد مراجع قانونی ارائه کنید تا رسیدگی قانونی صورت گیرد. 
بدیهی است با اثبات کذب این ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه 

افترا و تهمت از سوی جنابعالی مفروض خواهد بود.«

 پاسخی کامل به ادعاهای بی سند
آنچه محسن حجاریان نگاشت پاسخ کافی به نماینده دلواپس 
و همراهان او در اتهام زنی به اصالح طلبان است. بدون شک اگر 
واردات غیرقانونی گندم از سوی سوی شرکت راشا تندیس 
پارسیان صورت می گرفت، فرزند حجاریان آن اندازه اقتدار 
نداشت که از این نماینده بخواهد مدارک تخلف این شرکت را به 

مراجع ذیربط تحویل دهد تا به آن رسیدگی شود!
 پروژه تخریب در خارج کشور

البته اتهام زنی اقتصادی به حجاریان جدید نیست و پیش از این یعنی 
در فروردین دلواپسان اصولگرا مانند امیر مقدم که روزی از نزدیکان 
جامعه اسالمی مهندسین بود و اکنون در خارج کشور علیه نیروهای 
داخلی قلم فرسایی می کند ادعاهایی را مطرح کرد. برخی سایت ها به 
نقل از این دلواپسان مدعی شدند: »حجاریان و همسرش هزینه فوق 
نجومی تامین زمین و ساخت بیمارستان آتیه که بزرگ ترین و یکی از 
الکچری ترین بیمارستان های خصوصی است را از کجا آورده اند و چگونه 
مالک بیشتر سهامش شده اند؟ هزینه نجومی تامین زمین، ساخت 
و راه اندازی این بیمارستان، آلوده به فساد، رانت  و دزدی خانوادگی 
حجاریان بوده است. مسعود حجاریان برادر سعید حجاریان نیز ۱4سال 
از سال ۸۲ مدیرعامل بیمه ملت بود که متعلق به هلدینگ های وزارت رفاه 
است.« با توجه به این ادعا و اتهام زنی توئیتری یک اصولگرای سابق علیه 
حجاریان مشخص می شود که پرونده ای برای تخریب تئوریسین سیاسی 

تدوین شده و اکنون نباید از اظهارات خضریان جوان متعجب شد!
 راهکار حجاریان برای شفافیت مالی

در حالی اتهامات اقتصادی از داخل و خارج به حجاریان وارد 
می شود که باید یادآوری شود او در ۱۱ مهر ۹۵ حجاریان به 
اصالح طلبان پیشنهاد داد تا پرچمدار مبارزه با فساد باشند، 
فیش های حقوقی خود را منتشر کنند و در آزمون قانون »از کجا 
آورده اید« شرکت کنند. وی در همین راستا گفت: بد نیست که 
در این میان اصالح طلبان فیش های حقوقی خود را منتشر کنند. 
اعالم کنند که قوه قضائیه قانون »از کجا آورده اید« را از آنها شروع 
کند. من معتقد هستم اکثریت قریب به اتفاق  اصالح طلبان از این 
آزمون سربلند بیرون می آیند. جوان های اصالح طلب که تازه وارد 
صحنه شده اند و چیزی از خودشان ندارند، بزرگ ترها و قدیمی ها 
پیش قدم شوند و در این آزمون شرکت کنند، نکته اینجاست که 
اگر از میانشان کسی وجود داشت که از رانت ها استفاده کرده بود و 
در اموراتش فساد مشاهده شد را هم باید معرفی کنند و به هیچ وجه 
از او حمایت نکنند. من مطمئن هستم اصالح طلبان روسفید از این 
امتحان بیرون می آیند. حجاریان همچنین گفت: استفاده از منافع 
ملی در جهت منافع خصوصی و گروهی را فساد می خوانند. تعریف 
منافع خصوصی یا منفعت جناح و حزب است یا حتی سوق دادن 
منافع ملی به سمت یک شهر یا استان را هم دربرمی گیرد. هرکجا 
که منفعتی باشد مگسان دور شیرینی هم وجود دارند و هر کجا رانت 

وجود دارد عده ای سمتش می روند.

آرمان ملی – ملیکا قراگوزلو: کمتر از یک سال تا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ باقی مانده است اما ظاهرا خبری 
از ارائه برنامه از سوی دو جریان سیاسی کشور نیست و آنچه در 
جریان است نسبتی به آماده شدن برای انتخابات ندارد. انتخابات 
مجلس ۹۸ که پیروز آن جناح اصولگرا بود، با حداقل مشارکت 
مردم برگزار شد تا پیش از این کمتر سابقه داشته که انتخاباتی 
با این حجم از مشارکت پایین شکل بگیرد. اصولگرایان با پایگاه 
اجتماعی ضعیفی که دارند، در پی تضعیف پایگاه اجتماعی 
اصالح طلبان هستند و درصددند بدنه رای آنها را روبه افول ببرند. 
تجربه نشان داده که هر زمان مشارکت مردم در انتخابات باال 
بوده، اصالح طلبان برنده رقابت هستند   و هر زمان اعتماد مردم به 
اصالح طلب ها کاهش یافته میزان مشارکت  در انتخابات به حداقل 

رسیده است که نتیجه آن پیروزی اصولگرایان است.
  سنگ اندازی جلوی پای کدام اصولگرا!

سعید حجاریان تئوریسین اصالحات چندی پیش بیان 
کرده بود: »اگر می دانستیم از جانب نیروهای تمامیت خواه این 
همه سنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو، دولت 
دست راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر بود 
اساسا عطای انتخابات را به لقایش می بخشیدیم و سرنوشت 
اصالحات را به دولت روحانی گره نمی زدیم.« ناصر ایمانی فعال 
سیاسی اصولگرا در واکنش به اظهارات حجاریان گفته است: 
»آیا به واقع اصالح طلبان که در سال ۹۲ از آقای روحانی حمایت 
کردند نمی دانستند کسانی مخالف اصالح طلبان و گزینه آنها در 
انتخابات خواهند بود؟ قطعا می دانستند. همان طور که اصولگرایان 
می دانستند اگر فردی از جناح آنها پیروز انتخابات شود، نیروهایی 
در جامعه اعم از اصالح طلبان مخالف آنها بوده و سنگ اندازی 
می کنند.« حجت االسالم حسین سبحانی نیا نماینده سابق مجلس 
هم معتقد است که آمدن دوباره احمدی نژاد در عرصه سیاست، کار 

اصالح طلبان است و آنها از آن روی قصد به چنین کاری زده اند که 
دنبال سنگ اندازی جلوی پای اصولگرایان در انتخابات پیش رو 

هستند.
 هر دو جناح راه ارائه بدهند

در این راستا و برای اطالع از برنامه اصالح طلبان به منظور 
افزایش مشارکت مردم در انتخابات سیدمصطفی هاشمی طبا 
سیاست مدار اصالح طلب به گفت وگو با  »آرمان ملی« پرداخت. 
هاشمی طبا اذعان داشت: »اصولگراها در پی این بودند که مشارکت 
در انتخابات را پایین بیاورند که خودشان پیروز میدان شوند. 
موفق هم شدند. آقای حمید رسایی هم گفته بود که مشارکت را 

پایین بیاورید. مشارکت هم پایین آمد.« وی همچنین افزود: 
اگر اصالح طلبان و اصولگرایان راه حلی برای بهبود شرایط 
مملکت دارند بگویند. آن موقع است که مردم از آنها استقبال 
می کنند. مجلسی که االن در دست اصولگراها است، راه حلی 
ندارد. اصالح طلبان نیز به همین منوال راه حلی ندارند. تنها 

راهی که برای هر دو طیف وجود دارد و می تواند مردم 
را برای حضور در انتخابات تشویق کنند این است 
که برنامه ای دقیق و مدون ارائه بدهند. وی افزود: 
هیچ کس حرف یا راه حلی برای اداره کشور ندارد. 
حاال که نه اصولگراها و نه اصالح طلب ها برنامه  ای 
برای اداره کشور ندارند، باید همگی برویم و 
بمیریم. هنگامی که طبقه برگزیده مملکت 
راه حلی برای ارائه دادن ندارند، اوضاع بهبود 
پیدا نمی کند و همه چیز به همین منوال باقی 
خواهد ماند. هاشمی طبا گفت: من بارها گفتم 

در چنین شرایطی که در تحریم قرار داریم، یا 
باید تسلیم آمریکا بشویم یا اقتصاد ریاضتی پیشه 
کنیم. نه اینکه شعارهای بی خاصیت بدهیم. اگر قرار 

بر مقاومت است به مردم بگویید که باید ریاضت بکشید. اگر هم 
معتقد به ولنگاری هستید پس با آمریکا سازش کنید. زمینه این 
اقتصاد ریاضتی را هم مسئوالن کشور باید فراهم کنند. این فعال 
سیاسی خاطرنشان کرد: من تا حاال غیر از خودم کسی را ندیدم که 
نامی از اقتصاد ریاضتی ببرد. همه با رویه پوپولیستی شان به مردم 
وعده و وعید می دهند که اوضاع بهبود پیدا می کند. اصالح طلبان 
پوپولیست اند. همه پوپولیستی حرکت می کنند. حاصل 4۰ سال از 
زبان یک فرد حزب اللهی این بود که مردم جانشان به لبشان رسیده 
است. این فرد حزب اللهی به من گفت که مردم جان به لب شده اند. 

این نشان می دهد که دولت ها نتوانسته اند خوب عمل کنند.«
 اصالح طلبان انقالبی عمل کنند

به  باید  اصالحات  ادامه گفت: جریان  در  هاشمی طبا 
مردم بسیار واضح و روشن بگوید که برنامه اش چیست و اال 
محبوبیتش را پیش مردم از دست می دهد که هیچ، رایی هم به 
دست نمی آورد. باید افکار عمومی را با برنامه های سازنده شان 
سامان بدهند. تریبونش را هم در اختیار دارند. این همه رسانه 
برای اینکه حرف شان را بزنند هست. حتی تلویزیون هم حاضر 
است که پیشنهادات آنها را پوشش بدهد و پخش کند. آنها برنامه 
ندارند. وی تصریح کرد: کسی هم که برنامه نداشته باشد فقط 
حرف های قلنبه سلنبه می زند. این ارائه ندادن برنامه ها 
دو علت دارد. یا واقعا برنامه ای برای ارائه ندارند یا 
اینکه از گفتن حرف هایشان می ترسند. برای اینکه 
حرفی زد هم باید هزینه داد. هزینه اش هم می تواند 
مرگ باشد. وگرنه وضع همین است که بود. وی افزود: 
جریان اصالحات در برابر جریان اصولگرایی 
باید انقالبی وارد شود. انقالبی بودنش 
هم باید با جریان اصولگرایی فرق 
کند. انقالبی بودن اصالح طلبی به 
این معنا است که محافظه کاری 
را کنار بگذارند و علنا حرف شان 
را بزنند. هاشمی طبا ادامه داد: 
کسانی که به آقای روحانی انتقاد 
دارند-اصولگرا یا اصالح طلب- 
پیشنهاد داده و برنامه ارائه بدهند. 
پیشنهادشان به آقای روحانی چیست؟ 
چه کار انجام بدهد؟ فقط نشسته اند و 

تحلیل و انتقاد می کنند.

روایت این روزهای سیاسیون در گفت وگوی سیدمصطفی هاشمی طبا با »آرمان ملی«:
اگر راست مي گویيد؛ برنامه بدهيد نه شعار

  تسلیم آمریکا شدن یا اقتصاد ریاضتی؛ شعار بی خاصیت ندهید!
    اصالح طلبان راه خود را اعالم کنید تا حامیان نرفته اند

 هم چوب را 
 خوردیم و 

هم پياز را

 هيات رئيسه 
 قبل مجلس 
انتخاب شد

یک نماینده مجلس در پاسخ به انتقادهایی که او را فردی 
منزوی در مجلس یازدهم معرفی می کنند، گفت: من منزوی 
نیستم؛ مجلس تازه شروع به کار کرده است. انزوا در مجلس 
مفهومی ندارد، باید دید نمایندگان در کمیسیون ها چه 
فعالیت ها و اقداماتی انجام می دهند و حاصل و تبعات آن 
در صحن و جامعه چگونه می شود. تازه کارمان در مجلس را 
شروع کرده ایم برخی از کمیسیون ها هنوز تشکیل نشده اند؛ 
عجله ای نداریم. مصطفی آقا میرسلیم در خصوص عدم 
موفقیتش در هیات رئیسه بیان کرد: در انتخاب هیات رئیسه 
فعالیت هایی که از قبل مجلس انجام گرفت منجر به انتخاب 
چنین هیات رئیسه ای شد. طبق قواعد هیات رئیسه را محترم 
می شمارم، قواعد مردم ساالری را نمی توان نادیده گرفت و 
اعتراض کرد. نمایندگان، هیات رئیسه فعلی را انتخاب کردند 
و در این یک سال هم امیدوارم هیات رئیسه موفق باشد اگر 
هم توقعات نمایندگان را برآورده نکردند، بحث دیگری است.

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اینکه حضور در قدرت 
در ساختار سیاسی، امِر بسیار مهم و درست است اما در 
عین حال نباید، مانع از این شود که مطالبات و خواسته های 
اجتماعی که به نوعی خاستگاِه اصالح طلبان است، دچار 
خدشه شود. علی تاجرنیا تاکید کرد: بنده با سیستم شورایی 
موافق نیستم. بر این باورم که باید یک حزب فراگیر شکل 
بگیرد که این حزب فراگیر، فراکسیونیسم را در درون خود 
به رسمیت بشناسد. بدین معنا که وقتی تصمیمی صورت 
گرفت، این تصمیم از سوی بخش هایی با تبصره به گونه 
دیگری تفسیر نشود؛ آن اتفاقی که در انتخابات اخیر مجلس 
رخ داد اوِج غیرتشکیالتی بودِن این جریان را نشان داد. 
برخی احزاب آزاد هستند که به اسم جمعی از اصالح طلبان 
بروند و در انتخابات شرکت کنند و بعد هم با یک افتضاِح 
اقبال مردمی روبه رو شوند و عمال ما هم چوب را خوردیم 

و هم پیاز را؟!

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گفت: در 
حال حاضر مباحث و رایزنی هایی وجود دارد که اصالح طلبان 
یا بر سر شورای عالی سیاستگذاری یا بر سر شورای دیگر که 
نواقص شورای سیاست گذاری را نداشته باشد، متحد شوند. 
اسماعیل گرامی مقدم در پاسخ به این سوال که اصالح طلبان 
برای مشارکت مردم در انتخابات ۱4۰۰، چه برنامه هایی دارند؟ 
گفت: یقینا اصالح طلبان صحنه انتخابات را ترک نخواهند کرد 
و همواره در صحنه بوده و در کنار مردم ایران، خواهند بود. او 
با اشاره به مشارکت حداقلی مردم در آن افزود: در انتخابات 
گذشته مجلس ۹۸، شاهد این مساله بودیم که بسیاری از 
کاندیداهای اصالح طلبان ردصالحیت شدند و در عین حال، 
مردم نیز از انتخابات استقبال نکردند. بنابراین قوه عاقله یقینا 
منافع ملی را بر منافع جناحِی تندرویان اصولگرا ترجیح خواهند 
داد چراکه به این یقین رسیده که اگر اصالح طلبان حضور 
نداشته نباشند وضعیت انتخابات همین است که مشاهده شد.

صبح دیروز انجام شد
اعدام »موسوی مجد«

     رونمایی »آرمان ملی« از ۲ مرحله پروژه تخریب حجاریان ها

  يک ضلع در مجلس و يک ضلع در خارج!
پسر حجاریان: هر چی دارید رو کنید رسیدگی بشه

اصالح طلبان صحنه 
انتخابات را ترک 

نمی کنند
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ســخنگوی ســتاد مبــارزه با 
قاچاق با انتقاد از عملکرد سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
در اجرای قانــون، گفت: رویه های 
مندرج در قانون مبــارزه با قاچاق 
هنوز در سامانه اموال تملیکی ایجاد 
نشده است. حمیدرضا دهقانی نیا 
در گفت وگو با مهر در مورد سامانه 
یکپارچه اموال تملیکی اظهار کرد: 
ســامانه یکپارچه اموال تملیکی 
مربوط به مواد 5 و ۶ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیست؛ سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز هم سامانه خود را داشت 
و در قانون مبارزه با قاچاق، یکسری 
وظایــف و کارکرد برای ســامانه 
تعریف شد. طی هماهنگی هایی که 
با مسئوالن سازمان اموال تملیکی 
داشتیم مقرر شد این کارکردها به 
سامانه یکپارچه سازمان تملیکی 

اضافه شود.

سرپرست وزارت صمت گفت: 
در بخش کاالهای اساسی، نزدیک 
به چهار میلیون تن کاال در بنادر و 
گمرکات کشور وجود دارد و بدون 
وقفه کاالهای داخل تامین می شود 
البته اولویت ما با تولید داخل است 
و تنها کسری خود را از آن جبران 
می کنیم. به گزارش ایلنا، حسین 
مدرس خیابانی افزود: مقوله بازار 
هم برای مردم و هــم برای دولت 
بســیار مهم اســت. خوشبختانه 
بازاری ها از جنس مردم هســتند 
و دغدغه آرامش بازار را دارند و به 
آن کمک می کنند. نباید فراموش 
کرد که ما با افرادی کار می کنیم که 
مردمی ترین نهاد اقتصاد هستند. او 
ادامه داد: دولت تحت هر شرایطی 
ارز کاالهــای اساســی را تامین 
می کند و مقرر شده است ترخیص 
و انتقال این کاالها از بنادر و گمرک 
سرعت بگیرد. البته تصمیم اخیر 
ســتاد هماهنگی اقتصــاد به این 

موضوع کمک می کند. 

معاون وزیــر کار بــا تاکید بر 
اینکه مهارت آمــوزی باید اولویت 
شود، گفت: بین ۴۰ تا ۴5 درصد 
مشاغل فعلی تحت تاثیر تکنولوژی 
و صنعت روز ضعیف خواهند شد 
و بازار آنها کوچکتر می شــود. به 
گزارش مهر، علی اوسط هاشمی 
اظهار کــرد: کرونا نشــان داد اگر 
توانمندیمان به روز نباشد و منزلت 
اجتماعی مهارت را ارتقا ندهیم و 
در نظام بودجه ای کشور و تدوین 
و قانونگــذاری رابطه مهــارت با 
اشتغال را به درستی تبیین نکنیم، 
نمی توانیم سخنی از اشتغال موثر و 
پایدار بزنیم. او افزود: جهان امروز 
جهان مهارت است و سواد و مدرک 
ِصرف نمی تواند موقعیت و فرصت 
ایجاد کند. یک کارفرما و کارآفرین 
در جســت وجوی نیــروی موثر و 
ماهر است و به توانمندی فرد فکر 
می کند. داشتن مدرک نمی تواند 
الزامی برای یافتن شغل باشد، بلکه 
مهارت ضامن ماندگاری است. به 
گفته اوسط هاشمی، باید با تغییر 
نظام آموزشی در کنار سواد، مهارت 

را نیز آموزش دهیم. 

کـــوتــــاه

یاد   د   اشـــت

خبــــر و نظـــر

بازار سرمایه پس از استراحت کوتاهی که از هفته گذشته تا ابتدای 
هفته جاری داشته به سرعت در حال رشد است و مجددا تحت چند 
عامل از جمله همچنان ورود نقدینگی به بازار و در کنار آن رشــد 
قیمت دالر که انگیزه ای را برای شــرکت های بزرگ به وجود آورد و 
همچنین وضعیت خوب بازارهای جهانی که شاهد افزایش قیمت 
اکثر محصوالت صادراتی ایران هستیم، قرار دارد. یعنی قیمت فوالد 
به مقدار بسیار زیادی تقویت شده ضمن اینکه قیمت دالر نیمایی هم 
افزایش پیدا کرده و این نوید دهنده این است که شرکت های صادراتی 
ما گزارش های خیلی بهتری را ارائه کنند. در واقع هم قیمت مس، 
روی، سرب، سنگ آهن و فوالد تقویت شده و شاهد آن هستیم که 
تاثیرات مثبتی را در بازار گذاشته اند. معموال شرکت هایی که دارای 
صادرات هســتند زمانی که قیمت ارز چه آزاد و چه نیمایی تقویت 
می شود، شاهد آن هســتیم محصوالت شرکت های صادرات محور 
مانند فوالدها، پتروشــیمی ها و معدنی ها که در بازار جهانی عرضه 
می شوند در این دوره بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. رشد بیشتر 
بازار بستگی به شرایط دارد؛ از جمله اینکه ما شاهد تداوم حمایت های 
دولتی از بازار باشــیم یا اینکه عرضه ها تقویت شــوند و در کنار آن 
وضعیت بازار جهانی و ارز هم درواقع شرایط خود را حفظ کنند. اگر 
این عوامل باشد امکان رشد هست. در حال  حاضر بخش های عمومی 
و بخش خصوصی عرضه اولیه را انجام می دهند و متاسفانه دولت هنوز 
شرکت هایی مانند ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت های 
حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی خودش را عمــال عرضه نمی کند و 
همچنان بازار منتظر است ببیند که دولت چه کاری انجام می دهد 
و به  رغم اینکه شــرایط برای دولت مهیاست همچنان ما شاهد این 
هستیم که دولت با سرعت اقدام نمی کند. شرکت های پتروشیمی 
ستون فقرات بازار و اقتصاد ایران در بخش صادرات غیرنفتی هستند، 
ایران مزیت بســیار باالیی در صنعت پتروشــیمی دارد و به همین 
خاطر چون ذات ایجاد شــرکت های پتروشــیمی و هم صادرات و 
درآمد آنها با دالر است، ابزار بسیار خوبی برای سرمایه گذاران برای 
گرفتن سپر تورمی در برابر افزایش ارزش دالر هست. یعنی خیلی 
از سرمایه گذاران به جای اینکه دالر بخرند و موضوعات مربوط آن 
یعنی نبود امنیت و مشکالت قانونی را تحمل کنند، با خرید سهام 
شرکت های پتروشیمی می توانند بازدهی بیشتری از دالر به دست 
بیاورند. قطعا هر تحول سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی ای که 
در بازار تاثیر بگذارد برای همه مهم است. اقتصاد ایاالت متحده هم 
اقتصاد بسیار بزرگی است و تعارض بین ایران و آمریکا یک موضوع 
قدیمی بوده و موضوع تحریم ها هم وجود دارد و به همین دلیل هم 
این مسائل روی بازار می تواند تاثیر داشته باشد، اما اثرگذاری خیلی 
نخواهد بود. به نظرم این تاثیرات مانند انتخابات قبلی زیاد طوالنی 
نخواهد بود،  متغیرهای جهانی مانند بهای نفت یا شاخص  دالر در 
بازارهای جهانی تاثیر بیشتری بر اقتصاد ما دارد، به هر حال ارتباط 
اقتصادی مستقیمی با آمریکا نداریم تنها بار سیاسی است که آن هم 

بعد یکی دو روز تاثیرش از بین خواهد رفت.

انباشــت میلیاردها دالر کاال در گمرک در حالی همواره از 
چالش های تجاری ایران بوده که به گفته مسئوالن گمرک ۸۰ 
درصد صاحبان کاال به دلیل مشکالتی که از سوی سازمان های 
مختلف پیش می آید نمی توانند کاالی خود را ترخیص کنند. با 
این حال اخیرا دولت مصوباتی داشته که می تواند تا حدی این 
مســائل را حل وفصل کند. به گزارش ایسنا، آمار رسمی نشان 
می دهد که حداقل شش میلیارد دالر کاالهای اساسی و تولیدی 
در حال حاضر در گمرکات وجود دارد که 3/5 تا چهار میلیون 
تن آن کاالهای اساسی است، حجم سنگینی که رسوب و موانع 
ترخیص آنها بسیار بحث برانگیز بوده و در مقاطعی تصمیماتی 
هم در رابطه با تســهیل آن اخذ و اجرا شده است؛ به طوری که 
طی دو سال گذشته با دستور رئیس جمهوری دستورالعمل ها 
و توافق هایی برای به حداقل رسیدن موانع موجود به تصویب 
و در دســتور کار قرار گرفت، اما ظاهرا همچنان بخش زیادی 
از این مشکالت پابرجاســت. این در حالی است که اعالم اخیر 
ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی ایران- در رابطه با ایستایی 
و رســوب کاال در گمرک از این حکایت دارد که تعدد قوانین 
ازجمله مهم ترین عوامل اســت، چراکه گمرک با 35 دستگاه 
مختلف در ارتباط است و بر این اساس طوالنی شدن تشریفات 
کاال برای اخذ مجوزهای قانونی عاملی برای ایســتایی کاال در 
گمرک می شــود. آنطور که ارونقی گفته، گمرک تا مجوزهای 
قانونی را کســب نکند نمی تواند اجازه ترخیــص کاال را صادر 
کند، پس اگر کاالیی شرایط ترخیص از گمرک را داشته باشد 
صورت می گیرد، ولی اگر در انجام تشریفات با مشکالتی مواجه 
شوند به رسوب کاال منجر می شود. البته معاون گمرک به آمار 
قابل تاملی نیز اشاره کرده و گفته که ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان 
کاال هستند که کاالی خود را در گمرک نگه می دارند، اما ۸۰ 
درصد دیگر با اینکه می خواهند کاالی خود را ترخیص کنند به 
دلیل مشکالتی که از سوی سازمان های مختلف پیش می آید 
نمی توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند. اما این تمام ماجرای 
مربوط به ترخیص کاالها از گمرک نیست و برخی مسائل دیگر 
ازجمله مشکالت ناشی از تامین ارز و سیاست های ارزی که در 
دو سال اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شد نیز این روزها از 
عوامل عمده رسوب کاال در گمرکات به شمار می رود، به هرحال 
با تغییر سیاست های ارزی و صدور بخشنامه و دستورالعمل های 
متعدد در این رابطه، واردات و ترخیص کاالها نیز با مشکالت 
مختلفی مواجه شــد. این در شــرایطی اســت که اخیرا طی 
پیشنهاداتی که از سوی گمرک و وزارت اقتصاد مطرح شد، دو 
مصوبه برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آالت تولید در 
دستور کار قرار گرفت تا موجب تسهیل ترخیص کاال و کاهش 
ایستایی و معطلی در گمرک شود. در حالی  تا زمانی که کاال در 
صف تامین ارز قرار نگیرد امکان اظهار نخواهد داشت که طبق 
مصوبه جدید دولت امکان ترخیص درصدی از کاالهای گروه 

یک و دو فراهم شده است. 

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

9810000 9900000 سکه تمام بهار قد   یم
10800000 10900000 سکه تصویر امام
54900000 56000000 سکه نیم بهار
2900000 3300000 سکه ربع بهار
1730000 1800000 سکه یک گرمی
925001 95580 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د   رصد    عنوان شاخص

59770/50 3/20 کل
15758/63 3/20 قیمت
49154/25 3/52 بازار اول
98461/54 2/71 بازار د   وم
23/57195 46/3 صنعت
3453/13 3/73 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید    فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 د   الر آمریکا
4670 4794 یورو اروپا
5243 5258 پوند    انگلیس
3070 3090 د   الر کاناد   ا
2840 2930 د   الر استرالیا
612 625 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

 تشکیل ۳ کارگروه همکاری 
با اوراسیا

آرمانملی: رئیس ســازمان توسعه تجارت 
از تشکیل ســه کارگروه جدید در راستای توسعه 
همکاری های ایران و اوراســیا خبر داد. به گزارش 
سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار 
کرد: طبق این پروتکل که شامل نتیجه مذاکرات 
صورت گرفته در جلسه گذشته است، طرفین بر 
تشکیل ســه کارگروه جدید در زمینه همکاری 
گمرکی، اقدامات فنی )اســتانداردها( و اقدامات 
بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب موافقتنامه 
فیمابین توافق کردند. او افزود: نشســت های این 
کارگروه ها پــس از تعیین دســتورکار، در آینده 
نزدیــک بین نماینــدگان دســتگاه های ذیربط 
کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای 
عضو برگزار خواهد شــد و در مــورد موضوعات 
تخصصی هر یــک از حوزه ها بحــث و تبادل نظر 
صورت خواهد گرفت. در ایــن پروتکل همچنین 
پیشــنهادات ایران درباره تشکیل کارگروه بانکی 
و کارگــروه حمل ونقل و ترانزیــت و همکاری در 
زمینه های ســرمایه گذاری، تهاتــر و مناطق آزاد 

تجاری درج شد. 

اوراق تسه بر قله ۹0هزارتومان
مهر: اوراق حق تقدم تســهیالت مســکن در 
معامالت صبح دیروز به رقم بی ســابقه 9۰ هزار 
تومان رســید. بر اســاس این گزارش، تعدادی از 
نمادهــای زیرمجموعه این اوراق در نیم ســاعت 
ابتدایی معامالت بین 9۰ تا 9۲ هزار تومان خرید و 
فروش شد و سایر نمادها نیز )تا لحظه نگارش این 
مطلب( بین ۸7 تا ۸9 هزار تومان معامله شدند. این 
در حالی است که به رغم گذشــت ساعات اندکی 
از معامالت، افزایش هر برگه تسهیالت مسکن تا 
سقف دامنه نوســان پنج درصد بی سابقه بود. هر 
برگه تسه 99۰3، 9۱ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته 
شــد و هزار و 37 برگه از این نماد به فروش رفت. 
۱۰۴ فقره معامله نیز در نیم ســاعت ابتدایی این 
معامالت ثبت شــد. همچنین اوراق تســهیالت 
مسکن صادره در اسفند پارسال با نماد تسه 9۸۱۲، 

9۰ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد. 

 شناسایی واحدهای خالی 
به تفکیک استان 

آرمانملی: مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن 
وزارت راه وشهرســازی با بیان اینکه واحدهای 
خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است 
از شناسایی فردی با مالکیت ۱95 واحد در تهران 
خبر داد و گفت: کسانی که احتکار و سوداگری 
می کنند باید مالیــات آن را بپردازند. به گزارش 
وزارت راه وشهرســازی، پروانــه اصالنی با بیان 
اینکه شناسایی خانه های خالی و میزان مالکیت 
در تهران و اســتان ها در حال انجام است، افزود: 
به عنوان نمونه در تهــران مالکی حقیقی با ۱95 
واحد و نهادی با یک هزار واحد، شناســایی شده 
اســت. او درباره آخرین وضعیت بهره برداری از 
سامانه امالک و اسکان، توضیح  داد: این سامانه 
راه اندازی شــده اســت و وزارت راه و شهرسازی 
هم اکنون از سامانه اســتفاده می کند. به دنبال 
فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران 
کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آئینی 
خروجی هایی که از سامانه به دست می آید را برای 

مردم تشریح کنیم.

تداوم مصرف برق 
ایرنا:روند مصرف افزایشــی برق شبانه در 
کشــور همچنان ادامــه یافت، بــه گونه ای که 
یکشنبه شب و در ساعت ۲۱ و 3۰ دقیقه میزان 
مصرف به عدد 5۸ هزار و ۲5۲ مگاوات رسید که 
نسبت به زمان مشــابه پارسال رشد بیش از سه 
هزار مگاواتی را نشــان می دهد. میزان مصرف 
شــبانه در حالی مرز 5۸ هزار مگاوات را پشت 
سرگذاشت که پارســال میزان مصرف در این 
ســاعت 55 هزار و 5 مگاوات بود. میزان مصرف 
برق در روز یکشنبه نیز کمتر از شب ثبت شد، اما 
همچنان صعودی بود، به گونه ای که در ساعت 
۱۲ و 3۴ دقیقه به رقم 5۸ هــزار و 9۰ مگاوات 
رسید و این در حالیســت که پارسال این میزان 
5۶ هــزار و ۸۰ مگاوات بود. اخیرا، ســخنگوی 
صنعت برق طی سخنانی اظهار کرد که همکاری 
مردم در مصرف بهینه مانع از اعمال خاموشــی 

خواهد شد.

مرغ 1۶۵00 تومان شد
تسنیم:قیمت هر کیلوگــرم مرغ که تا ۲۰ 
هزار تومان باال رفته بود، کاهش یافته و حدود 
۱۶ هزار و 5۰۰ تومان به فروش می رسد، هرچند 
که نرخ این محصول کماکان هزار تومان باالتر از 
نرخ فروش مصوب در تهران است. قیمت قبلی 
مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۲ هزار و 9۰۰ تومان 
بود که در سال جاری با ۲۱۰۰ تومان افزایش به 
۱5 هزار تومان رسید و این اختیار به استانداران 
مختلف داده شــد که با توجه به شرایط استان 
خود پنج درصد به نرخ مصوب بیافزایند یا از آن 
بکاهند، شواهد امر نشــان می دهد که ضمانت 
اجرایی نداشــته است. بر اســاس این گزارش، 
افزایــش قیمت مــرغ دالیل مختلفــی مانند 
کمبود و افزایش قیمت نهاده های دام و طیور، 
تورم اقتصادی جامعه، کاهــش جوجه ریزی، 
رفتار هیجانی و از طرفی صادرات دارد اما تنها 
اقدامی که دولت برای رفع این مشــکالت آن 
هم دیرهنگام انجام داده، اخذ عوارض پنج هزار 

تومانی صادرات مرغ از ابتدای مرداد است. 

»این روزها بنا به دالیلی که مشــخص اســت و 
قبال نیز اعالم کرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده 
است. با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزهای 
آینده بازار  ارز به آرامش خواهد رسید. این تصور که 
بانک مرکزی و دولت برای کنتــرل بازار ارز اقدامی 

نمی کنند یا اینکه تصور می شود برای تامین کسری 
و دالیل دیگر، نرخ ارز را باال می برند، بی اساس و یک 
برداشت و تصور کامال اشــتباه است. دستورالعمل 
جدید در زمینه نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و 
تامین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی 

شده است. در این دستورالعمل، عمال زمینه ای برای 
ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن 
باقی نمی ماند. به همین دلیل متاسفانه در مقطع دو 
هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای 
عرضه ارز خود، برخی از سودجویان درصدد فروش 
ارز به واردکنندگان به نرخ های نامتعارف بوده اند. به 
واردکنندگان محترم توصیه می کنم که چند روزی 
را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز خود 
را از سامانه نیما تأمین کنند. از صادرکنندگان محترم 
نیز انتظار می رود در فرصــت چند روز باقی مانده از 
فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخ های منطقی 
در بازار عرضه کنند تا خریدار الزم را داشته باشد. از 
صادرکنندگان عزیزی که تا امروز با برگرداندن ارز 
در خدمت تولید و اشتغال کشور بوده اند، قدردانی 
می کنم. مردم عزیز مطمئن باشــند، بانک مرکزی 
برای ســاماندهی بازار ارز و اعاده ثبات و برگشت به 
نرخ های تعادلی تمام تالش خــود را به کار خواهد 
بســت.«. این یادداشــت را در حالی یکشنبه شب 
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینســتاگرامی 
خود منتشر کرد که امروز مهلت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان برای تزریــق ۲7 میلیارد دالر ارز به 
چرخه اقتصاد کشور به پایان می رسد. در روزی که 
عبدالناصر همتی این یادداشــت را منتشر می کرد 
هر دالر در صرافی های مجاز ۲3 هزار و ۱۰۰ تومان 
و در بازار آزاد باالتر از ۲۶ هزار تومان عرضه می شد، 
اما روز گذشته این دو بازار روند کاهشی خود را آغاز 
کردند. به نظر می رسد با ورود دولت به ماجرای ارز و 
بازشدن تدریجی مرزهای صادراتی، رفته رفته شاهد 
تعدیل قیمت ها و سقوط قیمت ارز باشیم. عالوه بر 
اینکه قیمت ارز در صرافی های مجاز وارد کانال ۲۲ 
هزار تومان شده، فعاالن بازار نیز قیمت ها را تا میانه 
روز به ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان رســاندند که آخرین 
مشتریان خود را هم از دست ندهند. به نظر می رسد 
با ادامه تحرکات، دالر ظرفیت بیشتری برای کاهش 
قیمت از خود نشان دهد. پیرو نوسانات شکل گرفته 
در بازار ارز، دیروز بورس کشــور هم به رشــد خود 
ادامه داد؛ چنان که شــاخص کل بازار سرمایه روز 
گذشته 59 هزار و 77۰ واحد دیگر رشد کرد و وارد 
کانال یک میلیون و 9۲۴ هزار واحدی شد تا شاید با 
شاخص دو میلیون واحدی به استقبال مرداد برود. 
بسیاری از تحلیلگران بازار سهام اعتقاد دارند که این 
شاخص تا پایان تابستان به مرز سه میلیون واحد هم 
می رسد و همچنان جذاب ترین و پربازده ترین بازار 

ایران باقی می ماند. 

آرمانملی-امیرداداشی:ورودقیمتدالربهکانال۲3هزارتوماندرصرافیهای
مجازطیهفتهجاریواکنشرئیسکلبانکمرکزیرادرپیداشت.عبدالناصرهمتی
یکشنبهشبدریادداشتیاینستاگرامیدربارهوضعیتارزیکشورنوشت:»بااقدامات
دردستاجرابهتدریجودرروزهایآیندهبازارارزبهآرامشخواهدرسید.«.همینیک
جملهازسویهمتیکافیبودتاعقبنشینیدالرآغازشود.بررسیقیمتدرجشدهبر
تابلویصرافیهایمجازطیروزدوشنبهنشانمیدهدکهدراینروزصرافانهردالر
رابانرخ۲۲هزارو۶00تومان،یعنی۶00تومانکمترنسبتبهروزیکشنبهبهفروش
میرساندند.قیمتخریددالرنیزدراینروز۲۱هزارو۶00تومانتعیینشد.باپایان
مهلترفعتعهداتارزیسالهای9۷و98بهنظرمیرسدورودارزبهسامانهنیماهم
سرعتگرفتهاست؛چنانکهطیدوروزابتداییهفتهجاری300میلیوندالرواردنیما
شدهاست.نگاهیبهنرخهایمعامالتیدالردراینسامانهازمیانگینقیمتی۱8هزارو
300تومانحکایتدارد.حالبایدمنتظرگزارشبانکمرکزیماندتامشخصشوداز۲۷
میلیارددالریکهطیدوسال9۷و98پشتمرزهاماندهاند،تاپایانتیرچهمقدارآن
واردکشورشدهاست؟بسیاریازکارشناسانحذفنرخارزترجیحیونیماییوتعیین

یکنرخبرایدالررایکیازراهکارهایموثردرتعدیلقیمتارزمیدانند.

 مخابره سیگنال های موثر
 به بازار سرمایه

۸0 درصد صاحبان کاال مشکل ترخیص دارند!
آرمانملی:قــرارداد تکمیل توســعه میدان 
آزادگان جنوبی و احداث کارخانه فرآورش مرکزی 
صبح دیروز با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و مسعود 
کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بین 
شرکت های مهندسی و توســعه نفت )کارفرما( و 
پتروپارس )پیمانکار( امضا شد. گفتنی است، میدان 
نفتی آزادگان جنوبی به عنــوان مهم ترین میدان 
مشترک منطقه غرب کارون در مجاورت مرز عراق 
و در حــدود ۸۰ کیلومتری غرب اهواز واقع شــده 
است. نفت درجای بزرگترین میدان مشترک نفتی 
ایران، بیش از 33 میلیارد بشکه است و بخش عمده 
این نفت یعنی بالغ بر ۲7 میلیارد بشکه در میدان 
آزادگان جنوبی قرار دارد. طبق اطالعات منتشــر 
شده، کشف و آغاز توســعه میدان آزادگان به دوره 
نخســت وزارت زنگنه در نفت مربوط می شود. با 
تالش های صورت گرفته، ظرفیت تولید این میدان 
به ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است و با اجرای 
قرارداد تکمیل توسعه، تولید روزانه 3۲۰ هزار بشکه 
طی 3۰ ماه محقق می شــود. شــرکت پتروپارس 
به عنوان پیمانکار عمومی در این قــرارداد حاضر 
خواهد شد. مقرر شده تا شرکت ملی نفت نیز اعتبار 
مورد نیاز را در قالب اوراق و دیگر روش های تامین 
سرمایه حاصل کند تا پتروپارس بتواند به تعهدهای 

قراردادی خود عمل نماید. 
وزیر نفت دیروز در حاشیه مراسم امضای قرارداد 
توسعه میدان آزادگان جنوبی در جمع خبرنگاران 
درباره توافــق بلندمدت ایران و چین با اشــاره به 
اینکه موافقت نامه با چین و شایعات مربوط به آن، 
جنجالی است که در خارج از کشور راه انداختند و 

برخی در داخل از آن پیروی کردند، گفت: موضوع 
پیش نویس سند همکاری ۲5 ساله ایران با چین، 
 قرارداد نیســت بلکه موافقت نامه کلی است و با هر 
کشــور دیگری به جز رژیم صهیونیستی حاضریم 
از این دست موافقت نامه ها امضا کنیم. به گزارش 
ایســنا، بیژن زنگنه، افزود: بحث یک موافقتنامه 
کلی است و با  اطمینان می گویم در حوزه نفت، نه 
چینی ها از ما امتیازی خواســته اند و نه ما امتیازی 
می دهیم. موضــوع، همکاری هــای درازمدت در 
بخش های مختلف اعم از توسعه میدان ها، پاالیش، 

پتروشیمی و ... است. 
امضای9قراردادنفتی

وزیر نفت با بیان اینکه امسال ۲5 میلیون تن به 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور افزوده 
می شود و این بی سابقه ترین رشد تاریخی صنعت 
پتروشــیمی ایران اســت، ادامه داد: جهش دوم 
پتروشیمی تقریبا تا سال ۱۴۰۰ به سرانجام و تولید 
ناخالص این صنعت به ۱۰۰ میلیون تن می رســد؛ 
ارزش تولیدات نیز به قیمت سال 95 به ۲5 میلیارد 
دالر می رســد. به گفته زنگنه، ظرفیت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس نیز با رفع تنگناها به ۴5۰ هزار 

بشکه می رســد. در صادرات هم وضع قابل قبولی 
داریم. به زودی 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت )EPC/EPD( با شــرکت های ایرانی 
امضا می شود و صندوق پژوهش و فناوری نفت هم 
فعال خواهد شد. در حوزه پایین دست پتروشیمی 
و زنجیره متانول و پروپیلن نیز کارهای خوبی انجام 

شده که به زودی اعالم می شود.
درآمدهزارمیلیارددالریازآزادگان

وزیر نفت همچنین گفت: با افزایش ۱۰ درصدی 
ضریب بازیافت در میدان مشترک آزادگان جنوبی، 
تولید از این میدان ۲/7 میلیارد بشکه و درآمد بیش 

از ۱۰۰۰ میلیارد دالر افزایش می یابد. 
هدفگذاریبرایتولید۶00هزاربشکه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در مراسم 
روز گذشــته، گفت: قرارداد توسعه میدان آزادگان 
جنوبی در این مرحله با هدف افزایش ظرفیت تولید 
تا 3۲۰ هزار بشکه امضا شده اســت، این ظرفیت 
در مرحله بعد باید به ۶۰۰ هزار بشــکه برسد و به 
این منظور، مذاکرات قراردادی توســعه این میدان 
با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی ادامه خواهد 
داشت. مسعود کرباسیان، با اشاره به نتایج امیدبخش 
حاصل از مطالعات فناورانه دانشگاه تهران در میدان 
نفتی آزادگان، افــزود: در ادامه این روند و با امضای 
قراردادهایی جدید، مطالعات فناورانه ۱۲ میدان نفت 
و گاز به پنج دانشگاه واگذار می شود. او ادامه داد: با 
امضای این قراردادها می توان ادعا کرد هیچ میدان 
بزرگ هیدروکربوری در کشور وجود ندارد که توسعه 
آن بدون قرارداد همکاری مشــترک با دانشگاه ها و 

مراکز علمی معتبر در کشور دنبال شود. 

واکنشوزیرنفتبهشایعاتپیرامونموافقتنامه۲۵ساله

جنجالیاستکهدرخارجازکشورراهانداختند
امضایقراردادتکمیلتوسعهآزادگانجنوبی

همایون دارابی  
کارشناس بازار سرمایه 

»آرمانملي«روایتميکند

بورس روی شاخص ٢ ميليون؛
- دالر نزولی شد
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گفتـــ  وگــو

آرمانملی-محمدسیاح: موضوع خروج سرمایه از کشور 
موضوع جدیدی نیست و از ســال ها و بلکه از دهه های پیشین 
به دالیل مختلفی اتفاق افتاده و این روند در کشور ادامه یافته 
است. خروج سرمایه انسانی و مادی یکی از بزرگترین مشکالتی 
است که اقتصاد می تواند با آن روبه رو شود چراکه بی اعتمادی 
به اقتصاد کشور خودمان،  باعث آبادی کشورهای دیگر شده و 
می شود. خروج سرمایه از کشور در هر دهه از بعد از انقالب دالیل 
خاصی داشته است. نوسانات اقتصادی یا بی ثباتی اقتصاد، جنگ، 
تحریم، کاهش ارزش ریال در برابر دالر و ... باعث شدند تا عالوه بر 
سرمایه داران برای حفظ دارایی های شان ریال را به دالر تبدیل و 
به دامن کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا پناه ببرند. »آرمان ملی« 
در همین زمینــه گفت وگویی با حمیدحســینی، عضو هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، انجام داده است که 

در ادامه می خوانید.
خروجسرمایهازایرانوازچهزمانیآغازشدهواین

روندچطورادامهدارشدهاست؟
در این سال ها شــاهد حداقل چهار موج خروج از سرمایه در 
کشــور بودیم،  موج اول قبل از پیروزی انقالب بود که بسیاری از 
ثروتمندان رژیم سابق منابع زیادی را از کشور خارج کردند که آن 
موج اول به شمار می رفت. موج دوم در سال های جنگ شروع شد 
و با ادامه جنگ باعث شد که بسیاری از کسانی که از جنگ وحشت 
داشتند و نمی خواستند فرزندانشان به سربازی یا جبهه بروند که 
خیلی از این افراد آدم های عادی بودند، مهاجرت را به کشورهایی 
مانند سوئد آغاز کردند و در آنها سال ها این موج دوم بود که انجام 
شد. با موج سوم در سال های ۶۰ تا 7۰ مواجه شدیم که بعد از جنگ 
اتفاق افتاد و به دلیل مشکالت اقتصادی ای که ایجاد شد بخشی از 
متخصصان و دانشجویان از کشور خارج شدند، ضمن اینکه از این 
سال ها پناهندگی ایرانیان در خارج از کشور شروع شد که این اتفاق 
برای چهره بین المللی ایران اتفاق خوبی نبود. موج چهارم در دهه 
سال های 9۰ شروع شد و در این موج با خروج مستمر متخصصان 
و دانشجویان، خانواده ها و نیروهای آموزش دیده جامعه را شاهد 
بودیم. درحال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان در کمپ های ترکیه، 
یونان و کشورهای اروپایی و حتی در کشوری مانند اندونزی و مالزی 
مستقر شده اند و برخی از آنها مدت هاست در این کمپ ها مانده اند. 
شاید اینها سرمایه زیادی همراه خود نداشتند، اما به هرحال همه 
اینها با خروج سرمایه همراه بوده است. ضمن اینکه شاهد خروج 
سرمایه مادی ایرانیان از کشور هستیم، خروج سرمایه انسانی یعنی 
بهترین متخصصان و تحصیلکرده ها که بســیار ارزشمند بوده اند 
را هم شاهد هستیم. متاسفانه بســیاری از فعاالن اقتصادی نیز از 

کشور خارج شدند.
دلیلاینهمهخروجسرمایهانسانیومادیازکشور

صرفاوضعیتبداقتصادیبودهاست؟
به این دلیل کــه در ایران قانون دو تابعیتــی نداریم و افراد دو 
تابعیتی می توانند اموال منقول و غیرمنقول داشــته باشــند. ما 
االن قانون شفافی در این باره نداریم و متاسفانه بسیاری از فعاالن 
اقتصادی کشور دو زیست هستند، یعنی خانواده و هزینه های شان 
در انگلستان و کانادا و کشورهای دیگر است ولی درآمدهای شان در 
ایران! ولی این درآمدها عمدتا در ایران هم هزینه نمی شود. این خود 
به نوعی خسارت دیگری به کشور وارد می کند ضمن اینکه خروج 
اینها و خانواده های شان از کشــور و خرید ملک در اتریش، ترکیه، 
کانادا و سایر کشورهای اروپا برای کشور هزینه داشته االن هم اگر 
واحدهای تولیدی سودی دارند بعضا این سود به سمت تأمین هزینه 
این خانواده ها که در خارج از کشور زندگی می کنند، صرف می شود.
باایناتفاقاتآیابایدمنتظرجذبســرمایهدر

کشورباشیم؟
با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در کشــور افتاده و مشکالتی 
که در این ۴۰ سال کشــور با آن روبه رو بوده، این فضا حاکم شده 
است و ما قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه خارجی در ایران باشیم 
باید بتوانیم ســرمایه داخلی را نگه داریم و این هم با بهبود فضای 
کسب وکار، آزادی های اجتماعی و کم کردن تنش می تواند اتفاق 
بیفتد. زمانی که روان جامعه در اثر تنش در فضای سیاسی داخلی 
و بین المللی پریشان می شود، عواقب آن به صورت خروج سرمایه 

مادی و انسانی بروز می کند. 
موجگرانیلجامگســیختهاخیرچقدردرخروج

سرمایههاموثربودهاست؟
متأسفانه بعد از موج اخیر گرانی که موجب افزایش قیمت  ملک 
و  ارز شد، مجددا خروج سرمایه از کشور تشدید شد و افزایش یافت. 
درحال حاضر عده زیادی باز هم برای مهاجرت و خروج از کشور 
و خرید ملک در کشورهای همســایه اقدام کردند. متاسفانه در 
زمانی که می توانستیم از بیت کوین و ارزهای دیجیتالی بیشترین 
استفاده را برای دور زدن تحریم ها کنیم و خود تولیدکننده ارزهای 
دیجیتال باشــیم، این اتفاق نیفتاد و خود ارزهای دیجیتال باعث 
خروج سرمایه از کشور شدند. االن مقدار زیادی بیت کوین در کشور 
معامله می شود که خریداران اینها به دنبال انتقال این ارزها هستند 
و معموال برای مصرف در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 
ثباتاقتصادیمیتواندتاثیردربهبوداینوضعیت

داشتهباشد؟
امیدواریم ثبات در اقتصاد کشــور ایجاد شود و دولت بتواند از 
شرایط بحرانی فعلی کشور را مدیریت کند. من نگران معامالتی 
هستم که در بورس انجام می شود، چراکه بسیاری از کارخانجاتی 
که امکان فروش آنها وجود نداشته و متولی سهام نداشتند، االن 
این فرصت را پیدا کردند تا سهام شان را با قیمت های بسیار خوبی 
بفروشند و چون سهام به صورت شخصی فروخته می شود پول آن 
وارد واحد تولیدی نخواهد شد، بلکه نصیب سهامداران می شود.  
این سهامداران بعضا در بازار داخل خرید می کنند که باز خود این 
باعث افزایش قیمت شده است و برخی از این پول ها هم از کشور 
خارج می شود. وقتی نگاه سیستمی در کشور وجود نداشته باشد 
جایی تسهیل و در جایی ضربه وارد می شود. امیدوارم وزیر اقتصاد 
کشور که شعارش اقتصاد هوشــمند بود، بتواند به گونه ای عمل 
کند که اگر هر اتفاق مثبتی در کشور رخ می دهد بعد از آن متوجه 
نشیم که این اتفاق مثبت هم از جای دیگری باعث خروج سرمایه 
شده و اقتصاد کشور لطمه خورده است. اقتصاد هوشمند منجر به 
شفافیت در امور اقتصادی خواهد شد و امروزه اکثریت کشورها به 

اهمیت آن پی برده اند. 

سیدحمیدحسینی
درگفتوگوبا»آرمانملی«:

 رقص اقتصاد
 روی موج 

خروج سرمایه!

خبـــــر
تماشای آنالین مجمع عمومی 

شرکت مس
صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران 
می توانند امروز سه شنبه، راس ساعت ۱۴ پخش 
زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مس را 
از طریق الیو صفحه اینستاگرام رسمی شرکت به 
نشانی @meseiran، وب سایت رسمی شرکت 
به نشانی WWW.NICICO.COM و صفحه 
WWW. رسمی شــرکت در آپارات به نشانی

  aparat.com/NICICO.Online/live
مشــاهده کنند. به گزارش مس پرس، با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین دستورات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت مس برای ســال مالی منتهی به 
۱39۸/۱۲/۲9 با حداقل نفــرات برگزار خواهد 
شد و سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران 
می توانند مجمع را به صــورت مجازی و آنالین و 
از طریق وب سایت شــرکت، الیو صفحه رسمی 
اینســتاگرام و صفحه رسمی شــرکت مس در 
آپارات ببیننــد. بنا به ابالغیه ســازمان بورس و 
اوراق بهادار به تاریــخ 9۸/۱۲/۲۶ امکان حضور 
فیزیکی سهامداران در جلســه مجمع حداکثر 
برای ۱5 نفر مقدور است که شامل ارکان مجمع 
ازجمله هیات رئیسه، سهامداران عمده، نمایندگان 
سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس 
قانونی خواهد بود و سهامداران حقیقی می توانند 

به صورت پخش زنده مجمع را دنبال کنند.

ریزش بهای سکه
با کاهش نرخ دالر و ورود آن به کانال ۲۲ هزار 
تومان، روز گذشــته قیمت ســکه با کاهش قابل 
توجهی همراه بود. محمد کشتی آرای،  نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر در گفت وگــو با ایلنا در باره 
آخرین قیمت ســکه و طال در بازار اظهار کرد: به 
دنبال کاهش قیمت ارز در بازار، قیمت سکه و طال 
هم کاهش یافت.  او ادامه داد: دیروز نرخ دالر از ۲۶ 
هزار تومان به کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد که به 
دنبال آن هم قیمت سکه کاهش ۶۰۰ هزار تومانی 
داشــت. او با اعالم آخرین قیمت هــا اظهار کرد: 
قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار به 99۲ هزار و ۶5۴ 
تومان رسید. همچنین قیمت سکه طرح قدیم 9 
میلیون و 9۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۱۰ 

میلیون و 7۰۰ هزار تومان بود. 

بلیت تهران-گوانگجو 
۳۷میلیون تومان!

یکی از ایرالین های ایرانی که از بامداد دیروز 
پــرواز تهران-گوانگجو )چین( را بعد از شــش 
ماه قطع پروازهای مســافری ایــران و چین باز 
راه اندازی کرده، بلیت یکسره آن را 37 میلیون 
تومان به فروش می رســاند. به گزارش مهر، این 
پرواز دوشــنبه هر هفته ســاعت پنج بامداد از 
تهران برگزار شده و ساعت ۱۶ به وقت محلی در 
فرودگاه گوانگجو به زمین می نشیند. مدت پرواز 
این سفر، هفت ســاعت و نیم اعالم شده است. 
بر اســاس این گزارش، با توجه به اینکه بیشتر 
متقاضیان خرید بلیت این مســیر هوایی، تجار 
و بازرگانان ایرانی هستند، بلیت این مسیر برای 
دوشنبه هفته آینده ششم مرداد بالفاصله دقایقی 
پس از آغاز فروش به اتمام رســید و این شرکت 
هواپیمایی در حال فروش بلیــت پرواز تهران-

گوانگجو برای تاریخ دوشنبه ۱3 مرداد است.

 داروخانه ها در اولویت
 تامین ماسک

رئیس ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت با 
بیان اینکه داروخانه ها در اولویت تامین ماسک 
قرار گرفتنــد، گفت: هیچ کمبودی در کشــور 
وجود ندارد و ماســک های صنعتی و کارگاهی 
به صورت نامحدود عرضه می شــود. جمشــید 
گلپور در گفت وگو با مهر افزود: بر این اساس هر 
داروخانه ای که احساس کمبود کرده و ماسک 
کافی در اختیار ندارد می تواند مراتب را به ستاد 
مقابله بــا کرونای وزارت صمــت اطالع دهد تا 
به صورت نامحدود، ماســک در اختیار آن قرار 
داده شــود. هیچ عذری برای کمبود ماسک از 
سوی داروخانه ها پذیرفته شده نیست و بنابراین 
داروخانه ها مکلف هســتند تا نسبت به تأمین 
نیازهای مردم به نرخ مصوب اقــدام کنند. او با 
بیان اینکه ماســک های کارگاهی نیز به صورت 
مکمل ماسک های صنعتی در داروخانه ها عرضه 
خواهند شد، گفت: مردم امتناع از عرضه ماسک 

در داروخانه ها را گزارش کنند. 

۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن
یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به ۲9۴ 
برابر شــدن قیمت مسکن در 3۰ ســال اخیر، 
گفت: عرضه مسکن در هفت سال اخیر متناسب 
با تقاضای بازار مســکن نبوده اســت، بر اساس 
مطالعات صــورت گرفته ســاالنه حداقل یک 
میلیون واحد مســکونی باید در کشور ساخته 
شــود. به گزارش ایســنا، ابوالفضل نوروزی، در 
برنامه پایش که بــا موضوع »بررســی مالیات 
بر خانه هــای خالی« پخش شــد، ادامه داد: بر 
اساس تعداد پروانه های صادر شده در شش سال 
گذشته، آمار ساخت مسکن در هر سال 35۰ هزار 
واحد گزارش شده، که تقریبا پنج میلیون مسکن 
در این شش سال کمتر از نیاز ساخته شده است. 
نوروزی افزود: بازار مسکن جوالنگاه سوداگران 
است، طبق مطالعات انجام شده، از هر ۱۰ مسکن 
معامله شــده، هفت معامله توســط سوداگران 
صورت گرفته است، به عنوان مثال ما در کشور 
افرادی داریم که در یک سال بیش از 3۰۰ خرید 

و فروش مسکن داشته است.

در پی تحرکات چند هفته اخیر فعاالن بازار خودرو دوباره شاهد 
عرضه پراید 9۰ میلیون تومانی هســتیم. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز طی 
روزهای اخیر در مرز ۱5۱ میلیون تومان قرار گرفته است. تیبا۲، دیگر 
خودرو پرتقاضای بازار رشد ۱۴ میلیون تومانی را تجربه و از مرز ۱۰۰ 
میلیون تومان عبور کرده است. ساینا نیز یک میلیون تومان گران تر از 
تیبا۲ عرضه می شود و فعال ۱۰3 میلیون تومان قیمت دارد. البته در 
بین محصوالت گروه سایپا، تیبا صندوق دار در بازار آرامش بیشتری 
دارد و 9۲ میلیون تومان عرضه می شــود تا فقط سه میلیون تومان 
صعود کرده باشد. کوئیک که با شکل و شمایل اسپرت و جوان پسند 
رفته رفته خود را در دل بازار جای کرده و در بین محصوالت داخلی 
طرفداران خاص خود را دارد چهار میلیون تومان رشــد داشته و به 
۱۱3 میلیون تومان رسیده اســت، البته کوئیکR در آستانه ۱۲۰ 
میلیون تومان قرار دارد. به غیر از ۲۰۶ تیپ ۲ که از گروه ایران خودرو، 
رشد شش میلیون تومانی داشته، تیپ5 این خودرو هم یک میلیون 
تومان گران تر نســبت به هفته های قبل عرضه می شود و در کانال 
۱7۸ میلیون تومان قرار دارد. V۸ ۲۰۶ که پیش از این در بازه قیمتی 
پایین تر تیپ 5 قرار داشت، حاال با رشد پنج میلیون تومانی از دو نوع 
دیگر ۲۰۶ پیشی گرفته و با نرخ ۱79 میلیون تومان فروخته می شود. 
توقف تولید پژو ۴۰5 جی.ال.ایکس هم مانند پراید ۱۱۱ مانع افزایش 
قیمت آن نشده، بلکه بالعکس تمام دنیا در نقش عامل افزایش قیمت 
به ایفای نقش می پردازد. چنان که این خودرو هم از دیگر محصوالت 
عقب نمانده و سه میلیون رشد داشته تا در کانال قیمتی ۱3۰ میلیون 
تومان قرار بگیرد. سمند ای.ال.ایکس نیز رشدی مشابه GLX داشته 
و در محدوده قیمتی ۱3۶ میلیون تومان معامله می شود. پژو ۲۰7 
دنده ای، اتوماتیک و اتوماتیک صندوق دار نیــز از دیگر محصوالت 
پرتقاضا در بازار خودرو ایران به حســاب می آیند که به ترتیب ۲۲9، 

۲9۰ و ۲9۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند. البته بازار خودروهای 
مونتاژی و وارداتی هم وضعیت بهتری ندارند و به دلیل جهش ارزی 
به مراتب با رشــد قیمت بیشــتری مواجه شــده اند. بررسی قیمت 
نمایندگی های مجاز خودرو در سطح شهر نشان می دهد قیمت هر 
دستگاه نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۱۸ به یک میلیارد و 75۰ میلیون 
تومان رسیده اســت. در حالی این خودرو در میانه تیر یک میلیارد و 
۴5۰ میلیون تومان قیمت داشت. جوک اسپرت ۲۰۱7 که  دو هفته 
پیش ۸3۰ میلیون تومان بود نیز حاال به خودروهای میلیاردی  پیوسته 
و یک میلیارد تومان قیمت  خورده است. بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ نیز با 
برچسب پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به یکی از سردمداران بازار 
تبدیل شده است. در گروه مونتاژی ها هر دستگاه چانگان سایپا که با 
توقف تولید مواجه شده با رشد ۱۶ میلیون تومانی نسبت به ۱۰ روز 
پیش به 35۰ میلیون تومان، سراتو با رشد ۲۰ میلیون تومانی به 57۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مدل 99 با رشد 7۰ میلیون تومانی به 7۰۰ 
میلیون تومان، جک اس.5 با رشد ۴5 میلیون تومانی به 5۱۰ میلیون 
تومان و هایما اس7 ایران خودرو با رشد ۶۰ میلیون تومانی در رنگ 
سفید به 53۰ میلیون تومان )رنگ مشکی آن 55۰ میلیون تومان( 
قیمت خوردند. اینها بخشی از قیمت هایی است که طی این روزها در 
بازار خودرو مشاهده می شود و نشان از روندی نگران کننده دارد که در 

نبود کنترل و نظارت دقیق و سازمان یافته بدتر هم می شود. 
کمبودتولیدنسبتبهتقاضا

در حالی که از روز گذشته دنده معکوس نرخ ارز کشیده شد، اما 
بازار خودرو همچنان ترمز بریده و به شکلی شتابان رکوردهای جدید 
قیمتی را به ثبت می رســاند. اوایل اردیبهشت ماه بود که مسئوالن 
وزارت صمت خبر فروش پراید 9۰ میلیون تومانی را شایعه خواندند 
و اعالم کردند این خودرو نرخی باالتــر از ۶۸ میلیون تومان ندارد، 

اما اکنون دیگر به طور رســمی قیمت این خودرو که دیگر هم تولید 
نمی شود در بازار به 9۰ میلیون تومان رسیده است. دالالن که پیش 
از این نرخ ارز و البته شیوع کرونا را عامل این افزایش قیمت معرفی 
می کردند حاال به مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت محصوالت 
کارخانه هم چنگ می اندازند تا نرخ های نجومی خود را جا بیندازند. 
به نظر می رسد راهکارهای تکراری دستگیری سالطین بازار، حذف 
قیمت ها از سایت های خرید و فروش و تغییر وزیر که هیچ گاه پاسخگو 
نبوده اند این بار هم نتیجه نداده اند. حتی طرح های پی در پی فروش 
فوق العــاده و فروش فــوری کارخانه ها هم به کمک بــازار نیامده و 
قیمت ها رشد تصاعدی را در پیش گرفته اند، چراکه در این طرح ها 
هم تعداد خودروهای فروشی متناسب با نیاز جامعه نیست. بسیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی ثبات در اقتصاد ایران حکمفرما نشود 
و اصالح ساختارهای اقتصاد کالن در دستور کار قرار نگیرد نمی توان 
انتظار داشت بازارهای زیرمجموعه اقتصاد به آرامش برسند. در نبود 
ثبات و ساختاری با برنامه مشخص است که نرخ دالر بیش از انتظارات 
جهش می یابد و خودروسازان هم نمی توانند متناسب با نیاز جامعه 
محصول به بازار عرضه کنند. دولت هم برای اینکه شرکت های خود 
را از خطر ورشکستگی نجات دهد، چاره ای جز جلوگیری از واردات 
و انحصاری کردن بازار ندارد. در این میــان دالالن هم از نبود توازن 
بین عرضه و تقاضا و وجود شــکاف قیمتی بین محصوالت کارخانه 
و بازار بیشترین بهره را می برند و شــاید به عنوان عامل شرکت های 
تولیدکننده این شکاف را تا حد ممکن باال می برند. البته نگاهی به بازار 
نشان می دهد که با توجه به قیمت های اعالم متقاضیان خرید خود را 
به آینده موکول کرده اند و دیگر در بازار حضور ندارند. ولی به هر حال 
به نظر می رسد با شرایط موجود، این قیمت ها هم در بازار تثبیت شوند 

و برنامه های تعدیل نرخ هم به نتیجه نرسد. 

یک اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایــی در واکاوی 
تفاهم نامه ۲5 ساله ایران و چین گفت: ایران به عنوان یک کشور 
نمی تواند مانند یک جزیره باشد بنابراین مذاکره یا انعقاد قرارداد 
با ســایر کشــورها یک امر اجتناب ناپذیر و یک اصــل بدیهی و 
عقلی اســت. مهم این اســت که در این مذاکره یا انعقاد قرارداد 
چه چیزهایی گفته، چه قرارهایی و تعهداتی گذاشته می شود و 
ضمانت های اجرای آن چگونه است. در ماجرای سند همکاری با 
چین شاهد این هستیم که هنوز گویی رگه هایی از غلبه احساسات 
بر دانایی مشاهده می شود یعنی کسانی مطلق انگارانه آن را حیاتی 
و مثبت می بینند و به هر کســی که کوچک ترین ابراز تردیدی 
داشته باشد، هتاکی و اتهام زنی کرده و آنها را مرتبط با خارجی ها 
می دانند. از ســوی دیگر، مخالفان افراطی نیز هتاکانه این توافق 
را نشانه سرسپردگی و کشورفروشی می دانند که هر دوی اینها، 
مناسباتی است که در غیاب علم محوری راه را برای فرصت طلبی و  
رفتار جاهالنه باز می کند. فرشاد مومنی در گفت وگو با ایلنا، ادامه 
داد: در این زمینه رسانه ها باید سطح دانایی ها را ارتقا بخشیده به 
همه یادآوری کنند که اصل اینکه یک کشــور با یک کشور دیگر 
قرار داد ببندد نه تنها مذموم نیســت بلکه جزو ضروریات حیات 
جمعی است و حیاتی تر اینکه کیفیت، محتوای تعهدات متقابل، 
نحوه اجرا، میزان ضمانت های کافی بــرای اجرا و در نظر گرفتن 
تنبیهات کافی برای ناقضــان قراردادها چه میزان اســت. اینها 

موضوعاتی است که باید روی آن تمرکز شــود برای نمونه اصل 
برجام به عنوان یک توافق بد نبود، آنچه مهم است اینکه یکی از 
امضاکنندگان آن را نقض کرد و تاثیر زیادی بر ایران گذاشت اما 
ما نتوانستیم جریمه ای را متوجه کشــور خاطی کنیم. بنابراین 
حیاتی است که در این زمینه رسانه ها و نهادهای اندیشه ای به بلوغ 

فکری عمومی کمک کنند و به جای دعوا تبدیل یک مساله 
ملی به موضوع مجادله های باندی و جناحی به عناصر 
کلیدی آن حسب نحوه تاثیر بر منافع ملی توجه کنیم. 
رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مقامات 
رسمی باید این سند را به صورت تفصیلی و با تمرکز بر 
جزئیات مطرح می کردند و آرامش جامعه را با اولویت 

در نظر گرفته و توضیح می دادند که 
هنوز چیزی به عنوان دقیق و قرارداد 

حقوقی وجود ندارد و تا این مرحله اگر 
برسیم ممکن است در مورد برخی پروژه ها 

سال ها طول بکشد و این تنها یک سند 
و نقشه راه اســت و اگر قرار شود هر 

کدام از این توافق های خام اولیه که 
در مرحله کنونی بیش از حد کلی 
هستند جنبه اجرایی و عملیاتی 
داشته باشند، حتما باید از مسیر 

مجلس عبور کند. مومنی با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی 
در چارچوب سند همکاری راهبردی ایران و چین گفت: بر اساس 
این سند برآورد می شود از سوی چین حدود ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
دالر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشــیم. در تجربه های 
تاریخی جهان حتــی یک مورد هم نداریم که یک کشــور قادر به 
استفاده خردمند از ظرفیت های انسانی و مادی خود نباشد 
اما قادر باشد به صورت کارآمد از سرمایه های خارجی 
اســتفاده کند. بنابراین در این زمینه گام نخست این 
است که اگر ما به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی 
هستیم ابتدا قابلیت های داخلی خود را باید افزایش 
دهیم که نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته از خود 
نشان ندادیم، بلکه همواره جزو کشورهایی با 
باالترین رتبه در زمینه فرار سرمایه های 
انســانی و مادی خودمــان بوده ایم. 
مساله حیاتی تر آن است که تمایل 
چین استمرار ســرمایه گذاری در 
حیطه های خام فروشانه است. اینها 
موضوعاتی اســت که باید با دقت 
درباره اش صحبت شود و در سطح 
ملی توافق حاصل کنیم و پس از آن 

با طرف خارجی مذاکره کنیم.
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تشدیدفرارسرمایهبعدازموجاخیرگرانی
جایخالینگاهسیستماتیکواقتصادهوشمند

خشتهاییکهایرانیهادرخارجرویهممیگذارند

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعالم کرد که در مردادماه 35 هزار 
بسته شامل پنج قلم کاالی اساســی )تلویزیون، اجاق گاز، ماشین 
لباسشویی، جاروبرقی و یخچال( با قیمت مناسب )حدود 9 میلیون 
تومان( در اختیاز مزدوجین قرار خواهــد گرفت و باتوجه به اینکه 
قیمت این کاالها معیشتی است باید کدملی و آدرس پستی مزدوج 
در زمان نصب با اطالعات ثبت نامی تطابق داشته باشد.  به گزارش 
شاتا، محمدرضا کالمی در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و 
رصد بازار اظهار کرد: بنا بر تاکیدات سرپرست وزارت صمت مبنی بر 
ضرورت حمایت از زوج های جوان در قالب عرضه بدون واسطه اقالم 
اصلی لوازم خانگی با قیمت مناسب، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت 
با همکاری تولیدکنندگان توانمند صنعت لوازم خانگی کشور، پنج 
قلم لوازم خانگی پر مصرف با برند مشخص و با نرخ اقتصادی را در 
قالب بسته حمایتی در اختیار مزدوجین جوان کشورمان که تحت 
حمایت سازمان هایی مثل بهزیســتی، کمیته امداد، بازنشستگی 
کشور و...، هســتند، قرار گیرد. او افزود: مصوب شد فهرست افراد 

مشمول با ترتیبات تعیین شــده به این وزارتخانه ارائه تا در قالب 
تفاهم نامه موجود با شرکت های تولید لوازم خانگی اقالم مورد نیاز 
افراد تامین شــود و در این زمینه با کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و سازمان بهزیستی کشور مکاتباتی داشــته ایم. به گفته این مقام 
مسئول، مزدوجین مشمول این طرح یا خود و یا خانواده آنها باید 
تحت پوشش این دو نهاد باشند و این مزدوجین متناسب با تاریخ 
ازدواجشان برای دریافت لوازم خانگی باید معرفی شوند. سرپرست 
معاونت بازرگانی داخلــی وزارت صمت یادآوری کرد: مزدوجین با 
مراجعه به یک سامانه کاالی مورد نظر خود را مشاهده می کنند و در 
برخی استان ها نیز برای مشاهده و انتخاب حضوری نمایشگاهی برپا 
می کنیم. کالمی همچنین خبر داد که در این زمینه نشست خبری 
نیز برگزار می شود و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی 
که قراردادش برای این طرح نهایی شده اســت از مردادماه عرضه 
خود را آغاز خواهد کرد. بر اساس این گزارش، از خرداد ماه امسال 
افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از بازار 

نشان می دهد که در سال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲5 تا 3۰ درصد 
و کاالهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می شود تا 
۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در نهایت سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم کرد کــه در قیمت های 
لوازم خانگی بازنگری شده است؛ به طوری که تلویزیون حداکثر ۲۰ 
درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲5 درصد مجاز به افزایش قیمت 
نسبت به بهمن سال گذشته هســتند و تولیدکنندگان هم ملزم 
شدند قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ درج کنند که مالک بازرسی 
از واحدهای صنفی قرار گیرد. در این میان وزارت صمت طرح ویژه 
تخصیص سبد لوازم خانگی شامل پنج قلم اصلی، یعنی یخچال و 
یخچال فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی به اقشار 
آسیب پذیر را طراحی کرد که قرار است این محصوالت بدون واسطه 
و با قیمت اقتصــادی در اختیار زوج های جــوان و به صورت ویژه 
مزدوجین تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 

بهزیستی و زوج های جوان بازنشستگان لشگری قرار  گیرد.

درقالببستهحمایتیازمردادماهآغازمیشود

ارائه3۵هزاربستهلوازمخانگیبهمزدوجین

استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطباییتاکیدکرد

انعقادقرارداد؛ازضروریاتحیاتجمعی

اوجگیریدوبارهبازارخودرو

دالر خودرو را به پرواز درآورد
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خــبــرو نــظـــر
نایب رئیس مجلس:
هیچ جا نگفته ام

 فقط نان و ماست
 می خورم

نایب رئیس مجلس گفت: ما باید با وجود حجم زیادی از سرمایه 
در کشور به سمت حذف قاچاق رفته و در بخش های مختلف، 
نظام مالیاتی را عملیاتی کرده و بکوشیم فاصله طبقاتی و رانت را           
حذف کنیم که در آن صورت مردم در کنار یکدیگر زندگی مطلوبی 
خواهند داشت. علی نیکزاد افزود: من هیچ جا نگفته ام که نان و ماست 
می خورم و قطعا در منزلم بهتر از این نعمات خداوند را           میل می کنم، 
ولی برخی ها به دنبال حاشیه سازی هستند. این در حالی است که 
حتی یک نماینده هم در مجلس از من سؤال نکرد که شما نان و ماست 
می خورید؟ با آنکه من هر روز در مجلس حاضر بوده و حتی اکثر 
روزهای تعطیل هم به آنجا می روم، لذا این حرف و شایعه ای که برای 
من ایجاد شده بود نه بین نمایندگان مجلس جایگاهی پیدا کرد و نه 
برای مردم سؤال ایجاد شده بود؛ هرچند که در کشورمان برخی مردم 
وجود دارند که حتی نان و ماست هم برای خوردن پیدا نمی کنند که 
حق آنان اینگونه نیست. عقال و بزرگان مجلس می خواهند دست به 
دست یکدیگر داده و امر مقام معظم رهبری را           که هر کس استنباطی 
از آن دارد را           عملیاتی کرده و کارها را           پیش ببریم، اما دولت و وزرا 
بدانند که مجلس و کمیسیون های آن تا یک حدی صبر دارند. وی 
خاظر نشان کرد: به صورت میانگین 4۲ درصد در انتخابات مجلس 
مشارکت مردمی داشته ایم اما استنباط من آن است که حدود 
۶۰ درصد باقیمانده ملت ایران هم منتظر هستند تا عملکرد مجلس 
فعلی را           ببینند؛ مردم، ما را           به مجلس نفرستادند که در آنجا بنشینیم 
که اگر این گونه بود نمایندگان دوره قبلی مجلس هم بودند که این 
کار را           انجام دهند.طبق فرمایش مقام معظم رهبری کشور هم اکنون 
مریض است که بیماری کرونا دارد اما در برابر مریضی، قدرت و بنیه 
قوی بدنی هم دارد و آنها که این گونه هستند قطعا کرونا را           شکست 
خواهند داد. نیکزاد تصریح کرد: هم اکنون هر کمیسیون سه موضوع 
اضطراری مردم را           در دستور کار خودش قرار داده است تا ما بتوانیم 
۱۳-۱۲ موضوع اساسی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند را           
حل و فصل کنیم. با آنکه مقام معظم رهبری فرموده اند که فرهنگ 
مظلوم واقع شده است، اما با توجه به مشکالت فعلی اولویت ویژه ای 
در شرایط فعلی برای اقتصاد، معیشت و گرانی و تورم قائل شده ایم. اما 
با توجه به متخصصین بسیار خوبی که در کمیسیون فرهنگی حضور 
دارند، انتظار رفع مشکالت این حوزه را           هم داریم. ما باید معیشت، 
اقتصاد، گرفتاری مردم و غذای آنان و ازدواج جوانان و تامین مسکن 
آنان را           و در مجموع در بحث کالن عبور از گرفتاری کرونا و تاثیر آن بر 
اقتصاد ایران را           رفع کنیم. نایب رئیس مجلس اظهار داشت: مجلس 
تا حدی صبر دارد و عمال دیگر نمی توانیم از ابزارهای قانونی خود 
استفاده نکنیم. در حالی که مجلس نماینده محور است؛ مجلس 

دستوری اداره نمی شود؛ چراکه این مجلس نماینده محور است.

    محمد فاضلی   
استاد دانشگاه

یــادداشـــت
سناریوی بدبینانه 

همکاری ٢5 ساله با چین 

این یادداشت اختصاص دارد به خالصه آن چه که می تواند 
سناریوی بدبینانه  درباره همکاری ۲۵ ساله با چین تلقی شود.  
سناریوی بدبینانه – به مانند سناریوی خوش بینانه، از نگاه 
سیاستگذاری که از طرف ایران مایل به امضای این برنامه باشد و 
برای حل مسائل به آن نظر دارد - می تواند شامل بندهای زیر باشد: 
ابعاد اقتصادی  یک. چین به دلیل فاش شدن برنامه و خسارتی که 
به روابط تجاری اش با کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا یا 
روسیه وارد می کند، اصالً زیر بار امضای برنامه نرود. بقیه موارد به 
شرط امضای برنامه توسط چین قابل بررسی است. دو. انتقال نفت 
به چین و انباشت منابع مالی ایران در بانک های چینی از روز اول 
اجرای برنامه آغاز می شود اما بازگشت سرمایه ها در قالب طرح ها 
و اقدامات چین، زمان بر است. هر نوع تعلل چین، سبب عدم توازن 
در منافع برنامه برای دوطرف می شود. سه. انتقال نفت به چین 
آغاز می شود و معادل آن منابع مالی در بانک های چینی به نام 
ایران ذخیره می شود، اما طرف چینی در اجرای تفاهم نامه – به 
دالیل مختلف از جمله تحریم های احتمالی علیه شرکت های 
چینی – تعلل می کند. طرف چینی هم چنین از افزودن سرمایه 
چینی به منابع مالی ناشی از فروش نفت ایران خودداری کرده یا 
به نسبت مناسب این کار را انجام نمی دهد. چهار. شرکت های 
چینی فعالیت در ایران را شروع می کنند اما به همان دلیل که 
دفعات قبلی پروژه های ایرانی رها کردند )تحریم های آمریکا( 
باز هم طرح ها نیمه کاره رها می شوند. پنج. کشورهای ثالث 
)باالخص کشورهای میزبان ابتکار کمربند-جاده( از پذیرش 
همکاری مشترک ایران و چین در خاک خودشان به دلیل بیم از 
تحریم های آمریکا امتناع می کنند. شش. شرکت های چینی در 
پروژه های ساخت بزرگراه، سد، نیروگاه، ریل و ... وارد می شوند که 
Low-( دارای فناوری پایین )همگی )جز در بخش هایی اندک

tech( محسوب می شوند و عمال ارتقای فناوری برای ایران 
صورت نمی گیرد و فقط بخشی از منابع مالی حاصل از فروش 
نفت ایران، در قالب پروژه های فناوری پایین به کشور برمی گردد. 
هفت. چین عماًل از ورود به همه طرح هایی که در تضاد با منافع 
راهبردهای شریک های تجاری بزرگ خود در جهان یا منطقه – 
نظیر آمریکا، عربستان و ... – است خودداری می کند؛ طرح هایی 
که ظرفیت استفاده از کریدورها یا مزایای خطوط لوله، برق، 
بنادر، نفت و ... را می دهند. هشت. طرح ساخت مخازن ذخیره 
نفت ایران در چین یا ساخت پاالیشگاه هایی در چین که از نفت 
ایران استفاده می کنند، به دلیل مخالفت آمریکا یا تاثیر بر منافع 
عربستان و مخالفت شان و در نتیجه تاثیر بر روابط تجاری چین با 
آمریکا و عربستان، به مرحله اجرا نرسند. نه. زمان اجرای پروژه ها 
توسط چین در خاک ایران به قدری طوالنی می شوند که عمال 
برای درمان دردهای شدیدی که سیاستگذار ایرانی برای درمان 
آنها در کوتاه مدت فشار احساس می کند، به کار نمی آیند. ده. 
منافع اقتصادی حاصل از برنامه همکاری برای طرف چینی به 
اندازه ای نخواهد شد که برای جبران هزینه های حمایت کردن از 
ایران در عرصه بین المللی انگیزه مؤثری باشد. یازده. شرکت های 
ایرانی و نظام فنی-مهندسی و تجهیزات اساسا غربی در صنعت 
هوایی، نیروگاه ها و ... پذیرای فناوری چینی نیست و هزینه تغییر 
از میراث غربی به فناوری چینی بسیار باال باشد به نحوی که عمال 
حاصلی برای ایران نداشته باشد. دوازده. هزینه های همکاری با 
ایران برای چین به اندازه ای باشد که هرگونه بازنگری در ابتکار 
کمربند-جاده )OBOR( و تقویت نقش ایران در آن برای چین 
غیراقتصادی و هزینه زا باشد. سیزده. طرف چینی ممکن است 
به تداوم ارسال نفت از سوی ایران – به علل مختلف – اطمینان 
نداشته و از ایجاد زیرساخت های پاالیشگاهی یا ذخیره سازی 
متناسب با مقدار نفتی که ایران مایل به فروش آن است خودداری 
کند. چهارده. چین تمایلی به وابسته کردن خود به نفت وارداتی 
از ایران نداشته و از همین رو خریدار کل نفت ایران نباشد و از 
سرمایه گذاری مورد نیاز ایران برای توسعه میادین نفتی امتناع 
کند. پانزده. نوع صنایع صادرات گرای چین و تقابل آن با صنعت 
مبتنی بر جایگزینی واردات ایران، می تواند به فشار سنگین تر بر 
صنایع داخلی، از دست رفتن مشاغل بیشتر و نابسامانی افزون تر 

در اقتصاد ایران منتهی شود.

دریـــچــه
یک نماینده سابق مجلس:

اجرای طرح کوپن ضروری است 
یک نماینده سابق مجلس گفت: با شرایط اقتصادی که 
هم اکنون کشور دارد بدون شک اجرای طرح کوپنی کردن 
یا الکترونیکی کردن کاالهای اساسی برای کمک به اقشار 
ضعیف ضروری است. سید محمدجواد ابطحی در خصوص 
طرح مجلس برای کوپنی کردن کاالهای اساسی و توزیع کاالها 
به شکل کوپنی یا به صورت کارت الکترونیک، اظهار کرد: سابقه 
اجرای چنین طرحی به سال ۱۹۳۰ در آمریکا بر می گردد که 
وقتی فشار اقتصادی به مردم زیاد شد و شکاف طبقاتی عمیقی 
به وجود آمد دولت برای کمک به اقشار ضعیف، توزیع کاالهای 
اساسی را به شکل کوپن کرد. بنابراین سهمیه بندی کاالها و 
توزیع آن بین مردم به شکل کوپن یا کارت الکترونیکی در مواقع 
اضطرار است و یک اصل نیست. وی افزود: اگر شرایط اقتصادی 
عادی باشد به هیچ وجه با طرِح کوپنی کردن کاالهای اساسی 
موافق نیستیم، اما وقتی اضطرار به وجود آمد و مردم از نظر 
اقتصادی تحت فشار بودند، باید این کار انجام شود. معتقدم 
هم اکنون شرایط کشور به گونه ای است که باید این طرح انجام 
شود و یکی از راه های کنترل قیمت ها این است که با کمکی 
که به خانواده های محروم و نیازمند می شود، الگوی مصرف 
بهینه و قیمت ها کاهش می یابد.این نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی گفت: در بودجه ۹۸ که ۱۳ میلیارد دالر را 
تعیین کردیم هدفمان همین بود که با دالر 4۲۰۰ تومان به 
اقشار محروم جامعه رسیدگی شود و تاکید کردیم که یکی از 
راه های رسیدن به این هدف سهمیه بندی کردن کاالها است 
که دولت موافقت نکرد. ابطحی تصریح کرد: نخستین وظیفه 
مجلس توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه است که بنده 
هم به نمایندگان جدید مجلس تاکید کردم که یک طرح 
دوفوریتی برای این منظور در نظر بگیرید. منتهی مشکلی که 
در اجرای طرح کوپنی کردن کاالهای اساسی وجود دارد این 
است که بانک اطالعاتی جامعی برای شناسایی خانواده های 
محروم نداریم و این مشکل ممکن است این طرح را در اجرا با 
نقصان مواجه کند. وی ادامه داد: در مجلس تاکید داشتیم که 
مردم اطالعات بانکی خود را ارائه دهند و دولت سامانه ای را در 
این خصوص تعریف کند که متاسفانه این مهم محقق نشد که 
اگر می شد دهک های مورد هدف شناسایی می شدند و امروز 
به راحتی با اجرای این طرح، عدالت در توزیع کاالها به وجود 
می آمد تا اینگونه نباشد که کسی که کارخانه سنگ بری دارد 
سهمیه بندی کاال شامل این فرد بشود، اما کارگر همان کارخانه 

سنگ بری شامل حالش نشود.

فـــــرارو
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی خبر داد

برگزاری جلسات محرم
 با پروتکل های سختگیرانه

  نذری ها تغییر ماهیت می دهند
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم ها با 
رعایت ضوابط برای حفظ سالمتی مردم است، گفت: برای رعایت این 
ضوابط، سختگیری خواهیم کرد تا این مراسم ها که مطالبه مردم است 
به بهترین وجه برگزار شود. حجت االسالم محمد قمی در حاشیه در 
حاشیه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه گزاره »با کرونا باید زندگی کرد و ادامه دارد« به معنای عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی نیز اظهار داشت: با وجود بیماری کرونا زندگی 
تعطیل نیست و تمام مراقبت ها و مراعات ها نیز باید صورت گیرد و تا زمانی 
که کرونا وجود دارد. یاد گرفتیم که باید مراقبت ها را سختگیرانه دنبال 
کنیم تا بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم. وی با بیان اینکه محّبت 
و روضه های سیدالشهدا)ع( جزیی از فرهنگ ماست و مانند شیر و شکر، 
فرهنگ عاشورایی در فرهنگ ایرانی ما نهفته است، تصریح کرد: این 
روضه ها تعطیل بردار نیست و حتما مردم با فرهنگ و غنی ایران بلد هستند 
و دستگاه های حاکمیتی نیز آماده هستند تا با تمهیدات الزم، زمینه های 
برگزاری با مراعات کامل جلسات محرم را فراهم کنند. قم افزود: جلسات 
محرم در فضای باز یا فضای سرپوشیده با سقف های بلند و با رعایت 
ضوابطی مانند استفاده اجباری از ماسک و ... می تواند اجرائی شود و ما 

برای رعایت این ضوابط هستیم.
   رعایت ضوابط بهداشتی در هیات ها با سختگیری

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم ها با 
رعایت ضوابط برای حفظ سالمتی مردم است، گفت: برای رعایت این 
ضوابط، سختگیری خواهیم کرد تا این مراسم که مطالبه مردم است 
به بهترین وجه برگزار شود. عزاداری سیدالشهدا)ع( مردمی است و 
دستگاه های حاکمیتی وظیفه تسهیل رعایت پروتکل ها را برعهده دارند. 
وی اضافه کرد: از روز نخست شیوع کرونا هیات های مذهبی پشت سر 
و کمک رسان ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده اند و هیاتی ها، مسجدی ها، 
روحانیت و جهادی ها همگی وظیفه حمایت و پشتیبانی خود را انجام 
دادند و کمک کردند در محرم هم کمک خود را به مراعات ضوابط می دانیم. 
قمی گفت: پروتکل های خوبی با همکاری وزارت بهداشت برای جلسات و 
دسته های عزاداری و دیگر اجزای محرم در نظر گرفته شده است تا ان شاءا... 

جلسات برگزار شود.
   برگزاری مراسم عرفه در فضای باز

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ادامه داد: در خصوص مراسم عرفه 
براساس روایات اساساً باید در محیط روباز برگزار شود و ان شاءا... امسال با 
هماهنگی با آستان های مقدس و امامزادگان این امر را اجرائی خواهیم 
کرد تا نمونه ای برای هیات ها و مردم باشد که ببینند امکان برگزاری جلسه 
با رعایت ضوابط وجود دارد.  قمی با اشاره به برنامه های هیات های بزرگ و 
پرجمعیت گفت: بنا نیست جلسات این هیات های تماما در فضای مجازی 
باشد و قطعا در محیط های سفید و سبز که مشکلی نیست، اما در محیط 

های دیگر با رعایت ضوابطی برگزار می شود.
   تغییر ماهیت نذری های محرم

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری 
فارس در خصوص برنامه ریزی برای نذورات  و تبرعات مردم در ماه محرم 
باتوجه به اینکه برخی وقف است، گفت: امسال توصیه بر این است که 
نذورات به سمت اقالم بهداشتی یا سبدهای ارزاق مواد غذایی سوق پیدا 
کند تا به دست محرومان و مستضعفان برسد و اگر بنا شد به سمت طبخ 
غذا حرکت کنند نیز ضوابط سختگیرانه ای وجود دارد و توصیه بر این 
است که در آشپزخانه ها، ضابطه مند انجام شود. البته در خصوص تغییر 
ماهیت نذورات و موقوفات با توجه به شرایط خاص امسال استفتائات از 
مقام معظم رهبری و سایر مراجع انجام شده است که به زودی پاسخ ها 

منتشر خواهد شد.

  توافق برجام امروز بیش از هر زمان دیگری 
ضربه پذیر شده و خروج آمریکا، عدم عمل به 
تعهدات از سوی اروپا و کاهش پله پله تعهدات 
از سوی ایران باعث شده تا امید ها به برجام 
کمرنگ تر شود؛ مجموع این مسائل و راهکار 
خروج را با توجه به احتمال رای آوری بایدن در 

آمریکا چگونه تحلیل می کنید؟
خیلی خوشبینانه است که از حاال بگویم ترامپ رای 
نمی آورد و هنوز قضاوت در این باره زود است. به هر حال 
برجام توافق مهمی در تاریخ سازمان ملل و شورای امنیت 
است. چرا که باعث شد قطعنامه هایی که علیه یک کشور 
صادر شده بود و ادامه آن می توانست به یک بحران بزرگ و 
جنگ در منطقه تبدیل شود از طریق مذاکره و دیپلماسی 
به یک توافقی برسد. البته طی برنامه ای قرار بود که 
خواسته های طرفین طی ۸ سال انجام شود. اما متاسفانه 
در راه اجرای این توافق سنگ اندازی شد و نهایتا با خروج 
آمریکا امروز برجام در شرایط مناسبی قرار ندارد و می شود 
گفت که وضعیت برجام در حال سکرت است یعنی امیدها 
به اینکه برجام بتواند ادامه حیات بدهد خیلی باال نیست. با 
این حال طبیعی است که همه کشورها و طرف های توافق 
منهای آمریکا که در همان کشور هم اختالف وجود دارد 
مخالف ادامه چنین توافق و برنامه ای باشند. در ایران نیز 
کارشناسان و عمده کسانی که به امنیت ملی، تمامیت 
ارضی، منافع مردم و به خصوص منافع عمومی باور دارند 
معتقدند که برجام باید بماند و اگر به طور کامل از دست 
برود می تواند آینده ایران را با مخاطرات عظیمی مواجه 
کند که معلوم نیست آیا در آینده می تواند استقالل، 
تمامیت ارضی  و وحدت ملی خود را حفظ کند یا خیر. 
بنابراین حفظ برجام برای ما یک امر حیاتی است و برای 
دنیا نیز توافقی بسیار مهم است که شکست آن می تواند 

آثار بسیار زیادی بر روابط بین الملل داشته باشد.
  چندی پیش مجلس طرح دو فوریتی را در مورد 
لزوم خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی به 

تصویب رساند که بازتاب هایی 
داشت؛ اساسا اینکه ایران در 
چنین شرایطی بخواهد اجرای 
داوطلبانه را کنار بگذارد چه 
تبعاتی برای کشورمان در پی 

خواهد داشت؟
البته من بعید می دانم که این 
افکار ناپخته و غیرکارشناسی 
برسد.  عملی  نتیجه  به  شده 
چراکه خروج ایران و توقف اجرای 
پروتکل الحاقی نقض برجام به 
حساب می آید و طبیعتا می تواند 
مجددا ایران را به شورای امنیت 
بازگرداند که خواست آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و قدرت هایی است 
که به دنبال از بین بردن برجام 
هستند. تعجب آور است که برخی 
در داخل با این خواسته دشمنان 
برجام، تمامیت ارضی و وحدت و 
استقالل ایران همگامی می کنند. 
لذا فکر نمی کنم این به نتیجه برسد 

چرا که کامال برخالف منافع ملی ایران است و مطمئنم 
که وزارت امور خارجه، دولت و  نهادهایی که در کشور بر 
اساس کار کارشناسی و نگاه ملی کار می کنند با این کار 

موافق باشند.
  اروپایی ها بارها در یک فرافکنی آشکار اعالم 
کردند که تا حد توان به تعهدات خود پایبند بودند 
و توپ را به زمین ایران انداختند؛ این در حالی است 
که مقامات کشورمان بسیار بیان کردند اروپایی ها 
از عمل به تعهدات خود عاجزند؛ این فرافکنی 

اروپایی ها از چه رو است؟
اروپا در منگنه ای میان ایران و آمریکا قرار گرفته و به قول 
معروف ساندویچ شده است. خب فشار آمریکا طبیعتا 

بسیار باال است و اروپایی ها نمی توانند آن را پس بزنند. 
از طرف دیگر انتظارات اروپایی ها از ایران انتظارات 

روشنی است. برجام تنها یک توافق 
در خأل نبوده که فقط به آثار بخش 
هسته ای آن توجه کرد. همانطور 
که در مقدمه برجام آمده انتظارات 
اروپایی ها نیز این بوده که برجام به 
صلح و امنیت در خاورمیانه منجر 
شود. درگیری ها، جنگ های نیابتی 
و کشمکش ها در این منطقه پایان 
پیدا کند. با این حال علت اینکه 
پرونده ایران به شورای امنیت رفت 
این بود که طرف های دیگر ادعا 
می کردند برنامه هسته ای ایران 
برای صلح و امنیت منطقه ای جهان 
مخاطره آمیز است. بنابر این هدف 
برجام این بود که صلح و امنیت 
در منطقه حفظ و احیا شود. اما 
اروپایی ها بر این باور هستند که 
ایران در این راستا همکاری نکرده 
است. از طرف دیگر آمریکایی ها 
به خصوص تندروهایی مثل ترامپ 
صهیونیستی  رژیم  تیمش،  و 
و عربستان موافق اجرای برجام 
نبودند. در نتیجه اروپایی ها در 
این وضعیت خیلی توانایی اجرا 

نداشتند اما اروپایی ها باالخره تاکنون تالش کردند که 
برجام حداقل از نظر حقوقی باقی بماند و خواسته های 
آمریکا برای اینکه برجام به شورای امنیت برود و مجددا 
تحریم های بین المللی بر ایران احیا شود تامین نگردد. 
از این رو  به نظر می رسد که اروپایی ها تا اندازه زیادی 
کمک کردند و نمی شود گفت که خیلی بیکار بودند. البته 
اروپایی ها قادر نبودند به دلیل فشار آمریکا  آنچه را که 
در برجام آمده را اجرا کنند. البته 
طی این سال ها اتفاقاتی نیز بین 
ایران و کشورهای اروپایی فرانسه، 
آلمان  و انگلیس که ۳ طرف اصلی 
اروپایی برجام هستند نیز رخ داد و 
مناسبات ما با این سه کشور نیز 
چندان دوستانه نبود و اتباعی از 
آنها در ایران زندانی هستند که به 
بهبود روابط ایران و این کشورها 
کمک نمی کند تا این کشورها 
بتوانند در بین افکار عمومی خود 

از برجام حمایت کنند.
  در ابتدای برجام که هنوز 
در آمریکا اوباما روی کار بود 
شاهد بودیم با وجود عمل 
تمام و کمال ایران به تعهداتش 
اروپایی ها آن زمان نیز بیش از 
عمل سخن می گفتند؛ اساسا 
اروپایی ها  که  تناقض  این 
نمی توانند  یا  نمی خواهند 
تعهدات خود را اجرا کنند را 

چگونه تحلیل می کنید؟
نگرانی های متقابلی وجود دارد و اینگونه نیست که در 
اتحادیه اروپا نیز نسبت به برجام اجماع وجود داشته 
باشد. همانطور که در ایران اجماع وجود نداشت و برخی 
از همان ابتدا کلنگ به دست گرفته بودند که ریشه برجام 
را بزنند. هرچند که نباید از دولت ها و گروه هایی که 
مخالف برجام بودند و همچنین نفوذ رژیم صهیونیستی  
و کشورهای عربی نیز غافل بود. در زمان اوباما نیز طبیعتا 
کنگره و حزب جمهوری خواه در سنا کامال مخالف 
برجام بودند و اجازه ندادند که برجام در کنگره به تصویب 
برسد و این توافق فقط در سطح اوباما و ایران باقی ماند. 
لذا برجام دشمنان زیادی در همه طرف ها از جمله 

داخل ایران، منطقه، اروپا و آمریکا داشت. اکنون نیز 
همان وضعیت برقرار است و اینکه انتظار داشته باشیم 
اروپایی ها تمام و کمال بتوانند 
در کنار ایران قرار بگیرند همانطور 
که پیشتر اشاره کردم امری 
غیرممکن و محال است، چرا که 
هم اروپایی ها توانایی الزم را ندارند 
و هم اینکه ایران حاضر نیست 
انتظارات آنها را برآورده کند. چون 
دولت توانایی ندارد که سیاست 
خارجی را مدیریت کند اجماعی 
برای پیشبرد برجام وجود نداشت 
و دولت قادر نبود با مذاکراتی که با 
طرف های خارجی داشت اعتماد 
آنها را جلب کند و همین باعث شد 
همانقدر که ما نسبت به اروپایی ها 
بی اعتماد شدیم اروپایی ها نیز 
نسبت به ایران دچار بی   اعتمادی 

شوند.
نوامبر  انتخابات  تاثیر     
آمریکا را بر برجام و تحوالت 
پیرامون آن چگونه می  بینید 
و اساسا تحول شگرفی حاصل 

خواهد شد؟
من معتقدم که اگر آقای بایدن 
روی کار بیاید می شود گفت که 
امکان دارد زمینه بازگشت آمریکا به مذاکرات فراهم 
شود، البته این گفته بدین مفهوم نیست که آمریکا کامل 
به برجام بازمی گردد بلکه تحریم های آمریکا می تواند 
در پی یکسری مذاکرات کاهش پیدا کند و زمینه اینکه 
دوباره توافقاتی انجام شود بوجود آید، اما اگر آقای ترامپ 
باقی بماند باید مقداری احساس نگرانی کرد و ممکن 
است که در دور دوم ترامپ اگر همچنان این وضعیت 

ادامه داشته باشد و مذاکراتی بین 
ایران و آمریکا شروع نشود ممکن 
بیشتری  مخاطرات  که  است 
فراروی برجام و وضعیتی که بر 
سر برنامه هسته ای ایران است 
بوجود آید، البته اکنون فکر 
می کنم که تا انتخابات آمریکا 
هنوز زمان باقی است و دیپلماسی 
هنوز می تواند کار کند چرا که 
االن دولت ترامپ نیازمند آن 
است که در داخل آمریکا وجهه 
بهتری پیدا کند و ممکن است 
که اگر دیپلماسی ایران درست 
عمل کند با هماهنگی اروپایی ها 
و کشورهایی مثل روسیه و چین 
بتواند امتیازاتی را برای حفظ 
برجام بگیرد و دولت بعدی چه 
آقای ترامپ باشد و چه  بایدن 
زمینه بهتری در دولت بعدی 

برای ادامه مذاکرات فراهم شود.
   تاثیر دیپلماسی منطقه ای 

ایران در مواجهه با کشورهای همسو و مخالف را 
چگونه تبیین می کنید؟

همه کشورهای عربی که در منطقه هستند به غیراز 
سوریه که وضعیت خاصی دارد و ایران با آمریکا رابطه 
خوبی دارند. درست است که برخی کشورها مثل قطر و 
عربستان ممکن است که با هم اختالفاتی داشته باشند. 
اما قطر، عربستان و عمان همه هم پیمان نظامی آمریکا 
هستند، لذا چنانچه بین ایران و آمریکا نوعی تشنج زدایی 
صورت بگیرد باید منتظر باشیم که بین این کشورها در 
گسترش روابط با ایران رقابت ایجاد شود و سعی کنند از 
هم پیشی بگیرند. حال اینکه قطر، عمان و تا اندازه ای 
کویت فرصت بهتری دارند و به نظر می رسد که امارات، 

عربستان و بحرین نیز اشتیاق بیشتری برای بهبود رابطه 
با ایران پیدا کنند. از طرفی برای عراق که برای ارتباط با 
ایران از سوی آمریکا تحت فشار است فرصت های بهتری 
فراهم می شود و می تواند روابط ایران با عراق را گسترش 
دهد. در مورد لبنان نیز اگر فشار آمریکایی ها کاهش پیدا 
کند می تواند روابط خود را با ایران گسترش دهد. در مورد 
سایر کشورهای منطقه مثل افغانستان و پاکستان نیز 
فرصت های بهتری پیدا شده و روابط مان با این کشورها 
گسترش پیدا می کند. بنابراین اگر نوعی تشنج زدایی 
بین ایران و آمریکا صورت بگیرد سیاست ایران در مورد 
گسترش روابط با همسایگان نیز جاده ها و مسیرهای 
بهتری پیدا می کند و ایران می تواند موقعیت خود را در 

خاورمیانه بهبود ببخشد.
   تحلیل های مختلفی در مورد قرارداد ۲5 ساله 
ایران و چین مطرح می شود از کسانی که این 
قرارداد را به نفع منافع ملی و اقتصاد کشور 
می دانند تا آنهایی که مخالفت خود را به انحای 

مختلف بیان می کنند تحلیل شما چگونه است؟
من معتقدم که در این موضوع نباید افراط و تفریط کرد. 
در اصل در دنیای امروز همه کشورها دنبال توافقات 
ساختاری و راهبردی با شرکای اقتصادی خود هستند. 
از این جنبه این موضوع ایده بسیار خوبی است. اما 
مشکلی که وجود دارد و ممکن است که باعث نگرانی 
شود اینکه چون سیاست خارجی ما یک سیاست 
خارجی متوازن و همه جانبه نیست، وقتی با یک قدرت 
بزرگ وارد توافق می شویم در حالی که همزمان  با سایر 
قدرت ها در تشنج بسر می بریم ممکن است ناچار شویم 
امتیازات بیشتری دهیم. در نتیجه باید به  نگرانی ها 
توجه داشت. اصطالحا می گویند روابط بین الملل بر 
اساس سیاست Real Politic استوار است. یعنی 
کشوری عاشق چشم و ابروی کشور دیگر نیست و هر 
کشوری به دنبال منافع خود است. لذا وقتی کشوری 
ببیند که طرف مقابل ضعیف تر است و امکانات کمتری 
دارد خواسته های بیشتری را طلب 
می کند. از آنجایی که ما در تحریم 
هستیم، اگر بخواهیم وام بگیریم 
امکانات الزم را نداریم. حال اگر 
چینی ها به ما وام بدهند با بهره 
۱۲ درصد خواهد بود. در حالی 
که این بهره در دنیا معموال ۲ تا 
۲/۵ درصد است و این یک فاجعه 
است. به هر صورت باید به نگرانی ها 
توجه داشت و جزئیات توافقات 
را دید و ببینیم که در نهایت 
پیشنهادات چینی ها چه خواهد 
بود. این چیزی که در حال حاضر 
منتشر شده پیشنهادات طرف 
ایرانی است و باید ببینیم پیش 
نویس متقابلی که چینی  ها ارائه 
می کنند چگونه است و آن زمان 
نسبت به آن قضاوت کرد. فعال 
زود است نسبت به اینکه این توافق 
منافع ایران را در بر خواهد گرفت 
یا خیر به دقت اظهار نظر کرد. من 
فکر می کنم مقداری در این مورد افراط و تفریط صورت 
می گیرد و در ایران همه چیز به سرعت سیاسی می شود 
و گروه ها بنابر مواضع سیاسی خود بدون اینکه توافقی 
را بخوانند موضع گیری می کنند. قدرت ها و رسانه های 
خارجی نیز در این مساله دخالت دارند  و قضیه را از جاده 
بررسی منطقی و کارشناسی خارج می کنند که اکنون 
نیز به نظر می رسد که این اتفاق افتاده است. باید پیش 
نویس طرف ایرانی و چینی را دید و آن زمان ببینیم که 
در نهایت این  می تواند چه دستاوردهایی را برای ایران 
داشته باشد. از اصل توافق می  شود دفاع کرد اما با توجه 
به شرایط حال حاضر در روابط خارجی ایران باید نگران 

بود که منافع ایران حفظ شود.

خروج ایران و 
توقف اجرای 
پروتکل الحاقی 
نقض برجام به 
حساب می آید و 
طبیعتا می تواند 
مجددا ایران 
را به شورای 
امنیت بازگرداند 
که خواست 
آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و 
قدرت هایی است 
که به دنبال از 
بین بردن برجام 
هستند

فعال زود است 
نسبت به اینکه 
توافق با چین 
منافع ایران را 
دربرخواهد گرفت 
اظهار نظر کرد. 
فکر می کنم مقداری 
در این مورد 
افراط و تفریط 
صورت می گیرد 
و در ایران همه 
چیز به سرعت 
سیاسی می شود 
و گروه ها بنابر 
مواضع سیاسی 
خود بدون اینکه 
توافقی را بخوانند 
موضع گیری 
می کنند

اگر دیپلماسی 
درست عمل 
کند با هماهنگی 
اروپایی ها و 
کشورهایی مثل 
روسیه و چین 
بتواند امتیازاتی 
را برای حفظ 
برجام بگیرد و 
دولت بعدی چه 
آقای ترامپ باشد 
و چه  بایدن زمینه 
بهتری در دولت 
بعدی برای ادامه 
مذاکرات فراهم 
شود

آرمان ملی- حمید شجاعی: همین چند وقت پیش بود که کشورهای مختلف طرف قرارداد در توافق برجام در سالگرد این توافق بیانیه های مختلفی منتشر کرده و در آن خواستار 
حفظ برجام شدند. این در حالی است که طی سال های اخیر شاهد بی   عملی و بی   تحرکی اروپایی ها نسبت به عمل به تعهداتشان بوده ایم. اینکه برجام به عنوان یک توافق و دستاورد 
بین المللی باید حفظ شود امری مطلوب است اما برای حفظ آن نیز باید هزینه هایی پرداخت گردد و کمترین هزینه نیز عمل کشورهای طرف این توافق به تعهداتی است که در خود 
برجام قید شده است. پس از خروج آمریکای ترامپ از برجام این اروپایی ها بودند که بیش از گذشته از انجام تعهدات خود سر باز زده اند. البته آنها در مقام سخن و انتشار بیانیه ید 
طوالیی دارند اما در عمل آنچنان که باید و شاید مرد میدان نبوده اند. از این رو است که تحلیلگران بین المللی ماه ها است بر این گزاره صحیح پای می فشارند که  اروپا تحت فشارهای 
آمریکا توانایی انجام تعهدات خود را ندارد. با همه این اوصاف اینکه ایران با عمل به همه تعهدات خود حق به جانب خواهان مطالبات خود از طرف های برجام است نشانه عقالنیت 
دست اندرکاران این امر است. اما اینکه عده ای بخواهند در حرکتی شتاب زده بحث توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به میان بیاورند نه تنها حرکت بر محور منافع ملی نیست 
بلکه مضرات آن بیش از منافعش خواهد بود. بهتر آن است که بر روال قوانین بین المللی پیش برویم و ضمن مطالبه مقتدرانه حق خود از طرف های برجام بهانه ای هم دست غربی ها 
به خصوص آمریکا ندهیم. برای بررسی شرایط فعلی برجام، علل عدم عمل به تعهدات از سوی اروپایی ها، دیپلماسی منطقه ای و قرارداد ۲5 ساله ایران و چین »آرمان ملی« با قاسم 

محبعلی مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه و تحلیلگر بین الملل به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

     قاسم محبعلی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

توقف اجرای پروتکل 
الحاقی نقض برجام 

شمرده می شود
    بایدن بیاید آمریکا به مذاکرات برمی گردد

    همکاری کامل اروپایی ها با ایران محال است
    در مورد قرارداد ۲5 ساله نباید افراط و تفریط کرد 

    اروپا به دلیل فشار آمریکا قادر به انجام تعهدات نیست
    تشنج زدایی با آمریکا موجب گسترش روابط با همسایگان می شود
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آرمان ملی - علی بهاری: اندیشه فقهی امام 
خمینی)ره( را یکی از مهم ترین تفاوت های ایشان 
با فقهای پیشینی اش عنوان کرده اند. توجه به 
عنصر زمان و مکان، عنایت به اقتضائات عرف زمانه 
و درهم آمیختن اجتهاد جواهری با عنصر مصلحت 
از ویژگی های برجسته مکتب فقهی ایشان است. 
برای بررسی بیشتر این موضوع »آرمان ملی« با 
دکتر علی شیرخانی، دانش آموخته حوزه علمیه، 
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس انجمن 
مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم گفت وگویی انجام 

داده است که در ادامه می خوانید. 
به عنوان اولین سوال، ویژگی های مکتب 
فقهی امام و همچنین تفاوت های این مکتب 
با اندیشه فقهی فقهای پیش از ایشان را برای 

مخاطبان بیان کنید. 
درباره فقه تعاریف و تعبیر های متعددی وجود 
دارد. اما آنچه میان فقها مشهور است معموال فقه 
را به عنوان احکام فرعیه مطرح کرده اند. اما امام 
خمینی فقه را این گونه نمی دید. ایشان در رساله  
اجتهاد و تقلید فقه را این گونه مطرح می کند: »هو 
قانون المعاش والمعاد وطریق الوصول إلی قرب 
الّربّ  بعد العلم بالمعارف؛ فقه، قانون زندگی و معاد 
و راه نزدیکی به خداست بعد از دانستن معارف 
االهی«، )االجتهاد و التقلید، ص۱۲(. در واقع امام با 
این تعریف، دایره فقه را گسترده می کند، به خالف 
نظر کسانی مثل دکتر سروش که در کتاب »مدارا 
و مدیریت« اصال فقه را به عنوان علم قبول ندارد و 
آن را حداکثر فن بیان احکام شرعیه فرعیه می داند. 
دیگر علما معموال فقه را »علم به احکام شرعیه 

فرعیه از ادله تفصیلیه« تعریف کرده اند. 
  منظور آقای سروش چیست از اینکه فقه 

علم نیست؟ 
اینکه صرفا برای بیان احکام است  یعنی 
و دیسیپلین ندارد، لذا به عرصه مدیریت وارد 
نمی شود و مدیریت فقهی، مدیریت علمی نیست. 
ولی امام فقه را گسترده می داند؛ به گونه ای که چه 
بسا شامل حوزه اعتقادات و اخالق هم بشود. چون 
همانطور که می دانید اسالم شناسان معموال معارف 
اسالمی را در سه دسته عقاید، مناسک فقهی و 
اخالق مطرح می کنند و با توجه به اینکه امام از 
عبارت قانون معاش و معاد استفاده می کند، شاید 
بتوان فقه امام خمینی را دربرگیرنده نظام اعتقادی 
و اخالقی اسالم هم دانست. با توجه به اینکه در 
عقاید، ما معموال با هست و نیست ها مواجهیم و 
در فقه، با بایدها و نبایدها، ظاهرا نمی توان گفت 
فقه امام شامل عقاید هم می شود. چون اساسا سنخ 
گزاره های اعتقادی با فقهی فرق می کند. بر این 
اساس، شاید بتوان گفت تفاوت اصلی مرحوم امام 
با قبلی ها در اجتماعی کردن فقه است، نه گسترده 
کردن دامنه آن به حوزه عقاید و اخالق. در واقع 
فقهای قبلی امام، فقه را به احکام فرعیه فردیه 
تفسیر می کردند و امام نخستین کسی بود که گفت 
فرِد مکلف، در عرصه اجتماعی هم وظایف شرعیه 
دارد که متصف به حکم واجب و حرام و... می شود. 
البته امام خودشان تعبیر دارند که قانون معاش و 
معاد هست بعد از وصول و قرب به معارف الهیه. این 
مطلب تقدم اصول را می رساند ولی از سوی دیگر، 
اینگونه نیست که هر جا اسم قانون می آید گزاره ها 
از سنخ باید و نباید باشند و از جنس هست و نیست 
نباشند، مثل قانون نیوتن که بیان یک واقعیت 
خارجی است اما از عنوان »قانون« برای توصیف آن 
که همان جاذبه زمین هست، استفاده شده است. 
صرف نظر از این قضیه، تفاوت امام با پیشینیانش 
شاید این باشد که امام کل دین را سیستماتیک 
می بیند؛ به گونه ای که باید مجموعا آن را فهم و 
تفسیر کرد؛ باورها و اعتقادات، شریعت، مناسک، 
ارزش ها و هنجارها. غرض نهایی هم این است 
که هم معاش انسان درست بشود و هم معادش؛ 
یعنی معاش و معاد باید پا به پای هم پیش بروند 
و در نهایت به سعادتمندی این جهان و آن جهان 

ختم شود. 
   ایشان در جایی می گوید من فقیه هستم 

نه اسالم شناس. چون اسالم شناس باید در 
همه عرصه ها صاحب نظر باشد و من تنها 

فقیهم. 
بله، این را در یک سخنرانی مطرح کردند؛ البته 
می توان این سخن را حمل بر تواضع و فروتنی 
ایشان کرد. چون ایشان تقریبا در همه عرصه های 
اسالم شناسی شامل فقه، اصول، تفسیر، فلسفه 
و عرفان، اثر علمی دارد و این عرصه های متنوع 
یعنی کل آموزه های اسالمی. طبعا کسی که در 
این عرصه ها نظر دهد یعنی اسالم شناس است. 
بنابراین این سخن از روی تواضع است همانطور 
که ایشان بعد از شهادت فهمیده فرمود »رهبر ما 

آن نوجوان است«. 
   البته ظاهرا امام اثر کالمی مستقل ندارد و 
ظاهرا باید از البه الی مباحث فقهی و اصولی 

آرای کالمی ایشان را استخراج کرد. 
بله، ایشان در مباحث فقهی گاهی به مناسبت 
وارد مباحث کالمی، فلسفی و... می شود. نمونه اش 
آیه نفی سبیل است که وقتی بحث »لن یجعل ا... 
للکافرین علی المومنین سبیال« مطرح می شود، 
ایشان می گوید این عدم جعل، تکوینی و تشریعی 
است و مفصال وارد این بحث می شود. درحالی که 
علما و فقهای پیشین عموما از این آیه جعل 

تشریعی را استنباط می کردند. 
   سوال اساسی که در مکتب فقهی امام 
مطرح بوده این است که چطور می شود 
فقه سنتی را با فقه پویا ترکیب کرد؟ چون 
ایشان بر فقه سنتی و جواهری تاکید و تکیه 
دارند اما از یک سو نقش عقل و عرف زمانه را 
پررنگ می کنند و در مباحثی مانند شطرنج، 
حقوق زنان، انتخابات، موسیقی و... فتواهای 
متفاوتی از پیشینیان خود صادر می کنند. آیا 
کماکان می توان اسم این فقه را »جواهری« 

گذاشت؟ 
امام معتقد است باید از متون دینی خودمان 
اصول و فروع را استخراج کنیم و در فرآیند استنباط 
و استخراج از امور عقالیی و عرف زمانه و مصالح 
اجتماعی استفاده کنیم. یعنی ایشان معتقد است 
از روش عقال و عرف و مصلحت های اجتماعی 

می توان در فهم دین بهره گرفت. 
  این عقل ظاهرا همان عقل ابزاری است؛ 
یعنی عقلی که می خواهد دین را بفهمد، 

منبعی  مستقال  اینکه  نه 
برای دریافت و فهم معرفت 

باشد. 
همین طور است. شما اگر 
درس های  هم  االن  همین 
خارج فقها را ببینید، بسیار 
بسیار کم پیش می آید که در 
فرآیند استنباط از یک استدالِل 
سراسر عقلی استفاده کنند؛ 
یعنی هم محتوا از عقل باشد 
و هم ُفرم. زیرا بحث مستقالت 
و  است  اندک  بسیار  عقلیه 
غیرمستقالت هم که وامدار 
شرع است. بنابراین اندیشه 
امام، نه سلفی گرایانه است که 
یکسره عنصر زمان و مکان را 
کنار بگذارد و نه روشنفکری 
سکوالر که قرآن و سنت را رها 
کند. در واقع امام با توجه به 
مقاصد شریعت و غرض صدور 

احکام و مصالح عالیه جامعه اسالمی، استنباط 
متفاوتی عرضه می کند.

  شاید بتوان گفت این نخستین تفاوت 
مکتب فقهی امام با فقهای قبلی باشد. یعنی 
توجه به غرض، غایت و مقاصد شریعت و 
دخالت دادن آن در عملیات استنباط فقهی. 
همین طور است و البته علمای اهل سنت مقاصد 
الشرعیه را بسیار مورد تاکید قرار می دهند؛ مثال در 
مساله فقهی فروش سالح به کفار که در مکاسب 
مطرح شده است، شیخ انصاری می گوید روایات 

این باب دو دسته است: دسته اول می گوید جواز 
و دسته دوم می گوید حرام. شیخ نتیجه می گیرد 
جمع روایات این است که فروش سالح به کفار در 
ایام صلح جایز است و در ایام جنگ حرام. تقریبا 
همه فقهای بعد از شیخ انصاری همین راه او را 
رفته اند. اما امام خمینی مساله را عوض می کند. 
ایشان می گوید در زمان پیامبر و امامان، سالح یک 
وسیله شخصی بود که به تملک افراد درمی آمد. اما 
امروزه سالح انحصارا در اختیار حاکم سیاسی است 
و او باید تشخیص دهد که چه زمان جایز است و 
چه زمان خیر. لذا فروش و عدم فروش سالح، امر 

حکومتی می شود. 
   حاکم بر چه اساس می تواند بفروشد یا 

نفروشد؟ 
آنجا امام بحث مصلحت و منافع مردم و حکومت 
را مطرح می کند که حاکم باید بر اساس آن تصمیم 
بگیرد؛ البته مصلحت و منافع مردم نیز شرایط و 

ویژگی های خاص خودش را دارد. 
   در واقع امام از نو مساله را تقریر و موضوع 

بحث را عوض می کند.
بله و به همین خاطر است که امام می گوید 
حکومت، فلسفه عملی تمام فقه است یا فقه، 

تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور است. 
   در مساله فروش سالح به کفار، می توان 
ریشه فرمایش امام را فهمید. چون تفاوت 
وضعیت سالح در زمان ما با زمان اهل بیت، 
روشن است. اما مثال در باب شطرنج امام 
می فرماید: »شطرنج در گذشته ابزار قمار 
بوده است و اکنون نیست. لذا شطرنج به 
خودی خود حرام نیست و مباح است«. در 
این مساله آیه یا حدیثی وجود ندارد که ریشه 
حرمت شطرنج را به صراحت گفته باشد و امام 
با تکیه بر عقل این نکته را استنباط می کند 
و فتوا به جواز شطرنج می دهد، حال می توان 
این سوال را مطرح کرد که اگر ما به عقل، این 
میزان قدرت مانور و دخل و تصرف در احکام 
فقهی بدهیم و تشخیص فلسفه صدور احکام 
را به عقل بسپاریم آیا اساسا چیزی به نام 

اجتهاد سنتی یا جواهری باقی می ماند؟ 
اتفاقا اینگونه نیست که فقط امام این نکته را 
فرمود باشد. حتی برخی فقهای سنتی قبل از امام 
نیز همین را گفته اند. من یادم هست در زمانی که 
امام، بحث شطرنج را مطرح 
کردند جناب آقای قدیری از 
شاگردان ایشان، نامه ای به 
ایشان نوشت و فتوای ایشان را 
نقد کرد. امام در جواب، ایشان 
را به کتاب جامع المدارک 
مرحوم سیداحمد خوانساری 
سیداحمد  دادند.  ارجاع 
خوانساری یک فقیه سنتی 
است و به تعبیر امام، ایشان 
را می توان در زمره فقیهان 
جواهری گذاشت که کامال 
در چارچوب متد جواهری 
آقای  می کند.  استنباط 
خوانساری در این کتاب وقتی 
به بحث شطرنج می رسد و 
می رسد  نظر  به  می گوید 
روایاتی که شطرنج را حرام 
دانسته اند به خاطر ابزار قمار 
بودن و خانمان براندازی آن 
است، نه اینکه اصل این بازی حرام باشد. بنابراین 
ایشان فتوا به جواز شطرنِج بدون قمار می دهد. 
این فتوای یک فقیه سنتی است که شاید به اندازه 
امام، سخن از عنصر زمان و مکان و اجتهاد پویا 

نگفته باشد. 
  مرحوم سیداحمد خوانساری از کجا این 

نکته را برداشت کرده است؟ 
این دقیقا همان استنباط است. یعنی از تامل در 
مجموعه روایات باب و کنارهم گذاشتن آنها به این 
نتیجه می رسند که حکم شطرنج اینگونه است. 

نکته دیگری که می خواهم اضافه کنم این است 
که فرآیند اجتهاد فقهی تا قبل از انقالب اسالمی 
بیشتر سمنتیکی )معنا و داللت شناختی( بود اما 
بعد از انقالب به تدریج کمی هرمنوتیکی شد و 
به سمت غایت شناسی و مقصدشناسی نیز رفت؛ 
متن محور، مولف محور و حتی مفسرمحور، و این 
را می توان یکی از تفاوت های اندیشه فقهی امام با 
بسیاری از فقهای پیش از ایشان دانست. البته امام 
توجه به عرف و روش عقال را حتی قبل از انقالب 
اسالمی نیز در سیستم استنباطی خودش پذیرفته 

بود و بر اساس آن عمل می کرد. 
   چرا اینگونه بود؟ آیا چون می دانست برای 
تشکیل حکومت به این سیستم اجتهادی 
نیاز دارد یا واقعا اندیشه فقهی ایشان اینگونه 

بود؟ 
واقعا اینگونه بود. چون امام معتقد است فقه ما، 
قانون معاش و معاد است و طبعا با چنین نگاهی باید 
به عرف زمانه، امور عقالئیه و زمان و مکان و مصالح 

اجتماعی توجه کرد. 
  این نگاه را امام از چه کسی گرفته بود؟ 
آیا این تفکر، محصول شاگردی مرحوم 

بروجردی بود؟ 
خیر، چون اوال امام چندان شاگرد مرحوم 
بروجردی نبود و درس ایشان را احتراما شرکت 
می کرد و در فقه بیشتر شاگرد مرحوم شیخ 
عبدالکریم حائری بود. ثانیا اساسا مرحوم بروجردی 
به مسائل جامعه و حتی به این نوع مسائل چنین 
نگاهی )به هر دلیلی( نداشت که امام بخواهد از 
ایشان بگیرد. این نگاه، برای خود امام است و به 
نظر می رسد آن را از کسی نگرفته است. البته 
اگر تحقیق بیشتری صورت بگیرد ممکن است 
رگه هایی از این نگاه در آثار دیگران پیدا شود. 
همان طور که اکنون درباره نظریه حق الطاعه 
شهید محمدباقر صدر می گویند، ریشه در نظرات 

فقهی سیدمحمد محقق داماد داشته است. 
  از همین جا خوب است به سوال بعدی 
پل بزنم. شماری از روشنفکران دینی به 
فقه اهمیت می دهند و سعی می کنند آن را 
روزآمد کنند. آیا می توان نگاه فقهی آنان 
را امتداد تفکر فقهی امام خمینی دانست 

یا خیر؟ 
بستگی دارد که ما روشنفکری را چگونه معنا 
کنیم. برخی روشنفکران اساسا به دین نگاهی 
سراسر انتقادی دارند که گزاره های فکری آنان با 

امام قابل جمع نیست. 
  نه منظورم به طور مشخص افرادی مثل 
آقای کدیور است. ایشان اخیرا مقاله ای 
درباره سگ نوشت و سعی کرد طهارت سگ 
را بر اساس اجتهاد فقهی ثابت کند. برداشت 
بنده این است که تفکر فقهی امام با این 
دسته از روشنفکران فرق می کند. یعنی امام 
کسی نبود که بخواهد برای خوش آمد عرف 
زمانه تا این مقدار از حکم فقهی فاصله بگیرد 

و آن را تغییر دهد. آیا همین گونه است؟ 
همین طور است. البته اینکه عرف چیست و 
منشأ الزام آوری آن چه می تواند باشد و حجیت 
آن بر چه مبنایی است، مباحث بسیار درازدامنی 
است. توجه به عرف و پیروی از آن در اندیشه فقهی 
امام به این غلظت و شدتی که آقایان جدید مطرح 
می کنند نیست. شاید بتوان گفت در مکتب فقهی 
امام، به فهم عرفی و بعضا به یگانگی شرع و عرف، 
اهمیت بیشتر داده می شود و درعین حال موارد 
قابل توجهی هم می توان یافت که ایشان جلوی 
عرف زمانه ایستاده است و حاضر نشده از فتوا و 
رای خود کوتاه بیاید. مثال در دهه شصت یک بار 
گفت وگو یی پخش شد که در آن زنی به خبرنگار 
گفت من اوشین را به حضرت زهرا سالم ا... علیها 
ترجیح می دهم -نعوذ با...- و او الگوی من است. 
امام به شدت برآشفتند و دستور برخورد محکم با 
آن افراد را دادند که البته بعدا برخی اطرافیان مانند 
مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی سعی کردند امام را 
متقاعد و آرام کنند. ولی مرحوم امام به هرحال در 
این مورد به هیچ عنوان با مسامحه برخورد نکرد یا 
مثال در ماجرای سلمان رشدی، امام فتوای قتل او 
را داد و حتی وقتی برخی اطرافیان در سخنرانی 
گفتند سلمان رشدی باید توبه کند تا بخشیده شود 
امام فرمودند حتی اگر او توبه کند و بهترین انسان 
زمان هم بشود باز هم حکم فقهی او قتل است و باید 
اجرا بشود. بنابراین اینها مواردی است که نشان 
می دهد امام در عین توجه به عرف زمانه و اقتضائات 
آن در برخی مسائل هرگز کوتاه نیا مده است. البته 
من معتقد هستم مرحوم امام اگر زنده می ماندند 
و برخی تحوالت را می دیدند باز هم ممکن بود 
تغییراتی در اندیشه فقهی شان حاصل بشود. چون 
در همان ده سالی که در راس حکومت قرار گرفتند و 
برخی اقتضائات را دیدند بسیاری از دیدگاه هایشان 
تغییر کرد. به هرحال می توان گفت در اندیشه فقهی 
مرحوم امام خمینی، نوعی توازن میان عرف زمانه و 

آموزه های شرعی و دینی وجود دارد. 
  ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار ما 

گذاشتید.
بنده هم از شما ممنونم و در پایان این نکته را 
اضافه کنم که مباحث این گفت وگو در حد روزنامه 
و عموم مردم بود وگرنه این مباحث کامال تخصصی 
است و باید در جای خود مورد مداقه قرار بگیرد که 

الحمدا... بعضا انجام شده است.

یادداشت

دیـــدگـــاه

فردگرایی آفت تحزب در ایران

متاسفانه از اول انقالب تاکنون مسئوالن ما به تحزب 
اعتقاد نداشته  و حزب گرایی معموال در آستانه هر انتخابات 
مورد توجه قرار گرفته است و برای اینکه جامعه را به 
پای صندوق های رای بکشانند بحث احزاب و جناح های 
سیاسی پیش کشیده می شود. اما در ادامه بعد از انتخابات 
رئیس جمهوری و یا هر کسی که با حمایت یک یا چند حزب 
پیروز میدان رقابت می شود کنار کشیده و اعالم می کند که 
من مستقل هستم و به هیچ حزبی وابسته نیستم. در واقع 
این مسئوالن و مدیران بعد از انتخابات حزبی بودن را در شان 
خود نمی دانند. احزاب از اول انقالب تاکنون فرازونشیب های 
زیادی را از سر گذارنده اند و در همان مقطع که بحث حزب 
مطرح شد جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسالمی 
و حزب موتلفه به عنوان پیش روان احزاب در کشور فعالیت 
داشتند. در دوره رئیس دولت اصالحات حدود ۲۵۰ حزب 
و کانون توانستند مجوز بگیرند و فضا قدری بازتر شد. به 
صورتی که احزاب توانستند در سطح کشور فعال تر حضور 
داشته باشند و در آن مقطع بود که خانه احزاب شکل گرفت. 
در واقع بر مبنای همین امر حدود ۱۵ نفر از دبیران کل 
احزاب خانه احزاب را شکل دادند. اما متاسفانه احزاب در 
دولت محمود احمدی نژاد به صورت وسیعی تضعیف شدند 
و حتی خانه احزاب که در وزارت کشور دارای یک دفتر بود 
پلمب شد. یعنی احزاب از آن دوره اوج خود که در حال رشد 
بود فاصله گرفت و به یک انزوای هشت ساله کشیده شد. 
علت چنین امری نیز این بود که مسئوالن و مدیران در دوره 
رئیس دولت اصالحات به تحزب و حزب گرایی اعتقاد داشتند 
و برای احزاب جایگاه ویژه ای قائل بودند. می توان گفت در 
دولت حسن روحانی باز فضا برای حضور احزاب بازتر شد و ما 
سه جریان اصالح طلبان، اصولگرای و اعتدال گرایان را داریم 
که در فضای سیاسی میدان داری کردند. در واقع می شود 
گفت تحزب در کشور تا حدودی توانست روند صعودی 
به خود بگیرد و دوباره خانه احزاب فعالیت خودش را از سر 
بگیرد. بنابراین این روند صعودی و نزولی احزاب در ایران تا 
حدودی به نگاه مسئوالن و مدیران کشور در دولت مستقر 
ربط دارد. یکی دیگر از دالیل چنین امری تاکید مدیران بر 
حضور چهره ها نسبت به احزاب در فضای سیاسی کشور 
است. به گونه ای که در ایام انتخابات به جای اینکه احزاب 
مورد توجه قرار بگیرد و نامزدها به سمت احزاب گرایش 
داشته باشند، این اشخاص و چهره ها هستند که محور قرار 
می گیرند و نامزدهای انتخاباتی با آنها وارد گفت وگو و تعامل 
می شوند. همین امر باعث شده است که کم کم احزاب به 
حاشیه رانده شوند. یکی دیگر از آفت های تحزب در کشور 
افزایش بیش از حد حزب هاست، که خوشبختانه در قانون 
جدید احزاب تالش شده قوانینی گنجانده شود که از این 
کمیت بدون در نظر گرفتن میزان تاثیرگذاری آنها جلوگیری 
شود تا شاید آن نقش مطالبه گری و تعامل بین جامعه و 
دولت را به خوبی ایفا کنند. بنابراین تا زمانی که مسئوالن در 
این ساختار به تحزب و حزب گرایی اعتقاد نداشته باشند و 
جایگاه حزب در ایران محترم شمرده نشود همین عملکرد 

فصلی احزاب ادامه خواهد شد.

تفکیک وزارت صمت یک امر ضروری

 زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزارتخانه بود. 
وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت 
بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین 
و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی 
وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و 
معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت 
صمت تشکیل شد. بنده بر این نکته واقف هستم که تفکیک 
این وزارتخانه به دلیل شرایط امروز جامعه ضروری است. 
غربی ها و آمریکایی ها موضوع جنگ را عنوان می کنند مدعی 
این موضوع هستند که جنگ ایران و آمریکا جنگ اقتصادی 
است و این جنگ مربوط به امروز نیست بلکه سال هاست که 
وجود دارد و باید گفت که این موضوع از زمان بوش پسر، به 
نوعی آغاز شده و آمریکا  از آن زمان تا کنون، جنگ اقتصادی 
با ما را شروع کرده است. بنابراین واقعیت های جامعه و جنگ 
اقتصادی ضرورت یک متولی جداگانه را می طلبد. نگاه ما 
تجارت داخلی نیست، بلکه اگر قرار است به سمتی برویم که 
نقش صادرات نفت را کم کرده باید تولید برای صادرات باشد. 
به طور مثال در اوایل سال گذشته حدود ۲۲ و نیم میلیارد 
دالر در اختیار کسانی گذاشته شد که وارداتی برای کشور 
داشته باشند که این اتفاق نیفتاده است و ایراد اصلی این 
است که چرا نظارتی در این کار نبوده است؟ اگر سیستمی 
داشتیم که اشخاص تصمیم نمی گرفتند شاید اینگونه نبود 
که باید این وزارتخانه ها تفکیک شوند بنابراین به دلیل 
شرایط فعلی و نگاهی که باید به مردم و مصرف کننده داشته 
باشیم باید تفکیک صورت گیرد. باید به نظر کارشناسانه 
دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر 
مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد 
کرد؛ بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و 
بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. توسعه تشکیالت مبنی بر 
زیاد شدن وزارتخانه ها نیست بلکه در جنگ اقتصادی حال 
حاضر عملکرد یکساله دولت نشان داد که در توزیع و توجه از 
اقشار ضعیف به خوبی عمل نکرده است، پس یکی از کسانی 
که باید سوال پرسیده شود از وزیر صمت است چون خود 
وزیر نیز تاکید دارد که جداسازی بهتر است. بهتر است به 
سمت وسویی برسیم که ارتباط مردم با دستگاه ها به حداقل 
برسد بنابراین برای حل مشکالت باید به خوداظهاری مردم 
اعتماد کنیم، پس ساختار کوچک کردن حوزه اختیارات 
است که کلیه کارهای تصدی به مردم واگذار شود. مجلس 
یازدهم اگر مبنای خود را رفع نیازهای معیشتی مردم 

می داند، باید دولت را در این موضوع یاری کند.

گزارش »آرمان ملی« از بن بست 
اصولگرایان مقابل گرایش های درونی:
تندروی، پاسخی به ناتوانی 

جریان اصولگراست
   چهره ها بر جریان اصولگرایی مسلط شدند

ادامه از صفحه ۲/   ... از این دست پیامی که می توان 
گرفت این است که دیگر امیدی برای اصالح تفکر 
اصولگرایی وجود ندارد و خود اصولگرایان نیز پذیرفته اند 
که در مقابل چنین گرایشی دست شان بسته است. اما این 
از کجا نشات می گیرد؛ شاید هیچ گاه اصولگرایان فکرش را 
هم نمی کردند محمود احمدی نژاد که روزی مورد حمایت 
این جریان بود حاال بالی جانشان شود و حاضر باشند او را 
به عنوان یک گرایش در بین اصولگرایان بپذیرند. حال سوال 
اینجاست چه اندازه یک گرایش می تواند قدرت داشته 
باشد تا یک جریان را با چالش جدی مواجه کند. بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند امکان ندارد جریانی مانند اصولگرایی به 
حدی دچار ضعف عملکردی شده باشد که یک آفت درونی 
بتواند آن را از پا دربیاورد. درواقع اصولگرایان در عملگرایی 
نتوانستند خودشان را با مقتضیات زمان پیش ببرند و 
برای پر کردن شکاف بین خود و پایگاه اجتماعی شان از 
استراتژی هایی بهره بردند که نتیجه آن استراتژی ها ظهور 
گرایش ها و طیف های مختلف در این جریان بود. می توان 
گفت تضعیف اصولگرایی از آنجا رخ داد که نتواست طیف ها 
و گرایش های بیرون آمده از دل این جریان را کنترل کند 
و در درون دچار ازهم پاشیدگی و چندپارگی شد. حاال 
همین چند دستگی بالی جان اصولگرایی شده و شاهد 
رویارویی گرایش های درون این جریان است. اصولگرایان 
از یک طرف نگران قدرت گرفتن محمدباقر قالیباف در 
ارکان تصمیم گیری هستند در آن سو باید مراقب طیف 
تندروی منتسب به احمدی نژادی ها باشد که محمدرضا 
باهنر از عقالی جریان اصولگرایی احمدی نژاد را  فرد 
زیرکی می داند که دست روی نقاط حساس گذشته و 
رفتارهایش بیشتر اپوزیسیونی است تا پوزیسیونی و به 
همین دلیل هم ممکن است در بدنه جامعه، مقداری رای 
برای خودش جمع کند. این سخن باهنر عالوه بر اینکه 
انسداد و بن بست در جریان اصولگرایی را نشان می دهد، 
گویای آن است که هر روز هم در حال محدود کردن خود 
است. این محدود کردن ها تا جای پیش رفته است که حاال 
نگرانی آن از قدرت گرفتن گرایش های اصولگرایی بیش از 
قدرت رقیب است. در این میان پایگاه اجتماعی اصولگرایی 
از نگاه دوسویه این جریان نیز دچار یک سردرگمی شدید 
شده است. برای مثال طیف منتسب به محمود احمدی نژاد 
که به طیف دلواپس شناخته می شود و روزگاری مورد 
حمایت اصولگرایان بوده حاال به اپوزیسیون جریان شناخته 
می شود اما در عین حال نزدیکان به احمدی نژاد همچنان 
در نهادهای در اختیار اصولگرایان حضور پررنگ دارند و 
سهم قابل توجهی در سیستم تصمیم گیری این جریان را 
دارا هستند. تا اینجا اصولگرایان مشکلی با احمدی نژادی ها 
ندارند اما بحث انتخابات ریاست جمهوری که پیش کشیده 
می شود نگرانی خود را از آمدن دوباره او شروع می شود. 
حال سوال اینجاست که ایراد چنین ساختاری به کجا 

برمی گردد؟
  چهره ها بر جریان اصولگرایی مسلط شدند

حجت االسالم سید رضا  اکرمی چنین امری را محصول 
نبود احزاب قدرتمند و کارآمد می داند که نتوانستند با 
مقتضیات زمان خود را جلو ببرند. این عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز، به »آرمان ملی« می گوید: متاسفانه 
ما اصولگرایی را در افراد می بینیم نه در اندیشه به همین 
خاطر با چنین تحلیل هایی روبه رو می شویم. محمدرضا 
باهنر و محمود احمدی نژاد تنها یک فرد هستند، ما 
صحبت ها و موضع گیری های این افراد را نمی توانیم به 
نام جریان تلقی کنیم. این نماینده سابق مجلس می گوید: 
اقدامات اندیشه محور در درون جریان های سیاسی 
صورت نمی گیرد تا ما افراد و گرایش ها را بر اساس آن فکر 
تقسیم بندی کنیم. دلیل چنین روندی نیز به نبود احزاب 
قوی و کارآمد برمی گردد و همین نداشتن برنامه آینده 
محور باعث می شود که ما شاهد کمترین سطح مشارکت 
در انتخابات اسفندماه سال گذشته در طول چهل سال از 
عمر انقالب باشیم. وقتی احزاب و نخبگان ما تحلیل درست 
و به روزی از مسائل سیاسی کشور نداشته باشند شاهد 
همین رفتارهای سطحی و مبتنی بر نیازهای مقطعی رواج 
پیدا می کند که حاال با تعابیری هم چون معتدل و تندرو 

شناخته می شوند.
  تندروی، پاسخی به ناتوانی 

اما استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد 
است اصولگرایان چون میزان انطباق و انعطاف در جریان 
اصولگرایی کمتر است شاهد چنین بحران های گفتمانی در 
درون خود بوده که مشمول قاعده فرسایش در کالن جریان 
اصولگرایی می شود. او بر این باور است که گرایش های 
تندرو پاسخی به ناتوانی در حل مسائل از سوی جریان 
اصولگرایی است و نمی شود گفت این طیف خارج از 
چارچوب عمل کرده یا آن را امری خارجی محسوب کرد 
که بر ارکان درونی قدرت گرفته است. غالمرضا ظریفیان 
به »آرمان ملی« می گوید: اصولگرایان چون نسبت به 
اصالح طلبان انعطاف کمتری دارند نتوانستند بخشی از 
ضعف های خود را برطرف کنند و دلیل آن هم این است 
که قادر نبودند خودشان را با تحوالت ساختاری و راهبردی 
و به خصوص نسلی منطبق کنند، طبیعتا ما می بینیم که 
روز به روز میزان نفوذ و اثربخشی آنها در جامعه کاهش 
می یابد. اصولگرایان حتی در بازسازی نسل جوان با مشکل 
جدی روبه رو هستند. البته این مشکل را جریان اصالحات 
نیز با آن روبه رو است اما اصالح طلبان به دلیل اینکه از 
انعطاف بیشتری برخوردارند و ظرفیت های بستر انطباقی 
را دارا هستند با میزان بحران کمتری نسبت به رقیب مواجه 
می شوند. این استاد دانشگاه تاکید می کند: مشکل اصلی 
درواقع این است که اصولگرایان گرفتار »اکنون« شده اند نه 
متکی بر یک تامل جدی و فهم کاملی از تحوالت پیرامون 
خود. بنابراین باید توجه داشته باشند که ادامه این مسیر با 
این ظرفیت ها و ساختار جریان را به سمت کاهندگی پیش 
می برد. اصولگرایان باید دست به یک بازبینی جدی در 
مورد سطوح مختلف بزنند. وقتی یک جریان نتواند خودش 
را با تحوالت منطبق کند طبیعتا از درون آن عدم انطباق 
دو گونه شکل می گیرد، که یک گونه منزوی از مسائل 
سیاسی شده و به حاشیه رانده می شوند به گونه ای که حتی 
آنتی سیاسی می شوند. گونه دیگری اینکه در پاسخ به این 
ناتوانی به سمت سیاست های تندروتر افراطی تر حرکت 
می کند. بنابراین وقتی یک جریان سیاسی نتواند خودش را 
در مباحث تشکیالتی بازسازی کند و راهبرد نداشته باشد 
قطعا از دل آن جریان، گرایشات انزواگرا یا افراطی ظهور 
پیدا می کند. درواقع چنین رویکردهایی پاسخ به این ناتوانی 
است و نمی شود گفت این گرایش ها نقطه مقابل جریان 
حرکت می کنند یا از آن عبور کرده، بلکه این پاسخی به 

ناتوانی و سرخوردگی است.

گــــزارش

قدرتعلی حشمتیان
 رئیس ادوار خانه احزاب

ناهید تاج الدین 
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس دهم

      اندیشه فقهی امام در گفت وگوی علی شیرخانی با »آرمان ملی«: 
فقه امام به عرف مردم توجه دارد ولی تابع آن نيست

   اندیشه فقهی امام اصالح معاش و معاد را با هم  دنبال می کند
   امام در استنباط به مقاصد شریعت هم توجه دارد

امام معتقد است 
باید از متون دینی 
خودمان اصول و 
فروع را استخراج 
کنیم و در فرآیند 
استنباط و استخراج 
از امور عقالیی 
و عرف زمانه و 
مصالح اجتماعی 
استفاده کنیم. یعنی 
ایشان معتقد است 
از روش عقال و عرف 
و مصلحت های 
اجتماعی می توان در 
فهم دین بهره گرفت 
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29ذی القعده21/1441جوالی 2020
فروش مجدد صندلی پزشکی

ایلنا:سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به 
کالهبرداری از داوطلبان با وعده فروش صندلی 
پزشکی در این دانشگاه هشدار داد. احمد حیدری 
درباره وعده فــروش صندلی دانشــگاه آزاد در 
رشته های پزشکی و داروسازی به قیمت های ۴۰۰ 
تا ۴5۰ میلیون تومــان در فضای مجازی، گفت: 
همه این وعده ها دروغ اســت و ما هیچ موردی از 
صندلی فروشی در دانشگاه آزاد اسالمی نداریم. 
همه کانا ل ها در این رابطه کالهبرداری هستند و 

داوطلبان نباید به این آنها اطمینان کنند.

زمان برگزاری کنکور
تسنیم: معاون آموزشــی وزارت بهداشت 
با بیان این که زمان برگزاری کنکور قابل تغییر 
نیست از احتمال به تعویق افتادن آزمون بورد 
پزشــکی خبر داد. علی اکبر حقدوست افزود: 
احتماالً امتحان بورد که فوریت کمتری نسبت به 
سایر آزمون ها دارد به عقب بیندازیم تا دستیاران 
استرس نداشته باشند و زوتر وارد حوزه درمان 

شوند و به محل خدمت خود مراجعت کنند.

هشدار به خانه های ۲۵ متری
ایسنا:معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری تهران با بیان اینکه 
حدود 9۰ درصد حریق ها در ساختمان های کم 
ارتفاع و کوچک اتفاق می افتد، نسبت به ایمنی 
خانه های ۲5 متری هشدار داد. محمود قدیری 
با بیان اینکه در خانه هــای کوچک تر از ۶۰ متر 
اســتفاده از آبگرم کن های دیواری مجاز نیست، 
گفت: استفاده از آبگرمکن های در فضای کوچک 
باعث مصرف سریع اکســیژن می شود. به نظر 
شــخصی بنده این خانه های ۲5 متری از نظر 

ایمنی شایسته کشور ما نیست. 

ابتالی 100 معتاد به کرونا 
ایسنا: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر 
9 هــزار و ۲۶۰ معتاد متجاهــر در مراکز ماده 
۱۶ نگهداری می شوند، گفت: از این تعداد ۱.۸ 
درصد )حدود ۱۰۰ نفر( آنها تست pcr مثبت 
بوده است. مصطفی هادی زاده بیان کرد: البته 
این تعداد هم شرایط حادی ندارد، اما آنهایی که 
در وضعیت حادی بوده اند در بیمارستان بستری 
شده اند. آمار ارائه شــده در زمینه جمع آوری 
معتادان متجاهر به مردان اختصاص دارد و آمار 

جمع آوری میان زنان بسیار کم است.

تخریب قبرستان ابن بابویه
آرمانملــی: عضو کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعی شــورای شــهر به اخبار منتشره در 
مورد تخریب قبرستان ابن بابویه واکنش نشان 
داد و گفــت: عمدتا نگاه حاکم بر ســاماندهی و 
یکپارچه سازی آرامستان ها، غیر فرهنگی است 
و مسئوالن امر بیشــتر به دنبال فعالیت عمرانی 
هستند تا احیاء هویت. حجت نظری افزود: امید 
است سازمان اوقاف بعنوان متولی ابن بابویه، در 
تعامل سازنده با وزارت میراث و  شهرداری تهران 
باشد تا مشکالت احتمالی رفع شود چراکه برای 
دســت بردن به هر محل تاریخــی باید تاییدیه 

وزارت میراث اخذ شود.

فراخوان مشموالن مرداد ۹۹
آرمانملــی: ســازمان وظیفــه عمومی 
نیروی انتظامی، کلیه مشــموالن فارغ التحصیل 
دانشگاه ها،دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده 
به خدمت پایه خدمتی مرداد ماه سال 99هستند را 
به خدمت سربازی فراخواند. در این فراخوان آمده 
است: در این دوره از اعزام به خدمت نیز همانند دوره 
قبل برای حفظ سالمت مشموالن، تاریخ اعزام به 
خدمت مشموالن معاف از رزمی که مبتال به بیماری 
های مزمن آسمی، قلبی و عروقی، خونی، گوارشی و 
عفونی هستند، تمدید شده و این دسته از مشموالن 

نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

 مذاکره با سران قبایل 
برای مراسمات  

ایلنا: استاندار کرمانشــاه از مذاکره با سران 
قبایل برای ممانعت از برگزاری مراسم های عزا و 
عروسی خبر داد. هوشنگ بازوندافزود: در بعضی 
از شهرســتان ها هم بعضی مراکز درمانی درگیر 
کرونا هســتند. رفتار این ویروس کامال به رفتار 
مردم بســتگی دارد و در حقیقت اگر رفتار مردم 
در مقابل این ویروس مدیریت شود، این شرایط  
کنترل خواهد شــد. فرمانداران ما با سران قبایل 
و با شوراها و دهیارها مذاکره هایی شده است که 
خود مردم شروع به رعایت کردن موارد بهداشتی 
کنند، یعنی خود مردم در مراسم های عروسی و 
عزا شرکت نکنند و اگر تاالری مراسم عروسی و عزا 

برگزار کند، پلمپ خواهد شد.

۵۷ کرونایی در اتوبوسرانی 
آرمانملــی: مدیرعامل شــرکت و احد 
اتوبوســرانی از ابتالی 57 نفر و مرگ ۴ نفر در اثر 
ابتال به کرونا در این شرکت خبر داد. محمود ترفع   
در خصوص آمار مسافران اتوبوس  در هفته های 
گذشــته و پس از اوج گیری مجدد شیوع کرونا 
گفت: آمار مســافران ما نیز کاهش داشته است. 
کاهش تعداد مسافران باعث شده است که شرکت 
واحد نتواند به درآمدهای حاصل از فروش بلیت 

دست یابد و با افت شدید منابع مالی روبرو است.

وزیر آموزش وپــرورش از واریز 
555 میلیــارد ریــال از مطالبات 
اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان 
از سهم دولت به حساب فرهنگیان 
خبرداد. محســن  بازنشســته 
حاجــی میرزایی گفــت: بیش از 
چهار هزار میلیارد ریال از مطالبات 
اعضــای صنــدوق تحــت عنوان 
ایفای تعهدات دولــت در حمایت 
از فرهنگیان عضو احیا شده است. 
555 میلیــارد ریــال از این مبلغ 
به حســاب حدود ۱۲۰ هزار نفر از 
اعضایی که در بازه زمانی فروردین 
۱39۶ تــا پایان شــهریور ۱397 
بازنشسته شده اند، واریزشده است. 
مطالبات ســهم دولت فرهنگیانی 
که همچنان عضو صندوق هستند 
به حساب آن ها منظور شده که در 
زمان بازنشستگی دریافت می کنند.

کوتـــــاه

یاد        د        اشـــت

زمانی که صحبت از انگ اجتماعی به میان می آید، مردم به دو دلیل 
به یکدیگر »انگ« می زنند؛ دلیل نخست، عدم آگاهی افراد جامعه 
نسبت به یک بیماری است و دلیل دوم برای تخریب شخصیت و زیر 
سوال بردن کارایی یک فرد است که بیشتر به تهمت شباهت دارد. 
در شرایطی که این روزها موضوع انگ »کرونایی« برای مبتالیان به 
ویروس کووید ۱9 برسر زبان افتاده، باید به این نکته اشاره کنیم که 
مردم در ماه های اخیر با توجه به تناقض در گفته های مسئوالن در 
رابطه با این بیماری به یک سردوگرمی اجتماعی رسیده اند. از یک سو 
دولت اعالم می کند که مبتالیان به کرونا بهبود می یابند، از سوی دیگر 
اعالم می کنند که امکان سرایت بیماری بسیار شدید شده و امکان 
دارد مردم جان شان را از دست بدهند. از یک سو دستگاه های اداری 
و دولتی نیروهایشان را با تمام ظرفیت به سرکار می فرستند، اما در 
صورت ابتالی یک یا چند نفر که امری اجتناب ناپذیر است، در صورت 
ابتال آنها را به مرخصی می فرستند و بعد از بهبود، محیط کارشان را 
جدا می کنند و کسی با آنها حتی صحبت نمی کند. یک روز پرشکان 
می گویند که ماسک های 95 بهترین ابزار برای عدم سرایت کرونا 
است اما مدتی بعد اعالم می شــود که این ماسک های سوپاپ دار را 
استفاده نکنید، چون راحت تر بیماری را به دیگران انتقال می دهد. 
هنوز بعد از ۱5۰ روز از شــیوع کرونا در کشور یک برنامه مناسب و 
راهبردی برای اطالع رسانی درســت به مردم ساخته نشده است. 
یک روز رئیس جمهور خودش ماســک نمی زند و به مردم می گوید 
که ماسک واجب نیست، اما چند وقت بعد دستور استفاده اجباری از 
ماسک را صادر می کند. آنچه که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم 
در این سردرگمی اجتماعی، مردم با این بیماری کنار آمده اند و  فقط 
در دستگاه های اداری، این انگ اجتماعی وجود دارد. وقتی یک نفر 
در سیستم اداری به کرونا مبتال می شود آن را به داخل محیط کار راه 
نمی دهند و مانند بیماران مبتال به جزام با آن فرد برخورد می کنند، 
در حالی که امروزه مردم کاری به یکدیگر ندارند و می دانند که کرونا 
درمان می شود. اگر به یاد داشته باشید، زمانی این انگ اجتماعی در 
رابطه با بیماران مبتال به ایدز وجود داشت  و مردم و حتی افراد خانواده 
با فردی که مبتال به ایدز بود حتی دســت نمی دانند و با او صحبت 
نمی کردند، چون می ترســیدند که این بیماری به آنها نیز سرایت 
کند، اما وقتی مردم آگاهی  پیدا کردند که از این طریق کسی به ایدز 
مبتال نمی شود، با آن افراد رفت و آمد کردند و او به جامعه بازگشت. 
امروزه نیز مردم به این نتیجه رسیده اند که  اگر فردی در خانواده به 
کرونا مبتال  شود، افراد خانواده و حتی فامیل دیگر فرار نمی کنند و به 
کمکش می روند تا زودتر سالمتی اش را به دست آورد. انگ متعلق به 
زمانی است که یک بیماری، دائم در بدن فرد بماند باشد، در حالی که 
کرونا یک بیماری زودگذر است و درمان می شود. خوشبختانه امروزه 
مردم با این بیماری کنار آمده اند و فقط در ادارات این انگ اجتماعی 
وجود دارد، در صورتی کــه در مغازه ها، خانه ها و جامعه مردم با این 

بیماری و مبتالیان بهتر برخورد می کنند. 

روی خط آرمان ملی
88760176                                              

ایمنی جمعی بــه وضعیتی گفته می شــود که 
اکثریت جمعیت کشور در برابر یک بیماری ایمنی 
پیدا کنند و در نتیجه آن بخش از جمعیت کشــور 
هم که ایمنی ندارند، به طور غیرمستقیم از آلودگی 
در امان هستند. این مصونیت غیرمستقیم  را گاهی 
اصطالحا  محافظت گلــه ای هم می گویند. مثال اگر 
۸۰ درصد جمعیت کشــور در برابــر ویروس کرونا 
ایمنی داشــته باشــند، چهار نفر از هر پنج نفری 
که با افراد آلوده تماس دارنــد، دچار بیماری کرونا 
نمی شــوند. به این روش، گســترش بیماری های 
عفونی را می توان تحت کنترل نگه داشــت و بسته 
به اینکه یک ویروس چقدر مســری باشد، معموال 
5۰ تا 9۰ درصد جمعیت باید به این ایمنی برسند تا 
مصونیت جمعی حاصل شود اما رسیدن به این سطح 
از ایمنی، خصوصا در مورد بیماری کشنده ای مثل 
کووید-۱9، ممکن است خطرات و هزینه های زیادی 
ایجاد کند؛ مهم ترین چالــش در این زمینه بحث 
کشندگی بیماری است. این همان چالشی است که 
در بریتانیا، گریبانگیر بوریس جانسون شد. جانسون 
جزو نخستین سیاستمدارانی بود که ایده مصونیت 
جمعی را مطرح کرد؛ سیاستی که منجر به گسترش 
ناگهانی و سریع کرونا در این کشور شد و اعتراض و 

خشم شدید مردم بریتانیا را برانگیخت. 
ایمنیگلهایتلفاتباالییدارد

روز گذشته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت 
و درمان درباره ایمنی جمعی نســبت به کووید۱9 
بر اساس آمار ابتالی ۲5 میلیون ایرانی به کرونا نیز 
واکنش نشان داد و اظهار کرد: اولین سوالی که هنوز 
پاسخ داده نشده، این است که آیا فرد مبتال پس از 
بهبودی مجددا به بیماری مبتال می شود یا خیر؟ آیا 
اندازه گیری igg در تســت سرولوژی همان میزان 
ایمنی در برابر بیماری را نشــان می دهد یا عالوه بر 
آن باید تست ایمنی سلولی هم از فرد گرفته شود؟ 
اصال فرض کنید ایمنی ایجاد شده است، تا چه مدت 
پابرجا خواهد بــود؟ در این راســتا در مورد ایمنی 
گله ای در کل دنیا هیچ  شــواهدی مبنی بر تایید یا 
رد این موضوع وجود ندارد و هنوز در مراحل تحقیق 
هستیم زیرا هر ویروسی که وارد جامعه ای می شود 
یک عدد مولد نســلی دارد که با نام R ۰  شــناخته 
می شــود که برای این ویروس عدد سه پیش بینی 
شده است و بر اساس فرمولی ساده به عدد دو سوم 
می رسیم که یعنی ۶۶ درصد؛ این عدد نشان می دهد 
زمانی که ۶۶ درصد افراد به کرونا مبتال شوند تازه به 
ایمنی گله ای می رســیم. آیا ۶۶ درصد یک جامعه 

مبتال شدند؟ پاسخ منفی است. معاون وزیر بهداشت 
ادامه داد: در صورت این میزان ابتال تلفات و بستری 
زیادی ممکن اســت به وجود آیــد. بنابراین حتی 
کشــورهایی هم که در ابتدا در مورد ایمنی گله ای 
صحبت می کردند، حرف های خود را پس گرفتند. 
اکنون در دنیا هیچ کشوری نیست که بگوید در حال 
حرکت به سمت ایمنی جمعی است. در کشور ما نیز 
هیچگاه در این مورد صحبت نشده که می خواهیم به 
سمت ایمنی جمعی حرکت کنیم. با این حال مینو 
محرز، متخصص بیماری های عفونی معتقد اســت 
که تجربه جهانی روشــن کرده که طرح همه گیری 
و مصونیت جمعی فایده ای ندارد و هم اکنون ثابت 
شده است که اساسا همه گیری کرونا مصونیت جمعی 
ایجاد نمی کند چرا که در سرتاسر دنیا گزارش هایی 
به دســت آمده که تعدادی از افراد به رغم اینکه در 
گذشته مبتال شده  بودند، دوباره مبتال شده اند؛ یعنی 
آنتی بادی بعد از مدتی در بدن افراد از بین می رود. 
وی همچنین می گوید: اکثریت اعضای ستاد مقابله 
با کرونا به ایده ایمنی جمعی اعتقادی ندارند و وزارت 
بهداشت هم هیچ وقت بر مبنای این ایده برنامه ریزی 
و حرکت نکرده  و تنها راهکار، پیشگیری و شکستن 

زنجیره انتقال است.

 انگ اجتماعی کرونایی 
فقط در ادارات وجود دارد 

 آب آشامیدنی
شهرستان بهارستان تهران آب آشامیدنی واقعا افتضاح  است 
و به سختی از آن استفاده می کنیم یا اینکه باید مدام از آب معدنی 
اســتفاده کنیم یا اینکه آب تصفیه می خریم. از مسئوالن تقاضا 
داریم که به موضوع مهم آب آشــامیدنی شهرســتان بهارستان 

رسیدگی کنند.
اصغریازبهارستان

وام تاکسی ها
در مورد وام ۶ میلیونی برای تاکسی ها سوالی داشتم. در سامانه 
کارا ثبت نــام کرده ایم و وقتی به  بانک مراجعــه می کنیم  اعالم 
می کنند که ما هیچ خبری از این وام نداریم. مسئولین لطفا شفاف 

سازی کنند که ما باید چکار کنیم.
حسینیازتهران

پیش فروش خودرو
من زمستان 9۸ یک پراید۱5۱ برای کار به صورت پیش خرید 
با ۲7میلیون پیش پرداخت ثبت نام کردم ۴۰میلیون. بعد از عید 
شد ۴۸میلیون و اآلن شد ۶5میلیون! چون خرید قطعی نبوده و 
پیش خرید بوده باید به مبلغ روز تســویه حساب شود! آخه من 
مابقی مبلغ را از کجا بیاورم؟ در قرارداد آمده که تسویه به نرخ روز! 
سالی چند بار قیمت را می برید باال؟ مگر حقوق کارگر و کارمند 

سالی چند بار باال می رود
یکشهروندازتهران

سهام عدالت
برای فروش سهام عدالت با مشکل شماره همراه موبایل نامعتبر 
است مواجه می شویم اما شماره همراه که وارد می کنیم درست است. 
حتی در سایت ســهام عدالت نگاه می کنیم درست است ولی بازهم 
می گوید شماره نامعتبر اســت. دلیلش واقعا چیست؟ برای فروش 
سهام به شماره موبایل نیاز اســت که با همان شماره موبایلی که در 
سهام عدالت ثبت نام کردیم باز هم می گوید اشتباه است. به شماره 

پاسخگویی سهام عدالتم زنگ می زنیم اصال جوابگو نیستند. 
حسنیازتهران

اینترنت
چرا اپراتورهای تلفن های همراه به یکباره قیمت های اینترنت را 
نجومی افزایش دادند و بنا به صحبت های وزیر ارتباطات این افزایش 
از سوی سازمان تنظیم مقررات شکل نگرفته و وزیر تاکید کردند که 
اپراتورها سریعا باید قیمت های اینترنت را به قبل برگردانند چرا تا این 
لحظه هیچ کدام از اپراتورها قیمت هایشان را به قبل بر نگرداندند؟! 

لطفا مسئوالن وزارت ارتباطات رسیدگی کنند.
اصغریازتهران

آرمانملی-رهامعیری:آمارپاندمیکرونادر۱0روزگذشتهافزایشچشمگیریداشتهوبراساساینآمارتاروزگذشته۱۴.۶میلیوننفردرسراسر
جهانبهویروسکرونامبتالشدهاندکهازاینتعداد،۶08هزارو9۷8نفرجانخودراازدستدادهاند.سهمایرانازاینآمار۲۷۶هزارو۲0۲نفر
درابتالو۱۴هزارو۴0۵نفردرمیزانمرگومیراستکهفقط۲۱۷نفرازاینتعداد،ازیکشنبه)۲9تیر(تادوشنبه)30تیر99(جانشانراازدست
دادهاند.دراینشرایطآمار۲۵میلیونمبتالکهچندیپیشدرجلسهستادملیمقابلهباکروناواززبانرئیسجمهوریاعالمشد،همچناندرکانون
نقدونظراست،دراینشرایطمسعودمردانی،عضوکمیتهعلمیستادمبارزهباکرونااعالمکرد:»براساسمطالعاتسرواپیدمیولوژی۲8میلیون
نفرازمردمایرانبهکرونامبتالشدهاند،اینآماریکهاعالمشد،خبرخوبیاست؛البتهشایدمیزانآنتیبادیدراینافرادپایینبیاید،اماحتیاگر
یکذرهآنتیبادیدربدنفردیباشد،یکایمنینسبیایجادمیکند«،اوهمچنینبهایسناگفتهاست:»مادرایران)خواستهیاناخواسته(بهسمت
ایمنیجمعی)همانمصونیتگلهای(پیشمیرویم«.دراینشرایطبازگشتایدهمصونیتجمعیدرپیداشتهاست،آنهمدرحالیکهشماریاز
اپیدمیولوژیستهاومتخصصانبیماریهایعفونیمیگویندایدهمصونیتجمعییاهمانسیاستگلهایکهقبالبوریسجانسون،نخستوزیر

بریتانیادرمواجههبا۱9-کوویداعالمکرد،نهتنهاپرهزینهبلکهیکطرحشکستخوردهاست.

مصطفی اقلیما      
 رئیس انجمن علمی 

مددکاری اجتماعی ایران

آرمانملی-فردینکمانگر: ســنندج یکی از 
شهرهای کشور است که در چند دهه گذشته شاهد 
رشــد قارچ گونه سکونتگاه های غیررســمی بوده و 
کارشناسان از رشد این مناطق که یکی از رتبه های 
باال را در کشــور به خود اختصاص داده، ابراز نگرانی 
می کنند. به عنوان مثال در شــهرک نایسر، یکی از 
مناطق منفصل شهری ســنندج، جمعیتی بالغ بر 
۸۰هزار نفر ســکونت دارند که عمدتا از روستاییان 
مهاجر و قشــر فقیر و آســیب پذیر جامعه هستند. 
این مناطق فاقد زیرســاخت های شهری و خدماتی 
است و این امر می تواند تهدیدی برای امنیت در این 

مناطق باشد.
قیمتنجومیمسکندرکردستان

برای بررسی پدیده سکونتگاه های غیررسمی به 
برخی از این مناطق در شهر سنندج می رویم و با اهالی 
این مناطق گفت وگو می کنیم. یکی از ساکنین شهرک 
نایسر ســنندج به »آرمان ملی« می گوید: در حدود 
۲۰سال گذشته به دلیل مشکالت مالی و عدم توانایی 
هزینه خرید مسکن به شهرک نایسر مهاجرت کردیم 
و با کمترین هزینه صاحب یک واحد مسکونی شدیم.

محمد فتحی تحصیالت خود را کارشناســی ارشد 
عنوان می کند و می گوید: قیمت مسکن در کردستان 
نجومی شــده و با توجه به شــرایط اقتصادی مردم، 
کســی توانایی خرید آن را ندارد، در نایسر یک واحد 
5۰متری را می توان با ۲۰۰میلیون تومان خریداری 
کرد. شــهرک ننله، نیز یکی دیگر از مناطق منفصل 
شهری به حساب می آید، یکی از ساکنین این محله 
می گوید: بیشتر اهالی این مناطق از روستاها به شهر 
مهاجرت کرده اند و دلیل اصلی مهاجرت نیز بیکاری 
و نبود درآمد بوده اســت، متاســفانه هزینه زندگی 
در روستاها با شــهر برابری می کند. احمد رحمانی 
می افزاید: باالرفتن هزینه ها از یک سو و از سوی دیگر 
بیکاری و نبود درآمد سبب شده در این مناطق مردم 
اســکان پیدا کنند، چون اجاره بها و رهن منزل در 
این مناطق به نسبت هسته شــهر پایین تر است، اما 
دالالن و سودجویان ورود پیدا کرده اند و نرخ خرید 
واحدهای مسکونی و زمین را افزایش داده اند. او نرخ 
اجاره بها در شهر سنندج  را ۱۰میلیون تومان رهن و 
5۰۰هزار تومان اجاره عنوان کرده و معتقد است که با 
روند کاهش درآمدهای مردم، قادر نیستند، این مبالغ 
را پرداخت نمایند. وی به ساخت و سازهای غیرمجاز 
در این منطقه نیز اشاره می کند: هر چند روز،  چندین 
واحد آپارتمانی ساخته می شــود که از هیچ  اصول 

ساختمان سازی و ایمنی پیروی نمی کند و در مقابل 
حوادث طبیعی مقاومتی ندارند. این ساختمان ها در 
مقابل حوادث غیرطبیعی مانند بمب های ســاعتی 

عمل می کنند. 
عمقشکافهایطبقاتی

برای بررســی ایــن موضوع به ســراغ ارســطو 
گویلی کیالنه، عضو شــورای شهر سنندج رفتیم، او 
سکونتگاه های غیر رسمی را چنین تعریف می کند: 
به وجود آمدن سکونتگاه های غیررسمی با وضعیت 
اقتصادی شهروندان و روستانشینان رابطه مستقیمی 
دارد به طوری که هرچقــدر وضعیت اقتصادی بدتر 
باشد شمار افرادی که در این محل ها زندگی می کنند، 
به طور قابل توجهی افزایش می یابد. البته نمی توان اثر 
سایر عوامل مهم مانند تمرکز امکانات و مشاغل در 
شهرها و همچنین عدم توجه به تامین زیرساخت های 
روستاها و شهرهای کوچک و بسیاری عوامل دیگر 
را نیز نادیده گرفت. وی با اشاره به آمار اسکان مردم 
در سکونتگاه ها و محالت کمتر برخوردار می گوید: 
بر اساس آمار محققین دانشــگاه کردستان، حدود 
5۰ درصد جمعیت شهری ســنندج در ۲۰ درصد از 
مساحت این شهر که ســکونتگاه ها و محالت کمتر 
برخوردار شهر است، ســاکن هستند.ارسطو گویلی 
کیالنه در ادامه خاطرنشــان می کند: بر اساس آمار 
تعداد ساکنین منطقه نایســر، که یکی از بزرگترین 
سکونتگاه های غیررسمی کشور با کمترین امکانات 
اولیه زندگی، به شــمار می رود نگرانــی در رابطه با 
رشــد جمعیت در این منطقه وجود دارد. همچنین 
روســتاهای نواحی شرقی ســنندج به شکل نگران 

کننده ای در حال رشد هستند.
سکونتگاههایخودانگیختهشهری

پیرامون بررسی بیشتر موضوع پای صحبت های 
کیومرث حبیبی، مدیر گروه شهرســازی دانشگاه 
کردستان نشستیم، او نیز با هشدار از ضرباهنگ تند 
حاشیه نشینی در استان کردستان و شهر سندج به 
»آرمان ملی« می گوید: در نظر گرفتن حد تفکیک 
قطعات ۱5۰ مترمربعی در طرح تفصیلی شهر سنندج 
در مناطق فرودست شهری منجر به عدم توان تامین 
مسکن رسمی برای گروه های کم درآمد شده است. 
قرار گرفتن منطقه نایســر در طرح عمران ناحیه در 
حوزه نفوذ »صلوات آبــاد« از دیگر برنامه ریزی های 
نادرست در این رابطه بوده که منجر به رشد جمعیت 
در این مناطق شده است. وی در تشریح وضع کنونی 
استان کردستان در پدیده سکونتگاه های غیر رسمی 

عنوان می کند: امروزه در اســتان کردستان بیش از 
سه هزار و 3۰۰ هکتار بافت های ناکارآمد شهری وجود 
دارد که جمعیت ساکن در این بافت ها ۴7۰ هزار نفر 
است. آمارها نشــان می دهد که در حدود 3۰ درصد 
از جمعیت اســتان در ســکونتگاه های غیررسمی 
زندگی می کنند. در حقیقت ســاماندهی ســاکنان 
این ســکونتگاه ها جهت بهبود وضعیت معیشت و 
زندگی امری ضروری است.  دکتر حبیبی با اشاره به 
آمار سکونتگاه های غیررسمی عنوان می کند: ۴5۴ 
هکتار در شهر ســنندج، ۲3۰ هکتار در شهر سقز، 
۴۲۶ هکتار در باته، ۱99 هکتار در شهر مریوان، 37 
هکتار در بیجار، ۶۶ هکتار در شهر قروه و ۲7 هکتار از 
شهر کامیاران را سکونتگاه های خودانگیخته  شهری 

به خود اختصاص داده اند. 
رشدحاشیهنشینیدرکردستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز به 
رشد شهرنشینی در استان اشــاره می کند و معتقد 
است که استان کردستان به واســطه فقر روستایی، 
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دیم، کمبود امکانات در 
روستاها از جمله راه روســتایی و در نهایت میانگین 
پایین سطح سواد در روستاها در چند سال اخیر شاهد 
کاهش شدید نرخ جمعیت روســتایی و در کنار آن 
نرخ سریع شهرنشــینی بوده است.  این شهرنشینی 
به واسطه فقر مالی مهاجرین عمدتا به صورت حاشیه 
نشینی بوده و سبب شده تعادل فضایی در شهرهای 
استان دچار مشکل شود. مهندس ثابتی در ادامه به 
»آرمان ملی« می گوید: بر اساس آخرین سرشماری 
رسمی، نرخ رشد جمعیت شهری در استان کردستان 
جایگاه هشتم کشوری و نرخ رشد جمعیت روستایی در 
جایگاه نوزدهم قرار داریم. این نشان دهنده ضرباهنگ 
خطرناک رشد حاشیه نشینی در استان، مخصوصا در 
شهرهای سنندج، سقز، مریوان و بانه است و براساس 
آخرین پایش در کشور استان به لحاظ بافت ناکارآمد، 
رتبه هشتم کشــور را دارد.وی می افزاید: اگر صرفا بر 
اساس سکونتگاه غیررسمی و حاشیه نشینی قضاوت 
کنیم شــهرهای مریوان، بانه، سنندج و سقز بدترین 
وضعیت را در استان دارند و اگر بخواهیم سرجمع بافت 
ناکارآمد بررسی کنیم باید شهر کامیاران را که به شدت 
به لحاظ بافت فرسوده دچار مشکل است به این آمار 
اضافه کرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان 
می افزاید: بخشی از مشکل حاشیه نشینی در استان 
مربوط به نبود سیاســت روشــن و کارآمد در استان 
اقشار با درآمد کم را می توان به موارد فوق اضافه کرد.  

»آرمانملی«پدیدهسکونتگاههایغیررسمیاستانکردستانرابررسیمیکند

گسترشحاشیهنشینيدرسنندج
بسیاریازمردمسنندجبهدلیلافزایشاجارهبهاحاشیهنشینشدهاند

گردش مالی 
 میلیاردی  در کار 

کودک

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور با اشاره به گردش 
چند هزار میلیــاردی حوزه کودکان 
کار و خیابان گفت: معتقدم هر یک 
ریال کمک بــه بچه هــای خیابان  
ثبات و حضــور آنهــا در خیابان را 
بیشتر می کند. محمود علیگو افزود: 
هر حوزه ای که پــول در آن جریان 
دارد، یک  چرخه اقتصادی را تشکیل 
می دهد. این چرخه کســی که پول 
در می آورد، کسی که از آنها مراقبت 
می کند، به آنها چه خانواده داشــته 
باشند یا نداشته باشــند جا و خانه 
می دهد و... را شــامل می شود. وی 
با اشــاره به اینکه به هــر حال این 
مجموعه یک  کسب و کار است، افزود: 
البته وجه کسب و کار مثبت است، اما 
چرخه اقتصادی کودکان کار وخیابان 
مثبت نیست اما در بحث حداقلی در 
مجموعه این چرخه چند هزار میلیارد 

پول چرخش می کند.

جداسازی 
بیمارستان های 

کرونایی

وزیر بهداشــت ضمــن تقدیر از 
جانفشــانی های مدافعان سالمت 
در مقابله با کرونا، از آنها خواســت 
که روحیه خود را حفظ کــرده و از 
نامالیمــات نرنجند و گفــت: با هم 
پیمان می بندیــم در آینده نزدیک 
دوباره مرگ هــا را دو رقمی کنیم و 
به ســمت تــک رقمی کــردن آن 
حرکت کنیم. ســعید نمکی تاکید 
کرد: در عین حال خواهشم این است 
که  بیمارســتان های کرونایی را از 
غیرکرونایی جــدا کنم. البته ممکن 
است که در برخی اســتان ها امکان 
جدا کردن بیمارستان ها نباشد، در 
آنجا هم در حداکثر ممکن باید بتوان 
جداسازی را انجام داد. خواهشم این 
است که در استان ها حتما بیمارستان 
های کرونایــی از غیرکرونایی جدا 
شوند. وزیر بهداشت همچنین خطاب 
به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
گفــت: به عنوان یک سیاســت باید 
مراکز ســرپایی ۱۶ ساعته را فزایش 
دهیم؛ این یکــی از اولین گام هایی 
است که در بسیج ملی در دوره های 
اول و دوم دیدیم که چقدر توانست 

کمک کننده باشد.

احتمالبازگشتبهفرضیهشکستخوردهکرونایی»بوریسجانسون«

معاونوزیربهداشت:اینطرحشکستخوردهوامکانتحققندارد

ایمنی جمعی، تنها راه نجات؟ 



رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت 
بهداشت با اشاره وضعیت تخت های بیمارستانی مختص کرونا، 
درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود نیرو برای مقابله با کرونا، 
گفت: اکنون به دلیل درگیری و بیماری پزشکان و کادر درمان با 
کرونا، در برخی رشته ها در برخی استان ها کمبودهایی داریم که 
البته مدیریت شده است. دکتر گلپیرا درباره وضعیت تخت های 
بیمارستانی مربوط به بیماران مبتال به کرونا، گفت: اوال باید توجه 
کرد که هنوز تخت های بیمارستانی مربوط به کرونا در کشور 
ظرفیت خالی دارند و اینطور نیست که بگوییم همه تخت های 

بیمارستانی پر شده اند.
 وضعیت تخت های بیمارستانی 

وی افزود: اما، در حال حاضر در حقیقت داریم به ظرفیتی 
می رسیم که در سیستم رسیدن به وضعیت رنگ نارنجی یا فاز 
خطر را احساس می کنیم؛ چراکه وضعیت کنونی مانند شرایط عید 
نیست که تمام خدمات غیر کرونایی را تعطیل کرده باشیم، بلکه در 
حال حاضر هم به بیماران مبتال به کرونا خدمات ارائه می دهیم و 
هم سرویس دهی به سایر بیماران را نیز انجام می دهیم. گلپیرا ادامه 
داد: در واقع به طور کلی باید در بیمارستان هایمان مراقب ظرفیت 
تخت ها باشیم. بهترین حالت زمانی است که ۳۰ درصد ظرفیت 
تخت های خالی یک بیمارستان را به کرونا اختصاص دهم. در این 
صورت خیال مان راحت است که تعداد کسانی که به بیمارستان 
مراجعه می کنند و تعداد کسانی که از بیمارستان مرخص می شوند، 
در یک بازه زمانی مناسب، حرکت و چرخش تخت مناسبی را ایجاد 
می کنند. حال اگر این درصد باالتر رود، وارد فاز خطر می شویم و 

در حال حاضر احساس می کنیم که ممکن است به این فاز برسیم. 
زیرا ممکن است به صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد، تعداد بیماران 
مراجعه کننده به بیمارستان افزایش یابد و بیمارستان مجبور شود 
در اورژانس بیماران را نگه دارد.گلپیرا با بیان اینکه اکنون تمام 
بیمارستان های دولتی زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی 
به غیر از بیمارستان های تک تخصصی بیماران مبتال به کرونا را 
می پذیرند، ادامه داد: در حال حاضر داریم یک ارزیابی مجدد از 
وضعیت بیمارستان هایمان انجام می دهیم. با این ارزیابی خودمان را 
تا مهر ماه برای آنفلوانزا آماده می کنیم. بر این اساس تمامی جاهایی 
که فکر می کنیم با توجه به شیوع بیماری و سابقه ای که از سال های 
گذشته در زمینه آنفلوآنزا داشتیم، ارزیابی می کنیم تا بدانیم که چه 

مناطقی را باید تجهیز ویژه انجام دهیم.
 کادر درمانی فرسوده شده است

 وی درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود نیرو در برخی
 استان ها برای مقابله با کرونا و درخواست نیروی داوطلب، 
گفت: کادر درمان به شدت خسته و فرسوده شده است. واقعا 
کشش در کادر درمان بسیار کاهش یافته است. به هر حال در 
هر صنف و رشته ای یک زمان تعطیلی و استراحت وجود دارد. 
این در حالی  است که زمان استراحت کادر درمان مان به شدت 
کم است. عالوه بر این درصد زیادی از کادر درمان و پرسنل از 
آنجایی که به شدت درگیر بیماران سخت و شدید هستند،  درگیر 
کرونا و بیماری شدند و هر یک از این پرسنل به مدت دو هفته از 
سیستم خارج می شوند. وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ تا ۱۲ هزار 
نفر در کادر درمانی کشور با کرونا درگیر شده اند و همچنان هم 

این وضعیت ادامه دارد، گفت: این موضوع برای سیستم درمانی 
دردسر ایجاد کرده است. ما برای پرسنل مان ناراحتیم که برای 
خدمت دهی به مردم از جان شان گذشتند. حال در این وضعیت 
با کمبود کادر درمان مواجه شده ایم. کادر درمانی که باید روزانه 
شش تا هشت ساعت کار کند، اکنون گاهی باید ۱۲ ساعت کار 
کند. حتی گاهی ۲4 ساعت شیفت دارد. بنابراین فشار زیادی به 

سیستم درمان وارد می شود.
 استقبال از نیروهای داوطلب

گلپیرا گفت: در گروه پزشکی هم وضعیت به همین منوال است. 
با توجه به اینکه ما همیشه سعی کردیم که با تمهیدات زیادی، 
تمامی پزشکان و متخصصان مختلف در همه بیمارستان هایمان 
داشته باشیم، اکنون به دلیل درگیری و بیماری پزشکان با کرونا، در 
برخی رشته ها در برخی استان ها کمبود داریم که این وضعیت جالب 
نیست. امیدواریم با برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم، بتوانیم 
جایگزینی مناسب را ایجاد کنیم و به ظرفیت پیشین بازگردیم. هر 
کس که می تواند به سیستم درمان کمک کند، خوشحال می شویم 
که نیروهای داوطلب به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند و 
بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم. بحث کمبود نیرو را کمابیش 

در برخی استان ها می بینیم، اما به هر حال مدیریت شده است.
 مردم رعایت کنند

گلپیرا گفت: طی این مدت پنج ماهه ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر از کادر 
درمانی کشور با کرونا درگیر شده و مبتال شده اند. از مردم خواهش 
می کنیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، حتما از برگزاری 

اجتماعات جلوگیری کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت از روند 
افزایشی شیوع کرونا ویروس در سه استان 
مازندران، خراسان رضوی و فارس خبر داد 
و گفت: متاسفانه مردم در برخی از استان ها 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 
و تا زمانی که این رفتار مردم ادامه داشته باشد 
نمی توانیم پیش بینی از روند شیوع ویروس 
ارائه دهیم. دکتر جان بابایی در حاشیه اجالس 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت 
مجازی در وزارت بهداشت برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران از روند افزایش شیوع کرونا ویروس 
در استان های خراسان رضوی، مازندران و 
فارس خبر داد و گفت: متاسفانه ما نمی دانیم 
پیک شیوع ویروس در این استان ها چه 
زمانی تمام می شود و این بسته به رفتارهای 
مردم دارد که چقدر بتوانند با رعایت دستور 
العمل های بهداشتی چرخه انتقال را به حداقل 
برساندند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه 
ما مالحظه می کنیم در برخی استان ها مردم 
رعایت  را  بهداشتی  دستور العمل های  ما 
نمی کنند، مثال حتی ماسک نمی زنند یا اینکه 
در سایر استان ها هم کمتر از ۵۰ درصد مردم 
از ماسک استفاده می کنند یا حتی متاسفانه 
مراسم های خود را نیز برگزار می کنند. در این 
شرایط ما نمی توانیم پیش بینی از ادامه روند 
افزایش شیوع کرونا داشته باشیم. بنابراین 
همه چیز بستگی به رفتارهای مردم دارد. 
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
مشکلی از نظر تعداد تخت های بیمارستانی 
برای بستری افراد مبتال به کووید ۱۹ نداریم، 
گفت: در تمامی استان ها ظرفیت بستری وجود 
دارد، اما باید تاکید کرد به هر حال ظرفیت 
تخت نیز می تواند محدود باشد و مردم باید 
مراعات کنند تا بتوانیم با استفاده از همین 
تخت های موجود و تجربه که همکاران ما 
در مدیریت این ویروس پیدا کردند، بتوانیم 
وضعیت موجود را مدیریت کنیم.وی گفت: 
به رغم این که روند شیوع کروناویروس در 
کشور ما بیشتر شده است، اما خوشبختانه روند 
مرگ و میر افزایشی نبوده و به نسبت به افزایش 
شیوع کرونا ما کاهش مرگ و میر را داشتیم 
ضمن اینکه به حداقل رساندن مرگ و میر یکی 
از اهداف اصلی ما است و با مدیریت موجود 
می توانیم به هدف اصلی خود که عالوه بر 
کاهش ابتال، کاهش مرگ و میر است، برسیم. 
جان بابایی تامین نیروی انسانی بیمارستان ها  
را یکی از نگرانی های وزارت بهداشت در شرایط 
شیوع کرونا داشت و گفت: در این زمینه 
مصوبه ای را داشتیم که بتوانیم با آزاد سازی 

بخشی از ذخیره نیروی انسانی، کمبودهای 
خود را در این زمینه جبران کنیم. البته ما 
نمی توانیم نیروی انسانی را وارد بخش کرونایی 
بیمارستان ها کنیم؛ چرا که این افراد قبل از 
فعالیت در این بخش ها باید مهارت های الزم 
را ببینند؛ امیدواریم با دستور العمل های فعلی 
بتوانیم با تعویق برگزاری آزمون دستیاری یا 
زودتر برگزار کردن آزمون سایر دانشجویان، 
نیروهای انسانی خود را در بخش تخصصی، 
پزشک عمومی و کادر پرستاری تامین کنیم. 
وی تاکید کرد: با اجرای دستور العمل فوق 
سه هزار نیروی متخصص برای فعالیت در 
بیمارستان ها جذب خواهند شد. اما باید تاکید 
کنیم که به هیچ عنوان هیچ  امتحانی برای 
دانشجویانی که وارد این فعالیت می شوند 
حذف نخواهند شد، اما امتحان پره برد را کمی 
زودتر برگزار می کنیم. معاون درمان وزارت 
بهداشت در خصوص ابتالی ۵ هزار پرستار 
در کشور به ویروس کرونا نیز گفت: این تعداد 
از افراد به تدریج به کرونا مبتال شدند و اینطور 
که نیست که بعد از ابتال از چرخه فعالیت در 
بیمارستان ها خارج شوند. بنابراین افرادی 
که به این ویروس مبتال شده اند بعد از دوره 
قرنطینه مجددا وارد چرخه فعالیت شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر این که بیمارستان های 
دولتی از بیماران برای انجام آزمایش هزینه ای 
دریافت نمی کنند، گفت: کسانی که از طریق 
نظام ارجاع به بیمارستان های دولتی مراجعه 
کنند ۵ درصد و سایر بیماران ۱۰ درصد برای 
دریافت خدمات اعم از  درمان کرونا هزینه 
پرداخت می کنند. جان بابایی با تاکید بر این 
که میزان ابتالی کودکان به ویروس کرونا 
نسبت به اسفند ماه افزایش پیدا کرده است، 
تصریح کرد: یکی از دالیل این افزایش به دلیل 
این است که حساسیت  خانواده ها نسبت به 
گذشته کمتر شده است و با توجه به این که 
بچه ها زنجیره انتقال این بیماری هستند 
نباید حساسیت ها را در این زمینه کاهش 
داد. معاون درمان وزارت بهداشت در پایان 
با تاکید بر این که برخی مراکز خصوصی در 
دریافت هزینه آزمایش ویروس کرونا تخلف 
می   کنند، گفت: همانطور که عنوان شد در 
بیمارستان های دولتی انجام این آزمایشات 
رایگان است، اما  رقم این هزینه ها که از سوی 
مراکز خصوصی دریافت می شود گاهی تخلف 
است و اخطارهایی نیز به این مراکز داده شده 
است، اما در مجموع هزینه دریافتی برای انجام 
این آزمایشات در مراکز خصوصی کمتر از ۷۰۰ 

هزار تومان است.
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مــــعکوس
پایان انتظار ۸ ساله بازنشستگان فوالد

بازنشستگان دیده شدند
 پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان فوالد از مردادماه

آرمان ملی: مدتی است که با دستور رئیس جمهور قانون 
متناسب سازی دستمزد و مستمری  بازنشستگان اجرا شده و 
همان طور که وزیر وعده داده قرار است، این قانون از مهرماه 
اجرایی  شود. روز ۲۷ تیر امسال بود که وزیر تعاون در حساب 
توئیتر خود نوشت: »همسان سازي حقوق  بازنشستگان کشوري 
با تامین منابع و همکاري سازمان برنامه و قول مساعد رئیس این 
سازمان در شهریورماه نهایي و از ابتداي مهرماه عملیاتي مي شود« 
و روز بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد که »همه بازنشستگان کشوري و لشکري از اول مهرماه 
معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین فعلي را دریافت خواهند کرد« در 
این بین قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان تامین اجتماعي 
از اول مردادماه اجرایي خواهد شد. .بر اساس قانون جدید، حقوق 
بازنشستگان ۵۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان افزایش می یابد، به این 
صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت دومیلیون و ۸۰۰هزار 
تومان و با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت خواهند 
کرد. این قانون که مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان کشوری بود، بعد 
از هشت سال نیز برای بازنشستگان فوالد اجرایی می شود. این 
بازنشستگان که تعدادشان در استان های خوزستان و اصفهان 
که کارخانه های فوالد دارند، کم نیست همواره برای دریافت 
مطالبات معوقشان به عناوین مختلف اعتراض کرده اند. موضوع 
مطالبات معوق باقی مانده از سال ۱۳۹۱ همواره یکی از مهم ترین 
خواسته های بازنشستگان بود که در دوره های مدیریتی گذشته 
محقق نشد. بازنشستگان به شکل های مختلف به این موضوع 
اعتراض داشتند، به عنوان مثال اواخر سال گذشته، کانون های 
استانی بازنشستگان فوالد با صدور بیانیه ای از مدیرعامل صندوق 
درخواست کردند که به مشکالت بازنشستگان فوالد رسیدگی 
کند. در این بیانیه آمده بود: ما خواستار این هستیم که احکام 
تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه فوالد بنابه قول سرپرست محترم 
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد، همچنین مشکل درمان و 

موارد دیگر بازنشستگان تا آخر ماه حل شود.
پایان انتظار ۸ ساله

قانون جدید همسان سازی حقوق و مستمری  با  حاال 
بازنشستگان، مطالبات معوق بازنشستگان فوالد نیز از مردادماه 
سال جاری آغاز خواهد شد. همان طور که محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توئیتی روز گذشته این 
خبر را تایید کرد. در توئیت شریعتمداری آمده است: » با اهتمام 
صندوق بازنشستگی فوالد پس از هشت سال انتظار، پرداخت 
مطالبات و معوقات بازنشستگان این صندوق، مردادماه آغاز 
می شود. بر اساس تدابیر، تامین منابع موردنیاز از محل بازدهی 
سرمایه گذاری ها صورت پذیرفته است«. ضمن اینکه برنامه ریزی 
الزم برای تامین منابع مالی جهت پرداخت مطالبات معوق از 
مدتی قبل صورت گرفته است. همان گونه که وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کرد، منابع موردنیاز جهت پرداخت مطالبات 
معوق بازنشستگان فوالد از محل بازدهی سرمایه گذاری ها 

خواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو:
 ممنوعیت عرضه رمدسیویر

در خارج از بیمارستان
رئیس سازمان غذا و دارو از برنامه وزارت 
داروهای  عرضه  ممنوعیت  از  بهداشت 
رمدسیویر و فاویپیراویر در خارج از بیمارستان 
خبر داد و گفت: از آنجا که این داروها به 
دلیل حساسیتی که دارند و مصرف بی رویه 
آنها می تواند موجب مقاومت ویروس شود، 
ضبط  رسمی  کامال  شبکه  در  نتیجه  در 
و ثبت شده، توزیع انجام خواهد شد. دکتر 
محمدرضا شانه ساز در حاشیه اجالس روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی که در وزارت 
بهداشت به صورت مجازی برگزار شد به 
نحوه توزیع دارو در کشور اشاره کرد و گفت: 
به رغم همه تذکراتی که داده شده مبنی بر 
اینکه باید دارو از شبکه رسمی کشور یعنی 
بیمارستان ها ، دانشگاه ها و معاونت های غذا 
و دارو در کشور تهیه شود، اما ما دیدیم که 
هفته گذشته عده ای سوداگر و سودجو با 
سوء استفاده ای که کردند اقالم دارویی را 
که هنوز به تایید رسمی سازمان غذا و دارو 
نرسیده بود با قیمت های بسیار گزاف به فروش 
رساندند و متاسفانه بررسی هایی که انجام شد 
نشان داد داروی که هزینه گزاف برای تامین 
آن پرداخت شده است )رمدسیویر(، اصال مورد 
تایید نبوده است. وی در ادامه تصریح کرد: 
من به تمامی هموطنان اعالم می کنم ما واقعا 
در زمینه داروهایی که مورد نیاز کشور برای 
بیماران مبتال به کرونا است، مشکلی نداریم و 
این داروها را در گام اول برای انجام مطالعات 
بالینی وارد کردیم و در اختیار شبکه مطالعات 
بالینی کشور قرار گرفته است و داروهایی هم 
که به صورت رسمی در این زمینه وارد کشور 
شدند در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار 
گرفته است و به زودی ما از ۵۰ تولید داخل 
داروی رمدسیویر بهره برداری خواهیم کرد. 
همچنین همانطور که از قبل نیز قول داده 
بودیم داروی فاویپیراویر چند ماهی است در 
کشور تولید شده است و توزیع گسترده آن 
از هفته گذشته در دانشگاه های علوم پزشکی 
آغاز شده است. شانه ساز تاکید کرد: توجه مردم 
را به این نکته جلب می کنم که قرار نیست 
داروهای فوق در خارج از بیمارستان ها و به 
صورت انبوه در مناطق دیگر عرضه شوند، این 
داروها به لحاظ حساسیتی که دارند و مصرف 
بی رویه این داروها می تواند موجب مقاومت 
ویروس شود و تاثیر آن از بین برود در نتیجه 
در شبکه کامال رسمی ضبط و ثبت شده توزیع 
انجام خواهد شد. بنابراین داروی رمدسیویر 
به همین شیوه و به صورت محدود در اختیار 
دانشگاه ها قرار گرفته است. مرحله دوم واردات 
این دارو نیز انجام شده است. ظرف دو روز 
آینده در اختیار معاونت های درمان دانشگاه ها 
قرار خواهد گرفت. تا با هماهنگی های که بین 
این معاونت ها و بهداشت انجام می شود مورد 
استفاده علمی قرار گیرد. وی خاطر نشان 
کرد: ماده اولیه داروی رمدسیویر هم در داخل 
کشور تولید می شود که این نشان از توانمندی 
داروسازان کشور دارد. بنابراین هر دارویی که 
در دنیا عرضه شود و احتمال این را داشته باشد 
که می تواند در درمان کرونا موثر واقع شود، این 
دارو را به دلیل توانمندی هایی که در سیستم 
داخل کشور وجود دارد ، تهیه و در اختیار کادر 
درمانی قرار می دهیم. رئیس سازمان غذا و دارو 
تاکید کرد: مجددا به مردم اطمینان می دهیم 
که داروهای فوق در صورت تامین در اسرع 
وقت در اختیار مردم قرار می گیرد، اما الزمه 
توزیع و قرار دادن آن در اختیار مردم این است 
که مهر تایید مراجع رسمی و علمی کشور در 

خصوص سالمت و اثر بخشی را داشته باشند.
 لزوم پوشش بیمه ای رمدسیویر

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین خاطر 
نشان کرد: در گذشته نیز این خواسته را از 
پزشکان داشتیم و از آنان خواسته بودیم که 
اجازه دهند مطالعات بالینی اثربخشی این دارو 
در کشور تمام شود، اما عده ای توجه نکردند 
و به بازار سیاه داروی تقلبی رمدسیویر دامن 
زدند. این دارو البته هنوز در فهرست پوشش 
بیمه ای قرار نگرفته و امیدواریم این اتفاق 
زودتر بیفتد زیرا در دراز مدت هزینه سنگینی 

به دوش نظام سالمت تحمیل می کند.
 قیمت رمدسیویر ایرانی 

شانه ساز در خصوص قیمت داروهای فوق نیز 
تصریح کرد: داروی رمدسیویر در کمیسیون 
قیمت گذاری وزارت بهداشت قیمت گذاری 
می شود و قیمت نوع داخلی آن قطعا کمتر از 

یک چهارم نوع خارجی خواهد بود.
 واکسن ایرانی آنفلوآنزا 

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به برنامه 
وزارت بهداشت برای تامین واکسن آنفلوآنزا 
برای پاییز نیز اشاره کرد و گفت: امسال برای 
اولین بار واکسن ملی و ایرانی آنفلوانزا در کشور 
خواهیم داشت و امیدواریم پاییز امسال حدود 
یک میلیون دوز از این واکسن ایرانی تولید شود. 
واردات این واکسن از خارج نیز امسال انجام می 
شود و طبق برنامه از شهریور این واکسن را در 
کشور خواهیم داشت. وی تاکید کرد:  در مرحله 
اول دو میلیون دوز از این واکسن وارد می شود 
و برای بیماران در معرض خطر توزیع می شود 
و در مراحل بعد سعی می کنیم تا سه برابر 
این میزان واردات واکسن آنفلوآنزا به کشور 
داشته باشیم. رئیس سازمان غذا و دارو در پایان 
اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا در شبکه رسمی 
داروخانه های کشور توزیع خواهد شد و از همه 
مردم می خواهیم هر نوع واکسن و داروی مورد 
نیاز خود را از شبکه رسمی و داروخانه های کشور 

تامین کنند و به بازار قاچاق و تقلبی نروند.

گـــزارش

   درگیری ۱۲ هزار تن از مدافعان سالمت با کرونا  

احتمال ورود بيمارستان ها به »فاز خطر«

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
افزایش ابتالی کودکان به کرونا

پیک شیوع ویروس در 3 استان

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق 
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.

1-رای شماره 139960330002000409 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002009991 خانم نازخانم سنقر آبادی فرزند 
پناهعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 109/06 مترمربع پالک شماره 2244/1/16 اصلی 
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی اکبر قلیچ خانی مورد ثبت در دفتر 126 

صفحه 301)م الف 6523(
2- رای شماره 139960330002001415 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001873 آقای داود رفیعی فرزند خداقلی 

در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 53 مترمربع پالک شماره 2305/35 اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره 36067 مورخ 98/10/7 دفترخانه 54 قم)م الف6524(
3- رای شماره 139960330002002508 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001349 آقای نصرت اله اکبری فرزند 
احمد در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 66 مترمربع پالک شماره 1950/329 اصلی واقع 

در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از یداله صادقی و علی میرزابیگی چرخلو ثبت دفتر 
128 صفحه 46)م الف6525(

4- رای شماره 139960330002000249 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000686 آقای محمود کشکولی فرزند 
محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 140 مترمربع پالک شماره 1866/1 اصلی واقع در قم 

بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی سند رسمی شماره 35115 مورخ 88/4/20 دفترخانه 26 قم )م الف6526(
5- رای شماره 139960330002002617 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001039 آقای مغان مختاری فرزند 

حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین به مساحت 140 مترمربع که در آن احداث بنا شده پالک شماره 2100/1 اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از خانم میر )م الف6527(

6-رای شماره 139960330002001810 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000472 آقای محسن چائی چی فرزند 
علیرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 94/36 مترمربع پالک شماره 2437/109 اصلی واقع 

در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد سلیمانی ثبت دفتر 72 صفحه 227
)م الف 6528(

7-رای شماره 139960330002002473 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002389 آقای ابوالفضل بخشی ذادق 
آبادی فرزند امان اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالک شماره 2214 اصلی 

واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث نسل دوم علی اکبر تولیتی ثبت دفتر 5 
صفحه 143)م الف 6529(

8-رای شماره 139960330002002635 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001630 آقای صمد نوروزی فرزند علی 
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالک شماره 1967 اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد شریف زاده و غالمحسین شریف زاده و علی شریف زاده همگی 

وراث زهرا شریف زاده )م الف 6530(
9-رای شماره 139960330002002234 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001093 آقای محمدرضا خسروبکی 
فرزند اله وردی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 68/26 مترمربع پالک شماره 1953/420 
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محرمعلی سلیمانی ثبت دفتر 598 

صفحه 382)م الف 6531(
10-رای شماره 139960330002003472 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001676 آقای علی یزدی مومن فرزند 
رزاق در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 73 مترمربع پالک شماره 2268 اصلی واقع در قم بخش 

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره 193940 مورخ 98/11/21 دفترخانه 3 قم )م الف 6532(
11-رای شماره 12745 مربوط به پرونده کالسه 34024 خانم فاطمه خیرخواه نشلجی فرزند هدایت اله نسبت به سه دانگ از 

یکبابخانه بمساحت 73/15 متر مربع از پالک شماره 2607/16 اصلی بخش دو قم مالکیت مشاعی )سند رسمی ( می باشد )م الف 
)6534

12-  رای شماره 12745 مربوط به پرونده کالسه 34024 آقای علی یوسفی نشلجی فرزند عباس نسبت به سه دانگ از یکبابخانه 
بمساحت 73/15 متر مربع از پالک شماره 2607/16 اصلی بخش دو قم مالکیت مشاعی )سند رسمی ( می باشد )م الف 6533(

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه 
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف 

مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 

تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
                                                                          

                                                                                         تاریخ انتشار اول: 1399/04/16 تاریخ انتشار دوم: 1399/04/31
                                                                                        

                                                                                         عباس پورحسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم



سال  سوم 
a شماره 776 r m a n m e l i . i r

ساالرعقیلی 
کنسرت آنالین 
برگزار می کند

سه شنبه 
1399 .4 .31

29ذی القعده21/1441جوالی 2020

با انتشــار خبر تبدیل خانــه »محمدعلی 
کشــاورز« به موزه در فضای مجــازی، یکی از 
نزدیکان خانوادۀ کشــاورز این خبر را شــایعه 
خواند و آن را تکذیب کرد. ســاعات اولیه روز 
دوشنبه مطلبی توسط برخی سایت ها و فضای 
مجازی منتشر شــد که از تصمیم نلی کشاورز 
برای تبدیل خانه شخصی محمدعلی کشاورز 
به موزه خبر می داد. یکــی از نزدیکان خانواده 
کشاورز در گفت وگو با ایرنا ضمن تکذیب این 
خبر، گفت: اساســا در تصمیم دختر و خانواده 
وی موضوع موزه شدن خانه مطرح نیست چراکه 
قرار است خانه فعلی محمدعلی کشاورز به همان 
شکلی که بوده است حفظ شود. وی افزود: چون 
این خانه در یک برج )در شــهرک غرب است( 
امکان موزه شــدن ندارد و به عنوان یک منزل 
شخصی قرار اســت به همان صورتی که بوده 
حفظ شــود؛ البته هنوز تصمیم قطعی در این 
باره گرفته نشده اســت. این فرد تصریح کرد: 
نلی دختر زنده یاد کشاورز دنبال این است که 
بتوانند هر آن چیزی که به صورت آرشیو صوتی، 
تصویری و مصاحبه ای از محمدعلی کشــاورز 
وجود دارد را گردآوردی کند. وی افزود:  بر این 
اساس آنها به صداوســیما و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مراجعه کرده  و در مراجعاتی که 
صورت گرفته هیچ درخواست کمک و همکاری  
از سوی خانواده وی مطرح نشــده چراکه آنها 
درصدد هستند که تا حدممکن خود این آرشیو 
را تکمیل کرده و بدینوســیله رشته این کار از 

دستشان خارج نشود.
مردماندگارسینمایایران

محمدعلــی کشــاورز )زاده ۲۶فروردین 
۱3۰9( بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیون و 
دارای نشــان درجه یک فرهنگ و هنر بود. او 
در محله ســیچان اصفهان زاده شــد. او فرزند 
دوم خانواده بود. خانــدان وی اصالتا از گرجی 
تبارانی بودند که در زمان شــاه عباس به ایران 
آمده و مسلمان شــدند. نام خانوادگی پیشین 
او، »اصالنی« بوده  اســت؛ خاندانی که اکنون 
بخش قابل توجهی از جمعیت گرجیان اصفهان 
و فریدون شهر را تشــکیل می دهند. کشاورز 
یکبار ازدواج نمود که در سال ۱35۲ این ازدواج 
به جدایــی انجامید و پــس از آن دیگر ازدواج 
نکرد. نتیجه این ازدواج دختر وی به نام »نلی« 
اســت که در بلژیک زندگی و نقاشی تدریس 
می کند. کشاورز با فیلمســازان نامداری چون 
فرخ غفاری، ابراهیم گلستان، والریو زورلینی، 
بهــرام بیضایی، ناصر تقوایی، نــادر ابراهیمی، 
علی حاتمــی، داریوش مهرجویــی، و عباس 
کیارستمی همکاری کرده  است و با بازیگرانی 
غیرایرانی چون آنتونی کوئیــن و ماکس فون 
ســیدو همبازی بوده است. محمدعلی کشاورز 
برای نخستین بار در سال ۱3۴3 با فیلم »شب 
قوزی« ساخته فرخ غفاری بازیگری سینما را نیز 
تجربه کرد و تا سال ۱3۸7 )خورشیدی( در ۴7 
فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است. از جمله 
کارهای قابل توجه او می توان به رگبار، خشت 
و آینه، برزخی ها، کمال الملک، مردی که موش 
شد، کفش های میرزانوروز، مادر، جست وجو در 
جزیره، ناصرالدین شاه آکتور سینما، دلشدگان، 
آقای بخشدار، زیردرختان زیتون، روزواقعه، و 
کمیته مجازات اشاره کرد. وی در سال ۱3۴7 به 
تلویزیون رفت و کارگردانی هنری قسمت هایی 

از سریال خانه قمر خانم را به عهده گرفت.

خبـــــر

رو بــــه رو 
سامانخلیلیان:

گروه های تئاترخیابانی ثبت رسمی می شوند
ســامان خلیلیان، مدیر کانون تئاترخیابانــی مرکز هنرهای 
نمایشی گفت: دو کار مهمی که این روزها در دست داریم نخست 
مشخص کردن ردیف بودجه برای تئاترخیابانی کشور و دوم ثبت 
گروه های تئاترخیابانی اســت که هر دو به نفع هنرمندان تئاتر 
خیابانی خواهد شد. »سامان خلیلیان«، مدیر کانون تئاتر خیابانی 
مرکز هنرهای نمایشی درباره تطعیلی فعالیت های تئاترخیابانی 
در کشور اظهارکرد: ما قبال نگفتیم فعالیت ها تعطیل شده است 
اما شرایط االن ایجاب می کند که محتاطانه تر قدم برداریم. وی در 
ادامه افزود: ما چراغ اجراها را با چراغ سبز ستاد ملی کرونا روشن 
کردیم اما االن ستاد ملی ابراز وضعیت بحران می کند و وقتی این 
را به ما اطالع می دهند ما هم باید قدری جانب قضایا را بسنجیم 
نه اینکه پیشگیری بخواهیم داشته باشیم و بگوییم اجراها تعطیل 
است. خلیلیان یادآور شــد: گروه های نمایشی ما همه برای اجرا 
حاضر هستند، اما واقعیتش این است که اجراهای ما برای سطح 
کشور است و دربرگیری اش فقط برای تهران نیست، استان های 
دیگر هم خیلی فعال هســتند و تاکید ما بر دیگر استان هاست. 
واقعیت این اســت که االن همه اســتان ها وضعیتشان به لحاظ 
کرونا بحرانی است و اگر بررســی کنیم هیچ استانی وضعیتش 
سفید نیســت. وی اظهارکرد: بنابراین االن هم که برنامه ها برای 
تصمیم گیری به خود استان ها واگذار شده است تمام استانداری ها 
و ستاد اســتانی با هر تجمعی مخالف هستند بعداز جریان تئاتر 
خیابانی »من، تو، ما، کرونا« ما برنامه »ستاد مبارزه با موادمخدر« 
را اجرا کردیم. باور نمی کنید که من چه مشــقتی کشیدم تا این 
اجراها در 9 استان برگزار شــد. یعنی به نوعی هم کارها را دست 
و پا شکسته اجرا کردیم در برخی استان ها حتی یک اجرا صورت 
گرفت و جلوی کار گرفته شد. تازه آن زمان هنوز وضعیت بحرانی 
موج دوم رخ نداده بود. خلیلیان ادامه داد: االن همه اســتان ها و 
گروه ها منتظر هستند تا شرایط بهتر شود ولی از آنجایی که ستاد 
ملی کرونا مجوز دادن برای اجراها را منوط به خود استان ها  کرده، 
ما هم منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. فکر می کنم تا 
یکیـ  دو هفته دیگر که این موج بگذرد، بتوان کاری انجام داد.وی 
با اشاره به اینکه سالمت هنرمندان و مردم برای ما خیلی با اهمیت 
اســت، گفت: ما در تهران حتی این فاصله گذاری را برای اجراها 
رعایت کردیم اما واقعیتش این اســت که با همین فاصله گذاری 
هم شرایط رو به بحران و وضعیت قرمز است. یک مقدار باید قدری 
تامل کنیم تا دو مرتبه اجراها را شــروع کنیم بنابراین شــرایط 
اینطور نیست که ما چیزی را تعطیل کرده باشیم و کرکره پایین 
باشد، اصال اینطور نیســت فقط منتظر هستیم تا کارها دوباره از 
سر گرفته شود. خلیلیان درباره فراخوان تئاتر مریوان گفت: این 
اصلی ترین کار ما در دو هفته اخیر بود که خیلی خوب هســتیم 
شکل و شمایلش تغییر کرده اما خدا را شاکریم که برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه استان ها هم اعالم آمادگی کردند، گروه ها آماده 
کار هستند و انشاءا... اتفاقات خوبی بیفتد، گفت: یک کار دیگر هم 
این است که انشــاءا... در عرصه شاخص گذاری و تفاهمنامه های 
تئاترخیابانی ردیف بودجه مشخص برای خیابانی ها مشخص شود 
این درخواست من از آقای آشنا بود که او هم پذیرفت و مدیرعامل 
انجمن هنرهای نمایشی هم قرار شد، نظر بدهند وقتی ما ردیف 
بودجه داشته باشیم، عمال می توانیم برای آن برنامه ریزی کنیم و 
هیچکس نمی تواند این بودجه را خــرج دیگری کند و صرفا این 
بودجه خرج تولید نمایش های خیابانی می شود. خلیلیان در پایان 
اظهارکرد: یک نکته دیگر هم مذاکره با آقای الوند مدیر امور استان 
هاســت تا از این پس گروه های نمایشی خیابانی هم ثبت شوند، 
این اتفاق تا به حال برای گروه های صحنه ای افتاده بود، امیدوارم 
برای گروه های خیابانی هم بیفتد تا رسمی ثبت شوند و به نوعی 

شناسنامه و هویت داشته باشند.

تئــــاتر
رحمتامینی:

 پروژه نمایشی »فرانسه با تئاتر« 
دو زبانه اجرا می شود

رحمت امینی، کارگردان تئاتر و اســتاد دانشگاه تهران گفت: 
پروژه نمایشی دو زبانه »فرانســه با تئاتر« را برگرفته از نمایشنامه 
»آوازخوان طاس« اثر یونســکو به اجرا در خواهیم آورد. »رحمت 
امینی«، کارگردان تئاتر و استاد دانشــگاه تهران عنوان کرد: این 
روزها من نســبت به بیکاری های کرونایی وقتم را در دانشــگاه با 
جلسات آموزشی و کالس های مجازی که البته تقریبا به اتمام رسیده 
است، می گذرانم. وی با اشاره به اینکه چالش فعلی مان کالس های 
عملی دانشجویان اســت و در تالش برای برنامه ریزی وضعیت آن 
در ترم آتی هســتند، گفت: به هرحال با این وضعیت کرونا و اینطور 
که اعالم می کنند و تا انتهای سال هم هست، ما هم با اساتید دروس 
عملی صحبت می کنیم تا راه حل را پیدا کنیم باالخره آدمیزاد راه حل 
همه مسائل را پیدا می کند. امینی در ادامه گفت: در هرصورت جان 
دانشجویان و سالمتی شان برایمان اهمیت بیشتری از هر چیز دارد. 
این کارگردان تئاتر نیز با بیان اینکه فعال نمی تواند کار عملی اجرایی که 
از قبل برنامه ریزی داشت را به سرانجام برساند، ادامه داد: پس از اینکه 
از فرانسه بازگشتم در این نیت بودم که یک کار دو زبانه داشته باشم 
که در آن هم بازیگران فرانسه و هم فارسی همزمان صحبت کنند. بعد 
از جست وجوی متون قابل قبول برای این پروژه و مشورت با یکسری 
مترجم و دوستان فرانسوی زبان مثل اصغر نوری و آقای جاللی پور، 
کار »آوازخوان طاس« اثر یونسکو را انتخاب کردم. وی در ادامه گفت: 
نام این پروژه »فرانسه با تئاتر« است که فعال خیلی آهسته یکسری 
جلسات خوانش و آموزش همزبان زبان فرانسه را شروع کردیم. امینی 
افزود: ما دو دسته بازیگر داریم که یک دسته بنیان های زبان فرانسه را 
می دانند یکسری هم بازیگری را بیشتر می دانند این دو دسته با منی 
که کارگردان هستم و یک معلم جوان فرانسوی به نام پگاه مرادی که 
مترجم هم هست، کار را پیش می بریم فعال هم هفته ای یک بار یا دو 
بار نهایت جلسه برگزار می کنیم. این کارگردان تئاتر توضیح داد: ما 
روی حساب شش بازیگر بودیم اما بدون اینکه اطالعیه خاصی بدهیم 
تعداد نسبتا زیادی نزدیک شانزده نفر شدند اما به هرحال ریزش داریم 
و در نهایت می رسیم به تعدادی که خودمان می خواهیم و همان شش 

ـ هفت نفر خواهند شد. 
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اصغر فرهادی در مسترکالســی آنالیــن درباره 
ســینما، کارگردانی و قصه گویی بــرای مخاطبانش 
در ترکیه حرف زد. ســازمان رادیووتلویزیون ترکیه 
 )TRT( در جشــنواره روزهــای فیلمنامه نویســی 
»PuntoTRT ۱۲« میزبــان اصغر فرهــادی از راه 
دور شد. فرهادی در این جلسه که به میزبانی فیصل 
سویسال برگزار شد، با مخاطبانش از طریق مجازی 
درباره سینما، کارگردانی و قصه گویی صحبت کرد. 
وی با اشــاره به اینکه ۲نوع کارگــردان وجود دارد، 
گفت: یک دسته از کارگردان ها مانیفست، ایدئولوژی 
و دردسرهای خودشان را دارند؛ آنها فیلم می سازند تا 
نیت خودشان را تصویر کنند. دسته دیگر کارگردان ها 
اما فکر نمی کنند که فیلم باید این چیزها را بیان کند. 
فرهادی اظهارکرد: کارگــردان موفق بیش از همه به 
ارزش های گذشــته خود توجه دارد و مثال خاطرات 
کودکی اش در ســاختن فیلم همراه او هستند. این 
کارگردان برای نمونه به فیلم »جدایی« اشاره کرد و 
گفت: برای مثال در این فیلم اولین تصویر از گذشته 
به ذهن من خطور کرد و مرا به ســمت خود کشید و 

من بر مبنای آن فیلمنامه را نوشتم. در واقع واکنش 
یا اطالعات هســتند که همراه تصویر مرا به ســمت 
خود می کشند. از سوی دیگر فیلم هایی که بر مبنای 
ایدئولوژی ساخته می شوند نمی توانند دائمی باشند، 
زیرا در واقع از افکار کارگردان بیــرون می آیند نه از 
قلبشان. با تاکید بر اینکه همه داستان ها از درگیری 
یا تلفیق عشــق و خشــونت پدید می آیند. فرهادی 
ادامه داد: امروز عشق در سرتاســر جهان وجود دارد 
و خشونت هم وجود دارد که به آن آسیب می رساند. 
اما در دوره مدرنــی که مــا در آن زندگی می کنیم، 
روش روایت عشق زبان های مختلفی دارد. به همین 
دلیل، تغییرات در جهان باعث تغییر زبان و شــکل 
این دو احساس می شود. فرهادی در ادامه تاکید کرد 
که انتظار ندارد مخاطبان در سراســر جهان فرهنگ 
ایرانی را درک کنند. وی تصریح کرد: نباید همان طور 
که داستان نوشته می شود درک شــود. به نظرم، اگر 
ســناریویی را که می نویســم باور کنم و از آن راضی 
باشــم، مردم دیگر نقاط جهان هم از آن قطعا راضی 
خواهند شد و از آن متاثر می شوند. کارگردان مشهور 

ایرانی با تاکیــد بر موفقیت جهانی ســینمای ایران 
گفت: سینمای ایران ابتدا واکنشی در برابر سینمای 
اروپا به ویژه هالیوود بود. این امر آنقدر عادی شــد که 
مخاطبان می خواســتند از طریق آن زندگی واقعی و 
ساده را در خیابان ببینند. وی اضافه کرد: از این نظر، 
من مفاهیم زندگی و واقعیت را متفاوت می بینم. چیزی 
که شما در بسیاری از فیلم های ایرانی می بینید نگاهی 
متفاوت از زندگی است. در حقیقت، ما یک نقطه تضاد 
به واقعیت فیلم هایمان اضافه می کنیم تا بتوانیم زندگی 
را با دیدگاه واقعیت بهتر ببینیم. فرهادی ادامه داد: در 
یک فیلم واقع گرایانه، بیان بخشی از زندگی، به معنای 
موفقیت است. او گفت: اما خلق کردن اعماق جدید 
در دنیایی که در فیلم به نظر می رسد در حقیقت هنر 
است. جشنواره فیلمنامه نویسی تی آرتی که به پیشبرد 
پروژه های فیلمسازان در مرحله فیلمنامه نویسی کمک 
می کند، شنبه با یک مراســم اهدای جوایز به اتمام 
رسید. فیلمسازان شناخته شده ای از بریتانیا، سوئد، 
آلمان، ایتالیا، فرانسه، کرواسی، بوسنی و هرزگووین و 

قطر در این رخداد ساالنه شرکت کردند.

ساالر عقیلی خواننده موسیقی 
ایران 3مردادماه همراه با همسرش 
حریر شریعت زاده کنسرت آنالینی 
را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. 
کنســرت آنالین ســاالر عقیلی با 
همراهی همسرش حریر شریعت زاده 
به عنوان نوازنده پیانو ساعت ۲۰و3۰ 
دقیقه روز ســوم مردادماه از طریق 
یکــی از اپلیکیشــن های رســمی 
کشــورمان برگزار می شــود. ساالر 
عقیلی از جمله هنرمندانی اســت 
که طــی ماه های گذشــته به دلیل 
شیوع کرونا و همه گیرشدن بیماری 
کوویــد۱9 عمدتا خانه نشــینی را 
ترجیح داده اســت، پیش از این نیز 
همراه با همســر و فرزندش ماهور 
اجرای زنــده ای را از منــزل برای 

طرفدارانش اجرا کرده بود.

اندرحکایتموزهشدنیکخانه
شایعه ای که تکذیب شد

دیروز خبر درگذشــت احمد پورمخبر مخابره 
شد؛ اتفاقی تلخ که به رغم خبرهای دروغین قبل که 
در فضای مجازی منتشر شده بود، متاسفانه این بار 
درست بود. خبر از همان بدو شنیدنش مخاطب را 
به سرعت می برد به دهه ۸۰ و کارهای کمدی آن 
دوره و لحن پیرمرد دوست داشتنی سریال های رضا 
عطاران که از همان ابتدا در دل مخاطب جا باز کرد. 
پورمخبر در سال ۱3۱9 متولد شد؛ یعنی حدودا 
۶5 ساله بود که برای نخســتین بار مقابل دوربین 
رفت، اما از همان ابتدا نگاه ها را به خود جلب کرد 
و لحن متفاوت و به اصطالح »داش مشــتی اش«، 
مکملی شد برای کمدی های موفق آن دوره. »متهم 
گریخت« عطاران که سال ۸۴ پخش شد، عالوه بر 
موفقیتی که در آن زمان در جذب مخاطب کسب 
کرد توانســت چهره ای جدید را به عرصه کمدی 
معرفی کند. آن هم در ســنی که به ندرت می توان 

بازیگر مناسبش را یافت.
ماجرایبازیگرشدنپورمخبر

 خودش که اینطور تعریف کرده است که همراه 
با پسرش می رود تا او برای ایفای نقش در سریال 
عطاران تست بازیگری بدهد اما رضا عطاران پدر 
را بر پســر ترجیح می دهد و اینگونه می شود که 
پورمخبر می شود بازیگر کارهای کمدی. عطاران 

از پورمخبر انتظار بازی نداشــت، او می خواســت 
پورمخبر خودش باشد و خود به بابابزرگ داستان 
خط دهد و انصافا احمــد پورمخبر هم به خوبی از 
عهده آن برآمد. حضور پورمخبر سال های بعد هم با 
دو سریال دیگر طنز از عطاران »بزنگاه« و »ترش و 
شیرین« در قاب جادو ادامه یافت و توانست خودش 
را به خوبی تثبیت کند؛ به نحوی که در ســال 9۰ 
وقتی سعید آقاخانی خواست سریال »راه دررو« را 
بسازد بار دیگر پورمخبر را مقابل دوربینش آورد و 

مهران غفوریان هم پنج سال 
بعد برای »همسایه ها« 

از او دعوت کرد. ادامه 
حضور پورمخبر در 

عالم تصویــر اغلب به 
سینما برمی گردد. هرچند 

او اصال با بازی در ســکانس 
کوتاهی از فیلم »بچه های 
آسمان« به کارگردانی 
مجید مجیــدی وارد 
دنیای بازیگری شــده 
بــود و در ســال های 

فعالیتش در این حوزه 
در آثاری همانند 

توفیق اجباری )محمد حســین لطیفی(، زن ها 
فرشته اند )شهرام شاه حسینی(، خروس جنگی 
)مسعود اطیابی(، دردسر بزرگ )مهدی گلستانه(، 
اخراجی ها )مســعود ده نمکی(، دایناسور)پرویز 
شــیخ طادی(، ده رقمی )همایون اسعدیان( و... 
به ایفای نقــش پرداخته بود. صبــح 3۰تیرماه 
رضا عطاران با انتشــار خبری کوتــاه در صفحه 
شــخصی اش، مخاطبان را از درگذشــت احمد 
پورمخبر باخبر کرد؛ بازیگری که با مجموعه های 
تلویزیونی و فیلم های ســینمایی، خنده بر لبان 
تماشگران نشــاند، در واپسین روزهای تابستان، 
به فرشته مرگ لبخند زد و بعد از مدتی بیماری 
آرام گرفــت. پورمخبر که زاده ســال ۱3۱9 در 
تهران و بازنشسته ارتش بود، در آخرین روزهای 
زندگی اش به مدت یکماه در بیمارستان بستری 
شد. پسرش گفت: »پدر در روزهای آخر عمرش 
در کما بــود«، تا اینکه صبــح  روز 3۰ 
تیرمــاه، خبر درگذشــت او بر 
صفحه شخصی رضا عطاران 
نقش بست تا دیگر هنرمندی 
باشد که در ماه های اخیر 
مهمــان دیــاری باقی 

شده است.

احمدپورمخبردرگذشت

درگذشت مرد شیرین سریال ها

»خیال خوش« 
علیرضا قربانی 

شنیدنی شد

تک آهنــگ »خیال خــوش« 
تازه ترین اثر موســیقایی ســریال 
»هم گناه« به کارگردانی مصطفی 
کیایی با صدای علیرضــا قربانی و 
آهنگســازی علیرضــا افــکاری 
پیش روی مخاطبان قــرار گرفت. 
علیرضا قربانی خواننده شــناخته 
شده موســیقی ایرانی در تازه ترین 
همکاری خود با سازندگان سریال 
»هم گناه« به کارگردانی مصطفی 
کیایی تک آهنگ »خیال خوش« را با 
شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی 
علیرضــا افکاری منتشــر کرد. در 
این قطعه شــروین مهاجر نوازنده 
کمانچه، میالد محمدی نوازنده تار، 
آرش پاکزاد میکس و مستر، مازیار 
مرتاضیه صدابــردار عوامل اجرایی 
را تشــکیل می دهند. این خواننده 
موســیقی ایرانی کــه در ماه های 
گذشــته با پروژه »بامن بخوان« به 
آهنگسازی حســام ناصری یکی از 
رکوردداران برگزاری کنســرت در 
کشورمان لقب گرفته، مدتی است 
فصل تازه ای از فعالیت های خود را  با 
علیرضا افکاری در کنار دیگر فعالیت 

موسیقایی اش آغاز کرده است.

روایتاصغرفرهادیازقصهگوییدرسینما
اول خودمان بايد قصه را باور کنيم

در این دوره از جشنواره »رم« با برپایی بزرگداشتی 
از »انیو موریکونه« آهنگســاز فقید ایتالیایی تجلیل 
خواهد شد. به گزارش اسکرین ِدیلی، جشنواره فیلم 
»رم« از پانزدهم تا بیست و پنجم ماه اکتبر )آبان ماه( 
به صورت حضوری در شــهر رم برگزار خواهد شد. در 
این دوره با برپایی بزرگداشــتی از »انیو موریکونه« 
آهنگساز فقید ایتالیایی تجلیل خواهد شد. مسئوالن 
جشنواره رم از »ســاتیا جیت رای«، فیلمساز شهیر 
هند نیز با نمایش پانزده فیلــم تجلیل خواهند کرد. 
فستیوال فیلم »رم« امسال به رغم شرایط بحرانی کرونا 
به صورت حضوری و فیزیکی برگزار می شود و فیلم های 
برچسب گذاری شده جشــنواره »کن۲۰۲۰« در این 
رویداد اکران خواهند شد. همچنین در این رویداد فیلم 
مستند »اسم من فرانچسکو توتی است« به کارگردانی 
»الکس اینفاسلی« به نمایش درخواهد آمد که درباره 
»فرانچســکو توتی« فوتبالیست مشــهور ایتالیایی 

است و قرار اســت توتی نیز در جشنواره حضور به هم 
رساند. اینفاسلی پیشتر مستندی با عنوان »اس مثل 
اســتنلی« را درباره راننده ایتالیایی استنلی کوبریک 
ساخته بود که با تحسین هم روبه رو شد و در سراسر 
دنیا به نمایش درآمد. مسئوالن جشنواره رم گفته اند 
که فرانچسکو توتی بر فرش قرمز این جشنواره، البته 
با رعایت فاصله اجتماعی پا می گذارد. توتی ۴3 ساله 
برای مردم رم همان جایگاهــی را دارد که هر بازیگر 
درجه یک هالیوودی ممکن است داشته باشد. وی قرار 
است یک مسترکالس هم درباره سلیقه سینمایی اش 
برگزار کند. »آنتونیو موندا« رئیس جشــنواره فیلم 
»رم« گفت که آقای »تیه ری فِرما« رئیس جشنواره 
»کن« در خالل جشنواره رم حضور خواد یافت تا بخش 
فیلم های منتخب »کن« در رویداد »رم« به نمایش 
 دربیایند. جشنواره فیلم رم ۲۰۲۰ از ۱5 تا ۲5 اکتبر
 )۲3مهر تا ۴ آبان( به صورت فیزیکی برگزار می شود.

فستیوال »رم« حضوری برگزار می شود

مدیر مرکز تولید تئاتر و تئاترعروســکی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اعالم کرد که 
اجراهای تئاتری این مرکز تا پایان هفته جاری تعطیل است و در صورت تمدید محدودیت های دولت، 
ادامه خواهد داشت. امیر مشهدی عباس، مدیر مرکز تولید تئاتر و تئاترعروسکی کانون پرورش فکری 
کودکان ونوجوانان درباره وضعیت فعالیت سالن های تئاتر این مرکز و اجراهای تئاتر کودک ونوجوان 
با توجه به فعال بودن دیگر سالن های تئاتری، گفت: ما تابع دولت هستیم و از هفته گذشته که مجدداً 
محدودیت ها در تهران اعمال شد، فعالیت های تئاتر ما نیز تعطیل شد و تا پایان هفته جاری ادامه دارد. 
در صورتی که دولت بازهم محدودیت ها را تمدید کند، تعطیلی سالن های تئاتر کانون نیز ادامه خواهد 
داشت. وی درباره ضرری که به گروه های تئاتر کودک ونوجوان در شرایط فعلی وارد می شود، یادآور 
شد: در شرایط کرونایی موجود و برای جلوگیری از ازدحام تعداد بازیگران روی صحنه، نمایش های 
پرتابل و تک نفره در سالن های تئاتر کانون روی صحنه می روند که هزینه تولید این آثار بر عهده کانون 

است و در نتیجه نمایش ها متضرر نمی شوند.

تئاتر »کانون« فعال تعطیل است

اجرای آثار تک نفره در ایام کرونایی
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a r m a n m e l i . i r »ژیرودو«خوانی در ایران

  درباره ژان ژیرودو
ژان ژیرودو در طول حیات ۶۲ ساله اش بیش از ۱۶ 
نمایشنامه و ۲۰ رمان و چندین فیلمنامه نوشت. او 
را مهم ترین نمایشنامه نویس فرانسوی دوره میان 
جنگ اول و دوم جهانی می دانند. آثار او به دلیل 
وقار سبک مند و فانتزی شاعرانه قابل توجه اند. 
ژان ژیرودو در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۲ متولد شد. پدرش 
کارمند اداره راه سازی بود. ژیرودو تحصیالت 
دبیرستانی را با کمک خرج تحصیلی سپری کرد 
و بعد وارد دانشسرای عالی شد و در رشته زبان و 
فرهنگ آلمانی آموزش دید و به استادی رسید. 
از سال ۱۹۱۰ به طور جدی به ادبیات و مطالعات 
ادبی پرداخت. او با ولعی چشمگیر آثار رمان نویسان 
و شاعران فرانسوی و آلمانی را می خواند. در همین 
زمان چند داستان نسبتا کم اهمیت از او به چاپ 
رسید. با آغاز جنگ اول جهانی با درجه ستوانی 
به ارتش پیوست و در لشکرکشی آلزاس شرکت 
کرد. به تعبیر ایوون بالنژه منتقد فرانسوی، این 
گشت وگذار در دوران جنگ نوعی مبارزه با 
سرنوشت بود. در جبهه جنگ ژیرودو چندبار 
مجروح شد اما پس از بهبودی نسبی باز به جبهه 
برگشت. پایان جنگ اول جهانی برای ژیرودو 
به مثابه بلوغ روحی دوباره ای بود. پس از جنگ، 
ژیرودو در کنار مشاغل اداری و تعهدات خانوادگی 
کار نوشتن رمان و نمایشنامه را بسیار جدی گرفت.

آثاری که از ژیرودو به فارسی ترجمه و منتشر 
شده عبارت است از: تسا، زیگفرید، ژودیت، 
آم ف ی ت ری ون  ۳۸، اوندین و ببر 
پشت دروازده. آنچه در 
ادامه می خوانید مروری 
مه  یشنا است بر دو نما
»ببر پشت دروازده« و 

»اوندین«.
  ببر پشت دروازه

»ببر پشت دروازه« که 
عنوان اصلی آن »جنگ 
د«  هد دا ، رخ نخوا ا ترو
است، توسط عبداله کوثری ترجمه و 
نشر »قطره« آن را منتشر کرده است. به زعم 
رابرت جونز، ژیرودو تنها نمایشنامه نویس معاصر 
فرانسوی است که جهان دراماتیکی آفرید که از هر 
حیث قابل مقایسه با کار نمایشنامه نویسان بزرگ 
گذشته است. مضمون بیشتر نمایشنامه های 
ژیرودو برگرفته از داستان های اساطیری یونان 
و کتاب مقدس است؛ به طوری که شخصیت های 
نمایشنامه های او که از یونانیان باستان و آدم های 
کتاب مقدس وام گرفته شده اند، از دوران خود فراتر 
می روند و مثل هر شخصیتی در نمایشنامه های 
مدرن معنایی عام می یابند. یکی از مضامین عمده 
آثار او که برگفته از همین اعتقاد اوست، تفاوت 
میان افرادی از فرهنگ های مختلف، به خصوص 
فرانسوی و آلمانی است. در »ببر پشت دروازه« 
نیز که ماجرای یک روز قبل از جنگ تروا است، 
می بینیم که اگرچه هکتور با استداللی خردمندانه 
می کوشد تراوایی ها و یونانی ها را وادارد تفاوت های 
خود را نادیده بگیرند، نیروهای دیگری در کارند 
که برخورد میان این مردم را ناگزیر می کنند. این 
نمایشنامه درواقع اشاره ای به رابطه میان فرانسه و 
آلمان پیش از جنگ دوم جهانی است، اما درکل 
مضمون این نمایشنامه »سرنوشت« است که 
ژیرودو آن را به ببری تشبیه کرده که پشت خم 
کرده و آماده است تا هر لحظه از دروازه جنگ 

بیرون بجهد.
  اوندین

»اوندین« نمایشنامه ای براساس رمان »اوندین« 
نوشته نویسنده رمانتیک آلمانی فردریش د ال موته 
فوکه است. »اوندین« نمونه ای از داستان های 
عامیانه پریان است. در 
ابتدا، خواننده تصور می کند 
با یکی از همان الگوهای 
داستانی روبه رو شده که 
نورتروپ فرای معرفی اش 
لیه  ا شو یعنی   ، می کند
ن و  )قهرمان( سرگردا
خسته که دل درگرو عشق 
شاهزاده خانمی دارد و برای 
به دست آوردن اوست که می خواهد 
از جنگل بگذرد، اما با پیشروی داستان متوجه 
می شویم، اگرچه پایه و اساس داستان نمایشنامه 
در همان الگوها پیریزی شده اما این اثر، رویکردی 
جدید به قصه های پریان دارد و با بهانه قراردادن 
چنین داستانی سعی دارد مفاهیمی مثل عشق، 

خیانت، وفاداری و سرنوشت را به چالش بکشد.
اساسی ترین مساله این نمایشنامه، انسان است. 
نویسنده با قرار دادن انسان به عنوان موضوع اصلی، 
درباره ناتوانی او حرف می زند و از سرگشتگی ای 
سخن می گوید که به واسطه نقص بشر در او وجود 
دارد. نمایشنامه، فرض خود را بر داستان عامیانه 
پریان می گذارد که انسانی دل در گرو عشق پری 
دریایی ای می گذارد -یا آنطور که در افسانه ها آمده 
پریان آدمیان را سحر می کنند- اما از ابتدا تمام 
این فرمول به شکلی آشنازدایانه ای پیش می رود، 
یعنی اینجا پری )اوندین( است که ابتدا عاشق 
شوالیه می شود. چنین اتفاقی در ابتدای داستان 
به ما این پیام را می دهد که قرار نیست با یک 
نمایشنامه عامیانه روبه رو بشویم که با پایانی خوش 
تنها قصد قصه گویی دارد؛ بلکه اثر با نقض ساختار 
شناخته شده ای که در ذهن مخاطبش وجود 
دارد، سعی می کند مفاهیمی مثل انسان، عشق 
و وفاداری یا ایثار را به چالش بکشد. نمایشنامه 
»اوندین» با ترجمه لی لی گلستان از سوی نشر نیال 

منتشر شده است.

بـــازخــوانی

مکان: دادگاه اَسیز 
شخصیت ها: افراد حاضر در دادگاه اَسیز

رئیس دادگاه: متهم، خودتان را معرفی کنید.
متهم: )با دستپاچگی( از هیات منصفه تقاضای 
عفو دارم. مِن بی سروپای ذلیل را هم نام اسقفی بدانید 
که حوالی سال ۱۴۲۸ ژاندارک را محکوم و حکم 

آتش زدنش در مالعام را صادر کرد. 
رئیس دادگاه: هیات منصفه کار خود را بلد است. 

تمامش کنید. اسم تان؟
متهم: )با تردید( بله چشم! مطابق دستور رئیس 
دادگاه، قسم می خورم حقیقت را بگویم، تمام حقیقت 
را. شهرتم ُ پر است با یک حرف t در انتهایش. اسم 
کوچکم... هم نام حکمرانی هستم که برای جلب 
رضایت ملت، حکم سوزاندن ژاندارک را صادر کرد. 

همان طور که...
رئیس دادگاه: )حرفش را قطع می کند( متهم...

متهم: )به سرعت جواب می دهد( ادوآر، جناب 

رئیس، اسمم ادوآر است.
رئیس دادگاه: شما با ضربات چاقو مدیر کارگاه های 
کشتی سازی کالیفرنیا را به قتل رساندید، بدون اینکه 
نشانه ای از ضرب و جرح در خودتان دیده شود. در دفاع 

از خود چه دارید بگویید؟
متهم: )سرد و بی روح( قربانی از خودش دفاع می کرد.

رئیس دادگاه: )با تندی( در جایگاه شما به عنوان 
یک قاتل؛ قاتلی که به زودی قرار است حکم اعدامش 
صادر شود، شوخی و مزاح عکس العمل شایسته ای 
نیست. تا زمان رای دادگاه از هرگونه شوخ طبعی یا به 

میان آوردن ماجرای ژاندارک اجتناب کنید.
متهم: در این صورت قسم می خورم ساکت شوم و 

حقیقت را پنهان کنم. هیچ چیز نگویم مگر...
رئیس دادگاه: دیگر اجازه ندارید صحبت کنید. 

دادستان می توانند ادامه دهند.
دادستان: اوه! اجازه بفرمایید جناب رئیس، 
قضیه فقط این پرونده نیست. من از بیوه ها، یتیمان، 
هیات منصفه و در یک کالم تمام کسانی حرف می زنم 
که امشب ممکن است در معرض ضربات چاقو یا حمله 
پدر فرانسوا قرار بگیرند. خالصه بگویم: دست های 
آلوده به جرم را فقط باید با دستکش لمس کرد. )باید 

در برابر یک مجرم محتاط بود.( این فرد مرتکب قتل 
شده است. شما به مرگ محکومش می کنید! گردنش 
را می زنید تا این زنجیره مرگ ادامه پیدا کند! جامعه ما 
وقتی با یک بی سروپا طرف است خوب می داند چطور 

عدالت برقرار کند.
وکیل مدافع: )بین کالمش می پرد( دارید به موکلم 

توهین می کنید.  به شما این اجازه را نمی دهم. 
دادستان: )با صدای بلند( کلمه را عوض می کنم:  

وقتی با یک فرد طرف است...
وکیل مدافع: خاطرنشان می کنم جناب رئیس، 
اینجا بحث بر سر کلمات نیست. کامال قبول دارم و ادوآر 
پُر هم اعتراضی نخواهد داشت که از رسواترین مجرم ها 
است. ولی حتی در مورد مجرمین هم شرایطی برای 
تخفیف مجازات وجود دارد. موکل من قصد ندارد از 
پذیرفتن مسئولیت جرمش شانه خالی کند، یا ادعا 
نمی کند که حین ارتکاب جرم برهنه بوده تا شاید 
بی گناه جلوه کند. نه، آقایان اعضای هیات منصفه! او 
صندل به پا داشته، و پالتویی کوتاه به وزن پنج کیلو و 
پانصد هم پوشیده بوده و به این مدارک اثبات کننده 
جرم، پیراهن و جلیقه پشمی را هم اضافه کنید. 
به این ترتیب حداقل جرم برهنه بودن از مجازاتش کم 

می شود. قاتل؟ بسیار خب! بله؛ رسواترین قاتالن؟ بسیار 
خب! باشد همین طور است که می گویید؛ ولی خدا را 

شکر الابالی نیست. 
متهم: )هیجان زده( ممنونم جناب وکیل، متشکر. 
اگر شما از ژاندارک دفاع کرده بودید، این همه انگلیسی 

در پاریس نداشتیم. 
رئیس دادگاه: سکوت کنید!

متهم: ساکت می شوم، ولی تقاضا دارم اجازه بدهید 
مساله ای را عنوان کنم. خانم ها، آقایان )سینه اش را 
صاف می کند( خواهش می کنم استرس و هیجان 
شروع کالمم را ببخشید. اولین بار است که افتخار 
صحبت کردن در یک جلسه عمومی نصیبم می شود، 
پس خواهش می کنم اگر نتوانستم حق مطلب را ادا 
کنم اجازه بدهید کالمم را قطع کنم. به عالوه، علی رغم 
اینکه پاییز است فضای اینجا از تنش های ایجادشده 
کامال گرم است و هر سخنرانی را تحت تاثیر قرار 

می دهد. می لرزم ولی نه از سرما 
که از ترس. 

ماجرای من در یک کالم خالصه 
می شود: من آدمی هستم که 

خودش را فروخته است.
روز قبل از موعد پرداخت 
بیست وشش اجاره آخر بود که 
متوجه شدم نپرداختم شان و 
جیبم خالی است. دست وپایم 
را گم نکردم، چراکه قبال هم این 
اتفاق برایم افتاده بود و در تمام 
ز  ا وضاعم  م همیشه ا زندگی ا
یهودی سرگردان هم بدتر بود. ولی 

فرانسوی اصیل ذاتا آینده نگر 
به دنیا می آید. من هم خواستم 
فکر همه چیز را بکنم. در یک 
مجله خوانده بودم که بعضی 
صاحبان مشاغل آمریکایی 
افرادی را به عنوان بیلبورد 
انسانی با حق مالکیت انحصاری 
آنها می خرند، این شد که فورا 

رفتم و به مدیر کارگاه های کشتی سازی کالیفرنیا 
پیشنهاد همکاری دادم. قبولم کرد و به این ترتیب 

خودم را به قیمت هزار فرانک فروختم.
خانم ها و آقایان، هرگز خودتان را نفروشید. 
اولین حس نسبت به این شغل، یک روز تعطیل و 
غم انگیز وقتی داشتم برای آخرین بار در بلوار گشت 
می زدم به سراغم آمد: گردش کن؛ یکی دیگر را هم 
با خودت به گردش ببر. درواقع انگار دو نفر بودم؛... در 
مسیر بازگشت زیر چراغ گاز معطل می کردم تا ببینم 
سایه ام روی پیاده رو تا کجا کش می آید؛ دور چراغ 
می چرخیدم و سایه را کوتاه و بلند می کردم. پاسبان ها 
بدشان نمی آمد دستگیرم کنند، ولی خب کارم جرم 
نبود، حق داشتم با سایه خودم بازی کنم: آن را که 

نفروخته بودم. 
پایان روز هشتم، دیگر اوضاع خوب پیش نمی رفت. 
مرحوم آقای مدیر، مسئولیت برق انداختن پارکت ها و 
تمیزکردن آسانسور را هم به دوشم گذاشت. در این 
مورد با او حرف زدم: جناب مدیر، اشتباه شده است: 
باید قبل از خریدنم نگاهی به سرووضعم می انداختید. 
اگر می خواستم کار کنم، خودم را نمی فروختم و تمام 

دارایی ام را دو دستی تقدیم تان نمی کردم.
منظورم این است که: من کارگر یا در کل آدم 
کارهای پرزحمت نیستم؛ راحت طلبم. از ماده سگ 
شکاری که کار نمی کشند. از من همان کاری را 
بخواهید که روز اول حرفش را زدیم تا بتوانم از پسش 

بربیابم. مدیر پوزخندی زد و از آن به بعد به جای اینکه 
طبق عادت بگوید: چه خبر! برده جان! یا خودفروخته 
قدیمی من چطور است؟ و مثل سگ جلویم استخوان 
پرت کند، برایم کاله از سر برمی داشت. مسخره ام 

می کرد.
عالوه بر این، ماجرای اَدل هم بود... زنی که دوستش 
داشتم و دوستم داشت. جواهرم بود و مایه شادی اش 
بودم. مثل یک روح بودیم در دو بدن. وقتی داشتم برای 
فروش روی خودم قیمت می گذاشتم خوب بلد بود 
چطور مثل آدم های ریاکار )زبان باز( تشویقم کند که 
انجامش دهم. ادعا می کرد: یک زن هرگز مردی که تا 
این حد از خودگذشتگی می کند و به این شکل خودش 
را قربانی می کند ترک نخواهد کرد. نمونه اش یوسف 
پیامبر، برادرانش او را فروختند. درعوض ملکه ها از 
او تقاضای ازدواج کردند. به کمتر از هزار فرانک قانع 
نشو. تو بیش از اینها می ارزی. ولی وقتی یوغ بندگی 
را به گردنم انداختم انگار ماجرا 
تازه شروع شده بود. آقایان اعضای 
هیات منصفه، روز هشتم اُملت 
سوخته جلویم گذاشت. و روز نهم 
با نهصد فرانکی که برایم مانده بود 

فلنگ را بست.
ز این  ینکه خودم را ا برای ا
مخمصه بیرون بکشم، تصمیم 
گرفتم این بار بدنم را به موسسه 
کالبدشناسی بفروشم؛ به خصوص 
که به تحقیقات علمی عالقه مندم. 
اولین آزمایشات پزشکی هسته ای 
روی من انجام شد و به این ترتیب 
سه سال بعد درهای کنگره 
بین المللی جامعه دانشمندان 
را روی افراد سرشناسی باز 
کردم که برای یادگیری زبان 
فرانسه به آکادمی می آمدند. از 
من خواستند در ازای پیشنهاد 
صدوپنجاه فرانکی شان، به دکتر 
x...، کاشف پرتو z... اجازه دهم 
بعد از مرگم تحقیقاتی روی کف پاهایم انجام دهد. 

قلقلکی نیستم. قرارداد را امضا کردم.
ولی فردای آن روز، نامه ای بدون امضا از رئیسم 
دریافت کردم، نوشته بود بیش از این تحمل نمی کند 
که این طرف و آن طرف خودم را به معرض فروش بگذارم 

و دستش بیندازم.
به سرعت به دیدنش رفتم. ولی از مالقات با من 

امتناع ورزید.
پانزده روز تمام خواستم ببینمش. بی فایده بود. 
آقایان اعضای هیات منصفه خونم به جوش آمده بود؛ 
پس تصمیم گرفتم برای همیشه به این کشمکش 

پایان دهم.
از عتیقه فروشی که از دوستانم بود چاقویی که بوی 
خون می داد و از ژاندارک به »مارا« رسیده بود خریدم؛ 
تا پنج عصر صبر کردم، چون می دانستم رئیس خوشش 
نمی آمد در زمان استراحت بعد از غذا کسی مزاحمش 
شود؛ از مابقی ماجرا هم که باخبرید. قبال صحنه جرم و 

موقعیت قربانی را بازسازی کرده ایم.  
آقایان اعضای هیات منصفه، تمام ماجرای آدمی 
که فروخته شده همین بود. حاال تمام قد در خدمت 
شماست تا حکمش را صادر کنید. )با مالیمت( این یک 
تهدید نیست. فقط می خواستم به عنوان آخرین دفاع 
عرض کنم: اگر به مرگ محکومم کنید، کم نیستند 
بدخواهانی که مدعی خواهند شد شما از موسسه 
کالبدشناسی رشوه گرفتید تا به من حکم اعدام بدهید.

»آرمان ملی« -گروه ادبیات و کتاب: در ادبیات داستانی و نمایشی فرانسه، ژان ژیرودو )۱۹44-۱۸۸۲( از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است؛ آنطور که ژان کوکتو می گوید طرح آثار ژیرودو ما را از حوادث روزمره زندگی جدا می کند و با شکوِه تمام ما را در برابر تقدیرمان 
قرار می دهد. ژیرودو با آغاز جنگ اول جهانی با درجه ستوانی به ارتش پیوست. پس از جنگ، در کنار مشاغل اداری و تعهدات خانوادگی 
کار نوشتن رمان و نمایشنامه را جدی گرفت و رمان »قرائت برای یک سایه« را به چاپ رساند که تحسین منتقدان را برانگیخت و پس از 
آن آثار دیگری -از رمان گرفته تا نمایشنامه- منتشر کرد. آنچه می خوانید داستان کوتاه »مردی که خودش را فروخت« است که هر دو 

وجه نمایشی و داستانی ژان ژیرودو در آن دیده می شود.

    نادیا حقدوست   
مترجم زبان فرانسه

   رضا فکری   
منتقد          و د         استان نویس

طرح آثار ژیرودو ما 
را از حوادث روزمره 
زندگی جدا می کند و 
باشکوِه تمام ما را در 
برابر تقدیرمان قرار 
می دهد

     داستانی از ژان ژیرودو رمان نویس و نمایشنامه نویس شهیر فرانسوی   

مردی که خودش را فروخت

ژان ژیرودو در اغلب آثار خود تمایل بسیاری برای ارجاع به 
اسطوره ها و رویکردهای نمادین نشان داده و در چارچوب تمثیل 
است که به مساله های دنیای امروز می پردازد. داستان کوتاه 
»مردی که خودش را فروخت«، نیز آینه ای تمام نما از سبک 
و جهان بینی خاص اوست. مکان داستان، دادگاهی است که 
قاتلی در آن محاکمه می شود. قاضی بی هیچ مقدمه ای از متهم 
می خواهد خود را معرفی کند و او هم خود را هم نام اسقفی می داند 
که حوالی سال ۱۴۲۸ حکم آتش زدِن ژانداک را صادر کرد. قاضی 
حرف متهم را جدی نمی گیرد و آن را تمسخِر دادگاه می داند و 
از او می خواهد اسم حقیقی اش را بگوید. اما متهم دوباره سراغ 
ژاندارک می رود و خود را حکمرانی معرفی می کند که برای جلب 
رضایت مردم، او را اعدام کرده. درواقع متهم خود را توامان هم 
اسقف دادگاه ژاندارک و هم حکمراِن زمانه  او )دو نماینده  اصلی 
نظام مستبد در قرون وسطی( معرفی می کند. قاضی اینها را بازِی 
متهم برای منحرف کردن توجه دادگاه می داند و اتهام اصلی را 
پیش می کشد؛ ُکشتن مدیر کارگاه های کشتی سازِی کالیفرنیا با 
ضربات چاقو. متهم اما پاسخ می دهد که مجبور به کشتنش شده 
است. قاضی همین حرف متهم را هم نوعی برخورد مطایبه آمیز 
درنظر می گیرد و او را از هرگونه شوخی با دادگاه منع می کند و 

دادستان را فرامی خواند.
دادستان از موضعی انسان دوستانه طرح موضوع می کند و 
ُکشتن متهم را )اگرچه که مرتکب قتل شده باشد(، ادامه  زنجیره  
مرگ خواهی می داند و تاکید می کند که چنین مجازاتی، کمکی به 
حل معضل جنایت در جامعه نمی کند. او از جانب یتیمان، بیوه ها 
و تمام کسانی حرف می زند که می توانسته اند با چاقوی »پدر 
فرانسوا« کشته شوند. درواقع او نیز با دادِن این لقب به متهم، 
به نوعی مرِگ ژاندارک را به موضوع این قتل منتسب می کند. 
گویی متهم خود، همان اسقفی است که با چاقو به سراغ ژاندارک و 
ژاندارک های جامعه رفته و قلع وقمع شان می کند و حاال دادستان 
در برابر او ایستاده تا از حقوق قربانیان دفاع کند. دادستانی که 
از نقش مرسوم و شناخته شده  خود در دادگاه فاصله می گیرد 
و به جای اثبات مساله  قتل و درخواست مجازت، متهم را مردی 

بی سروپا می داند که باید به او به دیده  ترحم نگاه کرد.
از سوی دیگر دفاِع وکیل هم اوضاع را مساعدتر نمی کند. وکیل 
خود بر جانی بودن متهم و اینکه »او بدتریِن قاتل هاست« اصرار 
می ورزد و تنها دفاع او از موکلش این است که هنگام ارتکاب جرم 
عریان نبوده و مانند یک آدم بی سروپا و الابالی دست به قتل نزده. 
دفاع او به گونه ای است که خوِد متهم نیز به خنده می افتد و به 
تمسخر از او تشکر می کند و معتقد است اگر او وکیل ژاندارک 
می بود، امروزه، این همه انگلیسی در پاریس نداشتیم! کنایه از 
اینکه همه  آنهایی که در زمان ژاندارک قصد حمایت از او را داشتند 
هم به همین اندازه ناکارآمد بوده اند و در برابر تعرض انگلیسی ها 
که ژاندارک علیه شان می جنگید و درنهایت به اسارت شان درآمد، 

هیچ کاری از پیش نبرده اند.
متهم از سویی نماد همان نظام حاکمی است که افراد 
وطن پرست و ازجان گذشته ای همچون ژاندارک را به خاطر 
عدم سرسپردگی برنمی تابد و زمینه  نابودی اش را فراهم می کند 
و از جهتی دیگر نماد ژاندارکی است که برای گذران زندگی، تن 
به تسلیم و فروختن جسم خود می دهد و خود را به عنوان بیلبورد 
انسانی، به مدیر شرکت کشتیرانی کالیفرنیا می فروشد. مدیر 
این شرکت و موسسه  کالبدشناسی ای که متهم جسمش را پس 
از مرگ به آنها واگذار خواهد کرد و همین طور »اَدل« زن مورد 
عالقه اش، تنها به جسِم او اکتفا نمی کنند و فروختِن روحش را هم 
طلب می کنند. موضوعی که درنهایت خونش را به جوش می آورد 
و تصمیم می گیرد این کشمکش را پایان دهد. او تصمیم می گیرد 
روح و جسمش را از نظامی که آنها را به تصاحب خود درآورده، 
پس بگیرد. برای همین به  سراغ چاقویی می رود که از ژاندارک 
به ارث رسیده تا رسالت ناتمام او را در دنیای امروز و در مقابل 
دشمنان جدید، به ثمر برساند. او سراغ مدیر شرکت کشتیرانی 
می رود؛ کسی که در صدر این نظام حاکم قرار گرفته و استقالل 
وجودی اش را نفی کرده است. قتل مدیر کشتیرانی درواقع اعاده  
حیثیت اوست و حاال همانند ژاندارک در مقابل دادگاهی قرار 
گرفته که همچنان از او تمام وجودش را طلب می کند و می خواهد 
او را به تسخیِر کامل خود دربیاورد. درحقیقت این دادگاه تشکیل 
شده تا به مساله  هویت باختگِی انسان امروزی بپردازد. انسانی 
که همچون ژاندارک بر سر دوراهِی فروختن روح خود یا نابودِی 
جسم قرار دارد و شکی نیست که رستگاری اش در پذیرش مرِگ 

جسمانی و تسلیم نکردِن روح است.

فضایی که ژان ژیرودو رمان نویس و نمایشنامه نویش مشهور فرانسوی 
در داستان کوتاه »مردی که خودش را فروخت« برای خواننده خلق 
می کند تلفیقی  است از دو فضا: ادبیات و نمایش. داستان قابلیت دراماتیک 
باالیی دارد. شکل، شیوه و ساختار داستان کامال تداعی کننده  فضایی است 
که حین خواندن یک نمایشنامه با آن مواجه می شویم و شخصیت ها 
همچون الگوهای شخصیتی آشنای نمایشنامه ها خودشان را به مخاطب 

معرفی می کنند.
عالوه بر ساختار، فضاسازی و طرح و پرداخِت شخصیت ها، در داستان 
»مردی که خودش را فروخت« شیوه  دیالوگ نویسی نیز تداعی کننده  
نمایشنامه هاست. ابتدا به حجم دیالوگ ها باید توجه کرد. داستان کوتاه 
ژیرودو عمال بر پایه  دیالوگ ها بنا شده و این گفتار کاراکترهاست که 
داستان را پیش می برد. شخصیت ها، اهداف، مقاصد، آرزوها و انگیزه های 
خود را نه در قالب »اکت« و »کنش« که عموما در قالب دیالوگ بیان 
می کنند و همین تعدد دیالوگ ها، خود مهر تاییدی ا ست بر ساختار 
نمایشنامه گونه  داستان که البته با در نظرگرفتن پیشینه  ژیرودو اتفاق 

عجیبی هم نیست.
نویسنده، قرار نیست گره مهم و اصلی داستان را در قالب رخدادها و 
واقعه ها شرح دهد، بلکه کاراکتر اصلی خود را در قالب یک راوی، بی وقفه 
و با صراحت، شرح ماوقع به زبان می آورد. درواقع معارفه شخصیت ها، 
بحران، نقاط عطف و درنهایت گره گشایی تماما در قالب دیالوگ ها شکل 
می گیرند و متهم در قالب مونولوگی طوالنی پرده از راز داستان برمی دارد.

لحن، از تعیین کننده ترین و مهم ترین عناصر هر داستان و البته اثر 
نمایشی است. ژان ژیرودو، لحنی طنزآلود را در فضایی کامال رعب آور و 
درعین حال پرتعلیق حفظ می کند. ردپای این لحن از ابتدای داستان به 
چشم می آید و در ادامه پررنگ تر می شود و هنگام مونولوگ گویِی متهم 

به اوج خود می رسد. 
این درحـــــالی است که جنــــبه  نمایشی )دراماتیک( قصه نیز 
همزمان رعایت مـــی شود و خواننده می تواند هر آنچه را متهم 
 شرح می دهد در قالب تصویری شفاف در ذهن خود تجسم کند.

از نکات مهمی که هنگام خواندِن متن داستان به چشم خواننده می آید 
رعایت برخی اصوِل نمایشنامه نویسی در شیوه  نگارش آن است. مثال ذکر 
حاالت کاراکترها در پرانتز )مثال آنجایی که نوشته شده: »سینه اش را صاف 

می کند«( از همان الگوهای ثابت نمایشنامه و فیلمنامه نویسی است که در 
این داستان کوتاه به چشم می خورد. همین ریزه کاری ها و گذرهای مداوم 
از شیوه های نوشتار داستان به نمایشنامه خواندن داستان را برای خواننده 

جذاب تر و البته عینی تر می کند.
ژان ژیرودو با پررنگ سازی الگوهای نمایشنامه نویسی در داستان کوتاه 
خود، سختی هایی را نیز به خود تحمیل کرده. در چنین شرایطی حفظ 
ریتم بسیار دشوارتر است. در اثری که سراسر دیالوگ است، نویسنده باید 
بتواند بخش عمده ای از جذابیت متن را در همان دیالوگ ها برجسته کند. 
چرخش پینگ پنگ وار دیالوگ ها میان شخصیت های اصلی داستان این 
ویژگی را تا حدودی به داستان بخشیده است. خصوصا با در نظرگرفتن 
پتانسیل باالی دراماتیک اثر و تصویرسازی درست نویسنده از شخصیت ها 
و موقعیت هایشان مخاطب از خواندن مکرر دیالوگ ها خسته نمی شود. 
مونولوگ نهایی کار که درواقع داستان با آن به پایان می رسد هم به جهت 
هوشمندانه بودنش ضرباهنگ مناسبی هم دارد. درواقع نویسنده با 
چیدن خشت به خشت داده ها، تکمیل واقعه ها و عدم گره گشایی ناگهانی 
و غیرمنتظره داستان را در دل همین مونولوگ تکمیل می کند و این از 
امتیازات داستان اوست. »مردی که خودش را فروخت« ظاهرا در یک 
مکان می گذرد که یک دادگاه است، اما شخصیت اصلی با شرح مبسوط 
رخدادهای زندگی اش داستان را در ذهن خواننده به چندین مکان بسط 
می دهد و شخصیت های جدیدی را نیز به او معرفی می کند که در مکان 
اصلی شکل گیری داستان حضور ندارند. درواقع نویسنده از موقعیت های 
محدود مکانی و زمانی خود استفاده ای بهینه برده. اشاره  به مساله  
»خودفروختگی« و تعبیر مرِد خودفروخته از مضمون این واژه نه تنها 
کلید اصلی درک معمای داستان است، بلکه از طنزآلودترین قطعات 
گم شده  پازل داستان نیز به شمار می رود. با اینکه این »خودفروختگی« 
در ابتدا عامل رونق کسب وکار زندگی اوست اما به تدریج عامل اضمحالل 
او می شود؛ او را از خود دور می کند و شخصیتش را تخریب. این رویکرد به 
ظرافت در قالب همان مونولوگ شکل می گیرد و سیر دگردیسی و افول 
مرد را به تصویر می کشد. درواقع پایه  فروپاشی روانی مرد و عامل تخریب 
عزت نفس او همان تصمیمی  است که گرفته؛ تصمیم به خودفروختگی! 

که درنهایت از او یک قاتل هم می سازد.
در نگاهی کلی تر این خودفروختگی می تواند بر یک خودویرانگری 
جمعی داللت کند؛ مرِد داستاِن کوتاِه ژیرودو می تواند مشتی باشد 
نمونه  خروار از افرادی که با تحت سلطه درآمدن آنقدر دچار اضمحالل 
می شوند که به ناگاه طغیان می کنند؛ طغیانی که می تواند به قیمت 

زندگی خودشان یا دیگری تمام شود.

خوانش داستان »مردی که خودش را فروخت« نوشته  ژان ژیرودو
دادگاهی که دادگاه نيست

خوانش داستان »مردی که خودش را فروخت« نوشته ژان ژیرودو 
جایی برای متهم نيست

خـــوانش 2خـــوانش 1

   یاسمن خلیلی فرد  
داستان نویس

   فاطیما احمدی  
روزنامه نگار
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اضطراب و راه های مقابله با آن

زمانی فرد نسبت به مساله ای نگران است 
و این نگرانی باعث اندیشه ورزی و خردورزی 
وی شده و این، نگرانی را برطرف می کند؛ 
در نتیجه این خوب است. اضطراب یعنی 
نسبت به چیزی که مبهم است و نمی دانیم 
چه می شود، رنج می بریم و اذیت می شویم؛ 
برای نمونه نمی دانیم فالن معامله را که انجام 
داده ایم سود دارد یا زیان؛ اگر امتحانی را 
 .. داده ایم نتیجه آن خوب می شود یانه و.
قالب این نگرانی ها اضطراب می شود و راجع 
ه چیزهایی است که مبهم هستند و ما  ب
نمی دانیم. در اضطراب اگر باورهای اصلی خود 
را درست کنیم، اضطراب پیش نمی آید؛ برای 
نمونه احتمال بدهیم در معامله یا سود کرده 
یا ضرر می کنیم و دچار اضطراب می شویم؛ 
یعنی برای هر احتمال راه حل داشته باشیم. 
زمانی است که ما اضطراب آموخته شده داریم؛ 
یعنی والدین ما دچار اضطراب بوده اند و نگرانی 
داشتند؛ مثل اینکه بیان می کنند اگر زلزله یا 
سیل بیاید چه اتفاقی می افتد و چکار کنیم؟ 
ما آن را یاد گرفته ایم و اینها را اضطراب های 
نتقالی می گوییم. عمدتا اضطراب از راه  ا
یادگیری است؛ یعنی ژنی به نام ژن اضطراب 
نداریم، بلکه از محیط یاد می گیریم. ژنتیک 
یعنی ژن شناخته شده؛ مثال افسردگی و 
وسواس ژنتیکی داریم و دالیل ژنتیک دارند، 
اما عمدتا اضطراب را از محیط یاد می گیریم. 
زمانی است که کودکان با اضطراب به دنیا 
می آیند، اما این ژنتیک نیست، بلکه ممکن 
است در رحم مادر اتفاقی بیفتد و مثال در ماه 
هشتم و نهم که گوش جنین شنوایی دارد، 
فریاد والدین را در خانه می شنود و چون 
برایش غیرعادی است، آن را در شکم مادر 
تجربه می کند و باعث خوگرفتن با آن می شود 

و این هم جزو عوامل محیطی است.

یاد د اشــــت

د انستـــنی ها
ماسک بهتر است یا تلق صورت؟

برخی افراد ماسک و تلق صورت را با هم استفاده می کنند 
و برخی دیگر به هیچکدام اعتقاد ندارند. در ادامه تفاوت آنها را 
بررسی می کنیم. سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی در 
اوایل شیوع جهانی کرونا، اعالم کرد که باید از راه های ورود 
کرونا به بدن خود محافظت کنیم. این سایت، از دهان، گوش، 
بینی و چشم به عنوان راه های ورود کروناویروس به بدن یاد کرد. 
در ادامه استفاده از ماسک را ارزان ترین و راحت ترین راه برای 
پیشگیری از کروناویروس ویروس شناخت؛ اما در جهان نوعی 
دیگر از پوشش پیشگیری بیماری رواج یافت که در خیابان ها، 
مترو و دیگر مکان های عمومی به چشم  می خورد. تلقی که از 
باالی صورت شروع می شود و با زیر چونه ادامه دارد. آیا این 

وسیله موثرتر از ماسک عمل می کند؟
 ماسک یا تلق صورت؟

سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری، هر دو بر این باورند که ماسک وسیله پوششی الزم 
است که نباید از آن غافل شد؛ زیرا به تازگی ثابت شده است که 
نفس کشیدن در فضای آلوده نیز ما را به کرونا مبتال می کند. 
پس وسیله ای که باید داشته باشیم و از آن استفاده کنیم ماسک 
است؛ اما ماسک  که از چشم ها محافظت نمی کند. در این نکته 
شاید ایراد ماسک  این باشد که فقط از بینی و دهان مراقبت 
می کند، ولی بهتر است بدانیم اگر دست آلوده به چشم ها نزنیم، 
از فاصله یک ونیم متری با کسی صحبت نکنیم و  در معرض 
عطسه و سرفه نباشیم نیازی به تلق و عینک نیست. اگر فکر 
می کنید که برایتان سخت است دست آلوده به صورت خود 
نزنید حتما از تلق های صورت استفاده کنید. بهتر است بعداز 

هربار استفاده از تلق، داخل و بیرون آن را ضدعفونی کنید.
 تلق به تنهایی توصیه نمی شود

کسانی که تنها از تلق استفاده می کنند بهتر است بدانند 
که اطراف تلق باز است و به راحتی راه برای ورود ویروس باز 
است. حتما تلق را با ماسک مصرف کنید و اگر هر دو برای شما 
اذیت کننده هستند، لطفا ماسک را مهمتر بدانید. برای کودکان 
اوتیسم بهتر است از تلق های جذاب استفاده کنید. طراحی 
جذاب این پوشش ها می تواند آنها را تشویق به استفاده کند. 
استفاده از ماسک برای کودکان زیر ۲سال توصیه نمی شود؛ 
زیرا ممکن است در روند تنفسی آنها اختالل ایجاد کند. تلق 

مناسب ترین گزینه برای کودکان زیر ۲سال است.
 توصیه

در چندماه گذشته بر این باور بودیم که کرونا بر زمین 
می افتد و محیط اطراف را آلوده نمی کند؛ ولی حاال پژوهشگران 
دریافتند که با ریزذرات موجود در فضای بسته و آلوده به 
کروناویروس ما را مبتال یا ناقل می کند. اگر به سالمتی خود و 
دیگران اهمیت می دهید از ماسک و تلق استفاده کنید و اگر 

برایتان سخت است بهتر است از ماسک استفاده کنید.

نــــکته
لختگی های خونی درعروق پای کرونایی ها

با  کووید۱۹  بیماری  نشان می دهد  العه جدید  ط م
لختگی های خطرناک خونی در عروق خونی پا مرتبط است. 
بیماران مبتال به کووید۱۹ با عالئم تامین ناکافی خون برای 
اندام تحتانی در مقایسه با افراد سالم دارای عالئم مشابه، با 
ایجاد لخته های بزرگ تر خونی و نرخ باالتر قطع عضو و مرگ 
روبه رو هستند. ارتباط کووید۱۹ با لختگی خون در عروق ریوی 
به خوبی اثبات شده است. اما گزارشات کمی در مورد ارتباط 
ویروس با ترومبوز عروق اندام تحتانی وجود دارد. ترومبوز 
مشکلی با خصیصه لخته شدن خون در شریان هاست که مانع 
از جریان خون حاوی اکسیژن به اندام تحتانی می شود. در اوج 
بیماری همه گیر کووید۱۹ در شهر نیویورک، رادیولوژیست های 
مرکز پزشکی مونته فیور شاهد افزایش بیماران کووید۱۹ مثبت 
همراه با ترومبوز شریانی اندام تحتانی در آزمایشات آنژیوگرافی 
CT بودند. بیماران با عالئم سردی، درد و یا تغییر رنگ پاهای 
خود به بیمارستان مراجعه کرده بودند. غالبا این عالئم ایسکمی 
ساق پا، شرایطی که جریان خون به سمت اندام تحتانی محدود 
می شود، همراه با ناراحتی تنفسی، سرفه، تب و وضعیت روحی 
متغیر بود. محققان در این مطالعه ۳۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
را که طبق آنژیوگرافی CT دارای لختگی خون حداقل در یک 
پایشان بودند، را با گروه کنترل مقایسه کردند. آنها دریافتند 
لختگی خون در بیماران مبتال به کووید۱۹ در مقایسه با گروه 
کنترل به مراتب بزرگ تر بود. حتی مرگ یا قطع عضو هم در این 
گروه از بیماران شیوع بیشتری داشت. محققان ارتباط ترومبوز 
عروق اندام تحتانی با کووید۱۹ را ناشی از ترکیب فاکتورهای 
نظیر افزایش تمایل به لخته شدن خون، آسیب به پوشش درونی 
شریان ها و واکنش های ایمنی مرتبط با ویروس کرونا و عفونت 

کووید۱۹ عنوان می کنند.

کــــوتاه
تشخیص کرونا در چند ثانیه 

محققان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با 
همکاری محققانی از دانشکده فنی دانشگاه تهران موفق به ساخت 
دستگاهی برای تشخیص کووید۱۹ در چندثانیه شدند. همکاری 
 )ATMP(فناوران دپارتمان توسعه فناوری درمان های پیشرفته
پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به سرپرستی دکتر 
رامین صرامی فروشانی با محققان دانشکده فنی دانشگاه تهران به 
رهبری دکتر محمد عبداالحدمنجر به توسعه فناوری و طراحی 
و ساخت دستگاهی برای تشخیص کووید۱۹ در کسری از دقیقه 
شد. این  دستگاه که RDSS نام گرفته برای اولین بار با استفاده 
 Ros از فناوری نانو بایوالکتریک و از طریق رصد نمودن سطح
مایعات مخاطی نظیر خلط، قادر به تشخیص عفونت به کووید۱۹  
در کسری از دقیقه و بدون نیاز کیت و مواد مصرفی است. دکتر 
رامین صرامی فروشانی، معاون پژوهش فناوری و خدمات 
تخصصی پژوهشکده سرطان معتمد در این  خصوص گفت: با 
شروع عفونت به کرونا سطح مولکولهای Ros در سلول های 
بافت ریه افزایش می یابد که  سیستم تشخیص  RDSS آن را با 
حساسیت قابل توجهی شناسایی و در کسری از دقیقه تشخیص 
می دهد. این سیستم در کنار سایر آزمایش های تخصصی می تواند 
در تشخیص کووید۱۹ به خصوص در شناسایی ناقلین بی عالمت  
نقش ارزشمندی را ایفا کند. وی افزود: نتایج حاصل از این تحقیق 
در شماره ۱۶۵  نشریه  بسیار معتبر  بیوسنسور و بیوالکترونیک 
) Biosensor and Bioelectronics( که جزو یک درصد 
ژورنال های شاخص این حوزه است، منتشر شده که نشان از 

اهمیت و اعتبار این پروژه است. 

 پیشگیری از کرونا 
با تقویت ایمنی بدن

تقویت سیستم ایمنی بدن یکی از راه های 
مهم محافظت بیشتر از بدن در برابر بیماری ها 
به ویژه کروناست، و بدون شک با مصرف 
غذاهای غنی از موادمغذی و رفتارهای سالم 
غذایی می توانیم به خود و خانواده کمک کنیم 
که سیستم ایمنی قوی تری داشته باشیم. 
روی  از منابع حیوانی مانند گوشت و غذاهای 
دریایی و شیر و لبنیات بهتر جذب می شود، اما 
در منابع گیاهی مانند جوانه گندم، حبوبات و 
آجیل نیز وجود دارد. آهن که میزان جذب آن 
در منابع حیوانی مانند انواع گوشت بیشتر 
است؛ ولی در منابع گیاهی مانند حبوبات، 
انجیر، تخم شربتی، جگر، مغزها  و خشکبار، 
خرما، توت خشک و برگه های میوه مثل برگه 

زردآلو  نیز وجود دارد. 
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عمــود ی افقــی  
۱- به راه کج رونده- حــرام گردانیدن- 
به دارآویختــن ۲- زینت رو- نفــت-  چهره و 
رخسار ۳- راهزن - پشتیبانی- آسایش یافتن 
۴- عدل و انصاف- نماد شــیمیایی نیتروژن 
- بیان شــده ۵- کلمه پرسشــی- سردسیر- 
جمع استاد ۶- کشــوری آفریقایی- شهری 
در پرتغال- از دل پرسوز برآید ۷- موضوع ها- 
حقه بــاز و کالهبــردار- سنگســارکردن 
۸- شکســت خوردن دشــمن- اســتخوان 
ســاق پا- خام را پخته می کند ۹- دوســت و 
همدم- حــس بویایی-  کشــوری آفریقایی 
۱۰- مخفف اگر- تن و بدن- سراینده ۱۱- از 
پادشــاهان ماد- بافندگی-  دوازده کیلوگرم 
۱۲- گرفتارودچار- گداخته شدن- خودرویی 
ایرانی ۱۳- چیزهای گرانبها- نوعی خودرو- 
ماه ۱۴- محرمانه و مخفی- معادل فارســی 
تســتی- حس بویایی ۱۵- کالم آرزو- برای 
ســرپیچی از کاری عذرآوردن- بدون اندیشه 

سخن گفتن

۱- یاری دهنده- کفش زمستانی- بندری در لهستان ۲- از اعداد دورقمی بین ۱۰ تا بیست- نوعی 
قطع کتاب- جانب ۳-  بله روسی- قابله- آماده ســازی ۴- از سبک های موسیقی- سرزمین و وطن-  
زیرپوش بی آستین ۵- پیروزی-  بلندترین شب سال- به دست آوردن ۶- فالگیری- نوعی اسلحه کمری- 
وترکمان ۷- قادر- عجله- نام ها ۸- عالمه اي از بزرگان و فقیهان شیعي- الف زدن- واحد پول کره جنوبی 
۹- ضرباهنگ- شیفته و شیدا- بلدرچین ۱۰- شمای بیگانه- جهانگرد ایرانشناس فرانسوی در روزگار 
صفویان- زن شاعر ۱۱- تمرین- نوعی نان شیرینی- ضایع و بیهوده ۱۲- متوسل شونده- خوشبخت- 
عنصر نمک ۱۳- خالص و بی غش گردیدن- گستاخ- زدنی بهانه جو ۱۴- سنگ نوشته- رایگان- سدی 

در استان اصفهان ۱۵- هرچیز بی معنی- مقابل زنگی!- گله گوسفندان
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

به گفته محققان، سندروم متابولیک ریسک بیماری شدید ناشی از عفونت ویروسی 
را افزایش می دهد. سندروم متابولیک وجود همزمان حداقل  مشکالت چربی شکمی، 
فشارخون باال، قندخون باال، مقاومت انسولین و حالت التهاب است. وجود همزمان 
مواردی از این مشکالت مانند ریسک بیماری قلبی و... را افزایش می دهد. محققان 
عنوان می کنند همانند آنفلوآنزا، چاقی فاکتور پرخطرشدت بیماری کووید۱۹ هم است. 
به گفته محققان، وزن اضافی بدن و تجمع چربی موجب فشار بیشتر به دیافراگم می شود 
که منجر به افزایش مشکل در تنفس در طول عفونت ویروسی می شود. مطالعه بر روی 
۱۷۴بیمار دیابتی مبتال به کووید۱۹ تایید می کند که این بیماران در معرض ریسک 
قابل توجه ابتالی به ذات الریه شدید در مقایسه با بیماران کووید۱۹ فاقد دیابت هستند. 

فاکتورهای پرخطر ابتال به کرونای حاد
مطالعات نشان می دهد کورکومین موجود در زردچوبه می تواند از آلودگی 
سلول ها به ویروس های قابل انتقال دستگاه گوارش )TGEV( جلوگیری نماید. مصرف 
 TGEV این ترکیب در دوز باال به نابودی ذرات ویروس منجر می شود. عفونت ناشی از
موجب بیماری ای موسوم به گاستروانتریت قابل انتقال در خوک ها می شود که با 
اسهال، کم آبی شدید و مرگ همراه است. محققان در تحقیق جدید دریافتند میزان 
باالتر کورکومین موجب کاهش تعداد ذرات ویروس در محیط کشت سلول شد. دکتر 
»لیالن ژی«، می گوید: »کورکومین دارای تاثیر بازدارندگی قابل توجهی بر مرحله 
جذب TGEV است و تاثیر مستقیمی بر غیرفعالسازی آن دارد. از این رو کورکومین 

پتانسیل خوبی در پیشگیری از عفونت TGEV دارد.« 

 زردچوبه دارای خواصی ضدویروس
تحقیقات نشان می دهد مصرف محصوالت غذایی حاوی پروبیوتیک برای 
مقابله با افسردگی مفید است. این پروبیوتیک ها هم در روند کمک به دستگاه گوارش 
و هم در روند کارکرد مغز نقش مهمی ایفا می کنند. یک مطالعه بزرگ نشان می دهد 
پروبیوتیک  که به وفور در محصوالت غذایی مانند ماست و کلم ترش یافت می شود 
می تواند با کمک به ازدیاد باکتری های مفید دستگاه گوارش، شدت بیماری افسردگی 
را در افراد کاهش دهد. در این مطالعه ۷۱ نفر که ۷ تن آنها از افسردگی شدید رنج 
می بردند مورد مطالعه قرار گرفتند. تحقیقات نشان داد روند درمان افسردگی با 
مصرف محصوالت حاوی پروبیوتیک رابطه مستقیم داشته است. همچنین این 

باکتری های مفید توانستند در روند کارکرد مغزی افراد تاثیر مثبتی داشته باشند. 

            درمان افسردگی با موادغذایی حاوی پروبيوتيک

   مصطفی  تبریزی
روانشناس 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی

در فصل تابستان سبزیجات و میوه های تازه به مقدار فراوان در دسترس است و بنابراین فرصت انتخاب 
موادغذایی سالم فراهم می شود. در تابستان معموال تمایل به خوردن غذاهای پخته کمتر و میل به خوردن 

غذاهای سرد و خام بیشتر می شود. می توان از این تمایل طبیعی استفاده کرده و مواد مفید خام را که 
حاوی ویتامین های بیشتری هستند جانشین غذاهای پخته نمود. خوشبختانه در فصل تابستان به علت 

وفور انواع سبزی ها و میوه ها، تنوع بیشتری در برنامه  غذایی افراد ایجاد می شود. استفاده  بیشتر از انواع 
سبزی ها و میوه های تازه می تواند مقادیر قابل   توجهی ویتامین ها و مواد معدنی را به بدن انسان برساند و 

قسمتی از نیازهای انسان به این ریزمغذی ها را تامین نماید. بنابراین با داشتن وعده های غذایی سالم و 
تمرینات ورزشی مناسب در این فصل می توانید تمام وزن اضافی و ناخواسته خود را از بین ببرید. 

مصرف  مايعات
مصرف مقدار زیاد چای و مواد کافئین دار برای 
رفع تشنگی، در فصل گرما توصیه نمی شود. گرما باعث 
کم  آبی بدن می شود و این حالت تبعاتی را برای فرد 
به همراه دارد که احساس سستی و کم اشتهایی از جمله 
آنهاست. بنابراین باید راه هایی را به کار گیریم تا آب 
بدن کاهش پیدا نکند. افراد در فصل گرما بیشتر عرق 
می کنند و براثر تعریق عالوه بر آب، الکترولیت ها را نیز 
دفع می کنند. بنابراین باید مایعاتی بنوشند تا کمبود این 
مواد در بدن آنان جبران شود. بهترین مایعات برای رفع 
این کمبودها، آب است به طوری که باید روزانه به طور 
متوسط ۸ الی ۱۲ لیوان آب نوشیده شود، البته نیاز افراد 
به آب برحسب وزن متفاوت است.  اغلب ما تمایل داریم 
از نوشیدنی های گازدار در این فصل استفاده کنیم، اما 
آب و انواع شربت های خانگی، نوشیدنی های مناسبی 
برای جبران آب و الکترولیت های از دست رفته بدن 
است. البته این شربت  خانگی با توجه به میزان قند 
موجود در آنها باید از نظر کالری، به خصوص در افراد 
دارای اضافه وزن و چاق مورد توجه قرار گیرند. آب 
بدن را خنک نگه می دارد و مانع از دست رفتن آب بدن 

می شود، ضمن اینکه کالری به بدن نمی رساند. 

سبزی ها و ميوه ها
سبزی ها نیز در تامین آب و الکترولیت های 
موردنیاز بدن نقش موثری دارند، البته سبزی ها 
فقط شامل سبزی خوردن، پلو و سبزی خورش 
نمی شود، بلکه خیار، هویج، کدو، بادمجان، کنگر، 
کدوتنبل،  هویج،  پیاز،  گوجه فرنگی،  رفس،  ک
لوبیاسبز، نخودسبز، بامیه و تمام صیفی جات به جز 
هندوانه، خربزه و طالبی را نیز در برمی گیرد. یکی 
از خواصی که سبزی ها و میوه های تازه دارند، آن 
است که به علت داشتن مقدار زیادی فیبر غذایی از 
یبوست جلوگیری کرده و همچنین به علت دارابودن 
موادمعدنی مانند پتاسیم، منیزیم و نیز فیبر غذایی، 
برای سالمت قلب وعروق مفید هستند و چنانچه در 
برنامه غذایی روزانه مقدار کافی سبزی و میوه استفاده 
شود، باعث سالمت بیشتر قلب وعروق شده و خطر 
سکته های قلبی و مغزی کاهش می یابد. میوه ها و 
سبزی ها به علت داشتن آب زیاد، تشنگی را کاهش 
می دهند و قسمتی از نیاز ما را به آب تامین می کنند.

غذاهای ساده و سالم
تابستان زمان مناسب برای پختن غذاهای ساده 
و سالم است. غذاهایی که زمان زیادی برای پخت 
نداشته باشند و بتوان در یک مدت کوتاه آنها را آماده 
و مصرف نمود و مواد مغذی آنها را حفظ کرد. در فصل 
تابستان میوه ها و سبزیجات به فراوانی در دسترس 
هستند و به عنوان منابع غذایی با کالری پایین و 
غنی از ویتامین ها و امالح به شمار می روند. این 
موادغذایی کم کالری و فاقد چربی به دلیل دارابودن 
فیبر، ویتامین ها و موادمعدنی می توانند در سالم 
نگه داشتن بدن نقش اساسی ایفا کنند. میوه ها و 
سبزی های موجود در فصل گرما شامل گیالس، 
آلبالو، سبزی های ساالد، نخودها، توت فرنگی، زردآلو، 
ریحان، تره، لوبیاسبز و کدوسبز و میوه های توتی، 
سیب، ذرت، خیار، هلو، سیب زمینی، کاهو، طالبی، 
گوجه فرنگی و نخودسبز بسیار مفید هستند. اکثر 
محصوالت تازه فصل گرما هم از نظر طعم و هم از نظر 
ارزش غذایی عالی هستند و این فصل، بهترین فصل 
برای متعادل نگه داشتن رژیم غذایی است. همه باید 
دقت کنند که تمرکز خود را به جای کمترخوردن بر 
بهترخوردن قرار دهند و سعی کنند با مصرف کالری 

کمتر به وزن دلخواه برسند.

تغذيه برای فصل تابستان
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گــــزارش

رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد: در زمان حاضر حدود ۶۰ فروند 
ناو یا کشتی پشتیبانی نظامی روسیه در اقیانوس ها در نقاط مختلف 
جهان در حال انجام ماموریت هستند. به گزارش دفتر مطبوعاتی 
کاخ کرملین، والدیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز ساخت دو 
کشتی ویژه هوابرد در کارخانه »زالیو« )بروسی خلیج( شهر کرچ در 

شبه جزیره کریمه که همزمان با آغاز ساخت چهار ناو و زیردریایی 
اتمی در دو کارخانه کشتی سازی روسیه انجام گرفت، گفت: ناوگان 
روسیه در تامین امنیت این کشور نقش مهمی ایفا می کند. پوتین در 
این مراسم که آغاز ساخت دو ناو هوابرد به نام های »ایوان روگوف« و 
»میتروفان موسکالنکو« در آن اعالم شد، خاطرنشان کرد: امروز در 

سه کارخانه کشتی سازی روسیه، ساخت شش ناو و زیردریایی اتمی 
آغاز می شود که قادر خواهند بود در ماموریت های دور دست شرکت 
کنند. وی ادامه داد: در اینجا در کرچ ساخت دو ناو هوابرد، در کارخانه 
کشتی سازی »سورنایا ورف« ســن پترزبورگ دو ناو و در کارخانه 
سوماش در بندر سورودوینسک ســاخت دو زیردریایی اتمی آغاز 
می شود. رئیس جمهوری روسیه گفت: ناوهای جدید به تسلیحات و 
سیستم های پیشرفته و سیستم هدایت و ارتباط مخابراتی دور مجهز 
خواهند شد. این ناوها توانمندی ناوگان نظامی روسیه را تقویت و 
امکانات استراتژیک را افزایش خواهد داد. وی افزود: ناوگان نظامی 
روسیه همواره به صورت مطمئن از مرزهای روسیه دفاع کرده است و 
در عصر ما نیز نقش بسیار مهمی در تامین ثبات روسیه برعهده دارد 
و در دفاع از منافع ملی کشور محکم ایستاده است و به حفظ موازنه 
راهبردی و ثبات جهان کمک می کند.  پوتین خاطرنشان کرد: در 
نقاط کلیدی اقیانوس های جهان، حدود ۶۰ ناو و کشتی پشتیبانی 
نظامی روسیه در حال انجام ماموریت هستند و تقریبا نیمی از این 
ناوها در محدوده های دور دست قرار دارند.  وی ادامه داد: این گونه 
ماموریت های دریایی دور دست توانمندی گسترده ناوگان روسیه 
را نشان می دهد که در سال های اخیر به صورت مدام پیگیری شده 
است. به گفته پوتین، روسیه دارای سواحل بسیار طوالنی است و به 
سه اقیانوس دسترسی دارد و به همین دلیل توسعه ناوگان نظامی 
ادامه خواهد داشــت. رئیس جمهوری روســیه این را نیز گفت که 
در هشت ســال اخیر، بیش از ۲۰۰ فروند ناو، ناوچه و کشتی های 
پشتیبانی به نیروی دریایی روسیه تحویل شده است و باید در آینده 

نیز سفارش های نظامی برای توسعه ناوگان روسیه اجرا شود.  

گرچه رئیس جمهوری آمریکا به بازگشــت وضعیت زندگی 
عادی به کشورش اصرار دارد، اما جمهوری خواهان از بابت تهدید 
مربوط به تداوم شیوع بیماری و خشمگین شدن رای دهندگان از 
این وضعیت نگران هستند. به گزارش  نیویورک تایمز، شکست 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مهار شیوع کرونا ویروس 
و خودداری وی از حمایت از خط مشــی هایی بــرای حمایت از 
سالمت عمومی این پرسش را برای بسیاری از جمهوری خواهان 
ارشد به وجود آورده که آیا او باالخره شروع به ایفای نقشی سازنده 
برای رســیدگی به این بحران خواهد کرد یا خیر. عده ای از این 
جمهوری خواهان به این نتیجه رســیدند که آنها باید صرف نظر 
از دیدگاه های دونالد ترامپ کار خودشــان را انجام دهند و آنچه 
را که او اعالم می کند نادیده گرفتــه یا حتی متناقض با آن عمل 
کنند. در روزهای اخیر برخی از برجســته ترین چهره های حزب 
جمهوری خواه در بیرون از کاخ سفید  صحبت ها و مواضعی برخالف 
مواضع ترامپ از جمله در قبال ارزش زدن ماســک در مکان های 
عمومی و تبعیت از توصیه های کارشناســان بهداشــت عمومی 
همچون دکتر آنتونی فائوچی که مورد انتقاد رئیس جمهور آمریکا 

و برخی از چهره های راســت گرای تندرو در داخل دولتش قرار 
گرفته، اتخاذ کرده اند. به نظر می رسد آنها تحت فشار یک سری 
شرایط شامل وخیم تر شــدن وضعیت مربوط به شیوع بیماری 
در ایالت هایشان، بی تفاوتی ظاهری ترامپ به مساله و نزدیک تر 
شدن هر چه بیشتر به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
که در نظرســنجی های مربوط به آن ترامپ به میــزان زیادی از 
رقیب مفروضش جو بایدن عقب است، قرار گرفته اند. فرمانداران 
جمهوری خواهی که زمانی از سرخود عمل کردن اکراه داشتند 
حاال دارند دســتور به تدابیری برای الزام به زدن ماسک و اعمال 
محدودیت های تجاری بر خالف توصیه های دونالد ترامپ می دهند. 
برخی از این فرماندارها اخیرا گفت وگوهای تلفنی تا پاسی از شب 
بین خودشان با هدف تبادل ایده ها و شکایت هایشان داشتند. آنها 
برای پیدا کردن شرکایی در دولت غیر از خود رئیس جمهور تالش 
کرده اند؛ شرکایی که شامل مایک پنس، معاون رئیس جمهور که 
به رغم موافقت علنی با مواضع ترامــپ، از نظر برخی فرمانداران 
خیلی بیشــتر از این رئیس جمهور آمریکا به تداوم فاجعه توجه 
دارد، بوده اند. دیوید کارنی، یک مشاور گرگ  ابوت، فرماندار تگزاس 

درباره نظر ترامپ در خصوص وضعیت همه گیری بیماری گفت: به 
نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا حوصله اش از آن سر رفته است. 
او متذکر شد که ابوت جمهوری خواه در هفته دو تا سه بار با مایک 
پنس صحبت می کند و درخواست هایش را به او حواله می دهد. 
تعدادی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس سنا اخیراً به طور 
خصوصی دولت را تحت فشــار قرار دادند تا مجددا گزارش هایی 
درباره وضعیت سالمت عمومی تحت رهبری چهره هایی همچون 
دکتر فائوچی و دکتر دبورا بیرکــس که در فصل بهار برای مدتی 
به ارائه چنین گزارش هایی برای اطــالع عمومی پرداخت، ارائه 
دهد. ســناتور میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا 
اخیرا در ایالت زادگاهش یعنی کنتاکــی تقریبا در خصوص هر 
مساله مهم مربوط به کرونا ویروس مواضعی مغایر با مواضع ترامپ 
اتخاذ کرد. در همین راستا مک کانل بر اهمیت پوشیدن ماسک 
و داشتن اعتماد کاملش به دکتر فائوچی تاکید کرد. او همچنین 
به آمریکایی ها توصیه کرد، از خط مشــی های مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری که معموالً مورد بی توجهی ترامپ قرار گرفته اند، 

پیروی کنند.

آیاطالبانوایرانباهممذاکرهمیکنند؟
جنجالی به نام شورای مشهد طالبان!

آرمانملی-امیدکاجیان: »شورای مشهد طالبان موضوعیت 
ندارد« این عنوانی سوال برانگیز است که سیدعباس عراقچی در مقابل 
پرسشی پیرامون آن در تلویزیون افغانستان گفت: ممکن است طالبان 
برای خود شورای مشهد درست کرده باشد اما از نظر ما موضوعیت 
ندارد. اما داستان ادعاها راجع به وجود دفتر طالبان در ایران یا شورای 
مشهد به ســال ها قبل بازمی گردد. آن وقت ها برخی رسانه ها مانند 
وال اســتریت ژورنال مدعی بودند که طالبان دست کم از اوایل سال 
۲۰۱۴ میالدی در مشهد حضور داشته  است. این ادعا در حالی مطرح 
می شد که پیشتر از آن در تاریخ ســیزدهم مرداد 9۱ خبری مبنی 
بر بازگشایی دفتر طالبان در زاهدان رســانه ای شد. روزنامه روسی 
»نیزاویسمایا گازتا« در گزارشی تاییدنشده ادعا کرده بود که ایران در 
واکنش به تهدید حمله به تاسیسات اتمی خود، با طالبان علیه آمریکا 
ارتباطاتی برقرار کرده است. همزمان برخی منابع هم ادعا کرده بودند 
که دفتر نمایندگی طالبان در زاهدان گشایش یافته است. همان موقع 
این خبر به صورت نقل قول از این رسانه روسی در برخی از رسانه های 
داخلی ایران نیز انتشار یافت. برپایه ادعای آن روزنامه روسی، تهران 
به طالبان اجازه داده بود که دفتر نمایندگی خود را در شهر زاهدان 
تاسیس کنند. آن موقع در اوج تنش های دوران احمدی نژاد رسانه ها 
می خواستند چنین القا کنند که ایران و طالبان خود را آماده می کنند 
که در صورت حمله رژیم صهیونیســتی یا آمریکا به تاسیسات اتمی 
ایران، به عملیات انتقامی مشترک دست بزنند. اما هیچ کس نتوانست 
وجود دفتر طالبان در ایران را ثابت کند و اکنون هم عراقچی به صراحت 
وجود این دفتر در ایران یا مشهد را تکذیب می کند، هرچند در مورد 
وجود خودسرانه چنین شــورایی اظهارنظری نمی کند. اما سخنان 
دو روز پیش معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران بخش دیگری 
هم داشــت، او درباره اینکه تماس های ایران با طالبان از چه زمانی 
برقرار شده؟ گفت: مدتی است که آغاز شده و اگر درباره جزییات آن 
بخواهم توضیح دهم می شود گفت چند ســال. همانطور که با همه 
گروه ها تماس داشتیم با آنها )طالبان( هم تماس داشتیم، نظراتشان 
را شنیدیم و نظرات خودمان را نیز گفتیم. اما دقیقا ارتباطات ایران 

و طالبان چند سال است که برقرار شده و دلیل آن چه بوده است؟ 
ازچهزمانکلیدخورد؟

از روزهای سقوط طالبان پس از حادثه یازدهم سپتامبر، مرتب در 
شانتاژهای رسانه ای ادعا می شد که بخشی از فرماندهان و جنگجویان 
طالبان به ایران گریختند؛ ادعایی که همیشه تکذیب می شد. نخستین 
بار اما خبرگزاری تسنیم در بیست ونهم اردیبهشت ماه سال 9۴ بود که 
خبر از حضور هیات سیاسی طالبان افغانستان به رهبری طیب آغا به 
ایران داد. این هیات متشکل از اعضای دفتر سیاسی طالبان افغانستان 
در قطر بیست وهشتم اردیبهشت آن سال به تهران آمدند. آن موقع 
گفته شد این دیدار پیرامون مسائل منطقه ای به ویژه مسائل جهان 
اسالم و همچنین مسائل مربوط به مهاجرین بوده است.این خبرگزاری 
رسمی اعالم کرد که هیات سیاسی طالبان افغانستان پیش از این نیز 
دو مرتبه به منظور دیدار با مقامات امنیتی جمهوری اسالمی ایران و 
همچنین شرکت در کنفرانس بین المللی بیداری اسالمی به ایران سفر 
کرده بودند. سفر طیب آغا و البته اینکه پیشتر نیز هیات های طالبان 
به ایران آمده بودند، رسما موضوع رابطه ایران و طالبان را بر سر زبان ها 
انداخت. پس از شایعات خبر سفر طیب آغا با گروهی از هیات طالبان به 
ایران، در هفتم تیرماه همان سال، این بار مالذبیح ا... مجاهد سخنگوی 
طالبان در گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط از تمایل رابطه طالبان 
با کشورهای همسایه از جمله ایران سخن گفت گرچه رابطه ایران و 
طالبان هیچ گاه از سوی مقامات کشورمان تایید نمی شد. خردادماه 
95 بود که سایت اصولگرای جهان نیوز ادعایی را مطرح کرد. خبری 
که البته اندکی بعد قدس آنالین )روزنامه قدس( نیز منتشــر کرد و 
همچنان نیز روی خروجی اش قابل دسترس است. هفدهم خرداد95 
قدس آنالین و جهان نیوز مدعی شدند مالمحمد اختر منصور رهبر 
طالبان تقریبا یک هفته قبل از کشته شدن به مدت دو ماه در ایران 
حضور داشته است. از جمله توافقاتی که در ایران انجام شده این بوده 
که از پیوستن بدنه طالبان به داعش جلوگیری کند که البته هرگز از 
سوی مقامات ایرانی تایید نشد. البته که وقتی از عراقچی دو روز پیش 
درباره مال اخترمنصور و ادعای حضورش در سال ۲۰۱۶ در ایران می 
پرسند گفت: من اطالعی ندارم. تا اینکه بیستم آذرماه 95 رسید. این بار 
محمدرضا بهرامی سفیر وقت ایران در کابل، ارتباط تهران با طالبان را 
تایید کرد و هدف از تماس تهران با طالبان را کنترل و اشراف اطالعاتی 
خواند و با تاکید بر مبارزه جدی کشورهای منطقه با تروریسم گفت 
که ایران آماده همکاری در روند صلح حکومت افغانستان با طالبان 
است. تا دو ســال بعد،  پنجم دی ماه 97 که دریابان علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران که به کابل 
سفر کرده بود در دیدارش با حمدا... محب همتای افغانستانی خود با 
صراحت از دیدار و گفت وگوی مقامات ایران طی سال های گذشته با 
طالبان سخن گفت. شمخانی اظهار کرده بود: »مجموعه ارتباطات و 
گفت وگوهای انجام شده با طالبان با اطالع دولت افغانستان بوده و این 

روند همچنان ادامه خواهد یافت.«
چهشدکهکاربهتعدیلکشید

با ظهور پدیده داعش و همین طور تالش برای رایزنی های آمریکا 
با طالبان به نظر می آمد رابطه ایران و طالبان ممکن اســت شــکل 
جدیدی به خود بگیرد. داعش به عنوان دشمن مشترک می توانست 
این دو را به یکدیگر نزدیک کند. ظهور و بروز داعش در پاکستان و 
افغانستان اتفاق بسیار ناخوشایندی بود به ویژه آنکه ابزارهای مالی و 
نظامی آنها به مراتب بیشتر از طالبان بود و خوی تندخویی شان هم. 
آن قدر که طالبان به آنها افراطی می گفتند. سیاســت تعدیل رابطه 
با طالبان، دلیل دیگری هم می توانســت داشــته باشد، چرا که اگر 
طالبان در آینده بخواهد با دولت مرکزی وارد معامله شود و خود را 
بر ایالت های پشتونشین شرق و جنوب افغانستان حاکم کند ایران 
در مناطق مرزی جنوب خراســان و سیستان وبلوچستان با طالبان 
هم مرز خواهد شد بنابراین ایرانی ها باید از همین االن این هوشیاری 
را نشان دهند تا از نفوذ این گروه جلوگیری کنند. بی تردید یکی از 
دالیل دیگر این همکاری، تســهیل در روند صلح در افغانستان و باز 
کردن راه گفتمان و مذاکره میان دولت مرکزی افغانستان و طالبان 
است. ایران برخالف آمریکا می تواند نقش موثرتری در میانجیگری 
میان این گروه و دولت مرکزی داشته و از این طریق به صلح در این 
کشور و منطقه کمک کند چرا که بی ثباتی در افغانستان زیان هایش 
مستقیما نصیب ایران می شود و کشورمان یک افغانستان باثبات را به 

هر چیز دیگری ترجیح می دهد. 

والدیمیرپوتین:

60 ناو   يا کشتی نظامی روسيه در اقيانوس ها هستند

فراســـو

در پی ســقوط یک بالگرد نظامی هلند در 
دریــای کارائیب، دو خدمه جــان باختند و دو 
خدمه دیگر نجات پیدا کردند. وزارت دفاع هلند 
از سقوط یک بالگرد نظامی این کشور در دریای 
کارائیب نزدیک جزیره »آروبا« خبر داد که در 
نتیجه آن دو نفر از خدمه جان خود را از دست 
دادند. بالگرد ان اچ9۰ در حال گشت بود که عصر 
یکشنبه دچار سانحه شــد. دو خدمه دیگر این 
بالگرد بدون جراحت جدی توانستند جان خود 
را نجات دهند. به گزارش »واشنگتن تایمز«، وزیر 
دفاع هلند ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان 
این ســانحه، گفت ســایر ناوگان بالگردهای 
ان اچ9۰ تا زمان پایان تحقیقات در خصوص این 
سانحه زمین گیر می شوند. کشتی نیروی دریایی 
با نام »گرونینگن« محل استقرار این بالگرد بود 
و اکنون در حال جمع آوری قطعات این بالگرد و 

همچنین یافتن جعبه سیاه آن است.

تکذیب بستری شدن رئیس جمهور 
بالروس

لوکاشــنکو«  »الکســاندر  ســخنگوی 
رئیس جمهور بالروس ادعاهای مطرح شــده 
در شــبکه های مجازی درباره بســتری شدن 
رئیس جمهور را تکذیب کــرد. ادعاهای مطرح 
شده در شــبکه های اجتماعی درباره بستری 
شدن رئیس جمهور بالروس به دلیل فشار خون 
باال واکنش سخنگوی رئیس جمهور این کشور 
را به دنبال داشت. به دنبال مطرح شدن برخی 
گمانه زنی ها در شبکه های مجازی درباره وخامت 
حال الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس 
و بســتری شدن او، ســخنگوی لوکاشنکو این 
گمانه زنی ها و ادعاها را تکذیب کرد. به گزارش 
اســپوتنیک، »ناتالیا ایســمونت« سخنگوی 
رئیس جمهور بالروس به سوال این رسانه درباره 
ادعاهای مطرح شده در شبکه های مجازی درباره 
بستری شدن لوکانشکو به دلیل فشار خون باال را 
رد کرد. سخنگوی رئیس جمهور بالروس در رد 
این ادعاها تاکید کرد، صرف اینکه کسی حرفی 
زده باشد، انتظار نداشته باشید که اتفاقی افتاده 
باشد. پیشتر برخی گزارش ها خبر داده بودند که 
رئیس جمهور بالروس یک ساعت بعد از دیدار 
با »میخائیل میشوستین« نخست وزیر روسیه 
در مینســک پایتخت بالروسف حالش بد شد. 
به رغم این ادعاها، لوکاشنکوی ۶5 ساله بعد از 
پایان یک و نیم ساعته خود با نخست وزیر روسیه 
با نخست وزیر قزاقســتان و همچنین همتای 
قرقیزســتانی او دیدارهای جداگانه ترتیب داد. 
مقام های ارشد »اتحادیه اقتصادی اوراسیا« برای 
شرکت در نشست این اتحادیه خود را به مینسک 

پایتخت بالروس رساندند.

بازگشایی سینماهای چین 
مرکز ملی سینمای چین با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد بــا توجه به کنترل شــیوع ویروس 
کرونا و کاهش سطح هشدار بهداشت عمومی، 
ســینماهای چین در مناطق با ریسک پایین 
شــیوع کرونا از دوشــنبه به صورت مرحله ای 
بازگشــایی می شــوند. طبق مقررات جدید، 
افراد بدون ماسک و کسانی که تب باالی 37/3 
درجه داشــته باشــند اجازه ورود به سینما را 
نخواهند داشت بلیت ها هم باید طوری فروخته 
شوند که تماشاگران بیش از یک متر از یکدیگر 
فاصله داشــته باشند. بر اســاس این گزارش، 
تعداد تماشاگران در هر سانس هم نباید بیش 
از 3۰ درصد کل ظرفیت سالن باشد، خوردن و 
آشامیدن در سالن سینما نیز ممنوع است زمان 
اکران هر فیلم هم حداکثر دو ساعت تعین شده 
است. از ۲۴ ژانویه سال جاری میالدی /۴ بهمن 
۱39۸/  یعنی از حــدود ۱۸۰ روز پیش، اکران 
فیلم در سینماهای چین به حالت تعلیق درآمد 
و اکنون خبر بازگشایی سینماها یک اتفاق خوب 
برای صنعت ســینمای چین به شمار می رود. 
همه گیری کرونا در نیمه نخســت امسال برای 
بسیاری از شــرکت های سینمایی و تلویزیونی 
چین ضرر و مشکالت مالی زیادی ایجاد کرده 
است. سال گذشــته میالدی )۲۰۱9( میزان 
فروش فیلم هــای ســینمایی در چین به ۶۴ 
میلیارد و ۲۶۶ میلیون یــوان )هر دالر آمریکا 
۶/9 یوان( رسید که در مقایسه با سال پیش از 
آن 5/۴ درصد افزایش نشان می دهد همچنین 
آمار تماشای فیلم در سال گذشته میالدی به 
یک میلیارد و 7۲7 میلیون رســیده است که 
حد نصاب جدیدی به حساب می آید. اداره ملی 
سینمای چین گزارش کرد میزان فروش فیلم 
سینمایی تولید داخل در سال گذشته با ۸/۶5 
درصد رشد به ۴۱ میلیارد و ۱75 میلیون یوان 
رســید که ۶۴/۰7 درصد کل میزان فروش را 
شامل می شود. مرکز ملی سینمای چین آورده 
است همچنین در سال ۲۰۱9 میالدی 9 هزار و 
7۰۸ پرده سینمایی جدید راه اندازی شده است 
بدین ترتیب تعداد پرده های سینما در سراسر 

چین به ۶9 هزار و 7۸7 رسیده است.

سخنگوی رئیس جمهوری روســیه اعالم کرد که روسیه برای 
حل و فصل هرچه ســریع تر مناقشه بین ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان امیدوار است. دمیتری پســکوف روز دوشنبه در جمع 
خبرنگاران گفت: ما امیدواریم مناقشه بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان هر چه سریع تر حل شــود و این امر امکان عادی شدن 
لحن هیجان انگیز ارامنه و آذریهای ساکن روسیه را فراهم می کند. 
پسکوف گفت: در مسکو و کل روســیه شمار زیادی ارمنی و آذری 
زندگی می کنند و همه آنها اتباع با نظم و انضباط روسیه محسوب 
می شوند. البته منظور من کسانی اســت که تابعیت روسیه دارند 
که همه عضو محترم جامعه روسیه هستند. وی ادامه داد: بدیهی 
است که اتباع ارمنی تبار و آذری روسیه نمی توانند دربرابر تشدید 

تنش ها در مرزهای ارمنســتان و جمهوری آذربایجان بی تفاوت 
بمانند. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه یادآوری کرد که روسیه از 
طرف های مناقشه ارمنستان و آذربایجان دعوت به خویشتنداری و 
بازگشت فوری به نظام آتش بس و توقف هرگونه خشونت کرده است. 
درگیری مرزی بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که 
اوایل هفته گذشته شده بود، بار دیگر اواخر هفته از سر گرفته شد؛ 
به طوری که تاکنون دستکم ۱۶ نفر از نیروهای هر دو طرف جان 
باخته اند. سوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان  گفت: 
نیروهای جمهوری آذربایجان با پرتاب خمپــاره و هویتزر )ادوات 
توپخانه ای( به روستاهای ارمنســتان حمله کرده اند. وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه ای از ادامه درگیری ها در منطقه 

شمالی این کشور به دنبال  حمله ارمنستان به روستاهای این کشور 
خبر داد. مذاکرات صلح دو کشور تحت نظارت بین المللی تاکنون 
نتوانسته به راه حلی درباره اختالفات ارضی کمک کند. درگیری های 
گسترده ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میالدی نیروهای نظامی جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره باغ موجب کشته 
شدن ده ها تن از هر دو طرف شــده بود.رئیس جمهوری روسیه به 
تازگی برای میانجیگری این کشــور در مناقشــه بین ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان اعالم آمادگی کرده اســت. وزیر امور خارجه 
روسیه نیز هفته گذشــته در گفت وگوی تلفنی با همتایان ارمنی 
و آذربایجانی خود خواســتار برقراری آتش بس بین ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان شد.

سخنگویرئیسجمهوریروسیه:

به حل و فصل مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان امیدواریم

سقوط بالگرد نظامی هلند 

جمهوری خواهان از ترامپ فاصله می گیرند

واحد نیروهــای آمریکایــی مســتقر در کره جنوبی 
اعالم داشت، ۱۰ تن دیگر از سربازان آمریکایی و اعضای 
خانواده شــان که در این کشــور مســتقر هستند تست 
ابتالیشــان به کروناویروس جدید مثبت در آمده اســت؛ 
اتفاقی که همزمان با نگرانی های فزاینده در خصوص ورود 
افراد مبتال به آنجا رخ داده است. به گزارش شینهوا، واحد 
نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی در بیانیه ای اعالم 
داشت، شــش نظامی عضو این واحد به همراه چهار تن از 
بستگانشان بعد از ورود به خاک کره جنوبی در بازه زمانی 
۱۲-۱5 ژوئیه ابتالی شان به کووید ۱9 تایید شده است. 
پنج نظامی و چهار تن از بستگان نظامیان در ۱۲،۱۴ و ۱5 
ژوئیه با پروازهای چارتر توســط دولت آمریکا وارد پایگاه 
هوایی اوسان در کره جنوبی شــدند. این پایگاه هوایی در 
فاصله 7۰ کیلومتری از شهر سئول قرار دارد. یک نظامی 
آمریکایی هم با پروازی تجــاری در ۱3 ژوئیه به فرودگاه 
بین المللی این چئون در غرب شهر سئول وارد شد. در بین 
مبتالیان، دو نفر دارای عالئمی خفیف بوده و چهار تن بعدا 
عالئمی از خود نشان دادند. این موارد تایید شده مبتال به 
کرونا در ادامه به تاسیسات مخصوص قرنطینه در کمپ های 
همفریز و پایگاه اوسان فرستاده شدند. مجموع موارد ابتال 
به کرونا نزد پرســنل مرتبط با واحد نیروهای آمریکایی 

مستقر در کره جنوبی به 9۸ تن افزایش یافته است.

خبرگزاری شینهوا: 
 افزایش نظامیان کرونایی آمریکا 

در کره جنوبی

رسانه های کره جنوبی گزارش دادند، ایاالت متحده 
یک هواپیمای شناسایی را )دوشنبه( بر فراز کره جنوبی 
به پرواز درآورد که بخشی از عملیات نظامی معمول بود 
اما هدف از آن فشار بر کره شمالی بوده است. به گزارش  
خبرگزاری اسپوتنیک، روز شنبه کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی یک نشست جامع با مقام های اطالعاتی ارشد 
کشورش برگزار کرد تا ارتقای بازدارندگی جنگی پیونگ 
یانگ در صورت بروز خطرات امنیتی در این شبه جزیره 
را مورد بررسی قرار دهد. براســاس گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، یک هواپیمای شناســایی مدل آرسی۱35وی 
ریوت جوینت از نیروهای هوایی آمریکا حدود ســاعت 
۱۰ صبح به وقت محلی بر فراز ســئول رویت شد. این 
خبرگزاری با اشاره به منابع نامشــخص و کارشناسان 
گزارش داد، این هواپیما به وضوح توســط سکنه دیده 
شــد و هدف از آن اعمال فشار بر کره شــمالی است. به 
دنبال روابط نســبتا آرام میان دو همسایه شبه جزیره 
کره در دوران کرونا، تنش ها در مــاه ژوئن باال گرفت و 
علت آن خشــم پیونگ یانگ از اقدام فراری های مستقر 
در کره جنوبی و ارسال شــب نامه هایی در سراسر مرز از 
طریق بالن بود. کره شمالی با انجام اقدامی در سطح باال 
کره جنوبی را تهدید و سپس دفتر نمایندگی مشترک را 

منفجر کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک: 
 هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز

 شبه جزیره کره

جو بایدن:
  ترامپ ملت آمریکا را 

سرافکنده کرد 

جو بایدن نامــزد حزب دموکــرات در انتخابات ۲۰۲۰ 
ریاست جمهوری درباره مهار ویروس کرونا نوشت: ترامپ 
ملت آمریکا را ناکام و ســرافکنده کرد. حقیقت سخت این 
است که نباید اینقدر بد می شد، اما دونالد ترامپ، کارشناسان 
را نادیده گرفت و از اقدام کردن خودداری کرد. وی ملت ما 
را سرافکنده کرد. بایدن در ادامه نموداری از آمار کشورهای 
جهان در شمار مبتالیان به ویروس کرونا را به تصویر می کشد 
که نشان می دهد آمریکا در طول چهار ماه گذشته چگونه از 
رتبه هفتم به رتبه اول در داشــتن بیشتر آمار مبتالیان به 
ویروس کرونا تبدیل می شود. به اعتقاد بایدن، قرارگرفتن 
آمریکا در رتبه اول بیشترین آمار مبتالیان به کرونا نتیجه 
سیاســت های لجوجانه ترامپ در گوش نکردن به سخنان 
کارشناساس بهداشتی در مورد شــیوع کرونا بوده است. از 
جمله بزرگ ترین اختالف میان واشــنگتن با کارشناسان 
بهداشــتی می توان به اختالف نظر آنتونــی فائوچی مدیر 
موسســه ملی بیماری های عفونی آمریکا با ترامپ در مورد 
کرونا اشاره کرد. در ادامه اختالف نظرها، ترامپ تا کنون بارها 
مانع مصاحبه فائوچی با اصحاب رســانه در مورد تهدیدات 
کرونا در آمریکا شده اســت. با ادامه شیوع ویروس کرونا در 
آمریکا تعداد کل مبتالیان گزارش شده در این کشور به بیش 
از سه میلیون و ۸۶۰ هزار نفر رسیده و آمریکا دارای بیشترین 

تعداد بیماران مبتال به کرونا در جهان است.
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کشف قطعات الکترونیکی قاچاق   
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک 
محموله سنگین قطعات و لوازم الکترونیکی قاچاق 
به ارزش ۵۷میلیاردریال در شهرستان بندرلنگه 
خبر داد. سردار غالمرضا جعفری اظهارکرد: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بندرلنگه در راستای 
مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق با انجام کار اطالعاتی 
و بهره گیری از شیوه های پلیسی از قصد انتقال یک 
محموله قاچاق توسط قاچاقچیان مطلع و موضوع 
را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وی افزود: 
ماموران ضمن شناسایی مخفیگاه و بارانداز قاچاقچیان 
با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از 
یک باب منزل مسکونی متعلق به قاچاقچیان یک هزار 
و۱4۱قطعه سی پی یو رایانه ، ۱۵۵دستگاه وای فای 
به همراه ۶۰دستگاه هارد، ۱۰دستگاه رگراتور و ۵عدد 
سرور شبکه کشف و جهت سیر مراحل قانونی به 
یگان انتقال دادند. فرمانده انتظامی هرمزگان، ارزش 
محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان 
۵۷میلیاردریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه 
۲متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

قتل ٢ پسر توسط  پدر 
پدری در یکی از روستاهای شهرستان شادگان با 
اسلحه شکاری، ۲ فرزند خود را به قتل رساند. در پی 
تماس با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع 
۲ فقره قتل در یکی از روستاهای شهرستان شادگان 
بالفاصله ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد به محل 
اعزام شدند. در بررسی های ماموران پلیس آگاهی 
مشخص شد، پدرقاتل با یک قبضه اسلحه شکاری 
اقدام به تیراندازی به سوی فرزندانش کرده که 
متاسفانه این تیراندازی منجر به قتل ۲پسر ۲۱ و ۲۳ 
ساله وی شده است. پدرخانواده پس از قتل ۲فرزندش 
از منزل متواری شد که تحقیقات از سوی پلیس برای 
علت بروز این حادثه و نیز دستگیری قاتل ادامه دارد.

  سارق حرفه ای دستگیر شد  
فرمانده انتطامي استان لرستان از دستگیري یک 
سارق حرفه ای با 4۵فقره اعتراف درشهرستان دورود 
خبر داد. سردار حاجی محمد مهدیان نسب اظهارکرد: 
در پي چندین فقره سرقت دوچرخه، محتویات داخل 
خودرو و ساختمان هاي نیمه کاره در سطح  شهرستان 
دورود موضوع به صورت ویژه در دستور کار  پلیس  
قرارگرفت. وي تصریح کرد: ماموران کالنتري۱۱ 
و  محسوس  به صورت  را  گسترده اي  تحقیقات 
نامحسوس انجام دادند تا اینکه متهم موردنظر را در یک 
عملیات غافلگیرانه در محل سکونتش دستگیر کردند. 
سردار مهدیان نسب ادامه داد: متهم دستگیرشده در 
بازجویي فني پلیس و مواجهه با دالیل و مستندات به 
4۵فقره سرقت دوچرخه، محتویات داخل خودرو و 
ساختمان هاي نیمه کاره  معترف که محل هاي سرقت 
بازسازي و مالباختگان شناسایي شدند. فرمانده 
انتظامي لرستان در پایان با توصیه به شهروندان 
درخصوص رعایت نکات پیشگیرانه اظهارکرد: متهم 

به همراه پرونده تحویل مراجع قضائي شد.

دستگیری سارقان میلیاردی
از  آذربایجان شرقی  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری اعضای باند ۹نفره سارقان و مالخران 
کاالهای ترانزیت به ارزش ۱۰۰میلیارد ریال خبر 
داد. سردار حسین عبدی اظهارکرد: در پی وصول 
4فقره پرونده نیابتی از شهرهای بندرعباس و آذرشهر 
مبنی بر سرقت کاالهای ترانزیت شده متشکل از پسته، 
مغزبادام و لوله های مسی، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی با 
اشاره به تشدید اقدامات پلیسی افزود: در این راستا 
کارآگاهان پلیس آگاهی پس از ساعت ها کار تحقیقاتی 
و انتظامی، ۹نفراز اعضای این باند را که شامل ۳سارق 
و ۶ مالخر بودند، شناسایی و دستگیر کردند. این مقام 
ارشد انتظامی استان تصریح کرد: سارقان دستگیرشده 
در تحقیقات پلیسی به سرقت محموله های ترانزیت 
اعتراف که برابر اعالم کارشناسان ارزش کل اموال 
مسروقه  ۱۰۰میلیارد ریال برآورد شده است. فرمانده 
انتظامی استان آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: 
متهمان دستگیرشده برای تعیین تکلیف به دادسرای 
عمومی و انقالب تبریز معرفی شده و از آن طریق با قرار 

متناسب قانونی روانه زندان شدند.

کـوتـاه حــوادثـی

خــــبــــر
6 کشته در تصادف اتوبوس با پراید 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن از تصادف یکدستگاه 
اتوبوس با خودروی پراید در محور فومن به سراوان و جانباختن 
۶نفرخبر داد. سیاوش غالمی مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گیالن از تصادف مرگبار یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری 
پراید در محور فومن به سراوان خبر داد. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان گیالن بیان کرد: در مورخ ۳۰تیرماه، گزارشی 
مردمی مبنی بر تصادف یکدستگاه اتوبوس با خودروی سواری 
پراید در محور فومن به سراوان در حوالی موزه میراث روستایی 
به مرکز کنترل عملیات جمعیت هالل احمر استان گیالن اعالم 
شد. غالمی با اشاره به اعزام تیم های امدادی به محل وقوع حادثه، 
اظهارکرد: بالفاصله پس از دریافت گزارش، 4تیم امدادی از 
۲پایگاه امداد جاده ای به همراه ۲دستگاه آمبوالنس و ۲تیم نجات 
به محل حادثه اعزام شدند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گیالن ضمن اشاره به عملیات رهاسازی توسط نجاتگران این 
جمعیت، بیان داشت: متاسفانه براثر سانحه این تصادف ۶نفر 
از سرنشینان خودروی پراید جان باختند که توسط نجاتگران 
جمعیت هالل احمر عملیات رهاسازی پیکر این افراد انجام شد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن با اشاره به پاسخگویی 
شبانه روزی ندای امداد، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۱۲ این 
جمعیت به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم برای 

هر حادثه ای است.

دستگیری سارقان پل های عابرپیاده 
ماموران پلیس باندی را که اعضایش اقدام به سرقت اجزا و 
قطعات پل های عابر کرده بودند، دستگیر کردند. مدتی قبل و 
درپی وقوع چندین فقره سرقت اجزای پل های عابر در شهرداری 
منطقه۲۱ تهران، پرونده ای به دستور قضائی به پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شده و رسیدگی به موضوع در 
دستورکار ماموران قرار گرفت. کارآگاهان در گام اول تحقیقات 
متوجه شدند که سارقان با یک دستگاه تریلی اقدام به سرقت و 
بارگیری آهن آالت پل های عابرپیاده شهرداری کرده اند، این افراد 
سرقت را در تاریکی شب و مناطق کم تردد انجام داده بودند. با این 
وجود، تحقیقات نتیجه داد و ماموران موفق به شناسایی مالک 
تریلی که فردی با هویت معلوم بود، شدند و پس از اخذ مجوز از 
مقام قضائی این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. با 
انتقال متهم به مقر پلیسی او تحت بازجویی قرارگرفت و در جریان 
آن به ۲۰فقره سرقت اموال دولتی نظیر اجزای پل های عابرپیاده 
با همکاری یکی از دوستانش اعتراف  کرد. متهم به ماموران 
گفت: با شناسایی پل های عابرپیاده در حال احداث و با استفاده 
از تاریکی شب، آهن آالت را سرقت کرده و همه اموال را پس از 
سرقت به قیمت ۶۰۰میلیون ریال به دو مالخر در جنوب تهران 
فروختیم. با کسب این اطالعات دیگر همدست این فرد و دو مالخر 
نیز در سه عملیات جداگانه در شهرقدس و جنوب تهران دستگیر 
شدند که آنان نیز به جرم خود اعتراف کردند و اقرار کردند که با 
همدستی یکدیگر اقدام به تشکیل باند سرقت کرده بودند. مرکز 
اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر اعالم کرد که برای 
هر چهار متهم پرونده ای تشکیل شده و آنان برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

قاچاقچی موادمخدر به دام افتاد 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از کشف ۷۶کیلوتریاک 
از یک خودرو سواری سمند و دستگیری یک قاچاقچی موادمخدر 
در چهارمحال وبختیاری خبر داد. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران گفت: در رصد های 
اطالعاتی مشخص شد یکی از مجرمان حرفه ای قصد دارد با سفر 
به استان های جنوبی کشور با استفاده از یک دستگاه خودروی 
سواری سمند مقداری موادمخدر تهیه و آن را به شهر تهران 
انتقال دهد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران تصریح کرد: 
پرونده ای در این رابطه تشکیل شد و تیمی از ماموران پایگاه سوم 
پلیس مبارزه با موادمخدر تهران رسیدگی به موضوع را به عهده 
گرفتند. این مقام انتظامی ادامه داد: با پیگیری های شبانه روزی 
فعالیت متهم و با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده پلیسی 
و تکمیل رصد های اطالعاتی مشخص شد، متهم قصد دارد 
محموله موادمخدر را به یکی از استان های مرکزی کشور انتقال 
و پس از مدتی در فرصت مناسبی به شهر تهران انتقال دهد. 
وی افزود: با مشخص شدن روش کار متهم و تکمیل تحقیقات 
پلیسی با هماهنگی مقام قضائی تیمی از ماموران پایگاه سوم 
پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اخذ نیابت قضائی به 
استان چهارمحال وبختیاری اعزام شدند و به همراه ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر آن استان محور مواصالتی به آن استان را تحت 
مراقبت های ویژه قرار دادند. حسنوند تصریح کرد: مراقبت های 
ویژه ادامه داشت تا اینکه ماموران اعزامی موفق شدند در یک 
عملیات مشترک متهم را در محور مواصالتی به آن استان دستگیر 
و در بازرسی از خودروی متهم ۷۶کیلو تریاک کشف کنند. رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدرتهران گفت: متهم به همراه موادمخدر 
کشف شده به مقر پلیس انتقال و پس از تحقیقات تکمیلی برای 

سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.

انهدام  باند سارقان منزل و خودرو 
فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری اعضای ۲باند 
سارقان منزل و خودرو با ۱۲فقره سرقت در شهرستان دزفول خبر داد. 
سردار حیدر عباس زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه 
منزل و خودرو در برخی از مناطق شهرستان دزفول، شناسایی و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار 
گرفت. این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
دزفول با کار اطالعاتی هویت اعضای باند ۵نفره سارقان مسلحانه 
منزل و ۲سارق مسلح خودرو را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی 
طی چند عملیات در مخفیگاهشان دستگیر کردند. سردار عباس زاده با 
بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه های باند سارقان منزل مقادیر زیادی 
طالجات مسروقه از قبیل ۲۷عددانگشتر، ۱4عددالنگو، ۱۳عددسکه 
و تعدادی پالک و زنجیر همگی طال کشف شد، تصریح کرد: متعاقب 
این عملیات یک نفر مالخر نیز در این رابطه دستگیر و مقداری طالی 
ذوب شده از آن کشف شد. وی در ادامه بیان داشت: اعضای باند سارقان 
مسلح منازل در بازجویی های پلیس به ۸فقره سرقت مسلحانه منزل 
اعتراف کردند. فرمانده انتظامی خوزستان اذعان داشت: سارقان مسلح 
خودرو نیز در بازجویی های به عمل آمده به 4فقره سرقت مسلحانه 
خودرو و احشام اعتراف کردند که در این رابطه یک قبضه سالح کالش 
به همراه ۲۰فشنگ مربوطه کشف شد. سردار عباس زاده خاطرنشان 
کرد: تمام صحنه های سرقت با حضور مالباختگان بازسازی شد و تالش 
برای کشف سالح کمری باند سارقان منزل به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در استان فارس از شناسایی 
و دستگیری عامل انتشاردهنده کلیپ جعلی و غیرواقعی سقوط 
بالگرد در اتوبان شیراز اصفهان خبر داد. سرهنگ اسماعیل زراعتیان 
گفت: در پی انتشار یک کلیپ جعلی در فضای مجازی مبنی بر 
سقوط بالگرد در اتوبان شیرازـ اصفهان و قرارداشتن محل این 
ادعا در حوزه استحفاظی شهرستان مرودشت، موضوع به شکل 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. زراعتیان با اشاره به اینکه 
انتشار آن کلیپ جعلی، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی 
و خبرگزاری ها داشت، ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای انتظامی 
شهرستان مرودشت با انجام اقدامات تخصصی مداوم، موفق به 

شناسایی انتشاردهنده کلیپ شدند. او ادامه داد: فرد منتشرکننده 
کلیپ جعلی سقوط بالگرد توسط ماموران انتظامی شهرستان 
مرودشت دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی 
شده است. زراعتیان گفت: متهم که راننده خودروی سنگین است، 
انگیزه خود از انتشار کلیپ یادشده را سرگرمی دانسته و اعالم کرده 
است که از سر ناآگاهی دست به چنین اقدامی زده است. فرمانده 
انتظامی شهرستان مرودشت همچنین توضیح داد: همانگونه که 
در اطالع رسانی انجام شده توسط پلیس اعالم شد، علت آتش سوزی 
نمایش داده شده در کیپ منتشره، آتش زدن کاه زمین های زراعی 
واقع در اطراف بزرگراه شیراز - اصفهان بوده است. این مقام انتظامی 

به شهروندان توصیه کرد که قبل از بازنشر متون، عکس ها و فیلم های 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، ابتدا از طریق 
مراجع رسمی نسبت به صحت داشتن یا نداشتن موضوع کسب 
اطالع کرده و از انتشار و بازنشر مطالب و تصاویری که صحت و سقم 
آن مشخص نیست و امکان دارد موجب تشویش اذهان عمومی شود، 
پرهیز کنند. طی هفته های گذشته یک کلیپ در فضای مجازی 
منتشر شده بود که انتشاردهنده در آن ادعا می کرد بالگردی حوالی 
بزرگراه شیراز - اصفهان در محدوده شهرستان مرودشت سقوط 
کرده است؛ وقوع چنین حادثه ای بعداز ساعتی توسط پلیس و 

نهادهای نظامی تکذیب شد.

رئیس پلیس مرودشت:
انتشاردهنده کلیپ جعلی سقوط بالگرد دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد 
از دستگیری ۹نفر از افراد شرکت کننده در 
درگیری مسلحانه در یاسوج خبر داد. سرهنگ 
سعید بالش زر گفت: در پی درگیری مسلحانه 
منجر به قتل در شهر یاسوج موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت. وی افزود: پس از بررسی های انجام 
شده مشخص شد درگیری مسلحانه به دلیل 
اختالفات قبلی به وقوع پیوسته است و در حین 
درگیری مسلحانه شخصی که با خودروی پراید 
از مسیر خیابان در حال تردد بوده به وسیله 
سالح گرم توسط منازعان به قتل رسید. رئیس 
کهگیلویه وبویراحمد  استان  آگاهی  پلیس 
خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیت موضوع با 
تالش و کوشش کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
و با تعامل و همکاری بسیارخوب دستگاه مقتدر 
قضائی از ادامه درگیری قومی و قبیله ای و ایجاد 
تنش و ناامنی در سطح شهر جلوگیری به عمل 

آمد. بالش زر تصریح کرد: به دلیل حساسیت 
موضوع کارآگاهان پلیس آگاهی طی چندین 
مرحله عملیات ضربتی و منسجم با همکاری 
عوامل انتظامی تعداد ۹نفر از منازعان و افراد 
شرکت کننده در درگیری مسلحانه به خصوص 
چند نفر از افراد دخیل در قتل را دستگیر و تعداد 
دو قبضه سالح ساچمه زنی از نوع وینچستر و 
دولول شکاری از متهمان کشف و ضبط شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس 
کهگیلویه وبویراحمد، وی در پایان با اشاره 
به اینکه به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که 
عده ای هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را 
خدشه دار کنند و با این دسته از جرایم به شدت 
برخورد خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی 
و روانه زندان شدند و پیگیری الزم جهت 
دستگیری سایر متهمان پرونده در دستور 

کار قرار دارد.

دستگیری عوامل درگیری مسلحانه منجر به قتل 

پلیس  با سرقت های خاص  مبارزه  معاون 
آگاهی از دستگیری ۲سارق حرفه ای تجهیزات 
دوربین های کنترل ترافیک و مالخر اموال سرقتی 
خبر داد و گفت: کارشناسان خسارت وارده را ۱۰۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند. سرهنگ کارآگاه 
احمد نجفی، اظهارکرد: در اوایل بهمن ماه سال 
گذشته پرونده ای با موضوع سرقت تجهیزات کنترل 
ترافیک تهران از قبیل: کابل و سوئیچ به ارزش 
تقریبی۱۰۰میلیارد ریال از شعبه ششم بازپرسی 
دادسرای ناحیه۳4 تهران برای رسیدگی تخصصی 
به اداره هفدهم پلیس آگاهی ارجاع شد. وی توضیح 
داد: نماینده حقوقی کنترل ترافیک تهران با حضور 

در اداره هفدهم به کارآگاهان اظهارکرد: »از اوایل 
سال ۹۸ سارقان با سرقت تجهیزات دوربین های 
کنترل ترافیک سطح شهر تهران خسارتی بالغ بر 
۱۰۰ میلیارد ریال به این سازمان وارد کرده اند«. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارآگاهان در 
تحقیقات اولیه با مراجعه به محل های سرقت 
هیچ گونه سرنخی به دست نیاوردند، بیان کرد: 
در ادامه رصد اطالعاتی کارآگاهان متوجه شدند، 
فردی در فضای مجازی فروش یک دستگاه سوئیچ 
مربوط به تجهیزات دوربین های کنترل ترافیک 
را آگهی کرده است. سرهنگ نجفی ادامه داد: 
فروشنده سوئیچ به نام »بابک« ۳۷ساله شناسایی 

و با هماهنگی بازپرس پرونده وی در هفتم تیرماه 
در محدوده تهرانپارس دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه وی یک دستگاه سوئیچ کشف و به اداره 
هفدهم انتقال یافت. معاون مبارزه با سرقت های 
خاص پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: »بابک« 
در تحقیقات مقدماتی اظهارکرد: »سرقت ها را به 
اتفاق دوستم »سهراب« انجام داده ام و یک دستگاه 
سوئیچ را به یکی از شهرستان های جنوبی کشور 
به مبلغ ۱۸میلیون ریال فروخته ام«. وی با اشاره 
به اینکه کارآگاهان به دنبال اظهارات مرد جوان، 
»سهراب« را در ۱۸تیرماه در همان محدوده 
تهرانپارس دستگیر کردند، اضافه کرد: در ادامه 

تحقیقات پلیسی، کارآگاهان با هماهنگی های 
قضائی راهی شهرستان موصوف شدند که با 
انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه سوئیچ فروخته 
شده را کشف و به اداره هفدهم انتقال دادند. 
بر اساس گزارش سایت پلیس، نجفی در پایان 
گفت: با عنایت به زحمات همکارانم در اداره 
هفدهم که منجر به کشف این پرونده شد اموال 
مکشوفه حسب دستور بازپرس پرونده تحویل 
سازمان کنترل ترافیک شد و متهمان نیز با صدور 
قرارقانونی برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف 
سایر اموال مسروقه در اختیار کارآگاهان اداره 

هفدهم پلیس آگاهی قرار دارند.

سرقت ۱00 ميلياردی تجهيزات کنترل ترافيک 

رئیس پلیس فتای تهران از دستگیری ۹کالهبردار فضای 
مجازی که با ایجاد کانال های شرط بندی، خرید و اجاره کردن 4۳ 
کارت های عابربانک شهروندان، ۲۰۰میلیارد ریال گردش مالی 
داشتند، خبر داد. سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهارکرد: در 
رصدهای اطالعاتی مشخص شد تعدادی افراد به ادعای داشتن 
شرکت تجاری، تعدادی از کارت های عابربانک کاربران فضای 
مجازی را خریده و با اجاره کرده اند که بررسی موضوع در دستور 
کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت. وی عنوان داشت: حین انجام 
تحقیقات پلیسی، تعدادی از شهروندان به پلیس فتا با طرح شکایتی 
در مرجع قضائی مراجعه و اظهارکردند که کارت عابربانک خود 
را به مدیر کانال های اینستاگرامی که مدعی داشتن شرکت ها 

تجاری بودند به ازای دریافتی مبلغی تحویل داده اند و این افراد 
که مدعی بودند برای دورزدن تحریم ها به این کارت ها نیاز دارند، 
مقدار فراوان چندمیلیاردی با استفاده از کارت عابربانکمان پول 
واریز و انتقال می دهند. این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی 
کارآگاهان پلیس فتا در خصوص سرنوشت وجوه واریزی به این 
حساب ها، مشخص شد تعداد بسیار زیادی از کاربران فضای مجازی 
طعمه متهمان قرار گرفته اند و در ادامه مشخص شد متهمان با 
تشکیل دو باند و ایجاد سایت های شرط بندی، قمار، ترویج و تشویق 
کاربران فضای مجازی به ویژه جوانان ونوجوانان به واریز وجوه مبالغ 
فراوانی و شرکت در شرط بندی ترغیب می کنند. رئیس پلیس فتا 
با اشاره به اینکه سرشاخه اصلی این دو باند در یکی از کشورهای 

همسایه شناسایی شده و هماهنگی های پلیسی برای استرداد وی 
انجام شده است، افزود: همچنین در این رابطه ۹ تن از اعضای این 
باندها که ساکن حوالی جنوب تهران و استان های همجوار بودند، 
شناسایی و با دستور قضائی هر ۹ متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال 
یافتند. این مقام سایبری با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری 
4۳کارت عابربانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، 
ابرازداشت: کارشناسان گردش مالی وجوه کالهبرداری شده را 
۲۰۰میلیارد ریال برآورد کرده اند. سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره 
به اینکه کشف جزئیات پرونده ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: 
برخی از افراد سودجو با ایجاد صفحات اجتماعی و سایت شرط بندی 
و قمار متناسب با ایام و مناسبات ورزشی و طرح های فریبنده 
نظیر محتواهای غیراخالقی، نمایش زندگی الکچری و.... اقدام به 
کالهبرداری از کاربران فضای مجازی می کنند. کاربران فضای مجازی 
اغفال ادعای های مدیران این کانال ها را نخورده و از شرکت کردن در 
اینگونه سایت ها که ماهیت آن قمار و شرط بندی است، پرهیز کنند.

سرهنگ گودرزی خبر داد
گردش مالی ۲۰۰ ميلياردی ۹ کالهبردار 

رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران از دستگیری سارق حرفه ای 
خودرو و لوازم داخل آن با ۱4۰فقره سرقت خبر داد. سرهنگ غالمرضا 
یوسفوند، گفت: هفدهم اسفند سال گذشته فردی با مراجعه به 
کالنتری۲۰۵ صحن مطهر اظهارکرد: »ساعت ۱۰صبح برای شرکت 
در مراسم ترحیم پدرهمسرم به بهشت زهرا)س( بلوارعروجیان 
مراجعه و خودروي خود را در محوطه مربوطه پارک کردم، پس از 
بازگشت متوجه شکسته شدن شیشه خودرو و سرقت کیف همسرم 
که بر روي صندلي عقب خودرو و حاوی ۲میلیون تومان وجه نقد، 
مدارک شناسایی، کلیدمنزل و تلفن همراه بود؛ شدم«. رئیس پایگاه 
نهم پلیس آگاهی تهران توضیح داد: با طرح این شکایت، پرونده 
با دستور قضائی دادگاه بخش آفتاب برای رسیدگی تخصصی به 

پایگاه نهم پلیس آگاهي ارجاع که مجددا شاکی با حضور در پایگاه 
گفت که پس از اتمام مراسم و بازگشت به منزلم واقع درخیابان 
مهرآباد جنوبي متوجه به هم ریختگي خانه شدم و در بررسي دقیق تر 
طالجات موجود در منزل، لپ تاپ، پلي استیشن و لوازم تزئیني جمعا 
به ارزش ۳میلیاردریال ربوده که پرونده ای در خصوص سرقت منزل 
در پایگاه پنجم پلیس آگاهي مطرح و در حال رسیدگی است. این 
مقام انتظامی بیان داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان 
با بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم و تالش بی وقفه موفق به 
شناسایی سارقی به نام »مهیار«  که از مجرمان سابقه دار و حرفه اي در 
زمینه سرقت خودرو و لوازم داخلی آن بود، شدند. وی تصریح کرد: با 
هماهنگي های قضائي مخفیگاه هاي متهم شناسایي و در یک عملیات 

منسجم و غافلگیرانه »مهیار« در یکی از مخفیگاهش دستگیر و در 
بازجویی های اولیه به صراحت به سرقت از داخل خودروي مالباخته 
و سپس سرقت از منزل وي با استفاده از دسته کلید موجود درکیف 
مسروقه به اتفاق فردي به نام »احمد« اعتراف کرد. این مقام 
انتظامی افزود: »مهیار« در ادامه بازجویی ها به ۱۰۰فقره سرقت 

داخل خودرو و 4۰فقره سرقت خودرو 
در سطح شهر تهران و شهرستان ري با 
همکاری همدستش اعتراف کرد. رئیس 
پایگاه نهم پلیس آگاهی در پایان گفت: با 
توجه به اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی 
و به دستور مقام قضائی »مهیار« برای 
کشف زوایای پنهان پرونده و دستگیری 
همدستش در اختیار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار دارد.

سارق حرفه ای خودرو  به دام افتاد
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           رکورد
دوشنبه شب گذشته تیم منچستریونایتد بعداز 
مدت ها مغلوب شد و با قبول شکست 3 بر یک مقابل 
چلسی از رسیدن به فینال جام حذفی انگلیس باز 
ماند. برونو فرناندز که در فصل نقل وانتقاالت زمستانی 
به این تیم پیوسته بود، تا به حال در هیچ دیداری در 
این مدت مغلوب نشده بود که این اتفاق برای اولین بار 

و در مقابل آبی های لندن رخ داد.

             گلزنی
سرخیو راموس با گلی که وارد دروازه لگانس کرد 
تعداد گل هایش در فصل جاری اللیگا را به ۱۱ رساند 
تا رکوردشکنی کند. مجموع تعداد گل های راموس 
در رده باشگاهی هم به عدد ۱00 رسید. او ۹7 گل با 
پیراهن رئال و 3گل نیز با پیراهن سویا به ثمر رسانده 
است. راموس با سویا دو گل در اللیگا و یک گل در جام 

یوفا به ثمر رسانده است.

               مصدوميت
۲دقیقه از نیمه دوم بازی بارسا و آالوس گذشته 
بود که کلمنت درخواست تعویض داد. مدافع بارسا 
به دلیل مصدومیت عضالنی قادر به ادامه کار نبود و 
قدم زنان به کنار زمین رفت و نلسون سمدو جای او 
را در زمین گرفت. بارسا در این بازی جرارد پیکه را 
به دلیل محرومیت در اختیار نداشت؛ ضمن اینکه 

ساموئل اومتیتی هم مصدوم بود.

ـت
وشـ

س ن
عک

دراگان اسکوچیچ پس از بازگشت به ایران لحظه ای مکث 
نکرده و در تالش است تا در چالش دشوار موفقیت تیم ملی ایران 
برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ 
چین سربلند بیرون بیاید. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره 
به مطلب فوق اعالم کرد؛ اسکوچیچ پیش از شروع بازی های ایران 
در دور برگشت مرحله انتخابی جام جهانی و جام ملت ها مشغول 
پیمایش بازیکنان تیمش است. شکست برابر بحرین و عراق راه 
صعود را دشوار کرده و برای صعود به دور نهایی مرحله گزینشی 
باید شکست های دور رفت جبران شود؛ اسکوچیچ مصمم است 

تا ۴ بازی باقیمانده دور برگشت را با پیروزی پشت سر بگذراند. 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهارکرد: از زمانی که به ایران 
بازگشتم، برای نظارت بر بازیکنان در مسابقات لیگ شرکت 
کرده ام. من به تماشای مسابقات ادامه می دهم تا بازیکنان 
بیشتری را ببینم. ایران در گروه C در رده سوم قرار دارد و 
احتماال باید برای کسب مرحله بعدی انتخابی آسیا برابر کامبوج، 
هنگ کنگ، بحرین و عراق برنده شود. یوزهای ایرانی با یک بازی 
کمتر ۵ امتیاز از عراق و ۳ امتیاز از بحرین عقب هستند. بهترین 
راه برای بازگشت به صدر جدول هم پیروزی برابر این حریفان 

است. اسکوچیچ در این رابطه عنوان کرد: اوضاع در گروه ما خوب 
نیست؛ اما در حال تجزیه و تحلیل عملکرد خود هستیم تا بهترین 
راه را در آینده بیابیم. می خواهم کارهای بزرگی را در تیم ملی 
ایران انجام دهم و به هواداران قول می دهم که وضعیت با گذشته 
متفاوت خواهد بود. وی تصریح کرد: انتظار بیشتری از خودم دارم 
و می دانم که همه ایرانی ها انتظار دارند که به جام جهانی ۲۰۲۲ 
صعود کنند. من مسئول آن هستم، به همین دلیل سرمربی 
یوزهای ایرانی شدم. می دانم که بازی در جام جهانی که از سوی 
فیفا برگزار می شود، برای ایرانیان بسیار مهم است. اسکوچیچ 
تاکید کرد: وقت آن است که بزرگ فکر کنیم. ایران کشوری مهم 
در آسیاست و ما باید تمام تالش خود را بکنیم تا راه پیشرفت از 
گروهی که در آن هستیم را هموار کنیم. باید ایده های خوبی 
داشته باشیم. در این زمان، ما به پشتیبانی نیاز داریم و باید تمام 

انرژی خود را متمرکز کنیم تا هدفمان با موفقیت اجرا شود.

دراگان  اسکوچیچ:
وقت آن است که بزرگ فکر کنيم

آرمان ملی: فدراسیون کشتی که پرمدال ترین 
فدراسیون ایران در آوردگاه های بین المللی محسوب 
می شود، این روزها با حاشیه های متفاوتی مواجه 
است که مهمترین آن برگزاری مسابقات لیگ با 
توجه به شیوع کرونا و دیگری بدهی های قبلی 

فدراسیون است. 
 سوریان و لیگ برتر

حمید سوریان درباره آغاز رقابت های لیگ کشتی 
و مخالفت اهالی این رشته عنوان کرد: ما به دنبال 
برگزاری رقابت های لیگ کشتی هستیم؛ اما واقعیت 
این است که قبل از هرچیزی، سالمت ورزشکاران 
برای ما اهمیت دارد. بدون شک هیچ سرمایه ای 
باالتر از سالمتی نیست و باید در شرایط فعلی از آن 
محافظت کنیم. بنابراین تابع تصمیمات ستاد مقابله 
با کرونا هستیم. با توجه به شیوع مجدد این ویروس 
طبیعتا برگزاری لیگ امکان پذیر نیست و باید 
ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد. وی در مورد ابراز 
ناراحتی محمد بنا در خصوص برگزاری رقابت های 
لیگ عنوان کرد: طبیعتا هر چه زودتر این ویروس 
منحوس از بین برود و شرایط به حالت عادی برگردد، 
برگزاری رقابت ها نیز زودتر امکان پذیر خواهد بود. 
امیدوارم که هرچه زودتر واکسن این ویروس کشف 

شود تا بتوانیم مسابقات را از سر بگیریم.
 رئیس سازمان لیگ 

عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس سازمان لیگ 
کشتی درباره برگزاری رقابت های لیگ کشتی گفت: 
کشتی گیران مدت هاست منتظرند تا این رقابت های 
لیگ برگزار شود و ما به خیلی از اسپانسرها متعهد 
هستیم و ضمن اینکه کشتی گیران به جز لیگ منبع 
درآمد دیگری ندارند. زمانی که ستاد مقابله با کرونا 
مجوز برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال را داد، 
خیلی امیدوار بودیم که در مورد کشتی هم این 
موضوع صدق کند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
اصال پیش بینی شیوع مجدد کرونا را نمی کردیم. 
وی گفت: در حال حاضر شدت شیوع این ویروس 
منحوس به اوج رسیده، طبق زمانی که با مسئوالن 
وزارت ورزش هماهنگ کرده بودیم احتمال برگزاری 
رقابت های لیگ کشتی را در هفته دوم مردادماه 
پیش بینی کرده بودیم؛ اما از یک طرف اتحادیه 

جهانی کلیه رقابت های این رشته ورزشی را که 
تا ۱۰تیرماه تعطیل کرده بود، این زمان را مجددا 
تمدید کرد و تا دهم شهریور هیچ گونه فعالیتی در 
زمینه کشتی یا برگزاری مسابقات این رشته صورت 
نمی گیرد. بنابراین ما هم منتظر هستیم که ببینیم 
در روزهای آینده شرایط به چه صورت خواهد بود. 
رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: با توجه 
به شیوع کرونا و اینکه این بیماری فعال تا زمان 
کشف واکسن آن همراه ما خواهد بود، نمی توانیم 
برنامه های خود را تعطیل کنیم. در حال حاضر 
ثبت نام از کشتی گیران در سازمان لیگ صورت 

می گیرد و قراردادهای آنها ثبت می شود.
 نظر  نوری

حسن نوری دارنده مدال برنز جهانی کشتی فرنگی 
در مورد برگزاری رقابت های لیگ کشتی عنوان کرد: 
من از قبل هم قرار نبود در لیگ کشتی شرکت کنم. 
هیچ کدام از دوستان نزدیک من هم در لیگ شرکت 
نمی کنند به این خاطر که اصال کار منطقی نیست. 
نباید به خاطر مبلغ ناچیزی سالمت یک ورزشکار 
به خطر بیفتد. من تجربه ای سختی از ابتال به کرونا 
داشتم و به همین خاطر اصال موافق برگزاری لیگ 
کشتی نیستم. ضمن اینکه در لیگ ما مبلغ قراردادها 
هم آنچنان باال نیست، بنابراین نباید چنین ریسکی 
کرد. ملی پوش کشتی فرنگی گفت: ممکن است 

برخی از کشتی گیران هم اکنون مبتال شده باشند 
و در قرنطینه خانگی مداوا شده باشند. شرایط من 
به گونه ای شد که در بیمارستان بستری شدم، اما 
خیلی از افراد مبتال ممکن است در خانه قرنطینه 
شوند و بهبود پیدا کنند. بااین حال من شرایط ابتال به 
کروناویروس را درک کردم و می دانم چقدر خطرناک 
و سخت است. متاسفانه این ویروس ورزشکار و 
غیرورزشکار نمی شناسد و هرکسی ممکن است به 

آن مبتال شود.
 ابهام  مالی 

هفته گذشته فدراسیون کشتی گزارش عملکرد 
مالی این فدراسیون را در یکسال گذشته منتشر 
کرد و از سوی این فدراسیون اعالم شد که نیمی از 
بدهی های خود که حدود ۳۱میلیاردوپانصدمیلیون 
تومان بوده را تسویه کرده است. درست یکسال پیش 
در ۲۶تیرماه ۹۸ علیرضا دبیر با کسب بیشترین 
رأی صندلی ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده 
گرفت و حاال فدراسیون دبیر با انتشار گزارش 
عملکرد مالی مدعی شده از ۶۰میلیارد بدهی موجود 
این فدراسیون نیمی از آن را پرداخت کرده اند. بر 
همین اساس حمید بنی تمیم که در دوران ریاست 
رسول خادم در فدراسیون کشتی نایب رئیس بود و 
پس از این که خادم از ریاست این فدراسیون کنار 
رفت مدتی به عنوان سرپرست در این فدراسیون 

مشغول به کار بود و برای کسب صندلی ریاست هم 
تالش می کرد، در واکنش به پرداخت بدهی های 
فدراسیون کشتی در صفحه شخصی اش نوشته 
است: »رقم بدهی های به جا مانده از فدراسیون های 
قبل ۹میلیاردتومان بوده و نمی دانم مسئوالن 
فدراسیون چه اصراری بر اعالم رقم ۶۰ میلیاردی 
تومانی دارند. بانک پاسارگاد در بیش از ۴سال 
حضور خود به صورت کامل از کشتی حمایت کرد و 
رقم پرداختی آنها به ما چیزی حدود ۴تا ۵میلیارد در 
سال البته به استثنای بحث ساخت آکادمی کشتی 
بود. از سوی دیگر این مبلغ به غیراز هزینه های جانبی 
بانک شامل اهدای پاداش به مدال آوران رویدادهای 
مهم و مشارکت در صندوق سرمایه گذاری کشتی و... 
بود. اینکه بیایند و بگویند به رغم انصراف بانک درآمد 
بیشتری داشته ایم، واقعیت ندارد. چون شما اصال 
برنامه ای برای درآمد نداشته اید و همه درآمد شما از 
محل کمک های وزارت ورزش و کمیته المپیک بوده 
است که به آن درآمد نمی گویند، بلکه می گویند 
کمک. گزارش مالی ارائه شده مبنی بر پرداخت 
سی ویک میلیارد از بدهی فدراسیون کشتی طی 
یکسال گذشته جای سواالت فراوانی دارد. حوصله 
و نیازی به پرداختن به این موضوع نیست، اما بندبند 
این گزارش مالی که قبل از ارائه به مجمع هم آماده 
رسانه ای شدن شده بود، جای ایراد دارد. به طور مثال 
بندی که در آن اعالم شده بدهی بیش از ۹میلیاردی 
شرکت توسعه و تجهیز پرداخت شده، موردی است 
که همه ما می دانیم که دریافت و پرداختی در این 
مورد میان فدراسیون ها و شرکت توسعه وجود ندارد. 
این موضوع براساس حساب های درون سازمانی در 
وزارت ورزش پیگیری می شود. یعنی اصال بدهی به 
این عنوان و معنی عمومی اش وجود ندارد که بخواهد 
پرداخت نقدی از سوی فدراسیون ها به شرکت 
توسعه صورت گیرد. چه کسی تا حاال شنیده وزارت 
ورزش از فدراسیون زیرمجموعه اش پول گرفته 
است که اینجا گفته شده بدهی پرداخت کرده اند؟ 
۳سال پیش صورتجلسه میان فدراسیون ها و شرکت 
توسعه در این باره تنظیم شد که احتماال همان دارد 
در حساب های فیما بین وزارت، شرکت توسعه و 

فدراسیون ها ادامه می یابد«.

حشمت مهاجرانی سرمربی با سابقه فوتبال کشورمان معتقد 
است سران فدراسیون فوتبال در سال های اخیر به دنبال پرکردن 

جیب خود بودند تا اینکه فوتبال را در ایران توسعه دهند.
 وضعیت فوتبال ایران

حشمت مهاجرانی سرمربی باسابقه فوتبال کشورمان در گفت گو 
با »ایلنا« در خصوص اوضاع نابسامان این روزهای فوتبال ایران 
گفت: این موضوعات برای فوتبال کشور ما تازگی ندارد. چندین 
سال است که ما در مورد ناکارآمدی مسئوالن فدارسیون فوتبال 
صحبت می کنیم. عیب قطعا از توپ فوتبال و مستطیل سبز نیست. 
مشکل افرادی هستند که با کمال وقاحت در فدارسیون فوتبال 
حاضر می شوند و می خواهند دوباره به قدرت بازگردند تا از صندلی 
فدارسیون فوتبال سوءاستفاده کنند. صندلی ریاست فدراسیون 
دیگر صندلی خدمت به فوتبال نیست. بلکه به تجارت  و سوءاستفاده 
برخی از افراد تبدیل شده است. او ادامه داد: اینجا باید اشاره کنیم 
ما  از برتری خود در فوتبال آسیا که می دانیم به جام جهانی صعود 
می کنیم و خوشحالی مردم و نشاط جامعه سوءاستفاده می کنیم. 
شما نگاه کنید در گذشته افرادی بودند که به فکر خدمت بودند، اما 
در حال حاضر  افرادی آمدند که به فکر جیب خود و منافع شخصی 
هستند و آدم درستکار و صادق کمتر در این فدراسیون وجود دارد. 
مهاجرانی گفت: آقای سلطانی فر باید اقدامی شایسته انجام دهد 
هرچند این با قوانین فیفا مغایرت دارد، اما به هرحال وزیر باید 
در حد اختیارات و وظیفه خود کاری انجام دهد. االن نگاه کنید 
اساسنامه ای که بارها به فیفا ارسال شده از آن ایراد گرفته شده است 

و برگشت خورده، برای چی؟ به دلیل اینکه در هر بند آن سران 
فدراسیون به فکر منافع خودشان بوده اند.  

 مشکل کجاست؟!
وی در ادامه در خصوص اینکه آیا مشکل از افراد حاضر در 
فدراسیون است یا اساس فوتبال، افزود:  من در فدراسیونی 
کار می کردم که در آن هیچکس حقوق بگیر نبوده است. 

همه به خوبی به فوتبال آشنایی داشتند و عاشق آن بودند. 
این خود یک مساله مهم و بزرگ است که شما فوتبال 

را بشناسید و به جای اینکه به فکر جیب خود باشید 
دلسوز فوتبال باشید. فدراسیون آقایان دادکان، 

صفایی فراهانی و داریوش مصطفوی خوب 
بودند، اینگونه نیست که تمامی آقایان 

بد بودند. ولی متاسفانه در چند 
سال اخیر نتوانستیم افراد سالم 

و درستی را  پیدا کنیم که 
دلسوز باشند و به فوتبال 
این سرزمین خدمت کنند. 
فوتبال ما از پایه خراب است.  

 انتخاب سرمربی تیم ملی
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در خصوص انتخاب 
سرمربی تیم ملی هم اضافه کرد: در حال حاضر در مورد 

سرمربی تیم ملی تنها عنوان می کنند که ایشان ۶ سال است 
که در  ایران بودند و شناخت کافی از فوتبال ما دارند. آیا همین 

فاکتور برای هدایت تیم ملی کافی است که هرکس از راه 
رسید سکان هدایت این تیم را در اختیارش بگذاریم؟ 
اگر چنین است آقایی  قلعه نویی و علی دایی که فرزند 
این آب و خاک هستند، آیا از فوتبال ایران شناخت 
ندارند؟ نتایج به مراتب بهتری نیز نسبت به 
اسکوچیچ در فوتبال داخلی گرفته اند، 
دربسته  اتاق های  در  وقتی  اما 
تصمیم گیری می  شود، نتیجه نیز 

همین می شود.
 انتخاب به عنوان بهترین 
خصوص  در  مهاجرانی 
انتخاب به عنوان یکی از بهترین 
جام ملت های  تاریخ  مربیان 
کنفدراسیون  توسط  آسیا 
فوتبال آسیا بیان کرد: قبل از من 
شادروان رنجبر و محمود بیاتی نیز  
با تیم ملی قهرمان آسیا شده بودند. 
شاید یکی از دالیل این انتخاب این 
باشد که من بدون گل خورده و باخت 
تیم ملی را قهرمان آسیا کردم. نه تنها 
در جام ملت ها بلکه در انتخابی المپیک 
و انتخابی جام جهانی من هیچ باختی در 

پرونده خود ندارم. 

حشمت  مهاجرانی:
روسای فدراسيون به دنبال تجارت هستند تا خدمت به فوتبال!

محسن  بیاتی نیا: 
دست نکونام 

مقابل پرسپولیس 
خالی بود

 آرمان ملی: محسن بیاتی نیا مهاجم سابق 
تیم های مطرح کشورمان در مورد دیدارهای هفته 

گذشته لیگ برتر صحبت کرد. 
 درباره برد پرسپولیس مقابل فوالد چه نظری 

دارید؟
فوالدخوزستان در سخت ترین شرایط، بهترین 
نتایج را کسب کرد. در بازی مقابل پرسپولیس 
دست جواد نکونام خالی بود و حتی در یکی از 
پست ها مجبور به انجام ۳تعویض شد. گذشت 
زمان مشخص می کند کدام مربی کیفیت فنی 
مناسبی دارد. مربیانی که از نظر فنی قوی نباشند 
پس از مدتی کنار گذاشته می شوند، زیرا فوتبال 
ابتدا تنبیه می کند و سپس به افراد درس می دهد. 
پرسپولیس به نحوی بازی می کند که هر طور شده 
برنده از زمین خارج شود. این تیم فاصله اش را با 
سایر مدعیان زیاد کرده است و باید هم اینگونه 
بازی کند. پرسپولیس در آستانه چهارمین قهرمانی 
متوالی خود در لیگ برتر است که این موضوع به 
ثبات باشگاه و بازیکنان مربوط می شود. تیم یحیی 
گل محمدی با سبکی متفاوت نسبت به برانکو 
بازی می کند، البته گل محمدی هنگام ورود به 
پرسپولیس سعی کرد با روش برانکو بازی کند. این 
مربی جوان از هوش خود استفاده کرد و در سیستم 
تیمی که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده بود 
تغییراتی ایجاد نکرد. او در ادامه راه با توجه به 
مصدومیت برخی از مهره های اصلی، تغییراتی را 

در ترکیب ایجاد کرد.
 در مورد برد استقالل مقابل صنعت نفت، نظر 

شما چیست؟
 استقالل روزبه روز در حال بهترشدن است، 
البته همچنان با آن تیم منظم سابق فاصله دارد. 
این برد به فرهاد مجیدی کمک خواهد کرد تا 
خودش را از شرایط نسبتا بحرانی قبل خارج کند. 
از پیشکسوت ها و بزرگان باشگاه ها می خواهم که 
از مربیان جوان حمایت کنند تا تفکرات جدیدی 

وارد فوتبال ایران شود.
 سیستم استقالل در این مسابقه تغییر کرد!

 باید از اشتباهات قبل درس گرفت. انسان 
باهوش کسی است که از اشتباهات خود درس 
بگیرد. فرهاد مجیدی و کادرفنی این تیم متوجه 
شده اند که شاید نفرات الزم برای بازی کردن با 
سیستم ۳ دفاعه را نداشته باشند. مهم این است که 
تغییرات به نتیجه مثبت ختم شود و فرهاد مجیدی 
با انجام تغییراتی در ترکیب، مقابل صنعت نفت به 
پیروزی رسید. گرمای هوا، مشکالت مالی و شرایط 
زندگی کرونایی روی بازی های صنعت نفت آبادان 

تاثیرمنفی گذاشته است.  

گفــت و گــو

 میزبانی تکواندوی ایران 
از ۳ رویداد 

ایسنا: جلسه شورای اجرایی اتحادیه تکواندو 
آسیا به صورت آنالین برگزار شد و فدراسیون 
تکواندو ایران موفق شد جواز میزبانی مسابقات 
 ،)G۲( جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا
آزاد آسیایی )G۱( و جام باشگاه های آسیا 
)G۱( در سال ۲۰۲۱ را به دست آورد. جلسه 
شورای اجرایی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور 
کی .سوک .لی، رئیس و سیدمحمد پوالدگر، 
نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا و سایر اعضا 
دوشنبه،۳۰تیرماه به صورت آنالین برگزار شد. 
در این جلسه فدراسیون تکواندو ایران موفق شد 
جواز میزبانی پنجمین دوره مسابقات جام ریاست 
فدراسیون جهانی در آسیا )G۲(، چهارمین 
دوره رقابت های آزاد آسیایی )G۱( و یازدهمین 
جام باشگاه های آسیا )G۱( در سال ۲۰۲۱ را 
به دست آورد. ایران در سال ۲۰۱۹ میزبانی 
سه رویداد جام ریاست فدراسیون جهانی، جام 
باشگاه های آسیا و جام فجر را برعهده داشت و در 
سال ۲۰۲۰ نیز قرار است سومین مسابقات آزاد 
آسیایی )G۱( و دهمین دوره رقابت های تکواندو 
جام باشگاه های آسیا )G۱( را میزبانی کند که 
با شیوع کرونا در حال حاضر این رقابت ها به 
 G۲ تعویق افتاده است. برای رقابت هایی با امتیاز
به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰،  ۱۲ و ۷.۲۰ 
امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق 
می گیرد و در مسابقات G۱ نیز ۱۰، ۶ و ۳.۶ 

امتیاز  به ورزشکار اختصاص پیدا می کند.

خارج از مستطیل سبــــز

»فرانس فوتبال« توپ طال  نمی دهد 
به گزارش نشریه اکیپ فرانسه، نشریه فرانس 
فوتبال به عنوان متولی اهدای توپ طال به 
بهترین بازیکن فوتبال در هر فصل، امسال 
به دلیل شرایطی که شیوع کرونا برای مسابقات 
فوتبال به وجود آورده، تصمیم گرفته است که 
به جای اهدای توپ طالی به یک فرد، یک تیم 
منتخب را متشکل از بهترین بازیکنان معرفی 
کند. فرانس فوتبال هر ساله به بهترین بازیکن 
مرد جهان، بهترین بازیکن زن جهان، بهترین 
بازیکن جوان دنیا و بهترین دروازه بان دنیا 
جوایزی را اهدا می کند، اما این نشریه که از سال 
۱۹۵۶ اقدام به اعطای جایزه به بهترین های 
فوتبال دنیا کرده امسال تصمیم گرفته که از 
اهدای این جایزه باپرستیژ خودداری کند. 
پاسکال فرر، سردبیر نشریه فرانس فوتبال با 
اعالم تصمیم همکارانش در بیانیه ای اظهارکرد: 
ما معتقدیم که در سال بی سابقه فعلی نمی توانم 
و نباید مانند معیارهای همیشگی را برای 
معرفی بهترین بازیکن دنیا داشت و با آن مانند 

یکسال عادی برخورد کرد. 

خـــبــــر

دیـــدگــاه

تیم پرسپولیس فقط ۲ امتیاز نیاز دارد تا قهرمان لیگ برتر 
فوتبال شود. من قبل از کرونا پیش بینی کرده بودم که این 
تیم ۳ - ۴ هفته قبل از پایان فصل قهرمانی خود را مسجل 
می کند. به نظرم اتحاد بین بازیکنان کنونی و سابق پرسپولیس 
باعث موفقیت این تیم شده است. به هرحال همه تالش 
کردند تا چهارمین بار قهرمان شویم. عالوه بر این سیدجالل 
حسینی به خوبی تیم را در زمین مسابقه مدیریت می کند تا 
مسائل حاشیه ای گریبانگیر پرسپولیس نشود.  گل محمدی 
عملکرد خوبی داشته است. این مربی باید برای فصل آینده 
هم حفظ شود تا روند موفقیت های پرسپولیس ادامه یابد.   
به نظرم انتقادات نادرستی از نتایج پرسپولیس می کنند، چرا 
که کسب پیروزی مهم است و مسائل دیگر اهمیت ندارد. 
پرسپولیس با پیروزی های خفیف قهرمان می شود، اما یک 
تیم زیاد گل می زند و انتهای جدول قرار دارد. بیرانوند در 
موفقیت پرسپولیس نقش بزرگی داشته است و دوست داریم 
که او روند خوبش را در لیگ بلژیک ادامه بدهد و به موفقیت 
دست یابد. رادوشوویچ به خوبی از دروازه پرسپولیس محافظت 
کرده است و توانسته جانشین مناسبی برای بیرانوند باشد. 
البته پرسپولیس نیاز به یک دروازه بان دوم دارد تا جایگزین 
مطمئنی برای دروازه بان کروات باشد. پرسپولیس آنقدر 
بازیکنان خوبی در اختیار دارد که هافبک های این تیم گلزنی 
می کنند و در مجموع کار تیمی باعث موفقیت پرسپولیس 
شده است. به هرحال پرسپولیس در ۴ بازی باقی مانده فقط 
۲ امتیاز نیاز دارد. یحیی گل محمدی به کارش مسلط است 
و به طورحتم راهکاری برای گلزنی مهاجمان در نظر می گیرد. 
وزارت ورزش وجوانان باید پاسخگوی این موضوع باشد. ما 
هرچه بگوییم کسی به حرف ما گوش نمی کند. عابدینی، 
دادکان و پروین گزینه های خوبی برای مدیریت پرسپولیس 
هستند. به هرحال مدیران باید پول برانکو را بدهند تا محروم 
نشوند. انصاری فرد مدیرعامل سابق باید پاسخگوی این همه 
بدهی باشد. عالوه بر این مدیران قرارداد های درستی هم با 
خارجی ها نمی بندند. به نظرم مدیریت باشگاه پرسپولیس به 
سطح سواد ارتباطی ندارد. ایرادی ندارد که من به همراه علی 
پروین، پرسپولیس را مدیریت کنیم و از برخی بازیکنان با تجربه 
همانند پنجعلی، درخشان و ناصر محمدخانی به عنوان مشاور 

استفاده کنیم.

فوتبال داخلی
فارس: سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال 
کشورمان، در مورد لغو تورنمنت فوتسال شیراز اظهارکرد: 
طبق هماهنگی که از قبل با کمیته فوتسال و فدراسیون 
فوتبال شده بود،  قرار بر این شد که تورنمت ۴جانبه فوتسال 
مهرماه سالجاری در شهر صدرای شیراز برگزار شود. وی با 
اشاره به اینکه وضعیت شهر شیراز قرمز است، تاکید کرد: 
متاسفانه با توجه به همه گیری کرونا برگزاری تورنمنت شیراز 
امکان پذیر نیست. همچنین کارگرانی که در حال ساخت پروژه 
سالن بین المللی فوتسال شهر صدرای شیراز مشغول بودند 
دچار بیماری کرونا شدند و ساخت این پروژه متوقف شده 
است. ناظم الشریعه در خصوص اینکه این موضوع را به اطالع 
فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال رسانده ، خاطرنشان کرد: 
داوود پرهیزگار رئیس کمیته فوتسال به منطقه آزاد کیش 
سفر کرده تا در صورت مناسب بودن منطقه آزاد، این تورنمنت 
بین المللی در کیش برگزار شود، اما به محض اینکه شرایط 
مناسب به منظور برگزاری تورنمنت مهیا شود حتما در شیراز 

یک تورنمنت را برگزار می کنیم.

بیــن المــلل
۴ساله اش در  ۲۰۱۷ به حضور   نیمار که در سال 
بارسلونا پایان داد و با شکستن رکورد نقل وانتقاالت جهان با 
پرداخت شدن رقم فسخ قرارداد ۲۲۲ میلیون یورویی اش توسط 
پاری سن ژرمن، به این تیم فرانسوی ملحق شد، باردیگر شایعه 
بازگشتش به بارسا مطرح شده است. مدیران باشگاه بارسلونا 
تابستان گذشته با همتایان خود در باشگاه پاری سن ژرمن 
مذاکراتی برسر به خدمت گرفتن نیمار داشتند، اما در نهایت 
توافقی بین طرفین حاصل نشد تا این ستاره برزیلی در 
پارک دوپرنس بماند. حاال گفته می شود این مهاجم ۲۸ساله 
نسبت به بازگشت به نیوکمپ عالقه مند است، این در حالی 
است که رئال مادرید هم وضعیت او را زیرنظر دارد. دنی آلوز 
که خود بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ عضو بارسلونا بود و با 
این تیم ۲۳قهرمانی از جمله ۶قهرمانی در اللیگا، ۴قهرمانی در 
جام حذفی اسپانیا و ۳قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه 
کرد، در گفت وگو با »رادیو کاتالونیا« گفت: تنها کسی که سعی 
کردم متقاعدش کنم تا به بارسلونا محلق شود، نیمار بود. او در 
آن زمان پیشنهاد قابل توجهی از رئال مادرید داشت و من به او 
گفتم اگر می خواهی خوشحال باشی باید به بارسلونا بیایی. آن 
تنها باری بود که سعی کردم کسی را برای انجام کاری متقاعد 
کنم. وی همچنین در خصوص احتمال بازگشت نیمار به 
بارسا نیز اظهارکرد: اگر من جای نیمار بودم، بدون فکرکردن 
به بارسلونا بازمی گشتم. من هرگز فکر نمی کنم وقتی کسی 
تصمیمی می گیرد، دچار اشتباه شده باشد. همه می دانند 
که نیمار می تواند به بارسونا، مسی و تبدیل شدن دوباره این 
تیم به غول اللیگا و اروپا کمک کند. فوتبال حاال متعادل تر 
شده است و تیم ۱۱ بازیکن دارد، اما وقتی شما مسی را در 

ترکیب دارید، درست مثل این است که ۱۳ 
بازیکن در زمین دارید. درباره نیمار هم 
این موضوع صدق می کند و وقتی او در 
زمین باشد، درست مثل این است که تیم 

با ۱۳ بازیکن بازی می کند. نیمار 
که در پاری سن ژرمن هم کم 
مصدوم نشده، در سه فصل اخیر 
در ۸۰ بازی برای پاریسی های 
به میدان رفته و موفق شده ۶۹ 
گل زده به نام خود ثبت کند. او 
در زمان حضورش در بارسلونا 
هم ۱۰۵گل در ۱۸۶بازی به 

ثمر رسانده بود.

   مجتبی  محرمی 
 پیشکسوت  فوتبال

دلیل موفقیت پرسپولیس
حاشیه های فدراسیون  کشتی 

از برگزاری ليگ تا ابهام در بدهی های قبلی 
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پایان انتظار هشت ساله بازنشستگان فوالد

بازنشستگان 
دیده شدند

  پرداخت مطالبات معوق
 بازنشستگان فوالد  از مردادماه

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی خبر داد

 برگزاری جلسات محرم 
با پروتکل های سختگیرانه

  نذری ها تغییر 
ماهیت می دهند

آرمان ملی: مدتی اســت که با دســتور رئیس جمهــور قانون 

متناسب سازی دستمزد و مســتمری  بازنشستگان اجرا شده و 

همان طور که وزیر وعده داده قرار اســت، این قانون از مهرماه 

اجرایی  شود. روز ۲۷ تیر امســال بود که وزیر تعاون در حساب 
توئیتر خود نوشت: »همسان سازي حقوق  بازنشستگان...

آرمان ملی: رئیس سازمان تبلیغات اســالمی با اشاره به اینکه 

برگزاری مراســم ها با رعایت ضوابط برای حفظ سالمتی مردم 

است، گفت: برای رعایت این ضوابط، سختگیری خواهیم کرد تا 

این مراسم ها که مطالبه مردم است به بهترین وجه برگزار شود. 
حجت االسالم محمد قمی در حاشیه در حاشیه...
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سخــــن روز

صفحه3

رونمایی »آرمان ملی« از ۲ مرحله پروژه تخریب حجاریان ها

یک ضلع در مجلس و یک ضلع درخارج!
   پسر حجاریان: هر چی دارید رو کنید رسیدگی بشه

                          یاد                                       د                                       اشت های آرمان ملی                                                

صفحه 4

همایون دارابی

 مخابره سیگنال های موثر 
به بازار سرمایه

سرمقاله:     صادق زیباکالم

اهداف دلواپسان از طرح اتهام اقتصادی 
به اصالح طلبان

صفحه2

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

صفحه 2

احمد دستمالچیان
 ضرورت های 

دیپلماسی ایران
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شعیب بهمن :

 توسعه روابط اقتصادي 
با روسیه و تنش قفقاز
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سیدحمیدحسینی :

 رقص اقتصاد روی موج 
خروج سرمایه!
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محمد فاضلی

 سناریوی بدبینامه همکاری 
۲5 ساله با چین

صفحه8

مصطفی اقلیما 

انگ اجتماعی کرونایی فقط در ادارات 
وجود دارد 

صفحه3

زهرا سعادتی
کارشناس مسائل سیاسی

دالر و بخش واقعی اقتصاد 

قیمت دالر یا قیمت ارزها در اقتصاد ایران یا همه 
اقتصادهای دنیا، بر مبنای دو منطق تعیین می شود 

که یک منطق، منطق اقتصاد است و منطق دیگر به 
متغیرهای سیاسی برمی گردد. منطق اقتصاد می گوید 
که مابه التفاوت تورم داخلی منهای تورم کشورهایی 
که بیشترین مبادله تجاری با کشور دارند، می تواند 
نرخ دالر یا ارزها را تعدیل کند. به عنوان مثال؛ اگر در 

دو سال گذشته مجموع تورم اقتصاد ایران ۶۰ درصد 
بوده و تورم کشورهایی که با آنها مبادله تجاری داریم-، 

منظور بیشترین مبادله تجاری داریم- مثال ۲۰ درصد 
باشد، پس قیمت دالر باید حدود 4۰ درصد تعدیل 

شود. حال اگر به هر دلیلی بیش از 4۰ درصد قیمت 
دالر نوسان داشته باشد، حتما ریشه اقتصادی ندارد. 
چراکه شاخص های پولی و مالی در شاخص نرخ تورم 
تحقق یافته است. بنابراین باید به دنبال متغیرهای 

غیراقتصادی باشیم که یکی می تواند همین تحریم ها 
باشد، یکی می تواند مشکل در سمت عرضه ارز باشد، 

یکی می تواند جنگ باشد و هر عامل دیگر می تواند 

انتظارات تورمی را افزایش بدهد و از جمله انتظارات نرخ 

ارز را تغییر بدهد. آنچه امروز ما در اقتصاد ایران شاهد 

هستیم، این نکته کلیدی است که نرخ ارز براساس 
متغیرهای واقعی نیست. آنچه ما در بازار می بینیم، ناشی 
از نوسانات متغیرهای غیراقتصادی است. متغیرهای 

غیراقتصادی منجر به این شده است که شاهد نوسانات 
نرخ دالر یا سایر ارزها باشیم. این وضعیت می تواند تا 

زمانی که متغیرهای غیراقتصادی فعال هستند، ادامه 
یابد. اما پس از اینکه متغیرهای غیراقتصادی حذف 

شوند، بالفاصله قیمت دالر به تعادل می رسد یا تعدیل 
می شود. این جمله به معنی این نیست که قیمت دالر 
می تواند همچنان سیر صعودی نامحدود داشته باشد. 
کشش قیمتی هر کاالیی یک محدودیتی دارد. مثل 
این می ماند که مثال یک خودرو یا هر کاالی دیگر تا یک 

قیمتی می تواند برای مصرف کننده مطلوبیت داشته 

باشد و منظور از مصرف کننده، مصرف کنندگان عام و نه 

مصرف کنندگان خاص هستند. همیشه یک تعداد اندک 
در جامعه هستند که به هر دلیلی به هر قیمتی می توانند 
هر کاال از جمله دالر هم بخرند اما مهم قدرت خرید 
عامه مردم یا جامعه هدف است. با توجه به توضیحات 
ذکرشده کاهش نرخ دالر طی دیروز یکی از عالئمی 
است که افزایش هفته های اخیر نرخ دالر بر مبنای 

متغیرهای واقعی اقتصاد نبوده است. هر سیاستی که 
منجر به تعدیل در سمت عرضه بشود حتما در کاهش 
نرخ ارز موثر است. حتی کاهش نرخ تورم هم اثرگذار 

است. دقیقا به همین دلیل است که متغیرهای واقعی 

تعیین کننده قیمت واقعی ارز هستند و سایر متغیرها 

در کوتاه مدت بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار خواهند بود. 
از آنجا که هیچ سالی در اقتصاد ایران تورم سه رقمی 

نداشتیم یقینا به این زودی ها زیمبابوه ای یا ونزوئالیی 
نخواهیم شد.

آدرس های اشتباهی آقای نماینده

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، با اشاره 
به اظهارنظر رئیس جمهور درباره اینکه قم و گیالن 
اولین استان هایی بودند که ابتالی افراد به  ویروس 
کرونا در آنها کشف شد، این نماینده، رئیس جمهور 
را به قم هراسی متهم کرده، و از آقای روحانی 
خواسته دست از سر قم بردارد و با طعنه به ایشان، 
به افزایش قیمت دالر و طال  اشاره کرده است. 
ذکر چند نکته درباره سخنان امیرآبادی ضروری 
است:  ۱ - آقای امیرآبادی، درحالی که دو روز قبل 
از انتخابات مجلس یازدهم اعالم شد آلودگی به 
ویروس کرونا در قم مشاهده شده است، سکوت 
کرد و آنگاه دو روز پس از برگزاری انتخابات و اعالم 
نتیجه آن و درحالی که افکار عمومی به سبب اعالم 
ابتالی برخی هموطنان به ویروس کرونا، تحریک 
شده بود، در مجلس اعالم کرد ۵۰ نفر در قم به سبب 
بیماری کووید۱۹ فوت کرده اند. سخنان او آنگونه 
بود که نام قم و کرونا به هم پیوند خورد و حتی 
کارمندان مجلس، صندلی نماینده قم را ضدعفونی 
کردند. بدون تردید این سخنان امیرآبادی، سبب 
قم هراسی شد و آن زمان کلید خورد. ۲ - قم، 
امروز به ویژه به لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط 
پیچیده ای دارد. پدیده مهاجرت، ساختار سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی قم را به شدت تغییر داده و 
حاشیه بر متن آن به طور فزاینده ای چیرگی یافته 
است. آنان که افراط گرایی را در قم رواج داده و آن 
را با قوم گرایی ترکیب کرده و تصویر متفاوتی از قم 
برساخته اند، باید پیش و بیش از دیگران  دست از 
سر قم بردارند. ۳ - افزایش قیمت ارز و پیامدهای آن 
برای مردم ایران مشکالت فراوانی ایجاد کرده است. 
روند افزایش نرخ ارز از شهریور ۹۱ و در زمان دولت 
احمدی نژاد شتاب یافت. آقای امیرآبادی- که امروز 
از افزایش قیمت ارز اظهار نگرانی می کند- می تواند 
به این پرسش پاسخ دهد که در مدتی که در مجلس 
بوده است برای اصالح ساختار اقتصاد ایران و 
نیز درباره افزایش قیمت ارز و طال، به سهم خود 
چه کرده است؟ آیا او وقتی قیمت دالر  در دولت 
احمدی نژاد، 4 برابر شد، به رئیس جمهور به شکل 
علنی اعتراض کرد؟ نکته دیگر آنکه آیا امیرآبادی 
هشدار کارشناسان را درباره پیامدهای ورود ایران 
به فهرست سیاه گروه اقدام)FATF(  شنید؟ با توجه 
به اینکه امیرآبادی به رئیس جمهور قیمت ارز و 
طال را یادآوری کرده است، بهتر است به یاد بیاورد 
قیمت دالر از زمان بازگشت ایران به فهرست سیاه 
FATF,- که دوستان و همفکران امیرآبادی آن را 

سبب شدند- دو برابر شده است. قم هراسی، افزایش 
قیمت ارز و طال و این نکته که عده ای باید دست از 
سر قم بردارند، واقعیاتی انکارناپذیر است. اما آدرس 
اشتباه درباره عامالن آن، بعید است دیگران، مگر 

ساده اندیشان را فریب دهد.

هادی حق شناس
اقتصاددان

   رئیس قوه قضائیه :

    تسلیم آمریکا شدن یا اقتصاد ریاضتی؛ 
  شعار بی خاصیت ندهید! 

 اگر راست می گوييد؛ 

برنامه بدهيد نه شعار

صفحه8
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قاسم محبعلی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 توقف اجرای 
 پروتکل الحاقی 

 نقض برجام 
 شمرده 
می شود

»آرمان ملی« بررسی می کند

گسترش حاشيه نشيني 
درسنندج

افزایش اجاره بها  عامل اصلی حاشیه  نشینی

 گزارش »آرمان ملی« از بن بست اصولگرایان 
مقابل گرایش های درونی:

تندروی، پاسخی به ناتوانی 
جریان اصولگراست

»آرمان ملي« روایت مي کند

بورس روي 
شاخص ٢ میلیون؛  

-   دالر نزولي شد
آرمان ملی: ورود قیمــت دالر به کانال 
۲۳ هزار تومان در صرافی های مجاز طی 
هفته جــاری واکنش رئیــس کل بانک 
مرکزی را در پی داشت. عبدالناصر همتی 
یکشنبه شب در یادداشتی اینستاگرامی 
درباره وضعیت ارزی کشــور نوشت: »با 
اقدامات در دســت اجــرا به تدریج و در 
روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد ...

صفحه6

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                       

 اغتشاش 
 »خط قرمز« 
 قوه قضاییه 
است

روایت این روزها درگفت وگوی سیدمصطفی هاشمی طبا با »آرمان ملی«:

ترامپ و بازی در وقت تلف شده

برآیند نظرسنجی ها در ایاالت متحده آمریکا نشان 
می دهد که شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور به شدت تنزل یافته. ناتوانی 

تیم دونالد ترامپ در مهار ویروس کرونا و افزایش شمار 

بیماران و فوت شدگان ناشی از آن در سطح آمریکا، نگاه 

جامعه آمریکا را به ناتوانی و عجز تیم ترامپ برای تقابل با 
این بحران به شدت تغییر داد. احساس مردم آمریکا این 

است که ترامپ از سال ۲۰۱۶ یعنی در انتخابات قبلی 

ریاست جمهوری تاکنون نتوانسته سیاست معتدلی در 

رابطه با مسائل داخلی و خارجی در پیش بگیرد. رفتار 

متناقض دونالد ترامپ در زمینه های اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی تردیدها را در جامعه آمریکا به وجود آورده 

که اگر او بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد، آمریکا 

به شدت دچار انزوای سیاسی و حتی فروپاشی خواهد 

شد. اخیرا جاناتان فریدمن، یکی از نویسندگان برجسته 
آمریکایی در روزنامه گاردین به صراحت اعالم کرده 

که ویروس کرونا در واقع جامعه آمریکا را علیه ترامپ 

متحد کرده و شانس پیروزی وی را در انتخابات به شدت 

کاهش داده است. به همین دلیل طی هفته های اخیر او 

در حوزه های مختلف دچار نوعی پارادوکس در رفتار 

سیاسی شده و از آنجایی که تهدیدهای سابق ترامپ علیه 
ایران و چین و روسیه بی نتیجه بوده و نتوانسته از رهگذر 

اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران جامعه آمریکا 

را با خود همراه سازد، لذا رفتار خود را نسبت به ایران 

تغییر داده. اینکه ترامپ مدعی شده اگر ایران بخواهد 

تحریم ها را لغو خواهد کرد، یک بلوف انتخاباتی است 

و در چارچوب پروپاگاندای انتخاباتی او قابل تجزیه و 

تحلیل است. شرایط حاکم بر جهان و منطقه مخصوصا 

در ایاالت متحده یک شرایط کامال خاکستری است و تا 

سه ماه باقیمانده از انتخابات ریاست جمهوری، دونالد 
ترامپ به دلیل همین فضای خاکستری نمی تواند 

تصمیم مهم و قاطعی را در حوزه سیاست خارجی اتخاذ 

کند. بنابراین همه نظرسنجی ها نشان می دهد شانس جو 

بایدن برای پیروزی در انتخابات اکتبر آینده افزایش یافته 

و اگر بایدن وارد کاخ سفید شود، قطعا تغییرات زیادی 

در سیاست خارجی  آمریکا نسبت به ایران ایجاد خواهد 

شد زیرا بایدن معتقد است که خروج آمریکا از توافقنامه 
بین المللی برجام اشتباه بزرگی بود. به همین دلیل به نظر 

می رسد در حال حاضر دونالد ترامپ در وقت تلف شده 

بازی می کند و همه برگ های برنده انتخاباتی وی از دست 

ترامپ خارج شده است. درخصوص ماجراجویی های 

اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی این 

نظریه امنیتی- سیاسی وجود دارد که رژیم صهیونیستی 

سعی دارد تا در زمان باقیمانده به انتخابات آمریکا به نوعی 
منطقه را دچار بحران امنیتی کند و اتفاقاتی که اخیرا رخ 

داده در چارچوب این نظریه قرار دارد. اعتقاد مقامات 

رژیم صهیونیستی این است که در سه ماه باقیمانده از 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رژیم صهیونیستی 

باید دست به ماجراجویی نظامی علیه ایران و محور 

مقاومت بزند تا دونالد ترامپ را وادار کند که به نفع 

رژیم صهیونیستی وارد عمل شود. بر این اساس، تصور 

مقامات رژیم صهیونیستی این است که اگر با کمک 

آمریکا ایران را وادار به یک عکس العمل شتاب زده نظامی 

بکند، طبیعتا به نفع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهد 

بود زیرا این امر می تواند برگ برنده ای در دست ترامپ 
باشد.

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

سراسر امید بود و نشاط . گل لبخند بر لبانش همیشه شکوفا بود. 

نهاد ناآرام وجودش یک دم ایستا نبود. روزنامه نگار بود؛ شش دانگ، 

بی قرار، صیاد سوژه ها و خستگی ناپذیر. »روح ا... رجایی« مهربان 

بود. رفاقت را می فهمید و برای آن ذره ای کم فروشی نمی کرد. دل در 

گرو مردم داشت و دغدغه اش گره گشودن از مشکالت این و آن. از 

یاد نمی برم پایان سالی را که او در هیات دبیر گروه اجتماعی روزنامه 
همشهری، مبتکر گلریزانی شد که ابتدا قرار بود 
هشت نفر بدهکار مالی را از بند رها کند اما صفا 
و صمیمیت او، انبوهی از گلریزان را برای رهایی 
قریب هشتاد نفر ترغیب کرد. سوژه هایش برای 
نوشتن گزارش های تاثیر گذار، مردم بودند و 
مشکالت آنان در بزنگاه های سخت. جوانی 
کم تجربه بود وقتی به تحریریه آمد اما به سرعت 
استعدادهایش را شکوفا کرد و حریصانه آموخت 
آنچه برای روزنامه نگار بودن الزم است. روح ا...، 
به زودی در قامت روزنامه نگاری مجرب بروز 

کرد؛ بااین حال ترجیح او همان خبرنگاری بود تا عناوینی که جایگاه 

جعلی را برایش در این حوزه فراهم کند. روح ا...، در تواضع و رفاقت و 

باورهایش برجسته بود. درنگ او تنها در آموختن، بیشتر یاد گرفتن و 

بهره بردن از تجربه دیگران بود. او قدردان آنانی بود که به او آموختند و 

حاتم طائی بود در بذل تجربه و آموخته هایش برای دیگران. سیمایش 

پر بود از صفا و کالمش سرشار از صداقت. به راحتی می شد بغض 

کالمش را فهمید اما از دورویی و نقاب، بری بود. با او می شد رفاقت کرد 

حتی اگر سلیقه و نگاهت با او تفاوت داشت. جان مایه مرام و منش او 

صمیمت، صفا و هرآنچه بود که این روزها در عالم رفاقت، حکم کیمیا 

دارد. جامعه روزنامه نگاران ایران در این چند روز و در جنگ با کرونا، 

دو گوهر خود را از کف داد؛ »سهیل گوهری« و 
»روح ا... رجایی« . جای خالی آنان را جز غم و 
اندوه چه پر خواهد کرد؟ آه از این روزگار بدکردار 
که ما را هر روز محکوم به تحمل تلخی ها کرده 
است. روح ا...! هنوز داغ رفتن »سهیل گوهری« 
بر جانمان زبانه می کشد که تو هم رفتی. تو رفتی 
و ما هنوز مانده ایم تا چه به سرمان آید و چگونه 
تحمل کنیم رنج رفتن عزیزانمان را. خدایا روح 
رفیقانمان را قرین رحمت کن و به ما صبر بده تا 

بعد از این، روزگار برایمان چه رقم خواهد زد.

رفیقان یک به یک رفتند؛
 در سوگ روزنامه نگار سراسر امید

جالل خوش چهره
روزنامه نگار

در مورد حواشی ایجادشده پیرامون توافقنامه ایران و چین باید به 

چند نکته اشاره کرد: در درجه نخست باید گفت هر چند برخی وزارت 

امور خارجه را به پنهان کاری و عدم شفاف سازی در مورد این توافق 

متهم می کنند، اما این امر بخشی از فرایند رایج مناسبات دیپلماتیک 

در راستای حفظ منافع و وجهه بین المللی کشور است. در واقع عرف 

پذیرفته شده در انعقاد توافقات مهم بین المللی این است که مقامات 

کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمانه در مورد کلیات توافق، 

تعهداتی که هر یک باید بپذیرند، منافع و دستاوردهای متقابل 

بحث و گفت وگو می کنند، در جریان رفت وآمدهای دیپلماتیک 

متعدد، مشورت با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط 

و تعهداتشان را تغییر می دهند و به روزرسانی می کنند و زمانی که 

درمورد کلیات به توافق رسیدند، موضوع تالش های خود را رسانه ای 

کرده و توافقنامه را برای تایید و تصویب نهایی راهی مراجع ذی صالح 

خود می کنند. بنابراین اقدام وزارت امور خارجه در این راستا نه تنها 

خالف عرف رایج بین المللی نبوده، بلکه با توجه به شرایط حساس 

ایران و غرض ورزی کشورهای منطقه، ایاالت متحده آمریکا و 

رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر توافقی که موقعیت ایران را 

بهبود ببخشد، این رویکرد تا حد زیادی منطقی به نظر می رسد. نکته 

دوم این واقعیت تلخ است که در فضای سیاسی ایران بسیاری مواقع 

منافع ملی فدای رقابت های جناحی می شود؛ کسانی که تا پیش از این 

وزارت امور خارجه را به خاطر برخورد واکنشی با بحران های بین المللی 

و نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط به نفع کشور به باد 

انتقاد می گرفتند، حال که مقامات دیپلماتیک کشورمان تالش 

کرده اند با دور زدن آمریکا و کشورهای اروپایی، به سیاست خارجی 

کشور تنوع ببخشند، غول خوش آتیه آسیایی را به سرمایه گذاری در 

کشورمان متقاعد کنند و به دوستان بدعهد نشان دهند که اگر آنها 

در شرایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند، کشورمان راه های دیگری 

نیز پیش رو دارد. البته توافق استراتژیک با چین دشمنان قسم خورده 

خارجی نیز دارد؛ که در حساب و کتاب های پشت پرده خود به این 

نتیجه رسیده اند که اگر ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق 

استراتژیک دست یابد، تحریم های آمریکا با سدی جدی روبه رو 

می شود و فشارها و بدعهدی های کشورهای اروپایی برای وادار کردن 

کشورمان به تن دادن به توافقی جدید و سختگیرانه تر نیز به نتیجه 

نمی رسد. بنابراین باید ریشه های این توافق را شکل نگرفته از خاک 

درآورد و با جنجال و هیاهوی رسانه ای مانع تصویب آن شد. در کنار 

گروه های فوق که اهداف و منافع فردی، جناحی و گروهی خاص خود 

را دارند، گروهی نیز دلسوزان واقعی کشور و هوادار منافع ملی هستند 

که نگرانند موقعیت نابسامان خارجی کشور و تحریم ها و بد عهدی های 

طرف های غربی، دستگاه دیپلماسی را به سمت توافقی بد و ناعادالنه 

با قدرت شرقی سوق دهد. حضور و ابراز نظر این گروه ها برای هر 

سیستم سیاسی از جمله جمهوری اسالمی ایران نعمت و برکت است 

و باعث می شود که هم مقامات کشور همواره بدانند که چشم های 

ناظری وجود دارد که هر اقدام و حرکت آنها را زیر نظر دارد و هم 

قدرت های خارجی طرف ایران واقف شوند که جامعه مدنی و افکار 

عمومی در ایران زنده و پویاست و بنابراین حق زیاده خواهی ندارند. 

با این وجود انتظار می رود که دلسوزان واقعی نیز ضمن بیان نظرات 

و پیشنهادهای خود، از نقدهای بی پشتوانه و قضاوت های عاجالنه 

پرهیز کنند و با برخوردهای منطقی به نیروی کمکی دیپلمات های 

کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر و دستیابی به توافقی بهتر با طرف 

مقابل تبدیل شوند. به نظر می رسد تنوع بخشی به سیاست خارجی و 

ملزم کردن قدرت های نوظهور به توسعه مناسبات استراتژیک با ایران 

قدرت چانه زنی کشورمان در عرصه بین المللی را افزایش می دهد و 

در صورتی که بتواند روند طبیعی خود را طی کند، تامین کننده منافع 
ملی ایران خواهد بود.

توافق استراتژیک ایران و چین؛ از متن تا حاشیه

محمدمهدی مظاهری
استاد دانشگاه
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غیـــر محرمانـــه

 انتقاد از شرایط اقتصادی
کاپیتان اسـتقالل بـار دیگر بـه نوعی اعتـراض خود را نسـبت 
بـه شـرایط اقتصـادی مـردم نشـان داده اسـت. گفتنی اسـت 
وریا غفوری، بازیکن اسـتقالل از جمله ورزشـکارانی اسـت که 
نسـبت به شـرایط جامعه و اتفاقـات مختلف بی تفاوت نیسـت 
و نسـبت بـه آنهـا از خـود در فضـای مجـازی واکنـش نشـان 
می دهـد. در ایـن رابطـه ایـن بازیکـن فوتبـال در تازه تریـن 
توییـت خـود نوشـته اسـت: و اما سـعادتی کـه از دسـت رفت 
و کرامـت انسـانی کـه هـر روز زیـر بی تدبیـری له تر می شـود.

مجوز رائفی پور هوا شد؟
دبیر شـورای ملـی تشـکل های مردم نهـاد کشـور در خصوص 
تنها مرجع صـدور مجـوز فعالیت برای تشـکل های حـوزه امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، گفـت: تنها مرجـع صـدور مجوز 
فعالیت برای تشـکل های حوزه امر بـه معروف و نهـی از منکر، 
وزارت کشـور اسـت. ایـن در حالی اسـت که مجوزهـای صادر 
شـده توسـط معاونـت اجتماعـی و مطالبه گـری سـتاد امر به 
معروف و نهـی از منکر بـرای سـازمان های مردم نهـاد مربوطه 
فاقـد وجاهـت قانونی اسـت. زهـرا عابدینی درخصـوص اقدام 
سـتاد امر به معـروف و نهی از منکـر برای صدور مجـوز فعالیت 
بـرای سـازمان های مردم نهـاد گفـت: مراجـع متولـی صـدور 
مجوز بـرای فعالیت هـای گروهـی در قالب سـازمان مردم نهاد 
در قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور تعییـن شـده اند و صدور 
مجوز توسـط هـر دسـتگاه دیگـری بـه غیـر از مراجـع قانونی 
تعیین شـده، فاقد وجاهـت حقوقی اسـت و مجوزهـای صادر 
شـده نیز غیرقانونی و فاقـد قابلیـت بهره برداری برای تشـکل 

اسـت.

 سرانجام پسر عابدزاده تسلیم شد!
امیـر عابـدزاده کـه هفته هـای خوبـی را سـپری کـرده بود، 
سـرانجام گل خـورد تـا نتوانـد ایـن بـار کلیـن شـیت کنـد. 
گفتنـی اسـت ماریتیمـو در هفته های گذشـته با درخشـش 
امیـر عابدزاده موفق شـده اسـت سـه بـرد و یک مسـاوی به 
دسـت بیاورد. در این راسـتا امیر نقـش پررنگـی در موفقیت 
تیمـش داشـته اسـت امـا سـرانجام او و یارانـش شکسـت 
خورده اند. امیـر عابدزاده هم بعـد از 4 هفته کلین شـیت، در 
هفته پنجم یـک گل خورده اسـت. بامـداد دیـروز ماریتیمو 
بـا یـک گل بـه ویتوریـو گیمـارش باخت تـا روند خـوب این 

تیـم متوقف شـود.
احتمال تغییر زمان بازگشایی مدارس 

پیدمیولـوژی  کبـر حق دوسـت، رئیـس کمیتـه ا علی ا
وزارت بهداشـت در مـورد احتمـال تغییـر زمان بازگشـایی 
مدارس  گفت: قرار اسـت مدارس و دانشـگاه ها ۱۵ شـهریور 
بازگشـایی شـوند؛ امـا متناسـب بـا شـرایط، ممکـن اسـت 
تصمیم گیـری تغییـر کنـد. گفتنـی اسـت در این راسـتا اگر 
نگرانـی مـا بـرای زمسـتان بیشـتر شـود ممکن اسـت زمان 
بازگشـایی مدارس و دانشـگاه ها جلوتـر بیفتد و اگر شـرایط 
تابسـتان نامسـاعد شـود ممکن اسـت بازگشـایی مدارس و 
دانشـگاه ها عقب تـر بیفتـد. ایـن در حالی اسـت کـه در اکثر 
اسـتان ها حداقـل یـک شـهر یـا شهرسـتان قرمـز بوده انـد 
امـا خوشـبختانه بـه یـک ثبـات رسـیده ایم و اگـر رعایـت 
بهداشـت و پروتکل هـا و ماسـک زدن بـه همین شـکل ادامه 
پیدا کنـد از هفتـه آینده شـاهد کاهش بـار بیمـاری و عالئم 

آن خواهیـم بـود.

دستگیری ۱۷۰ متخلف زیست محیطی  
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت لرسـتان در مـورد 
دسـتگیری ۱۷۰ متخلـف زیسـت محیطی  گفـت: ۱۷۰ 
متخلـف زیسـت محیطی طـی چهـار ماهه امسـال در اسـتان 
دسـتگیر شـده اند. مهرداد فتحی بیرانوند با اشـاره بـه تکمیل 
۳۰۰ پرونده در مدت مشـابه سـال گذشـته در این بـاره افزود: 
ارزش ریالـی پرونـده تخلفاتـی ایـن افـراد حـدود ۲ میلیـارد 
ریـال اسـت کـه در محاکـم قضایـی پیگیـری می شـود. وی با 
بیـان اینکه در ایـن رابطـه ۲۸قبضه اسـلحه مجـاز و ۱۲ قبضه 
غیرمجـاز از این افـراد ضبط شـده اسـت، تصریح کـرد: این در 
حالی اسـت کـه کاهـش تخلفـات زیسـت محیطی در اسـتان 
نتیجـه فرهنگ سـازی ها و همـکاری محاکم قضایـی و تالش 

نیروهـای محیط زیسـت اسـت.
تست هوش ترامپ لو رفت!

مجری شـبکه خبری فاکس نیوز در مصاحبه روز یکشـنبه خود 
بـا رئیس جمهـور آمریـکا، تسـت هـوش وی را که مدعی شـده 
اسـت در آن نتیجـه غیر قابل باوری به دسـت آورده اسـت، فاش 
کـرده اسـت. کریـس واالس در ایـن بـاره می گویـد کـه یکی از 
سـواالت این تسـت هوش این بوده اسـت که در تصویـر، عکس 
فیل را مشـخص کنید! ترامپ بـا قطع سـخنان واالس می گوید 
کـه سـواالت ابتدایی این تسـت آسـان اسـت امـا ۵ سـوال آخر 
این تسـت بسـیار سـخت اسـت. این در حالی اسـت کـه واالس 
می گویـد امـا یکی از سـواالت سـخت آخر این تسـت آن اسـت 
که از عدد صـد، ۷ تا ۷ تا به پایین بشـمارید! ترامپ پیشـتر گفته 
بود که نمره عالی در این تسـت گرفته است و پزشـکان از نتیجه 

»غیرقابل باور« آن »بسـیار شـگفت زده« شـده اند.

دستگیری سارقان ۱۰ میلیاردی 
فرمانـده انتظامـی اسـتان آذربایجـان شـرقی از دسـتگیری 
اعضـای بانـد ۹نفـره سـارقان و مالخـران کاالهـای ترانزیـت 
بـه ارزش ۱۰۰ میلیـارد ریال خبر داده اسـت. سـردار حسـین 
عبـدی در این باره گفـت: در پی وصـول 4 فقره پرونـده نیابتی 
از شـهرهای بندرعباس و آذرشـهر مبنـی بر سـرقت کاالهای 
ترانزیت شـده شـامل پسـته، مغـز بـادام و لوله هـای مسـی، 
موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران پلیـس 
آگاهـی قـرار گرفته اسـت. وی بـا اشـاره بـه تشـدید اقدامات 
پلیسـی افزود: کارآگاهان پلیـس آگاهی پس از سـاعت ها کار 
تحقیقاتـی و انتظامـی، ۹ نفـراز اعضـای ایـن باند را که شـامل 
۳ سـارق و ۶ مالخـر بوده انـد، شناسـایی و دسـتگیر کرده انـد.

  طوطی ای که آبروی دانشجویان را برد
رسـانه های عربـی از یـک طوطـی کـه آبـروی دانشـجویان را 
برده اسـت خبر داده انـد. این طوطی ۲۲سـاله کـه »گریفین« 
نـام دارد موفـق شـده اسـت در امتحـان حافظـه از منتخبـان 
دانشـگاه هـاروارد پیشـی بگیـرد و آنهـا را شکسـت دهـد. بـه 
گفتـه محققـان، طوطی هـا در زمینـه پیشـرفت ۳۰۰ میلیون 
سـال از انسـان ها عقـب هسـتند و از ایـن رو انسـان ها بایـد در 
هـر آزمونی بـه راحتـی آنهـا را شکسـت دهنـد، ایـن در حالی 
اسـت که عملکرد این طوطی همه دانشـمندان را شـگفت زده 
کـرده اسـت. گفتنـی اسـت در ایـن آزمـون کـه با حضـور ۲۱ 
دانشـجوی هاروارد، ۲۱ کودک ۶ تا هشت سـاله همان منطقه 
و ایـن طوطـی برگزار شـده اسـت بـازی کالسـیک لیوان های 
تصادفـی انجـام گرفته تا مشـخص شـود گـوی زیر کـدام یک 

از لیوان هـا پنهان شـده  اسـت.

ابتالی احسان علیخانی به کرونا؟
احسـان علیخانـی مجـری و تهیه کننـده عصرجدیـد نسـبت 
به شـایعه اخیر دربـاره ابتالیـش به کرونـا در صفحه شـخصی 
خود نوشـته اسـت: بعضـی جا ها دیـده ام کـه نوشـته اند من یا 
داوران عصرجدیـد یا عوامـل زحمتکش برنامه بـه کرونا مبتال 
شـده ایم و بـه همیـن خاطـر تعطیـل شـده ایم. وی در ادامـه 
توضیح داده اسـت: اینجا بـه صراحت عرض می کنـم حقیقت 
نـداره و خدا را هزار بار شـکر، بعد از تسـت، همه در سـالمتیم و 
تعطیلی ضبـط و اسـتودیو فقط به دلیـل جلوگیـری از ابتالی 
داور هـا ، عوامل و شـرکت کنندگان بـا انگیزه و با اسـتعدادمون 
و از همـه مهم تـر حفـظ سـالمتی تماشـاگران پرشـور و بـا 

حالمـون در مـوج جدیـد کرونا بوده اسـت. 
آمریکا روی ایران ششلول کشیده 

محمدرضـا باهنر، دبیـرکل جبهه پیـروان خط امـام و رهبری 
در خصـوص اختالفـات با آمریـکا گفت: مـا با آمریکا یکسـری 
اختالفـات اساسـی و ذاتی داریـم، اما بـا چیـن آن اختالفات را 
نداریـم. ایـن در حالـی اسـت کـه می توانیم بـا چیـن اختالف 
منافع داشـته باشـیم امـا منافع مشـترک زیـادی هـم داریم. 
با چیـن اختالفـات ایدئولوژیـک کمتـری داریم، چیـن دنبال 
اسـتعمار و تغییـر حکومـت ایـران نیسـت. مـا می توانیـم بـا 
چیـن کار کنیـم و معاملـه بیـن دو کشـور معاملـه متقابلـی 
اسـت و زورگویی نیسـت. اما آمریکا ششـلول را کشـیده است 
و می گویـد ایـن کار را بکـن و ایـن کار را نکن! این در شـرایطی 
اسـت کـه  چیـن ایـن روحیـه را نـدارد و بـه خـودش اجـازه 
نمی دهـد اینگونـه بـا ایـران صحبـت کنـد و نـه ایـران اجـازه 

می دهـد کـه کسـی اینگونـه بـا او صحبـت کند.

کرونا در کمین است 
مهناز یزدانی
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فریور خراباتی 
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گوهری  سهیل  و  رجایی  روح ا...  نازنین  همکار  دو  درگذشت  که  همین طور  امروز 
را خدمت خانواده این عزیزان و جامعه مطبوعات کشور و همچنین درگذشت احمد 
پورمخبر نازنین را به جامعه هنری تسلیت می گوییم، شما را در جریان آخرین اخبار 

ایران و جهان قرار می دهیم!
اعمال  و  فصلی  صورت  به  قیمت ها  افزایش  با  رقابت  شورای  موافقت  پی  در   -۱
قیمت های جدید برای خودروهای شرکت های خصوصی و یکی از خودروسازان بزرگ، 

مرحله جدیدی از افزایش قیمت ها آغاز شد.
الف- پس تا االن کی قیمت ها رو باال می برد؟ شهرام شب پره؟

ب- تفاوت شورای رقابت با دالل های یافت آباد و دریاچه چیتگر را با ذکر مثال توضیح 
دهید.

ج- به صورت فصلی؟ مگه حساسیته؟ یعنی اول هر فصل خیال مان راحت باشد که 
خودرو قطعا گران تر می شود؟

د- همین جوری االن دالل ها با خیال راحت خودروها را در پارکینگ ها قایم می کنند 
تا اول فصل بعد با قیمت باالتر بفروشند... زحمت کشیدید واقعا!

۲- خبرگزاری ایسنا نوشته: افزایش قیمت مسکن بیش از ۱۵ درصد خالف قانون 
است.

الف- همین خبر را به صاحب خانه مان دادم، لپم را کشید و گفت: باشه عزیزم!
ب- طبق کمپین صاحب خانه خوب در صداوسیما االن فقط دو سه تا صاحب خانه بد 

در کشور داریم، پس جای نگرانی نیست!
ج- خوشبختانه دیگر گرانی از حالت کشکی در آمده و کامال قانونی اتفاق می افتد.

د- ما در ایران مساله ای به نام گرانی مسکن نداریم، مردم همانطور که دوست دارند 
در پشت بام زندگی کنند، عشق شان می کشد هر سال تمام پس اندازشان را اجاره بدهند، 

مشکلی هست؟
۳- ۵۰ گرم خاویار حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

الف- مثل شهره قمر که باید بپرسیم: »کیه؟« قبل از اینکه واکنشی به حرف هایش 
نشان بدهیم، باید بپرسیم : » خاویار دیگه چیه؟«..

ب- شما تصور کنید مردم سوئیس تا به حال پنیر سوئیسی نخورده یا ایتالیایی ها توان 
خرید پیتزا را نداشته باشند، موقعیت از این کمدی تر؟

ج- تنها چیزی که در کشور افزایش قیمت نداشته و دولت آن را خوب مهار کرده، 
مبلغ یارانه ماهانه است.

د- ۵۰ گرم خاویار را بخوریم یا به چشم مان بمالیم؟ احتماال به زودی می گویند قیمت 
۲۰ گرم گوشت فقط ۱۰ هزار تومان است!

4- آمریکا تمام داروی درمان احتمالی کرونا را پیش خرید کرد.
الف- چه خنگ! توی ناصرخسرو ریختن! داماد ما بسته ای سه هزار تومن خریده!

نبات  ب- طبق گفته های کانال راز زیبایی، پروفسور سمیعی روز اول گفت چای 
داروی درمان کروناست!

ج- دم انتخابات شده، ترامپ سپرده به همه بفروشن به جز جو بایدن جز جیگر گرفته!
د- بدون قرعه کشی؟ رنگ و تاریخ تحویلش مشخص شده؟ پیش خرید هم یک اصولی 

دارد آقای ترامپ! بازار رو چرا خراب می کنی اخوی؟

داروی درمان کرونا که خیلی وقته کشف شده!

 ما توقع داریم، آقای وزیر جوان لطف کرده و فلسفه  
ارتباطی میان اینترنت 5G و بسته های محدود یک ماهه 
حداکثر با حجم ۲ گیگابات را با رسم نمودار مربوطه برای 
ما آی کیو ۶۸ای ها توضیح دهد. )اسباب زحمت شدیم. 

شرمنده(.
آموزش  وزیر محترم  که  داریم، همانگونه  توقع  ما   
تا  و فرد که  بسیار موفق زوج  پرورش فرمودند طرح  و 
پیش از این کامال در کنترل آلودگی هوای کالن شهر ها 
موثر بوده و وضعیت را به گونه ای تغییر داده است که ما 
در تابستان هم شاهد آلودگی هوا هستیم، در خصوص 
دانش آموزان هم اجرایی شود. مثال دانش آموزانی که کد 
ملی زوج دارند روزهای فرد و دانش آموزان با کد ملی فرد 
روزهای زوج به محل تحصیل خود بروند و چون سالمت 
معلمان خیلی اهمیت دارد، آنها هر روز باید در محل کار 
خود حاضر شوند. همچنین به جای تمام محصالنی که ژن 
خوب دارند، بنده شخصا قبول مسئولیت کرده و هرجا 

الزم است حاضر خواهم شد. 
 ما توقع داریم آقای بقایی هر وقت دوست داشت 
خواست  که  مدل  هر  و  برود  داشت  دوست  که  هرکجا 
تصادف کند. فقط لطفا دفعات بعدی پیش از هر واکنش، 
چند عدد نفس عمیق بکشید؛ البته اگر صالح می دانید 

وگرنه که به ما چه مربوط؟!
 ما توقع داریم، روانشناسان مجرب کمی به کووید 
۱۹ توجه کنند و به این بزرگوار کمک کنند تا کمی ثبات 
شخصیت پیدا کرده و در بدن هر میزبان یک مدل مهمانی 
جدید ترتیب ندهد. درواقع اوضاع همین طور ادامه پیدا 
کند تا چند صباح دیگر ریزش مو و کچلی هم جز عالئم 

کرونا خواهند شد. 
 ما توقع داریم، داور دقت کند و تا فاصله  تیم اول 
جدول لیگ برتر با سایر تیم ها به اندازه  فاصله  عطارد و 

نپتون نشده لیگ به پایان برسد.
و  به دوران شیرین  توقع داریم، حاال که داریم  ما   
نوستالژیک کوپن و سهمیه بندی برمی گردیم چند عدد 
آژیر قرمز هم به صورت نمادین در سطح شهر نصب کنند.

ارتباطات معنادار را خواهیم یافت

الکساندر دوبوفسکی - اوکراین )فراموشی معلوالن در مبلمان شهری(
کارتون فرنگی

آخر آرمان ملی

بخوانید                                               و بد                                              انید                                              

فریور خراباتی 

ند                                                  ا حائری 


