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آرمان ملی :آمار مرگ و میر کرونا در کشور با اعمال قرنطینه
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آرمانملی:گاف جدید یک نماینده مجلس یازدهم در میان
خبرهای کرونا و جنگ و ترور ،سوژه شبکههای اجتماعی
شده اســت و این گاف البته که دست به دست میچرخد.
ماجرا از این قرار است که اینبار علی خضریان ...
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بودجه و قیمت 11هزار تومانی ارز دقیقا تصدیق
می کند که چه کسی پشت افزایش های قیمت
ارز بوده است .آنچه مسلم است اینکه تداوم وضع
موجود ،پیامدهای اجتماعی و سیاسی را در چشمانداز
نهچندان دور کشور قرار میدهد و بنابراین مسئوالن
ناگزیر به این تغییر جهتگیریها هستند .در غیراین
صورت باید عمال هزینههای جبرانناپذیری را پذیرا
باشند .از طرفی به نظر می رسد افزایش قیمت ارز
کاالهای اساسی قطعا یک خطای فاحش است و
البته امیدوار هستم که مجلس در بررسی بودجه
به این نکته اساسی توجه داشته باشد و مانع از این
افزایش سهبرابری قیمت ارز کاالهای اساسی شود.
ترور شهید محسن فخریزاده عمال یک هماهنگی
کامل بین دولتهای آمریکا ،اسرائیل و سعودیها
بوده که همه شواهد آن مثل حضور وزیر خارجه
آمریکا ،استقرار بمبافکنهای B۵2آمریکا در قطر،
استقرار مستشاران انگلیس در عربستان و آمادهباشی
که عمال همه این کشورها برای احتماال به پاسخگویی
واکنشهای ایران داشتند ،همگی حکایت از عمق
کینه این کشورها با جمهوری اسالمی است و آنهایی
که تصور می کنند با تغییر رئیسجمهوری و آمدن
(بایدن)» ،قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و منابع
ارزی ما آزاد خواهد شد که انتظار دقیقی نیست.
درحقیقت این انتظارات می تواند برای مردم در
صورت عدم تحقق شکننده باشد و بر مشکالت
کنونی بیفزاید .از طرفی آنچه مجلس نشان داده،
حداقل واکنش به ترور شخصیتهایی است که در
حوزههای دفاعی و امنیتی کشور فعال هستند .اگر
منابعمان در کشورهایی مثل چین و کره که ظاهرا از
شرکای تجاری ما هستند ،قفل شده و این قفلشدگی
با تغییر رئیسجمهور آمریکا باز نخواهد شد .بنابراین
دلیل اینکه صادرات نفت داریم یا صادرات داریم و
نمیتوانیم ارز آن را به کشور برگردانیم ،این مساله
بسیار جدی است و اینکه هدف از صادرات در
شرایط فعلی چیست و اگر قرار باشد کماکان این
تحریمها وجود داشته باشد ،آنچه از مصوبه مجلس
متوجه میشوم این است که اگر قرار است آمریکا به
برجام بازگردد ،باید تحریم ها را رفع کند و در غیر
اینصورت چه لزومی دارد که ایران فقط به تعهداتش
پایبند باشد .البته شاید این مساله خودش کمک
کند به اینکه توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی
صورت بگیرد و به همکاریهای اقتصادی با بعضی
کشورهای همسایه توجه بیشتری شود .درواقع توجه
به ظرفیتهای داخلی یعنی توجه به تولید در داخل و
بهنظر میرسد بخش قابلتوجهی از نگرانیهایی که
امروز در جامعه پمپاژ و تزریق میشود از ناحیه کسانی
است که در حوزههای داللی و واردات و سفتهبازی
و سوداگری فعال هستند و از طریق همین واردات
خودرو و واردات کاالهای مختلف از جمله کاالهای
لوکس است که ثروتاندوزی کردهاند و طبیعی است
که خیلی از چنین تصمیماتی راضی نباشند .مجلس
این پیام را به دنیای غرب بدهد که اگر قرار است
برجام یک رابطه دوجانبه باشد ،همه طرفها باید به
تعهداتشان عمل کنند و طوری نباشد که فقط انتظار
داشته باشند ایران به تعهداتش پایبند بماند و اگر
قرار باشد که کماکان چنین وضعی ادامه یابد ،مساله
ضرورت حضور ایران در چنین قراردادی مورد تردید
جدی است.

یادداشت های آرمان ملی
سرمقاله  :محسن روحیصفت

پیمانشانگهای
فرصتی برای حذف دالر

صفحه2

چرا به احمدینژاد
اخطارنمیدهند؟

صفحه 2

تصمیمات بانک مرکزی ،عامل
خانهنشینی صادرکنندگان

صفحه4

چرا علت بوی بد تهران
پنهان میشود؟

صفحه8

اشرف بروجردی

مسعود دانشمند

اسماعیل کهرم

گفتوگوهای آرمان ملی
دیاکو حسینی :

طرح مجلس باعث نزدیکی روسیه
و چین به آمریکا میشود

صفحه3

علی قنبری :

 1400میتواند سال اقتصادی
بهتری باشد

گزارش«آرمانملی»ازنگرانیکارشناسان
نسبتبهفرارسیدنفصلسرما:

بازتابگسترده
گافتازهنمایندهمجلس:

صفحه5

غالمعلیجعفرزادهنمایندهمجلسدهم
درگفتوگوبا«آرمانملی»:

نبايددرزمین
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ناگفتههایشمخانی
دربارهترورشهید
فخریزاده
آرمان ملی  :دبیر شورایعالی امنیت ملی
با اشاره به ترور شــهید فخریزاده گفت:
دستگاهها و سیستمهای اطالعاتی به این
اطالع رســیدند که ایشــان هدف است و
در همین نقطهای که ایشــان به شهادت
رسید ،قرار است اقدامی علیه ایشان صورت
بگیرد ،تمهیدات ایمنی الزم هم در ارتباط
با حفاظت ایشان صورت گرفت ،اما اینبار
دشمن از سبک و شیوهای کامال حرفهای،
تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه ...
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ترامپ با اجماع جهانی حذف شود
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عکس:آرمانملی/حجتسپهوند

راهبرد پاسخ هوشمندانه
حامد روشنچشم
تحلیلگر مسائل سیاسی
ترور شهید فخری زاده فارغ از اقدامات غیرانسانی و مجرمانه
پیگیر مجموعهای از اهداف برای آسیب جدی به ایران و توسعه ملت
است .باگذشت چند روز از این حادثه برخی از ابعاد آن روشن شده و
به تعبیر برخی از تحلیلگران و بزرگان عرصه سیاست میتوان بیان
داشت که مهمترین هدف این ترور آسیب زدن به ایران در این شرایط
بوده است .به نظر می رسد تیم ترامپ با همراهی اسرائیل و یک
ائتالف منطقهای به دنبال ایجاد فضای تنشآلود بوده؛ بهگونهای که
در صورت برخورد هیجانی امکان شکلگیری در ابعاد نظامی وجود
دارد .فریدمن از تحلیلگران برجسته آمریکایی سناریوی خاورمیانه
جدید را برای تیم جو بایدن ترسیم کرده است که نشاندهنده یک
نقشه راه تنشآلود توام با پیچیدگیهای امنیتی است .از طرفی
دیگر برنی سندرز یک سیاستمدار سرشناس آمریکایی نیز هدف
ترور شهید فخریزاده را هدف قرار دادن آینده مسیر ایران اعالم
کرده است .بر این اساس ،آنچه میتوان از ترور شهید فخریزاده
برداشت کرد ،آسیبپذیری هر چه بیشتر و درنهایت تسلیم ایران در
شرایط کنونی است ،بهگونهای که میتوان این اهداف را در دو بعد
داخلی و بینالمللی مورد ارزیابی قرار داد .در حوزه داخلی واکنش
به این ترور با سه سطح روبهرو است .بهنوعی تضاد و اختالف بین این
سطوح اصطکاک بین نیروهای سیاسی است که میتواند در نهایت
آسیبپذیری شاکله سیاسی و شکاف جناحی را به همراه داشته
باشد .رویکرد اول باور به اقدام سریع و تهاجمی دارد .در این رویکرد
یک هدف مشخص ،از پیش تعیین شده که عمدتاً مورد خصم و
تهاجم رفتاری قرار گرفته و در یک بازه بلند سیاستگذاریهای تقابلی
اتخاذ میشود .سطح دوم ،ضمن بررسی دقیق حادثه و اشراف نسبت
به آن هدفهای جانبی ترور با ایجاد ظرفیتهای جدید بهخصوص
در ابعاد حقوق بینالملل آسیبهای ناشی از آن را به حداقل رسانده و
مانع از تسری وسعت آن به مسائل استراتژیک دیگر و کالن میشود.
سطح سوم ،کامال یک نگاه منفعالنه داشته و ضمن محکومیت لفظی
حادثه رخداده هرگونه پاسخگویی به این موضوع را از دستور کار
خارج میکند .بعد بینالمللی نیز دارای سه سطح است؛ رویکرد اول،
نگاه خصمانه به ساختار نظام بینالملل و بازتولید تقابل است .در این
رویکرد اتخاذ سیاستهای تقابلی ازجمله سیاستهای مطلوب تلقی
میشود .نگاه دوم ،با حفظ شرایط و چارچوبهای بینالمللی ضمن
حرکت در قالب حقوق بینالملل ،کسب ظرفیتهای جدید تعاملی
و توسعه روابط را به منظور کاهش آسیبپذیریهاست و هرگونه
اقدام خصمانه با مقبولیت بینالمللی پیگیری میکند .در نگاه سوم،
وابستگی بلوکی و جلب حمایت از جانب قدرتهای بزرگ مانند
روسیه و چین بهمنظور حمایت و کاهش آسیبپذیریها موردتوجه
است .مجموعه این نگرشها با توجه به ترور شهید فخریزاده و
اهداف آن آسیب زدن به توسعه ایران را در شرایط کنونی بینالمللی
دربرمیگیرد ،بنابراین لزوم یک نگاه هوشمندانه را ضروری کرده
است .در این راستا بازگشت ایاالتمتحده آمریکا به برجام و آغاز فصل
پساترامپی نباید موضوع را مشمول مرور زمان کند و انتقام سخت
طوالنی نشود .لذا پاسخ هوشمندانه به معنای آغاز توسعه روابط
بینالملل ،محکومیت جهانی این رخداد و گشودن بسترهای جدید
بهعنوان یک حوزه استراتژیک است ،که منجر به تالش آنان برای
افزایش سطح تعاملی میشود .در این رابطه عالوه بر احترام به حقوق
بینالمللی زمینههای نقشآفرینی هرچه بیشتر ایران را بهعنوان یک
قدرت مورد تأکید قرار میدهد .بنابراین روشن است که برای این
منظور نیاز به یک رویکرد هوشمندانه است.

زمستان سخت در راه است
پرفسور علی کرمی
متخصص بیوتکنولوژی
پزشکی

اگر بگذاریم که شیوع باالی کرونا در کشورمان به زمستان
برسد ،دو خطر جدی سالمت عمومی را تهدید میکند .طی
چند وقت گذشته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق
پرندگان مهاجر ،به ایران رسیده و از سوی دیگر با سردتر شدن
هوا ،احتمال شیوع ویروس آنفلوآنزای انسانی و بیماریهای
تنفسی افزایش پیدا میکند .نکته سوم و نگران کننده در این
رابطه ،پایداری ویروس کووید 1۹در روزهای سرد سال است.
زمانیکه این عوامل را در کنار یکدیگر قرار میدهیم ،آن وقت
کارشناسان و پزشکان بیش از هر زمان دیگر نگران میشوند
که اگر ما سریعاً و تا پایان آذرماه ،نتوانیم شیوع بیماری را مهار
یا حداقل کنترل نماییم با زمستان کرونایی بسیار سختی
مواجهه خواهیم شد که حتی تصور و پیش بینی آن ترسناک
خواهد بود .نگارنده این سطور از دولت و ستاد ملی مقابله با
کرونا میخواهد ،محدودیتها را افزایش و نظارت بیشتری
بر رعایت آن از سوی مردم و اصناف داشته باشند .چند روز
پیش برای تحقیقات بیشتر به چند شهرستان سفر کردم و در
کمال تعجب میشد در جادهها اعمال محدودیتها آن چیزی
نیست که انتظار همه ما بود .همه درک میکنند که شرایط
اقتصادی جامعه ،بهنحوی نیست که دولت و ستاد کرونا بتواند
آنچنان که ما به آنها توصیه میکنیم ،شهرها را تعطیل کند ،اما
الاقل مالحظات را کمتر کند و با متخلفان برخورد جدیتری
داشته باشد .شخص رئیس جمهور شرایط اقتصادی کشور را
بهتر از ما میداند ،ولی پیشنهاد ما این است که خسارت بعدی

که در آیندهای نزدیک از شیوع کرونا در زمستان خواهیم
داشت بسیار بیشتر از خسارت اقتصادی امروز است و ضرورت
دارد که سخت گیری ها و جدیت بیشتری اعمال شود .در
سفرم به شهرهای کشور به وضوح میدیدم که اتوبوسهای
بین شهری پر از مسافر هستند و حتی در برخی از جادهها ،ما
ساعتها در ترافیک حضور داشتیم .این برای همه ما شوکه
کننده بود که مگر کشور برای رانندهها و خودروها محدودیت
نگذاشته ،پس چطور در ترافیک ساعتها ماندیم؟! بهعنوان
فردی که  ۳0تا  40سال از عمرش را در مواجهه با تهدیدات
ویروسی گذرانده ،به صراحت اعالم می کنم که شاید طی
چند روز گذشته مقداری آمار مرگ و میر و ابتال به اندازه
چند نفر کاهش پیدا کرده ،ولی اگر با این شرایط به فصل
زمستان برسیم و در مدت  20روز باقی مانده ،نتوانیم با اعمال
محدودیتهای جدی (به شرط حمایت دولت از مردم و قشر
ضعیفی که مجبور برای رفتن به محل کار از منزل خارج شوند)
با یک فاجعه سالمت عمومی روبهرو خواهیم شد .ای کاش
اعمال محدودیتها زودتر از اواخر شهریور ماه آغاز میشد ،اما
حاال که دیر شروع کردیم ،باید با جدیت ،محکم و با استفاده
از توان نیروهای نظامی ،دفاعی ،بسیج ،سپاه ،ارتش و نیروی
انتظامی پای کار بیایم و نگذاریم که این وضعیت به زمستان
برسد .پس باید اعمال محدودیتها را جدیتر بگیریم و به
شرط حمایت از مردم و اقشار ضعیف جامعه و تامین ارزاق
عمومی در دوران قرنطینه خانگی مردم ،وضعیت را تا حدودی
بهتر کنیم .در این شرایط که ویروس درحال حرکت به سمت
ادغام با ویروس آنفلوآنزا و حساسیت های سیستم تنفسی
است ،می تواند زمستان کرونایی بسیار سختی برای ایران
رقم بزند.

اصالحطلبان مجلس کجایند؟
حسن نجفی
فعال حوزه رسانه

بازنگری ایام تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسالمی
و وعده و عیدهای متعدد و مختلفشان با سکوتی که بعد
از راهیابی ایشان به مجلس حادث می شود پارادوکس
عجیبی را رقم میزند .برخی کاندیداها با سرمایه و هزینه
از نام جریان اصالحات به مجلس رفتهاند و با گذشت حدود
 ۵ماه از عمر مجلس یازدهم هنوز خودی نشان ندادهاند.
این امر ضمن نشان دادن ضعف و ناکارآمدی تحزب عدم
پایبندی افراد به تشکیالت سیاسی را نیز نشان میدهد.
وقتی کاندیدایی با حمایت احزاب راهی مجلس میشود
باید درهرحال خود را مقید به این حمایت بداند اما ضعف
قانون برای نظارت احزاب بر عملکرد این افراد ،فاصله
معناداری مابین کاندیدای دیروز و نماینده امروز را به وجود
میآورد .جالب است برخی از نمایندگان به مرکز سیاسی
راه پیدا کردهاند ،بهجای آنکه با افتخار خود را برآمده از
حمایت فالن حزب یا جریان سیاسی بدانند اما سینه سپر
میکنند و از عدم وابستگیشان به جریانات سیاسی سخن
میگویند .نگارنده بر این باور است در هر دو طیف سیاسی
ایران (اصالحطلب و اصولگرا) وقتی کاندیداها به مجلس
راه پیدا میکنند و مشی سیاسی خود را همواره رعایت و

بر آن تاکید و پافشاری دارند بهعنوان نمایندگانی که ثبات
سیاسی دارند نامشان میماند و چه بسا در ادوار گذشته
همواره شاهد این دست نمایندگان بودهایم .پس میطلبد
نمایندگان اصالح طلب مجلس یازدهم نیز با تشکیل
فراکسیون اقلیت موجودیت خود را به منصه ظهور برسانند.
یکی از نمایندگان اصالحطلب دوره هفتم و هشتم مجلس
نقل میکرد که از طرف دولت احمدینژاد مذاکرهای برای
تقبل مسئولیتی داشته ام پس از بحث و نظرهای متعدد
نهایتا پاسخ دادم که ما شب و روز شرایط و ضعف دولت
مهرورز را فریاد میزنیم اگر فردا کنار آقای احمدینژاد به
سفرهای استانی بروم و از برنامههای دولت دفاع کنم هم
توانایی این گردش ۳60درجهای را ندارم و هم ماندگاری
در اذهان عمومی برایم اهمیت ویژهای دارد .وی در ادامه
گفته بود :وقتی یاد جوانان و دانشجویانی میافتم که بهخاطر
مشی اصالحطلبی ،عکسم را روی پیراهنشان حک کردند آیا
رواست بهخاطر منافع و مصالح خود ،به این
باورها پشت پا بزنم؟ آیا همین جوانان فردا
روزی دیگر انگیزه حضور برای داغ کردن
تنور انتخابات را پیدا میکنند؟ تا این جمله
«نمایندگان اصالحطلب مجلس کجایند؟»
به هشتگ اعتراضی جوانان اصالح طلب
تبدیل نشده است دست ها را برای اعالم
موجودیت باال ببرید.

آیا مسئوالن پاسخگو هستند؟!
امید فراغت
روزنامهنگار
پاسخگو بودن مسئوالن یکی از تفاوتهای جوامع توسعهیافته و کمتر
توسعهیافته است باید پذیرفت مردم و مسئوالن جوامع توسعهیافته در
یک سطح از آگاهی عمومی قرار دارند و بر همین اساس پرسشگری مردم
و پاسخگویی مسئوالن یک اتفاق بدیهی است .توسعهیافتگی ارتباط
مستقیمی با آگاهی ملت دارد جوامعی که انسانمحور هستند میدانند
که نیروی اختیار و انتخاب شهروندانشان اصالت دارد و هر آنچه بر پایه
و اساس چنین اصالتی یعنی اختیار و انتخاب مردم بنا شود دارای طول،
عرض و ارتفاع واقعی خواهد بود .جوامع انسانمحور مسئولیتپذیر
هستند و پیروزیها و ناکامیهایشان در هر عرصهای را به نیروهای
ماوراءالطبیعه ربط نمیدهند و نیک میدانند همان خدایی که بشر را با
انواع و اقسام نیروها و غرایز آفریده است به نیروهای اختیار و انتخاب بشر
بهعنوان ابزاری که بشر باید مسئولیت هر گونه عملکردی را بپذیرد ،نگاه
میکند .نیروی اختیار و انتخاب در انسانها با هر مختصاتی که در فرآیند
زمان پیدا میکنند کارکردی مشابه اما اثرات وضعی متفاوت دارند .در
دنیای امروز فناوری و تکنولوژی باعث شده است که آگاهی عمومی
در یک سطح مطلوبی قرار بگیرد و به همین دلیل برخی از موثرین بر
این نظر هستند که مردم امروز ،مردم دیروز نیستند و دیگر نمیتوان از
ناآگاهی آنان سوءاستفاده کرد .مستندات تاریخی مثالهای زیادی از
ناآگاهی جوامع دارد و در بیشتر چالشهای تاریخی مردم نقشی نداشته
و فقط حکمرانان جوامع بودهاند که نقش بازی کردهاند! این مقدمه صرفا
جهت مطالعه بود اما اگر سوال شود که آیا مردم امروز ایران جامعهای
پرسشگر است؟ باید به سیر تحوالت پس از انقالب تامل کرد آنچه
مشخص است اینکه طی این سالها صحبت از آشتی و اتحاد و انسجام
ملی شده است اما چیزی به عنوان پرسش عمومی یا پرسش ملی مطرح
نشده ایدهآل است .اگر جامعه به نقطهای برسد که نسبت به موضوعی که
ارتباط مستقیم با رفاهیات آنان دارد از مسئوالن طرح پرسش کند به چه
دلیل یا دالیل این تصمیم گرفته شده یا نشده است؟ قاعدتا اگر جامعهای
پرسشگر نباشد مسئوالن هم پاسخگو نخواهند بود اگر روشنفکران،
روزنامهنگاران ،نخبگان ،دانشگاهیان و ...بهعنوان زبانِ ملت نقش ایفا
کنند مردم هم یاد میگیرند که باید از نیروهای اختیار و انتخابشان
استفاده کنند نکته اینکه همان طور که مسئوالن ادعای احساس
مسئولیت نسبت به جامعه دارند مردم هم می توانند چنین ادعایی
را مطرح کنند و به مسئوالن تفهیم کنند که ما نیز متناسب با دامنه
مسئولیتتان ،احساس مسئولیت داریم بنابراین اگر روابطی متقابل و
موثر بین مردم و مسئوالن برقرار باشد تصمیمسازی و تصمیمگیریها
بدون پشتوانه نخواهند بود! اگر تصمیم بر تعامل یا تقابل با غرب شود
خیلی قابل احترام است با پشتوانه اکثریت جامعه همراه باشد اکثریت
یعنی ادبیات غالب زیر پوست جامعه در نقطهای هم که آزادانه و بدون
لکنت حرف می زنند از هرگونه تصمیمی حمایت داشته باشند باید
رابطه مردم و مسئوالن افقی باشد اگر عمودی باشد و در رابطه با چرایی
تصمیمسازیهایشان به ملت پاسخگو نباشند ،فضایی تحکمآمیز ایجاد
میشود و چنین فضایی جامعه را به توسعهیافتگی پایدار نمیرساند!
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سیاسـت
ســـرمقاله

پیمان شانگهای
فرصتی برای حذف دالر

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

رئیسجمهور:

سامانهجامعتجارتمیتواندجلویبرخیمفاسدرابگیرد
سامانه رفاه ایرانیان بهزودی تکمیل میشود

محسن روحیصفت

دیپلماتپیشینایراندرمالزی

معاون اول رئیسجمهوری کشورمان بهدرستی بیان کرد
که یکی از ابزارهایی که دولت آمریکا همواره از آن برای اعمال
فشار بر کشورهای مستقل بهره میبرد ،تحریمهای غیرقانونی
و ظالمانه ای است که در نهایت مردم کشورها را هدف قرار
می دهد .ابزار مهم این کشور در پیشبرد سیاست تحریم،
استفاده از سازوکارهای بانکی و دالر است .از آنجایی که اعمال
تحریمهای یکجانبه آمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد
جهانی محسوب میشود و میتواند برای هر رقیب سیاسی یا
اقتصادی این کشور نیز تکرار شود ،جای آن دارد که سازمان
همکاری شانگهای برای خنثی کردن این دست اقدامات
غیرقانونی تدابیری متناسب اتخاذ کند .بهترین راه مقابله در
این خصوص ،یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بینمنطقهای
است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه تحریمهای
ظالمانه خارج کند و زمینههای الزم را برای تبادل تجاری و
اقتصادی بینمنطقهای با استفاده از پولهای ملی یا تعریف
ارز واحدی فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز
واسط دالر در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد .همچنین
می توان با تاسیس مرکز ترانزیت و حمل ونقل منطقه ای در
چارچوب سازمان همکاری شانگهای ،زمینه تسهیل و توسعه
همکاریهای اقتصادی را بیش از گذشته فراهم کنیم .ایجاد یک
ارز مجزا از دالر در حدود  10سال است که در دستورکار محققان
اقتصادی بسیاری از کشورهاست .در واقع دالر با پشتوانه نفت
به عنوان یک ارز جهانی بدل شد اما با مشکالتی که بهوجود آمد
و ایجاد تحریمها این موضوع را در اذهان ایجاد کرد که به ارزی
غیر از دالر فکر کنند .در این راستا دو اتفاق مهم افتاد .نخست
اتحادیه اروپا ارز یورو را جایگزین کرد .در ابتدا سهم یورو نسبت
به دالر در معامالت بسیار کم بود اما در چند ماه گذشته برای
نخستینبار در تاریخ سهم یورو از سهم دالر پیشی گرفت که
سابقه نداشته است .اقدام مهم دومی که در این زمینه رقم خورد
این بود که کشورها تصمیم گرفتند که در معامالت دوطرفه از
ارزهای محلی استفاده کنند .مشخصا امروز میان کشورهای
مالزی و چین ،میان روسیه و چین و میان هند و امارات نیز
این اتفاق رقم خورد .این اتفاق سبب شد جایگاهی که دالر
داشته است تا حدودی تنزل یابد .یک سابقه در خصوص ارزهای
آسیایی وجود داشته است که تعدادی از کشورهای آسیایی در
گذشته توافق کردند که مبادالت خود را طبق آن انجام میدهند
و در یک نقطه تسویه صورت میگیرد که عنوان مبادالت آسیایی
بر آن اطالق شد اما با فشار آمریکا و تحریمها این امر اجرایی نشد.
امروزه بسیاری از کشورهای عضو شانگهای به دنبال این هستند
که هرچه زودتر این واحد پولی را اجرایی کنند اما امری زمانبر
است و ظرف یکی دو سال آینده جواب نخواهد داد و شاید با یک
برنامه مدون در  10سال آینده به نتیجه حتمی برسد.

یــادداشت

چرا به احمدینژاد اخطار نمیدهند؟
اشرف بروجردی

فعالسیاسیاصالحطلب

چرا سخنان محمود احمدینژاد در رسانههای عمومی کشور
منتشر میشود .از صداوسیمای جمهوری اسالمی توقعی درباره
منتشر کردن صحبتهای احمدینژاد ندارم اما صحبتهای این
شخص فقط باعث ایجاد تفرقه در جامعه میشود .رئیسجمهور
صحبت هایی که دارد با فرهنگ ما همخوانی ندارد .ظاهرا
رئیس جمهور سابق ایران به جز تفرقه انداختن انگارفعالیت
دیگری انجام نمیدهد .صحبتهای تفرقهانداز نباید منتشر شود.
ایشان یاد گرفته که از فضای مجازی برای پیش بردن اهداف خود
استفاده کند و شبکههای اجتماعی را وسیلهای کرده تا حرفهای
خود را در جامعه پخش کند .این حرفها به گوش مسئوالن ما
میرسد و آنها هم میتوانند یک هشداری به رئیسجمهور سابق
بدهند و تعجب میکنم چرا یک زنگ خطری برای احمدینژاد
به صدا درنمیآورند و اخطاری به او نمیدهند .ایشان به یک
شهرستان یا حتی در مسجدی که می روند هر سخنی که
میخواهند بیان میکنند و هیچ تذکری هم دریافت نمیکنند.
اگر هر شخصی بهجز احمدینژاد این صحبتها را میکردند
بیشک تحت پیگرد قرار میگرفت و مساله بسیار اهمیت پیدا
میکرد .جامعه ما نیاز به یک سرمایه عظیم اجتماعی دارد تا مردم
به یکدیگر و همچنین بخشهای مختلف کشور اعتماد داشته
باشند .مردم ما حتی به یکدیگر در رابطههایی که دارند ،اعتماد
کافی ندارند و یکی از راههای جلب اعتماد مردم این است که باید
دستگاههای تصمیمگیر برای حضور کاندیداها در انتخابات یک
چهارچوبی در نظر بگیرند و براساس یک اصولی در انتخابات
شرکت کنند .اینکه کاندیداها به صورت قانونی در انتخابات
بررسی صالحیت شوند ،باعث دلگرمی مردم و شرکت کردن
آنها در انتخابات میشود .نگاه به بررسی صالحیت کاندیداها
در انتخابات با توجه به شرایط زمانی نیاز به تغییر روش دارد تا
مردم پای صندوقهای رای بیایند و در انتخابات شرکت داشته
باشند .اگر شرایط عادی در جامعه وجود داشته باشد و کاندیداها
براساس یک ضوابط و معیارهای قانونی تاییدصالحیت شوند
و استانداردهای مشخصی برای حضور کاندیداها در انتخابات
وجود داشته باشد ،قطعا از جناح اصالحطلبان و اصولگرایان
کاندیداهای موردعالقه خود را پیدا میکنند .بخشی از مردم
ما اطمینان ندارند که کاندیدای موردنظرشان تاییدصالحیت
شود و همین مساله باعث میشود که داوطلبها کمی نسبت به
آینده دلسرد شوند .نخبگان با گفتوگوهایی که میکنند در حال
تالش هستند تا همه سالیق مختلف در انتخابات حضور داشته
باشند و مردم نیز در انتخابات پرشور شرکت کنند .در آن صورت
قاعدتا جامعه ما به شخصی در انتخابات ریاستجمهوری رای
خواهند داد که صداقت و راستگویی داشته باشد و شب و روز در
حال خدمت به مردم باشد .مردم بهراحتی متوجه میشوند که
صحبتهای برخی مسئوالن سابق درست نیست و با واقعیتهای
درونی گوینده نیز تفاوت بسیار دارد.

سال سوم
شماره 883

آرمان ملی :رئیسجمهور در جلسه شورای فناوری
اطالعات اظهار کرد :سامانه جامع تجارت کار بسیار بزرگی
است و از االن در دسترس همه فعاالن قرار میگیرد .این
سامانه میتواند جلوی برخی از مفاسد را بگیرد .ایسنا
نوشت ،حسن روحانی گفت :هدف ما از این سامانه این
است که جلوی سوءاستفاده ها گرفته و فعالیت های
بازرگانی کامال شفاف شود 70 .درصد این سامانه جامع
امروز افتتاح شده است .امیدواریم در  11بهمن امسال
شامل تکمیل این سامانه باشیم .این سامانه جزو آرزوهای
دولت و مورد تاکید رهبری بود و این سامانه میتواند
کار را برای مبارزه با قاچاق تکمیل کند .وی با اشاره به
اهمیت وعده دولت درباره راهاندازی این سامانه گفت:
این سامانه هم برای اینکه تجار و بازرگانان ما بهراحتی
به سامانه تجارت و همزمان سامانه بانک مرکزی و
گمرکات و حتی بیمه و امثال اینها دسترسی داشته
باشند ایجاد شد .ما در یک پنجره واحد این خدمات را ارائه
میکنیم .رئیسجمهور افزود :این باعث میشود فردی
که میخواهد کاالیی را وارد کند –بهخصوص کاالهای
اساسی و ضروری که برای ما مهم است -بتواند بهراحتی
با ورود به این سامانه ثبت سفارش کند و از طریق آن
مجوزها و تاییدیههای الزم اخذ شود و از طریق همین

سامانه تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی داده شود و
در ادامه اقدامات الزم برای خرید کاال و ورود به بنادر و
گمرکات انجام شده و باالخره به بازار عرضه شود .روحانی
ادامه داد 70 :درصد این سامانه جامع افتتاح شده و در
اختیار است۳0 ،درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه
انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی ،بنادر و گمرکات
است به این سامانه متصل میشود .اما برخی انبارهای
مربوط به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی
هست که تصمیم این جلسه این است که اقدامات الزم
برای اتصال انبارها تا بهمنماه در دهه مبارک فجر انجام
بگیرد .وی اظهار کرد :امیدواریم  11بهمن  ۹۹شاهد
تکمیل این سامانه با الحاق همه انبارها به آن باشیم و این
سامانه تحول بزرگی ایجاد میکند .رئیسجمهوری با
بیان اینکه این سامانه یک تحول بزرگی را ایجاد میکند،
تاکید کرد :این سامانه فعال در زمینه واردات کاالهای
خارجی و صادرات کاالهای داخلی خدمات میدهد.
تا پایان سال در زمینه تولیدات داخلی به تدریج این
سامانه تکمیل میشود و در مراحل مختلف ،امیدواریم
اقدامات الزم برای تجهیز این سامانه مهم انجام گیرد.
روحانی از افتتاح دو سامانه مهم دیگر در مراسم دیروز
خبر داد و گفت :در حوزه مدارک تحصیلی آموزش و

پرورش سامانه ای افتتاح شد که مانع سوءاستفاده و
جعل مدارک آموزش و پرورش خواهد شد و بهراحتی
مدارک ابتدایی و متوسطه افراد در این سامانه قابل
مشاهده است .رئیسجمهوری افتتاح سه سامانه مربوط
به بخش اقتصاد و دارایی ،پرداختها از جمله پرداخت
سود سهام و مجامع را یادآور شد و افزود :همانطور که
می دانید برای اینکه افراد سود سهام خود را دریافت
کنند باید کارهای زیادی انجام دهند و فرم درخواست
پر کنند اما با ایجاد این سامانه ها ،این مراحل حذف
میشود و افراد بهراحتی روحانی با بیان اینکه اقدامات
دولت الکترونیک از اول ضرورت دولت یازدهم و دوازدهم
بود ،یادآور شد :از یک سال پیش تاکنون و بعد از شیوع
بیماری کرونا ،این ضرورت دوچندان شد .یکی از راههای
مقابله با کرونا این است که خدمات را الکترونیکی کنیم
و امروز مطرح شد که دولت از پنجهزار و  700خدمتی که
به مردم ارائه میکند ،سه هزار و هفت خدمت میتواند
به صورت الکترونیکی ارائه شود .رئیسجمهوری با بیان
اینکه االن بخش بزرگی از خدمات دولت به صورت
الکترونیک به مردم ارائه میشود ،گفت :بقیه خدمات
دولت هم باید الکترونیکی شود زیرا این کار موجب رفاه
مردم ،صرفه جویی در وقت و هزینه ها و جلوگیری از
فساد میشود .با دولت الکترونیک ،در بسیاری از موارد
دقت و امنیت کارها باال میرود .وی تصریح کرد :در این
جلسه تاکید شد امن بودن سامانهها برای جلوگیری از
سوءاستفاده احتمالی یک اصل است .روحانی با اشاره
به اینکه با دولت الکترونیک ،در بسیاری از موارد دقت و
امنیت کارها باال میرود ،افزود :جلوگیری از سوءاستفاده
دیگران و حفاظت این سامانه برابر حمالت احتمالی و
حفظ حریم خصوصی مردم به عنوان اصولی است که مورد
توجه خواهد بود .رئیسجمهوری افزود :سامانه جامع رفاه
ایرانیان هم در این جلسه تصویب شد که اقداماتش انجام
و این سامانه هم بهزودی تکمیل میشود که این سامانه در
سخنرانی اخیر رهبری مورد تاکید ایشان بود.

اسحاق جهانگیری در اجالس شانگهای:

نهادهای بینالمللی در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند

..
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ماجرایاهداینشان
خدمتبهشهید
فخریزاده

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :ما
شهید فخریزاده را سرمایه تمام ملت
ایران میدانیم اما کسانی که جز از عینک
منافع جناحی ،توان مشاهده و تجزیه و
تحلیل اتفاقات و موضوعات را ندارند،
ظاهرا فراموش کردهاند که این شهید
بزرگوار در سالهای گذشته عضوی از
دولت تدبیر و امید بوده است .حضور
اثربخش ایشان در راس موثرترین بازوی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
گام بلندی در راستای شایستهساالری
بوده و حاال به جای اینکه دولت برای
استفاده از قابلیت ها و توانمندی های
این شهید قدر ببیند ،در مظان اتهامات
ناروا و شایعات بی اساس قرار گرفته
است .محمود واعظی افزود :از نتایج
عجیب این عملیات روانی غیرمسئوالنه،
یکی این است که شهید بزرگواری که
عضوی از دولت بوده و همزمان با تیم
مذاکره کننده ،به دلیل نقش آفرینی
در توسعه و بالندگی صنعت صلحآمیز
هستهای ،نشان درجه دو خدمت از دست
رئیسجمهور دریافت کرده است( .این
مساله به دلیل مالحظات امنیتی در آن
زمان رسانه ای نشد) را مخالف دولت
بازنمایی میکنند و شهادت مظلومانه او
را به برجام ربط میدهند.

کرهجنوبیمنابعارزی
ایرانراآزادکند

یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بینمنطقهای برای مقابله با تحریمها

آرمان ملی :معاون اول رئیسجمهور بعدازظهر
دیروز در نوزدهمین اجالس شورای نخستوزیران
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که
به میزبانی کشور هند و از طریق ویدئوکنفرانس
برگزار شد اظهار داشت :در دنیای پرمخاطره امروز،
نهادهای منطقه ای یکی از موثرترین سازوکارهای
مدیریت و حل و فصل مسائل منطقه ای ،جهانی و
حتی ملی هستند .به این اعتبار ،اعضای سازمان
همکاری شانگهای می توانند با بهره گیری از
ظرفیت ها و فرصت های وسیع همکاری های
چندجانبه ،نقش مهمی در توسعه و پیشرفت ایفا
کنند .ایسنا نوشت اسحاق جهانگیری گفت :با
پایان جنگ سرد ،چندجانبه گرایی از سوی برخی
از کشورها به ویژه آمریکا با چالش جدی مواجه
شده است .برجام که بهعنوان یکی از دستاوردهای
مهم دیپلماسی بینالمللی دهه اخیر است ،باوجود
رویکرد برجام ستیزانه و خروج غیرقانونی دولت
ترامپ و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور ما و
بیعملی کشورهای اروپایی عضو ،بهواسطه سیاست
صلحطلبانه و صبر راهبردی ایران و با حمایت اعضای
جامعه بینالمللی ،از جمله اعضای سازمان همکاری
شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون
پایدار مانده است .هرچند ایران منفعت قابلتوجهی
از اجرای آن نبرده است اما همچنان برای تقویت
رویکرد چندجانبه گرایی ،درصدد بازگشت توازن
و تعادل در انجام تعهدات طرفین به این توافق
بین المللی است .وی افزود :با کمال تاسف یکی از

ابزارهایی که دولت آمریکا همواره از آن برای اعمال
فشار بر کشورهای مستقل بهره میبرد ،تحریمهای
غیرقانونی و ظالمانه ای است که در نهایت مردم
کشورها را هدف قرار میدهد .ابزار مهم این کشور
در پیشبرد سیاست تحریم ،استفاده از سازوکارهای
بانکی و دالر است .از آنجایی که اعمال تحریمهای
یکجانبه آمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد
جهانی محسوب می شود و می تواند برای هر رقیب
سیاسی یا اقتصادی این کشور نیز تکرار شود ،جای
آن دارد که سازمان همکاری شانگهای برای خنثی
کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب
اتخاذ کند .جهانگیری بیان کرد :بهترین راه مقابله در
این خصوص ،یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین
منطقهای است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را
از چرخه تحریمهای ظالمانه خارج کند و زمینههای
الزم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقهای
با استفاده از پولهای ملی یا تعریف ارز واحدی فراهم
آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دالر
در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد .همچنین
میتوان با تاسیس مرکز ترانزیت و حملونقل منطقهای
در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ،زمینه تسهیل
و توسعه همکاری های اقتصادی را بیش از گذشته
فراهم کنیم .معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد :ترور
سال گذشته قهرمان ملی کشور ما در مبارزه با تروریسم،
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر
شهید دکتر محسن فخریزاده از دانشمندان و مدیران
حوزه دفاعی کشورمان ،نمونه های بارز به کارگیری

ابزار تروریسم دولتی ،علیه ایران است .انتظار داریم
نهادهای بین المللی ،منطقه ای و دولت ها در برابر
تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن آن،
مانع از تکرار این دست اقدامات ضدانسانی شوند .البته
ایران در فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ
قاطع و حسابشده خواهد داد .جمهوری اسالمی ایران
امنیت و ثبات کشورهای منطقه و همسایگان را امنیت
و ثبات خود میداند و از برقراری صلح در منطقه قرهباغ
استقبال میکند .ما با جمهوری آذربایجان و جمهوری
ارمنستان مرز مشترک و اشتراکات فراوان تاریخی
داریم ،امیدواریم پایان درگیری نظامی در این منطقه،
آغازی برای شکوفایی اقتصادی آن باشد .ایران آمادگی
دارد تا با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی خود بهویژه
در حوزه ترانزیت و انرژی در بازسازی مناطق جنگزده
مشارکت کند .جهانگیری تصریح کرد :ایران با عنایت به
موقعیت جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و اقتصادی ویژه
خود که پیونددهنده مناطق گوناگون از جمله آسیای
مرکزی و قفقاز ،آسیای غربی و خاورمیانه است و بین
دریاهای مهم خزر در شمال و خلیج فارس و دریای
عمان در جنوب واقع شده ،آمادگی دارد به عنوان
یکی از کانونهای غنی انرژی و شاهراههای مواصالتی
منطقه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از جمله انتقال
و صادرات انرژی و ترانزیت کاال همکاری کند .به این
منظور ،بهرهبرداری از ظرفیت بندر چابهار در جهت
رونق کریدور شمال -جنوب ،سی پَک و ابتکار «یک
کمربند ،یک راه» چین میتواند مورد توجه قرار گیرد.

گزارش«آرمان ملی» از مراسم تشییع دانشمند هستهای:

شهید فخریزاده درکنار شهید شهریاری آرام گرفت
وزیر دفاع :هیچ جنایتی بیپاسخ نخواهد ماند

آرمان ملی -پیکر دکتر محسن فخریزاده دانشمند هستهای و رئیس مرکز
پژوهش و نوآوریهای دفاعی وزارت دفاع که بعدازظهر جمعه به دست تروریستها
به فیض شهادت نائل آمد بود روز گذشته به خاک سپرده شد .پیکر این شهید سرافراز
صبح روز یکشنبه پس از ورود به مشهدالرضا از طریق فرودگاه بینالمللی شهید
هاشمینژاد برای طواف به حرم رضوی منتقل شد و بر دستان خادمان امام هشتم
تشییع و دور مضجع شریف رضوی طواف داده شد .پس از آن پیکر این شهید بعد
از طواف حرم رضوی به قم برده شد و پس از انجام طواف در حرم حضرت معصومه
(س) ،آیتا ...حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر ایشان نماز اقامه کرد .پیکر
شهید فخریزاده عصر یکشنبه به تهران منتقل شد و در حرم مطهر امام خمینی با
حضور آیتا ...سید حسن خمینی در حرم مطهر طواف داده شد تا صبح دیروز دوشنبه
که تشییع پیکر این شهید از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آغاز و با حضور
خانواده شهید فخریزاده ،امیر حاتمی ،وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی
و مقامات کشور در صحن امامزاده صالح(ع) و در جوار مزار شهید شهریاری آرام گرفت.
در این مراسم بعد از ذکر مصیبت توسط ذاکر اهلبیت مهدی رسولی ،رئیس سازمان
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ،پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت شهید
فخریزاده را قرائت کرد .در این مراسم سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل
سپاه پاسداران ،سردار حسین اشتری ،فرمانده نیروی انتظامی ،سردار حاجیزاده،
فرمانده هوافضای سپاه ،سردار پاکپور ،فرمانده نیروی دریایی سپاه ،اسماعیل قاآنی،
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،حضور داشتند که برخی در این مراسم به
سخنرانی پرداختند.
هیچ جنایتی بیپاسخ نخواهد ماند
وزیر دفاع با اشاره به ترور شهید محسن فخریزاده اظهار داشت :دشمن بهخوبی
میداند هیچ جنایتی در نزد ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند و ما حتما جنایتکاران
را تعقیب میکنیم و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد .امیر سرتیپ امیر
حاتمی در مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخریزاده که در ستاد این وزارتخانه
برگزار شد ،طی سخنانی گفت :اگر دشمنان رذیالنه دست به این جنایت نزده بودند
و خون شهید عزیز ما را نریخته بودند ،چه بسا او در گمنامی از این دنیا میرفت .امروز
شهید عزیز ما که فقط الگوی شاگردان خودش بود ،یک شخصیت جهانی است و
همه کسانی که پای در راه او میگذارند ،یک الگوی جدید دارند .وی با تاکید بر اینکه
دشمنان بدانند این اولین شکست آنهاست ،تصریح کرد :اگر شهید ما را کشتند که

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با یو جانگ هیان ،سفیر
کرهجنوبی در تهــران دیدار و گفتوگو
کرد .حجتاالســالم ذوالنوری با تاکید
بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی به عنوان
ابزاری تاثیرگذار در تقویت مناســبات
دوســتانه جمهــوری اســالمی ایران
و کرهجنوبی گفت :مجالس دو کشــور
نقش مهمی در سیاست خارجی دارند
از این رو مجلس جهت تقویت و تحکیم
همکاریهای فیمابین عزم جدی دارد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد
با اشاره به مسدود شدن منابع ارزی ایران
در بانکهای کره جنوبــی عنوان کرد:
مسئوالن ذیربط کشورمان در حال تالش
برای تسهیل روند آزادسازی منابع ارزی
هستند،ازدولتکرهجنوبیانتظارمیرود
هر چه سریعتر برای آزادسازی منابع ارزی
حاصل از فروش قانونی نفت ایران اقدام
عملی کند .وی تصریح کرد :کرهجنوبی
نباید دنبالهروی سیاســتهای آمریکا
باشد ،آزادســازی منابع ارزی جمهوری
اســالمی ایران اراده جــدی دولت کره
جنوبی را میطلبد.

توضیحاتدربارهطرح
اقدامراهبردیبرایلغو
تحریمها

فرمانده کل سپاه :دشمنان منتظر انتقام ما باشند

نامش از بین برود ،او بلندآوازه شد .شکست دوم آنها این بود که بگویند شهید عزیز ما
در راه منافع ملت ایران گام برنمیدارد و با رمز هستهای میخواستند این کار را بکنند،
اما این باعث افتخار وزارت دفاع و نیروهای مسلح و مردم است .امیر حاتمی تصریح
کرد :دشمن بهخوبی میداند هیچ جنایتی در نزد ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند و ما
حتما جنایتکاران را تعقیب میکنیم و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.
دشمنان منتظر انتقام ما باشند
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه نیز در حاشیه مراسم تشییع
پیکر شهید محسن فخریزاده گفت :دشمنان منتظر انتقام ما باشند اما زمان ،مکان و
کیفیت عمل را ما تعیین میکنیم ولی اصل واکنش و مجازات عامالن و آمران به قوت
خود باقی است .همچنین سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
در حاشیه مراسم تشییع پیکر پاک شهید محسن فخریزاده اظهار کرد :تروریستها
و دشمنان اسالم میخواهند حرکت نورانی ملت ایران را متوقف کنند ،اما بدانند اگر
قرار بود این اتفاق بیفتد در این چهل سال که 17هزار شهید ترور دادیم این حرکت
متوقف میشد ،اما امروز شاهد ادامه حرکت ملت ایران هستیم .دشمنان ما از ترس
مرگ دست به خودکشی زدند و بدانند که قطعا تقاص خواهند داد .ملت ایران از انتقام
دست برنخواهد داشت .راه این شهید و دیگر شهدای ترور ادامه دارد و این شهادتها
رغبت و انگیزه دوستان و همکاران این شهید را برای ادامه راه او بیشتر خواهد کرد.
بیانیه سینماگران
در پی ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید فخریزاده ،جمعی از سینماگران با
صدور بیانیهای از این اقدام ابراز تاسف کردند .ترور شهید فخریزاده توسط عوامل
تروریستی رژیمصهیونیستی در کشور اندوه فراوانی را برای مردم شهیدپرور ما ایجاد
کرد .دکتر فخریزاده که از او به عنوان یکی از دانشمندان هستهای که اتفاقا در خط
مقدم تولید واکسن کرونا فعالیت داشته است یاد میشود ،یکی از چهرههای مطرحی
بود که دشمنان ملت در تالش برای کشتن او بودند .دیروز نیز جمعی از هنرمندان و
سینماگران نیز در پی ترور ناجوانمردانه این شهید دانشمند در بیانیهای عنوان کردند
که به این شخصیت برجسته افتخار میکنند .در متن این بیانیه آمده است« :خطاب
به تویی که نمیشناختمت؛ خبر ترور ناجوانمردانهات را شنیدیم و افسوس خوردیم
که چرا به قدر بدخواهان میهنمان تو را نمیشناختیم .کمی دیر شده ولی به پاس
یک عمر تالش علمی بیمنت و بینام و نشان برای اقتدار کشور عزیزمان ایران ،به تو
افتخار میکنیم .روحت شاد»

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از
حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی
و بحث و بررسی پیرامون طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها در جلسه
دیروز این کمیسیون خبر داد .مالک
شریعتی نیاسر بیان کرد :در این جلسه
که میزبان دکتر کمالوندی سخنگوی
ســازمان انرژی اتمی بودیم ،آخرین
تحوالت جاری در کشور بهخصوص
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران  -که دو
فوریت آن در صحن علنی مجلس به
تصویب رسیده بود و کلیات و جزئیات
آن نیز در روز گذشته در کمیسیون
امنیت ملی مصوب شد -مورد بحث
و بررسی قرار گرفت .وی افزود :آقای
کمالوندی نکاتی را بهصورت کلی در
این زمینه مطرح و توضیحاتی نیز در
خصوص مواد  1تــا  ۵این طرح ارائه
کردند .اعضای کمیسیون نیز نظرات
خود را درباره این طرح مطرح کردند
و نســبت به اینکه مواد این طرح که
مربوط به مباحث فنی حوزه هستهای
است اما در کمیسیون مورد بررسی
قرار نگرفته اعتراض داشتند.

خــــبر کوتــــاه

تماس تلفنی وزیر خارجه
افغانستان با ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان
در تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان
گفت وگو کرد .در جریان تماس تلفنی دیروز
حنیف اتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
افغانستان با دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان ،حنیف اتمر با ابراز همدردی و
تسلیت با دولت و مردم کشورمان ،اقدام تروریستی
روزجمعه را که منجر به شهادت دکتر فخریزاده
شد محکوم کرد و تروریسم در هر شکل آن را مردود
دانست .موضوعات دوجانبه از جمله مسائل مربوط
به سند همکاریهای جامع دو کشور ،افتتاح راهآهن
خواف  -هرات و همکاریها دو کشور در حوزه آبی از
دیگر موضوعات مورد گفتوگو و تبادل نظر وزرای
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
اسالمی افغانستان در این گفتوگوی تلفنی بود.

توضیحات درباره تمدید
قراردادهای اجاره مسکن
دادستان کل کشور در خصوص مصوبه تمدید
قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع کرونا
گفت :در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی
از جمله یک ساله بودن این دستورالعمل و
همچنین استثنا شدن افرادی که ملک استیجاری
آنها موردنیاز خود و بستگان درجه یک آنهاست،
تعیین شده است .حجت االسالم منتظری در
جلسه دیروز شورای عالی قضائی با اشاره به مصوبه
پیشین این ستاد درباره تمدید قراردادهای اجاره
مسکن در دوران شیوع کرونا گفت :در زمینه اجرای
این دستورالعمل استثنائاتی تعیین و به شورای حل
اختالف ابالغ شده که از جمله آنها یکساله بودن
این دستورالعمل و همچنین استثناشدن افرادی
است که ملک استیجاری آنها موردنیاز خود و
بستگان درجهیک آنها باشد.

زمان نشست کمیسیون مشترک برجام
اتحادیه اروپا در بیانیهای جزییات جلسه بعدی
کمیسیون مشترک برجام را اعالم کرد .اتحادیه
اروپا بیانیه ای درباره برگزاری جلسه بعدی
کمیسیون مشترک برجام منتشر کرد که در آن
آمده است :نشست کمیسیون مشترک برجام در
تاریخ 16دسامبر ( 26آذر) در وین برگزار خواهد
شد .بنابر این بیانیه :جلسه به ریاست هلگا اشمید
مدیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و
به نیابت از جوزف بورل مسئول ارشد سیاست
خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود .در این
جلسه نمایندگان کشورهای ایران ،فرانسه ،آلمان،
انگلیس ،روسیه و چین حضور خواهند داشت .در
ادامه این بیانیه آمده است :شرکتکنندگان در
این جلسه درباره اقدامات ادامهدار در راستای
حفظ برجام و چگونگی اطمینان یافتن از اجرای
کامل و موثر توافق از طرف تمامی اعضا از جمله
آمادگی برای نشست در سطح وزرا گفت وگو
خواهند کرد.

بازداشت  ۱۰وکیل و کارچاقکن
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه
گفت که اخیرا در حوزه دیوان عدالت اداری 10
وکیل و کارچاقکن ،در استان آذربایجان شرقی
 14وکیل ،کارچاقکن و کالهبردار و در استان قم
نیز  ۳نفر از وکال و کارکنان دستگاه قضا بازداشت
شدهاند .حجتاالسالم عبداللهی در جلسه شورای
عالی قضائی به ارائه گزارشی درباره اقدامات صورت
گرفته در ماههای اخیر برای مقابله با کارچاقکنی
و اعمال نفوذ وکالی فاسد در دستگاه قضا پرداخت
و اعالم کرد :اقدامات این مرکز برای شناسایی و
مقابله با منافذی که این نوع افراد به واسطه آن به
دنبال فساد و تخریب دستگاه قضائی هستند ،ادامه
خواهد داشت.

همکاری اروپا با دولت بایدن
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در
بیانیه ای که به امضای اعضای ارشد آن رسیده
است ،خواستار همکاری اروپا با دولت جدید آمریکا
برای بازگشت به برجام شد .در بیانیهای مشترک
که به امضای اعضای ارشد آن رسیده است ،ضمن
اشاره به اینکه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد
ترامپ رئیسجمهور فعلی آمریکا در برابر ایران،
شسکت خورده است ،خواستار همکاری دولتهای
اروپایی با دولت جو بایدن رئیسجمهور منتخب
آمریکا برای بازگشت به توافق هستهای (برجام) و
تقویت آن شد .در این بیانیه آمده است :انتخاب جو
بایدن گشایشی برای تقویت روابط فرااقیانویسی
در زمینه مسائل مهم امنیتی از جمله درباره ایران
ایجاد میکند .دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا
که در طی چهار سال گذشته تالش زیادی برای
حفظ توافق هستهای کردهاند ،اکنون بهوضوح از
دولت آینده بایدن و ایران میخواهند که سریعا به
پایبندی کامل نسبت به توافق بازگردند.

هشدار اسرائیل به شهروندانش
شبکه الجزیره اعالم کرد که رژیمصهیونیستی از
ترس انتقام ایران به شهروندان خود گفته است که
به امارات و بحرین سفر نکنند .شبکه قطری الجزیره
اعالم کرد که رژیمصهیونیستی از ترس انتقام ایران
به شهروندان خود هشدار داده است که به امارات و
بحرین سفر نکنید .پیش از این شبکه العالم به نقل
از منبع آگاه از دست داشتن رژیم صهیونیستی در
ترور محسن فخریزاده خبر داد و اعالم کرد که این
عملیات به وسیله سالح اسرائیلی انجام شد و از
طریق ماهواره کنترل میشد.

گفت وگو

دیاکوحسینیدرگفتوگوبا«آرمانملی»:

طرح مجلس باعث نزدیکی
روسیه و چین به آمریکا میشود
طرح نمایندگان کمک به پایان دادن
برجام است
طرح بهارستان به لغو تحریمها منجر
نمیشود

آرمان ملی -علیرضا
پورحسین :طرح مجلس
که این روزها پرسروصدا شده
است ،بهدنبال کاهش ارتباط
با آژانس بین المللی اتمی و
در صورت رفع نشدن تحریمها ،خروج از برجام است.
شهادت فخریزاده بر بررسی دو فوریت طرح اقدام
راهبردی سایه افکنده بود و در فضای اندوهگین
ازدست دادن دانشمند هسته ای کشور مجلس به
دنبال انتقامی قاطع از عامالن ترور بودند؛ انتقامی که
از دید بهارستانیها با خروج از  NPTو در نهایت برجام
میتواند سرسختانه باشد .این در حالی است که همین
برجام بعد از خروج آمریکا از این معاهده ،توانست
تحریمهای تسلیحاتی ما را لغو کند و آمریکا نتوانست
دنیا را برای ادامه تحریمهای تسلیحاتی با خود همراه
کند؛ شکستی که انزوا و تحقیر بسیاری برای دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا به همراه داشت .از سویی
با شکست ترامپ در رقابت انتخاباتی  2020و نزدیک
شدن به زمان بازگشت آمریکا به برجام شاهد تالش
دشمنان ایران برای ایجاد تنش در منطقه هستیم
تا مانع اجرای دوباره برجام و رفع تحریمها شوند.
از سوی دیگر ،بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز
معتقدند رژیمصهیونیستی که نقش کلیدی در اجرای
ترور دانشمندان هستهای ما از گذشته تا امروز داشته
در تالش است تا قبل از پایان ریاستجمهوری دونالد
ترامپ ،ایران را در شرایط سخت تحریمهای اقتصادی
و جنگی قرار دهد .امری که این طرح میتواند کار را
برای ایران سختتر کند .در راستای بررسی این مساله
«آرمان ملی» گفتوگویی با دیاکو حسینی ،تحلیلگر
ارشد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
داشته است که در ادامه میخوانید.
اقدام مجلس آیا میتواند گرهگشا بوده و
ایران را به اهداف خود نزدیک کند؟
این تصمیمی که مجلس گرفته است و طرحی که
میخواهد به تصویب برساند اما و اگرهایی متوجه آن
است .مجلس در عنوان آورده است که طرح راهبردی
برای لغو تحریمها که نشاندهنده این است که این
طرح با هدف لغو تحریمها در دستورکار مجلس قرار
گرفته است .منطقا باید این طرح چنین نتیجهای را در
پی داشته باشد و زمانی که مفاد این طرح را میخوانیم
از جمله افزایش میزان غنیسازی به 120کیلوگرم،
این سوال را ایجاد میکند ،که قبل از برجام که ایران
پروتکل الحاقی را اجرا نمیکرد و غنیسازی باالی
20درصد را انجام میدادیم و دهها کیلوگرم اورانیوم
غنیشده  20درصد را در اختیار داشتیم ،آیا آن زمان
تحریمها با این اقدامات لغو شد؟ مشخصا خیر .اگر
این ابتکار میتوانست کمک کند تا تحریمهای لغو
شود دیگر نیازی به برجام و مذاکرات نبود و همان
وقت باید تحریمها لغو میشد درحالیکه ایران بدون
اجرای پروتکل الحاقی و با دارا بودن مواد غنیشده
بسیار ذیل فصل هفت شورای امنیت و تحریمهای
چندجانبه شورای ملل متحد بودیم و به همین علت
بود که به سمت مذاکره حرکت کردیم .بازگشت به
آن نقطه ،کمک صددرصدی طبق تجربه تاریخی به
ایران نخواهد کرد.
طرح مجلس مبنی بر خروج از پروتکل
الحاقی ر ا چگونه ارزیابی میکنید؟
طرح مجلس کمک به پایان دادن برجام است،
کمک می کند به اتحاد بیشتر اروپا با آمریکا و
سبب می شود تا حتی چین و روسیه نیز به سمت
ایاالتمتحده بروند و در فشارها با آنها همکاری کنند.
طرح مجلس طرحی است با عنوانی که خواسته این
عنوان هم برآورده نمیشود و از این مهمتر اتحاد در
مقابل ایجاد میکند ،زیرا آنها به دنبال این هستند
ایران مطابق میل آنها رفتار کند و آنها برنامه های
حقوقی الزم را برای به تعویق انداختن لغو تحریمها
در دستورکار قرار خواهند داد .بنابراین این تصمیمی
است که میتواند در این مقطع زمانی گرفته شود و
قاعدتا کمک در حد مطلوب به لغو تحریمها نخواهد
کرد و حتی به حفظ تالشها و مقاومتهای کشور
نیز کمک چندانی که انتظار میرود .ما در سه سال
گذشته مقاومتهای زیادی انجام دادیم و عمال نباید
این تالشها تحت الشعاع قرار بگیرند.
بهترین واکنش ایران پس از تحوالت اخیر
چه می تواند باشد و باید به عنوان جایگزین
خروج از پروتکل الحاقی چه اقداماتی صورت
گیرد؟
برخی بر این باور هستند که طرح مجلس یک
اقدام مناسب است .اگر ایران به صورت داوطلبانه
پروتکل الحاقی را اجرا میکرد به این علت نبود که
مسئوالن و دانشمندان ایرانی را ترور نکنند .اگر ایران
غنیسازی را محدود کرد و یک توافق چندجانبه در
قالب برجام را پذیرفت به این علت نبود که ما ترس
داشتیم .بنابراین این یک تناسب بندی دقیقی
نیست .رژیم صهیونیستی پشت این ترور بوده و
مشخصا هدف آنها حذف شهید فخریزاده و ایجاد
اخالل در برنامهها بوده است .باید توجه داشت که با
توجه به نقش برجسته ایشان در پیشرفت صنعت
دفاعی اما شهادت ایشان به برنامههای ایران نباید
خللی وارد کند .ایران کار خود را ادامه خواهد
داد .عدهای در ایران با جناحگیری سیاسی تحلیل
میکنند آن هم مسائل اصلی را که میتواند به نفع
بدخواهان تمام شود .نابود کردن برجام و دشوار
کردن مسیر دیپلماسی مشخصا از جمله اقداماتی
است که باید به وقت خودش اتخاذ شود .از سوی
دیگر ،آنها حتی به دنبال دشوار کردن بازگشت
آمریکا به برجام نیز بودند .این نقشه بزرگ ترور باید
بهصورت کلی مشاهده شود .در این تصویر بزرگ
اخالل و سختتر کردن حل مشکالت است .ایران
باید در این مرحله دقیق عمل کند و انتقام سخت
باید گرفته شود ،اما با خویشتنداری .پاسخها باید
با ظرافت و در زمان و با کیفیت مناسب داده شود
به صورتی که به راهبرد کشور در سیاست خارجی
ضربه وارد نکند .طرح مجلس کمک مدنظر را در
کوتاهمدت به دنبال نخواهد داشت.
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فائزه هاشمی :حزب اتحاد پدرخوانده است ،نه کارگزاران

چالش پدرخوانده در جريان اصالحات
مجمع روحانیون نسبت به دیگران برجستگی ویژهای ندارد

آرمان ملی -مطهره شفیعی :پدرساالر
کیست و چه جریانی مدعی این جایگاه در جریان
اصالحات است؟ این سوالی است که در هر مقطع
پاسخهای متفاوتی به آن داده میشود اما برخی که از
تصمیمات و مواضع حزب کارگزاران نگران هستند،
سالهاست این جریان را پدرساالر نامیده و مینامند.
واژه «پدرساالر» بار منفی ندارند و به معنای فرد یا
جریانی است که توان راهبری و تصمیمگیری برای
این جریان را دارد اما برخی اوقات بهویژه پس از
شکستهایسیاسیوانتخاباتیاستکهمیخواهند
یک جریان یا حزب را مقصر بنامند تا از بار تقصیرات
خودشان کم کنند .در چنین شرایطی یک جریان
یا حزب را پدرساالر می نامند که با عملکردش
سبب شکست همه اعضای جریان شده است .حزب
کارگزاران سازندگی بارها از سوی اصولگرایان و حتی
برخی اصالحطلبان پدرخوانده نامیده شد و هنوز
هم میشود.
حمله همهجانبه به کارگزاران
اما چرا مخالفان حزب کارگزاران به این حزب
عنوان پدرخوانده دادند؛ ریشه این نامگذاری به
مخالفت ریشه ای دلواپسان با آیت ا ...هاشمی
بازمیگردد .اعضای حزب کارگزاران شامل فرزندان
و افراد نزدیک به آیتا ...هستند بنابراین دلواپسان
این ادعا را داشتند که مواضع و تصمیمات این حزب
با تایید آیتا ...اجرا میشود .همین دشمنی با مرحوم
هاشمی زمینهساز هجمههای طوالنی دلواپسان
اصولگرا به حزب کارگزاران شده بود اما در سوی
دیگر میدان برخی اصالحطلبان هم بودند که لقب
پدرخوانده با معنی منفی را درباره حزب کارگزاران
بهکار برده و میبرند که دلیلش تصمیمات این حزب
درباره موضوعات سیاسی است که امکان دارد کمی با
مواضع دیگر احزاب اصالحطلب متفاوت باشد .مانند
انتخابات مجلس یازدهم که احزاب اصالحطلب بجز
کارگزاران از ارائه لیست و شرکت در آن انتخابات
خودداری کردند اما کارگزاران از حضور این حزب در
انتخابات مجلس خبر داد .پس از آن انتخابات بود که
برخی مدعیان اصالحطلبی حزب کارگزاران را عامل
تفرقه در جریان اصالحات نامیدند و خواستار آن
شدند که این حزب که به اعتقاد آنها تکرو است ،نقش
پررنگی در تصمیمات جریان اصالحات نداشته باشد.
تفاوت دیدگاه حزب کارگزاران با احزاب اصالحطلب

عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

دیگر در آن است که بر اعتدال تاکید زیادی دارد و
معتقد است که گاهی باید برای کسب نتیجه بهتر
چشم بر کاندیدای اصالحطلب بست و از کاندیدای
میانهرویی حمایت کرد که احتمال پیروزی بیشتری
دارد.
روایت فائزه از پدرخواندگی کارگزاران
آنچه امروز در جریان اصالحات می گذرد
تاییدکننده تصویب نظرات کارگزاران نیست بلکه
احزاب دیگر در این عرصه تصمیم گیر هستند
اما در موضع شکست است که حزب کارگزاران
مقصر میشود .دیروز فائزه هاشمی عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران چنین به این موضوع اشاره
کرد« :کارگزارانی که چندین سال است تقریبا در
جریان اصالحات تصمیمگیر موثر نیستند چگونه
میخواهند نقش پدرساالری را ایفا کنند .با این
نظر موافق نیستم .درست است که وزرا یا معاونان
بابا این حزب را تاسیس کردند و شعارها و اهداف
حزب کارگزاران از تفکرات توسعهای بابا بود ،ولی به
خاطر ندارم که بابا به آنها گفته باشد این کار را کنید
یا نکنید ،مگر اینکه خودشان مشورت میکردند و
بابا هم نظر خودش را میگفت ،اینطور نبود که این
حزب توسط بابا هدایت شود ».وی ادامه داد« :اینکه
کارگزاران نقش پدرساالرانه را در جریان اصالحات
بازی می کنند درست نیست .جریانی که پدرساالر

است حزب اتحاد ملت است که نزدیک ترین به
آقای خاتمی است ،جریان اصالحات را آقای خاتمی
رهبری میکند و ایشان هم بیشتر تحتتاثیر نظرات
و افکار این حزب است .مواردی بوده که کارگزاران
با ایشان در یک موضوعی بحث کردهاند ،پیشنهاد
دیگری دادهاند اما ایشان بدون منطقی آن را قبول
نکرده یا منطق ضعیفی داشته که قابل قبول نبوده
است .به نظرم اینگونه که می گویید نیست ».از
هاشمی سوال شد« :منبع مالی حزب کجاست؟ آیا
آن هم وابستگی به خانواده آیتا ...دارد؟» که او پاسخ
داد« :خیر ،معموال دبیرکل تامین مالی میکند،
اعضای حزب حق عضویت پرداخت میکنند و اگر
دستشان برسد کمک هم میکنند ».سوال بعدی
از هاشمی این بود که جایگاه کارگزاران در جریان
اصالحات کجاست؟ شما خودتان کارگزاران را مدرن
یا معتدل یا کامال اصالحطلب میدانید؟ و او چنین
پاسخ داد« :دوره به دوره فرق میکند .کارگزاران یک
حزب اصالحطلب است ،از زمان تاسیس به دنبال
توسعه بوده ،یک گروه تکنوکرات هستند که از نظر
من به همین دلیل بهترین است ،چون اعضای آن
مدیرانی هستند که معموال واقعبینانه و بهدور از شعار
و احساسات و سیاستزدگی فکر و عمل میکنند.
البته این را نیز بگویم که چند سالی است که مثل اکثر
احزاب اصالحطلب شاخصهای اصالحطلبی کمتر

«آرمان ملی» از وضعیت انتخاباتی اصالحطلبان گزارش میدهد

موفقیت در  1400در گرو مشارکت مردم
رئیس دولت اصالحات بیاید مشارکت رکورد میزند

آرمان ملی -حمید شجاعی :شاید بدبین ترین هواداران و
بدنه اجتماعی اصالحطلبان نیز فکرش را نمیکردند که با وجود آن
موفقیتهای پیدرپی در انتخابات مجلس  ۹4و سپس ریاستجمهوری
 ۹6و شوراهای شهر ،شرایط به نحوی پیش برود که بهیکباره همه چیز
زلزلهوار تا مرز خرابی پیش برود و امروز شاهد چنین شرایطی برای
اصالحطلبان باشیم .اما اصالحطلبان نشان دادهاند بنا به شرایط خود
را با وضعیت حاضر وفق دهند و درصدد تغییر برآیند .امروز نیز با وجود
در پیش بودن انتخابات حساس  1400اصالحطلبان درصدند که با
برنامهریزی مدون و دقیق و اقناع افکار عمومی موفقیتهای سابق
را بار دیگر در  1400تکرار کنند .در این راستا حجتاالسالم رسول
منتجب نیا ،دبیرکل حزب جمهوریت معتقد است« :حضور رئیس
دولت اصالحات در انتخابات  1400یک اتفاق ایدهآل است و اگر مردم
به این نتیجه برسند که نظام به فردی که بزرگ اصالحات است برای
حضور در انتخابات میدان داده است قطعا با اشتیاق فراوان در انتخابات
شرکت خواهند کرد و از نظر میزان مشارکت احتمال یک رکوردشکنی
خواهد بود».
توفیق اصالحطلبان در گرو تغییر شرایط
نارضایتیهای موجود در جامعه بهخصوص نارضایتیهای معیشتی
و کاهش امید مردم به تغییر در روندها و عملکردها باعث شده تا امروز
جامعه نگاه مثبتی به آینده پیش رو نداشته باشد .گویی اینکه مردم
بدین باور رسیدهاند که با وجود چنین شرایطی این جمله که همه چیز
از مسیر صندوق رای میگذرد و اگر طالب تغییر هستیم باید تغییر را با
حضور در انتخابات رقم بزنیم دیگر کارایی چندانی ندارد .با این حال آنچه
کورسویی از امید را در دل جامعه میتاباند و آنها را نسبت به آینده امیدوار

زمان وحدت و
یکپارچگی همه قواست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم در
رابطه با طرح دوفوریت مجلس برای اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها اظهار داشت :از ابتدا مخالف برجام و منتقد آن بودم
اما با توجه به شرایط فعلی کشور و نظام بینالملل و منافع
ملی ،میگویم که اکنون زمان خروج از برجام نیست .با توجه
به نقدهایی که به برجام دارم اگر همه کشورها از برجام خارج
شدند ایران نباید خارج شود ،به مصلحت نظام نمیدانم که
طرحی تهیه شود که نهایتا منجر به خروج از برجام شود.
سیدحسین نقوی حسینی در مورد تخریب دولت گفت:
وحدت قوا باید حفظ شود .به خدا به روحانی و وزرایش رای
ندادهام و همیشه به او نقد داشتم اما تخریب دولت چه سودی
برای منافع ملی کشور دارد ،آقایان نفع و سود تخریب دولت
را برای ما بیان کنند تا ما هم از همین راه برویم .اکنون زمان
وحدت و یکپارچگی همه قواست.

میسازد تجربه زندگی بهتر و رفاه نسبی است که در دوران گذشته
داشتند و خاصه در دولت اصالحات تجربه کردند .هرچند امروز به واسطه
برخی عملکردهای انتقادآمیز دولت که موجبات نارضایتی مردم را فراهم
آورده اصالحطلبان نیز به دلیل حمایت از دولت تا حدودی از نگاه مثبت
مردم فاصله گرفتهاند و همین امر نیز باعث شده تا آنها برای حضوری
موفق در انتخابات پیش رو جدای از برنامهریزی مدون ،دقیق و اتخاذ
سیاست انتخاباتی و کاندیدای اصالحطلب به بحث اقناع افکار عمومی
جهت حضور هر چه بیشتر در انتخابات همت گمارند .آنچه مسلم است
اگر مردم حضور باالیی در انتخابات داشته باشند اصالحطلبان میتوانند
به موفقیت خود امیدوار باشند .اما اگر مردم از انتخابات رویگردان شوند
و مثل سال  ۹8انتخاباتی حداقلی را تجربه کنیم ،میتوان گفت که پیروز
این انتخابات نیز جریان رقیب خواهد بود .با این حال برخی اقدامات
مثبت از سوی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم که میزانی از
رضایتمندی را در مردم ایجاد کند میتواند جامعه را نسبت به حضور در
انتخابات ترغیب سازد .از طرفی حضور کاندیداهای رایآور و بابرنامه
که بتوانند با برنامه و شعارهای مردمپسند در جامعه موج ایجاد
کنند میتواند اصالحطلبان را بار دیگر پس از 16سال بار دیگر
پاستورنشین کند .مهم اتخاذ سیاستهای درست وزیدن باد
موافق اصالحطلبان در شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
جامعه است.
اصالحطلبان به سمت گزینهای اجارهای نروند
یک فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه ما
نیرو های اصالح طلب باید مبنا و اصل را بر حضور در
انتخابات و نه تحریم بگذاریم ،اظهار داشت :باید به مساله

از رفتار هیجانی
پرهیز کنیم
یک فعال سیاسی اصولگرا درخصوص انگیزه های رژیم
صهیونیستی از ترور دانشمند هسته ای کشورمان ،گفت:
رژیمصهیونیستی قصد دارد با اعمال اینچنینی ابراز وجود کند و
زنده بودن خود را نشان دهد .این رژیم میخواهد بگوید در مقابل
مردم و نظام جمهوری اسالمی ایستاده و برای ایجاد مزاحمت
در مسیر حرکت نظام باوجود همه مظلومنماییهای خود از هر
روش پلید و خشنی ،بهویژه خشنترین روش یعنی ترور و حذف
فیزیکی بهراحتی استفاده میکند .مهدی چمران بیان کرد :پاسخ
متقابل ما باید خیلی سنجیده باشد .در عین اینکه حتما باید پاسخ
دهیم اما این واکنش نباید هیجانی باشد و ما را به راههایی ببرد که
دشمن میخواهد و در آن مسیر برنامهریزی کرده و برای ما دام پهن
کردهاند .وی با تاکید مجدد بر اینکه حتما باید به این حادثه پاسخ
مناسب داده شود ،تصریح کرد :بدون اینکه هیجانزده یا دستپاچه
شویم باید پاسخی پرصالبت و قاطعانه به دشمن بدهیم.

در آنها دیده میشود ».دختر آیتا ...در واکنش به این
پرسش که یعنی به اصولگرایان گرایش پیدا کردهاند؟،
گفت :بیشتر در کنار حاکمیت قرار گرفتهاند .فائزه
هاشمی در پاسخ به اینکه االن نقش مجمع روحانیون
کجاست؟ آنها چقدر میتوانند این لیدری را به عهده
گیرند؟ گفت :اینها حزبی هستند مثل سایر احزاب
اصالحطلب ،برجستگی ویژهای ندارند که بخواهند
لیدر باشند یا دیگران آنها را بهعنوان لیدر بپذیرند.
کارگزاران پدرخوانده نیست
اعضای حزب کارگزاران بارها تاکید کردند که
پدرخوانده نیستند و خواستار آن شدند که برای
فرار از واقعیت ،این برچسب به آنها زده نشود.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران
میگوید« :ما از پدرخواندگي استعفا کردهایم اما
گویا این فرزندخواندهها هستند که این استعفا را
نميپذیرند .من خودم را ممکن است پدر بدانم ولي
پدرخوانده نميدانم» محمد هاشمی هم توضیح
میدهد« :زمانی عدهای میگویند که آقای هاشمی
پدر معنوی کارگزاران است ولی من این را قبول
ندارم و معتقدم هر حزبی مسئولیت کار خود را
دارد .آقای هاشمی در بدو تشکیل گروه کارگزاران
سازندگی رابط ما با رهبری بودند .مثال صحبت
کرده بودند که نظر رهبری موافق است که گروهی
بهعنوان کارگزاران تشکیل شود چون در سال 7۵هم
فضای انتخابات سرد بود .اما بعد از آن دیگر کاری به
کارگزاران نداشتند .حتی ما در دوره آقای هاشمی
کارگزاران را ثبت نکردیم و در دوره آقایخاتمی آن را
ثبت کردیم .من تصور میکنم که در ایران هیچ حزبی
نمیتواند پدرخوانده باشد ».محمد عطریانفر اما
توضیح کاملی دارد و گفته است « :اول باید پدرساالر
را تعریف کنیم ،اگر پدرساالر به این معنا باشد که
گروهی پشت صحنه در حال طراحی و ساماندهی
است؛ و دور از دسترس بوده و هدایتهای پشتپرده
را در اختیار دارد و از دیگران تحت عنوان ابزار در
عرصه سیاستورزی در خط مقدم ،استفاده میکند،
کارگزاران اینگونه نیست و این تلقی غلط است اما
اگر منظور شما از پدرساالر و پدرخوانده به این معنا
معطوف است که احیانا آنها انس و الفت و واقعبینی
و سرمایه ارتباطی بیشتری دارند و مذاکرهکننده
بهتری هستند ،از این جهت حزب کارگزاران میتواند
پدرساالر باشد».

مشارکت حداکثری مردم فکر کنیم .زمانی که مجموعه نظام مصمم
میشوند که انتخابات سالم و پرشوری را برگزار کنند ،باید امید و اعتماد را
به مردم برگردانند .شورای نگهبان نیز باید قانونی صالحیت کاندیداهای
اصالحطلب را بررسی کند .رویداد  24نوشت ،حجتاالسالم رسول
منتجبنیا با اشاره به احتمال ائتالف اصالحطلبان بر سر گزینه انتخابات،
اظهار کرد :به نظرم اگر عقیده داریم که تفکر اصالحطلبی برای اداره امور
کشور موثر است باید پای حرفمان بایستیم و از گزینه تماما اصالحطلب
حمایت کنیم .دبیرکل حزب جمهوریت افزود :رفتن به سمت گزینه
اجارهای ممکن است در مقطعی به عنوان یک ضرورت باشد ،اما نمیتواند
و نباید همیشگی باشد و صرفا برای زمان اضطرار است .وی ادامه داد :ما
باید تالش کنیم تا گزینهای را که واقعا اصالحطلب است و حسن و تفکرات
اصالحطلبی دارد و برای مدیریت کشور واجد شرایط است پیدا کنیم؛
اما باید توجه کنیم که مالک صرفا نباید اصالحطلبی باشد ،شایستگی و
داشتن ویژگیهای الزم هم بسیار حائز اهمیت است .منتجبنیا عنوان
کرد :اکنون بدترین اتفاق برای اصالحطلبان ایجاد اختالف است ،زیرا
هرگاه بر سر گزینهها به اختالف خوردند ضربه جدی به آنها وارد شد.
این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به برخی از گمانهزنیها
درخصوص حضور رئیس دولت اصالحات در انتخابات
ریاستجمهوری ،تصریح کرد :این اتفاق یک اتفاق
ایدهآل است و اگر واقعا آقایان به این نتیجه برسند که
این شرایط را فراهم کنند هم از نظر شایستگی و هم
از نظر میزان مشارکت باالی مردم ،اتفاق بسیار
خوبی رقم خواهد خورد .وی ابراز داشت :اگر
مردم به این نتیجه برسند که نظام به فردی
که بزرگ اصالحات است برای حضور در
انتخابات میدان داده قطعا با اشتیاق
فراوان در انتخابات شرکت خواهند
کرد .اگر نظام اجازه دهد و خود
ایشان هم تصمیم به ورود بگیرند،
از نظر میزان مشارکت احتمال یک
رکوردشکنی خواهد بود.

فتاح ارتباطی با جریان
اصالحطلب ندارد
دبیرکل مجمع ایثارگران اصالح طلب در واکنش به اظهارات
حمید ترقی مبنی بر تماس پرویز فتاح با رئیس دولت اصالحات
اظهار داشت :اینکه ترقی مدعی است فتاح با رئیس دولت اصالحات
دیداری داشته است ،تکذیب میشود .جواد امام گفت :اگر اصولگرایان
مالحظاتی دارند مبنی بر اینکه می خواهند فتاح را حذف کنند
ارتباطی به جریان اصالحات ندارد .فتاح هیچ نسبتی با جریان
اصالحات نداشته و ندارد .وی عنوان کرد :بنابراین دیداری بین
رئیس دولت اصالحات و فتاح صورت نگرفته از این رو بهتر است،
اصولگرایان تسویهحسابهای داخلی خودشان را روشنتر بیان
کنند و این موضوع را با این توهمات خودشان مرتبط نسازند .جواد
امام در این خصوص که تماس تلفنی برای عذرخواهی صورت گرفته
یا خیر تصریح کرد :تا جایی که بنده اطالع دارم چنین اتفاقاتی رخ
نداده اما بههرحال فتاح نیز هیچگاه چنین ادعایی نداشته است .اگر
فتاح صحبت کرده خودش باید نفیا یا اثباتا ،این موضوع را اعالم کند.

گــزارش

نماینده دادستان در دادگاه پورحسینی:

تعداد زیادی از واگذاریها
بدون تشریفات قانونی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میرعلیاشرف عبدا...
پوریحسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی جواهری برگزار شد .با توجه به شرایط ویژه
کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.
قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد :پرونده جهت
رسیدگی به اتهامات میرعلیاشرف عبدا ...پوری حسینی تحت نظر
و بررسی است .وی با اعالم رسمیت علنی بودن محاکمه گفت :متهم
پوریحسینی ،وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور
دارند .باللی ،نماینده دادستان گفت :عدم تعهد و تخصص مدیران و
در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن
اموال عمومی شده است .اصل 44برای رونق و جهش تولید و اقتصاد
است نه اینکه با واگذاریهای بیضابطه و بیتوجه و تعدی به اموال
مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم .وی بیان کرد :در پرونده
حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث ازبینرفتن
وجوه و اموال دولتی و عمومی شده و منجر به اخالل عمده در نظام
تولید و اقتصادی کشور شده است .نماینده دادستان :در زمان
پوریحسینی تعداد زیادی از واگذاریها بدون تشریفات قانونی
صورت گرفته است .موارد خصوصیسازیشده برمبنای نظریات
کارشناسیغیرمعتبروچندسالقبلازآنکهکارشناسیآنمنقضی
شده ،صورت گرفته است .وی افزود :سازمان خصوصیسازی
وظیفه نظارت پس از واگذاریها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی
از شرکتهای واگذارشده بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در
جریان اقدامات آنان قرار گیرد .در زمان پوریحسینی تعداد زیادی
از واگذاریها بدون تشریفات قانونی و بدون درنظرگرفتن قوانین
اصل  44صورت گرفته است ،این واگذاریها بدون کارشناسیهای
معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده
است .نماینده دادستان اضافه کرد :در واگذاری ،سازمان خصوصی
به اهلیت خریدار توجه نشده و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار
شده است .نماینده دادستان اضافه کرد :پوریحسینی رئیس
سازمان خصوصی متهم است به اخالل عمومی در نظام تولیدی
کشور از طریق واگذاری بنگاههای کالن دولتی بدون رعایت
تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاستهای کالن اصل44
و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر .نماینده دادستان در ادامه
خاطرنشان کرد :عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق
اهداف مجموعه خصوصیسازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش
رقابتپذیریشد.همچنینموجبکاهشسطحتولیدوبهتعطیلی
کشاندن خطوط برخی از کاالهای تولیدی و بسترساز اعتراضات
کارگری شده است .عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاریهای
بنگاههای تولیدی و برخی از بنگاههای کالن تولیدی منجر به
اخالل در نظام تولیدی کشور شده است .نماینده دادستان اظهار
کرد :سازمان خصوصیسازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک
اخاللگر نظام ارزی که تا کالس پنجم سواد دارد برخالف ضوابط و
تشریفات قانونی ،اقدام میکند .نماینده دادستان ادامه داد :امالک
ائلگلی متعلق به گروه ماشینسازی تبریز است که براساس مصوبه
 16.8.۹4خصوصیسازی مقرر شد همراه با ماشینسازی تبریز
واگذار شود و شرایط واگذاری نوعا همه آنها در آخر سال است .باللی
در ادامه گفت :شریعتمداری و نعمتزاده طی نامههایی خطاب به
معاون اول رئیسجمهور که رونوشت آن برای پوریحسینی ارسال
شدهبود اعالمکردندکهبه لحاظ مشکالت ساختاری و فقدان توجیه
اقتصادی و سودده نبودن ماشینسازی تبریز ،عمال واگذاری آنها
محقق نشده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد ،اما با
این وجود واگذاری صورت گرفت .وی تصریح کرد :بخش عظیمی از
واگذاریها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است
و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهیها بوده
است .نماینده دادستان تاکید کرد :معادل 21درصد ارزش کل
واگذاریهای صورتگرفته برخالف روح حاکم بر اصل  44قانون
اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار
از دولت منتقل شده است .باللی در ادامه گفت :هیات واگذاری در
تاریخ  ۹4/12/1۵تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از  ۹8درصد
ماشینسازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه
بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به خزانه کل شد.
قربانعلی فرخزاد کیست؟
نماینده دادستان گفت :سازمان خصوصیسازی تا سال  ۹7در
فروش ماشینسازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه  ۹7بدون
رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال  ،۹4اقدام به
واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است .وی افزود:
قربانعلی فرخزاد اخاللگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای
پرونده جریانی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی بوده است و نهایتا
به این اتهام نیز محکوم میشود .این واگذاری به مبلغ 688میلیارد
تومان به این فرد انجام میگیرد .باللی گفت :متهم در اظهارات خود
بارها گفته است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم ،درحالیکه
تفسیر قانون شرایط خود را دارد .اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه
خودتفسیرکندکهسنگرویسنگبندنمیشود.نمایندهدادستان
افزود :شرکتهای دیگری بهجز گروه ماشینسازی از نقدشوندگی
بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشینسازی که از سالها پیش حدود
11بار به مزایده گذاشته شده و فروش نرفته بود ،ظرف دو هفته به
فروش میرود و این موضوع قابل تامل است .باللی اضافه کرد :وزارت
امور اقتصاد و دارایی میتوانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام
کند ،اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روزهای پایانی نگه میدارد،
جای سوال دارد .نماینده دادستان گفت :متهم پاسخ روشنی به
اتهامات ندارد و توضیحات قانعکنندهای ارائه نمیدهد .انتقال ورقه
سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشینسازی در سال
 ۹8و در باب توجیه متهم صورت گرفته است .نماینده دادستان
خاطرنشان کرد :در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام
ماشینسازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده
شده است .وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم پوریحسینی در
کیفرخواست عنوان کرد :متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای
اصل  44قانون اساسی حداقل در خصوص شرکت ریختهگری
ماشینسازی تبریز کرده است .نماینده دادستان ادامه داد :سازمان
خصوصیسازی ابتدای تیرماه  ۹8اعالم کرد که شرکت به صندوق
بازگردانده شد درحالیکه شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.
درخصوص اداره شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار گرفتند،
در قانون تعیین تکلیف شده است .نماینده دادستان گفت :متهم در
اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصالح ساختار صورت
گرفته ،اما برای اصالح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که
به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد .گفتنی است در پایان قاضی
ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی متعاقبا اعالم میشود.
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اقتصـاد

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

یادداشـــت

دبیرکل خانه اقتصاد ایران
اینکه زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کاهش پیدا کند ،با
توجه به اینکه نظام بانکی با مشکالتی مواجه است و این امر باید
از طریق صرافی عملی شود ،کمی مسالهساز خواهد بود .به اضافه،
خیلی از صادرکنندگان ناچارند تا از طریق واسطه جنس خود را
بفروشند ،بهعنوان مثال جنس خود را به تاجری در امارات بدهند و
آن شخص کاال را در بازار نهایی به نام خود بفروشد و سپس پروسه
انتقال پول اتفاق بیفتد .به عبارت دقیقتر و با توجه به شرایطی
که در حال حاضر وجود دارد بانک مرکزی باید عکس این موارد
عمل کند ،یعنی اینکه فرصت بیشتری را در اختیار صادرکنندگان
بگذارند .از طرفــی تعدادی از کاالها همچون فــرش نیز باید به
صورت امانی فرستاده شوند .مثال کاال برای طرف مقابل در خارج
میفرستیم و آن شخص نیز تعهد میکند در صورت فروش ،پول
را تحویل میدهد که همین مساله و با توجه به همهگیری کرونا در
خیلی از کشورها میتواند بسیار زمانبر باشد .بنابراین الزم است
بهجای آنکه محدودیت ایجاد کنیم و بازار را از دست بدهیم ،به
تجار و بازرگانان فرصت دهیم .الزم است اشاره کنم خیلی از کاالها
به واسطه تحریم با مشکالت بسیاری در صادرات همراه شده است
و نیازمند طی کردن پروســهای طوالنی برای انتقال و ارزآوری
است .به نظر میرسد بخشنامه اخیر بانک مرکزی فشار مضاعفی
را به صادرکنندگان تحمیل میکند که آنها بهرغم مقید بودن و
داشتن تعهد دست از کار میکشند .در نتیجه به جای تشویق برای
فعالیت بیشتر صادرکننده را خانهنشین میکنیم .این در حالی
اســت که اگر راههای صادرات با اعمال محدودیتهای سنگین
مسدود شود ،بخش تولید داخل هم ضربه میخورد و بیکار خواهد
شد ،بلکه باید شرایطی مهیا شود تا واحدهای تولیدی با حداکثر
توان کار کنند و صادرات افزایش یابد ،به عالوه خواهش ما از بانک
مرکزی آن است که وقتی میخواهد چنین بخشنامههایی را صادر
کند ،با اتحادیههای صنفی صادرکنندگان مشورت کند و نظرهای
آنها را جویا شود؛ چراکه بانک مرکزی یک سازمان ستادی است
و اما واحدهای اجرایی و تشکلهای صادرکنندگان نقش موثری
در این مهم دارند و باید با آنها گفتوگو کرد .به عبارت دقیقتر اگر
قرار است مدت زمان بازگشت ارز در کاالیی را کاهش دهیم الزم
است با اتحادیه صحبت کنیم تا ببینیم ،ظرفیت وجود دارد یا خیر.
نکته دیگری که الزم است به آن اشاره کنم موضوع قیمتگذاری
دستوری است که دو بخش است (کاال و ارز)؛ همچنین الزم است
برای تعیین قیمت دستوری کاال ،اجازه دهیم واحدهای تولیدی،
براساس قیمت تمام شده و نرخهای موجود در بازار نسبت به قیمت
کاالی خود تصمیم بگیرند .مثال اینکه تعیین کنیم کاالیی باید با
قیمت مشخصی فروش رود و این امکان وجود دارد نرخ آن با سایر
قیمتها در بازار همخوانی نداشته باشد و این میتواند مشکالت
بسیاری به همراه داشته باشــد ،به عبارت دیگر الزم است اجازه
دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد.

خبـــر ونظــــر

تداوم منطقی رشد بورس
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ترخیصكاالیبدهکارانمالیاتی

آرمانملی -محمد سیاح :ترخیص کاالهای رسوب کرده در گمرک مدتی است که از سوی وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفته است،
اما ترخیص برخی از این کاالها دچار مشکل است ،چراکه مالکان آنها بدهکاران مالیاتی هستند .از این رو مصوباتی به اجرا گذاشته شد تا
شرایط ترخیص این کاالها را با توجه به شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فراهم شود.

براســاس ماده ( )6قانون امور گمرکی واردات
قطعــی کاال مســتلزم پرداخت حقــوق ورودی
متعلقه اســت و گمرک میتواند کاالی متعلق به
وزارتخانهها و موسسات دولتی را مشروط بر اینکه
جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئوالن مالی
ســازمان مربوطه با تعیین مهلت و کاالی متعلق
به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و تعیین
مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد ،برای
پرداخت حقوق ورودی به طــور قطعی ترخیص
کند .همچنین براساس بند«ت»ماده( )38قانون
رفع موانع تولید ،به گمرک اجازه داده شده است
تحت شــرایطی از جمله با اخــذ ضمانت بانکی،
بیمهنامه هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری برخی
کاال و اموال و سایر وثایق و تضمینهای معتبر به
تشــخیص گمرک حداکثر به مدت یکسال برای
حقوق ورودی ،نسبت به ترخیص کاال اقدام کند.
دپوی میلیونی کاالهای اساســی و مواد اولیه
تولید در گمرک و بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه

شده که صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی
در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد
ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کاال شده
و طی نامهای به رئیسجمهوری تاکید کردهاند که
میتواند بخش عمده ای از مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کاال را تحت
تاثیر قرار دهد .طبق اعالم معــاون فنی گمرک
ایران ،دو امتیاز مالیاتی ابالغ شده به گمرک برای
صاحبان کاالهای اساســی و مــواد اولیه تولید از
دیروز(۱۰آذرماه) اجرا شد .مهرداد جمال ارونقی،
به ایسنا گفت« :با توجه به تحریمهای بینالمللی و
محدودیتهای ایجاد شده برای واحدهای تولیدی،
گمرک میتواند با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت برای یکبار و با توافق سازمان امور مالیاتی
و سازمان تامین اجتماعی نسبت به ترخیص مواد
اولیه واحدهای تولیدی که به این دو سازمان بدهی
دارند ،اقدام کنند ».او ادامه داد« :ترخیص کاالهای
مربوط به بدهکاران سازمان امور مالیاتی و سازمان
تامین اجتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب
بدهی آنها تا حداکثر شش ماه اســت ».آنچه در
بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حوالههای
ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تســلیم
اظهارنامههای وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد
ارزی واردکنندگان و همچنیــن مهلت  ۴5روزه
ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه اســناد
حمل برمیگردد.مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران نیز
با ارسال نامهای به حسن روحانی ،رئیس جمهور
خواستار بازنگری در بخشنامه جدید بانک مرکزی
در خصوص حوالههای ارزی و کاهش مدت زمان
دو ماهه برای تسلیم اظهارنامههای وارداتی به بانک
بهمنظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت
 ۴5روزه ترخیص قطعی کاال از گمرکات پس از ارائه
اسناد حمل به بانک شد.

و دســتورالعمل و آنچه به نتیجه مثبتی منتهی
نشد ،در نهایت در نیمه دوم امسال به نحوی دیگر
پیش رفت؛ آن هم در شرایطی که با شدت گرفتن
انتقادات نسبت به موانع ترخیص کاال و نیاز داخل،
مقام معظم رهبــری نیز از این موضــوع گالیه و
بر هماهنگی دســتگاهها برای ترخیص و تامین
کاالهای مــورد نیاز تاکید کردند .ســرانجام طی
مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص
کاال ،مصوبهای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
صادر شد و از  ۱7آبانماه در دستور کار قرار گرفت.
در اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و
تغییراتی در روند نحــوه تامین ارز و ترخیص کاال
قرار گرفت که از جمله آن تعریف شــرایطی برای
ترخیص به صورت اعتبــاری و بدون کد رهگیری
بانک و همچنین واردات بــا ارز متقاضی بود .در
حالی از شــروع ترخیص کاال با این مصوبه حدود
ســه هفته میگذرد و طبق اعالم وزیر صمت در
این مدت حدود چهار میلیــون تن کاال ترخیص

جهت مبارزه با ویروس کرونا

کمکهایکروناییهزینهمالیاتیمحسوبمیشوند
آرمانملــی :بــا توجــه بــه اعمــال
محدودیتهای شدید و تعطیلی الزامی بعضی از
کسب و کارها در برخی شهرهای دارای وضعیت
نارنجی و قرمز ،چندی پیش رئیس سازمان امور
مالیاتی از تصویب و اجرای بسته جدید مالیاتی
در حمایت از مشاغل به شــدت آسیبدیده از
کرونا خبر داده بود .در همین ارتباط هم ،محمد
نهاوندیان -معاون اقتصادی رئیس جمهوری -از
 ۱۴تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا هم برای
خانوارهای بدون درآمد ثابت و هم برای کسب و
کارها خبر داد که محدودیتهای اخیر آنها را در
تنگنای بیشتر قرار خواهد داد .حال ،امیدعلی
پارسا -رئیس سازمان امور مالیاتی -اعالم کرده
است که کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص
حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات
بیمارستانی و درمانی ،هزینه قابل قبول مالیاتی
محسوب میشود.
به ســبب اوج گیری مجدد شــیوع بیماری
کووید  ۱9و اعمــال محدودیتهای شــدید و
تعطیل الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای
دارای وضعیت نارنجی و قرمز (بنا به اعالم وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) ،که از هفته
گذشته آغاز شده اســت ،مشاغل و کسبوکارها
و فعالیتهای شدیدا آسیبدیده از کرونا (بنا به
تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای
اقتصادی کرونــا) که در شــهرهای مذکور قرار
میگیرند ،از حمایتهای دولت بهرهمند میشوند.
در همین زمینه ،ســازمان امور مالیاتی بســته

بــازار

یک کارشناس بازار ســرمایه گفت :سهامداران نباید در انتظار
رشد شاخص بورس همچون چند ماه نخست سال باشند ،بلکه رشد
بورس به صورت متعادل و منطقی ادامهدار خواهد بود .جالل روحی
در گفتو گو با ایرنا به تغییر مسیر شاخص بورس از اواخر آبانماه
و بازگشت آن به مدار صعودی اشاره کرد و افزود :با توجه به مطرح
شدن سوال از وزیر اقتصاد ،تشکیل جلسه در کمیسیون اقتصادی
مجلس و پاسخگویی وزیر به سواالت عنوان شده طبیعی است که
مسئوالن وزارتخانه تمهیداتی را برای ایجاد ثبات در معامالت بورس
بیندیشند .او ادامه داد :معامالت بازار از اواخر آبانماه به سمت سهام
بزرگ و متوسط پیش رفت که این موضوع نشاندهنده ایجاد تعادل
در بازار ،خروج معامالت از صف فروش و تمایل ســرمایهگذاران
نسبت به خرید سهام در بورس بوده است .روحی به افزایش ارزش
معامالت و حجم معامالت در چند روز گذشته اشاره کرد و گفت :تا
چند روز گذشته شاخص بورس در کانال یک میلیون و  ۰۰3هزار
واحد در نوسان بود که این موضوع نشاندهنده ورود نقدینگیهای
موجود در بازار به سمت سهامی است که بعد از اصالحهای انجام
شده در کف قیمتی قرار گرفتند .این کارشناس بازار سرمایه با بیان
اینکه بازار به لحاظ تکنیکالی رونــد معقول و متعادلی را در پیش
گرفته است ،خاطرنشانکرد :در وضعیت کنونی معامالت بورس،
شاهد اقبال سهامداران به سمت ســهام فوالدی و پتروشیمی و
اســتراحت برخی گروهها بودهایم .او با اشــاره به اینکه با توجه به
آرامش سیاسی حاکم بر کشــور خطری معامالت بازار را تهدید
نمیکند ،گفت :تا چند وقت گذشــته بازار به شــدت تحت تاثیر
انتخابات آمریکا قرار گرفته بود و سهام بازار به دو دسته ریالیمحور
و دالریمحور تقسیم شد ،اما با مشــخص شدن نتیجه انتخابات
آمریکا ،جنگهای لفظی و مواردی که در بازار تاثیرگذار بود ،بازار از
فضای التهابی خارج شد .روحی ،ورود نقدینگیهای جدید به بورس
را دومین عامل تاثیرگذار در روند صعودی شاخص بورس مطرح
کرد و افزود :با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار در سطوح
مناسبی برای خرید قرار دارد ،بنابراین سهامداران در قیمت فعلی
به دنبال خرید سهام هستند تا ارزش سهام خود را افزایش دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ،نبود موانع در پیشنویس الیحه بودجه
سال  ۰۰۴۱برای بازار سرمایه را موجب بازگشت رونق به معامالت
بورس دانست و گفت :در بودجه سالهای گذشته ابهاماتی مانند نرخ
خوراک پاالیشی وجود داشت که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن
معامالت بازار سرمایه شد ،در حالی که اکنون هیچگونه ابهامی در
بودجه سال  ۰۰۴۱وجود ندارد .او خاطرنشــانکرد :تعطیلی دو
هفتهای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف باعث شــد
تا فعاالن اقتصادی منابع مالی خود را وارد بورس و اقدام به خرید
سهام کنند که این امر منجر به افزایش ارزش معامالت در بازار شد.
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رئیس اتاق تهران به رئیسجمهوری نامه نوشت

تصمیمات بانک مرکزی
عامل خانهنشینی صادرکنندگان
مسعود دانشمند

سال سوم
شمار ه 883

جدیدی را در نظر گرفته اســت که بر اساس آن،
موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون
مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض
به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم
آذرماه  ۱399لغایت یکم بهمن ماه  ۱399باشد،
و نیز احکام اجرای ماده  238قانون مالیاتهای
مستقیم و ماده  29قانون ارزش افزوده برای مدت
مذکور ،به مدت یک و نیم ماه تمدید میشــود.
در همین زمینه ،معاون وزیر امــور اقتصادی و
دارایی ،با اشاره به تمدید یکماهه مهلت تسلیم
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم و
چهارم سال  ۱399و سررسید پرداخت مالیات آن
برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه،
اظهار کرد :بخشــودگی جرایم پرداخت نشــده
بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع
عوارض مصوب  ۱38۱/۱۰/22به شرط پرداخت
اصل مالیات و عوارض تا پایان سال  ۱399تمدید
میشــود .پارســا تصریح کرد :صدور یا تجدید
پروانه کســب یا کار اشــخاص حقیقی موضوع
ماده  ۱86قانون مالیاتهای مســتقیم تا پایان
سال  ۱399نیز براساس این مصوبه ،نیاز به اخذ
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی
نخواهد داشــت .او عنوان کــرد :کلیه عملیات
اجرایی موضوع فصل نهم از بــاب چهارم قانون
مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا  ۱۰بهمن
ماه  ۱399برای اشخاص حقیقی متوقف میشود.
گفتنی است ،آخرین مهلت تســلیم اظهارنامه
مالیات عملکرد اشــخاص حقوقی موضوع ماده

 ۱۱۰قانون مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی
یکم آذرماه  ۱399لغایت یکم بهمن ماه ۱399
باشد نیز با توجه به این مصوبه ،تا تاریخ  ۱5بهمن
ماه  ۱399تمدید می شود.
ابالغ بخشنامه جدید مالیاتی
همچنین ،رئیس ســازمان امــور مالیاتی در
بخشــنامهای به ادارات مالیاتی سراســر کشور
اعالم کرد :کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص
حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات
بیمارستانی و درمانی به عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی محسوب میشود .در این نامه آمده است:
به پیوســت تصویر مصوبات چهــل و چهارمین
جلســه ســتاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه
شماره  95۱۰3مورخ  ۱399/8/2۴رئیس دفتر
و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس
جــز ( )8بند (ج) آن بــا عنــوان تمدید مصوبه
 ۱398/۱2/27بند پنجم مصوبات نهمین جلسه
ســتاد ملی کرونا مورخ  98/۱2/27در رابطه با
قبول کمــک های نقدی و غیرنقدی اشــخاص
حقیقی و حقوقی جهت تأمین لوازم و تجهیزات
مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی
دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و
نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت
مبارزه با ویروس کرونا بهعنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی ،تا پایان دوره شــیوع بیماری کرونا که
توسط ســتاد ملی کرونا اعالم میشود تمدید و
جهت اجرا ابالغ خواهد شد.

سکه و طال

بورس
عنوان شاخص

درصد

تغییر

سکه

فروش (تومان)

خرید (تومان)

کل

2/71

38656/28

سکه تمام بهار قدیم

10600000

10500000

قیمت

2/71

10109/36

سکه تصویر امام

11500000

11400000

بازار اول

2/89

30165/80

سکه نیم بهار

5700000

5600000

بازار دوم

2/47

71321/97

سکه ربع بهار

3950000

3850000

صنعت

2/76

34586/92

سکه یک گرمی

2350000

2250000

 30شرکت

2/87

2177/39

هر گرم طالي  18عیار

1059601

946528

فروش

خرید
4200

ارز

خودرو  /قیمت کارخانه ( تومان )
رانا

107000000

سایپا 151

91000000

ارز (بانک مرکزی)

پژو SLX 405

108061000

تیبا ( 2سفید)

95426000

دالر آمریکا

4221

پژوپارس

121547000

ساینا (ساده)

92928000

یورو اروپا

5050

پژو 207دندهای  +فرمان هیدرولیک

152237000

وانت زامیاد گازسوز(ساده)

199898000

پوند انگلیس

5629

5292

دالر کانادا

3117

2778

ام.وی.ام 315هاچبک(پالس)

420000000

چری تیگو )IE( 5

750000000

ام.وی.ام X33

562000000

دالر استرالیا

3117

2759

لیر ترکیه

537

529

5025

..

سه شنبه

رفع مشکل بازار مرغ

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان
اینکه با توزیع گسترده در میدان
بهمن و بقیــه میادین قیمت مرغ
کاهش یافته است ،گفت :بازار مرغ
در روزهای آینده و حتی شب عید
مشکلی نخواهد داشت و در تدارک
کنترل بازار تخممرغ هم هستیم.
به گزارش تسنیم ،کاظم خاوازی
افزود :واسطهها در بازار مرغ حذف
شدهاند .او ادامه داد :عوامل زیادی
مثل شــرایط کرونایی ،ارز ،تامین
نهاده و ...در تعیین قیمت مرغ موثر
است و صنعت مرغ وابستگی زیادی
به نهادهها دارد و عمده اینها هم از
خارج از کشور تامین میشود؛ این
صنعت در روزهای اخیر با مشکالت
تامین نهادهها و تامین ارز مواجه
بود به همین دلیل مشــکالتی را
به وجود آورد .خاوازی با اشــاره به
نگرانی واحدهای صنعتی در تامین
نهادهها ،گفت :باید از این صنعت
حمایت کافی میشد.

تقدیمالیحهبودجه
بهمجلس؛بهزودی

خبــــر

عقبنشینی قیمت نفت

ایسنا :قیمت نفــت در معامالت روز دوشنبه
که سرمایهگذاران در آستانه نشست وزیران اوپک
درباره تصمیم آنها برای تمدید محدودیت عرضه
فعلی و متوازن کردن بازار مضطرب بودند ،کاهش
پیدا کرد .بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در
ژانویه که روز دوشنبه منقضی میشود ۴6 ،سنت
معادل یک درصد کاهش یافت و به  ۴7دالر و 72
سنت در هر بشکه رسید .بهای قرارداد فوریه نفت
برنت با  ۴2سنت کاهش ،به  ۴7دالر و  83سنت
رســید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا برای تحویل در ژانویه  ۴8ســنت معادل
۱/۱درصد کاهش یافت و به  ۴5دالر و پنج سنت
در هر بشکه رســید .با این حال هر دو شاخص از
ابتدای نوامبر تاکنون با امیدواری بازار به ساخت
سه واکسن موفق ویروس کرونا برای محدود کردن
شیوع بیماری و تقویت تقاضا برای سوخت ،بیش
از  2۰درصد افزایش داشتهاند که بزرگترین رشد
قیمت ماهانه از ماه مه تاکنون است.

صادرات ۷۳میلیون دالری
به سوریه

آرمانملی :مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی
سازمان توســعه تجارت ایران گفت :جدیدترین
آمارها نشان میدهد طی هفت ماهه ابتدایی سال
جاری حدود  73میلیون دالر صادرات به سوریه و
حدود  ۱۰میلیون دالر از کشور فوق واردات صورت
گرفته است .به گزارش ســازمان توسعه تجارت
ایران ،فرزاد پیلتن افزود :با شــروع ناآرامیهای
سیاسی و امنیتی در سوریه حجم مبادالت تجاری
جمهوری اسالمی ایران با این کشور رو به کاهش
گذاشت تا در ســال  ۱397به  ۱۰5میلیون دالر
تنزل یافت .او ادامه داد :حجــم مبادالت تجاری
ایران و سوریه در سال  ۱389حدود  55۰میلیون
دالر بوده کــه  52۰میلیــون دالر آن مربوط به
صادرات ایران به سوریه و  3۰میلیون دالر متعلق
به واردات از این کشــور بوده است .پیلتن گفت:
برخالف این روند منفی ،با افزایش روابط تجاری دو
کشور در سال  ۱398به  ۱7۰میلیون دالر رسید.

دالیل گرانی لبنیات

عضو هیات رئیسه مجلس گفت:
دولت قول داده اســت تــا الیحه
بودجه  ۱۴۰۰را روز چهارشــنبه
تقدیــم مجلس کند ،اگــر تاخیر
داشــت مجلس برای تحویل این
الیحه یکشــنبه آینده نیز نشست
علنی خواهد داشــت .به گزارش
تسنیم ،احمد امیرآبادی فراهانی
با اشــاره به قانون آئیننامه داخلی
مجلس مبنــی بر تقدیــم الیحه
بودجه ساالنه کشــور در پانزدهم
آذرمــاه ،تصریــح کــرد :طبــق
گفتوگوهــا و قولهــای دولت،
امروز سه شنبه الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰در دولت جمعبندی و صبح
چهارشنبه تقدیم مجلس میشود.
او افزود :چنانچه جمعبندی دولت
به تاخیر بیفتد و روز  ۱6آذر برای
تقدیــم بودجه از ســوی دولت به
مجلس در نظر گرفته شود ،مجلس
هفته آینده به منظور تحویل الیحه
بودجه سال آینده از دولت جلسه
علنی خواهد داشت.

ادامهروندکاهشی
قیمتخودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان و
نمایشگاهداران خودرو گفت :روند
قیمتها همچنان کاهشی است به
طوریکه نسبت به  2۰روز پیش
قیمت خودرو  3۱تــا  32درصد
کاهش پیدا کرده و این افت قیمت
با کاهش قیمــت ارز ادامه دارد.
سعید موتمنی در گفتوگو با ایلنا
با اشــاره به کاهش قیمت خودرو
در بازار ،افزود :با توجه به تعطیلی
نمایشگاههای خودرو ،قیمتهای
اعالمی مربوط به سایتهاســت.
البته هنوز قیمتهــا به نرخ ۱۰
شــهریور امسال نرســیده است.
قیمتهایی که بعد از  2۰شهریور
اعالم شد روی کاغذ بود و در واقع
خرید و فروشی انجام نمیگرفت.
او با اشاره به قیمتهای روز خودرو
گفت :پژو  2۰6تیپ  2که به 25۰
تا  26۰میلیون تومان رسیده بود
به کمتــر از  ۱7۰میلیون تومان
کاهش پیدا کرده اســت .سانتافه
کــه 3/5میلیارد تومــان خرید و
فروش میشــد بــه  2/۴میلیارد
تومان رسیده است.

ایلنا :سخنگوی صنایع لبنی ایران دالیل روند
افزایشــی قیمت محصوالت لبنی را قاچاق شیر
خشک و گرانی نهادههای دامی میداند که منتج
به افزایش هزینه تمام شده تولید محصوالت لبنی
شده اســت .محمدرضا بنیطبا گفت :محصوالت
لبنی نیز مانند هر محصول دیگــری تابع هزینه
تمام شده تولید است و در صورت افزایش هزینه
تمام شــده تولید قیمت محصول نهایی به ناچار
افزایش مییابد .او ادامه داد :در حال حاضر قیمت
شیرخام که اصلیترین ماده اولیه تولید محصوالت
لبنی است افزایشی بوده که در نتیجه قیمت تولید
محصوالت لبنی را باال میبرد .به گفته بنیطبا ،هر
روز دامداران قیمت فروش شیرخام را به کارخانهها
افزایش میدهند .او مدعی شــد که دامداران هر
کیلوگرم شیرخام از چهار هزار و  8۰۰تا پنج هزار
تومان درب کارخانه تحویل صنایع میدهند ،در
حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت فروش شیر خام را
به مبلغ چهار هزار و  5۰۰تومان تصویب کرده است.

ضرورت اصالحات ساختاری
در بورس

مهر :رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه
مجلس گفت :مدیریــت بورس نیاز بــه بازنگری
دارد و باید اصالحات ســاختاری در بازار سرمایه
به وجود بیاید .حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به
مشکالت بورس ،افزود :برای ساماندهی بورس در
وهله اول باید شفافیت در نحوه اداره بازار سرمایه
وجود داشته باشــد و همچنین تاثیرگذاران بازار
سرمایه و ســهامداران عمده بورسی باید مشخص
شــوند .او ادامه داد :همچنین باید مشخص شود
کارگزارانی که در بورس فعالیت میکنند ،متعلق
به چه شرکتهایی هســتند و میزان تاثیرگذاری
این کارگزاران و شرکتهای عمده بورسی بهویژه
شرکتهای وابسته به بانکها باید مشخص شود.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس تصریح
کرد :همچنین باید مســئوالن ذیربط بهویژه وزیر
اقتصاد پاسخ دهند که آیا از بحرانهای ایجاد شده
در بازار سرمایه در شهریور ماه امسال اطالع داشتند
یا خیر و اگر اطالع داشــتند باید به صورت شفاف
بگویند که چرا مانع مشکالت بورس نشدهاند.

پافشاری بر دریافت مالیات
از کشاورزان

ایلنا :روز گذشته برخی از رسانهها از منتفی
شدن تصمیم کمیســیون اقتصادی دولت برای
حذف قانون معافیت مالیاتی بخش کشــاورزی
خبر دادهاند اما ،محمدجواد عسکری ،نایب رئیس
کمیسون کشاورزی مجلس ،این خبر را رد کرد.
او ضمن رد منتفی شدن حذف معافیت مالیاتی
بخش کشاورزی از اصرار دولت بر دریافت مالیات از
کشاورزان خبر داد .عسکری یادآور شد :کمیسیون
کشاورزی مجلس در حال تالش برای جلوگیری از
اجرای مصوبه دولت برای دریافت مالیات از بخش
کشاورزی اســت ،اما تا امروز این تالشها پاسخ
نداده اســت .او اصرار دولت بر دریافت مالیات در
شرایطی که هزینه تمامشده تولید برای کشاورزان
باالست را تصمیم نادرســت دانست .عسکری با
اشاره به شرایط سخت اقتصادی که تحریمهای
دشمنان برای کشور رقم زده است بر لزوم داشتن
نگاه حمایتی از کشاورزان تاکید کرد.

خبـــــر

شرایط استفاده از مبلغ
تزریقشده به بورس
رئیس هیــات عامل صنــدوق تثبیت بازار
سرمایه با تایید این موضوع که مبلغ یک هزار
میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار سرمایه واریز شــده است درمورد
شــرایطی که این مبلغ در بازار ســرمایه مورد
استفاده قرار خواهد گرفت ،توضیحاتی را ارائه
کــرد .محمدابراهیم آقابابایــی در گفتوگو با
ایسنا ،با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه مبلغی
که به صندوق تثبیت بازار واریز شــده اســت،
فقط در شــرایط غیرعادی مورد استفاده قرار
میگیرد ،اظهار کرد :شرایط غیرعادی یا همان
شرایط بحران را هیات امنا که متشکل از وزیر
اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،رئیس صندوق توســعه
ملی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه هستند،
تعیین کردهانــد .او ادامه داد :بــرای مثال اگر
یک اتفاق سیاســی غیر مترقبه رخ دهد یا در
بازارهای جهانی اتفاقاتی رخ دهــد یا در روند
شاخص کل اختاللی ایجاد شود ،که امکان بیان
جزئیات وجود ندارد میتوان تا ســه روز از این
منبع استفاده کرد .بر این اساس برای روز چهارم
مجدد نیاز بــه تایید هیات امناســت .به گفته
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه
از پنجشــنبه تا دیروز که بازار سرمایه روندی
صعودی داشته است ،یک ریال از منابع جدید
مورد استفاده قرار نگرفته است .آقابابایی درمورد
نحوه بازپرداخت مبلــغ مذکور نیز توضیح داد:
این مبلغ در قالب سپردهگذاری تزریق شده و
اصل مبلغ در پایان قرارداد یعنی در تاریخ ششم
آذرماه ســال  1404باید برگردانده شود .نرخ
بهره آن  12درصد است که یک درصد آن ساالنه
و به صورت علیالحساب پرداخت میشود و 11
درصد باقی مانده در پایان سال پنجم پرداخت
خواهد شد .البته صندوق تثبیت بازار سرمایه
درخواست رقم بیشــتری را به صندوق توسعه
ملی داده اســت و در صورت موافقت به زودی
مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

افزایش ۱4۳درصدی
بهای برنج
افزایش قیمت برنج وارداتی از حدود یک سال
پیش همچنان ادامه دارد و نســبت به پارسال
بیش از  14۳درصد رشد داشته است ،ولی میزان
افزایش قیمت نسبت به مهرماه تا حدی کاهشی
بوده است .بررســی وضعیت قیمت و تورم برنج
براســاس گزارش مرکز آمار نشان میدهد که
قیمت هر کیلو برنج ایرانی بهطور متوســط در
آبان ماه امسال  ۳1هزار و  800تومان بوده و تا
 ۳۵هزار و  400تومان هم قیمت خورده است.
افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان ســال جاری
نسبت به آبان پارسال بیش از  ۳7درصد است.
همچنین هر کیلــو برنج خارجــی در آبان ماه
امسال به طور متوســط  22هزار و  800تومان
فروخته شده و تا  27هزار تومان هم رسیده است.
برنج وارداتی در آبان ماه ســال گذشته هر کیلو
 ۹۳00تومان بوده و در مهرماه ســال جاری به
 21هزار و  100تومان رسیده است .هر کیلو برنج
خارجی بهطور متوســط در آبان امسال نسبت
به مهرماه حدود 7/۹درصد و در مقایسه با آبان
پارسال تا  14۳درصد افزایش قیمت دارد.

رشد صادرات به آذربایجان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری
آذربایجان در مورد روابط تجاری ایران و آذربایجان
اظهار کرد :شاید تنها کشوری که در دوران کرونا
توانســتیم روابط اقتصادی خــود را با آن حفظ
کنیم ،آذربایجان بود .بــه طوریکه هیچ روزی
گمرکهای مشترک ما تعطیل نبودند .گمرکهای
بیله سوار و آستارا عالوه بر اینکه تعطیل نشدند با
افزایش ظرفیت صادراتی نیز مواجه بودند .حسین
پیرموذن در گفتوگو با ایلنا افزود :از ابتدای کرونا
روابط اقتصادی بین ایران و آذربایجان حفظ شد
اما تردد بین دو کشور ممنوع شد اما االن گمرکات
به طور  24ســاعته فعال هســتند و صادرات به
صورت دوطرفه انجام میشــود .او تصریح کرد:
آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی برای صادرات
به کشورهای اوراسیا و کشورهای  CISنیز است.
جلوگیری گرجستان از ورود کاالهای ایرانی نیز به
همین علت است و به روابط جمهوری آذربایجان
و گرجستان مربوط میشود.

استفاده از چک الکترونیکی
الزامی نیست
یک مقام مســئول در بانــک مرکزی گفت:
اســتفاده از چک الکترونیک الزامی نیســت و
مشتریان در صورت نیاز میتوانند از این خدمت
اســتفاده کنند .به گزارش بانک مرکزی ،آمنه
نادعلیزاده ،معاون اداره نظامهای پرداخت این
بانک ،افزود :قانون جدید چک به دنبال پیشگیری
از صدور چک بیمحل است؛ به نحوی که از فرآیند
تخصیص چک بــه افراد تا فرآینــد صدور چک
توسط افراد ،به نحوی تنظیم شده است که نه تنها
جلوی جعل چک را میگیــرد ،بلکه مانع صدور
چکهای بیمحل میشــود .او ادامه داد :بانک
مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه
صیاد ،از اپلیکیشــنهای پرداخت نیز استفاده
کرده است .به گفته نادعلیزاده ،چک باید در وجه
ذینفع مشخص صادر شود .ذینفع اولیه میتواند
چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.
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«آرمان ملي» روایت ميکند

حاشیههايبازارآپارتمانهايکوچک
این دسته از آپارتمانها هم در آستانه کسادي قرار دارد

آرمانملی-محمدمیالد عبداللهی :به نظر میرسد کاهش قیمت دالر و پیشبینی برای افت قیمت مسکن در روزهای آتی سبب شده تا بسیاری از فروشندگان به دنبال فروش
خانههای خالی باشند و از یک طرف میزان انجام معامله حتی در آپارتمانهای کوچکتر هم به شکل محسوسی افت داشته است .الزم به ذکر است واسطههای ملکی در برخی مناطق
جنوبی تهران میگویند که نرخهای پیشنهادی برای فروش معموال باالتر از عرف این محلهها ارائه میشود و البته خریدار چندانی ندارد .بهخصوص که از اواسط آبان ماه حجم عرضه
در بازار مسکن حدود  ۳0درصد افزایش و تقاضا  44درصد کاهش یافته است .این در حالی است که بر اساس گزارشها نرخ مسکن در برخی مناطق شمال ،شرق و غرب باالی قیمت
میانگین تهران و در مناطق جنوبی پایینتر از آن نرخگذاری میشوند.

پس از کاهش قیمت ارز و پیشبینیها برای افت نرخ مسکن
در تهران منجر شــد تا بسیاری از محتکران و ســوداگران از بیم
آنکه دارایی خود را با قیمت کمتری بفروشند با ارائه تخفیفهای
چندصد میلیونی در تکاپوی فروش افتادند و در این میان خریداران
هم در شرایط فعلی تمایلی به خرید ملک ندارند .به اعتقاد بسیاری
از کارشناســان تاثیرپذیری و افت و خیز نرخ مسکن بازار متاثر
از نوسانات قیمت ارز ،دیرتر از ســایر بازارهاست .گفتنی است بر
اساس آخرین آمار مطرح شده قیمت هر متر خانه در تهران که تا
دو ماه قبل به طور میانگین حدود  24میلیون تومان بود ،در آبان
ماه به باالی  27میلیون تومان رسید که نشاندهنده افزایش 120
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
کاهش تقاضا و رکود در انتظار بازار مسکن
بر اســاس اعــالم فعــاالن بازار مســکن قیمــت خانه
درکالنشهرها و باالخص تهران به حد کافی رشد کرده است
و از سویی قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است
و ایجاد رکود در بازار آن هــم با توجه به عواملی همچون افت
قیمت در بازارهای موازی و نزدیک شــدن به ماههای پایانی
سال دور از انتظار نیست .به عبارت دقیقتر پیشبینی میشود

با نزولی بودن روند نرخ در بازار دالر و ارز مقداری از حباب بازار
مسکن هم تخلیه شود .بسیاری از کارشناسان این مساله را نه
اقتصادی بلکه تحت تاثیر مسائل و اخبارهای سیاسی میدانند،
افزون بر آن به فرض افت قیمتها در بازار مذکور سفتهبازان
و سوداگران دیگر تمایل آنچنانی برای انجام معامله و خرید و
فروش ندارند ،چراکه این افراد انتظار کسب سود بیشتر را دارند
و با حاکم شدن رکود در کالنشهرها ترجیح میدهند در این
شرایط دست نگه دارند .بر همین اساس بانک مرکزی هم چند
روز پیش اعالم کرد ،تعداد معامالت آپارتمانهای تهران در
آبان ماه به  4۵00واحد رسید که نسبت به ماه مهر  48درصد
کاهش داشــته اســت .ذکر این نکته ضروری است که تورم
ماهانه متوسط قیمت نرخ معامالت مسکن در مهرماه نسبت
به شهریورماه امسال ،معادل  10درصد بوده که این میزان در
آبانماه نسبت به مهرماه سال جاری به  1/8درصد رسیده است
و این امر نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معامالت مسکن
در شهر تهران در آبانماه نسبت به مهرماه سال جاری است .به
هرجهت نکته اصلی آن است که در شرایط کنونی و قیمتهای
باال آنچنان خریداری وجود نــدارد و در یک ماه اخیر میزان

عرضه در بازار بهخصوص بــا خانههایی که پیش از این خالی
مانده بود افزایش یافته و تقاضا با کاهش چشمگیری مواجه
شده است .همچنین از سمت دیگر ،به تبع کاهش محسوس
معامالت و توقف روند رشد قیمت ،بازار خانههای کوچک متراژ
و قیمت مناسب نیز دچار کسادی شده است؛ به طوری که در
شش منطقه ارزان قیمت تهران فقط  7۳7فقره معامله انجام
شده که  16درصد از کل قراردادهای خرید و فروش آبان ماه را
شامل می شود .بر اساس گزارش ایسنا ،از میان مناطق  22گانه
شهر تهران  40درصد معامالت در شش منطقه دارای قیمت
باالتر از میانگین شهر انجام میشود و سهم  16منطقه دیگر 60
درصد از معامالت است که با توجه به تعداد و تراکم جمعیتی
این مناطق سهم چندان باالیی محسوب نمیشود .به بیان دیگر
بازار خانه در مناطق ارزانقیمت رونق چندانی ندارد .کاهش
قدرت خرید ،انتظار برای افت بیشتر قیمتها و توقف معامالتی
از دالیل کسادی بازار خانههای ارزان قیمت محسوب میشود.
اضافه بر آن آمارها نشان میدهد قیمت مسکن در مناطق  1تا 6
پایتخت باالتر از نرخ میانگین شهر و در مناطق  7تا  22پایینتر
از متوسط قیمت یعنی  27میلیون و  100هزار تومان در هر متر
مربع است .با این حال سهم شش منطقه گران قیمت که همگی
در نیمه شمالی تهران قرار دارند از معامالت مسکن قابل توجه
است .این نمایه از پایین بودن توان متقاضیان واقعی در بازار
مسکن حکایت دارد .همچنین آبان ماه امسال رتبه اول فراوانی
معامالت برحسب متراژ واحدهای مسکونی به خانه های ۵0
تا  70متر هر کدام با ســهم  1۵درصد از قراردادهای خرید و
فروش آبان اختصاص یافت و رتبه دوم به واحدهای  70تا 80
متر و جایگاه سوم به خانههای  40تا  ۵0متر هرکدام به ترتیب
با سهم  12و  11درصد تعلق گرفت .گفتنی است بررسیهای
میدانی حاکی از آن اســت که بــازار آپارتمانهای کوچک و
ارزانقیمت در مناطق جنوبی تهران نیز رونق چندانی ندارد.
اغلب آپارتمانهای نقلی نیــز در مناطق  ۹و  10وجود دارد و
واسطههای ملکی میگویند که نرخهای پیشنهادی معموال
باالتر از عرف این محلهها ارائه میشود و البته خریدار چندانی
ندارد .بهخصوص که از اواســط آبان ماه حجم عرضه در بازار
مســکن حدود  ۳0درصد افزایش و تقاضا  44درصد کاهش
یافته اســت .از بین مناطق واقع در نیمــه جنوبی تهران هم
باالترین قیمت به منطقه  1۳با متوسط  2۳میلیون و  180هزار
تومان در هر متر مربع تعلق دارد و رتبه بعدی به منطقه  14با
میانگین  20میلیون تومان مربوط میشود.

وزیرصمتخواستاربررسیبستهجهشتولیدشد
در نامهای به نهاوندیان:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامــهای خطاب به معاون
اقتصادی رئیسجمهوری که دبیر ســتاد هماهنگی اقتصادی
دولت هم هست ،خواستار بررسی بسته جهش تولید و خروج
شرکتهای خودروساز از زیاندهی در اولین جلسه ستاد شد.
به گزارش ایســنا ،در پی ماموریت محول شــده توسط رئیس
جمهوری به وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جهت ارائه هرچه
سریعتر طرح پیشنهادی برای ساماندهی صنعت خودرو ،علیرضا
رزمحســینی در نامهای «آنی/حائز اهمیت» خطاب به محمد
نهاوندیان -معاون اقتصادی رئیس جمهوری -از تدوین بسته
جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیاندهی خبر
داده و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت شــده اســت .در متن این نامه آمده است که:
«همانگونه که مستحضرید ،برابر اقدامات و سیاستهای اتخاذ

شده به جهت رفع مشکالت صنعت خودرو با سرفصل «جهش
تولید ،رفع مشــکالت اقتصادی و قیمتگــذاری محصوالت
شــرکتهای خودروســاز ،افزایش تیراژ تولید و تولید بدون
ضرر و نهایتا ایجاد آرامش در بازار خودرو .حذف واســطهگری
در این بازار» بســته اجرایی با ســاعتهای کار کارشناسی و
مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت
خودروسازی کشور در این خصوص تهیه شده است .با عنایت
به ضرورت تســریع در اتخاذ تصمیمات الزم در این خصوص،
خواهشمند اســت با اولویت ،ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع
در دستور اولین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار
گیرد».پس از این نامهنگاری به نظر میرسد صنعت خودرو که تا
سالهای اخیر تنها تحت نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) بوده است،

پس از ورود شورای رقابت ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و به تازگی مجلس آن هم با ابراز عالقهمندی برای
واردات خودرو ،حال نوبت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است
که با ورود به این صنعت و اعالم نظر برای آن ،شاید بتواند گره
صنعت خودروسازی و بازار را باز کند.این در حالی است که اخیرا
رئیسجمهوری در آیین بهرهبــرداری از طرحهای ملی وزارت
نفت (پنجشنبه  6آذرماه) ضمن اشاره به نکات مورد تاکید مقام
معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه ،بر جهش تولید در سه
موضوع مهم خودروسازی ،صنعت نفت و نهادههای دامی تاکید
کرده و از سه وزیر نفت ،صمت و جهاد کشاورزی خواسته تا تمام
تالش خود را انجام دهند .همچنین آنها را مامور کرد تا هرچه
سریعتر طرح خود را به ستاد اقتصادی دولت بیاورند تا تصویب
شده و سریعتر اجرا شود.

بانک وقتی باز است ،نمیتواند چک را برگشت نزند

چرابانکهاتعطیلنمیشوند؟

در حالی با شــیوع کرونا و تعطیلی ادارات دولتی و اصناف،
درخواست بانکها برای تعطیلی شعب بانکی از ستاد ملی کرونا رد
شده است که برخی استانداریها از کارمندان بانکها خواستهاند
که نایلونها را نیز از باجهها بردارند! به گزارش تسنیم ،همزمان با
دور جدید شیوع گسترده ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا
با ابالغ سیاستهای جدید و اعمال محدودیتها در رفتوآمدها،
تصمیم به تعطیلی ادارات دولتی و بخــش خصوصی و اصناف
گرفت .بر همین اساس نیز از اول آذرماه محدودیتهای کرونایی
در کشور اجرا شد و از هشــتم آذرماه نیز با تصمیم دولت ،تمام
ادارات دولتی بهمدت یک هفته تعطیل شدند .تعطیلی ادارات
دولتی ،اصنــاف و ...درحالی ادامه دارد که شــبکه بانکی بدون
هیچ تعطیلی مانند قبل کرونا به فعالیت خود ادامه دهد؛ البته
قبل از اعمال محدودیتهای جدید کرونایی« ،کانون بانکها و
موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانکها» در
دو نامه جداگانه خطاب به فرمانده و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با
کرونا خواستار تعطیلی دوهفتهای بانکها شده بودند ولی جوابی
به این نامهها داده نشد.
نامه بیجواب بانکها به ستاد ملی مبارزه با کرونا
در بخشی از این دو نامه که خطاب به رحمانی فضلی و علیرضا
رئیسی نوشته شده ،آمده است :با توجه به اینکه در حال حاضر
اکثر خدمات بانکی بهصورت غیرحضوری و بهصورت اینترنتی
و آنالین ارائه میشود ،تعطیلی بانکها وقفهای در زندگی مردم
نخواهد داشت .گفتنی است ،اعضای کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی و شــورای هماهنگی بانکها ،مدیرعامالن
تمامی بانکها و موسسات اعتباری ایران هستند و ارسال این دو
نامه به اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا بهمعنای موافقت تمامی
بانکهای ایران با تعطیلی دوهفتهای شبکه بانکی است .اما ابالغ
سیاستهای جدید از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا و ادامه

فعالیت بانکها نشان داد که ستاد مخالف تعطیلی بانکهاست
و شاید اعضای ستاد بر این باور باشــند که با تعطیلی بانکها
رسما اقتصاد هم تعطیل خواهد شــد ولی حداقل ستاد کرونا
میتوانست به شبکه بانکی اجازه دهد که مانند تعطیالت نوروز
شعب کشیک معرفی کنند تا امور بانکی واحدهای اقتصادی
نیز روی زمین نماند .محمدرضا جمشــیدی -دبیرکل کانون
بانکها و موسســات اعتباری خصوصی  -دراینباره میگوید:
هیچ پاســخی به نامه بانکها داده نشده اســت و ما مجبوریم
در اوج کرونا هم به فعالیت خود ادامه دهیم .جمشیدی گفت:
احتماال یکی از دالیلی که با تعطیلی بانکها مخالفت میشود،

تعهداتی اســت که بین مردم برای امور تجــاری وجود دارد و
برخی از فعاالن اقتصادی نیز تعهدات خارجی دارند که باید از
طریق بانکها امور خود را پیش ببرند .دبیرکل کانون بانکهای
خصوصی راجع به کاهش شعب در بانکهای خصوصی تاکید
کرد :از آنجایی که فاصله شعب بانکهای خصوصی با یکدیگر
زیاد است نمیتوانیم شعب را کاهش دهیم و به همین دلیل نیز
تمام شعب باید فعال باشند ولی با حضور  0۵درصد از پرسنل.
او افزود :اگر شعب بانکها را کاهش دهیم ،تراکم در سایر شعب
بهشدت باال میرود و خطر ابتالی کارمندان و مشتریان بانکها
در آن شعب باالتر میرود.
دخالتهای عجیب برخی استانداریها!
یکی از اقداماتی که بانکهــا برای محافظت از کرونا انجام
دادهاند ،کشــیدن نایلون مقابل باجههاســت؛ این اقدام در
ســایر ادارات و اصناف نیز انجام شده اســت تا حفاظی برای
کارمندان در مقابل ویروس باشد .به گفته جمشیدی ،برخی
از اســتانداریها در نامهنگاریهایی که با بانکها داشتهاند
خواستار برداشتن این نایلونها شدهاند و گفتهاند «باید این
نایلونها را از باجهها بردارید! ».البته این اقدامات در حالی از
سوی این استاندارها انجام میشود که در برخی دیگر از شهرها
شاهد هستیم که استانداری بهدلیل گستردگی شیوع کرونا،
تصمیم به تعطیلی بانکهای آن شهر هم گرفته است .دبیرکل
کانون بانکهای خصوصی همچنین گفت :در برخی از شهرها،
استانداریها به شــعب نامه زدهاند که اجازه ندارند چکها را
برگشــت بزنند! مگر اختیار این اقدام در دست بانکهاست؟
مگر بانک میتواند خالف قانون عمل کند؟! اگر قرار اســت
مقرراتی برای عدم برگشت خوردن چکها در ایام کرونا وضع
شود باید از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابالغ شود نه
استانداریها!

گفــت و گـــو
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علی قنبری در گفتوگو با
«آرمانملی»:

 ۱4۰۰میتواند سال
اقتصادی بهتری باشد
جلوی تندروها را بگیرید

آرمانملی -محمد سیاح :نقدینگی به مجموعه پول شامل
ســپردههای دیداری بخــش غیردولتی نزد بانکها و اســکناس
و مســکوک در دست اشــخاص و شــبهپول شامل ســپردههای
ســرمایهگذاری مدتدار ،ســپردههای قرضالحســنه پسانداز و
سپردههای متفرقه گفته میشــود و در یک تعریف ساده ،مجموع
اسکناس و مســکوکات و منابع اعتبارات بانکی ،مهمترین اجزای
تشکیلدهنده نقدینگی هستند .براســاس آمارهای بانک مرکزی،
رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به  ۳6/2درصد رسیده که این نرخ
در شش سال اخیر بیسابقه بوده است .بررسی آمارها نشان میدهد
رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به  80/2درصد رسیده است
که این رقم ،یک رشد تاریخی محســوب میشود .در همین زمینه
«آرمانملی» گفتوگویی با علی قنبری ،کارشناس اقتصادی و استاد
دانشگاه تربیت مدرس ،داشته که در ادامه میخوانید.
باتوجهبهوضعیتامروزاقتصادکشوروافزایشنقدینگی
و حجم پول چه شرایط اقتصادی در انتظار ما خواهد بود؟
با توجه به شرایط فعلی کشور که االن نقدینگی به صورت قابل
توجهی رشــد کرده و تورم هم نتیجه قطعی آن اســت و افزایش
سرسامآور قیمت کاالهای مصرفی مردم و همچنین نرخ کاالهای
بادوام مانند خودرو ،مسکن و طال و  ...نتیجهای جز فقیر شدن مردم
و در نتیجه شــکاف درآمدی و اختالف دهکهای جامعه و افزایش
نرخ ضریب جینی نخواهد داشت و دولت باید تالش کند تا افزایش
نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرده و به جــای پرداخت یارانهها و
مصوباتی که مجلس به هیات دولت میدهد و شــورای نگهبان هم
تایید کرده اســت ،باید تورم را کنترل کند تا مردم فقیرتر نشوند و
ارزش پول ملی بیش از این کاهش نیابد.
با توجه به آماری که بانک مرکزی اعالم کرده در شهریور
امســال نقدینگی  ۳6/۲درصد افزایش داشته که در شش
سال اخیر بیسابقه بوده است ،با توجه به این افزایش تورم
و مشکالت اقتصادی و انتخابات پیش روی ایران؛ در اقتصاد
 1400با چه شکل تورمی روبهرو خواهیم بود؟
این اتفاق بســتگی به این موضوع دارد که در شرایط حاضر که
افزایش قیمتهای عمومی که بخشی از آنها به ثبات و تعادل جامعه
و بخشی از آن به مسائل اجتماعی و عوامل خارجی مانند انتخابات
آمریکا بستگی دارد؛ دیده میشود چه سمت و سویی پیدا کند .اگر ما
در ماههای آینده بتوانیم با ثبات و پایداری اجتماعی پیش برویم و به
وضعیت باثباتی دست پیدا کنیم ،وضعیت اقتصادی کشور و بهویژه
تورم در سال آینده کمتر خواهد شد .البته معتقدم مسائل اقتصادی
کشور باید جدای از مسائل سیاسی و دخالت عوامل خارجی و نتیجه
انتخابات آمریکا باشد ولی متاسفانه اینطور نیست و این شرایط تاثیر
دارند و وضعیت آینده به برقراری آرامش و ثبات و تعادل در اقتصاد
کشور بســتگی دارد و اگر در ماههای آینده تندروها بر ناامن کردن
جامعه و روابط تنشزا با کشورهای همســایه و جهان اقدام نکنند،
میتوان گفت وضعیت سال آینده وضعیت بهتری خواهد بود و اگر
هم تحریمها برداشــته و فروش نفت هم آغاز شود رشد اقتصادی
منفی کاسته و تورم کاهش خواهد یافت و اشتغال هم شرایط بهتری
مییابد .اگر بتوانیم سرمایهگذاری داخلی و خارجی را جذب کنیم و
رشد اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم قطعا وضعیت اقتصاد کشور
رو به رشد خواهد رفت و ما هم شاهد وضعیت اجتماعی و اقتصادی
بهتری برای مردم خواهیم بود و در نهایت رفاه نسبی بهتری از سال
 ۹۹و  ۹8برقرار خواهد شد.
رشد سهم پول نسبت به نقدینگی براساس اعالم بانک
مرکزی در شهریور  ۲0درصد بوده است ،این مساله به چه
معناست و چه آثاری دارد؟
اگر میزان پولــی که در دســترس مردم و در ســرمایهگذاری
کوتاهمدت وجود دارد افزایش یابد ،نقدینگی افزایش پیدا میکند
و رشد تورم را هم به دنبال خواهد داشــت ،این نسبت در سال ۹۹
افزایش یافته و تورم هم بهتبع آن زیاد شده است .اگر دولت بتواند در
سال آینده این شاخص را کنترل کند تورم را هم کنترل خواهد کرد.
البته ما باید تالش کنیم که با تولید ،سرمایهگذاری ،آرامش و ثبات
بیشــتر و افزایش اعتماد مردم به برنامههای دولت وضعیت اقتصاد
کشور را از داخل بهبود ببخشیم و بتوانیم کاری انجام دهیم که درآمد
سرانه کشور افزایش یابد تا مردم از وضعیتی که در آن قرار دارند که
بخشی از آن سهم تحریمها و کروناست و باعث بروز فقر شده نجات
یابند .امیدوارم که سال آینده وضعیت بهتر از سال  ۹۹و  ۹8باشد.
با توجه به اینکه ضریب رشد نقدینگی افزایش یافته
از آن طرف هم پولهای مردم سرگردان در بازارهای مالی و
سرمایهای هستند ،این نقدینگی سرگردان کی و چطور باید
به سمت بخش مولد هدایت شود؟
دولت باید برای مردم با برنامهریزی درســت مشوق ایجاد و بین
بازارها تعادل ایجاد کند نه اینکه فقط بــه یک بازار توجه کند .باید
سعی کند عرضه سرمایهگذاری را افزایش دهد و بگذارد تا بازار سرمایه
به شکل واقعی رشد کند نه به صورت حبابی .دیدیم که چند ماهی این
بازار به صورت حبابی رشد کرد و وقتی این حباب از بین رفت یکباره
قیمت سهام کاهش یافت و مردم متضرر شدند .اگر تالش کنیم که
عوامل خارجی را از اقتصاد دور کنیم و در منطقه ایجاد آرامش کرده
و روابط خود را با همسایهها و جهان بهبود ببخشیم تا وضعیت باثباتی
در کشور ایجاد شود قطعا سرمایهگذاری و تولید در کشور افزایش
خواهد یافت و قیمتها با عوامل عرضــه و تقاضا تعیین و در نهایت
وضعیت اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت .ولی اگر بخواهیم ایجاد
تشنج کنیم و مجلس بدون هماهنگی با دولت راه خودش را برود با
دادن شعار در منطقه ایجاد تنش و ناامنی کند و سیاستهای دولت
را تضعیف کند وضعیت بهبود نخواهد یافت.
ســالهای قبل کمیته کنترل نقدینگی تشکیل شده
بود که تا امروز اقدام جدیای از سوی این کمیته دیده نشده
است ،آیا تشکیل این کمیته تاثیری در وضعیت نقدینگی
داشته است؟
تا امروز ندیده و نشنیدهام که این کمیته کاری انجام دهد ،باید
سیاستهای کلی اصالح شود و تالش کرد تا با ایجاد ثبات مردم به
دولت و اقدامات آن اطمینان کننــد .االن چیزی که باعث افزایش
قیمتها میشود این است که اگر مسئوالن دولتی یا بانک مرکزی
چیزی بگویند مردم در جهت مخالف آن حرکت میکنند و قیمتها
افزایش مییابد .یعنی کشــور درگیر بیاعتمادی اســت و سرمایه
اجتماعی امروز در پایینترین ســطح قرار گرفته اســت و مردم به
مسئوالن اعتماد ندارند و همین باعث میشود که جامعه دچار تزلزل
و بازارها نامتعادل شود و تورم روبه افزایش باشد .در نتیجه ارزش پول
ملی کاهش مییابد و مردم هم فقیرتر میشوند.
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سیاسـی
یـــادداشت
هوشیار باشیم

یوسف موالیی
تحلیلگرمسائلحقوقبینالملل

ترور محسن فخریزاده ،معاون وزیر دفاع ایران واکنشهای
گستردهای را در عرصه داخلی و بینالمللی بهدنبال داشته و طبعا،
پیگیریهای دیپلماتیک و حقوقی را در محافل بینالمللی از سوی
تهران به همراه خواهد داشت .یکی از کارهایی که ایران باید آن را در
دستور کار قرار بدهد و تا االن هم انجام داده ،انعکاس موضوع ترور
شهید فخریزاده به شورای امنیت سازمان ملل است .شورای امنیت
میتواند تشکیل جلسه داده و ضمن بررسی موضوع ،قطعنامهای
هم در این خصوص صادر کند .دست شورای امنیت برای اقدامات
در این خصوص باز بوده ،اما موضوع این است که اگر در این شورا،
مسأله مطرح شود ،آمریکا بهدلیل رابطه نزدیک خود با رژیم اسرائیل
و احتمال مطرح شدن و محکومیت این رژیم ،از بررسی این موضوع،
ممانعت خواهد کرد .در اقدام بعدی ،ایران میتواند این موضوع را
در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند و این مسأله برای حصول
به صدور یک بیانیه ،نیازمند پشتیبانی بسیاری از دولتهای جهان
خواهد بود .اگرچه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل،
الزامآور نیست ،ولی بهعنوان بیان اراده جمعی در سطح جهانی
و موضع سیاسی کشورهای جهان ،دارای اعتبار سیاسی خواهد
بود .من اینکه ،این مسأله ،کمک میکند که موضوع ترور دانشمند
ایرانی در افکار عمومی بینالمللی مطرح شده و بازتاب پیدا کند.
بنابراین ،ما نیازمند این هستیم که دیپلماسی ایران بهگونهای فعال
شود که کشورهای مختلف ،بدون قید و شرط این عمل را محکوم
کنند .بهنظرم ،البته دستگاه دیپلماسی ما این کار را دنبال خواهد
کرد .پس از این هم ،تهران باید با یک سری از متحدان نزدیک
خود از جمله روسیه و چین که جز بازیگران تاثیرگذار بینالمللی
هستند وارد گفتوگو شده و از آنها بخواهد تا ضمن محکومیت
این ترور از امکانات خود برای طرح مسأله ،حتی در شورای امنیت
سازمان ملل استفاده کنند .همچنین ایران باید موضوع را به آژانس
بینالمللی انرژی اتمی منعکس کرده و خواستار این شود که آژانس
در بازرسیها و نظارتهای خود ،مسائل امنیتی را به درستی لحاظ
کرده و بهنحوی عمل نکنند که اطالعاتی درز پیدا کند و شاهد این
اتفاقات باشیم .از سوی دیگر ،ایران باید این موضوع را در نظر داشته
باشد که این عملیات ،میتواند یک اقدام پیچیده با اهداف بزرگتر در
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی باشد.از این رو ،تهران
باید زمینه هماندیشی همه صاحبنظران و کارشناسان را در سطح
ملی در این باره فراهم کند .چنین اقدامی ،قطعا میتواند از تبعات
بعدی جلوگیری کرده و برای دیگر اقدامات اینچنینی تروریستی
بازدارندگی ایجاد کند .ایران ،حق استفاده از تمامی امکانات خود
را برای عکسالعمل مناسب بر اساس حقوق بینالملل دارد .انتقام
گرفتن در این ماجرا بر سر جای خود بوده و ایران بر اساس حقوق
بینالملل حق دارد که از تمامی امکانات خود برای عکسالعمل
متناسب و مقابله به مثل استفاده کند ،اما هرگونه شتابزدگی و
اقدامی که برخاسته از مطالعه دقیق نباشد ،ممکن است که تبعاتی
هم در بر داشته باشد .مسأله ترور اخیر را نباید دستمایه تسویه
حسابهای سیاسی و جناحی قرار داد .اقداماتی ازاین دست را نباید
دستمایه تسویه حسابهای سیاسی و جناحی قراردهیم .در حال
حاضر با مسألهای مواجه هستیم که حاکمیت ملی را تحت تاثیر قرار
داده و باید به شدت از مطرح کردن مباحث غیرسازنده که باعث
دلگرمی دشمنان خارجی میشود ،پرهیز کرد .حتی مخالفان دولت
ت اگر نقد یا انتقادی هم دارند باید توجه داشته باشند که االن،
وقت مناسبی برای طرح این مسائل نیست .طرح چنین مسائلی
سبب خواهد شد که آسیبپذیری کشور بیشتر شود .همانگونه
که حاکمیت نیز نباید در چنین مواقعی از مسأله استفاده کرده و
زمینه محدودیت جامعه مدنی را محدود کند .هردوی این اتفاقات؛
مصداق بارز آسیب به منافع ملی خواهد بود .ما در حال حاضر ،بیش
از پیش به وحدت ملی و گفتوگوی فراگیر در این زمینه نیازمندیم.

دریـــچه

سیستم اطالعاتی ،احتمال وقوع حادثه
و مکان آن را پیشبینی کرده بود

ناگفتههای شمخانی درباره ترور
شهید فخریزاده

طراح عملیات ترور شهید فخریزاده شناسایی شد
دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به ترور شهید فخریزاده
گفت :دستگاهها و سیستمهای اطالعاتی به این اطالع رسیدند که
ایشان هدف است و در همین نقطهای که ایشان به شهادت رسید،
قرار است اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد ،تمهیدات ایمنی الزم هم
در ارتباط با حفاظت ایشان صورت گرفت ،اما اینبار دشمن از سبک
و شیوهای کامال حرفهای ،تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه
موفق شد .ایسنا نوشت ،امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورایعالی
امنیت ملی در حاشیه مراسم تدفین شهید محسن فخریزاده در
امامزاده صالح(ع) تهران با بیان اینکه «به غمناک و غصهدار شدن
ملت ایران نسبت به از دست دادن چنین فرد صالح ،توانمند و موثری
سر تعظیم فرود میآورم و متعهد شوم که ما اشک غم را از چشمان
مردم پاک کنیم» اظهار کرد 20 :سال است که شهید فخریزاده را
میشناسم و در جریان جزئیات فعالیتهای او بودم؛ او به معنای
واقعی کلمه فردی بیبدیل بود .در حاشیه نبود اما گمنام بود .دبیر
شورایعالی امنیت ملی گفت :این بار سیستمهای اطالعاتی کشور با
دقت احتمال بروز حادثه برای ایشان و محل بروز احتمالی حادثه را
پیشبینی کرده بودند ،اما به دلیل تواتر اخبار در طول این  20سال
متاسفانه جدیت موردنیاز اعمال نشد و اینبار آنها موفق شدند ،وگرنه
عملیاتهای ناکام فراوانی داشتند .دریابان شمخانی افزود :دستگاهها
و سیستمهای اطالعاتی به این اطالع رسیدند که ایشان هدف است و
در همین نقطهای که ایشان به شهادت رسید ،قرار است اقدامی علیه
ایشان صورت بگیرد ،تمهیدات امینی الزم هم در ارتباط با حفاظت
ایشان صورت گرفت ،اما این بار دشمن از سبک و شیوه ای کامال
حرفهای ،تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه موفق شد .وی
خاطرنشان کرد :از دیدگاه من او یک دانشمند هستهای بی بدیل است؛
بسیار هستند کسانی که با سوءتفاهم میتوان گفت دانشمند هستهای
هستند اما شهید فخریزاده دانشمند هستهای بود .اگر روزی مصلحت
بر این شد که تالشهای گام به گام او در تولید اقتدار در حوزههای
مختلف از کرونا تا توان پدافند هستهای و هستهای بیان شود ،حتما
چشم مبهوت جهانیان از اینکه این فرد با این قابلیتها در ایران حضور
داشته است ،بیشتر مبهوت میشود .دبیر شورایعالی امنیت ملی
گفت :امیدوارم خون است شهید همانطور که در پیام رهبری هم
بیان شد منجر به ادامه تالش در مسیری باشد که ایشان شروع کرد.

a r m a n m e l i . i r
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غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس دهم در گفت وگو با «آرمان ملی»:

بازیصهيونيستها
نبايددرزمين ِ
بازیكرد
زمان مناسب برای انتقام سخت نباید فراموش شود
ترامپ با اجماع جهانی حذف شود

آرمان ملی -سجاد جنت آبادی :چند روزی است که مردم ایران داغدار شهادت یکی از دانشمندان هستهای کشور هستند .اما درباره واکنش مجموعه نظام به این ترور
ناجوانمردانه بحثهای زیادی شده است و بین جناحهای مختلف اختالفنظرهایی برای عکسالعمل نظامیان وجود دارد .نمایندگان مجلس اقداماتی را انجام دادهاند که
بهنظر میآید بیشتر باید روی آن تمرکز کرد .مجلس شورای اسالمی با تصویب یک طرح دو فوریتی بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای را لغو کردند و شرایط را برای ماههای
آینده دولت ترسیم کردند .درهمین راستا «آرمان ملی» با غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس دهم گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
اگرمجلس طرح دوفوریت اقدام راهبردی برای لغو بر اساس احترام متقابل رفتار کند.
ریاست مجلس یازدهم و برخی نمایندگان اجازه بازدید
تحریم را به تصویب رساند .بر اساس این طرح بازرسیهای
بازرسیهای آژانس را از تاسیسات هستهای با یک طرح دو
آژانس از تاسیسات هستهای لغو میشود؟
مجموعه نظام مراقب است و به هیچوجه در پازل صهیونیستها فوریتی در مجلس لغو کردند .این اقدام چقدر موثر خواهد
بازی نخواهیم کرد و با انتقام سخت پاسخ آنها را خواهد داد .بود؟
ریاست مجلس با توجه به اینکه از نمایندگان برای رسیدن به
صهیونیستها با توجه به فضایی که باز شده ترس از این دارند که
ایران در آرامش باشد و فضای سیاسی برای دپیلماسی فراهم شود کرسی ریاست توقع رای دادن دارد ،معموال همیشه همه را رصد
و از همین مسأله صهیونیستها ناراحت هستند .آنها احتمال اینکه میکند تا اکثریت مجلس را برای رای آوردن داشته باشد و اکثریت
ایران بعد از شکست دونالد ترامپ در انتخابات بتواند اجماع جهانی هم به آن رای بدهند .ما نمی توانیم اعالم کنیم که نمایندگان
را علیهشان ایجاد کند ،ترس دارند و همین مسأله باعث شده که همراهی میکنند و این مسأله را قبول دارند اما نمایندگان مجلس
اقداماتی انجام دهند تا تحریمها ادامه پیدا کند .بخشهای مختلف فعال در حال همراهی هستند .تجربه مجلس این موضوع را به ما
باید توطئههای دشمنان رصد کرده و پاسخ قاطعی به آنها بدهند .ثابت کرده است .اما عرض کردم که موضوع اصلی که ما باید به آن
اما طوری رفتار نشود که آنها زمین بازی را به نفع خود تغییر دهند توجه کنیم مسأله تصمیمگیری جمعی بزرگان نظام است .ترور
و باید به شکلی رفتار کنیم که صهیونیستها از کرده خودشان دانشمند بزرگ ما محسن فخری زاده مردم را جریحهدار کرد و
پشیمان شوند و با اقدامی دقیق درس عبرتی به آنها بدهیم که در به نظر می آید که باید یک انتقام از آنها بگیریم .بنده به شخصه
با انتقام سخت مخالف نیستم اما این انتقام سخت باید بسیار
ذهن آنها هم نگنجد.
این محکوم کردن همواره وجود داشته اما برای پایان هوشمندانه و با ضریب هوشی باال و با بررسی همه جوانب انجام
شود .زمان مناسب برای انتقام سخت را نباید فراموش کنیم و باید
دادن به آن چه باید کرد؟
مجموعه بزرگان نظام به اعتقاد من با یک مصلحت اندیشی در موقعیتی انتقام سخت بگیریم که شدت آن کاهش پیدا کند.
به هر حال انتقام سخت در چنین شرایطی باید
تمامی موضوعات را در نظر گرفته و میگیرند و هرچه که به صالح
عملیاتی شود؟
مردم است را انجام میدهند .هر اقدامی
درست است اما باید به این نکته توجه
که ایران بخواهد انجام بدهد منافع و
دشمنان احتمال اینکه
کنیم که انتقام سخت نباید طوالنی شود
مصالح ملی در آن لحاظ خواهد شد و
ایران بعد از شکست
و شرایط را برای ما پیچیده کند .در این
مردم در اولویت قرار دارند .با توجه به
مدت اخیر اتفاقاتی در کشور افتاد که امید
این که جریان نفوذی روز به روز خود
دونالد ترامپ در
میرفت شرایط کشور به سمت آرام شدن
را نشان می دهد باید همه دقت خود
انتخابات بتواند اجماع
حرکت کند .لذا باید بهنحوی مدیریت کرد
را باال ببرند تا دچار اشتباهی نشویم .
جهانی را علیهشان ایجاد
که بتوانیم با اجماع جهانی حذف ترامپ را
نمیخواهم بگویم برخی که در مجلس
کند ،ترس دارند و همین
داشته باشیم  .ایرانیان فراموش نمیکنند
هستند و شعارهای تند سر می دهند
مسأله باعث شده که
که ترامپ وقیح بود که دستور ترور
جریان نفوذی هستند اما این موضوع
اقداماتی انجام دهند تا
سردار رشید ما را داد و انتقام سختی از
را فراموش نکنید که در حال حاضر من
او خواهند گرفت .سیاستمداران ما نباید
به کسانی که شعارهای تند می دهند
تحریمها ادامه پیدا کند
کاری انجام بدهند که بهانهای به دست
خوشبین را نیستم و معتقدم باید با
بدخواهان بیفتد و سوءاستفاده کنند.
تحمل بیشتر تمامی اتفاقات افتاده را
اخیرا آقای نوبخت عنوان کرده بود که بهجای پرداخت
معقوالنهتر و باسیاست بیشتری بررسی کنند و منافع ،مصالح کشور
را در نظر بگیرند و دست دشمن را بخوانند .و کسانی که در کشور یارانه به مردم باید به رفع تحریمها فکر کرد تا مشکالت
قدرت باالیی برای تصمیم گیری در موضوع امنیت ملی دارند مانند اقتصادی بهطور طبیعی حل شود .بهنظر شما این موضوع
شورای امنیت ملی و ...موضوع را موشکافی و تصمیم محکمی اتخاذ قابل تحقق است؟
حرف درستی است .همه میدانیم ارتباط با کشورهای دیگر
شود .مسأله مهم این است که مسئوالن در هر جایگاهی که قرار
سبب بهبود اقتصاد کشور و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت
دارند در زمین طراحی شده دشمنان بازی نخواهند کرد.
اخیرا شاهد حمله برخی نمایندگان به مسئوالن میشود .در وهله اول باید به بهبود روابط با همسایگان پرداخت
به ویژه همسایگانی که با آنها داد و ستد داریم و پل اقتصادی
هستیم .ریشه این تفکر کجاست و چه باید کرد؟
پیش از این هم گفته بودم که هیچکس حق ندارد کسی را که مهیاست .در صورت بهبود روابط با همسایگان کشورمان صادرات
برای مردم کار میکند ،خائن خطاب کند .مخالفان مواضع دولت و واردات رونق میگیرد که امتیاز بزرگی برای اقتصاد کشور است.
فقط میخواهند انتخابات  1400را ببرند ،منافع ملت ایران گویی اقتصاد پویا با ارتباط داشتن با کشورهای دیگر است که محقق
خیلی برایشان مهم نیست .باید همه تالش کنند مشکالت مردم به میشود و پس از آن شاهد رفع مشکالت جامعه از جمله بیکاری
حداقل برسد .آقای رئیسجمهوری ،وزیر امور خارجه باید از همه خواهیم بود .اگر این مولفهها محقق شود بهطور طبیعی نیازی به
ظرفیتها استفاده کنند .نمیشود همیشه حاشیه درست کرد ،پرداخت یارانه به مردم نخواهد بود.
پرداخت یارانه تدبیر درستی برای حل مشکالت
وقتی میبینیم اثرات اقدامات ترامپ در آمریکا منفی تلقی شده
است و اقدامات وی علیه ایران از سوی مردم آمریکا خسارتبار برای اقتصادی است؟
یارانه نتوانست وضعیت معیشتی را بهبود ببخشد .البته نباید
کشورشان تلقی شده است ،اکنون باید پیام ما به مردم آمریکا چه
باشد؟ بگوییم که شما اشتباه کردید که ترامپ را حذف کردید؟ یا به آنچه طی سالهای اخیر در روند ارائه یارانه گذشت بیتفاوت
بگوییم که شما کار درستی را انجام دادید؟ باید بگوییم آن چهرهای بود به عنوان نمونه برخالف ادعاها ،هدفمندکردن حامل های
که از ایران برای مردم آمریکا توسط ترامپ ساخته شده بود ،چهره انرژی هنوز اجرائی نشده است که نشانه خوبی برای مفید نبودن
غیرواقعی بود .ایران کشوری صلح دوست است و آمادگی دارد که یارانههاست .مشکل دیگر یارانهها به بحث عدالت باز میگردد،
با هر کشوری که منافع آن را تامین کند و دست از دشمنی بردارد ،یعنی یارانه بهصورت پنهان به اقشاری از جامعه پرداخت میشود

سید محمود میرلوحی:

مجلس به قعر امور رسیده است؟!
چهره سیاسی اصالحطلب گفت :ترامپ در آمریکا تالش
میکند راه را بر بایدن و مذاکره و برگشتش به برجام ببندد و
متقابال تندروها در ایران تالش میکنند راه تماس جمهوری
اسالمی به بایدن را ببندند .سید محمود میرلوحی افزود:
فرآیند تشکیل مجلس یازدهم را همه میدانیم ،همه جزو
منتقدین هستیم .نتیجه اش تقریبا همین میشود که هم به
مشارکت مردم آسیب وارد کرده و هم فضای رقابتی انتخابات
را تضعیف کرده است .این مجلس نتیجه لیستی است که
با ترس و واهمه از اینکه مبادا اصالح طلبان لیست بدهند
و خاتمی امضاء کند ،به وجود آمده است .او به« نواندیش»
گفت :از این رو نه در تهران بلکه در سایر استانها هم وضعیت
به همین شکل است 2۳0 .کرسی مجلس غیررقابتی بود
و این سخن رئیس جمهو ِر و وزارت کشور است و ما فقط
به عنوان رقبا ،این سخن را مطرح نمیکنیم .لذا وقتی که
مجلس از پشتوانه حداکثری و از پشتوانه حزبی و ساختاری
برخوردار نباشد طبیعی است که با دو شعار میآید و با دو
شعار هم مسیرش تغییر میکند و نمیتوان انتظار زیادی از
این مجلس داشت .وی افزود :جریان اصالحات با همه نقدی
که به این انتخابات دارد تالش میکند به مجلس به دو دلیل
کرونا و شرایط سخت کشور کمک کند .میرلوحی با بیان اینکه

مجلس بسیار از تراز قانون اساسی پایین آمده است ،یادآور
شد :یک زمانی حضرت امام میگفتند مجلس در رأس امور
است اما متأسفانه در حال حاضر ،مجلس به قعر امور رسیده
است .به هر حال تمایل نداریم مجلس تضعیف شود و فکر
می کنیم باید جایگاه مجلس در جمهوری اسالمی محفوظ
بماند .عضو شورای شهر تهران ادامه داد :کسی بنای تضعیف
این دوستان را ندارد اما به نظر میرسد که خودشان این بنا را
دارند چون باورشان نمی شد که این گونه بتوانند مجلس را
آن هم بعد از انتخابات مختلفی که سال  ۹4و  ۹6و شرایطی
که در تهران پیش آمد ،در اختیار بگیرند .این عضو شورای
مرکزی حزب اتحاد ملت اضافه کرد :از این رو وقتی آمدند
هنوز نتوانستند از فضای انتخاباتی فاصله بگیرند و میتوان
گفت همچنان در دوران رقابت انتخاباتی به سر می برند و
این پیروزی چون برایشان ناباورانه به نظر میرسد خیز 1400
هم گرفتهاند یعنی می خواهند دو انتخابات را با همین دست
فرمان ،قبضه کنند لذا شعارها اغلب شعارهای انتخاباتی
 1400است .او با اشاره به اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری در مجلس یازدهم عنوان کرد :مجلسیها بین دو
انتخابات تالش میکنند مرتبا طرح های خلق الساعه مطرح
کنند و برای فضای مجازی که امروز همه دنیا به آن وابسته

که با شفافیت و عدالت منطبق نیست .ماده  7قانون یارانهها هم
اجرا نشد .براساس این ماده باید خدمات اجتماعی ایجاد میشد که
نشد .از طرفی از قدرالسهمی که برای تولید ،صنعت و جاهای دیگر
مشخص کردیم ،هم در مجموع نتایجی که انتظار داشتیم ،حاصل
نشد .بنابراین بهتر بود اقداماتی انجام میدادیم که بتوانیم برای
موضوعاتی که این همه برای آنها هزینه پرداخت کردیم ،نتیجه
میگرفتیم که به هر دلیل اتفاق مطلوب نیفتاد.
برخی مدعی کاهش حاملهای انرژی هستند و عنوان
میکنند که مصرف انرژی باالیی داریم .درست است؟
بله .همینطور است .در حالی شاهد کاهش نداشتن حاملهای
انرژی هستیم که به موازات آن ،مصرف انرژی باالیی هم وجود دارد.
این موضوع خالف عدالت در پرداخت نیست؟
دقیقا نکته همین است و در موضوع عدالت در پرداخت هم
با وجود پرداخت ساالنه ۹00هزارمیلیارد تومان یارانه ،به اهداف
مدنظر نرسیدهایم ،بهنحوی که بخشی از منابع حاصل از اجرای
قانون هدفمندکردن یارانهها توسعه زیرساختها و ۳0درصد تولید
و کمک به واحدهای صنعتی و آالیندهها برای بخش خودروسازی
مقرر شده بود که این اهداف هم محقق نشد .عالوه بر اینها در بحث
توزیع شیر و تغذیه سالم در مدارس ،قانون خدمات تامین اجتماعی
و 20درصد از ردیف اعتبارات تملک داراییها هم که قرار بود از محل
هدفمندی یارانهها انجام شود ،اثری مشاهده نمیشود .بنابراین ما
در هدفمندکردن یارانهها بلبشویی را مشاهده میکنیم که شاید
بخشی از آن ناشی از اقدامات مجلس است ،بهدلیل اینکه هر سال
قواعد را تغییر داده که موجب عدم یکپارچگی آن شد.
پرداخت نقدی به مردم هم تناسبی با قانون
درنظرگرفته شده ندارد .این موضوع چه صدماتی برای
بخش اقتصادی کشور دارد؟
بر اساس قانون نباید بیش از ۵0درصد منابع حاصل صرف
پرداخت نقدی به مردم می شد ،در صورتی که االن ۹4درصد
منابع صرف پرداخت نقدی میشود .این موارد نشان میدهد که
هدفمندکردن یارانهها دچار چالشها و مشکالتی است .ضمن
اینکه برخی از شرکتها مانند پخش و فرآوردههای نفت و گاز هم
درآمدهای خود را واریز نکردند.
از اظهارات شما اینگونه برداشت میشود که پرداخت
یارانه از مسیر اصلی منحرف شده و نتوانسته اهداف مورد
نظر را محقق کند.
دقیقا به همین شکل است .درحال حاضر پرداخت یارانه بدون
هدف انجام میگیرد .اگر پرداخت یارانه براساس ماده  7تامین
اجتماعی صورت میگرفت ،هدفدار بود و میتوانست نیازمندان،
خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست ،معلوالن و کسانی که
آسیبدیده اجتماعی بودند را تحت پوشش قرار دهد .اما االن
یک پولی بدون هدف توزیع میشود و مشخص نیست که بتواند
مثمرثمر باشد و به دست نیازمند واقعی برسد.
نباید از این موضوع هم عبور کرد که دولت برای
پرداخت یارانه تحت فشار است و نمی تواند با توجه به
بودجهای که دارد یارانهها را تامین کند .چرا مجلس تصمیم
گرفت باری بر دوش دولت بگذارد؟
همینطور است .متاسفانه الزام دولت به پرداخت یارانه به کاالهای
اساسی از محل فروش اموال دولتی ،تصمیم غیرکارشناسی بود که
از سوی مجلس گرفته شد .مگر ممکن است بدون داشتن هرگونه
اطالعاتی ،تکلیفی برای دولت تعیین کنیم که مغایر با اصل 7۵
قانون اساسی است .اگر تامین اجتماعی را طبق قانون ایجاد کنند
میتوان افراد نیازمند و دهکهای پایین جامعه را شناسایی کرد و
یارانه را براساس آن پرداخت کرد .در سایر کشورهای دنیا تامین
اجتماعی واقعی وجود دارد ولی ما خدمات بیمه اجتماعی داریم
نه تامین اجتماعی.
هستند یک طرح می آورند یا می خواهند انتخابات ریاست
جمهوری را از منظر خودشان اصالح کنند تا راه را برای
دیگران و رقبایشان ببندند .این چهره سیاسی اصالحطلب با
تاکید بر شلوغ کاری های سیاسی که امروز در مجلس یازدهم
رخ میدهد ،تشریح کرد :سالهاست که خود ما هم معتقدیم
قانون انتخابات باید اصالح شود و در این رابطه پیشنهادی
به رئیس جمهور داده شد و رئیس جمهور دستور تشکیل
کارگروه تخصصی برای بحث رفراندوم دادند و روی این ها
بحث شده است اما دقیقا آنها می خواهند همه این مسیر را
عکس هم انجام دهند یعنی در ظرف همین مدت می خواهند
قانون شوراها را به نحوی عمل کنند که بتوان مختصر تفاوتی
بیاورند و به اینجا تعمیم دهند .او با بیان اینکه تندروها تمایل
داشتند ترامپ در کاخ سفید بماند و حاال که ترامپ رفته تقریبا
خوشحال نیستند ،بیان کرد :آنها این ناراحتی را نه تنها کتمان
نمیکند بلکه اتهام زنی به رقبایشان و دولت را آغاز کردهاند
مبنی بر اینکه اگر شما می خواهید تحریم ها را بردارید حق
ندارید .چطور میشود که اگر ترامپ تحریم ها را آورده و این
همه ظلم را به کشور تحمیل کرده ،حاال برویم به جای ترامپ
با کسی مثل فرانسه گفتوگو کنیم! بنابراین روشن است که
باید با جانشین ترامپ گفتوگو کنیم و ببینیم که چه باید
کرد و چه کسی باید این مسائل را حل کند .این چهره سیاسی
اصالح طلب تاکید کرد :در واقع شعارها و تصمیماتشان نیز به
نوعی است که عمال هم ترامپ در آمریکا تالش میکند راه را
بر بایدن و مذاکره و برگشتش به برجام ببندد.

فـــــرارو

یک وزیر صهیونیستی:

نتانیاهو اشارهای به دخالت در
ترور دانشمند ایرانی نکرده است

هشدار رژیم صهیونیستی
به شهروندانش
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره
به ترور محسن فخری زاده اعالم کرد :ضمن
صدور دستورات قضائی ویژه خطاب به ضابطان
و مبادی ذیربط ،نظارت و پیگیریهای مستمر
نیز به عمل خواهد آمد و گزارش این اقدامات
توسط سخنگوی قوه قضائیه در آینده نزدیک
تبیین خواهد شد .متن محمد جواد حشمتی
مهذب رئیس دادگستری استان تهران به این
شرح است :دادگستری استان تهران ضمن
اعالم انزجار و محکومیت این اقدام جنایتکارانه،
ترور دانشمند هستهای و چهره ماندگار صنعت
دفاعی کشور «سردار رشید اسالم شهید دکتر
محسن فخری زاده» و تسلیت شهادت آن
دانشمند برجسته به محضر مقام معظم رهبری،
مردم شریف ایران و خانواده مکرم ایشان ،از
درگاه خداوند رحمان عل ّو درجات را برای آن
شهید عزیز مسئلت نموده و در راستای مجازات
مرتکبان داخلی و خارجی این اقدام تروریستی
تمام تالش خود را برای شناسایی کامل،
دستگیری و محاکمه عامالن استکبار جهانی
معطوف خواهد نمود .در همین راستا و در
اجرای دستور ریاست معزز قوه قضائیه ،ضمن
صدور دستورات قضائی ویژه خطاب به ضابطان
و مبادی ذیربط ،نظارت و پیگیریهای مستمر
نیز به عمل خواهد آمد که گزارش این اقدامات
توسط سخنگوی محترم قوه قضائیه در آینده
نزدیک تبیین خواهد شد.
مدارک دخالت رژیم صهیونیستی در
ترور شهید فخریزاده
در حالی که بر اساس اعالم برخی منابع،
مدارکی به دست آمده است که نشان میدهد
رژیم صهیونیستی در ترورشهید محسن
فخری زاده دست دارد ،وزیر اطالعات رژیم
صهیونیستی مدعی شد که بنیامین نتانیاهو در
سخنان اخیر خود اشارهای به دخالت این رژیم
در ترور شهید محسن فخری زاده نکرده است.
الی کوهن ،وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی در
گفتوگو با یک شبکه رادیویی داخلی با طرح
ادعاهایی علیه کشورمان گفت که بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در
سخنان اخیر خود درباره دستاوردهایش
اشاره ای به دخالت در ترور محسن فخری زاده
دانشمند ایرانی نکرده است .به نوشته روزنامه
تایمز آو اسرائیل ،کوهن افزود :وی در حال
اشاره به گفتوگوهایش با کشورهایی بوده که
پیشتر اسرائیل با آنها رابطه نداشته است .وی
در ادامه اظهارات وقیحانه خود گفت :حذف
محسن فخری زاده از جهان به خاورمیانه و
تمام دنیا کمک کرده است .هرکسی که در
ساخت سالح هستهای نقش فعال داشته باشد،
باید از بین برود .این ادعاها در حالی است که
یک مقام صهیونیستی روز گذشته در گفتوگو
با روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور محسن
فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان در
حوزه دفاعی و هستهای اذعان کرد که رژیم
صهیونیستی پشت این اقدام جنایتکارانه قرار
داشته است .وی که بنابر گزارش نیویورک
تایمز سال ها پیگیر پرونده شهید فخری زاده
برای اسرائیل بوده است ،گفت :جهان باید برای
ترور محسن فخریزاده ممنون اسرائیل باشد.
این مقام صهیونیستی همچنین گفت :ما به
انجام اقدامات الزم علیه برنامه هستهای ایران
ادامه خواهیم داد .بخش عربی شبکه العالم نیز
دوشنبه به نقل از منبع آگاه اعالم کرد :مدارکی
به دست آمده است که نشان می دهد رژیم
صهیونیستی در ترور محسن فخریزاده دست
دارد .این منبع افزود :رژیم صهیونیستی عناصر
معاند ضد انقالب اسالمی ایران را برای انجام
این عملیات به کار گرفت .این منبع همچنین
تاکید کرده است که سالح مورد استفاده در
عملیات ترور دانشمند هستهای ایران ساخت
اسرائیل بوده و از طریق ماهواره ای کنترل
میشد.
هشدار به شهروندان صهیونیست
شبکه الجزیره اعالم کرد که رژیم
صهیونیستی از ترس انتقام ایران به شهروندان
خود گفته است که به امارات و بحرین سفر
نکنند .پیش از این شبکه العالم به نقل از منبع
آگاه از دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور
محسن فخری زاده خبر داد و اعالم کرد که
این عملیات به وسیله سالح اسرائیلی انجام
شد و از طریق ماهواره کنترل میشد .بخش
عربی شبکه العالم از وجود مدارک الزم برای
اثبات دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور
دانشمند ایرانی خبر داد .بخش عربی شبکه
العالم در خبری فوری به نقل از منبع آگاه اعالم
کرد :مدارکی به دست آمده است که نشان
می دهد رژیم صهیونیستی در ترور محسن
فخریزاده دست دارد .این منبع افزود :رژیم
صهیونیستی عناصر معاند ضد انقالب اسالمی
ایران را برای این عملیات به کار گرفته که نقش
پشتیبانی و تدارک عملیات را بر عهده گرفته
بودند .این منبع همچنین تاکید کرده است که
سالح مورد استفاده در عملیات ترور دانشمند
هسته ای ایران ،ساخت رژیم صهیونیستی
بوده است و از طریق ماهواره ای کنترل می
شد .وزارت خارجه امارات شامگاه یکشنبه در
بیانیهای تاکید کرد که با توجه به بیثباتی و
چالشهای امنیتی موجود در منطقه همه باید
از اقداماتی که میتواند منجر به تنش و تهدید
ثبات در تمام منطقه شود ،دوری کنیم.
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چگونگی دريافت
مرحله دوم تسهیالت
و كمکهزينه
كرونايی
دولت در دور دوم حمایتهای جبرانی ،وام یک
میلیونتومانیوکمکهزینهکرونابهمبلغ
یکصد هزار تومان به ۲۹میلیون و 700هزار نفر
به مشموالن پرداخت میکند .بر اساس اعالم
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این تسهیالت
به خانوارهایی که درآمد ثابت ماهیانه ندارند و در
مرحلهقبلمتقاضیتسهیالتکروناییخانوارها
بودهاند ،تعلق میگیرد که شامل نزدیک به۲۹.7
میلیون نفر ( 11میلیون خانوار) میشود.

منبع:ایمنا

گزارش

آرمان ملی  -امید کاجیان :گاف جدید یک نماینده مجلس یازدهم
در میان خبرهای کرونا و جنگ و ترور ،سوژه شبکههای اجتماعی شده
است و این گاف البته که دست به دست میچرخد .ماجرا از این قرار است
که اینبار علی خضریان از چهرههای شناختهشده جریان اصولگرا و البته از
افرادی که در مناظرههای مختلف با جریانهای رقیب حضور دارد و پشت
تریبون ،جلوی دوربین های تلویزیونی و خیلی دیگر از رسانه ها پرمدعا
سخن میگوید و حاال هم از اعضای پارلمان ایران شده است ،واژهای ساده از
زبان انگلیسی را بهاشتباه تلفظ کرده است .آنچه این موضوع را بزرگ جلوه
داده جایگاه خضریان در همه این سالهاست .او از خرداد سال  1۳۹6تا آذر
سال  1۳۹8ابتدا سردبیر و سپس قائممقام مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان
بوده است و اکنون عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم را
بر دوش دارد و عضو هیاترئیسه مجمع نمایندگان تهران است .دشمن
جدی براندازان از یکسو است و منتقد اصالحطلبان از سوی دیگر .کتاب هم
نوشته است .اما این روزها ویدئویی از او منتشر شده که ماجرای شعارهای
اخیر عدهای که گفته بودند «آرام نمیگیگیریم» نیز به آن رنگ و لعاب داده
است .خضریان در برنامهای که از شبکه  ۳پخش میشود دو کلمه انگلیسی
« »anytime & anywhereرا «آنی تایم ،آنی وِر» تلفظ میکند ،تاکید
و پشتسرهم تکرار کردن این دو کلمه ،فرضیه یا توجیه نچرخیدن زبان این
نماینده مجلس را در زمان قرائت این دو واژه منتفی میکند و از این بابت
میشود اینگونه تلقی کرد که این دو واژه برای وی چندان آشنا نیست و از
همینروست که دوبار به اشتباه تلفظ میشود .در اینکه تلفظ اشتباه واژگان
انگلیسی امری بدیهی از سوی هرکسی میتواند باشد و به خودیخود ایرادی
ندارد؛ اما سادگی این دو کلمه و آشنایی هر فرد عادی با آن و نادرست خوانده
شدنش از سوی یک نماینده مجلس که هم سخنگوی کمیسیونی است و هم
عضو هیاترئیسه مجمع نمایندگان ،گران تمام شده و بیاختیار بیاطالعی
وی از سادهترین کلمات انگلیسی را تداعی میکند تا حدی که بسیاری از
خود میپرسند با این بیاطالعی اصرار وی برای تکرار این دوکلمه به زبان
انگلیسی از چه بابت است؟

بازتاب گسترده گاف تازه نماینده مجلس:

سوادمخالفانبرجام؛«آنیتايم-آنیور!»
مردم از مسئوالن جلوترند

اولینبار نیست
البته که این نخستینبار نیست انگلیسی سخن گفتن یک مسئول سوژه
رسانه ها می شود ،شخصیت های مختلفی در رد هها و البته موقعیتهای
گوناگون به واسطه این موضوع سوژه شده اند ،همین چند وقت پیش
تلفظهای انگلیسی آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اصرارش به اینکه به این
زبان متنی را بخواند با تعجب بسیاری روبهرو شده بود ،خیلی پیشتر از اینها
ماجرای انگلیسی سخن گفتن محمد علیآبادی در اوپک آبروی ایران را برده
بود .همانطور که داستان «وان دقیقه» گفتن احمدینژاد در دانشگاه کلمبیا
سوژه شد.کماطالعی برخی به اندازهای بوده است ،که وقتی ظریف بهعنوان
وزیرخارجه یک کشور -که الزمهاش بلد بودن زبان انگلیسی است -به این
زبان سخن میگوید برای مردم باسوادترین جلوه میکند و همین امر او را
متفاوت و مجزا با سایرین تلقی میکردند .این در حالی است که بسیاری از
مسئوالن ایرانی در دهههای پنجاه به چند زبان از جمله انگلیسی و فرانسه
مسلط بودند و این موضوع امری عادی به شمار میآمد.
معلومات عمومی هم مشکل دارد؟
اما این همه ماجرا نیست .شواهد و گافهای همین مدت اخیر از مسئوالن
نشان میدهد که معلومات مقامات کشورمان در ارتباط با مسئولیتهایی که
بر گردنشان نیز گذاشته میشود بعضا در حد عامه مردم هم نیست .شاید یکی
از عجیبترین آنها زمانی بود که در مجلس دهم عضو هیاترئیسه مجلس که
تذکرات نمایندگان را قرائت میکرد نام موزه معروف «لوور» را نتوانست تلفظ
کند و این کلمه را به این صورت «لووُر ،لووِر ،لوور ،لوبر!» ادا کرد .خالصه هر

چه تالش کرد موفق به تلفظ درست این کلمه نشد .جالب اینجا بود که حتی
وقتی تلفظ درست این لغت را به او یادآور شدند نیز نتوانست آن را بگوید و
گفت« :برای من کلمه لوور را اشتباه نوشتهاند! و من هم همان را خواندم».
این در حالی است که این واژه برای همه مردم واژه آشنایی است و قطعا جای
هیچ اشتباه و توجیهی دراینباره باقی نمیگذاشت و اما اوج فاجعه زمانی بود
که بدانیم اکبر رنجبرزاده یعنی همان عضو هیأترئیسه ،عضو گروه دوستی
پارلمانی ایران و فرانسه نیز بود .او از جمله حامیان جدی ابراهیم رئیسی در
انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم به شمار میآمد .از این دست گافها
زیادند مثال کریمی قدوسی یکی از پرمدعاترین نمایندگان اصولگرای حال
حاضر مجلس یازدهم زمانی لفظ واژه NPTرا هم نمیدانست ،چیست .او در
همان موقع عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بود .در طرح دوفوریتی که
در سال  ۹2توسط جواد کریمی قدوسی تهیه و به هیاترئیسه مجلس ارائه
شد ،دو بار به معاهده «انپیتی» که مهمترین مبحث حقوق بینالملل در
بحث انرژی اتمی است ،اشاره شد و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی
و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی »mpt ،درج شده بود .یکبار
در عنوان طرح  ۵صفحهای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.این طرح ۵
صفحهای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و در
اختیار خبرنگاران قرار گرفت در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود
دارد« :الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هستهای و مصادیق آن در چهارچوب
معاهده «امپیتی» در مذاکرات هستهای ».در بند نهم این طرح نیز کریمی
قدوسی عینا چنین نوشته بود« :هرگونه موافقت با خواستههای طرف مقابل

نباید خارج از معاهده « »mptباشد» .کریمی قدوسی از جمله نمایندگانی
است که از مدتها پیش با این ادعا که اشرافی کامل به مسائل سیاست خارجی
دارد ،مخالف هرگونه مذاکره بر سر مساله هستهای کشورمان بوده است .او
اخیرا در مجلس یازدهم نیز یوکیا آمانو مدیرکل پیشین و مرحوم آژانش
اتمی را جاسوس خوانده و اعالم کرده است که دیدار او و محسن فخریزاده
باعث ترور فخریزاده شده است .اما همه چیز به اینجا ختم نمیشود بدیهی
است که احمدرضا دستغیب رئیس شورای شهری مثل شیراز باید در مورد
معروفترین شهرهای دنیا که همه دربارهاش میدانند ،حداقل اطالعاتی داشته
باشد اما یادمان نرفته زمانی که او نشان داد حتی نمیداند و نیز به این معروفی
در کجاست؟ این اشتباه نیز باز هم در تلویزیون رخ داد .رئیس شورای شهر
شیراز گفت« :در شیراز بافتی تاریخی وجود دارد که نمونه مشابه آن را در ونیز
میتوان دید؛ ونیز در سوئیس ،سوئد !)(....وجود دارد ».جای شگفتی آنجا بود
که دستغیب مدعی هم شد که از ونیز دیدن کرده و با دیدن آن به این مقایسه
پرداخته درحالیکه نمیدانست ونیز کجاست .همین چند وقت پیش هم که
آقای قالیباف رئیس مجلس از تلفظ ایالت آریزونا درماند و آن را آرزوینا خواند.
البته ماجرایی که به معاون رئیس دولت قبل در مورد بهکاربردن کلمه فتوشاپ
و خواندن آن به صورت «پی هوتوشاپ» نسبت میدادند نیز بماند .
دلیل جایگاه امروز
بیتردید با مرور گذشتههای نهچندان دور میتوان به نمونههای بسیاری از
این موارد اشاره کرد ،نمونههایی که نشان میدهد ،مسئوالن ما برخالف آنکه
سخنوران خیلی خوبی هستند و میتوانند با آب و تاب ساعتها شعارهای
حماسی و انقالبی در مقابل دوربینها سر بدهند ،در درون از تواناییهای
الزم یا معلومات کافی حتی در حوزه کاری که مسئولیت آن را برعهده دارند
نیز بیبهرهاند و جالب اینکه در چنین شرایطی یکدیگر را مقصر وضعیت
کنونی کشور جلوه میدهند ،شاید مرور همین گافهای مسئوالن باشد که
ما را به پاسخ این سوال برساند که بهراستی چرا باید امروز کشورمان با تمام
ظرفیتهایش در چنین جایگاهی باشد؟ آیا دلیلی غیر از ادعاهای توخالی
مسئوالن در تمام این دههها را دارد؟
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یادداشــت

چراعلتبویبدتهران
پنهانمیشود؟

اسماعیل کهرم
کارشناسمحیطزیست

با وجود بوی بد تهران در چند ســال گذشــته ،بهنظر میرسد
علت بیان و بررسی این موضوع بر عهده شهرداری است که  ۵2هزار
کارمند ،کارگر ،مهندس و ...دارد ،ضمنا این ارگان با اعالم نکردن علل
بوی بد تهران مجبور به افسانهسازی شده است .بههرحال یکی از علل
مطرح شده آن است که تاسیسات مربوط به فرآوردههای لبنی مثل
شیر ،پنیر ،ماست و امثالهم موجب این بو شده ،زیرا تاسیسات چاه
فاضالب این تاسیسات پُر شده و مواد لبنی که پر از باکتری هستند
مثل بدن انسان در اثر مرور زمان بعد از مرگ فاسد میشود و انواع و
اقسام بوها را تولید میکند ،بنابراین چون فاضالب این محصوالت
در مسیر باد غالب تهران هستند موجب پخش شدن و پراکنده شدن
بوی نامطبوع در شهر میشــود .وجود گاوداریهای اطراف تهران
از فرضیههای دیگر علت بوی نامطبوع تهران هستند و این به قرار
گرفتن گاوداریها در مناطق خاصی از شهر بستگی دارد ،زیرا در این
حوزه نیز بادهای غالب تاثیرگذار است .باید توجه داشته باشیم که
بادهای غالب تهران از مناطق جنوب غربی و شمال شرقی تشکیل
میشوند ،این درحالی اســت که در مسیر این بادها ساختمانهای
بلند ساخته شده و این موضوع باعث جلوگیری از جریان پیداکردن
باد شده است ،این اتفاق همچنین باعث عدم تعدیل در درجه حرارت
شهر خواهد شد .بنابراین اگر آسمان خراشها و ساختمانها در مسیر
بادهای غالب تهران قرار نداشتند ،هوای تهران بسیار مطلوب تر و
پاکیزهتر از وضع فعلی بود .فرضیه سوم علت انتشار بوی بد تهران،
به نظر میرسد مخازن سوخت ماشین های گازوئیلی و بنزینی نیز
عامل انتشار این بوی نامطبوع در هواست .باید توجه داشت که اکنون
چهار مخزن داریم ،این مخازن بســیار بزرگ در سالهای گذشته
ساخته شده و اطراف اینها تریلرها ،کامیونها و تانکرها سوختگیری
میکنند ،به عبارت دیگر این کامیونها و تریلرها سوخت را به این
مخازن منتقل میکنند و بوهای مخصوص خود را تولید میکنند،
بنابراین ممکن است مخلوط این بوها چنین بوی نامطبوعی را تولید
کنند .ظاهرا ً شــهرداری تهران علت این بــو را میداند ولی به آنها
دستور داده شده تا چیزی نگویند و ساکت باشند و آنها نیز مجبورند
که از علت این ماجرا حرفی نزنند .ممکن است مخازن و کارخانجات
لبنی و ...در حوالی پائیز و زمستان بیشتر فعالیت داشته باشند .در
هر حال وقتی کل مسأله را عدهای پنهان می کنند ،بقیه مسائل را
مدام باید حدس بزنیم و فرضیهســازیهای متعدد داشته باشیم.
بنابراین از مسئوالن زیربط و شهرداری تهران درخواست میکنیم تا
علت این موضوع را افشا کنند و بگویند که از دست مردم چه کمکی
برمیآید .با شفاف شدن این موضوع مردم میفهمند که آیا این اتفاق
در کوتاهمدت رخ میدهد یا خیر و اینکه میدانند مقصر این ماجرا
چه دستگاهی خواهد بود.

روی خط آرمان ملی

88760176

دادگستری

بنده از وکالی دادگســتری هســتم .متاســفانه با کاهش
تعداد کارکنان دادگســتری ،دادگستری بسیار شلوغ و با تعداد
مراجعهکنندگان زیاد مشغول به فعالیت میباشد .اکنون هم به
دلیل تعطیلی ادارات همچنان دادگستری ها تعطیل نشدند .لطفا
اگر اصرار در عدم تعطیلی این اداره دولتی دارند تعداد کارکنان
را بیشتر کنند نه کمتر؟!
یک شهروند از تهران

قیمت باالی میوه
علت کمبود شدید و قیمت باالی میوه چیست؟ چرا با توجه به
افزایش تولید میوه قیمتها چهار برابر قیمت پارسال شده است
در حالی که در شرایط کرونایی باید مردم میوه بیشتری مصرف
کنند .این گرانی حتی با دالر هم حساب شود منطقی نیست.
عسگری از تهران

بخش خصوصی
کارمندان بخــش خصوصی ضــد ضربه هســتند و کرونا
نمیگیرند؟! چرا هرچه تعطیلی هســت در این وضعیت برای
بخش دولتی میباشد که حقوقهایشان هر ماه واریز میشود .ما
آدم نیستیم اگر کرونا بگیریم چه کسی جوابگوی ماست ،دو هفته
باید در خانه بمانیم بدون حقوق و کارفرما هم معلوم نیست بعد از
دو هفته ما را قبول کند یا نه؟!
اسدی از تهران

تخلفات کرونایی
تلفنهای  124و  1۹0هیچ پیگیــری در خصوص تخلفات
کرونایی نمیکنند و فقط برای دلخوشی هست .اکثر تاالرهای
کرج و چالوس باز هستند و عروسیها به صورت قاچاقی برگزار
میشود و کسی هم پاسخگوی این قضایا نیست.
یک شهروند از کرج

تعطیالت
همه ادارهها باز هســتند و همــه را ملزم کردنــد به حضور
اجباری در محل کار .نه یک سوم رعایت میشود نه هیچ کدام از
پروتکلهای بهداشتی .مسئوالن برای چه کسانی تصمیمگیری
میکنند وقتی هیچکس اجرا نمیکند؟ ظاهرا همه تصمیمها
فقط جنبه نمایشی دارند و قدرت اجرائی ندارند.
عزتی از تهران

کارت ملی
دولت باید اول نسبت به تهیه کارت ملی مردم اقدام کند .من
دو سال است منتظر کارت ملی هستم .میگویند صادر نشده و
مواد خامش را نداریم.
صفایی از تهران

«آرمان ملی» از افزایش ازدواجهای زیر سن قانونی در کشور گزارش میدهد

بهاركودکهمسریوخزانازدواججوانان
در بهار امسال ازدواج هفت هزار دختر زیر ۱۴سال در کشور ثبت شده است

آرمان ملی -شهرام صفرنیا :بیماری کرونا در کشور که شیوع پیدا کرد ،بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز بیشتر خود را نشان دادند ،آسیبهایی که از
فقر سرچشمه میگرفتند و مردم محروم که حداقل معیشت آنها به واسطه شیوع بیماری ،تا حدی از بین رفته بود ،بههر دری زدند که بتوانند زندگی خود
را ادامه دهند .یکی از این آسیبها افزایش کودک همسری و کاهش آمار ازدواج ها در سن قانونی و به تبع آن افزایش تجردگرایی است .اگر گزارش مرکز
آمار را که به تازگی منتشر شده مرور کنیم بیشتر به این واقعیت تلخ پی خواهیم برد .مرکز آمار ایران اعالم کرد که «در سه ماهه نخست  1۳۹۹ازدواج
بیش از هفت هزار دختر زیر  14سال در کشور ثبت شده است .همچنین تعداد دقیق ازدواج دختران  10تا  14ساله را هفت هزارو  ۳۲۳مورد اعالم کرد.
برپایه این گزارش همچنین در این مدت ازدواج یک دختر زیر ده سال و پنج پسر کمتر از  1۵سال به ثبت رسیده است ».این آمار در شرایطی منتشر
شده که با استناد به آمار این مرکز ،از سال  ۹۵تا  ۹8ازدواج حدود  1۳0هزار دختر کمتر از  14سال ثبت شده و بیش از صد پسر کمتر از  1۵سال نیز در این
سالها ازدواج کردهاند .از سوی مقابل تعداد ازدواجها از بیش از  670هزار مورد در سال  ۹۵به  ۵۳0هزار مورد در سال  ۹8کاهش داشته است و امسال با
شیوع کرونا قطعا این تعداد نیز کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد .پیشتر وزارت ورزش و جوانان هشدار داده بود افزایش وام ازدواج باعث رشد آمار
کودکهمسری زیر  1۵سال در ایران شده است .همین چند روز پیش بود که زهرا کسائیپور ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی گفت« :از
سال  ۹6تا سال گذشته هزار و  1۵7ازدواج دختر زیر  1۵سال ،در نیمه اول سال جاری  10۹ازدواج زیر  1۵سال ،از سال  ۹۵تا  ۹8بالغ بر  10۵۵بارداری زیر
 18سال و در سال جاری  10۹بارداری زیر  18سال به ثبت رسیده است».
طی  80سال گذشــته تالشهای زیادی برای
کاهش آمار کودک همسری در کشور انجام شده
است ،در جلد دوم قانون مدنی ایران که ماده 1041
نیز بخشی از آن اســت ،مصوب سال  ، 1۳1۳این
ماده بارها از سوی قانونگذاران تغییر کرده است.
در سال  1۳1۳قانونگذار حداقل سن ازدواج برای
دختران را  1۵ســال تمام شمسی و برای پسران
 18سال تمام شمســی در نظر گرفته بود .اما در
همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن
زمان ایران ،تدابیری اندیشــیده شد تا در شرایط
استثنایی ،دختران  1۳ساله و پسران  1۵ساله نیز
قادر به ازدواج باشند .از ســال  ،1۳81عقد نکاح
دختر قبل از رسیدن به سن  1۳سال تمام شمسی
و پسر قبل از رسیدن به  1۵ســال تمام شمسی
منوط به اذن ولی ،به شــرط رعایت مصلحت و با
تشخیص دادگاه صالح شــد .تا اینکه آذر ماه سال
 ۹۵فراکسیون زنان مجلس طرح افزایش حداقل
سن ازدواج را پس از بررسی دو ساله این طرح در
کمیســیونهای مختلف به مجلس ارائه کرد اما
دیماه همان سال از سوی کمیسیون قضایی ،این
طرح رد و پرونده آن بســته شد .سال  ۹8دولت با
کلیات الیحهای موسوم به کودک همسری و تعیین
حداقل سن برای ازدواج موافقت کرد .در این الیحه
که بــا حمایت اعضای کمیته فرعی کمیســیون
لوایح دولت به تصویب رسید ،حداقل سن ازدواج
برای دختران  1۳ســال و برای پســران  1۵سال
تعیین شد و کمیته فرعی لوایح با افزایش حداقل
سن ازدواج دختران به  16ســال و پسران به 18
سال موافقت نکرد .با توجه به تعریف کنوانسیون
حقوق کودک که ایران نیز عضو آن است ،هر فرد

انسانی زیر  18ســال ،کودک محسوب میشود و
با توجه به آمارهای فوق ،میتوان گفت در ســال
146 ،1۳۹7هزار و  141ازدواج و 11هزار و 741
طالق برای کودکان دختر در ایران ثبت شدهاند.
بدیهی است به این تعداد کودکهمسری و طالق
کودکان دختر ،ازدواجها و طالقهای کودکان پسر
و بسیاری کودکهمسریها و طالقهای زیر 18
سال ثبت نشده و نامعدود را هم باید افزود.
استداللهای مدافعان
همزمان با تالش منتقدان کودک همســری
برای باالبردن حداقل سن ازدواج در ایران ،برخی
مدافعان ســن پایین ازدواج ،دالیل خود را بیان
کردند از جمله اینکه باالبردن حداقل سن ازدواج
در ایران با عرف و تنــوع فرهنگی جامعه در تضاد
است و امکان دارد که نهاد خانواده را تضعیف کند.
چرا که ازدواجهای زیر 1۳ســال در مناطق و در
طبقاتی از جامعه رخ میدهند که این امر را کامال
رایج و عرف میدانند و بسیار هم محدود و ناچیز و
کمتر از  ۳درصد کل ازدواجهای کشور هستند؛ اما
قانونگذار نمیتواند و نباید این جمعیت  ۳درصد را
نادیده بگیرد .همچنین ممنوعیت قانونی ،به حذف
ازدواج دختران زیر  1۳سال منجر نمیشود و فقط
باعث میشــود در برخی مناطق کشور به دلیل
ارزشهای عرفی و فرهنگی حاکم بر آن مناطق،
دختران بدون توجه به محدودیت قانونی ،ازدواج
کنند و فرزندان بیهویت و بیشناســنامه به دنیا
بیاورند یا اگر خواستند طالق بگیرند ،این امکان را
نداشته باشند زیرا با آن محدودیت قانونی ،ازدواج
این افراد ثبت نشده و هیچ سند قانونی برای ازدواج
در دست ندارند .برخی دیگر تصویب افزایش سن

ازدواج را موجب بروز بحران جنسی میدانند ،زیرا
متوسط سن بلوغ در کشور  11تا  12سال است؛ در
نتیجه با تصویب این طرح و ممانعت از ازدواج افراد
زیر  18سال با یک بحران جنسی در کشور روبرو
میشویم و شاهد درگیری بســیاری از نوجوانان
و جوانان با بیماریهای ســالمت روحی و روانی
خواهیم بود .مدافعان کودک همسری میگویند:
«در مناطق و روســتاهایی که افراد زیر  18سال
ازدواج میکنند ،به جای ممانعت از ازدواج جوانان،
هیأتی از قاضی و معتمد محل یا مسجد برای تعیین
سن بلوغ جنسی کودکان تشکیل شود و در صورت
تشخیص بلوغ و آمادگی فرد برای ازدواج ،این امر
صورت گیرد .حکومت نیز بســته حمایتی مالی
و مشاورهای و آموزشــی ارائه دهد؛ این مدافعان
همچنین تأکید دارند تمامی این موارد ،برای افراد
زیر  1۳سال که تمایل به ازدواج دارند ضروریاند و
از نظر آنان افراد باالی  1۳یا  14سال مشکل خاصی
برای ازدواج ندارند!» در تعریض به این اســتدالل
مدافعان کودکهمسری که پایگاه عرفی این نوع
ازدواجها را قابل توجه میدانند ،باید انتشار خبر و
فیلم ازدواج دختری  ۹ساله با مردی  22ساله در
یکی از روستاهای اســتان کهگیلویه و بویراحمد
را در شــهریور امســال یادآوری کنیم که اگرچه
رویدادی تازه نبود و بخشی از یک داستان طوالنی
را نشان میداد که به ویژه در  1۵سال اخیر محل
مناقشات اجتماعی و سیاســی گستردهای بوده
است ،اما موج گسترده اعتراض و مخالفت مردم در
فضای مجازی و حقیقی با آن رویداد نشان داد عرف
جامعه امروز ایران با ازدواج کودکان موافق نیست و
استدالل عرفی این مدافعان ،پایگاه عمیقی ندارد.

گزارش «آرمان ملی» از نگرانی کارشناسان نسبت به فرا رسیدن فصل سرما:

زمستانسختيدرپیشداریم

وزیر کشور گفت :تنها سه درصد
از مردم مــا درگیر بیمــاری کرونا
هستند و  ۹7درصد ســالم و پاک
هســتند .عبدالرضا رحمانیفضلی
بیان کرد :ما تمام هم و غم خود را بر
این گذاشتهایم تا از این سه درصد
مراقبت کنیم و آن  ۹7درصد دیگر
بتوانند به راحتی به زندگی خودشان
ادامه دهند .ما به دلیل این سه درصد
از مردم ترددها را محــدود کرده،
مغازهها را بسته و دیگر محدودیتها
را اعمال کردهایم؛ پس از این افراد
تقاضا و خواهــش داریم که از خود
مراقبت کنند و تا زمانی که بهبودی
کامل را به دست نیاوردند ،در جامعه
حضور پیدا نکنند .از  ۹7درصد دیگر
تقاضا میکنم که در وهله اول حتماً
از ماسک ،استفاده و فاصله اجتماعی
را رعایت کرده و در تجمعات شرکت
نکنند تا بتوانیم با همدلی هم این
بیماری را پشت سر بگذاریم.

کاهش  70درصدی
تردد در شب

آرمان ملی :آمار مرگ و میر کرونا در کشور
با اعمال قرنطینه و تعطیلــی اصناف و ادارات
رو به کاهش اســت و طبق آخرین آمار وزارت
بهداشــت و درمان در یک روز (از یکشنبه ۹
آذر تا دوشنبه  10آذر)  1۳هزار و  ۳21بیمار
جدید مبتال به کووید 1۹در کشور شناسایی
شــدند و  ۳71بیمار نیز جان خود را از دست
دادند .همچنین  ۵8۵2نفر از بیماران مبتال به
کووید 1۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند .با این حال هنوز تغییری در
وضعیت شهرهای قرمز رخ نداده و مانند ماههای
گذشته فقط اســتانهای هرمزگان ،فارس،
گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت
نارنجی و زرد قرار دارند .با توجه به کاهش آمار
فوتی ،مسئوالن و کارشناسان وزارت بهداشت
از سختترین زمســتان قرن خبر میدهند.
همانطور که وزیر بهداشت نیز به این موضوع
اذعان داشته که «ما پیک زمستانهای را مانند
تمام جهان پیش روی خود داریم .در استانهای
جنوبی االن هوا معتدلتر است ولی با پیشروی
به سمت ســرما مردم به داخل خانهها رفته و
دربها و پنجرهها را میبندند و شیوع بیماری
باال میرود .بنابراین بر اســاس اعالم رنگ هر
منطقه شــامل قرمز ،زرد و نارنجی منطبق بر
دستورالعملها ،پروتکلها را بیشتر رعایت کنند
و نظارت را افزایش دهند ».سعید نمکی در ادامه
صحبتهایش خاطر نشان کرده« :از سازمان
هاللاحمر خواستیم کنار دانشگاههای علوم

پزشکی باشند تا به اتفاق بر اجرای پروتکلها
نظارت کنید و فیدبک آن را به اســتانداران و
فرمانداران ارائه دهید».
زمستان سیاهتر از پاییز
در هفتههای گذشــته نیز کارشناســان از
شــیوع کرونا در فصل زمســتان ابراز نگرانی
میکنند و معتقدند که دنیا بیش از پاییز تلفات
شیوع کرونا را در فصل سال خواهد داد .دیوید
رلمن ،میکروبیولوژیست در دانشگاه استنفورد
گفته اســت« :روزهای اوج ویروس کرونا در
راه اســت و ماههای بســیار جدی و دشواری
را پیش رو داریم ».شــواهد فزاینده براساس
آنچه که در مــورد نحوه انتشــار این ویروس
و رفتار مردم در ماههای ســرد سال بهدست
آمده نشان میدهد که یک اثر فصلی کوچک
احتماال به شیوع بیشتر این ویروس در زمستان
کمک خواهد کرد .راچل بیکر ،ا ِپیدمیولوژیست
در دانشــگاه پرینســتون نیز معتقد است که
«جدا از یک اثر فصلی کوچــک ،عامل اصلی
افزایش شــیوع ویروس ،رقم بزرگی از مردم
است که هنوز مســتعد آلودهشدن هستند».
عوامل مختلف از جمله رفتــار افراد و خواص
ویروس بر روندهای فصلی عفونت ویروســی
تأثیر میگذارد .بعضــی ویروسها آبوهوای
گرم و مرطوب را میپســندند و برخی دیگر
برعکس .محققــان میگویند کــه این یعنی
ساکنان مناطقی که فصل تابستان را در پیش
دارند نیز نباید بیاحتیاطی کنند.

سیل و آبگرفتگی در  8استان

آرمان ملی :رئیس ســازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمــر از آبگرفتگی و ســیل در
هشت استان طی  72ساعت گذشــته خبر داد.
مهدی ولیپور ادامه داد ۵1 :شهر ،روستا و مناطق
عشایر نشین در هشــت اســتان ایالم ،بوشهر،
خوزستان ،فارس ،قزوین ،کهگیلویه و بویراحمد،
گلستان و لرستان امدادرسانی شدند 1۹12 .نفر
امدادرسانی شدند که از این تعداد برای  26۳نفر
اسکان اضطراری فراهم شد .با اقدامات همکاران ما
آب از  ۵۳واحد مسکونی تخلیه شده است .در حال
حاضر امدادرسانی در خوزستان ،بوشهر ،ایالم و
کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

جذب  ۲۰هزار پرستار

ایلنا :معاون درمان وزارت بهداشت گفت:
موثرترین اقدام درمانی برای بیماران کرونایی
رساندن اکسیژن به آنهاست .قاسم جانبابایی
افزود :جذب  20هزار پرستار در برنامههای ما
قرار دارد و معوقات یک ساله آنها نیز پرداخت
شده اســت .وی درباره مشــکالت مرخصی
پرستاران تصریح کرد :مشکلی با تامین اجتماعی
در این خصوص داشتیم که برطرف شده است و
زمان مرخصی این پرستاران لحاظ نمیشد که
اکنون این مسأله برطرف شده است.

وضعیت آنفلوآنزای حاد پرندگان

ایسنا :رئیس آزمایشگاههای مرجع کشوری
آنفلوآنزا گفت :ویروس آنفلوآنزای میان پرندگان
هنوز به انسانها ســرایت نکرده است ،ویروس
در صورتی میتواند به انســان منتقل شود که
تغییراتــی در آن به وجود آیــد .دکتر طلعت
مختاری آزاد افزود :آنفلوآنزایی که در پرندگان
مشاهده میشود از نوع  H۵N8است و تنها در
ایران هم دیده نشده در کشــورهای اروپایی،
قزاقستان و شوروی نیز دیده شده است .در ایران
هم گزارشاتی مبنی بر وجود ویروس در پرندگان
وحشی داریم .تمامی الشههای پرندگان مرده
جمعآوری و بهصورت بهداشتی دفع شده است.

اتصال مترو به بیمارستانها

رئیــس پلیــس پایتخــت
درباره آخریــن وضعیــت اجرای
محدودیتهــای جدیــد کرونایی
گفت :در تمام طــول روز بالغ بر ۵0
درصد کاهش تردد در ســطح شهر
را داریم .ســردار حســین رحیمی
افزود :همچنین ترددهای شــبانه
 70درصد کاهش یافته اســت .در
مترو  ۹۵تا  ۹8درصد مردم از ماسک
استفاده میکنند .سردار رحیمی با
بیان اینکه همکاران من در مبادی
ورودی و خروجی درون شــهری و
برون شهری حضور دارند ،گفت :در
مبادی ورودی و خروجی شهر تهران
 ۵0تا  70درصد کاهش تردد داریم.
اصناف و کسبه باالی  ۹0تا  ۹۵درصد
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت
میکنند و اگر تخلفی هم از ســوی
این قشر صورت میگیرد مربوط به
حاشیه شهرها است .وی تصریح کرد:
بالغ بر 4۵۳هزار مورد تذکر لسانی به
افراد فاقد ماسک داده شده است.

وام ازدواج 70
میلیونمیشود؟

ساخت 10هزار قبر جدید در آستانه فصل سرد سال

آماده باش برای پیک زمستانه
در شرایطی کشــور ما روزهای سیاهی از
لحاظ شــیوع کرونا در فصل پاییز پشــت سر
گذاشــت که روزانه بهطــور میانگین  400تا
 4۵0در دو ماه و نیم گذشته جانشان را از دست
دادهاند ،پس تعطیلی و قرنطینه این دو هفته
میتواند آخرین فرصت برای آمادگی در مواجهه
با سختترین زمستان سال باشد ،تا جایی که
سعید خال مدیرعامل سازمان بهشتزهرا (س)
از ساخت  10هزار قبر ویژه به دلیل شرایط کرونا
خبر داده است .اما ســعید نمکی پیک اخیر
بیماری کرونا در کشــور را طوفان سهمگینی
خوانده که خوشبختانه در اکثر استانها فعال به
تعادل رسیده است .وزیر بهداشت معتقد است
که مردم به تله قدیمی عادی انگاری شــرایط
نروند و با تصور اینکه شــرایط بهتر شده ،ما را
از اجرای دقیق پروتکلهــا دور نکنند و گرنه
زمستانی وحشتناک خواهیم داشت .وی افزود:
اگر توانستیم تعداد مرگ و میر و موارد بستری
را کاهش دهیم فقط در ســایه رعایت دقیق
پروتکلها و زحمات کادر بهداشــت و درمان
کشور است .خوشبختانه بهرغم پیشبینیهای
سازمانهای علمی جهانی که در این ماه و ماه
آینده مرگ باالی  800تــا  1000نفر را برای
ما پیشبینی کرده بودند و پیشبینی آنها در
مورد آمریکا و کشورهای اروپایی درست از آب
درآمد ،اما این پیشبینیها به دلیل مداخالت
به موقع در کشور ما در حال عکس شدن است.

کوتـــــاه

آرمان ملی :معاون آمادگی مقابله و پدافند
غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران اعالم کرد که در صورت تامین اعتبار
و موافقت نهادهای باالدستی ،هشت ایستگاه
متروی تهران به بیمارستانهای بزرگ پایتخت
متصل خواهند شد .اسماعیل سلیمی افزود :بنا
شــد در این خصوص مکاتباتی با شورای شهر
تهران ،وزارت بهداشت ،سازمان برنامه و بودجه،
مجلس شورای اسالمی و  ...انجام شود و فاز اولیه
اتصال هشت ایستگاه مترو به بیمارستانهای
بزرگ پایتخت است.

 ۲مدرسه به نام شهید فخریزاده

آرمان ملی :رئیس سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیــز مدارس کشــور از نامگــذاری  2واحد
آموزشی  1۵کالسه در تهران به نام «شهید محسن
فخریزاده» خبر داد .مهراله رخشانیمهر افزود:
یک واحد آموزشــی  1۵کالسه با زیربنای 277۳
مترمربع در شهرک وایین شــهریار و یک واحد
آموزشی  1۵کالسه با زیربنای  22۵0مترمربع در
پاکدشت به نام این شهید عزیز نامگذاری میشود.

مواد مخدر و جمعیت محکومان

آرمان ملی :رئیس سازمان زندانها گفت:
نزدیک بــه  ۵0درصد آمار زندانیان کشــور را
محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل
میدهند .محمد مهدی حاجیمحمدی افزود:
از ابتدای سال تاکنون که کشور درگیر بیماری
کرونا بوده ۳1 ،هزار و  ۳14جلســه دادرســی
الکترونیکی برگزار شده که از این تعداد ،حدود
 28هزار و  114مورد یعنی بیش از  8۹درصد از
ابتدای تیر ماه تاکنون برگزار شده است.

اعمال محدودیتها ادامه یابد

معاون ساماندهی امور جوانان
وزارت ورزش و جوانــان با اشــاره
مشــخص نبودن رقــم قطعی وام
ازدواج سال آینده در الیحه بودجه
 ،1400اظهار کرد :بارها گفتهایم
که ما مخالف افزایش رقم وام ازدواج
در جهت کمک به جوانان نیستیم
اما باید دستورالعملهای الزم در
جهت جلوگیری از سوءاستفاده و
آسیبهای احتمالی افزایش رقم
وام ازدواج تدوین شــود و مجلس
هنگام تصویب و یــا افزایش مبلغ
پیشنهادی برنامه و بودجه به این
نکات توجه کنــد .محمد مهدی
تندگویان افــزود :زمزمههایی از
افزایــش رقم وام ازدواج در ســال
آینده از  ۵0بــه  70میلیون تومان
به گوش میرســد ،برای افزایش
آمار ازدواج جوانان باید همراســتا
با پرداخت وام ازدواج ،راهکارهای
بلندمدت نظیر مسکن ارزان زوجین
و یا تامین اشــتغال پایــدار برای
زوجین را در پیــش گرفت چراکه
در غیر این صورت با افزایش رقم وام
ازدواج شاهد افزایش تعداد ازدواج
نخواهیم بود.

آرمان ملی :ســخنگوی شــورای شــهر
تهران با اشــاره به اینکه طبــق گزارشها آمار
درگذشتگان کرونا در تهران در روزهای اخیر،
سیر نزولی محسوسی داشته است ،گفت :اعمال
مدبرانه محدودیتها در تهران ادامه یابد .علی
اعطا در صفحه شــخصی خود در توئیتر اظهار
کرد :مشخص اســت که اعمال محدودیتها
ثمربخش بوده اســت .امیدوارم در هفتههای
آینده نیز ،اعمال مدبرانه محدودیتها و همراهی
شهروندان عزیز ،این وضعیت بحرانی را تعدیل
کند .فراموش نکنیم شرایط عادی نیست.

دستگیریعاملبیهوشکردنمردم

برنا :ســرکالنتر دوم پلیس پیشــگیری
پایتخــت گفت:یک مــرد در روزهــای اخیر
دستگیر شد که در پارک بهواسطه آشنا شدن با
شهروندان اقدام به بیهوش کردن آنان میکرد
و لوازم همراهشان را به سرقت میبرد .سرهنگ
ضرغام آذین افزود :شــاکی این پرونده عنوان
کرده بعد از  20دقیقــه صحبت کردن ۳ ،عدد
سیگار از جیب خود خارج کرد و یک عدد را خود
کشید و دو نخ دیگر را به آنها داد .پس از مصرف
سیگار به شــدت حالشــان خراب شد و طبق
گفتههایشان یک ساعت در وضعیتی بد بودند
و زمانی که حالشان بهتر شد متوجه شدند که
تلفن همراهشان را به سرقت بردند.

گـــزارش

افزایش آسیبهای اسکلتی
در کاربران تلفن همراه
یک دکترای تخصصی بهداشت حرفهای،
نسبت به افزایش آسیبهای اسکلتی عضالنی
در کاربران تلفن همراه ،هشدار داد.تلفنهای
همراه به عنوان وسایل ارتباطی قدرتمند
برای اولین بار در سال  1۹84به بازار عرضه
شدند و با پیشرفت تدریجی امروزه به عنوان
دوربین عکاسی همراه ،پخشکننده موسیقی،
وسیلهای برای بازیهای کامپیوتری و ابزار
موقعیت یاب جهانی ( )GPSمورد استفاده
قرار می گیرد .اما از میان آنها شبکه های
اجتماعی ،مهم ترین عامل افزایش اعتیاد
به تلفن های همراه هستند .به طوری که
در سال  ،2016بیش از هفت میلیارد کاربر
تلفن همراه در سراسر جهان گزارش شده و
تخمین زده شده است در حدود  62درصد کل
حجم ترافیک مصرفی اینترنت در سال 2020
به کاربرانی اختصاص پیدا می کند که از
تلفنهای همراه خود به شبکههای اجتماعی
یا پایگاههای دادهای متصل میشوند.
شبکههای اجتماعی؛ محبوبترین
در سالهای اخیر ،شبکههای اجتماعی به
محبوبترین کانالهای دریافت اطالعات در
مواقع بحرانهای بهداشتی تبدیل شدهاند.
نتایج بررسیها بر روی کاربران اینترنتی ،از
افزایش  20درصدی جستوجوی اطالعات
بهداشتی در زمان شیوع پاندمی کووید 1۹
خبر می دهد که عمدتاً از طریق شبکه های
اجتماعی و تلفنهای هوشمند بوده است.از
طرفی سادگی دسترسی به اطالعات و امکان
برقراری ارتباط با دیگران از طریق شبکههای
اجتماعی ،راه اندازی گروه های آموزش
مجازی به دنبال تعطیلی مدارس ،دانشگاهها
و مؤسسات آموزشی ،قرنطینه خانگی و
محدودیت در برقراری ارتباط رو در رو با هدف
کاهش انتقال بیماری از عوامل دیگری بوده
اند که استفاده گسترده از تلفنهای هوشمند
را در زمان شیوع کووید  1۹به دنبال داشته
و باعث شده است تعداد کاربران شبکههای
اجتماعی در ژانویه  2020با  ۹درصد افزایش
در مقایسه با سال  ،201۹به  ۳/80میلیارد نفر
برسد که نشان دهنده محبوبیت شبکههای
مجازی در سرتاسر جهان است.
عوارض استفاده از تلفنهای همراه
آتنا رفیعیپور دکترای تخصصی بهداشت
حرفهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
گفت :به رغم میل گسترده به استفاده از
تلفنهای همراه هوشمند ،استفاده بیش از
حد از آنها باعث بروز برخی عوارض بهداشتی
نظیر خشکی چشم ،ضعف انگشت شست و
مچ دست ،درد گردن ،توهمات لمسی و بی
خوابی میشود .به طوری که در نتایج مطالعات
صورت گرفته ارتباط مستقیم و معنیداری
میان نرخ ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی
و خستگی های مفرط چشمی با استفاده از
تلفنهای همراه وجود دارد که از میان آنها
دردهای گردنی و مچ دست ،از شیوع باالتری
برخوردارند.وی ضمن توصیه به مردم برای
اجتناب از استفاده طوالنی مدت از تلفن
همراه  ،افزود :به منظور کاهش آسیب های
اسکلتی-عضالنی در هنگام استفاده از
تلفن همراه بهتر است به برخی نکات مهم
توجه شود .به عنوان مثال به جای در دست
گرفتن گوشی تلفن همراه برای پاسخگویی
به مکالمات یا گوش دادن به موسیقی بهتر
است از ابزار هندزفری استفاده شود و از بلند
کردن بیش از اندازه درجه صدای تلفن نیز
اجتناب کرد.
جلوگیریازخمشدنمهرههایگردن
رفیعیپور ادامه داد :از خم کردن مهرههای
گردنی در هنگام استفاده از گوشی تلفن
همراه خودداری کنید و در مقابل سعی کنید
با کمک دستان خود یا ابزارهای نگهدارنده،
گوشی تلفن همراه را مقابل چشمان خود قرار
بدهید .اگر از تلفن همراه در حالت ایستاده
استفاده میکنید ،دستهای خود را در حالت
طبیعی نگه دارید .از باال آوردن یا پایین
آوردن بیش از حد شانه ها اجتناب کنید و
فقط دستان خود را از آرنج خم کنید.وی
افزود :روش دیگر این است که دست چپ
خود را به صورت افقی بر روی قفسه سینه قرار
دهید و از آن به عنوان تکیه گاه آرنج دست
راست خود استفاده کنید و به این وسیله
از بازوی دست راست که با آن گوشی را در
دست دارید ،حمایت کند .برای جلوگیری
از خستگی دستها میتوانید هر چند مدت
یکبار جهت دستهای خود را عوض کنید .اگر
در حالت نشسته از گوشی تلفن همراه خود
استفاده میکنید الزم است آرنج را بر روی
زانو قرار داده یا به کمک یک ابزار نگهدارنده
تلفن همراه را در راستای چشمان خود قرار
دهید .تالش کنید برای انتخاب حروف از
صفحه کلید گوشی و ارسال مطالب از هر
دو دست خود استفاده کنید .به کمک یک
دست گوشی همراه خود را روبروی چشمان
خود نگه دارید و با دست دیگر انتخاب حروف
را انجام دهید .برای جلوگیری از ابتالء به
بیماری انگشت ماشهای ،توصیه میشود که
انگشت شست دستی که با آن گوشی را نگه
داشته اید برای نوشتن و استفاده از صفحه
کلید تلفن همراه ،استفاده نکنید .همچنین
سعی کنید تلفن همراه خود را در فاصله 40
تا  4۵سانتیمتری از چشمانتان قرار دهید و
از نزدیک کردن بیش از اندازه تلفن همراه به
چشمانتان اجتناب کنید.
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مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مطرح کرد

فوتیهایآلودگیهوا چندينبرابرفوتیهایكرونا

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن تاکید
بر ضرورت مدیریت آلودگی هوا گفت :هر ساله در دنیا حدود
 7میلیون مرگ زودرس ناشی از آلودگی داریم این درحالیست
که ویروس کرونا که این روزها تمام جهان را درگیر خود کرده
تا امروز کمتر از یک و نیم میلیون فوتی داشته است.حسین
شهیدزاده در رویداد کلیماتون تهران  2020که بهصورت مجازی
برگزار شد و یکی از محورهای پنجگانه آن ارتقای کیفیت هوای
تهران بود ،اظهار کرد :اگر نحوه زیست شهری در تهران تغییر
نکند ،شاهد تغییرات سریع اقلیمی و گسترش روزافزون مسائل
و مشکالت موجود خواهیم بود که افزایش دمای هوا در این
کالنشهر از جمله آثار و تبعات آن برای سالها و دهههای آینده
است.وی درباره دالیل عمده تسریع تغییرات اقلیمی در تهران
تصریح کرد :افزایش گازهای گلخانهای به دلیل ازدیاد استفاده از
سوختهای فسیلی ،تبدیل فضای سبز و باغات اطراف و داخل
شهر به کاربریهای صنعتی ،مسکونی و اداری و تولید روزافزون
گاز متان به علت دفن انبوه زبالههای تولید شده از جمله عوامل
سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی در تهران است.

راهکارهای کاهش تغییرات اقلیمی
شهیدزاده درباره راهکارهای کاهش سرعت تغییرات
اقلیمی در تهران گفت :ایجاد محدودیت برای تغییر کاربری
اراضی ،جلوگیری از توسعه محدوده شهر ،افزایش پوشش
گیاهی ،جدیت در اجرای طرحهای ترافیکی کاهش و کنترل
آلودگی هوا ،توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و
جایگزینی وسایل نقلیه پاک به جای وسایل نقلیه آالینده از
راه حلهای کاستن از تغییرات سریع اقلیمی تهران است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درمورد
ارتباط تغییرات اقلیمی با آلودگی هوا نیز تصریح کرد:
سوختهای فسیلی ،گازهای  COو CO2تولید میکنند
که اولی باعث آالیندگی هوا و دومی باعث گرمایش زمین
و گرمترشدن هوا نیز به نوبه خود موجب تولید ازن بیشتر
میشود که آلودگی بیشتر هوا را در پی دارد عالوه بر همه
اینها تولید این گازها منجر به آتشسوزی جنگلها میشود
که آخرین نمونهاش در استرالیا اتفاق افتاد و آلودگی هوای
زیادی هم ایجاد کرد.

 7میلیون مرگ ناشی از آلودگی
شهیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه
ویروس کرونا که یک سال است همه جهان را به خود مشغول کرده،
تا امروز کمتر از یک و نیم میلیون فوتی داشته این درحالیست که
هر ساله در دنیا حدود  7میلیون مرگ زودرس ناشی از آلودگی
داریم ،اظهار کرد :خسارت اقتصادی آلودگی هوا در جهان نزدیک
به  ۵000میلیارد دالر است.وی درباره جایگاه تهران و ایران در بین
کالنشهرها و کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا با توجه به آالینده
ذرات معلق زیر  2/۵میکرون نیز گفت :از این نظر در ردهبندی
سال  ،201۹ایران در رده  27کشورهای دنیا و تهران در ردیف 24
کالنشهرهای جهان قرار داشت و دهلی هند و داکای بنگالدش به
ترتیب در رتبههای اول و دوم پایتختهای آلوده جهان ایستاده
بودند.شهیدزاده ادامه داد :اگر به تقویم کیفیت هوای پایتخت نگاهی
بیندازیم روند غلظت آالیندههای تهران رو به کاهش بوده است و
اگر شش ماه اول امسال را با مدت مشابه سال گذشته از روش مشابه
محاسبه و مقایسه کنیم ،کیفیت هوای نیمه نخست امسال از سال
گذشته کمی بهتر بوده است و به ویژه امسال بهار سالمتری داشتیم
البته در پاییز امسال این کفه به سمت سال قبل سنگینی میکند
و پاییز پارسال به دلیل بارشهای بیشتر هوای بهتری داشتیم اما
در مجموع فروردین امسال پاکترین و مهر ،آلودهترین ماه تهران
طی  8ماه گذشته بود.
منابع اصلی تولید آالیندگی هوای
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه
درباره منابع اصلی تولید آالیندگی هوای تهران گفت :منبع
اصلی آلودگی تهران منابع متحرک شامل خودروهای سواری،
خودروهای دیزل و موتورسیکلتها هستند که  61درصد ذرات
معلق و  8۳درصد آالیندههای گازی را تولید میکنند البته در
این میان سهم صنایع ،نیروگاهها و پاالیشگاهها را نیز باید مورد
توجه قرار داد.بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه حدود ۳۵
درصد از آالینده اصلی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای
دیزلی است ،اظهار کرد :هفت درصد خودروهای سبک فرسوده
تهران ۳8 ،درصد آالیندههای مجموع خودروهای سبک را تولید
میکنند و این آمار راه را به ما نشان میدهد و به ما میگوید که
در ابتدا باید سراغ چه خودروهایی برویم و نکته قابل تامل این
است که بهرغم آنکه قانون مصوب در این باره وجود دارد اما
متاسفانه اجرای این قوانین با مشکالتی روبهرو است.

نکات کلیدی تهویه فضاهای بسته
یک متخصص بهداشت حرفه ای با بیان
اینکه راه انتقال کووید  1۹از طریق هوا و
یا انتقال هوابرد آن به تایید رسیده است؛
با تاکید بر نقش کلیدی تهویه مناسب در
کاهش احتمال انتقال بیماری؛ نکاتی را در
رابطه با چگونگی تهویه در محیطهای بسته
مختلف همچون ادارات ،منازل ،بیمارستانها
و وسایل حمل و نقل عمومی؛ به خصوص
در فصول سرد سال مطرح کرد.دکتر سمیه
فرهنگ دهقان عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سایز
ذرات منتشر شده در بیماری های عفونی
همچون کووید بر قابلیت ماندگاری و معلق
ماندن ویروس در هوا تأثیرگذار است ،گفت:
در بیماری های تنفسی مصطلح است که
ذرات بین  ۵تا  10میکرون را قطرات تنفسی
و ذرات کوچکتر از  ۵میکرون را آئروسل
(هواسل) نامگذاری میکنند .در این خصوص
اتفاق نظر وجود دارد که سرفه ،عطسه کردن،
فریاد زدن ،آواز خواندن و حتی صحبت
کردن ترکیبی از قطرات تنفسی و آئروسل
را در گستره وسیعی از نظر اندازه منتشر
میکنند.وی ادامه داد :پیش بینی میشود
که آئروسلها در هوا ماندگارتر و عامل اصلی
انتقال ویروس از طریق هوا باشند ،در حالیکه
قطرات درشتتر به خصوص ذرات بزرگتر
از  ۳0میکرون طی مدت زمان کوتاه تری
ته نشین می شوند ،البته قطرات  ۵تا 10
میکرون که در رده قطرات تنفسی هستند
به دلیل داشتن رفتارهای پیچیده و عدم
قطعیت در خصوص مدت زمان ماندگاری در
هوا ،اقدامات مرتبط با هوابرد بودن ویروس را
سختتر کردهاند.
چهار مداخله غیردارویی
معاون مرکز تحقیقات کنترل عوامل
زیانآور محیط و کار با اشاره به نکاتی جهت
کاهش انتقال هوابرد کووید  1۹در فضاهای
بسته ،عنوان کرد :کنترل منابع انتقال
کووید  1۹مانند قرنطینه افراد مبتال ،انجام
اقدامات کنترل مهندسی به شکل استفاده
از سیستم های تهویه مکانیکی(مانند
سیستم های تهویه مطبوع )HVAC -و
استفاده از تهویه طبیعی (مانند باز نمودن
درب و پنجره) ،انجام اقدامات کنترلی
مدیریتی مانند محدود کردن تعداد افراد و
مدت زمان حضور آنها در محیطهای بسته و
نوع رفتارحفاظتی افراد مانند فاصلهگذاری
فیزیکی ،رعایت بهداشت دست و استفاده
از ماسکهای تنفسی جهت کاهش انتقال
کووید  1۹در محیطهای بسته مؤثر است.
تهویه؛ تبادل هوای داخل و بیرون
این متخصص بهداشت حرفه ای با بیان
اینکه تهویه به معنای تبادل هوا بین محیط
داخل و بیرون بوده و در دو نوع طبیعی
و مکانیکی انجام می شود ،توضیح داد:

با تهویه مناسب ،کیفیت هوای داخل با
تزریق هوای تازه بیرون افزایش پیدا کرده و
آسایش گرمایی (از نقطه نظر دما ،رطوبت،
سرعت و جهت حرکت هوا) در محیط بسته
بهگونهای مطبوع ،ایجاد میشود.وی ادامه
داد :بر این اساس ،در تهویه طبیعی ،تبادل
هوا از طریق راههای ورودی مثل دربها،
پنجره ها ،دودکش ها و ونتیالتورهایی که
اخیرا در برخی ساختمان های جدید به
کار گرفته شده ،به دلیل وزش باد ،نیروهای
شناوری حرارتی یا اختالف دمای محیط
داخل و بیرون محقق می شود.به گفته
وی ،در تهویه مکانیکی محیط های بسته
نیز از وسایل کمکی دارای نقش حیاتی در
تسریع جابجایی هوا تحت عنوان هواکش یا
فن استفاده میشود که به طور مستقیم بر
روی دیوار یا سقف یا به طور غیرمستقیم در
سیستم کانالکشی ساختمانی ،بهکار گرفته
میشوند.این عضو هیات علمی دانشگاه با
بیان اینکه هر دو نوع فنهای دمنده و مکنده
در کنترل کووید  1۹مهم و اثرگذار هستند،
توضیح داد :فنهای دمنده هوای تمیز بیرون
یا هوای فراوری شده در یونیتهای تصفیه
هوا را به محیط داخل تزریق کرده و فنهای
مکنده هوای آلوده محیط داخل را به بیرون
میفرستند.
نحوه تهویه هوا در بیمارستانها
فرهنگ با تاکید بر اینکه سیستم تهویه
مناسب در بیمارستان ها به خصوص در
بخشهای با ریسک باال میتواند بر کاهش
آلودگی اثر قابل توجهی داشته باشد ،گفت :در
بخشهایی مثل  ICUکه بخش مراقبتهای
ویژه از بیماران کووید  1۹است با ایجاد فشار
منفی (حداقل اختالف 2.۵پاسکال نسبت
به محیط اطراف) از طریق برقراری نسبت
مناسب مکش هوای آلوده و دمش هوای
تمیز ،میتوان تا حد زیادی از انتقال هوای این
بخشها به محیطهای اطراف جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه هوا تمایل دارد از محیط پر
فشار به کم فشار حرکت کند ،گفت :بنابراین
با حفظ این شرایط ،ممکن است از اتاقهای
مجاور به محیطهای بستری بیماران کووید

 1۹هوا ورود پیدا کند اما بر عکس آن اتفاق
نمی افتد و این موضوع در کاهش انتقال
ویروس موثر است .همچنین برای ایجاد تهویه
مناسب محل های نگهداری این بیماران،
می توان از سیستم های تهویه هیبریدی یا
ترکیبی از سیستم تهویه مطبوع مکانیکی
و سیستم تهویه طبیعی با توجه به شرایط
استفاده کرد ،که البته با توجه به برودت هوا
درفصول سرد سال ،نقش تهویه طبیعی به
مراتب کمرنگ تر خواهد شد و این موضوع
اهمیت عملکرد مناسب تهویه مکانیکی را در
غیاب تهویه طبیعی بسیار پررنگتر میکند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه
عملکرد سیستم تهویه طبیعی و مکانیکی
با سه شاخص کلی نرخ تهویه ،الگوی حرکت
هوا و نحوه توزیع آن ارزیابی میشود ،توضیح
داد :نرخ تهویه با مقدار هوای بیرون که در
فضای داخل تامین میشود ارتباط دارد (برای
بخشهای بستری بیماران این مقدار ،حداقل
 80لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار است)؛
توصیه میشود طراحی و جانمایی دریچههای
توزیع هوا ،به گونهای باشد که جهت ورود و
حرکت هوا در فضایی که بیمار در آن قرار
دارد ،از مناطق تمیز به سمت مناطقی با هوای
کثیف باشد و دریچههایی که به منظور ورود
هوای تمیز و تازه به داخل تعبیه شده از لحاظ
تعداد و موقعیت قرارگیری باید به نحوی
باشند که به طور مؤثر به توزیع یکنواخت
هوای تازه تزریق شده و جابجایی آن با هوای
داخل کمک کند.
عوامل اثرگذار بر مقدار هوای بیرونی
این متخصص بهداشت حرفهای همچنین
با اشاره به عوامل اثرگذار بر مقدار مناسب
هوای بیرونی که باید وارد محیط داخل
شود ،اظهار کرد :تعداد دفعات تعویض هوا
در ساعت ( )ACHکه به راحتی برای تهویه
مکانیکی و تهویه طبیعی قابل محاسبه است،
در این خصوص نقش بسزایی دارد .حجم
هوای بیرونی که در واحد زمان به فضای
داخل فرستاده میشود ،حجم اتاقی که به
عنوان محیط داخل در نظر گرفته میشود،
اختالف دمای محیط داخل و بیرون ،تعداد

افراد حاضر در محیط (و بعضاً مرحله
پیشرفت بیماری در مبتالیان) و نرخ هوای
مکش شده به سمت بیرون؛ میتوانند برای
محاسبه  ACHدر تهویه مکانیکی و طبیعی
قابلتوجه باشند .در منابع علمی این طور
اشاره شده است برای کنترل انتقال هوابرد
عوامل بیماری زا ،حداقل تعداد دفعات
تعویض هوا در ساعت 1۵ ،بار است.فرهنگ
با بیان اینکه بیمارستانها و ساختمانهای
مجهز به سیستمهای تهویه مطبوعHVAC-
با عملکرد مناسب ،در فصول سرد سال
برای کنترل انتقال هوابرد این ویروس،
دردسرهای کمتری دارند ،اظهار کرد :این
سیستمها هوای برگشتی از داخل بخشها را
از یونیتهای تصفیه هوا مجهز به فیلترهای با
کارایی باال عبور میدهند و به طور کلی هوای
پاک برگشتی متشکل از هوای داخل و هوای
تازه بیرون را به محیط داخل تزریق میکنند
و در این سیستمها معموالً استانداردهای
کیفیت هوا رعایت میشود.
تهویه هوا در منازل
فرهنگ در رابطه با نحوه تهویه و کنترل
انتقال هوابرد کووید  1۹در محیط های
بسته ای که مجهز به سیستم های تهویه
مطبوع نیستند و در فصول سرد برای
گرم کردن محیط از بخاری ،شومینه یا
رادیاتور استفاده میکنند ،گفت :برای بحث
جابهجایی هوا در این محیطها ناچار هستیم
از تهویه طبیعی بیشتر استفاده کنیم و با باز
کردن درب و پنجره ،یا پنجره های رو به
روی هم به صورت همزمان در ساعتهای
مشخصی از روز به افزایش کیفیت هوا و
کاهش احتمال انتقال بیماری کمک کنیم.
وی افزود :به دلیل متفاوت بودن شرایط
محیط های اینچنینی از نقطه نظر تعداد
در ها و پنجره ها ،موقعیت پنجره ها نسبت
به یکدیگر ،دمای هوا ،وزش باد ،تعداد افراد
ساکن در محیط و افراد در رفتوآمد ،بیمار
و یا ناقل بودن آنها به کووید  ،1۹نمیتوان
عدد مشخص و دقیقی را برای مدت زمان
تهویه مناسب در نظر گرفت .با این حال
توصیه میشود به خصوص در محیطهای پر
رفت و آمد ،در طول روز به ازای هر ساعت
چند مرتبه پنجره های رو به روی هم باز
شود تا تبادل هوا اتفاق افتد؛ باز بودن درب
و پنجره به صورت همزمان برای بهرهوری
کامل از سیستم تهویه طبیعی بسیار تعیین
کننده است ،در این خصوص بهرهگیری از
حدود توصیه شده و استاندارد تعداد دفعات
تعویض هوا میتواند راهنمای مناسبی باشد.
اگرچه به عنوان روش جایگزین استفاده از
تهویه طبیعی در فصول سرد ،در حال حاضر
یونیتهای پرتابل تصفیه هوا مجهز به فیلتر
هپا و المپهای  UVو یا دستگاههای پالسما
برای پاکسازی و ضد عفونی کردن هوای
محیطهای بسته به بازار معرفی شدهاند ،اما
با توجه به بحث رهایش رادیکالهای آزاد و
ازون ،الزم است در بکارگیری از آنها جانب
احتیاط بهعمل آید.

روی خـــط

9

علت انتخاب تولد تقویمی چیست؟
روانشناس بالینی و مشاور خانواده گفت :تولد تقویمی و
زودهنگام نوزاد در حقیقت خودخواهی مادر است که با عوارض
متعدد ،سالمت فرزندان را با مخاطره روبه رو خواهد کرد.
نرگس نوروزی افزود :زایمان زودرس به بهانه تولد الکچری در
تاریخ رند شایع شد ،که به دلیل هزینههای اقتصادی قابلتوجه
سزارین و ...عمدتا در خانوادههای متمول ادامه پیدا کرد.وی
اظهار داشت :یکی از علل اصلی این اقدام جلوه شخصیت
نمایشی یک خانواده است که عمدتا با اعتماد به نفس وعزت
نفس کاذب همراه میشود.
خودکمبینی و عقده حقارت
نوروزی تصریح کرد :خودکمبینی و عقده حقارت نیز یکی از
علل اساسی این اقدام است که تصور میشود با برخی اقدامات
همچون تولد فرزند در یک تاریخ رند تحت عنوان زایمان
الکچری جبران خواهد شد.این مشاور خانواده ادامه داد :برخی
خانوادهها نیز به جهت حسادت ،چشم وهم چشمی و رقابت
اقدام به این نوع از زایمان کرده و صدمات جبرانناپذیری را
به فرزندان وارد میکنند.وی گفت :با رواج برخی رفتارهای
اجتماعی در جامعه ،متاسفانه برخی اشخاص و خانوادهها تصور
میکنند با عدم انجام آن اقدام از قافله عقب افتادهاند ،بنابراین
علیرغم تبعات مخرب مساله آن را تکرار میکنند.
رشد ناقص ریه و عوارض تنفسی
نوروزی یادآور شد :برخی اندامها نظیر ریه در هفتههای
آخر بارداری شکل میگیرد؛ بنابراین تولد زودرس نوزاد سبب
رشد ناقص ریه وعوارض تنفسی میشود.این کارشناس افزود:
صدمات غیرقابل جبران تولدهای زودهنگام برای کودکان ،باید
توسط متخصصان علوم پزشکی برای خانواده به ویژه مادران
تبیین و شرح داده شود.نوروزی ادامه داد :در جلسات بارداری
نیز با مادران در این رابطه گفت وگو و با شرح آثار ونتایج مخرب
این اقدام از خودخواهی خانواده جلوگیری شود.وی تاکید کرد:
سزارین زودهنگام همچنین باید با اعمال مجازات برای پزشکان
وبیمارستانها همراه باشد و این طرح که عمدتا به دلیل دریافت
هزینههای سنگین اقتصادی انجام میشود ،با بهرهگیری از
قانون به صفر برسد.

نــــکته

وضعیت «ذخائر خون» استان تهران مطلوب است

هموطنان اهدای خون را ادامه دهند

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت :اکنون ذخائر
خونی در استان تهران خوب است و و از بحران خارج شدیم،
اما امیدوارم مردم در روزهای سرد زمستان مراجعه کرده
و خون اهدا کنند تا با توجه به آلودگی هوا و شیوع کرونا،
مشکلی نداشته باشیم.محمد رضا مهدی زاده ،مدیرکل
انتقال خون استان تهران درباره «وضعیت مصرف خون و
رزرو آن در روز گذشته با توجه به افزایش میزان سزارین»،
اظهار داشت:کارشناسان مدیریت مصرف خون و نظارت
بیمارستانی ما از بیمارستان ها بازرسی داشتند و اعمال
سزارین نسبت به روزهای عادی افزایش پیدا کرده بود ،اما
مصرف و رزروخون هیچ تغییری پیدا نکرده بود.وی ادامه
داد :برای ما مهم مصرف و رزرو خون بود اما خوشبختانه
رزرو و مصرف خون در روز گذشته افزایشی پیدا نکرد و
تغییری نسبت به روزهای عادی در مصرف و رزرو خون
نداشتیم.مدیرکل انتقال خون استان تهران افزود :مصرف
خون در سزارین افزایش پیدا نمی کند و اگر رزرو خون
انجام میدهند ،برای این است که اگر خدای نکرده عوارضی
ایجاد شد ،مورد استفاده قرار گیرد ،اما سزارین فی البدائع
نیاز به خون ندارد.
وضعیت اهدای خون در استان تهران
مهدی زاده در پاسخ به این پرسش که «اکنون وضعیت
اهدای خون در استان تهران چگونه است؟» ،بیان داشت:
اکنون روزانه تقریبا به طور متوسط بین  1200تا 1۳00
واحد خون اهدایی در استان تهران داریم و خوشبختانه
آمار خوبی است.وی اضافه کرد:امیدوارم این تعداد مراجعه
تداوم داشته باشد؛ چراکه کرونا با بحرانهای دیگر متفاوت
است .مثال سیل یا زلزله حداکثر یک هفته تمام می شود
اما کرونا بحرانی است که قطعا تا پایان سال و حتی شاید
سال آینده ادامه داشته باشد.مدیرکل انتقال خون استان
تهران بیان داشت :مردم می توانند به صورت مستمر برای
اهدای خون مراجعه کنند و این روند خوب ادامه پیدا
کند .خوشبختانه ذخائر خونی خوبی با این آمار مراجعه
می توانیم ایجاد کنیم و به درخواست بیمارستان ها پاسخ
دهیم.مهدی زاده متذکر شد :اکنون ما به بیش از  ۹0درصد
درخواست بیمارستان ها پاسخ می دهیم و آن  10درصد
که پاسخ نمی دهیم ،حالتی است که آن درخواست حالت
بهینهای نبوده؛ در حالی که امکان پاسخدهی  100درصدی
هم وجود دارد.
اهدای پالسما توسط بهبودیافتگان
وی تاکید کرد :اکنون ذخائر خونی در استان تهران خوب
است و ما خوشبختانه از بحران خارج شدیم اما امیدوارم
مردم در روزهای سرد زمستان مراجعه کرده و خون اهدا
کنند تا با توجه به اینکه آلودگی هوا هم به کرونا اضافه
شده ،مشکلی نداشته باشیم.مدیرکل انتقال خون استان
تهران در خصوص «اهدای پالسما توسط بیماران کرونایی
بهبود یافته» ،ابراز داشت :چند روز وضعیت اهدای پالسما
از سوی این افراد بهتر شده و امیدوارم این روند اهدای
پالسما ادامه پیدا کند تا در این روزها که تعداد بستری
کرونا افزایش پیدا کرده روند افزایشی اهدای پالسما ادامه
پیدا کند.
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گــــزارش

در اکران آنالین چه خبر است؟
در روزهای تعطیلی سالنهای سینما ،اکران آنالین هم چندان
رونقی ندارد و پس از پایان دورهای که فیلمهای بیشتری به صورت
آنالین نمایش داده میشــدند ،قرار است یک فیلم دیگر از صف
اکران پردهای به این چرخه اضافه شود.در ماههای ابتدایی اکران
آنالین بازار این نوع نمایش داغ بود و متقاضیان بیشتری داشت،
اما در این روزها که سالنهای سینما در بسیاری از شهرهای کشور
بسته هستند ،از صف شــلوغ اکران در سامانههای اینترنتی هم
خبری نیست و فردا یک فیلم تازه به اکران درمیآید.مدتی قبل
گفته شده بود که قرار است فیلم «تومان» به کارگردانی مرتضی
فرشباف ابتدا در سینماها و بعد هم در پلتفرمها به صورت آنالین
اکران شود ،اما با تعطیلی سینماها فقط اکران آنالین باقی ماند
و به گفته تهیهکننده هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست.سعید
سعدی در ادامه میگوید :قرار بود این هفته فیلم اکران شود ،ولی
موافقت نکردیم چون تبلیغات انجام نشــده بود و قصد داریم با
برنامهریزی درستی «تومان» را به اکران آنالین برسانیم.به این
ترتیب ،در این هفته فیلم «جمشــیدیه» که تولید سال 1۳۹7
بوده در پلتفرمهای فیلیمو و نماوا اکران میشود«.جمشیدیه»
اثری اجتماعی و دومین فیلم بلند ســینمایی یلدا جبلی پس از
فیلم «داره صبح میشه» است که ســارا بهرامی ،حامد کمیلی،
پانتهآ پناهیها ،سعید چنگیزیان ،ستاره پسیانی ،ندا جبرائیلی
با حضور کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی از جمله بازیگران آن
هستند.بهجز این فیلمها ،از هفته گذشته فیلم «سراسر شب»
فرزاد موتمن نیز به صورت آنالین در حال اکران است .این فیلم
در سال  1۳۹6ساخته شده و الناز شاکردوست ،امیر جعفری و
آزاده صمدی در آن بازی کردهاند.تاکنــون بیش از  20فیلم در
VODها اکران آنالین شده که به «خروج»« ،کشتارگاه»« ،خوب،
بد ،جلف« ،»2زیر نظر»« ،طال»« ،زنها فرشتهاند»« ،سازهای
ناکوک»«،حکایــت دریا»« ،جایی برای فرشــتهها نیســت»،
«حمال طال»« ،قتل عمد»« ،گیلدا»« ،هایالیت»« ،بیحســی
موضعی»« ،دوئت»« ،ایستگاه اتمسفر»« ،هفتونیم»« ،لتیان»،
«بنفشه آفریقایی»« ،تیغ و ترمه»« ،مهمانخانه ماه نو»« ،بهت»،
«پسرکشی» و «نرگس مست» میتوان اشاره کرد.

ســــینما

نمایش «مسخ در مسلخ» در جشنواره سالرنو
فیلم سینمایی «مسخ در مسلخ» به کارگردانی جواد دارایی در
جشنواره سالرنو ایتالیا نمایش داده میشود.فیلم سینمایی «مسخ
در مسلخ» به کارگردانی جواد دارایی در هفتاد و چهارمین جشنواره
بینالمللی فیلم سالرنو نمایش داده میشــود.این جشنواره از ۳0
نوامبر تا  ۵دسامبر  2020برابر با  10تا  1۵آذر ماه در شهر سالرنو به
دلیل شیوع کرونا در بستر آنالین و با حداقل نمایشها با حد فاصله
اجتماعی برگزار میشود.اختتامیه جشنواره سالرنو در آخرین شب
مصادف با  ۵دسامبر برگزار می شود و جوایز به فیلمهای برگزیده
و شخصیتهای برجسته در زمینههای هنری ،اجتماعی و فرهنگی
اهدا میشــود.از زمان آغاز به کار تا امروز ،جشــنواره فیلم سالرنو
به عنوان یک رویداد رقابتی برای تولیــدات ایتالیایی و بینالمللی
توصیف شده است.این جشنواره عملکرد اجتماعی مهمی را به سینما
اختصاص میدهد و هدف آن انطباق مداوم خط خود با چشمانداز
تکامل فناوریها و رسانههای جدید سمعی و بصری است.عوامل این
فیلم عبارتند از تهیهکننده :مهدی کوهزاده ،نویسنده و کارگردان:
جواد دارایی ،مشاور کارگردان :امیر سیدی ،امیر فخرالدین صفارنیا،
مدیر فیلمبرداری :جواد دارایی ،تدوینگران :ملیکا باللی ،جواد دارایی،
طراح صحنه و لباس :حســین حاج ابراهیمی ،دستیاران صحنه و
لباس :رامین محمدی ،شقایق عیوضی ،عباس یاراحمدی ،آهنگساز:
پیام آزادی ،طراحان و ترکیب صدا :حسین قورچیان ،صدابردار :احمد
اردالن ،دستیار صدا :اسفندیار سلطان زاده ،طراح گریم :مهسا خوش
سلوک ،مجریان گریم :مهدی معینی ،مهرسا خوش سلوک ،بازیگران:
فریبا طالبی ،سعید احمدی ،فریبا ترکاشوند ،فوژان احمدی ،مهشید
خسروی ،ایمان صراف ،آرزو باللی دهکردی ،فرحناز منافی ظاهر،
رحمت شکرخنده ،سارینا یوسفی ،محمد اقلیمی بابانظر ،امیر عباس
قضایی ،آوین کوه زاده ،عسل شــکری ،خورشید حق مرادی ،وانیا
علیزاده ،نادیا کلیوند ،مدیر تولید :فرزین فرزدنیا ،جانشــین تولید:
علیاکبر صادقی ،دســتیاران تولید و تدارکات :مهدی محمدپور،
علیرضا حیدری ،دستیار و مشــاور تهیه :ایمان صراف ،برنامه ریز:
امیر ســیدی ،دســتیاران کارگردان :رعنا جــوادی ،نیلوفر باللی
دهکردی ،سجاد دارایی ،دســتیار اول فیلمبردار :محمد حسینی،
گروه فیلمبرداری :امیر علیپور ،صادق ربعــیزاده ،امیر گودرزی؛
اپراتور دوربین :مرتضی یگانه ،منشی صحنه :ملیکا باللی ،جلوههای
ویژه بصری :ملیکا باللی ،استودیو روف نیویورک ،اصالح رنگ :گلومه
روچرون ،استودیو تکنی کالر نیویورک ،طراح کانسپت ()concept
و استوریبورد و پوستر  :ملیکا باللی ،مدیر تولید بینالملل :گابریل
بروسن ،محصول مشترک ،ایران ،آلمان ،کانادا.

..

سه شنبه

ژاله علو:

به ۷۲سالخدمتبههنرایرانافتخارمیکنم

ژاله علو بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون،
گفت :افتخار میکنم  72سال در خدمت هنر این
سرزمین در زمینه تئاتر ،رادیو ،دوبالژ ،شعر بودهام.
لوح تقدیر و هدیه کمیسیون ملی یونسکو-ایران
به پاس یک عمر فعالیت هنــری ژاله علو به این
بازیگر ،گوینده و صداپیشه پیشکسوت از سوی
مریم دوستی دبیر جشنواره کوتاه سلفی  20اهدا
شــد.وی در پیامی تصویری برای این جشنواره،
گفت :افتخار می کنم  72سال در خدمت هنر این
ســرزمین در زمینه تئاتر ،رادیو ،دوبالژ ،شعر و...
بودهام .همیشه نیز مورد تشویق مردم قرار گرفتهام

و این تشویق همواره باعث پایداری ام بوده است.
امیدوارم جشنوارههایی نظیر جشنواره فیلم کوتاه
«سلفی  »20باعث حمایت از فیلمسازان جوان و
آثارشان باشد.اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی
 »20که همزمان با پیداش کرونا با محوریت تاثیر
گسترش و شیوع این ویروس بر زندگی فردی و
اجتماعی آغاز به کار کرد ،میزبان  420فیلم یک
تا سه دقیقه ای از هنرمندان و مردم سراسر کشور
بود .در ادامه  ۵6فیلم با راهیابی به مرحله نهایی
مسابقه توسط داوران این رویداد ارزیابی شدند.
این منتخبان قرار اســت در اختتامیه ای که با

بهبود نسبی شــرایط برگزار خواهد شد ،معرفی
شوند.جشنواره فیلم کوتاه سلفی  20با احترام به
سالمتی مخاطبان و هنرمندان ،آیین اختتامیه
خود را که قرار بود  ۵آبان ماه برگزار شود ،پیروی
تابعیت از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا لغو و به
زمان دیگری موکول کرد.ژاله علو متولد  14مرداد
 1۳06در تهران و شاعر ،گوینده رادیو ،صداپیشه و
بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون است .این هنرمند
در آثار متعددی ســابقه حضور درخشان داشته
و در ســال  8۹به عنوان چهــره ماندگار معرفی
شده است.

حسن ناهید ،نوازنده سرشناس
نی و موســیقیدان که بیش از یک
هفته اســت در بیمارستان بستری
شده ،اکنون در وضعیت جسمانی
بهتری بــه ســر می بــرد .احمد
ناهید ،فرزند حســن ناهید درباره
وضعیت جســمانی ایــن هنرمند
گفت :پــدرم هماکنون در وضعیت
جسمانی بهتری به ســر میبرند و
خوشبختانه آســیب جدی به مغز
این استاد موسیقی وارد نشده است
و آسیبهای جزئی هم قابل درمان
است.حسن ناهید 77 ،ساله دوم آذر
ماه به علت ایســت قلبی و تنفسی
به بیمارســتان منتقل و در بخش
آیســییو بستری شــد .وضعیت
جســمانی این هنرمند در ابتدای
بستری شــدن در بیمارستان اصال
مساعد نبود اما خوشبختانه به مرور
این وضعیت رو به بهبودی رفت.

علی صبوری بازیگر
سریال نوروزی

علی رهبری:

همه حق ندارند از کرونا شاکی باشند

علی رهبری با تقســیمبندی اهالی موسیقی
به گروههای مختلــف به لحاظ کســب درآمد،
تاکید کرد ،گروه پُردرآمدها که بــا آمدن کرونا،
صرفا درآمدشــان پایین آمده اســت ،حق گله و
شکایت از این وضعیت را ندارند؛ چراکه این روزها
کرونا بسیاری از صنوف را کامال ورشکست کرده
است.این آهنگساز و رهبر ارکستر باسابقه درباره
شرایطی که هنرمندان موســیقی با شیوع کرونا
درگیر آن هستند ،میگوید :موسیقیدانها چند
دسته هستند و باید آنها را به دستههای مختلف
تقسیم کرد؛ گروه اول مختص به موسیقیدانهایی
است که پیش از کرونا وضعیت مالی خیلی خوبی
داشتند که آنها نباید در این شرایط شاکی باشند.
اصال در چنین شــرایطی نبایــد از وضع زندگی
افراد معروف و پردرآمــد صحبت کرد و به عقیده
من اگر هم حرفی میزنند ،پررویی میکنند .در
زمانی که میلیونهــا آدم در دنیا ضررهای بزرگ
میکنند ،کســی که درآمدش پایین آمده است،
نباید غر بزند.علی رهبری ادامه میدهد :گروه دوم
افرادی هستند که شغلهای دولتی دارند؛ مثال در
ارکستر مینوازند یا در مدرسه موسیقی تدریس
میکنند که مدیران آنها درآمدی برایشان در نظر

گرفته و به آنها رســیدگی خواهند کرد .بنیادها
و موسســههایی مانند بنیاد رودکی که همیشه
درآمدهای بسیار باالیی داشــته اند ،اکنون باید
از موســیقیدانها حمایت کنند و اگر هم بگویند
پول نداریم ،پس واقعا کار خود را درســت انجام
نداده ،صرفه جویی نکرده و یا بــه فکر روز مبادا
نبودهاند.دومین نهادی که باید در این شرایط از
موسیقیدانها حمایت کند ،خانه موسیقی است
که باید دست از شــعار دادن بردارد و اکنون که
برخی از موسیقیدانها بیکار هستند و از هیچ راهی
نمیتوانند درآمد داشته باشــند ،از آنها حمایت
کند.او تصریح میکند :البته به طور کلی وضعیت
زندگی موســیقیدانها در هر شرایطی نسبت به
خیلی از قشــرهای جامعه بهتر است؛ برای مثال
کسی که یک مغازه ،آرایشــگاه یا رستوران دارد،
در چنین شرایطی ورشکست یا وضع زندگی او با
بدهکاریهای زیاد به طور کلی خراب میشود .از
همه این حرفها گذشته ،موسیقیدانها امکاناتی
دارند که افراد دیگر ندارند و باید از این
امکانات استفاده کنند؛ به عنوان نمونه
آن دسته از موسیقیدانهایی که وضع
مالی بدی ندارنــد ،باید از این فرصت

شبکه ورزش کدام فوتبالها را پخش میکند؟

هفت مسابقه فوتبال از لیگهای خارجی،
ایــن هفته از شــبکه ورزش ســیما پخش
میشود.برنامه بازیهایی که از شبکه ورزش
پخش میشوند ،بدین شــرح است:مسابقه
فوتبال شاختاردونتســک ـ رئــال مادرید
سهشنبه 11 ،آذر ماه ساعت  21:2۵از سری
مســابقات لیگ قهرمانان اروپــا روی آنتن
شبکه ورزش میرود.همچنین ساعت 2۳:۳0
همیــن روز از جریان لیــگ قهرمانان اروپا
مســابقه لیورپول ـ آژاکــس پخش خواهد

شد.ساعت  21:2۵چهارشنبه 12 ،آذر ماه،
از جریــان لیگ قهرمانان اروپــا رقابت بین
تیمهای باشاک شهیر ـ الیپزیش روی آنتن
میرود .ســاعت  2۳:۳0هم دیدار ســویا ـ
چلسی پخش خواهد شد.پنجشنبه ـ  1۳آذر
ماه ساعت  21:۳0از جریان مسابقات لیگ
اروپا دیدار میالن ـ ســلتیک گالسکو روی
آنتن میرود.ساعت  2۳:۳0دقیقه هم رقابت
فوتبال میان تیم های آرســنال ـ راپیدوین
پخش میشود.

استفاده کنند و ســطح خود را باال ببرند .آنهایی
که امــکان تدریس دارند ،به صــورت آنالین این
کار را انجام دهند .اینجا در اتریش ،همه معلمها
به صورت آنالین درس میدهند و مشــکلی هم
ندارند .به طور کلی در این شــرایط چارهای جز
این نداریم و مهمترین شانسی که موسیقیدانها
دارند ،این اســت که حداقل در ایــن دوران وقت
تمرین بیشتری دارند.رهبری درباره فعالیت های
خود از ابتدای شیوع ویروس کرونا ،میگوید :خود
من به هیچ وجه نمیتوانم از شــرایط حاضر گله
کنم؛ چون  4۵سال است که به طور مرتب هر روز
و هر هفته کار کردهام .از هشت ماه پیش که حدود
 10کنسرتم لغو شــده ،مجبور شدهام در خانه به
کارهایی رســیدگی کنم که در این مدت فرصت
انجام آنها را نداشتهام .مثال سونتهای شکسپیر را
که  1۵4ترانه بودند ،با همکاری دوستان ایرانی به
مرحله خیلی خوبی رساندهایم که اکنون در کانادا
روی آن کار میکنند.

کمدین «خندوانــه» این بار در
نوروز  1400با ســریال «بوتیمار»
مهمانخانــه ایرانیــان میشــود.
تصویربــرداری مجموعه تلویزیونی
«بوتیمار» بــه تهیهکنندگی مهران
مهام و کارگردانی علیرضا نجفزاده
و نویسندگی ســعید جاللی ،شهاب
عباســی و آرمان صبوری در جنگل
سیســنگان به تازگی آغاز شــده
اســت.این روزها تصویربــرداری با
رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی
در جنگل سیســنگان ادامه دارد و
علی صبوری به عنوان بازیگر جدید
به ســریال اضافه شــده است.این
ســریال تلویزیونی در فضایی مفرح
با داســتانی اجتماعی به قلم سعید
جاللی بــرای نــوروز  1400آماده
میشود.با اتمام سکانسهای شمال
کشور ،گروه به تهران بازمیگردند تا
ادامه مجموعه را تصویربرداری کنند.

خــــبر

«یار غمخوار سینماییها»
به خاک سپرده شد
یکی از زحمتکشــان ســینما که در تشییع
و خاکســپاری بســیاری از هنرمندان قدیمی و
سرشناس ســینما نقشی مهم داشــته ،با حضور
تعدادی از دوســتان ،همکاران و همصنفیهایش
به خاک سپرده شد.علی بابایی از اعضای شورای
مرکزی انجمن بازیگران بدلکار ،از اعضای انجمن
دســتیاران فیلمبردار و بازیگر قدیمی بود که روز
 ۹آذر ماه براثر ســکته قلبی درگذشت.در مراسم
خاکسپاری این عضو خانه سینما که صبح دوشنبه،
 10آذر در قطعه هنرمندان برگزار شد ،جمع قابل
توجهی از صنوف ســینمایی حضور داشتند ،در
حالی که اطالعرسانی مشخصی در این باره به دلیل
شیوع کرونا صورت نگرفته بود اما دلیل این حضور
صرفا برای فعالیتهــای صنفی مرحوم بابایی که
اتفاقا از افراد فعال هم بوده ،نبود بلکه بیشتر بخاطر
خدماتی اســت که او در طول سالهای مختلف
برای هنرمندان سینما انجام داده است.بسیاری از
همکارانش او را عاشق سینما میدانند و میگویند،
در بخش زیادی از قطعه هنرمنــدان که آرامگاه
ابدی سینماگرها شده است ،زندهیاد علی بابایی
حضوری همیشگی برای پیگیری و انجام کارهای
اداری و تشییع و تدفین درگذشتگان سینما داشته
است.او در آخرین روزهای زندگیاش برای انجام
امور خاکسپاری مرحوم چنگیز جلیلوند و کامبوزیا
پرتوی بهرغم ناخوشــی احوالش حضور داشت و
بیشــتر از توان جســمی خود زحمت میکشید.
مجید علیــزاده ،رئیس انجمن بازیگــران بدلکار
درباره او میگوید :زندهیاد بابایی  ۵2ســال قبل
وارد ســینما شــد و عالوه بر فعالیتهای صنفی
مسئولیت تدفین خیلی از سینماییها را برعهده
داشت و با وظیفهای که از ســوی خانه سینما به
او سپرده شد ،خیلی خوب همه کارها را پیگیری
میکرد .او آدم بیغل و غشی بود و کسی که در این
سینما او را نشناسد انگار سینما را هم نمیشناسد.
او اضافه میکند :سالها قبل وقتی قرار بود فیلم
«کاکا ســیاه» را بسازیم ،با ایشــان آشنا شدیم و
بعد از آن دیگر در ســینما ماندگار شد.در مراسم
خاکسپاری این ســینماگر ،برخی اعضای صنوف
سینمایی و دوستان و همکارانش از جمله پویان
کفیلی،رئیس انجمن دستیاران فیلمبردار ،مجید
امانیزاده ،رئیس انجمن مدیران تدارکات سینما،
مجید علیزاده ،رئیس انجمــن بازیگران بدلکار،
محمد برســوزیان ،عضو هیات مدیره سندیکای
بازیگران سینما و تلویزیون ،رجب بهلولی ،رئیس
انجمن هنرمندان ،محمــد نیکبخت از همکاران
خانه ســینما ،کامران ملکی ،عضو هیات مدیره و
بازرس خانه سینما ،فرشته طائرپور ،رئیس انجمن
کارفرمایی تهیهکنندگان و منوچهر شاهسواری،
مدیرعامل خانه سینما حضور داشتند.شاهسواری
در ســخنانی بیان کرد :علی بابایی عالوه براینکه
در خانه ســینما و در ارتباط با انجمن دستیاران
فیلمبردار و بازیگران بدلکار یک فعال صنفی بود،
یار غمخوار سینماگران کشور هم بود.

نگاه

نگاهی به «اومونرا»
نوشتهویکتورپلوین

راه آسمان

رویا رمضانی

مترجم

«اومونرا» داستان عالقه زیاد راوی به آسمان
است که بزرگترین آرزویش سفر به ماه است .این
رمان درواقع اولین و مشهورترین رمان ویکتور
پلوین است؛ رمانی که موجب شهرت ویکتور
پلوین خارج از مرزهای روسیه شد .خواندن این
رمان نیز مثل دیگر آثار پلوین برای خواننده
غیرروسی سخت است .بااین حال ،حوصله و
دقت و وقت میطلبد .آثار پلوین ،بهنوعی ترسیم
دنیایی پر از سیاهی است؛ البته که در این
تاریکی ،شخصیتهای داستانهای او مدام در
جستوجوی نور هستند.
«وقتی بیدار شدم زمین دیگر معلوم نبود .تنها
چیزی که از طریق لنزها میدیدم سوسوی محو
ستارههای دوردست بود .وجود معلق و بیتکیهگاه
یک کره عظیم و سوزان را تصور کردم در ظلمات
سرد ،میلیون ها کیلومتر دورتر از نزدیک ترین
ستارهها ،آن نقاط کوچک درخشانی که نورشان
برای ما تنها گواه وجودشان است؛ چون یک ستاره
میتواند بمیرد و بااینحال نورش میلیونها سال
در تمامی جهات حرکت کند .پس ما درحقیقت
هیچچیز راجع به ستارگان نمیدانیم ،جز اینکه
زندگیشان وحشتناک و بی معناست ،چراکه
تمامی حرکاتشان در فضا از پیش تعیین شده
و این قوانین مکانیک و جاذبه اند که احتمال
هرگونه برخورد تصادفی را از بین میبرند .ولی بعد
فکر کردم که هرچند بهنظر میرسد ما انسانها
به یکدیگر برخورد می کنیم و می خندیم و بر
شانه هم میزنیم و بعد به راه خود میرویم ،ولی
همزمان در ب ُعدی مستقل که آگاهیمان جرات
نگاه کردن به آن را ندارد ،ما بی هیچ حرکتی
در محاصره خأل معلقیم ،بی سروته ،بی دیروز
و فردا ،بی این امید که به هم نزدیک تر شویم
یا حتی ذره ای سرنوشت خود را تغییر دهیم...
قضاوتمان از آنچه برای دیگران اتفاق می افتد
نور پُرنیرنگی است که به ما میرسد و تمام طول
زندگیمان بهسوی آنچه تصور میکنیم نور است
پیشروی میکنیم»...همین نور است که موجب
حرکت شخصیت های
داستـان های پــلـوین
مــی شود .او در این
سیاهی ها به دنبال روزنه
نوری برای انسان معاصر
است؛ هرچند این انسان،
در جامعه اتحادیه جماهیر
شوروی زیست کرده باشد.

دریــچه

نگاهی به «پیکان زرد»
نوشتهویکتورپلوین

مسافران تاریخ

منیره پوالدوند

مترجم

«سروصداهای معمول صبح عامل بیداری
آندری شد :مکالمه سرخوشانه در صف
دست شویی که کل راهرو را گرفته بود ،گریه
مستاصالنه یک کودک پشت پارتیشنی باریک
و خرناسکشیدن همسایهاش .برای چند دقیقه
آندری سعی کرد در برابر شروع روز مقاومت کند،
اما بعد رادیو روشن شد و شروع کرد به پخش
موسیقی که به نظر میرسید آشپز غولپیکری
از درون دیگ عظیمی آن را به فضای داخل
میریزد »...این شروع رمان کوتاه «پیکان زرد»
اثر ویکتور پلوین نویسنده معاصر روس است.
«پیکان زرد» ،آنطور که پابلیشرویکلی
میگوید ،رمانی جادویی با ابعاد معنایی گوناگون
است؛ داستانی کمیک ولی تاریک ،با عناصر
پوچ گرایانه و تخیلی ،اما کامال واقع بینانه .این
رمان که بهمثابه استعارهای از پستکمونیست
روسیه تلقی می شود ،جامعه ای را به تصویر
می کشد که همه چیز را قبول می کند ،بدون
اینکه چیزی را زیر سوال ببرد .این داستان عالی
و کمنظیر ،همه ما را درگیر میکند .این داستان
ما را ترغیب می کند که مثل هم نیاندیشیم و
اختالف عقیده داشته باشیم ،اختالف نه بهمعنای
خود کلمه ،بلکه به این دلیل که عمیقا میدانیم
این گونه بهتر است .ما میدانیم که اختالف عقیده
چطور باید باشد.
برای آندره ،خان و سایر مسافرانی که در مورد
هستی خود تأمل می کنند «مهم نیست که آیا
چیز دیگری غیر از قطار برایمان وجود دارد یا نه.
چیزی که اهمیت دارد این است که ما میتوانیم
طوری زندگی کنیم که انگار چیز دیگری وجود
دارد .بههرحال ،پیادهشدن واقعا انجامپذیر است.
تنها تفاوتش ،همین است .اما اگر سعی کنید این
تفاوت را به هر یک از مسافران توضیح دهید ،آنها
درک نخواهند کرد».
«یپکان زرد» با سیر حرکت یک قطار پیش
می رود و جهان شخصیت ها را شکل می دهد.
مخاطب با شخصیت اصلی رمان و دغدغه ها و
اندیشههای او همراه
می شود و شاهد
تالش او برای تغییر
سرنوشتش است.
این رمان کوتاه
شکوه آثار کالسیک
ادبیات روسیه را بهیاد
می آورد ،به ویژه آثار
میخائیل بولگاکف.
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گفتوگو با با ویکتور پلوین نویسنده برجسته روس

ادبیاتبهمراتب
امکانهای
گستردهتری
داردتاسینما

نویسنده باید زمان ما را به ابدیت پیوند بزند
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مترجم زبان روسی
کار شما بهعنوان نویسنده با فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی آغاز شد ،این فروپاشی ،علیرغم تصرف مطبوعات
توسط الیگارشیها ،آزادی ادبی بزرگی را به وجود آورد.
آیا میشد رمان دوم شما «اومونرا» را با توجه به برداشت
غیرمحترمانهاش نسبت به نظام شوروی ،پنج سال زودتر
در دوره گورباچف یا چرننکو منتشر کرد؟
درواقع ،فکر نمیکنم بتوانیم از اصطالح «فروپاشی» استفاده
کنیم؛ چراکه این اتفاق نوعی روند پیشرفت پیوسته را توصیف
میکند .اتحاد جماهیر شوروی در لحظه نابود شد .اما حتی در
سال  ،1۹۹0وقتی من «اومونرا» را مینوشتم ،هیچکس در مسکو
انتظار نداشت که این ویرانی هرگز اتفاق بیفتد .من تاریخ دقیق را
به خاطر ندارم ،اما به یاد دارم که من کتاب را روز پیش از کودتایی
که اتحاد جماهیر شوروی را پایان داد ،تمام کردم .بنابراین میتوان
آن را آخرین کتاب نوشته شده من در اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی دانست .انتشار «اومونرا» در اواخر دوران گورباچف
کامال امکانپذیر بود ،زیرا گورباچف دقیقا کسی بود که وسیعترین
آزادی بیان را تاکنون در اختیار روسها قرار داده .دیگران چیزی
به آن اضافه نکردند .زمان چرننکو بسیار متفاوت بود ،هنوز فرصتی
برای مراجعه به بیمارستان روانپزشکی برای چنین مواردی وجود
داشت.
بنابراین «اومون را» در خفا نوشته شده ،تا مبادا به
خاطر آن به بیمارستان روانپزشکی بیفتید .اکنون وضعیتی
محال را تصور کنیم :اگر یک دهه یا بیشتر گورباچفی در
کار نبود ،و دوران چرننکو یا برژنف ادامه مییافت ،آیا شما
«اومون را» را برای سامیزدات می نوشتید یا صرفا برای
داخل کشوی میزتان؟ یا اینکه اصال هرگز نوشته نمیشد؟
بله ،در آن صورت من این روش را ترجیح میدادم« :اومونرا»
پنهانی نوشته شد ،میتوان گفت که در بیمارستان روانی نوشته
شده است .وقتی من «اومونرا» را مینوشتم ،گاهی از کاری که
میکردم میترسیدم .اما این ترس باقیمانده پسزمینه بود ،هیچ
خطر واقعی وجود نداشت .جنبه سیاسی این کتاب برای من مهم
نبود .من درباره برنامه فضایی شوروی هجو نمینوشتم ،بنابراین
این کتاب هم در روسیه و هم در خارج از کشور موفقیتآمیز بود.
این رمانی درباره بزرگسالی انسان در جهانی پوچ و وحشتناک
بود .بخش ترسناک دنیای من روسیه بود ،بنابراین کتابی نوشتم
که در آن کاوش فضا ،همچون استعارهای از کل اسطوره شوروی،
پس زمینه داستان شد .این کتاب نه فقط به فضانوردان که به
قهرمانان فضایی شوروی اختصاص داشت .وضعیتی محال؟ واقعا
نمی دانم چه بگویم .فرضیه ها با موقعیت های انتزاعی سروکار

دارند ،اما هیچ کتابی در موقعیتی انتزاعی نوشته نشده است .داشت و من هرگز هیچ مشکلی با سانسور نداشتم .و البته در کل
کتابها فقط در شرایط مشخص نوشته میشوند.
خیلی دوست و آشنا در جمعهای ادبی ندارم ،چراکه شاید بیش
اگرچه کار نویسندگی خود را از دهه  ،1۹80در دوره از حد آن را میفهمم .آنجا پر از دسیسه و مبارزه است .آنطور که
گالسنوست (فضای باز) ،آغاز کردید ،شما خود محصول من میاندیشم ،ادبیات باید پناهگاه باشد ،یک سلول .احتماال
دوره برژنف هستید و بسیاری از داستانهای شما فضای چنین نگاهی به درد پیشرفت کاری نمیخورد ،اما من اینطور
مهجور آن زمان را بازتولید میکنند.
حس می کنم .من نمی توانم بگویم زیاد ادبیات
این امر چه تاثیری روی شخص شما
معاصر روسیه را میخواندم .و البته نمیتوانم کسی
داشت؟
را نام ببرم که بر من تاثیر خاصی گذاشته باشد.
نمی د انم .من یک پسر معمولی و
در زمان خودش من از «خانه پوشکین» بیتوف
تکفرزند بودم ،با پدر و مادرم در مسکو
خوشم میآمد ،همینطور رمان عاشقانه و ادبیات
زندگی می کردم ،پدرم نظامی بود و
قرن نوزدهم ،اما همین االن هم میخواهم دوباره
مادرم اقتصاددان .نمیگویم که کار من
آنها را بخوانم .من از فاضل اسکندر خوشم میآید،
به شکلی ویژه با خاطرات دوران کودکی
کارهای نخستین او که در دوران شوروی بیرون
ارتباط دارد .گرچه من دوچرخهسواری
آمد ،چراکه در آنها گرمایی واقعی وجود دارد .و
را دوست داشتم و این در «اومون را»
البته نویسندگانی که پیش از این می زیستند،
منعکس شده .قهرمان در امتداد بزرگراه
بولگاکف برای نمونه ،من عمیقا تحتتاثیر «مرشد
دوچرخه سواری می کند و یک لحظه
و ما ر گاریتا» قرار گرفتم .اما خواندن بیشتر
متوجه می شود که در داخل گردونه
نویسندگان جوان برایم جالب نیست .ما در یک
واژه معنویت در
ماه پیما رکاب می زند .من همیشه
دنیا زندگی میکنیم ،اما به اشکال مختلفی آن را
جامعه ما بهشدت
دوچرخهسواری میکردم تا هوای تازه
میبینیم .من پستمدرنیسم را دوست ندارم ،مانند
مورد استفاده قرار
بگیرم .هیوالی سوسیالیسم بر من نیز
خوردن گوشت فرهنگی ازدسترفته است ...دیگر
مانند دیگران تأثیر گذاشت .هنگامی
چه کسی را بگویم؟ من از کارهایی هم که از زوفار
گرفته ،همه مردم
که  16ساله بودم ،وارد دانشکده انرژی-
گارییف خواندم خوشم میآید .او آرامش دارد ،نوعی
حتی نویسندگان،
تکنولوژی مسکو شدم (دانشجویان از
سکون و من هنگام خواندن کارهایش ،احساس
تنها درباره آن سخن
ارتشی آزاد شده بودند که خدمت در
خوشبختی می کردم .نویسنده باید فرستنده ای
میگویند ،درحالیکه
آن مانند گذراندن دو سال در زندان
اصیل و منحصربهفرد باشد که زمان ما را به ابدیت
در عمل تنها درباره
بود) و در آنجا به کومسومول (حزب
پیوند بزند .این همان چیزی است که گارییف انجام
اما
پول فکر میکنند.
جوانا ن کمونیست) پیوستم .در آن
می دهد .اما گمان می کنم نویسندگان خارجی
روزها ،انتخاب ایدهآلی وجود نداشت :یا
بیش از نویسندگان داخلی بر من موثر افتادند .از
بههرحال من چنین
به کمسومول میپیوندی یا دشمن مردم
مقاالت آلدوس هاکسلی خیلی خوشم میآید ،و
جعلی را دوست
میشوی و تو را از حزب بیرون میکنند.
«گرگ بیابان» هرمان هسه ،کارلوس کاستاندا
ندارم که بگویم هیچ
بنابر این ،همه پیوستند ،درحالی که
و همه آدم های تاریک اینچنینی ،نویسنده های
ارزش معنویای
همه در مورد وفاداری خود به حزب
غریبهگرا و کیشباور.
وجود ندارد .من در
دروغ می گفتند .اگر شما پرسش های
در پایان «اومونرا» ،قهرمان که ظاهرا
نویسندگی یا خواندن
ناراحتکنندهای میپرسیدید ،اخراج
برای تمام مدت برنامه ماهانه ،به سفر مخدری
می ش د ید .من همه اینها را از سر
می رود ،دوباره سر از شبکه ایستگاه های
اثری که اهمیت معنوی
گذراندم.
متروی مسکو درمی آورد .این البته خوب
نداشته باشد ،ارزشی
تصــور مــیرود آثــار شما
است که او زنده و سالم است ،اما مترو،
نمییابم
اشتراکات اندکی با آثار نویسندگان
تصویری از یک تله است ،قهرمان به هیچ
غیررسمی نسل پیشین دارد .شما با
کجا نرفته است ،او دوباره به جهان تکراری
کسی از نویسندگان زیرزمینی گذشته در ارتباط بودید؟ با و خستهکنندهاش برگشته است .این کابوس تکرارشونده
کارهای آنها آشنایید؟
شخصی شماست؟
نه ،من هرگز در هیچیک از این حلقهها و انجمنها وارد نشدم.
من در خواب کابوس نمی بینم ،اما خواب های درهم وبرهم
هرگز نخواستم در زیرزمین سخنرانی کنم ،چراکه زمانی که من میبینم .امروز به جایگاه مقدس زرتشتی در پارک مسکو برخوردم،
آغاز به انتشار آثارم کردم ،در اواخر دهه هشتاد ،پرسترویکا جریان و هیچ امکان بیرون آمدن از این پارک را نداشتم ،هیچ کس

شخصیتهای «زندگی حشرهای» را مورچهها ،شبپرهها و یک مگس زیبا
به نام ناتاشا تشکیل میدهند

زندگی در برزخ تاریخ
شهرام خانی
مترجم

تمثیل سیاسی ،تخیل عجیبوغریب ،پیچیدگی
تعمدی :کتاب ویکتور پلوین هر سه اینها را دارد.
با صراحتی ذاتی و درعین حال در برخی اوقات
مغشوش در جزییات ،این رمان روسی اثری است
بیثبات؛ میشود گفت ،بیشتر از «آمونرا» که در
آن واقعهای از مسابقه فضایی کامال بیقاعده شوروی
سابق را شرح داده و سپس حقایق متهمکننده پشت
پرده آن را برمال میکند .پلوین از بیان توضیحات
ساده آنچنانی در «زندگی حشره ای» خودداری
میکند؛ درعوض ،بهمثابه تفسیر بازهای ناپایدار و
متغیر از تاریخ اخیر روسیه ،رمان نیز دائما تغییر
شکل میدهد و عدم قطعیتی را که با زیرکی توسط
شخصیت های اصلی کتاب بیان می شود در ذهن
خواننده القا می کند .درواقع این عدم قطعیت ها
چنان ریشه دار هستند که به طور مرتب هویت
وجودی شخصیتها را هم در هالهای از ابهام قرار
می دهند ،به طوری که ظاهرا آنها لحظه به لحظه

دچار تغییر میشوند .با این رویکرد پوچگرا ،پلوین
جذبه واهی مرام سیاسی را مورد کندوکاوی
ژرف قرار می دهد ،حس گم گشتگی حاصل از
عدم کامیابی این مرام و حتی روشی که از طریق
آن خواستار تغییرات اجتماعی بوده ،می تواند
اساس هویت فردی و جمعی را تضعیف کند.با این
اوصاف ،شاید «زندگی حشرهای» مانند خطابهای
سیاسی بهنظر برسد .اما با توجه به شخصیتهای
جالب آن ،شامل مارینا ،مورچه ای بالدار و ملکه
آینده ،که ملبس به دامنی جین و یک جفت کفش
پاشنهبلند قرمزرنگ ،روی اسکلهای در دریای سیاه
فرومینشیند ،و دو شبپره فیلسوفمسلک ،میتیا
و دیما ،که درگیر یک نبرد هیجانانگیز و بهمعنای
واقعی مرگ و زندگی با یک خفاش میشوند ،واضح
است که یک اثر انتقادی معمولی نیست.بر مبنای
ماجر اهایی که در یک تفریحگاه نیمه متروک
ساحلی روی می دهد ،کتاب ،برزخی تاریخی و
هستی شناسانه را به تصویر می کشد .قواعدی را
که پلوین به کار می گیرد به سرعت جا می افتند.
مورچهها ،شبپرهها ،سوسکهای سرگینغلتان،
جیرجیرکها ،و یک مگس بسیار زیبا به نام ناتاشا

همگی دگردیسی هایی آنی و تصادفی را به شکل
انسان یا برعکس تجربه می کنند و یا به شکلی
مرموزتر ،از شکل یک حشره به شکل حشرهای دیگر.
با اینکه نامی از کافکا به میان نمیآید ،بااینحال
احتمال تبدیل شدن به یک سوسک لرزه بر اندام
حداقل یکی از شخصیتها میاندازد .مناظراتی در
باب حقوق حشرات درمیگیرد .خطر حشرهکش
نیز مورد بررسی قرار می گیرد .جمعی سه نفره
از سرمایهگذاران فرصتطلب -دو روس :آرتور و
آرنولد ،و یک آمریکایی :سم  -در پی انجام کارهایی
هستند .سم مشتاق است درباره فرصتهای تجاری
منطقه اطالعاتی کسب کند .آرتور و آرنولد هم
با همان شورو شوق در مورد جذابیت های آنجا
اغراق میکنند ،آنان به شکل نسبتا عجیبی اعالم
میکنند که در کنار «مقدار زیادی میوه و انگور»
کریمه کمی بیشتر از مسکو «هموگلوبین و گلوکز»
عرضه میکند .وقتی به سم پیشنهاد میکنند که
با راهنمایی آنها بازدیدی از آنجا داشته باشد ،او با
زیرکی مخالفت می کند« :آه ،نه ،نه ،نمی خواهم
کسی در باغ سبز را به من نشان بدهد ».سم یک
پشه جهانگرد است .او از مکزیک ،آفریقا و ژاپن
دیدن کرده است و باشکوهتر از همه -حداقل برای
یک عاشق محتمل -در فرانسه نیز بوده .وقتی
از او می پرسند که آنجا چه می کرده ،در جواب
می گوید« ،همان کار همیشگی ،مکیدن خون».
این باید شخصیت سرمایه دار او باشد که صحبت
می ک ند ،چراکه در این لحظه به شکل انسان
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نمیدانست در خروج کجاست ...اما من فکر نمیکنم این به من
منحصر باشد .ما همه در تله گرفتاریم؛ تفاوت دوباره تنها در این
است که برخی از مردم این را میفهمند و برخی نه .در من این
حس گرفتاری در تله از سن چهاردهسالگی به وجود آمد ،احساس
اینکه تو هیچ کنترل واقعی بر زندگی خودت نداری .تو نمیتوانی
آن را تغییر بدهی ،تو تحتتاثیر نیروهای بیرونی هستی .البته
می توانی قول بدهی به خودت که تغییر کنی .اما این احمقانه
است ،بهتر است تنها بر آنچه که بیرون از کنترل تو رخ میدهد
نظارت کنی .همین .شاید راه خروجی از این تله باشد .من آدمهای
بسیاری را میشناختم که به بودیسم دلبستگی دارند ،اما فکر نکنم
آنها هم پاسخی داشته باشند .مسیحیان نیز پاسخ ندارند .برای
اینکه مسیحی بود ،باید دقیقا مطابق آن چیزی زیست که مسیح
میگفت ،و در اصل این میتواند امری خوب و درعینحال بسیار
دشوار باشد ،اما من نمیتوانم برخی الزامات را بپذیرم ،برای نمونه
صبح یکشنبه برخاستن و به کلیسا رفتن .این خروج از وضعیت
نیست .بههرحال ما باید به تمام این مسائل بیاندیشیم .هر انسانی
درون خودش ،چنگکی دارد که باید از آن استفاده کند .این همان
کاری است که نویسنده باید انجام دهد .واژه معنویت در جامعه ما
بهشدت مورد استفاده قرار گرفته ،همه مردم حتی نویسندگان،
تنها درباره آن سخن میگویند ،درحالیکه در عمل تنها درباره
پول فکر میکنند .اما بههرحال من چنین جعلی را دوست ندارم
که بگویم هیچ ارزش معنویای وجود ندارد .من در نویسندگی یا
خواندن اثری که اهمیت معنوی نداشته باشد ،ارزشی نمییابم.
«آمون را» رمانی درباره سرنوشت انسانی است که در قلب خویش
تصمیم میگیرد که بزرگ میشود و به ماه میرود .تنها بعدها او
فهمید آنچه پشت سر گذاشته بود ،سفر حقیقی نبود ،بلکه چیزی
در مایههای تحوالت روحی بود.
اینطور به نظر من می آید که زمانی که شما درباره
کتابهای خودتان سخن میگویید ،آن طنزی را که در آنها
هست ،ندیده میگیرید« .اومونرا» ،بیشک ،امکانهای
بسیاری برای گفتوگو درباره معنویت پیش رو میگذارد،
اما در آن همچنین انبوهی از طنز سیاه وجود دارد درباره
روسیه دوران برژنف ،درباره همه این نمادهای ساختهشده
از مقوا ،قلع و آلومینیوم.
خب بله ،منتقدان می نوشتند که این توصیف افتراآمیز از
تحقیقات فضایی شوروی است ،خب البته که افتراآمیز است .من
هرگز در واقعیت امر به این پژوهشها عالقمند نبودهام .دانش
زیاد هنگام نوشتن به شما فشار میآورد .بهتر است که تنها اندکی
بدانی ،و هیچ دشوار نبود یافتن انبوهی از شواهد از دسترفتهای
که به داستان اصالت میداد .من کودکیام را در روسیه برژنفی
گذراندم ،البته رمان تاحدی درباره همین است .درباره آن
اتمسفری که او تغییر میدهد .اما آنچه واقعا برای من جالب بود،
هستیشناسی دوران کودکی بود .من دیگر آن آدمی نیستم که
عادت داشتم باشم .اما این ایده را هم نمی پذیرم که ما بزرگ
میشویم .در «زندگی حشرهای» ،جیرجیرک جوان گوی سرگین
در برابر خود را هل نمیدهد ،او آزاد است .اما پس از مدتی او شروع
می کند به چسبیدن به آن – همانطور که فردیت و شخصیت
او -و به مرور زمان معلوم میشود که تنها کاری که شما در زندگی
میکنید ،این است که این گوی بزرگ را در برابر خودتان پیش
میرانید .من میخواستم این روند را درک کنم و بهیاد آورم که تا
پیش از آغاز این ماجرا (روند بزرگشدن) ،همهچیز چگونه بود.
از آدمی که مشهور است به اینکه مصاحبه نمیکند
چه چیزی میتوان پرسید؟ و اینکه چرا اکنون با برقراری
ارتباط موافقت کردید؟ و هنوز بنا به نظر شما ،آیا آثار شما
پس از مدتی در مدارس تدریس خواهند شد؟ به نظر من
شما حقیقتا شایسته این هستید.
هرگز خود را متعهد به مصاحبهدادن یا مصاحبهندادن نکردهام.
من آن کاری را میکنم که دلم میخواهد .بهجز اینها ،ارتباط،
عبارتی افسانهای است .اگر شما به صفحهای بنگرید ،درمییابید
که ارتباط حتی میان کلمههایی که ما ردوبدل میکنیم نیز وجود
ندارد .درمورد برنامه مدرسه ،از ارزیابی شما سپاسگزارم ،اما من
آثاری خلق نمیکنم که الزم باشد بررسی و آموخته شوند .برنامه
مدرسه بهطور کلی ،شامل این واقعیت است که هیچ کودک عادی
به تنهایی خودش نخواهد خواند ،و برای همین این برنامه وجود
دارد .من دلم میخواست کتابهای من را در مدرسه میخواندند.
اما ترجیح میدهم این کار زیر میز انجام شود و نه زیر شالق.
نمیخواهید کتاب کودک بنویسید؟
میتوان گفت همه کتابهای من کتاب کودکاند.
کدام یک از آثار شما برای فیلمشدن مناسب است؟
بهنظرم میشد فیلم جالبی از «پیکان زرد» ساخت .کانچالفسکی
میگفت تصور میکند چگونه فضای دیداری چنین جهان/قطاری
را میشود ساخت ،اما این پیچیده و گران از آب درمیآید .رمان
بهشدت سینماتوگرافیک است .اما من هرگز تالش نکردم متنی
بنویسم که به صورت فیلم ضبط شود .واقعیت این است که ادبیات
بهمراتب امکانهای گستردهتری دارد تا سینما ،چراکه فیلم بنا به

درآمده .خون فرانسوی یک چیز است؛ خون روسی
چیزی کامال متفاوت (چه عواطف متالطمی! چه
سیالب احساساتی!) ،و این دائما سم را در حالتی
نامتعادل قرار می دهد.زیر پوسته متلونِ رمان،
حسی خزنده از گم گشتگی و تردید وجود دارد
که هم از طرف نویسنده و هم از طرف شخصیتها
ابراز می شود .میتیای شب پره ،که دلتنگ نوری
است که زمانی آنجا بوده ،به بهترین وجه آن را
بیان می کند« :انگار در زندگی یه چیزی بوده،
خیلی ساده و درعینحال اساسی ،که بعدا غیبش
زده و تازه معلوم شده که دیگه وجود نداره و فقط
همون مهم ترین و معنادارترین چیز بوده ».در
گرفتاری های حشره ای شخصیت های نه کامال
حشره پلوین ،حقانیتی غریزی وجود دارد ،چه
آنه ا شب پره های حسرت زده ای باشند که در
جستوجوی نوری هستند تا از آن پیروی کنند و چه
پشههای سرمایهداری که در پی یافتن فرصتی دیگر
برای مکیدن خون.
یکی از بهترین قسمت های رمان جایی است
که کشف اتفاقی امکانات ساده رفاهی توسط یک
جیرجیرک را شرح می دهد :یک تختخواب ،یک
تلویزیون ،مصاحبت یک دوست ،یکی دو بطری
نوشیدنی ،که کمکش می کنند به کارش درطول
سالهایی که مشغول کندوکاو در میان «گلوالی
نرم روسیه» است ادامه دهد .او منتظر لحظهای است
که بتواند بر سطح زمین ظاهر شده و «آوازش را سر
بدهد ».وقتی هم که صدایش را به دست میآورد،

دیدگاه

اصال تعجببرانگیز نیست که درباره «این واقعیت
که زندگی به بیهودگی گذشته ،و فقط می تواند
در بیهودگی سپری شود ،و اینکه دلیلی ندارد که
بهخاطرش سوگواری کنیم» آواز بخواند .تشبیهات
انسانی کامال مشهود هستند :کیست که در برخی
اوقات به همان اندازه احساس حقارت و بیهودگی
نکرده باشد؟
هرچند رمان خط داستانی واحدی را دنبال
نمی کند ،و با اینکه شخصیت ها از قالب حشره به
قالب انسان و دوباره برعکس جهش پیدا میکنند،
اما همبستگی فصل های آن از طرق غریبی حفظ
میشود .برخی از شخصیتها ناآگاهانه باعث مرگ
دیگران می شوند؛ برخی دیگر به وسیله حشرات
سابق که اصل خود را فراموش نکرده اند از خطر
آسیب نجات مییابند .همانگونه که دیما میگوید،
«زندگی ساختار عجیبی دارد» همین تعبیر را
میشود در تمجید از این رمان بسیار خالقانه بهکار
ب ُرد .اما کاستی هایی نیز در این بین وجود دارد:
طنزی که در بخش مصرف مواد مخدر به کار رفته،
حالوهوای یکی از آثار چیچ و چونگ (کمدینهای
دهه  70و  80آمریکا) را دارد .همچنین ،ارجاعات
فراوان به مقوالت محلی ،که احتماال هیچ معنایی
برای خواننده غیرروسی ندارد ،در سرتاسر متن به
چشم میخورد .چه چیزی قرار است از اشاره مکرر
به ماگادان ،مرکز اداری سابق سیستم زندان سیاسی
شوروی ،دستگیر ما شود ،بخصوص وقتی که آنها در
قالب اصطالحاتی چنین غیرمتعارف بیان میشوند؟

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

دانستنــــی ها

دکتر مسعود مردانی
عضو ستاد ملی
مقابله با کرونا
با توجه به نحوه تهیه و فروش غذاهای
بیرونبر و احتمال آلودگی ظروف بستهبندی
به ویروس کرونا ،باید پس از دریافت غذا،
محتوای آن را درون ظرف دیگری ریخته و با
ماکروفر ویروسزدایی کنیم.احتمال آلودگی
ظروف غذاهای بیرون بر به ویروس کرونا به این
دلیل است که از زمان تهیه ،بستهبندی ،توزیع
و رسیدن به دست مشتری باید یک چرخه
چند نفره را طی کند اگر فقط یک نفر در این
چرخه مبتال به کرونا باشد دیگران را نیز مبتال
میکند.همچنین در پاسخ به این سوال که آیا
کیبوردهای رایانه که مورد استفاده مشترک
کارکنان یک مجموعه قرار می گیرد نیز باید
گفت در صورت استفاده یک فرد مبتال به کرونا
از کیبورد رایانه آلودگی کیبورد  100درصد
است و دیگر استفاده کنندگان باید مراقب
سالمتی خود باشند.کاربران دستگاه های
رایانهای باید در طول زمان استفاده از رایانه
از زدن دستها بهصورت خود جدا ً خودداری
کنند ،بهرغم اینکه در مطالعات جدید مشخص
شده که انتقال کرونا از سطوح به انسان کمرنگ
است اما انتقال بیماری نیز دور از انتظار نیست.

خطرابتالبهکرونادرافراددیابتی

اسفناج

بادام

اسفناج یکی از منابع خوب ویتامین  Eاست .از
این گیاه سبز تیره میتوان برای تهیه یک صبحانه
مغذی استفاده کرد .اسفناج آبپز و خرد شده را به
تخم مرغ اضافه کنید و یک املت عالی آماده کنید.

متخصصان بهداشت پیشنهاد می کنند که
 ۵عدد بادام را یک شب تا صبح خیسانده و صبح
آن ها را بخورید .می توانید بادام را به تنهایی
بخورید یا آن را به غالت صبحانهتان اضافه کنید.

دانههای آفتابگردان

آووكادو

این دانههای کوچک از نظر محتوای ویتامین
 Eعالی هستند .تخمه آفتابگردان بوداده میتواند
یک میان وعده عالی یا یک افزودنی فوقالعاده برای
صبحانهتانباشد.

میتوانید نان تست ساده را همراه با آووکادو
بخورید یا آووکادو و سایر مواد غذایی مانند
تخممرغ و سبزیجات را له کنید و ترکیب را روی
نان تست بمالید.

كدوحلوايی

بادامزمینی

هر فنجان کدو حلوایی پخته حدود  ۹درصد از
مقدار توصیه شده روزانه از ویتامین  Eرا برای بدن
تامین میکند؛ بنابراین این ماده غذایی خوشرنگ
و مغذی را به گونهای در برنامه غذاییتان بگنجانید.

راه مناسب برای بهره مند شدن از مزایای
بادام زمینی افزودن آن به اسموتی صبحانهتان
است.

تاثیر «آیورمکتین» در بهبود بیماران کووید ۱۹

نتایج اخیر نشان می دهد داروی ضد شپش آیورمکتین در درمان
بیماری کووید 1۹موثر است.محققان دانشگاه قزوین یک آزمایش  4۵روزه
را بر روی  180بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان با شرایط خفیف تا
شدید انجام دادند.یافته ها نشان داد داروی آیورمکتین به عنوان یک داروی
کمکی موجب کاهش نرخ مرگ و میر ،طول مدت نیاز به اکسیژن مصنوعی،
و مدت بستری شدن در بیمارستان در بیماران کرونایی شد.بهبود سایر
پارامترهای بالینی حاکی از آن است که داروی آیورمکتین با حاشیه امن
باال ،دارای تاثیر درمانی باالیی بر بیماری کووید  1۹است.محققان بر انجام
تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.
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متخصص قلب و عروق گفت :تپش قلب میتواند ناگهانی باشد؛ در برخی
مواقع فرد از هوش میرود و سرگیجه و سیاهی چشم دارد و صدای قلب را
می شنود؛ در این حالتها بیمار باید به پزشک مراجعه کند تا دلیل این تپش
مشخص شود.هاشم سزاوار ،متخصص قلب و عروق درباره «آنژین صدری»،
اظهار داشت :در این عارضه فرد در حال راه رفتن درد قفسه سینه و درد در
سر دل دارد که به دستها هم انتشار مییابد .اگر این دردها بیش از  1۵تا
 20دقیقه طول بکشد باید به سکته قلبی هم فکر کرد.سزوار درباره اقدامات
پیشگیرانه ،گفت :عواملی به نام عوامل خطر هستند که باید به آنها بیشتر
توجه کرد.

افقــی

9
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«تپش قلب» نشانه چیست؟
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سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور ،گفت :غذای دریافتی کودکان در سنین  6تا  12سال
بهتر است طوری تنظیم شود که رشدونمو آنها مطلوب باشد و
از چاقی پیشگیری کند.جاللالدین میرزایرزاز ،درباره تغذیه
در کودکان  6تا  12سال ،تاکید کرد :رشد کودکان در سنین
 6تا  12آهسته اما با ثبات است و طی سالهای آخر دبستان،
مقارن با شروع جهش رشد ،به وی ِژه در دختران است .این در
حالی است که به طور متوسط در هر سال  ۳تا  ۳.۵کیلوگرم به
وزن و  6سانتی متر به قد کودک اضافه می شود که نسبت به
میزان رشد ،مصرف غذا نیز بیشتر خواهد شد .بنابراین تامین
انرژی موردنیاز بسیار ضروری است.وی افزود :میزان انرژی
مورد نیاز کودکان مدرسهای ،به دلیل تفاوت در اندازه بدن،
میزان تحرک و سرعت رشد آنها متفاوت است و هر چه میزان
تحرک و فعالیت بدنی کودک بیشتر باشد نیاز او به انرژی نیز
بیشتر خواهد بود.رئیس انجمن تغذیه ایران ادامه داد :برای
تامین انرژی موردنیاز کودکان در سنین مدرسه توصیه می
شود تا جایی که امکان دارد از انواع گروه های غذایی از جمله
گروه نان و غالت (مانند نان ،برنج و…) ،گوشت و جانشینها
(گوشت ،تخممرغ و ،)...لبنیات کمچرب ،میوه و سبزیها به
مقدار کافی و متنوع در برنامه غذایی روزانه کودکان گنجانده
شود.رزاز گفت :به خصوص مصرف گروه شیر و لبنیات در
این سنین برای رشد و استحکام دندان و استخوانها ضروری
است .اضافه کردن مقداری عسل به شیر نیز ممکن است
دانشآموز را به خوردن شیر عالقهمند کند یا میتوان شیر را
به صورت غذاهایی مثل فرنی و شیر برنج به کودک داد.وی
اظهار داشت :بهتر است والدین سبزیجات خام مثل هویج،
گوجه فرنگی ،کاهو ،گل کلم و سبزیجات پخته مثل چغندر
پخته (لبو) ،نخود فرنگی و کدو حلوایی را به عنوان میان وعده
به کودکان بدهند و یا به صورت پخته در مواد غذایی استفاده
کنند.سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور تصریح کرد :سوء تغذیه اثرات جبران ناپذیری برای
کودک به جا میگذارد.

کرونازداییبامایکروفر

ویـــژه

3

والدین به تغذیه کودکان توجه کنند

با شروع فصل سرما ،مهم است که از پوست و مو مراقبت کنید و آنها را با رطوبت و روغنهای مغذی مورد حمایت قرار دهید .روغن ویتامین Eمعموالً
در محصوالت آرایشی و بهداشتی برای جلوگیری از خشکی پوست استفاده میشود ،اما با سایر مواد مصنوعی و شیمیایی نیز همراه است .بهترین
راه برای تأمین مقدار زیاد ویتامین  ،Eگنجاندن آن در رژیم غذایی است .این ویتامین توانایی مقابله با رادیکالهای آزاد را دارد و از پوست در برابر
مشکالت و عالئم مربوط به پیری ،از جمله خشکی ،لکه و آفتاب سوختگی محافظت میکند.برنامه زیبایی روزانهتان را با یک رژیم غذایی مناسب
پوست شروع کنید .این غذاهای غنی از ویتامین  Eرا در صبحانهتان بگنجانید و در فصل سرما با مشکالت پوستی خداحافظی کنید.
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1

رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری،
سرطان ریه را جزو شایع ترین سرطان ها در جهان و مصرف
دخانیات را مهمترین عامل بروز آن دانست.دکتر عدنان خسروی
فوقتخصص آنکولوژی شایعترین علت ایجاد سرطان ریه را
مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود دخانیات دانست
و گفت :مصرف دخانیات از جمله سیگار ،قلیان ،تنباکو و تریاک
مهمترین عامل در بروز سرطان ریه محسوب میشود.دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،آزبست یا پنبه نسوز و
آلودگی هوا از دیگر علل ایجاد سرطان ریه دانست و گفت :پنبه
نسوز یا آزبست در پشم شیشه ،سیمان و سقفهای سیمانی،
لنت ترمز و لولههای انتقال آب و فاضالب وجود دارد و میتواند
انواع مختلفی از بیماریهای ریه از جمله سرطان ریه را ایجاد
کند.وی خاطرنشان کرد :افرادی که با آزبست در تماس هستند
نظیر شاغالن در معدن ،کارخانههای نساجی ،مکانهایی که از
عایق استفاده میشود و کارخانههای کشتیسازی در معرض
خطر ابتال به سرطان ریه قرار دارند.رئیس بخش آنکولوژی
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با اشاره به میزان شیوع
سرطان ریه در جهان گفت :بر اساس آمار جهانی سرطان ریه
جزو شایعترین سرطانها در مردان است و همچنین در زنان
سومین یا چهارمین سرطان شایع محسوب میشود.
عالئم و نشانههای سرطان ریه
به گفته این دانشیار دانشگاه ،عالئم و نشانههای سرطان
ریه به صورت تنفسی یا سیستمیک در بیمار بروز میکند که
عالئم تنفسی شامل سرفه ،خلط خونی ،خس خس سینه ،تنگی
نفس و خشونت صدا است.وی از نشانههای سیستمیک سرطان
ریه به عالیمی نظیر تب ،کاهش وزن ،درد قفسه سینه ،درد
استخوانها ،سردرد و اختالل در بلعیدن اشاره کرد که باید
مورد توجه قرار گیرد.
روشهای تشخیص سرطان ریه
این فوقتخصص آنکولوژی بیمارستان مسیح دانشوری
با اشاره به انواع روشهای تشخیص سرطان ریه ،اظهار کرد:
برای تشخیص این بیماری از روشهای مختلفی نظیر گرافی
ساده قفسه سینه ،سی تی اسکن ریه و یا پت اسکن PET-CT
استفاده میشود.عدنان خسروی در ادامه افزود :برای تشخیص
نهایی بیماری نیاز به نمونهبرداری از بافت ریه بیمار است که
توسط برونکوسکوپی یا نمونهبرداری تحت هدایت سکن انجام
میگیرد.
روشهای درمان
خسروی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی و جراحی را از ر
وشهای درمانی این نوع سرطان ذکر کرد و گفت  :اگر سرطان
محدود به یک ریه بیمار باشد یعنی فقط یک ریه فرد درگیر شده
و قابل جراحی به صورت کامل باشد ،معموال جراحی توصیه
میشود.وی در ادامه یادآور شد :در صورتی که بیماری هر دو ریه
را درگیر کرده باشد معموال از شیمی درمانی و رادیوتراپی برای
درمان بیمار استفاده می شود .البته اخیرا درمانهای جدید
ایمونوتراپی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
انواع سرطان ریه
به گفته خسروی ،سرطان ریه به دو نوع سرطان
کوچک ( )SCLCو سرطان ریه غیرسلول کوچک ()NSCLC
تقسیم بندی می شود که متاسفانه پیش آگهی سرطان ریه
کوچک معموال بد است و میزان بقا و طول عمر مبتالیان به این
نوع سرطان در مواردی که محدود به یک ریه باشد حدود دو سال
و در موارد منتشره حدود یکسال است.وی با بیان این که 70
درصد موارد ابتال به سرطان ریه از نوع سرطان غیرسلول کوچک
هستند ،افزود :در این نوع سرطان ریه درصورتی که درگیری
ریه محدود و قابل جراحی باشد .احتمال بهبودی کامل فرد
حدود  ۵0درصد است .در موارد منتشر بیماری نیز با استفاده
از درمانهای جدید مخصوص ایمونوتراپی در سالهای اخیر
طول عمر بیماران به حدود دو تا سه سال رسیده است.دانشیار
دانشگاه در خاتمه سخنان خود با اشاره به اینکه سرطان ریه
ارتباط واقعی با ارث ندارد و در بیماران توصیه به بررسی خانواده
نمیشود ،خاطرنشان کرد :افراد باالی  ۵0سال درصورت بروز
عالئم و نشانههایی که ذکر شد حتما برای پیگیری به متخصص
ریه مراجعه کند.
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یادداشــــت

آ ر م ا ن م لی

 -1پایتخت سوئد -کشوری در همسایگی ایران-2
دوستمخلص و بیریا -مفهوم -شکفته شدن گل -۳نمک
هندی -مراقب باش! -مرکز ایالت بلوچستان پاکستان-
موضوع و زمینه -4همسایگی -شهری در ایالت آریزونای
آمریکا -کالم درد -۵از بیماریهای واگیردار -شهری در
کانادا -گره -6حرف ندا -شهر بندری اوکراین -قسمتی
از گل -7بدشکل و بدقواره -در پناه -ضمیر سوم شخص
مفرد -حرف گزینش -8بی شــمار -ملول -۹ســنگ
آسیاب -کالم انزجار -علم ســتاره شناسی -تکیه کالم
درویش -10شهری در استان خراســان شمالی -خانه
های شعری -قومی ایرانی -11چگونگی  ،وضع -جهالت-
طالی سیاه  -12باسواد قدیمی -واحد پول السالوادور-
زرســنج -1۳گندم -گاوچران آمریکایــی -با اهمیت-
قورباغه -14بیماری زردی -قدرت و توان -فناوری روز
دنیا -1۵از غدههای بدن -شهری در استانکرمان

حل جدول 88۲

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های
غیرواگیر وزارت بهداشت در خصوص خطر
بیماری کرونا بر بیماران دیابتی توضیحاتی
ارائه داد.افشین استوار مدیرکل دفتر مدیریت
بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت ،در
خصوص ریسک ابتالی کودکان دیابتی به
کرونا عنوان کرد :چه کودکان و بزرگساالنی
که مبتال به دیابت نوع  1هستند و چه
بزرگساالنی که دیابت نوع دو دارند ،مستعد
ابتال به انواع کووید 1۹هستند.وی با بیان اینکه
الزم است در این شرایط این افراد بیش از
پیش به سالمت و اندازهگیری قند خون توجه
داشته باشند تصریح کرد :ممکن است در
صورت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی
و ابتال به نوع شدید بیماری ریسک مرگ در
آنها نیز افزایش یابد.مدیرکل دفتر مدیریت
بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت افزود
 :ما در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری
های غیرواگیر هم هدف گذاری نکردهایم که
شیوع دیابت را کم کنیم بلکه حداکثر کاری
که در دنیا به آن به عنوان یک هدف اشاره می
شود این است که این افزایش شیوع دیابت
را متوقف کنیم یعنی شیب را اینقدر کاهش
دهیم.استوار ادامه داد :هر چند دیابت یک
بیماری درمانپذیر نیست ،اما راههای خیلی
مؤثری برای کنترل قندخون و کاهش عوارض
ناشی از دیابت وجود دارد.

داروهایضدفشارخونوکاهشمرگبیماران

نتایج مطالعه جدید نشان میدهد داروهای ضدفشارخون می تواند
ریسک مرگ را در بیماران پرریسک کووید  1۹کاهش دهد.محققان دریافتند
در بیماران مبتال به فشارخون براساس نوع دارویی که مصرف می کنند ،خطر
مرگ ناشی از کووید  1۹کمتر است.محققان توصیه میکنند مصرف داروهای
ضدفشارخون باید قبل و در طول آلودگی به کروناویروس در این بیماران ادامه
یابد.تیم تحقیق در این مطالعه رابطه بین داروهای ضدفشارخون را با مرگ و
میر داخل بیمارستان در بیماران کرونایی مقایسه کرد .از بین  8078بیمار
بستری شده در بیمارستان به خاطر کووید  4۵.6( ۳686 ،1۹درصد) مبتال
به فشارخون باال بودند.
شماره 88۳

عمــودی
 -1طایفه چادرنشین -در حقیقت -پشــتیبانی -2ســرکه انگبین -از صنایع دستی استان
سیستان و بلوچستان -۳ضد خشک -گشوده -مادر عرب -بهجز -ادا و اطوار -4کشوری در آمریکای
شمالی -روشــن کننده موتور اتومبیل -آینه مقعر -۵فروغ و روشــنی -بخشودن -معدنی -6گیاه
تاجریزی -دوستی و محبت -یکی از چهار جهت اصلی -7گداخته شدن -بیم داشتن -رشتهکوهی در
همدان -8دارای اسم خوب -سحرآمیز -۹ضمیمه -افسر نیروی دریایی -رودی در فرانسه -10سرگرد
قدیم -سیاره آبی و خاکی -دانهکش بیآزار -11به قتل رساندن -ایستگاه راهآهن -صورت خود را در
آن میبینیم -12از هفتسین نوروزی -بندگی در برابر حق -امانتداران -1۳داخل -بردباری -عالمت
جمع فارسی -زدنی بهانهجو -از غذاهای ایرانی -14فروتنی -زندان -1۵قوه رشد و حافظه -بزرگترین
سرخرگ بدن -نابینا

فراســــو

بازار داغ گمانهزنیها در روسیه

پوتین کنارهگیری میکند؟
هفتهها است که شایعاتی درباره وضعیت
سالمتی والدیمیر پوتین در روسیه به گوش
میرسد .سخنگوی کاخ کرملین این شایعات
را تکذیب کرده است .گفته می شود پوتین
مبتال به بیماری پارکینسون و سرطان شده و
از افسردگی رنج میبرد.به گزراش دویچهوله،
بازار گمانه زنی ها در روسیه بر سر احتمال
کناره گیری والدیمیر پوتین از قدرت این
روزها در مسکو داغ شده است .شایعه شده
است که رئیس جمهوری روسیه به شدت
بیمار است و برنامه ای جامع برای انتقال
قدرت پیشبینی کرده است.سرویس خبری
شبکه اول تلویزیون آلمان با انتشار گزارشی
به شایعات پیرامون وضعیت سالمتی پوتین
پرداخته است.والری سولووی ،پروفسور
پیشین آکادمی تربیت دیپلمات مسکو و
یکی از منتقدان پوتین درباره انتقال قدرت
از سوی او در ماه ژانویه سال  2021تردیدی
ندارد.سولووی مدعی شده است که در ژانویه
سال آینده روسیه شاهد تغییرات سیاسی
گسترده ای خواهد بود .او بر این باور است
که رئیس بانک مرکزی روسیه تغییر میکند
و حتی بسی بیش از آن ،والدیمیر پوتین
نیز کناره گیری خواهد کرد.سولووی گفته
است که اطالعات خود را از منابع نزدیک
به پوتین کسب کرده است .شایعه شده که
پوتین سرطان دارد و افزون بر آن به بیماری
پارکینسون مبتال شده است .حتی گفته
میشود که رئیسجمهوری روسیه از داروهای
ضد افسردگی نیز استفاده می کند.به باور
والری سولووی تصمیم پوتین به کنارهگیری از
قدرت سیاسی برخاسته از توصیه کسانی است
که بر او نفوذ دارند .سولووی دختر پوتین ،آلینا
کابایوآ را یکی از افراد بانفوذ در کاخ کرملین
می داند.این در حالی است که دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین شایعات مربوط
به بیماری پوتین و برنامه او برای کنارهگیری
را تکذیب کرده و خبر از سالمت کامل
رئیس جمهوری روسیه داده است.برخی
دیگر از کارشناسان ،از جمله استانیسالو
بلکووسکی ،کارشناس علوم سیاسی ،چنین
ادعاهایی را بیاساس دانسته و مدعی شدهاند
که این ادعاها برای مصرف در خارج از مرزهای
روسیه تولید و پخش می شوند.باید یادآور
شد که پخش ویدیوهایی درباره سرفههای
شدید پوتین یا لرزش دست و پای او به چنین
گمانهزنیهای دامن زده است.
رسانه چینی:

کرونا پیش از ووهان
در کشورهای دیگر بوده
رادیو بینالمللی چین از رسانههای دولتی
این کشور در تحلیلی با استناد به تحقیقات
دانشمندان اروپایی مدعی شد احتماال
ویروس کرونا پیش از ووهان در بسیاری از
کشورهای جهان شیوع یافته بود.در این
گزارش آمده است :بسیاری از افراد با شنیدن
نام آنفلوآنزای اسپانیایی ناخودآگاه فکر می
کنند که این طاعون از اسپانیا منشا گرفته
است اما اگر کمی بیشتر جستجو کنند
متوجه خواهند شد که این بیماری همهگیر
که در بازده زمانی سال  1۹18تا 1۹20
منجر به کشته شدن دهها میلیون نفر شد ،از
اسپانیا منشأ نگرفته بود و فقط به این دلیل
که اسپانیا قبل از همه کشورها ،موارد ابتالء
به آن را گزارش داده بود ،به نام «آنفلوآنزای
اسپانیایی» نام گذاری شده است .این در
واقع یک سوء برداشت بود و منشأ واقعی
آن بیماری به احتمال زیاد ایالت کانزاس
آمریکا بود.گزارش با یاداوری اینکه امروز
ما دوباره با بیماری عالمگیر دیگری به نام
کووید ( 1۹ -ویروس کرونا) مواجهیم نوشته
است :این یک نکته غیرقابلانکار است که
نخستین مورد ابتال به آن ،از شهر ووهان به
سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است
بنابراین بسیاری به طور ناخودآگاه چین را به
عنوان منشاء آن در نظر گرفتهاند و میبینیم
با وجود تاکید مکرر محافل علمی مختلف
مبنی بر نبود هیچ مدرکی دال بر شیوع اولیه
آن از ووهان ،کماکان در بسیاری از کشورها
از جمله ایران ،بر حسب احساسات خود
و هیاهوی تبلیغات رسانه ای با این مساله
علمی برخورد می کنند.نویسنده مطلب
در ادامه به مستندات علمی سخنان خود
پرداخته و نوشته است :به عنوان مثال،
«الکساندر ککوله» ویروس شناس معروف
آلمانی بتازگی گفته است  ۹۹/۵درصد موارد
ابتال به کرونا در جهان ناشی از ویروسی
است که در شمال ایتالیا یافت شده بود و
نه در شهر ووهان چین.او افزود گونههای
مختلفی از ویروس کرونا در سراسر جهان
پخش شده که  ۹۹/۵درصد از اینگونهها،
احتماالً به جهش یک پاتوژن در شمال ایتالیا
باز می گردد ککوله این نوع پاتوژن جهش
یافته را جهش جی (موتانت)  Gمعرفی کرد و
گفت این گونه از ویروس که در شمال ایتالیا
کشف شده از گونه ووهان بسیار عفونی تر
است.رادیو بینالمللی چین میافزاید :جالب
اینجاست که سازمان بهداشت جهانی نیز
پیشتر اعالم کرده بود که ویروس کرونای
جدید ممکن است زودتر از ووهان در زمان
های مختلفی در نقاط دیگر جهان سرایت
پیدا کرده باشد.
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دریافت گزارشهای اطالعاتی و معرفی اعضای بیشتر دولت بایدن

ترامپ همچنان به دنبال افشای تقلب

رئیسجمهوری منتخب آمریکا دستیاران ارشد بیشتری را برای
رهبری تالشهای دولتش برای شکست کروناویروس و بازسازی
اقتصاد آمریکا انتخاب کرده است .همچنین دفتر بایدن یکشنبه
تایید کرد که او گزارشهای محرمانهای که گامی حیاتی به سمت
در اختیار گرفتن کنترل امنیت ملی است ،دریافت خواهد کرد.به
گزارش خبرگزاری رویترز ،در شرایطی که جو بایدن برای انتقال به
کاخ سفید آماده میشود ،دونالد ترامپ جمهوریخواه وعده داده تا
به مبارزه حقوقی خود برای تغییر دادن نتایج انتخابات سوم نوامبر
ادامه دهد ،حتی در حالی که او در گفت وگویی با فاکس نیوز
اشاره کرده که  20ژانویه از کاخ سفید میرود.روز دوشنبه ،بایدن

دریافت گزارش روزانه محرمانه ریاستجمهوری را آغاز میکند،
پس از چندین هفته که دولت ترامپ از ارائه آنها خودداری کرده
است .این گزارش ها موسوم به پی دی بی اولین گام به سمت
انتقال مسوولیت برای حساسترین گزارشهای اطالعاتی به یک
دولت جدید است.یک منبع مطلع هم گفت ،همچنین از بایدن
انتظار میرود تا روز دوشنبه اعضای ارشد تیم اقتصادی خودش
را معرفی کند .این تیم شامل چندین مقامی است که بایدن در
دورانی که معاون باراک اوباما بود ،با آنها کار کرده است.این منبع
مطلع گفت ،نیرا تاندن ،رئیس اندیشکده پیشرفت آمریکایی به
عنوان مدیر دفتر مدیریت و بودجه معرفی می شود و سسیلیا

وزیر اول اسکاتلند:

زودتر استقالل پیدا کنیم برای همه بهتر است
وزیر اول اسکانلند در مصاحبهای بار دیگر بر لزوم استقالل این
سرزمین از بریتانیا تأکید کرد و آن را خواسته اکثریت مردمش
توصیف کرد .نیکوال استورجئون در مصاحبه با «اسکای نیوز»
گفت :با آغاز دوره جدید پارلمان اسکاتلند ،بحث استقالل را
مطرح میکنیم .ما همه ابزارهای الزم برای بازسازی [اسکاتلند]
بعد از شیوع کرونا را در اختیار داریم .وزیر اول اسکاتلند افزود :این
چیزی است که اکثریت مردم اسکاتلند میخواهند ،نه بوریس
جانسون [نخست وزیر بریتانیا] و دار و دسته حامیان برگزیت.

نظرسنجیهای نشان میدهد اکثریت [اسکاتلندیها] خواستار
آن هستند.استور جئون افزود :با توجه به لزوم مهار شیوع کرونا و
بازسازی اسکاتلند ،هرچه زودتر قدرت استقالل را به دست آورده
و آینده خود را در دست بگیریم ،برای همه ما بهتر خواهد بود.وی
روز شنبه نیز در جلسه پارلمان اسکاتلند گفته بود :استقالل به
روشنی در مقابل دیدگانمان قرار دارد و با وحدت هدف ،تواضع و
سختکوشی [که شاهد هستیم] ،هیچگاه تا این اندازه مطمئن
نبودم که میتوانیم به آن دست یابیم .او پیش از سخنرانی در

پاکستان و چین پیمان دفاعی امضا کردند
.به گزارش روابط عمومی ارتش
پاکستان ،ژنرال «وی فونگ خه» وزیر
دفاع ملی جمهوری خلق چین با سفر
به پاکستان با ژنرال «قمر جاوید باجوا»
فرمانده ارتش و ژنرال «ندیم رضا» رئیس
ستاد مشترک ارتش این کشور دیدار کرد.
طرفین در این نشست ها همکاری های
امنیتی ،دفاعی و تازهترین تحوالت منطقه
را مورد بحث و بررسی قرار دادند.وزیر
دفاع ملی چین از تالشهای پاکستان در
ایجاد محیط امن برای پیشبرد طرحهای
عمرانی-اقتصادی زیرمجموعه پروژه
راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و
چین (سیپک) قدردانی کرد.ارتشهای
پاکستان و چین در جریان سفر ژنرال
فونگ خه پیمان تقویت همکاری های
دوجانبه دفاعی را امضا کردند.این دومین
دیدار وزیر دفاع ملی جمهوری خلق چین
با مقامهای بلندپایه نظامی پاکستان طی
کمتر از  ۳ماه گذشته محسوب میشود.
ژنرال «ندیم رضا» رئیس ستاد مشترک

روس ،یک اقتصاددان در دانشگاه پرینستون به عنوان رئیس
شورای مشاوران اقتصادی تعیین میشود.گزینههای مذکور در
ابتدا از سوی وال استریت ژورنال گزارش شدند .نیویورک تایمز
هم یکشنبه گزارش داد که براین دیز که در دوران بحران مالی
سال  200۹به اوباما کمک کرد ،برای رهبری شورای اقتصاد
ملی انتخاب میشود.بایدن همچنین روی کارکنان و مشاوران
کمپینش برای رهبری یک تیم ارتباطی کامال زنانه برنامه داد و
کیت بدینگفیلد ،سخنگوی کمپینش را به عنوان مدیر ارتباطات
کاخ سفید و جن ساکی ،سخنگوی کهنهکار دموکرات را به عنوان
سخنگوی کاخ سفید انتخاب خواهد کرد.بهرغم تعهد ترامپ برای
ادامه این مبارزه ،تعداد اندکی از جمهوریخواهان اذعان کردند که
بایدن پیروز شده است .سناتور روی بالنت ،رئیس کمیته افتتاحیه
کنگره بدون آنکه به شکست ترامپ اذعان کند به سیانان گفت:
ما با دولت بایدن ،دولت احتمالی ،کار میکنیم؛ هم در زمینه
انتقال و هم افتتاح کار.ترامپ یکشنبه بار دیگر اتهاماتی مبنی بر
تقلب انتخاباتی گسترده را مطرح کرد؛ هم در مصاحبه با فاکس
نیوز و هم توییتر .تیم حقوقی او در دهها شکایت شکست خورده
و نتوانستهاند قضات را درباره تقلبهای انتخاباتی در ایالتهای
حساسی مانند میشیگان ،جورجیا و آریزونا قانع کنند.همچنین
تیم ترامپ یکشنبه ضربه دیگری را با تکمیل بازشماری آرا در دو
بخش بزرگ ویسکانسین متحمل شد که تایید میکند بایدن در
این ایالت سرنوشتساز با اختالف بیش از  20هزار رای پیروز شده
است.به نظر میرسید رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس
نیوز نمیدانست که چگونه ادامه خواهد داد .او گفت :مشکل این
است که بردن آن به دیوان عالی سخت است.تیم ترامپ بیانیههای
متناقضی درباره مسیر احتمالی بعد از شکست در درخواستهای
تجدیدنظر فدرال در روز جمعه که پیروزی بایدن در پنسیلوانیا را
به چالش کشیده بودند ،ارائه دادند.

پارلمان اسکاتلند به بی بی سی گفت ،پارلمان بعدی اسکاتلند
برگزاری همهپرسی استقالل را با قوت بیشتری پیگیری خواهد
کرد.خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و ناهماهنگی و تفاوت
در روشهای بخشهای مختلف بریتانیا شامل ایرلند شمالی ،ولز،
انگلیس و اسکاتلند در مبارزه با ویروس کرونا ،موجب افزایش
تمایل نواحی مختلف برای دستیابی به استقالل شده است.
چندی پیش نتایج نظرسنجی مشترک دو مؤسسه «ایپسوس» و
« »MORIنشان داد  ۵8درصد مردم اسکاتلند خواستار جدایی از
بریتانیا هستند که در نوع خود رکورد جدیدی محسوب میشود.
این در حالی است که در همهپرسی قبلی استقالل اسکاتلند که
در سال ( 2014دو سال قبل از همهپرسی برگزیت) برگزار شد،
مردم این سرزمین با نسبت  ۵۵درصد به  4۵درصد ،با این جدایی
مخالفت کرده بودند.

شکست بولسونارو در انتخابات شهرداریهای برزیل

ارتش پاکستان اواخر شهریور ماه امسال و
در حاشیه اجالس همکاریهای دفاعی و
امنیتی اعضای سازمان همکاری شانگهای
به میزبانی دولت روسیه در مسکو با وزیر
دفاع ملی چین دیدار کرد.روابط اسالمآباد
و پکن را می توان رابطهای تاریخی و ریشه
دار توصیف کرد که از ابتدای رقابت
راهبردی با دهلینو به عنوان موتور محرکه
مهمی در آن نقش داشته است و همزمان
فراز و نشیب بی وقفه در روابط شکننده
آمریکا و پاکستان نیز عاملی در تقویت
هر چه بیشتر روابط پاکستان با چین
محسوب میشود.دو کشور عالوه بر نقطه
نظرات متعدد سیاسی و دیپلماتیک ،در
سال های گذشته روابط نظامی  -امنیتی
گستردهای را برقرار ساختهاند .به عنوان
مثال پاکستان تنها کشور خارجی است
که در خاک چین با این کشور مانورهای
مشترک نظامی برگزار کرده و همچنان
برنامه های مشترک گسترده ای را به
پیش میبرد.

رئیس جمهوری برزیل در انتخابات
شهرداری ها شکست سنگینی را متحمل
شد و تنها پنج کاندیدا که مورد حمایتش
بودند موفق شدند در این رقابت پیروز
شوند اما هیچکدام در شهرهای بسیار مهم
انتخاب نشدند.به گزارش آسوشیتدپرس،
بدترین شکست برای ژایر بولسونارو،
رئیسجمهوری برزیل در ریودوژانیرو ،در
محل تولد وی اتفاق افتاد که در آن ،مارسلو
کریوا ،شهردار در دور دوم انتخابات روز
یکشنبه شکست خورد و جای خود را به
ادواردو پائس داد؛ پائس به عنوان پیروز در
انتخابات شهرداریها گفت که این پیروزی
سیاست بر رادیکالیسم است.شکست دیگر
رئیسجمهوری برزیل در فورتازال بود که
پنجمین شهر پر جمعیت برزیل به حساب
میآید و در آن ،کاندیدای چپ میانه سارتو
نوگوییرا موفق شد تا با  ۵1/۵درصد آرا
واگنر گومز را با  48/۵درصد آرا شکست
دهد.کاندیدای بولسونارو شهر بلم را هم
از دست داد که مرکز ایالت آمازون است.

ناتو «جو بایدن» را دعوت کرد

آنتونی فائوچی:

منابع خبری اعالم کردند که نامزد دموکرات انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا که بر اساس برآوردهای
رسانهای پیروز انتخابات معرفی شده ،به نشست ناتو
(سازمان پیمان آتالنتیک شمالی) دعوت شده است.
بنابر گزارش شبکه خبری صهیونیستی ،ناتو ،فرد پیروز
انتخابات آمریکا را بعد از آغاز به کار در کاخ سفید به
نشست خود دعوت کرده است .این در حالی است
که ناتو  2روز دیگر نیز در «بروکسل» پایتخت بلژیک
قصد دارد در آنچه که مقابله با تهدیدها از جانب روسیه
عنوان شده ،نشستی را برگزار کند.دبیر کل ناتو دوشنبه
هفته گذشته نیز در گفتوگوی تلفنی با نامزد دموکرات
انتخابات آمریکا از حمایتهای دیرینه وی از ناتو تشکر
کرد« .ینس استولنتبرگ» در این گفتوگوی تلفنی با
جو بایدن ،انتخاب او به عنوان رئیسجمهور آینده ایاالت
متحده و «کامال هریس» معاونش را تبریک گفت.
استولتنبرگ در این گفتوگو از حمایتهای دیرینه
بایدن از ناتو و روابط با کشورهای دو سوی اقیانوس
اطلس تشکر کرد.

مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا
هشدار داده که مردم این کشور طی دو سه هفته آینده
ممکن است شاهد موجهای متعدد کرونا باشند«.آنتونی
فائوچی» ،مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های
عفونی آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای با شبکه
خبری «انبیسی» در خصوص موجهای بعدی ویروس
کرونا در این کشور هشدار داد.به نوشته خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،فائوچی در خصوص وضعیت ابتال به
ویروس کرونا در آمریکا گفت که شمار مبتالیان به یک
باره کم نخواهد شد.وی افزود :بنابراین مشخص است که
در هفتههای آتی ،ما شاهد برخی اتفاقات خواهیم بود و
شاید حتی در دو سه هفته آینده شاهد موجهای متعدد
[کرونا] باشیم.اظهارات این مقام آمریکایی در حالی
مطرح شده که طبق آمار ،آمریکا در ماه نوامبر  4میلیون
مورد مبتال به ویروس کرونا را ثبت کرده است که این
میزان نسبت به ماه اکتبر دو برابر شده است.

شاهد موجهای متعدد کرونا در آمریکا
خواهیم بود

کاندیدای چپ گرا ادمیلسون رودریگز
موفق شد تا در این انتخابات کاندیدای
رئیسجمهوری اورالدو ایگویچی را شکست
دهد.حضور کمرنگ و ضعیف کاندیداهای
مورد حمایت رئیسجمهوری برزیل در دور
نخست انتخابات شهرداریها در دو هفته
قبل نمایان شد.در سائوپائولو با بیش از 12
میلیون جمعیت به کاندیدای بولسونارو
تنها  10درصد رای دادند .دور دوم انتخابات
شهرداریها که روز یکشنبه برگزار شد ،بین
دو منتقد رئیسجمهوری در این کالنشهر
بود و در نتیجه آن ،شهردار راست میانه
برونو کوواس به راحتی توانست با کسب 60
درصد آرا ،کاندیدای سوسیالیست گیلرمه
بولوس را شکست دهد.کاندیداهای دیگر
مورد حمایت بولسونارو برای بلو هوریزونته،
رسیف و مانائوس نیز آرای مردمی را از دست
دادند .هم چنین کاندیدای مورد حمایت
رئیسجمهوری برزیل نتوانست آرای مردم
را در سانتوس به دست بیاورد که یکی از
مهمترین شهرهای ایالت سائوپائولوست.

چین  4مقام آمریکایی را تحریم میکند
در پی انتشار اخباری مبنی بر تصمیم آمریکا
برای افزودن دو شرکت مهم چینی به لیست سیاه و
تحریمهای خود« ،هوآ چونیینگ» از قصد پکن برای
تحریم چهار مقام آمریکایی در ارتباط با موضوع «هنگ
کنگ» خبر داد .خبرگزاری روسی «ریانووستی» در این
خصوص گزارش کرد ،پیش از گزارش شده بود که ایاالت
متحده اخیرا ً تحریمهایی را علیه چهار مقام چینی در
رابطه با قضیه هنگ کنگ تحمیل کرده است .وی ضمن
محکوم کردن اقدامات ایاالت متحده علیه پکن تصریح
کرد« :اینگونه اقدامات ایاالت متحده ،مداخله آشکار
در امور هنگ کنگ و چین و نقض قوانین بینالمللی
و هنجارهای بنیادین روابط بینالمللی است و ما آن را
محکوم میکنیم و با آن مخالفیم» .هوآ چونیینگ گفت:
«در واکنش به اقدامات اشتباه ایاالت متحده ،چین
تصمیم دارد تحریمهایی را علیه چهار نفر وضع کند».
بنا بر گفته این دیپلمات چینی ،چهار فرد مذکور که قرار
است در لیست تحریمهای ایاالت متحده قرار گیرند،
از ورود به چین ،هنگ کنگ و ماکائو منع خواهند شد.

گـــزارش
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اختالفات بر سر بودجه رقم زد

تقویت خروج لهستان از اتحادیه اروپا

آرمان ملی :اقدام جدید لهستان در وتوی بودجه
پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سالهای  2021تا 2027
به بحث ها درباره احتمال خروج این کشور از این بلوک
اروپایی در آینده را دامن زده است .تارنمای پولتیکو در
گزارش خود به دالیل احتمالی خروج لهستان از اتحادیه
اروپا و دالیلی که ممکن است که مانع خروج این کشور
از اتحادیه اروپا شود پرداخته و نوشت :اوایل ماه جاری
میالدی دولت لهستان در جلوگیری از بودجه  1/8تریلیون
یورویی اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی ناشی از
کرونا به مجارستان ملحق شد .این مخالفت به دلیل این بود
که اتحادیه اروپا پیشتر این دو کشور را به نقض حاکمیت
قانون متهم کرده بود.این اقدام دولت لهستان باعث شد
اپوزیسیون درباره قرار گرفتن لهستان در مسیر خروج
از اتحادیه اروپا موسوم به پولگزیت هشدار دهد .نگرانی
مخالفان خروج این است که دولت لهستان با به تصویر
کشیدن اتحادیه اروپا به عنوان بیگانه و یک نیروی متخاصم
این اتحادیه را تضعیف کرده و در نهایت همانطوری که در
رابطه با انگلیس اتفاق افتاد ،از این بلوک خارج شود.توماس
گرودسکی سخنگوی سنای تحت کنترل اپوزیسیون دراین
باره گفت :دولت نمی تواند بدون پرسیدن نظر مردم از
اتحادیه خارج شود.لحن مخالفت با بروکسل (مقر اتحادیه
اروپا) در بین سیاستمداران ارشد و وزیران لهستانی ائتالف
حاکم جناح راست به ریاست حزب قانون و عدالت ()PiS
تشدید یافته است .با وجود چنین لفاظی هایی دولت
لهستان تاکید دارد که قصد خروج از اتحادیه را ندارد.از
سوی دیگر سیاستهای دولت لهستان -از حق حاکمیت
قانون تا قانون سقط جنین و حقوق دگرباشان  -این کشور
را به شکل فزایندهای در موضع مخالف با اتحادیه اروپا قرار
داده است.لهستان به دالیلی همچون عدمتطابق ارزش های
آن با سایر کشورهای اتحادیه اروپایی ،افزایش احساسات
ضداروپایی در میان هواداران دولت و اهداف یاروسواف
کاچینسکی نخست وزیر لهستان که ماندن در اتحادیه
را در محوریت اهداف بلندمدتش قرار ندارد ممکن است
از این اتحادیه خارج شود .سیاستمداران حزب حاکم در
وتوی توافق بودجه اتحادیه اروپا به واژه هایی همچون
«پول» یا «صندوق تامین مالی» اشاره ای نمی کنند اما
آنها موضوعاتی همچون ایدئولوژی ،حاکمیت ملی و تمدن
را مطرح می کنند .این اختالف بیشتر برسر ارزش ها است
تا سیاست ها .ائتالف حزب عدالت و قانون در لهستان تالش
می کنند اتحادیه اروپا را پروژه چپ افراطی قلمداد کرده و
بر نقش پیشتاز آن برای تقویت کنترل آلمان بر این اتحادیه
تاکید کنند .بسیاری از سیاستمداران حزب حاکم لهستان
بر این باورند که اتحادیه ارزش های «غرب» یا «لیبرال» را
بر لهستان که ارزش های مسیحی و محافظه کارانه در آن
رواج دارد ،تحمیل میکند.
دور جدید حمالت
به نظرنمی رسد که سیاستمداران لهستانی عالقهای به
اتحادیه اروپا داشته باشند اما بسیاری از مقامات عالیرتبه
این کشور میگویند از پولگزیت حمایت نمیکنند .با این
حال احزاب اپوزیسیون تاکید دارند که خروج از اتحادیه هر
چند که در دستور کار فوری حزب حاکم نیست اما ممکن
است در نهایت به چنین نتیجه ای منجر شود .مساله جنگ
بر سر بودجه ،به دور جدید حمالت به اتحادیه اروپا از سوی
سیاستمداران در رتبههای پایین تر منجر شده است .برای
اجرای موفق طرح خروج ،حزب حاکم باید سلطه خود بر
دادگاهها ،رسانهها و دیگر نهادها را افزایش داده و نیروهای
وفادار به خود را تقویت کند .اما لهستان در عین حال به
دلیل محبوبیت اتحادیه اروپا نزد مردم لهستان ،تاثیر بد
خروج بر اقتصاد لهستان و تجربه ناخوشایند لهستان از
تنهایی در بین کشورها همچنان ممکن است در اتحادیه
اروپا بماند .برخالف دولت لهستان ،مردم این کشور بسیار
عالقه مند به استفاده از یورو به عنوان واحد پولی هستند.
در همه پرسی الحاق سال  200۳میالدی  74درصد از رای
دهندگان لهستانی از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت
کردند و این میزان حمایت از آن زمان تاکنون افزایش یافته
است .وتوی بودجه اتحادیه اروپا تغییراتی را در احساسات
مردم نسبت به اتحادیه اروپا ایجاد کرده است .بر اساس
نظرسنجی جدید  81درصد آنها به ماندن در اتحادیه اروپا
رای خواهند داد.
اقتصاد لهستان
خروج از اتحادیه اروپا اقتصاد لهستان را منفجر خواهد
کرد .شرکتهای لهستانی از مزایای واردات و صادرات به
بازار مشترک اتحادیه اروپا بهره مند می شوند .در سال
 2018میالدی  80درصد صادرات لهستان به اتحادیه
اروپا بود و  ۵8درصد واردات این کشور از این اتحادیه بود.
سرمایهگذاری خارجی به رونق اقتصاد لهستان کمک کرده
است و این کشور را به یکی از کارگاههای صنعتی اتحادیه
تبدیل کرده است .مشارکت در بازار مشترک اتحادیه اروپا
و صندوقهای کمک اتحادیه اروپا کمک زیادی به کسب
ثروت در بین لهستانی ها کرده است .لهستان بسیار به
اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی وابسته است وخروج از این
اتحادیه و اعمال تعرفه ها و موانع تجاری اقتصادی این
کشور را به زوال خواهد کشید .بهعالوه روابط لهستان با ناتو
و اتحادیه اروپا آن را از حوزه نفوذ کرملین خارج کرده است
ولی اگر این کشور باز هم به موقعیت تنها بودن در واقعیات
سیاسی اروپای مرکزی بازگردد این وضعیت ممکن است
دوباره تغییر کند .دردولت دونالد ترامپ ناسیونالیستها
در ورشو به دنبال وجوه مشترک با واشنگتن بودند اما جو
بایدن دیدگاه های یکسانی با ترامپ در فاصله گرفتن از
اتحادیه اروپا ندارد و این امر مشکالتی را برای بریتانیا که
این کشور نیز از اتحادیه اروپا خارج شده به بار آورده است
و می تواند مشکالت بزرگتری را برای لهستانی در خارج
از عضویت از اتحادیه اروپا به بار آورد .مقامات لهستان بر
اهمیت ائتالفات منطقهای و گروه ویشگارد شامل لهستان،
اسلواکی ،مجارستان و جمهوری چک تاکید دارند و برقراری
ارتباط با کشورهای عضو حوزه بالتیک و دریای سیاه و
دریای ادریاتیک را هدف قرار میدهند اما این کشورها هم
عضو اتحادیه هستند ،بنابراین دشوار میتوان تصور کرد که
روابط با روشو را به بروکسل ترجیح دهند.
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حــوادث
خــــبر

 ۳۲کیلوگرم حشیش کشف شد
فرمانده انتظامي استان از کشف  ۳2کیلوگرم حشیش در
بخش سراوان شهرستان رشت خبر داد.سردار عزیزا ...ملکي،
در این خصوص گفت :در پي دریافت خبري مبني بر انتقال
محموله موادمخدر از محورهاي مواصالتي به شهر رشت،
بررسي موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وي گفت:
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با اشراف اطالعاتي
و حین پایش خودروهاي عبوري در محور رودبار به رشت
خودرو تاکسی پژو  40۵حامل موادمخدر را شناسایي و پس
از تعقیب و مراقبت انجام شده آن را در منطقه سراوان متوقف
کردند.فرمانده انتظامي گیالن به کشف  ۳2کیلوگرم حشیش
در بازرسي از این خودرو اشاره کرد و بیان داشت :در این رابطه
متهمان  ۳4و  ۵۳ساله دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع
قضائي معرفي شدند.این مقام ارشد انتظامي هدف پلیس از
اجراي طرح کنترل محورهاي مواصالتي را ارتقای امنیت
عنوان کرد و اذعان داشت :راههاي مواصالتي گیالن به صورت
شبانهروزي تحت رصد پلیس است.سردار ملکي در پایان با
تاکید بر اینکه مبارزه با موادمخدر در اولویت ماموریتهاي
نیروي انتظامي قرار دارد ،گفت :سامانه تلفني  128در
راستای خدمتگزاری مطلوب به مردم راهاندازي شده و پلیس
با دریافت اخبار و گزارشات در خصوص موادمخدر در راستای
انجام بهتر ماموریتها با مشارکت مردم گام برميدارد.

دستگیری مالخر سیم و کابل مخابراتی
فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری عامل
اصلی خرید سیم و کابل های سرقتی و کشف  ۳0فقره سرقت
در شهرستان اسفراین خبر داد.سردار علیرضا مظاهری در
تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی سرقتهای متعدد سیم
و کابل و تجهیزات مخابراتی از سطح شهرستان اسفراین و
ایجاد نارضایتی شهروندان از قطعی تلفن و اینترنت خانگی
و ایراد خسارت های فراوان به زیرساخت های سیم کشی
مشترکین مخابرات مراتب به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه با
انجام اقدامات فنی ،پلیسی و اطالعاتی مشخص شد فردی
اقدام به خرید سیم و کابلهای مخابراتی از سارقان و معتادان
می کند افزود :پس از هماهنگی قضائی ماموران در محل
حاضر و ضمن شناسایی مالخر اموال مسروقه ،متهم را در یک
اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان خاطر
نشان کرد :متهم دستگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی
و در تحقیقات انجام شده به بزه ارتکابی خود مبنیبر خرید
سیمهای کشف شده از سارقان اعتراف کرد.سردار مظاهری با
اشاره به اینکه متهم به  ۳0فقره خرید اموال سرقتی از سارقان
معترف شده و با سرنخ های به دست آمده تالش پلیس برای
دستگیری سارقان همچنان ادامه دارد ،از همکاری شهروندان
با پلیس در شناسایی و کشف جرائم و پاکسازی نقاط آلوده
قدردانی کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و
برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن 110
به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

گـــزارش

آگهی فروش ،سارقان منزل را لو داد
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی از انهدام باند سارقان منزل
خبر داد و گفت :تاکنون یکی از اعضای باند دو نفره دستگیر
شده است و تحقیق پلیسی برای دستگیری متهم دوم پرونده
ادامه دارد.سرهنگ کارآگاه سیدعلی شریفی گفت :چهاردهم
مهر ماه پروندهای با موضوع سرقت منزل در کالنتری 12۳
نیاوران تشکیل شد و برای رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم
پلیس آگاهی ارجاع و در اختیار تیمی از کارآگاهان مبارزه با
سرقت منزل قرار گرفت.وی عنوان کرد :شاکی در تحقیقات
پلیسی اظهار کرد ،ساعت  14:۳0سیویکم شهریور ماه از
منزل خود واقع در خیابان نیاوان خارج شدم و در ساعت
 18:00به منزلم مراجعه که متوجه به هم ریختگی سرقت
تعدادی از اموال منزل از قبیل 2 :دستگاه دریل 2 ،دستگاه
لپتاپ ،یک دستگاه تبلت ،یک هلیشات و یک قاب ساعت
در مجموع به ارزش تقریبی یک میلیارد و  ۵00میلیون ریال
شدم و در این ارتباط به شخصی به اسم فریدون مظنون هستم.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران توضیح داد :شاکی علت
معرفی فریدون به عنوان مظنون را به کارآگاهان اینگونه بیان
داشت ،فریدون از دوستانم است که روز سرقت با اصرار او برای
تفریح و پرسهزنی در شهر همراه وی شدم و احیانا در غیابم،
همدستان وی مرتکب سرقت شدهاند.این مقام انتظامی ابراز
داشت :کارآگاهان در گام اول تحقیقات ،با هماهنگیهای
قضائی ،فریدون را احضار ،ولی وی پس از حضور در پلیس
آگاهی منکر اطالع از سرقت شد و اظهار داشت نقشی در
سرقت نداشته است که پس از اعزام به دادسرا بدلیل عدم
وجود ادله کافی بالقید آزاد شد.سرهنگ شریفی گفت :در
ادامه شاکی بیست و ششم آبان ماه به پایگاه یکم مراجعه و
طی ارائه اظهارتی بیان داشت قصد خرید ابزار از سایت دیوار
را داشتم که متوجه شدم یکی از ابزارهای به سرقت رفته من
که دریل شارژی به مارک  dewaltبوده توسط شخصی به
قیمت  160میلیون ریال در فضای مجازی آگهی شده است.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگیهای قضائی شخص
آگهیکننده به نام مهران را جلب کردند ،گفت :مهران گفت،
دو مرد به نامهای کمیل و فریدون با دردست داشتن فاکتوری
بنام خود دستگاه دریل را به قیمت روز به صاحب مغازه که
من در آن کارگر هستم ،فروختند که با هماهنگی صاحب
مغازه من آن را برای فروش در سایت دیوار آگهی کردم.این
مقام پلیسی با اشاره به اینکه در صدهای اطالعاتی تصویری
یکی از فروشندگان دریل به نام فریدون از آرشیو عکسهای
متهمان حرفه استخراج و به رویت مهران رسید ،اضافه کرد:
با هماهنگیهای قضایی فریدون دستگیر و در بازجوییهای
پلسی به ساختن فاکتور جعلی با همکاری یکی از دوستانش و
فروش آن به مهران معترف شد.وی افزود :فریدون در خصوص
نحوه انجام سرقت به کارآگاهان گفت ،از وضعیت مالی خوب
شاکی مطلع بودم و به علت نیاز مالی تصمیم به سرقت از او
گرفتم و پس از طرح نقشهای با کمک یکی از دوستانم به نام
کمیل سرقت از منزل او را اجرایی کردیم.

سال سوم
شماره883
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دستگیریسارقانزورگیرباشیوهپنچری

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زورگیر
که با شیوه پنچری خودروها اقدام به سرقت میکردند خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از
دستگیری سارقان زورگیر که با شیوه پنچری خودروها اقدام
به سرقت میکردند خبر داد.این مقام انتظامی درباره جزییات
این حادثه میگوید :در پی وقوع چند فقره سرقت زورگیری
در بزرگراه شهید کاظمی نیروهای ضربت سرکالنتری دهم و
ماموران تیم عملیات کالنتری خانیآباد برای دستگیری این
سارقان وارد عمل شدند.سرهنگ موقوفهای اظهار کرد :این
سارقان به این شکل عمل میکردند که وقتی شهروندان داشتند
از رمپ ورودی اتوبان میپیچیدند داخل اتوبان شهید کاظمی،
ناگهان چرخ خودروشان پنجر میشد بعد از این اتفاق وقتی
پیاده میشدند تا موضوع را بررسی کنند و اقدامات مربوط به
پنچرگیری را انجام بدهند ،یک نفر با شیای شبیه اسلحه این
شهروندان را تهدید میکرده و اعالم میکرده تلفن همراه ،وجه
نقد و اقالم با ارزش همراهشان را به او بدهند و سپس آچار چرخ و
لوازم مربوط به پنچرگیری را داخل یک گونی میریخته و پیاده
باالی پل آن منطقه میرفته و سوار بر یک خودرو از محل سرقت
متواری میشده است.به گفته سرهنگ موقوفهای؛ طی یک
ماه گذشته هفت فقره سرقت به این شکل (زورگیری) در طول
اتوبان شهید کاظمی در ورودیهای مختلف این اتوبان رخ داده
است.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت درباره نحوه دستگیری
این سارقان نیز عنوان کرد :گروه ضربت سرکالنتری دهم و 1۵2
خانیآباد ،دستگیری و شناسایی سارقی که به این روش اقدام
به سرقت میکرده است را در دستور کار قرار دادند .با توجه به
این موضوع که سارق قبل از وقوع سرقت در محل جرم حاضر

میشده و اقدام به انداختن شیای جهت پنچر کردن خودرو
میکرده است ،ماموران ساعت وقوع سرقت را استعالم کردند و
تیم عملیات کالنتری  1۵2خانیآباد و تیم ضربت سرکالنتری
دهم در ورودیها و معابر ورودی بزرگراه شهید کاظمی کمین
می کنند تا دریابند چه کسی اقدام به پنجر کردن خودرو ها
میکند .به گفته رییس پلیس پیشگیری پایتخت؛ باالخره در
ساعت هشت شب شنبه  8آذرماه ،یک دستگاه موتورسیکلت در
محل حاضر میشود که دو نفر بودند ،ترکنشین از موتورسیکلت
پیاده می شود و چند شی نوک تیز مانند میلگردی که به
همدیگر جوش داده باشند که اصالحش «میخ سهپری» است
داخل رمپ اتوبان شهید کاظمی میریزد و دوباره به باالی پل
بازمیگردد و در آنجا کمین میکند تا شهروندان خودرویشان
در آن منطقه پنچر شود و او اقدام به سرقت و زورگیری کند.
بالفاصله که ترکنشین موتور این عمل را انجام میدهد ،تیم
ضربت سرکالنتری دهم اقدام به انسداد دو طرف پلی که این
موتورسیکلت روی آن قرار داشته می کند در واقع ورودی و
خروجی پل را می بندند تا این متهمان موفق به فرار نشوند.
همچنین دو فرد مورد نظر توسط تیم عملیات کالنتری خانیآباد
و تیم ضربت سرکالنتری دهم دستگیر شدند .هنگام دستگیری
فرد مذکور حدودا  10عدد از این مدل میخهای عنوان شده به
همراهش بوده است و دو شی ،شبیه اسلحه اسباببازی نیز در
اختیار آنها قرار داشته است .این افراد بعد از دستگیری و انتقال
به کالنتری به جرم ارتکابی خود اعتراف نمیکنند و میگویند
این اقالمی که به همراه دارند ضایعات است و ما داخل رمپ
نریختهایم .در نتیجه وقتی این دو متهم به جرم ارتکابی اعتراف
نمیکنند در کالنتری با چهار نفر از شکات تماس گرفته میشود

تا در همان ساعات پایانی شب در کالنتری  1۵2خانی آباد
حاضرمی شوند و نسبت به شناسایی این نفر اقدام میکنند و
اذعان میکنند فرد سارق زورگیر ،همین فرد دستگیر شده بوده
است .فرد دستگیر شده وقتی چارهای جز اعتراف پیش روی خود
نمیبیند ،اعتراف میکند :به همراه دوستم این نقشه را کشیدم و
حدود یک ماهی است که به این شکل اقدام به سرقت میکنیم و
در بزرگراههای جنوب شهر تهران ،حدود  40فقره سرقت به این
شکل انجام دادهایم و آدرس مخفیگاه خود را هم در کالنتری
اعالم میکنند که در یکی از شهرستانهای اطراف تهران بوده
است.سرهنگ موقوفهای اظهار کرد :تیم عملیات کالنتری 1۵2
با گرفتن دستور قضایی به مخفیگاه این افراد میروند و تعد 16
گوشی تلفن همراه ،تعدادی لوازم پنچرگیری خودرو ،کیف پول
و تعدادی مدارک هویتی که مربوط به کیفهای سرقت شده
بوده کشف میکنند .ارزش اموال کشف شده حدود  2میلیارد
ریال برآورد شده است .این اموال به کالنتری خانیآباد منتقل
میشود همچنین با توجه به کشف اوراق هویتی افراد ،حدود
 1۵نفر از شکات در حال حاضر شناسایی شدهاند و با آنها تماس
گرفته شده تا به کالنتری برای مواجه حضوری با این سارقان
مراجعه کننددر پایان رییس پلیس پیشگیری پایتخت در
توصیهای به شهروندان اعالم میکند :چنان چه به هر دلیلی
خودرویشان دچار مشکل ناگهانی ،مخصوصا پنچری شد و
زمینه سالم بودن خودرو از قبل وجود دارد اگر در جاهای خیلی
خلوت به این شکل دچار مشکل شدند حدالمقدور سعی کنند
چند متری پیشروی داشته باشند و به یک محلی برسند که
جمعیت و تردد وجود دارد و تاریک نباشد .در واقع جای امن
انتخاب کنند.

اعتراف زن جیب بر به  30فقره سرقت
جانشین فرمانده انتظامی استان از
دستگیری یک زن که به صورت حرفه ای
در اماکن شلوغ و پرتردد اقدام به سرقت به
شیوه جیب بری و کف زنی می کرد و کشف
 ۳0فقره سرقت خبر داد.سرهنگ محمدرضا
هاشمیفر در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس
اظهار داشت :پس از وقوع چندین مورد

سرقت به شیوه جیببری و کفزنی در اماکن
شلوغ و پرتردد ،شناسایی و دستگیری عامل
یا عامالن این سرقتها در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی پایگاه شرق اصفهان قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای تخصصی به عمل
آمده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص
شد عامل این سرقت ها یک زن است که

سرانجام هویت او مشخص و در مخفیگاهش
دستگیر شد.این مقام انتظامی بیان داشت:
فرد دستگیر شده هنگامی که با مستندات
پلیس آگاهی روبهرو شد به  ۳0فقره سرقت
به شیوه جیببری و کفزنی در اماکن شلوغ
مانند پاساژها ،مغازه های طالفروشی ،مترو و
اتوبوس واحد اعتراف کرد.جانشین فرمانده

دستگیری کالهبردار میلیاردی
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
از دستگیری فردی که به بهانه کاریابی و
جذب سرمایه از  18مالباخته 48 ،میلیارد
ریال کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفهای در بیان جزئیات
این خبر گفت :در پی ارجاع چندین پرونده
مشابه با موضوع کالهبرداری از دادسرای
بعثت و متواری بودن متهم پرونده ها،
کارگروه ویژهای در قرارگاه جلب محکومان
و متهمان متواری تشکیل و دستگیری
متهم به صورت ویژه در دستور کار قرار
گرفت.وی گفت :بررسی پروندهها حاکی
از این بود ،متهم با تشکیل یک دفتر
کار جعلی در غرب تهران به بهانه جذب
سرمایه در راهاندازی باشگاهی در غرب
تهران و همچنین جذب نیروی کار در
فضای مجازی تبلیغ و از مال باختگان
مقادیر فراوانی وجه نقد کالهبرداری
کرده است.رئیس پلیس پیشگیری
تهران با اشاره به اینکه اغلب مالباختگان
جوانان جویای کار بودند ،ادامه داد :در
پلیس آگاهی تهران از دستگیری موبایل
قاپهای هونداسواری خبر داد که  ۵0فقره
موبایل را سرقت کرده بودند.سرپرست پایگاه
هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
 2موبایل قاپ و کشف  ۵0فقره سرقت خبر
داد.سرهنگ کارآگاه هوشنگ کاکاوندی
در تشریح این خبر بیان داشت :با افزایش
سرقت موبایل قاپی در محدوده سرکالنتری
هفتم پلیس پیشگیری تهران توسط دو
موتورسوار ،تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با
سرقتهای خاص پایگاه هفتم پلیس آگاهی
با همکاری کالنتری های تابعه ،شناسایی و
دستگیری متهمان را برعهده گرفتند.وی با
اشاره به اینکه در بررسی صحنههای سرقت
مشخص شد راکب و ترکنشین یک دستگاه
موتورسیکلت هوندا مشکی رنگ سرقتها را
انجام میدهند ،افزود :گشتزنیهای انتظامی
افزایش یافت تا اینکه کارآگاهان موفق شدند

رصدهای اطالعاتی پیچیده متهم که از
اوایل شهریور ماه امسال متواری شده بود،
مخفیگاهش در غرب تهران شناسایی و
با هماهنگی های قضائی در محل مورد
نظر دستگیر شد.براساس گزارش پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ موقوفه ای با
بیان اینکه متهم  48میلیارد ریال از 18
مالباخته به همین شیوه کالهبرداری
کرده بود ،اضافه کرد :متهم با اعتراف به
جرم ارتکابی با صدور قرار قانونی از سوی
مرجع قضائی روانه زندان شد.

دستگیری کالهبردار بورسی
رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف یک
کالهبرداری اینترنتی خبر داد و گفت :فردی
که به بهانه سرمایهگذاری در بورس اقدام به
کالهبرداری میکرد ،دستگیر شد.سرهنگ
داود معظمیگودرزی روز دوشنبه در تشریح
این خبر افزود :با مراجعه یکی از شهروندان به
پلیس فتا مبنی بر کالهبرداری از وی توسط
فردی به بهانه سرمایه گذاری در بورس و
پرداخت سود مشارکت در بازار فروش سهام،
مراتب در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :با تحقیقات اولیه مشخص شد
شاکی در فضای مجازی با فردی که خود را
از افراد توانمند و بانفوذ در بورس معرفی
کرده آشنا شده که این شخص با وعده سود
ماهیانه  10میلیون تومانی اقدام به تحریک
و اغفال شاکی و کالهبرداری از وی با عنوان
سرمایه گذاری در بورس کرده است.سرهنگ
گودرزی ادامه داد :با ادامه یافتن تحقیقات
پلیس هویت مجرم مورد شناسایی قرار
گرفت و مشخص شد این فرد مدتی است در
فضای مجازی تحتعنوان سودهای کالن

 4۲مالباخته شناسایی شدند

دستگیری موبایل قاپهای هونداسوار

متهمان را در حالی که با موتورسیکلت مشکی
رنگ در حال پرسه زنی بودند ،شناسایی
کنند.سرپرست پایگاه هفتم پلیس آگاهی

انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در
این خصوص پرونده تشکیل و متهمه برای
اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده
شد به شهروندان توصیه کرد :از همراه داشتن
مدارک ،اشیای قیمتی و با ارزش و وجوه نقد
در اماکن شلوغ اکیدا خودداری و در صورت
مشاهده سرقت با شیوه کف زنی و جیب
بری حتما در اولین فرصت با پلیس تماس و
مشخصات سارق و مکان وقوع سرقت را اعالم
کنند تا اقدامات قانونی در سریع ترین زمان
ممکن انجام شود.

تهران گفت :کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس
آگاهی موفق شدند با همکاری ماموران
کالنتری  116مولوی پس از مدتی تعقیب

اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکند.
وی افزود :با برنامهریزی دقیق کارشناسان
پلیس فتا و طی هماهنگی با مراجع قضایی،
متهم دستگیرشد و بعد از انتقال به پلیس
فتا ،با مشاهده اسناد و مدارک موجود به
جرم خود اعتراف کرد.رئیس پلیس فتای
تهران بزرگ از هموطنان خواست :در
صورت مواجهه با موارد مشکوک ،با ورود
به سایت  www.cyberpolice.irبخش
مرکز فوریت های سایبری ،لینک ثبت
گزارش های مردمی ،با ما در ارتباط باشند.
و گریز موتورسیکلت متهمان را در خیابان
مولوی متوقف و آنها را دستگیر کنند؛ ولی
ترک نشین موتورسیکلت از محل گریخت.
این مقام انتظامی افزود :با دستگیری راکب
موتورسیکلت و انتقال وی به پایگاه هفتم
پلیس آگاهی در رصدهای اطالعاتی مشخص
شد که وی سابقهدار بوده و پیشتر به همین
جرم به دفعات مختلف دستگیر شده است.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی
به  ۵0فقره موبایل قاپی همراه با همکاری
دوستش معترف شد ،اضافه کرد :در تحقیقات
پلیسی کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه
متهم دوم پرونده را شناسایی و با دستور
قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
سرهنگ کاکاوندی ابراز داشت :تاکنون 42
تن از مالباختگان شناسایی شده و هر دو متهم
تا تکمیل تحقیقات پلیسی در اختیار پایگاه
هفتم پلیس آگاهی قرار دارند.

کوتاه حوادثی

کشف محموله سیگار قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ از کشف محموله سیگار و تنباکوی
قاچاق در مرکز تهران خبر داد.سرهنگ علی
ولیپورگودرزی در این باره گفت :در راستای
اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد دخانی و
جلوگیری از سودجویی و سوداگری در این
بازار ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی اقدام به
گشتزنیهای هدفمند در سطح شهر کردند
که در این راستا یکی از تیم های عملیاتی
در محدوده خیابان مولوی به یک دستگاه
وانت مشکوک شده و اقدام به بازرسی از آن
کردند.وی با بیان اینکه راننده وانت ابتدا سعی
داشت تا با اظهارات ضدونقیض از دست قانون
متواری شود ،گفت :در نهایت ماموران اقدام به
بازرسی از خودرو کرده و در جریان آن 8۳1
هزار نخ انواع سیگار خارجی و بیش از هزار
بسته تنباکو را که فاقد هرگونه مدارک گمرکی
و برچسب های قانونی بود ،کشف و ضبط
کردند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ با اشاره به دستگیری راننده وانت و
یک تن دیگر گفت :این افراد در اظهارات خود
اعتراف کردند که این اقالم را روزانه از چندین
انبار تحویل گرفته و برای توزیع به این محل
منتقل میکردند که در این خصوص پروندهای
تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دستگیری سارق موتورسیکلت
جانشین فرمانده انتظامی استان از
شناسایی و دستگیری سارق موتورسیکلت
با  ۳0فقره سرقت در شهرستان بهشهر خبر
داد.سرهنگ سیدموسی حسینی درباره
جزئیات این خبر ،گفت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان
بهشهر موضوع در دستور کار ماموران انتظامی
آن شهرستان قرار گرفت.جانشین فرمانده
انتظامی استان مازندران ،تصریح کرد :در
اجرای این ماموریت ،ماموران کالنتری 11
بهشهر با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی
های همه جانبه ،سارق را شناسایی و در
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.سرهنگ
حسینی در ادامه اظهار داشت :متهم که
دارای سابقه سرقت نیز بوده ،در بررسی به
عمل آمده به  ۳0فقره سرقت موتورسیکلت در
این شهرستان اعتراف کرد.این مقام انتظامی
از کشف موتورسیکلتهای سرقتی در ادامه
این عملیات خبر داد و اظهار داشت :متهم
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی
شد.جانشین فرمانده انتظامی استان در خاتمه
به مالکان و راکبان خودروها و موتورسیکلتها
توصیه کرد :ضمن رعایت هشدارهای انتظامی
و استفاده از تجهیزات بازدارنده ،از پارک
وسایل نقلیه خود در محیط های تاریک و
فاقدروشنایی مناسب خودداری کنند.

کشف  6۰فقره سرقت دوچرخه
سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیري تهران
بزرگ از دستگیری دو سارق دوچرخه و کشف
 60فقره سرقت در شرق تهران خبر داد و گفت:
در این رابطه دو مالخر اموال سرقتی دستگیر
شدند.سرهنگ اردشیر نادري در گفتوگو با
پایگاه خبری پلیس ،گفت :با وقوع چند فقره
سرقت دوچرخه در محدوده سرکالنتری
یازدهم بررسی موضوع در دستور تیم های
مختلف کالنتری های تابعه سرکالنتری
یازدهم قرار گرفت.وی گفت :تحقیقات پلیسی
ادامه تا اینکه ماموران کالنتری  106نامجو
دریافتند ،فردي به نام فرداد به همراه همدست
خود به نام میالد سرقتها را انجام میدهند.
سرکالنتر یازدهم عنوان کرد :پس از شناسایي
مخفیگاه متهمان در محله نامجو با هماهنگی
های قضائی هر  2متهم در مخفیگاهشان
دستگیر و در بازرسی از آن مکان 10 ،دستگاه
دوچرخه مسروقه به ارزش تقریبي 400
میلیون ریال کشف شد.این مقام انتظامي
بیان داشت :هر دو متهم پس از انتقال به
کالنتری به  60فقره سرقت دوچرخه با تخریب
قفل دوچرخهها اعتراف و اظهار داشتند ،پس
از سرقت ،دوچرخه ها را به دو تن از مالخران در
محدوده شرق تهران فروختهاند.وی با اشاره به
اینکه در ادامه تحقیقات پلیسی هر دو مالخر
در مخفیگاهش در محله نظام آباد دستگیر
شدند ،اضافه کرد :با انهدام سارقان دوچرخه،
هر  4متهم برای سیر مراحل قانوني در اختیار
مقام قضائي قرار گرفتند.

دستگیری عامل کالهبرداری
رئیس پلیس فتا استان یزد از دستگیری
عامل کالهبرداری در تلگرام تحت عنوان
فروش کولر کولرگازی خبر داد و گفت :با
مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس و
طرح شکایت با موضوع کالهبرداری از وی،
پروندهای در این پلیس تشکیل شد.سرهنگ
مرتضی ابوطالبی افزود :شاکی در تحقیقات
اولیه عنوانداشت که از طریق آگهی درج
شده در یک کانال تلگرامی ،قصد خرید یک
دستگاه کولرگازی داشته است اما فروشنده
درخواست مبلغی به عنوان پیش پرداخت
و پس از واریز مبلغ به حساب ،کالهبردار
گوشی خود را خاموش و دیگر پاسخگو نبوده
است.وی گفت :با توجه به شواهد و مدارک
موجود و تحقیقات تخصصی صورت گرفته
متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی
به پلیس فتا انتقال داده شد.

گفــت و گــو

فابیو جان واریو :

غیبت دیاباته
در ترکیب اصلی
عادی نیست

فابیو جان واریو هافبک سابق استقالل امیدوار
است آبیپوشان با تغییر رویه در بازی مقابل پیکان
تهران بااطمینان خاطر به برتری دست پیدا کنند.
مشروح گفتوگوی جان واریو در آستانه بازی
هفته چهارم را میخوانید:
بازی استقالل با ماشینسازی چطور بود
و چه بار فنی ای در آن دیدید؟
تنها نکته استقالل در این بازی همان  ۳امتیاز
بود که به لطف تک گل میلیچ به دست آمد .گل
میلیچ را دیدم یاد گلی افتادم که در مشهد برای
استقالل به ثمر رساندم  .آن گل قهرمانی بود و
امیدوارم این گل هم در پایان فصل این چنین
باشد .بازی آبیپوشان طراوت و شادابی نداشت
و تنها همین ضربه ایستگاهی بود که گره آن را
باز کرد .در روزی که فکری به صورت همزمان از
میلیچ و نادری در جناح چپ و غفوری و موسوی
در جناح راست استفاده می کرد و طبیعی بود
که حضور همزمان این  4بازیکن به معنی نفوذ
از کنارهها و ارسالهای متوالی بود ،از دیاباته در
ترکیب اصلی استفاده نشد .شاید دیاباته از آمادگی
الزم برخوردار نباشد چون در غیر این صورت
غیبت او در ترکیب اصلی عادی نیست.
عملکرد خط حمله استقالل در این بازی
چطور بود؟
البته قائدی و مطهری از بهترین مهاجمان ایران
هستند اما قطعاً استفاده از مهاجمی مثل دیاباته
در کنار آنها قدرت تهاجمی این تیم را افزایش
میدهد .به طور حتم حاشیههایی که استقالل در
هفته گذشته با آن مواجه بودند در روند این بازی
تاثیر داشت و آنها باید ممنون میلیچ باشند که با
یک ضربه استثنایی باعث کسب این  ۳امتیاز شد.
استقالل در شرایط عادی باید میتوانست بازی
به مراتب بهتری مقابل ماشینسازی ارائه دهد.
روند استقالل رو به جلو و امیدوارکننده
است؟
بعد از اتفاقاتی که در اهواز برای آبی پوشان
افتاد ،آنها نیاز به یک پیروزی داشتند که به جدول
بازگردند و ماشینسازی بهترین حریفی بود که در
این مقطع میتوانست سر راه این تیم قرار بگیرد.
آنها هم به بهترین شکل ممکن از این فرصت
استفاده کردند و  ۳بازی را از آن خود کردند.
استقالل مقابل ماشینسازی هم مثل دو دیدار
ال قابل پیشبینی بازی
قبلیاش بسیار ساده و کام ً
کرد .آنها تنوع تاکتیکی نداشتند و همه تاکتیک
آنها به بردن توپ به ساده ترین شکل ممکن و
سانتر از کنارهها خالصه میشد.
بیشتر توضیح میدهید؟
استقالل تاکنون  270دقیقه در لیگ برتر بازی
کرده و فقط  1۵دقیقه از این تیم بازی خوب و با
طراوت دیدیم که آن هم  1۵دقیقه پایانی دیدار
مقابل ماشینسازی بود .در آن  1۵دقیقه مهدی
پور ،شجاعیان و دیاباته همزمان در زمین حضور
داشتند و این سه نفر در تغییر روند کاری آبیپوشان
بسیار تاثیر داشتند و بعید می دانم از بازی های
بعدی از این  ۳نفر در ترکیب اولیه استفاده نشود.

خارج از مستطیل سبــز

رضایت نامه کشتی گیران
استقالل صادر شد

ایسنا :مسئوالن هیات کشتی مازندران
سرانجام رضایتنامه دو کشتی گیر مازندرانی
استقالل را برای حضور در لیگ صادر کردند.
پس از اعتراض رسمی باشگاه استقالل به اقدام
هیات کشتی مازندران در ندادن رضایتنامه علی
سوادکوهی و محمد رمضانپور برای حضور در
لیگ کشتی آزاد ،مسئوالن هیات کشتی مازندران
سرانجام اقدام به صدور رضایتنامه این دو کشتی
گیر کردند .رضایتنامه سینا غالمی نیز چندی
پیش و با باال رفتن اختالفات سرانجام صادر شده
بود .به این ترتیب این سه کشتی گیر برخالف دور
رفت ،مشکلی برای حضور در دور برگشت لیگ
کشتی آزاد نخواهند داشت .سرمربیگری تیم
کشتی آزاد استقالل بر عهده رضا یزدانی است.

خـــبــــر

ضعیفترین آرسنال
چهار دهه اخیر
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با برتری سه بر صفر مقابل شهر خودرو

پرسپولیسبهصدر رسید

آرمان ملی :در مهمترین مسابقه روز اول
هفته چهارم لیگ برتر تیم پرسپولیس موفق
شد تیم شهر خودرو را با سه گل شکست دهد.
امروز  ۵مسابقه دیگر این هفته برگزار می شود
که در حساس ترین دیدار تیم های استقالل و
پیکان مقابل هم قرار می گیرند.
برد پرسپولیس
تیم های پرسپولیس و شهر خودرو روز
گذشته به مصاف هم رفتند .تیم شهر خودرو
بازی را بهتر آغاز و در همان دقایق نخست
توپ و میدان را در اختیار گرفته و با پاسهای
فراوان توپ را میان خطوط مختلف به گردش
در آورد .با این حال با گذشت زمان پرسپولیس
خودش را پیش کشید و نبض مسابقه را در
اختیار گرفت .آن ها موقعیت های فراوانی
روی دروازه شهر خودرو پایهریزی کردند که
عالیشاه نقش مهمی در این حمالت داشت.
آرمان رمضانی یکی از بهترین این موقعیتها
را در دقیقه  ۳4مقابل دروازه خالی فراهانی
از دست داد اما دقایقی بعد سرخها روی یک
کاشته با ضربه سر سید جالل حسینی به گل
نخست دست یافتند .بعد از گل اتفاق خاصی
روی دروازه دو تیم رخ نداد تا پرسپولیس با
برد راهی رختکن شود .نیمه دوم شاگردان
رحمتی برای جبران به زمین آمدند و توانستند
پرسپولیس را به الک دفاعی فرو ببرد .سرخها
چشم به ضد حمالت و اشتباهات فردی شهر
خودروییها بسته و دفاع مستحکمی را ارائه
دادند .گل محمدی در اواسط این نیمه پهلوان
و امیری را به میدان فرستاد که ورق را به سمت
پرسپولیس برگرداند .حاال پرسپولیس جلو
آمده بود و شهرخودروییها بینظم در دفاع
حضور داشتند .در اواخر بازی حضور پرتعداد
مهاجمان سرخپوش روی دروازه شهر خودرو
جواب داد و دقیقه  8۵و  8۹توسط نورالهی
و سرلک اختالف گل هایشان را به عدد سه
افزایش دادند تا با پیروزی شیرینی از سد
شاگردان رحمتی بگذرند.

مهاجم تیم آ ا ِک یونان گفت وگویی
با یک رسانه ورزشی یونان انجام داد .به
گزارش  NOVASPORTحامی رسانهای
سوپرلیگ یونان،کریم انصاریفرد ،مهاجم
تیم آا ِک آتن پس از گلزنیاش برابر آسترا
در هفته نهم این رقابت ها و درباره حس
خود گفت :پیش از هر چیز میخواهم این
پیروزی را به تمامی اعضای آ ا ِک تبریک
بگویم .ما برای پیروزی به میدان رفتیم و
مهاجم هم با گلزنی زنده است .گلزنی به
بازیکن حس زندگی میدهد و من بسیار
خوشحالم که کارم را انجام دادم و به تیمم
برای کسب پیروزی کمک کردم .انصاری
فرد افزود :امتیاز کلی این بازی ورزشگاهش
بود .زمین عالی برای بازی داشت .وقتی در

سایر مسابقات
در دیگر مسابقات روز گذشته ماشین سازی
در خانه با یک گل از گل گهر شکست خورد.
تیم های فوالد و آلومینیوم اراک نیز به تساوی
بدون گل رضایت دادند.
پیش بازی استقالل
در حساس ترین مسابقه امروز استقالل به
مصاف پیکان می رود .محمود فکری سرمربی
تیم فوتبال استقالل به دلیل محرومیت از سوی
کمیته انضباطی ،یک جلسه از همراهی آبیها
محروم خواهد بود و برای نشست خبری قبل
از بازی استقالل مقابل پیکان ،صمد مرفاوی
به نشست خبری آمد .او در این کنفرانس
مطبوعاتی گفت :پیکان تیم خوبی است و در
این چند هفته نتایج قابل قبولی گرفته است
و روبروی ما با انگیزه ظاهر میشود .امیدوارم
بازی خوبی ارائه دهیم و سه امتیاز بازی را
کسب کنیم .مسابقه سختی در پیش داریم
اما می توانیم پیروز بازی باشیم .با توجه به
شرایط تمرین شاید تمرینات تاکتیکی ایدهآلی
نداشتیم اما بازیکنان آمادگی الزم را برای این
بازی دارند .او درباره اینکه گفته میشود در
کادر فنی استقالل اختالف نظر وجود دارد،
اظهار کرد :در تیم استقالل در راس کادر فنی

آقای فکری حضور دارند و بقیه کادر فنی با
ایشان همکاری میکنند و جایی که الزم باشد
همفکریهای الزم انجام میشود اما تصمیم
نهایی را آقای فکری می گیرند .این مساله
طبیعی است و در تمام فوتبال دنیا این مساله
وجود دارد و کسانی به کمک سرمربی میآیند.
مهدی تارتار سرمربی پیکان در نشست خبری
قبل از بازی تیمش مقابل استقالل در هفته
چهارم رقابت های لیگ برتر گفت :بازی
سنگینی است و استقالل از تیم هایی است
که مدعی قهرمانی است و نتایج خوبی کسب
کرده است .کار ما سخت است و تیم جوانی
داریم .البته ما بازیکنان خوب و با انگیزه داریم و
در برابر تیمهایی همچون استقالل انگیزهشان
بیشتر میشود .امیدوارم چمن بازی از کیفیت
خوبی برخوردار باشد .او در پاسخ به این سوال
که آیا تیمش برای کسب نتیجه مساوی یا
پیروزی به میدان می رود؟ اظهار کرد :من
تفکراتم به گونهای بوده که هدف ما کسب سه
امتیاز باشد اما با هر بازی با استراتژی خاصی
جلو میرویم .شرایط آب و هوایی اجازه تمرین
خوب را به ما نداد اما باشگاه یک چمن مصنوعی
خوب به ما داد .ما تاکتیکهای خود را پیش
میبریم و اگر اشتباهی رخ ندهد ،میتوانیم سه

انصاریفرد:

مارادونا شناسنامه فوتبال است
چنین زمینی بازی میکنید ،عاشق فوتبال
میشوید .همه از این ورزشگاه خوششان
آمد و نشان دادیم که کیفیت خوبی برای
بازی داریم .آ ا ِک در چنین ورزشگاهی
میتواند کابوس حریفانش باشد .به باشگاه
آستراس بابت چنین ورزشگاهی تبریک
میگویم .او درباره اینکه در هتل با هم تیمی
هایش درباره گلزنی به آستراس صحبت
کرده است ،ادامه داد :درباره گلزنی صحبت
کردیم .زمانی که وارد ورزشگاه شدیم تحت
تاثیر آن قرار گرفتم .می خواستم در این

ورزشگاه شادی کنم و میدانستم با داشتن
چنین هم بازی هایی می توانم گل بزنم.
انصاری فرد درباره تقدیم گلش به نیکول
کورومیالس ،عضو کادر پزشکی آا ِک گفت:
در تیم برخی افراد هستند که مردم آنها
را نمیبینند ،اما به نحو عالی برای ما تالش
می کنند .احساس کردم باید پس از گل
با در آغوش گرفتن آن ها زحماتشان را
جبران کنم .او درباره بازی حساس هفته
آینده برابر پائوک و احتمال گلزنی در
آن بازی تصریح کرد :غیبت تماشاگران

سلطانیفر:

امیدوارمپرسپولیسقهرمانآسیاشود

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ضمن اظهار
امیدواری برای قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا از
مجلس خواست به توسعه ورزش در کشور کمک کند.
حضور در کمیسیون
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دیروز (دوشنبه 10
آذر) پس از حضور در کمیسیون فرهنگی در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :کمیسیون اصلی و تخصصی ما کمیسیون
فرهنگی است و امروز در راستای تعامالت و برای پاسخگویی
به سواالت نمایندگان در کمیسیون حاضر شدم و گزارشی
از وضعیت ورزش کشور ارائه کردم .وی افزود :فرصت بسیار
خوبی بود و گزارش مربوط به موفقیتهایمان را طی  4سال
گذشته در حوزه های مختلف را ارائه کردم؛ طی  4سال در
رشتههای مختلف موفقیتهای بسیار خوبی را کسب کردیم
که حاصل تالش ورزشکاران ،مربیان و دست اندرکاران بوده
است .سلطانی فر یادآور شد :در رشته فوتبال صعود مقتدرانهای
را به جام جهانی  2018داشتیم و در گروه مرگ بهترین نتایج
را در  ۵دوره گذشته گرفتیم و همچنین در جام ملت های
آسیا پس از  14سال به نیمه نهایی رسیدیم و سال گذشته
هم باشگاه هایمان در لیگ قهرمانان آسیا از مرحله گروهی
باال رفتند و  2مرتبه فینالیست شدیم که یک بار دو سال پیش
نماینده کشورمان نتوانست قهرمان شود و امسال مجدد ا ً

پرسپولیس نماینده کشورمان به فینال رسید که امیدواریم
مقام قهرمانی را کسب کند.
نتایج
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در رده های مختلف
نوجوانان ،جوانان ،فوتبال ساحلی ،بانوان و فوتسال هم در سطح
قاره و جهان موفقیتهایی کسب کردیم ،گفت :به مسابقات
جهانی جام بین قاره ای در رشته ساحلی صعود کردیم و
در مجموع نتایج  4سال گذشته در فوتبال ملی و باشگاهی
بهتر و درخشانتر از دوره های قبل بوده و تاکنون چنین
موفقیتهایی را در دوره  4ساله به این شکل در سطح ملی،
باشگاهی و سنی ،ساحلی و فوتسال نداشتیم .وی ادامه داد:
در مسابقات آسیایی جاکارتا هم ضمن اینکه بیشترین
تعداد یعنی  62مدال را پس از پیروزی انقالب
گرفتیم نتایج کسب شده در اغلب رشتهها هم
منحصربه فرد بوده ،به عنوان مثال در والیبال
در حالی قهرمان شدیم که حتی یک ست
نباختیم و همچنین در واترپلو که در 1۹74
در تهران و آسیا مقام دیگری نیاورده بودیم
مجدد ا ً سوم شدیم و مدال برنز را کسب
کردیم و همچنین برای نخستین بار در
کبدی در دو بخش مردان و زنان قهرمان

امتیاز این بازی را به دست آوریم.
پیش بازی سپاهان
در یکی از دیدارهای امروز تیم های سپاهان
و سایپا به مصاف هم می روند .دو تیم فوتبال
سپاهان و سایپا در تاریخ لیگ برتر  ۳8بار
به مصاف هم رفته اند که سهم سپاهان1۵ ،
پیروزی و سهم سایپا  ۹پیروزی بوده است،
ضمن اینکه  14دیدار دیگر نیز با نتیجه تساوی
به پایان رسیده است .در مجموع  ۳8تقابل
دو تیم 102 ،گل به ثمر رسیده که  62گل
سهم سپاهان و  40گل سهم سایپا بوده است.
بهترین پیروزی سپاهان برابر سایپا پیروزی ۵
بر یک فصل نهم در اصفهان بوده است که با
مربیگری امیر قلعه نویی در سپاهان رقم خورده
است و در سوی دیگر بهترین پیروزی سایپا
برابر سپاهان ،نتیجه  4بر یک این تیم آن هم در
اصفهان بوده که در لیگ چهارم به دست آمده
است .همچنین از دیگر پیروزی های پرگل
تقابلهای دو تیم میتوان به پیروزیهای  4بر
صفر و  ۵بر  2سپاهان اشاره کرد که به ترتیب
در لیگ یازدهم و لیگ هجدهم رقم خورد.
سپاهان در حالی به مصاف سایپا می رود که
فصل گذشته برابر سایپا دو تساوی بدون گل
داشت .سپاهان امیر قلعه نویی در آن بازیها
اسیر بازی بسیار تدافعی شاگردان ابراهیم
صادقی در سایپا شد تا  4امتیاز حساس را سایپا
از سپاهان گرفته باشد .آخرین گلی که سپاهان
به سایپا زد به دقیقه  80بازی برگشت دو فصل
قبل بازمی گردد و با این حساب  1۹0دقیقه
است که سپاهان دروازه سایپا را باز نکرده
است .گفتنی است در  8رویارویی اخیر دو تیم،
سپاهان شکستی نداشته است و  ۳پیروزی و
 ۵تساوی حاصل کار زردپوشان اصفهانی برابر
سایپا بوده است .آخرین برد سایپا برابر سپاهان
به  2۳بهمن سال  ۹4بازمیگردد.
برنامه
دیدارهای باقی مانده هفته چهارم لیگ برتر
براساس برنامه زیر برگزار می شود:
سه شنبه  11آذر 1۳۹۹
فوالد مبارکه سپاهان  ...............سایپا تهران
مس رفسنجان  .................................تراکتور
صنعت نفت آبادان �������� ذوب آهن اصفهان
پیکان تهران ������������������������ استقالل تهران
نساجی مازندران ........نفت مسجدسلیمان
مشکلی است که ما و فوتبال جهان از آن
رنج میبریم .البته تماشاگران به ما انگیزه
میدهند .برای من هر بازی یک فینال است
و میخواهم گل بزنم .بهترین بازی خود را
انجام میدهم و فرقی نمیکند چه بازیکنی
گل می زند .دوست دارم همیشه روحیه
یک برنده را داشته باشم .مهاجم ملی پوش
ایران درباره درگذشت مارادونا گفت :اکنون
همه درباره مارادونا حرف میزنند .مارادونا
شناسنامه فوتبال است .برخی از ما دیدهاند
که مارادونا چگونه بازی و حرکت میکرد.
برای روحش طلب آرامش دارم ،درگذشت
مارادونا شوک بزرگی بود .من قدردان
مارادونا هستم و از این افسانه ها درس
میگیرم.

آسیا شدیم و در حالی که سطح کبدی در آسیا به دلیل حضور
هند بسیار باالست اما ما این کشور را در فینال شکست دادیم.
سهمیه
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد :ورزشکارانمان در مسابقات
کسب سهمیه هم خوب ظاهر شدند و در ورزشهایی مانند
والیبال ،ووشو ،تکواندو ،کاراته و بسکتبال توانستیم سهمیه
حضور در المپیک کسب کنیم؛ طی چند سال گذشته توانستیم
به این موفقیتها دست پیدا کنیم و کارنامه قابل قبولی در این
دوره در بخش ورزش داشته باشیم .البته در ورزش بانوان نیز
اتفاقات خوبی افتاد و در رابطه با ورزش همگانی هم آمارها
نشان دهنده این است که با کمک تمامی دستگاههای اجرایی
از رشد بسیار خوبی برخورداریم که در این رابطه گزارشی
هم به کمیسیون فرهنگی ارائه شد .سلطانیفر افزود:
در چند ماه آینده چندین رویداد بزرگ یعنی فینال
لیگ قهرمانان آسیا در  2۹آذرماه را پیش رو داریم
که بسیار مهم است و اینکه نماینده کشورمان بتواند
مقام قهرمانی را کسب کند همچنین مسابقات
انتخابی جام جهانی را داریم که مرحله
برگشت مقدماتی باید انجام شود و
پیگیری مسابقات مربوط به کسب
سهمیه هم در دستور کار است که
با وجود بیماری کرونا و با رعایت
پروتکل های بهداشتی در حال
دنبال کردن آن هستیم که به نتیجه
مناسب دست یابیم.

عکسنوشــت

توپچیهای لندن ضعیفترین شروع خود
در چهار دهه اخیر را در لیگ برتر انگلیس
تجربه کردند .به گزارش دیلی میل ،نتایج
ضعیف این فصل آرسنال در لیگ برتر انگلیس
ادامه دارد و این تیم در خانه نیز نتوانست حتی
یک امتیاز از ولورهمپتونی بگیرد که بهترین
بازیکن خود را نیز به دلیل مصدومیت از دست
داد .آرسنال اکنون در رده چهاردهم جدول
رده بندی قرار دارد و تنها  1۳امتیاز در این
فصل به دست آورده است .هر چند این تیم
توانست در ابتدای فصل قهرمانی در جام
حذفی و جام خیریه را در انگلیس به دست
بیاورد و در لیگ اروپا نیز نتایج خوبی کسب
کرده است ولی نتایج این فصل تیم در لیگ
برتر بسیار نگران کننده بوده است .دقیقا یک
سال پیش  ،اونای امری سرمربی تیم به دلیل
نتایج ضعیف از آرسنال اخراج شد .در زمان
رفتن این مربی اسپانیایی که اکنون هدایت
ویارئال را بر عهده دارد ،تیم لندنی در 1۳
مسابقه  18امتیاز کسب کرد و مقام  8را در
اختیار داشت که خیلی بهتر از تیم فصل جاری
امتیاز کسب کرده بود.

..
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شماره10

مسی بعد از گلزنی برابر اوساسونا با درآوردن پیراهن
بارسلونا ،لباس شماره  10تیم نیولز اولد بویز آرژانتین را به
نمایش گذاشت .تیمی که مسی فوتبالش را از آنجا شروع
کرد و مارادونا هم زمانی در این تیم بازی کرده بوده .این
پیراهن را مسی از مارادونا هدیه گرفته بود .نکته جالب
اینجاست که گل دیشب مسی شباهت بسیار زیادی به
یکی از گلهای مارادونا در پیراهن نیولز اولد بویز داشت.

صعود

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با پنجمین ب ُرد متوالی
بیجینگگوان چین و قطعی شدن صعود اولسان هیوندای
کرهجنوبیادامهیافت.اف.سی.توکیوازژاپنواولسانهیوندای
از کره جنوبی در دیدار مهم از گروه  Fبه مصاف هم رفتند که
اولسان به برتری ۲بر یک دست یافت تا با 1۳امتیاز صعودش را
قطعی کند .نماینده ژاپن هم هفت امتیازی باقی ماند .تیم برتر
شرق آسیا در فینال به مصاف پرسپولیس میرود.

ورزشگاه و ازدواج

مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی که ازدوستان مالک
تیم خیبرخرم آباد محسوب میشود روز یکشنبه در حالی
در ورزشگاه حاضر بود که از صبح همانروز تصویر یک کارت
عروسیدررسانههایاجتماعیپخششدهبودکهنشانمیداد
اوقصدداردزندگیجدیدمشترکشراازروزدوشنبه آغازکند.
البته میناوند و همسرش با توجه به شرایط شیوع کرونا بدون
برگزاری مراسم جشن عروسی به خانه بخت رفتهاند.

ورزش 15
د یـــد گــاه

محرمفاکتورهایقهرمانیرامیداند
فرشید طالبی
کارشناس فوتبال
تیم سپاهان در هفته سوم مقابل تراکتور به پیروزی رسید.
یک برد در این شرایط برای سپاهان مفید بود آن هم مقابل تیم
قدرتمندی چون تراکتور که باعث میشود از لحاظ روحی و
روانی بازیکنان سپاهان برای هفتههای آینده شرایط بهتری
داشته باشند .در روزی که تراکتور  10درصد خودش هم نبود،
سپاهان نشان داد به مرور زمان و با تفکرات محرم نویدکیا
میتواند به روزهای خوب بازگردد .سپاهان دو نیمه متفاوت
داشت ،نیمه اول به خوبی بازی را مالکانه شروع کرد و با سبک
بازی نویدکیا ،پرس کردن مناسب ،ایجاد موقعیت از کنارهها
و عمق ،نتیجه زحمت خود را دید؛ سپاهان باید نقاط مثبت
خود را به نود دقیقه برساند ،در نیمه دوم بازیکنان نتوانستند
عملکردی که در نیمه اول داشتند را حفظ کنند .تیمی که
میخواهد موفق باشد باید سخت گل بخورد و راحت گل بزند،
استفاده نکردن از موقعیتهای به وجود آمده میتواند زنگ
خطری برای سپاهان باشد زیرا برای هر بازی چندین موقعیت
گل به وجود نمیآید .به نظر من محرم میداند برای قهرمانی چه
فاکتورهایی الزم است .در روزی که تراکتور ضعیف ظاهر شد
سپاهان تا آخرین لحظه با ترس جلو میرفت و موقعیت از دست
میداد .محرم نویدکیا باهوش است و روی این نقاط کار میکند،
او در قهرمانی رکورد دارد و میداند یک تیم برای قهرمانی به
چه فاکتورهایی نیازمند است .این مربی با قرار دادن محمد
کریمی در پست مهدی کیانی نشان داد که تفکر بر توپ گیری
از سمت دفاع را دارد ،همچنین در دقیقه  80بازی دو مهاجم را
به جای دو مهاجم دیگر وارد زمین کرد که حرکت جسورانهای
بود زیرا برخی مربیان مدافع به بازی میآورند ،اگر رضا میرزایی
که به زمین آمد باهوشتر عمل میکرد میتوانست دو گل به
ثمر برساند .تفکر سه مدافع منصوریان در لیگ امسال و اصرار
به آن باعث ضعف تراکتور شده است و در هر پستی ضعیف
عمل میکند .در سه بازی فصل جدید که این تیم انجام داد
حمله خوبی ندیدیم ،خط دفاع به راحتی موقعیت گل به حریف
میدهد ،این موضوع یک آالرم سنگین برای تیمی است که همه
از آن انتظار قهرمانی دارند .امیدوارم منصوریان شرایط خوبی
را ایجاد کند زیرا تراکتور مستحق جایگاه خوب است .وقتی
تفکرات مربی تراکتور مقابل سپاهان جواب ندهد مقابل تیمهای
آسیایی هم نتیجهای ندارد .منصوریان مربی خوبی است ،اما اگر
بخواهد جواب بگیرد باید از بازیکنانی استفاده کند که پیراهن
تراکتور برای آنها اهمیت داشته باشد .یک سری هوادار با برد و
باخت این تیم جان میدهند ،منصوریان باید متوجه شود که
نام ،بازی نمیکند .هواداران فوتبال را بسیار زیاد میفهمند که
اگر تیم بازی مالکانه و غیرتی انجام دهد ولی ببازد بازهم تشویق
می کنند ،روزی که تیم خراب بازی کند و هواداران غیرتی
نبینند آن زمان است که به بازیکنان و سرمربی سخت خواهد
گذشت .تراکتور اگر میخواهد قهرمان شود باید غیور مردانه
بازی کند ،هواداران این تیم بعد از قهرمانی سال گذشته نشان
دادند پشت تیم خود هستند .اتفاقات فوتبال را میشود نادیده
گرفت ولی برای تکرار اتفاقات هوادار کم میآورند.

فوتبال داخلی

ایسنا :مهاجم ایرانی با زدن ششمین گل فصل به تنهایی
در صدر جدول گلزنان لیگ اوکراین قرار گرفت .به گزارش
اسپورتال ،شهاب زاهدی بازیکن ایرانی که در تیم المپیک
دونتسک بازی می کند ،در این فصل عملکرد خوبی از خود
ارائه داده است و با به ثمر رساندن  6گل در صدر جدول گلزنان
لیگ اوکراین قرار دارد .زاهدی در دیدار این هفته توانست در
دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کند ولی
در نهایت این بازی با شکست تیم او همراه بود تا المپیک در
رده نهم جدول لیگ اوکراین باشد .با این حال دومین پنالتی
فصل شهاب زاهدی به او کمک کرد تا با  6گل زده به تنهایی
صدرنشین جدول گلزنان لیگ اوکراین باشد .در جدول رده
بندی لیگ اوکراین ،دیناموکیف باالتر از شاختاردونتسک که
هر دو نیز در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا حضور دارند ،در
صدر جدول رده بندی قرار دارد.

بیــن الملل

اتحادیه فوتبال انگلیس ممکن است ادینسون کاوانی
را به خاطر بیان جمالت نژادپرستانه مجازات کند .یکشنبه
شب گذشته در بازی با ساوتهمپتون ،کاوانی کمک شایانی
کرد تا تیمش بازی  2بر صفر باخته را با برد  ۳بر  2عوض
کند .او زننده گل های دوم وسوم تیمش در نیمه دوم بود.
مهاجم اروگوئهای بعد از بازی پیروزی را تبریک گفت .اما در
واکنش به یک هوادار اسپانیایی در فضای مجازی از لفظی
توهین آمیز و نژادپرستانه استفاده کرد .این پست البته
بعداز ساعاتی از صفحه اینستاگرام وی
حذف شد .وی توضیح داد که آنچه
به کار برده ،مفهومی در آمریکای
التین دارد که با انگلیس متفاوت
است .به همین خاطر قصد
توهین نداشته است .کاوانی
خطاب به این هوادار نوشت:
گراسیاس نگریتو .برخی رسانهها
عنوان کردند معنی این
لفظ «متشکرم سیاه»
است که بار نژاد
پرستانه دارد .به خاطر
همین پست اتحادیه
فوتبال انگلیس در
حال تحقیق و بررسی
است و احتمال داده
میشود ستاره  ۳۳ساله
مجازات شود .کاوانی
از اکتبر سال جاری
برای منچستریونایتد
بازی می کند .او برای
تیم جدیدش  ۳گل
تاکنون زده است.
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روزنامهصبحایران
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میتواندجلوی
برخیمفاسد
را بگیرد
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تکمیلمیشود
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«آرمانملي»روایتميکند

گزارش
«آرمانملی»ازنگرانیکارشناسان
نسبتبهفرارسیدنفصلسرما:

زمستان سختي
در پیش داریم

ساخت 10هزار قبر جدید
در آستانه فصل سرد سال
آرمان ملی :آمار مرگ و
میر کرونا در کشور با اعمال قرنطینه
و تعطیلی اصناف و
ادارات رو به کاهش است و طبق آخرین
آمار وزارت بهداشت و
درمان در یک روز (از یکشنبه  ۹آذر
تا دوشنبه  10آذر)
 1۳هزار و  ۳21بیمار جدید مبتال به ...
صفحه 8

آیین نامه اخالق حرفه ای
روزنامه آرمان ملی را
در سایت بخوانید

«آني تایم -آني ور! »
مردم از مسئوالن
جلوترند

حاشیه
هايبازارآپارتمانهايکوچک

صفحه 7

ناگفتههایشمخانی
دربارهترورشهید
فخریزاده

بودجه و قیمت
11هزار تومانی ارز دقیقا تصدیق
می کند که چه
کسی پشت افزایش های قیمت
ارز بوده است.
آنچه مسلم است اینکه تداوم وضع
موجود ،پیامدهای
اجتماعی و سیاسی را در چشمانداز
نهچندان دور کشور
قرار میدهد و بنابراین مسئوالن
ناگزیر به این تغییر
جهتگیریها هستند .در غیراین
صورت باید عمال
هزینههای جبرانناپذیری را پذیرا
باشند .از طرفی به
نظر می رسد افزایش قیمت ارز
کاالهای اساسی
قطعا یک خطای فاحش است و
البته امیدوار
هستم که مجلس در بررسی بودجه
به این نکته اساسی
توجه داشته باشد و مانع از این
افزایش سهبرابری
قیمت ارز کاالهای اساسی شود.
ترور شهید محسن
فخریزاده عمال یک هماهنگی
کامل بین دولت
صفحه6
های آمریکا ،اسرائیل و سعودیها
فائزه
بوده که همه
هاشمی:حزباتحادپدرخواندهاست،
شواهد آن مثل حضور وزیر خارجه
آمریکا ،استقرار
نهکارگزاران
بمبافکنهای B۵2آمریکا در قطر،
استقرار مستشاران
انگلیس در عربستان و آمادهباشی
که عمال همه این
کشورها برای احتماال به پاسخگویی
واکنشهای ایران
داشتند ،همگی حکایت از عمق
زمان مناسببرای
کینه این کشورها با
انتقامسختنبایدفراموششود
جمهوری اسالمی است و آنهایی
مجمع روحانیون نسبت به دیگران
که تصور می کنند
با تغییر رئیسجمهوری و آمدن
ترامپ با اجماع جهانی حذف شود
برجستگی ویژهای ندارد
(بایدن)» ،قیمت ارز
کاهش پیدا خواهد کرد و منابع
صفحه3
صفحه6
ارزی ما آزاد
خواهد شد که انتظار دقیقی نیست.
گزارش«آرمان ملی» از مراسم تشییع
درحقیقت این
انتظارات می تواند برای مردم در
دانشمند هستهای:
صورت عدم تحقق
شکننده باشد و بر مشکالت
شهیدفخریزادهدرکنار
کنونی بیفزاید .از
طرفی آنچه مجلس نشان داده،
حداقل واکنش به
شهیدشهریاریآرامگرفت
ترور شخصیتهایی است که در
حوزههای دفاعی و
وزیردفاع:
امنیتی کشور فعال هستند .اگر
هیچجنایتیبیپاسخنخواهدماند
منابعمان در
کشورهایی مثل چین و کره که ظاهرا از
شرکای تجاری ما
هستند ،قفل شده و این قفلشدگی
با تغییر رئیس
جمهور آمریکا باز نخواهد شد .بنابراین
دلیل اینکه صادرات
نفت داریم یا صادرات داریم و
نمیتوانیم ارز آن را
عکس:آرمانملی/حجتسپهوند
به کشور برگردانیم ،این مساله
بسیار جدی است
و اینکه هدف از صادرات در
شرایط فعلی
چیست
و
راهبرد
اگر
پاسخ
قرار
باشد
هوشمندانه
کماکان این
صفحه2
تحریمها وجود
داشته باشد ،آنچه از مصوبه مجلس
زمستان سخت در راه است
متوجه میشوم این
است که اگر قرار است آمریکا به
آیا مسئوالن پاسخگو هستند؟!
برجام بازگردد،
حامد روشنچشم
باید تحریم ها را رفع کند و در غیر
پرفسور علی کرمی
که در آیندهای نزدیک از
اینصورت چه
شیوع کرونا در زمستان خواهیم
تحلیلگر مسائل سیاسی
لزومی دارد که ایران فقط به تعهداتش
داشت بسیار بیشتر از
متخصص بیوتکنولوژی
پایبند باشد .البته
خسارت اقتصادی امروز است و ضرورت
شاید این مساله خودش کمک
امید فراغت
ترور شهید فخری زاده
پزشکی
دارد که سخت گیری ها و
فارغ از اقدامات غیرانسانی و مجرمانه
کند به اینکه توجه
جدیت بیشتری اعمال شود .در
بیشتر به ظرفیت های داخلی
پیگیر مجموعهای از اهداف
روزنامهنگار
سفرم به شهرهای کشور
اگر بگذاریم که شیوع
صورت
برای آسیب جدی به ایران و توسعه ملت
به وضوح میدیدم که اتوبوسهای
باالی کرونا در کشورمان به زمستان
بگیرد و به همکاریهای اقتصادی با
بین شهری پر از
است .باگذشت چند روز از این
بعضی
برسد،
مسافر
دو
حادثه
خطر
هستند
برخی
و
از
جدی
ابعاد
حتی
پاسخ
آن
در
گو
سالمت
روشن
برخی
بودن
از
شده
عمومی
و
جادهها ،ما
مسئوالن یکی از
کشورهای همسایه
را تهدید میکند .طی
به تعبیر برخی از تحلیلگران و
تفاوتهای جوامع توسعهیافته و کمتر
ساعتها در ترافیک
توجه بیشتری شود .درواقع توجه
چند وقت گذشته
بزرگان عرصه سیاست میتوان بیان
حضور داشتیم .این برای همه ما شوکه
توسعهیافته است باید پذیرفت
به ظرفیتهای
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق
داشت که مهمترین هدف این
مردم و مسئوالن جوامع توسعهیافته در
کننده بود که مگر کشور
داخلی یعنی توجه به تولید در داخل و
پرندگان مهاجر ،به ایران
ترور آسیب زدن به ایران در این شرایط
برای رانندهها و خودروها محدودیت
یک سطح از آگاهی عمومی قرار
بهنظر میرسد
رسیده و از سوی دیگر با سردتر شدن
بوده است .به نظر می رسد
دارند و بر همین اساس پرسشگری مردم
نگذاشته ،پس چطور در
بخش قابلتوجهی از نگرانیهایی که
هوا ،احتمال شیوع
تیم ترامپ با همراهی اسرائیل و یک
ترافیک ساعتها ماندیم؟! بهعنوان
و پاسخگویی مسئوالن یک اتفاق
ویروس آنفلوآنزای انسانی و بیماریهای
امروز در جامعه پمپاژ و تزریق
فردی که ۳0
می
ائتالف منطقهای به دنبال
تا
شود
بدیهی است .توسعهیافتگی ارتباط
40
ایجاد
از
تنفسی
سال
فضای
از
ناحیه
افزایش
تنش
پیدا
عمرش
آلود
کسانی
را
می
در
بوده؛
کند.
مستقیمی
به
با
گونه
نکته
ای که
مواجهه با تهدیدات
آگاهی ملت دارد
سوم و نگران کننده در این
است که در حوزه
در صورت برخورد هیجانی
جوامعی که انسانمحور هستند میدانند
ویروسی گذرانده ،به
رابطه ،پایداری ویروس
های داللی و واردات و سفتهبازی
امکان شکلگیری در ابعاد نظامی وجود
که نیروی اختیار و انتخاب
صراحت اعالم می کنم که شاید طی
کووید 1۹در روزهای سرد سال است.
و سوداگری فعال
دارد .فریدمن از تحلیلگران
شهروندانشان اصالت دارد و هر آنچه بر پایه
چند روز گذشته مقداری
زمانیکه این عوامل را در
هستند و از طریق همین واردات
برجسته آمریکایی سناریوی خاورمیانه
آمار مرگ و میر و ابتال به اندازه
و اساس چنین اصالتی یعنی اختیار
کنار یکدیگر قرار میدهیم ،آن وقت
خودرو و واردات
جدید را برای تیم جو بایدن
و انتخاب مردم بنا شود دارای طول،
چند نفر کاهش پیدا
کارشناسان و پزشکان
کاالهای مختلف از جمله کاالهای
ترسیم کرده است که نشاندهنده یک
کرده ،ولی اگر با این شرایط به فصل
عرض و ارتفاع واقعی خواهد بود.
بیش از هر زمان دیگر نگران میشوند
زمستان
نقشه راه تنشآلود
لوکس است که
توام
برسیم
با
و
که
ثروت
جوامع انسانمحور مسئولیتپذیر
در
اگر
ما
مدت
پیچیدگی
اندوزی
سریع
20
ا
ً
های
و
تا
روز
کرده
اند
باقی
امنیتی
و
پایان
هستند
و
طبیعی است
است .از طرفی
مانده ،نتوانیم با اعمال
پیروزیها و ناکامیهای
آذرماه ،نتوانیم شیوع بیماری را مهار
دیگر برنی سندرز یک
شان در هر عرصهای را به نیروهای
که خیلی از چنین
محدودیتهای جدی (به
یا حداقل کنترل نماییم
سیاستمدار سرشناس آمریکایی نیز هدف
تصمیماتی راضی نباشند .مجلس
شرط حمایت دولت از مردم و قشر
ماوراءالطبیعه ربط نمیدهند و
با زمستان کرونایی بسیار سختی
این پیام را به
نیک میدانند همان خدایی که بشر را با
ترور شهید فخریزاده را هدف
ضعیفی که مجبور برای
مواجهه خواهیم شد که
قرار دادن آینده مسیر ایران اعالم
رفتن به محل کار از منزل خارج شوند)
دنیای غرب بدهد که اگر قرار است
انواع و اقسام نیروها و غرایز آفریده
حتی تصور و پیش بینی آن ترسناک
کرده است .بر این اساس،
است به نیروهای اختیار و انتخاب بشر
با یک فاجعه سالمت
برجام یک رابطه
خواهد بود .نگارنده این
آنچه میتوان از ترور شهید فخریزاده
بهعنوان ابزاری که بشر باید
عمومی روبهرو خواهیم شد .ای کاش
دوجانبه باشد ،همه طرفها باید به
سطور از دولت و ستاد ملی مقابله با
برداشت کرد،
اعمال
آسیب
پذیری
محدودیت
هر
ها
مسئولیت هر گونه عملکردی را بپذیرد ،نگاه
کرونا
چه
می
تعهداتشان
زودتر
از
بیشتر
و
عمل
خواهد،
اواخر
می
کنند
و
درنهایت
تسلیم ایران در
شهریور ماه آغاز میشد ،اما
کند .نیروی اختیار و انتخاب در
طوری نباشد که فقط انتظار
بر رعایت آن محدودیتها را افزایش و نظارت بیشتری
انسانها با هر مختصاتی که در فرآیند
شرایط کنونی است ،بهگونهای
حاال که دیر شروع کردیم،
از سوی
داشته باشند ایران
که میتوان این اهداف را در دو بعد
باید با جدیت ،محکم و با استفاده
زمان پیدا میکنند کارکردی
به تعهداتش پایبند بماند و اگر
مردم و اصناف داشته باشند .چند روز
داخلی و بینالمللی مورد
مشابه اما اثرات وضعی متفاوت دارند .در
از توان نیروهای نظامی،
قرار باشد که
پیش برای تحقیقات
ارزیابی قرار داد .در حوزه داخلی واکنش
دفاعی ،بسیج ،سپاه ،ارتش و نیروی
دنیای امروز فناوری و تکنولوژی
بیشتر به چند شهرستان سفر کردم و در
کماکان چنین وضعی ادامه یابد ،مساله
به این ترور با سه سطح روبهرو
باعث شده است که آگاهی عمومی
انتظامی پای کار بیایم و
کمال تعجب میشد در
ضرورت حضور ایران
است .بهنوعی تضاد و اختالف بین این
نگذاریم که این وضعیت به زمستان
در یک سطح مطلوبی قرار بگیرد و
جادهها اعمال محدودیتها آن چیزی
در چنین قراردادی مورد تردید
به همین دلیل برخی از موثرین بر
سطوح اصطکاک بین نیروهای
برسد .پس باید اعمال
نیست که انتظار همه ما
جدی است.
سیاسی است که میتواند در نهایت
محدودیتها را جدیتر بگیریم و به
این نظر هستند که مردم امروز،
بود .همه درک میکنند که شرایط
آسیبپذیری شاکله
شرط حمایت از
مردم دیروز نیستند و دیگر نمیتوان

غالمعلیجعفرزادهنمایندهمجلسدهم
درگفتوگوبا«آرمانملی»:

نشانی اینترنتیw w w . a r m a n m e l i . i r :

بازتابگسترده
گافتازهنمایندهمجلس:

سواد مخالفان برجام؛

آرمانملی:گاف جدید
یک نماینده مجلس یازدهم در میان
خبرهای کرونا و جنگ
و ترور ،سوژه شبکههای اجتماعی
شده اســت و این گاف
البته که دست به دست میچرخد.
ماجرا از این
قرار است که اینبار علی خضریان ...

صفحه5

نبايددر
زمینصهیونیستها
بازیكرد

آرمان

ملی  :دبیر شورایعالی امنیت ملی
با اشاره
به ترور شــهید فخریزاده گفت:
دستگاه
ها و سیستمهای اطالعاتی به این
اطالع
رســیدند که ایشــان هدف است و
در
همین نقطهای که ایشــان به شهادت
رسید،
قرار است اقدامی علیه ایشان صورت
بگیرد،
تمهیدات ایمنی الزم هم در ارتباط
با
حفاظت ایشان صورت گرفت ،اما اینبار
دشمن
از سبک و شیوهای کامال حرفهای،
تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه ...

چالش پدرخوانده
درجریاناصالحات

از
سیاسی و
مردم و
اقتصادی جامعه ،بهنحوی
شکاف جناحی را به همراه داشته
اقشار ضعیف جامعه و تامین ارزاق
ناآگاهی آنان سوءاستفاده کرد.
نیست که دولت و ستاد کرونا بتواند
باشد .رویکرد اول باور به اقدام
مستندات تاریخی مثالهای زیادی از
عمومی در دوران قرنطینه
آنچنان که ما به آنها توصیه
سریع و تهاجمی دارد .در این رویکرد
خانگی مردم ،وضعیت را تا حدودی
ناآگاهی جوامع دارد و در بیشتر
میکنیم ،شهرها را تعطیل کند ،اما
یک هدف مشخص ،از پیش
چالشهای تاریخی مردم نقشی نداشته
بهتر کنیم .در این شرایط
الاقل مالحظات را کمتر
یادداشت های آرمان ملی
تعیین شده که عمدتاً مورد خصم و
که ویروس درحال حرکت به سمت
و فقط حکمرانان جوامع بودهاند که
کند و با متخلفان برخورد جدیتری
تهاجم رفتاری قرار گرفته و در
نقش بازی کردهاند! این مقدمه صرفا
ادغام با ویروس آنفلوآنزا
داشته باشد .شخص رئیس
یک بازه بلند سیاستگذاریهای تقابلی
و حساسیت های سیستم تنفسی
جهت مطالعه بود اما اگر سوال
جمهور شرایط اقتصادی کشور را
سرمقاله  :محسن روحیصفت
شود که آیا مردم امروز ایران جامعهای
اتخاذ میشود .سطح دوم ،ضمن
است ،می تواند زمستان
بهتر از ما میداند ،ولی
بررسی دقیق حادثه و اشراف نسبت
کرونایی بسیار سختی برای ایران
پرسشگر است؟ باید به سیر
پیشنهاد ما این است که خسارت بعدی
پیمانشانگهای
رقم بزند.
به آن هدفهای جانبی ترور با
تحوالت پس از انقالب تامل کرد آنچه
ایجاد ظرفیتهای جدید بهخصوص
مشخص است اینکه طی این سال
در ابعاد حقوق بینالملل آسیب
ها صحبت از آشتی و اتحاد و انسجام
فرصتی برای حذف دالر
های ناشی از آن را به حداقل رسانده و
ملی شده است اما چیزی به عنوان
صفحه2
مانع از تسری وسعت آن به
پرسش عمومی یا پرسش ملی مطرح
مسائل استراتژیک دیگر و کالن میشود.
نشده ایدهآل است .اگر جامعه به
اشرف بروجردی
اصالحطلبان مجلس کجایند؟
سطح سوم ،کامال یک نگاه
نقطهای برسد که نسبت به موضوعی که
منفعالنه داشته و ضمن محکومیت لفظی
ارتباط مستقیم با رفاهیات آنان
چرا به احمدینژاد
حادثه رخداده هرگونه
دارد از مسئوالن طرح پرسش کند به چه
بر آن تاکید و پافشاری
پاسخگویی به این موضوع را از دستور کار
دلیل یا دالیل این تصمیم گرفته
دارند بهعنوان نمایندگانی که ثبات
اخطارنمیدهند؟
خارج میکند .بعد بینالمللی
شده یا نشده است؟ قاعدتا اگر جامعهای
سیاسی دارند نامشان
حسن نجفی
نیز دارای سه سطح است؛ رویکرد اول،
پرسشگر نباشد مسئوالن هم
صفحه 2
میماند و چه بسا در ادوار گذشته
نگاه خصمانه به ساختار نظام
پاسخگو نخواهند بود اگر روشنفکران،
همواره شاهد این دست
بینالملل و بازتولید تقابل است .در این
روزنامهنگاران ،نخبگان،
مسعود دانشمند
فعال حوزه رسانه
نمایندگان بودهایم .پس میطلبد
رویکرد اتخاذ سیاستهای
دانشگاهیان و ...بهعنوان زبانِ ملت نقش ایفا
نمایندگان اصالح طلب
تقابلی ازجمله سیاستهای مطلوب تلقی
کنند مردم هم یاد میگیرند که
بازنگری ایام تبلیغات
مجلس یازدهم نیز با تشکیل
تصمیمات بانک مرکزی ،عامل
میشود .نگاه دوم ،با حفظ
باید از نیروهای اختیار و انتخابشان
کاندیداهای مجلس شورای اسالمی
فراکسیون اقلیت
شرایط و چارچوبهای بینالمللی ضمن
استفاده کنند نکته اینکه همان
و وعده و عیدهای متعدد
موجودیت خود را به منصه ظهور برسانند.
حرکت در قالب حقوق بین
طور که مسئوالن ادعای احساس
و مختلفشان با سکوتی که بعد
خانهنشینی صادرکنندگان
الملل ،کسب ظرفیتهای جدید تعاملی
صفحه4
از راهیابی ایشان به
یکی از نمایندگان اصالحطلب دوره
مسئولیت نسبت به جامعه دارند
هفتم
و
مجلس
مردم
و
هم
هشتم
توسعه
حادث
می
می
روابط
توانند
مجلس
را
شود
به
چنین
منظور
ادعایی
پارادوکس
اسماعیل کهرم
نقل میکرد که از طرف
کاهش آسیبپذیریهاست و هرگونه
را مطرح کنند و به مسئوالن
عجیبی را رقم میزند.
دولت احمدینژاد مذاکرهای برای
اقدام خصمانه با مقبولیت بین
تفهیم کنند که ما نیز متناسب با دامنه
برخی کاندیداها با سرمایه و هزینه
تقبل مسئولیتی داشته
المللی پیگیری میکند .در نگاه سوم،
مسئولیتتان ،احساس مسئولیت
از نام جریان اصالحات به
چرا علت بوی بد تهران
ام پس از بحث و نظرهای متعدد
وابستگی بلوکی و جلب
داریم بنابراین اگر روابطی متقابل و
مجلس رفتهاند و با گذشت حدود
نهایتا پاسخ دادم که ما
حمایت از جانب قدرتهای بزرگ مانند
 ۵ماه از عمر مجلس
موثر بین مردم و مسئوالن برقرار
پنهان میشود؟
شب و روز شرایط و ضعف دولت
باشد تصمیمسازی و تصمیمگیریها
روسیه و چین بهمنظور حمایت
یازدهم هنوز خودی نشان ندادهاند.
صفحه8
و کاهش آسیبپذیریها موردتوجه
مهرورز را فریاد میزنیم اگر فردا
بدون پشتوانه نخواهند بود!
این امر ضمن نشان
اگر
کنار
دادن
آقای
تصمیم
بر
ضعف
و
است.
احمدی
تعامل
یا
نژاد
مجموعه
به
تقابل
ناکارآمدی
این
با
نگرش ها
غرب شود
تحزب عدم
سفرهای استانی بروم و
با توجه به ترور شهید فخریزاده و
پایبندی افراد به
خیلی قابل احترام است با پشتوانه
از برنامههای دولت دفاع کنم هم
اکثریت جامعه همراه باشد اکثریت
اهداف آن آسیب زدن به توسعه
تشکیالت سیاسی را نیز نشان میدهد.
توانایی این گردش
ایران را در شرایط کنونی بینالمللی
وقتی کاندیدایی با
یعنی ادبیات غالب زیر پوست
گفتوگوهای آرمان ملی
۳60درجهای را ندارم و هم ماندگاری
دربرمیگیرد ،بنابراین لزوم
جامعه در نقطهای هم که آزادانه و بدون
حمایت احزاب راهی مجلس میشود
در اذهان عمومی برایم
یک نگاه هوشمندانه را ضروری کرده
باید درهرحال خود را
لکنت حرف می زنند از هرگونه
اهمیت ویژهای دارد .وی در ادامه
است .در این راستا بازگشت
دیاکو حسینی :
تصمیمی حمایت داشته باشند باید
مقید به این حمایت بداند اما ضعف
قانون برای
گفته بود :وقتی یاد جوانان و
ایاالتمتحده آمریکا به برجام و آغاز فصل
رابطه مردم و مسئوالن
افقی
نظارت
باشد
دانشجویانی
اگر
احزاب
می
بر
افتم
عمودی
که
به
پساترامپی
باشد
عملکرد
و
در
این
خاطر
نباید
موضوع را
رابطه با چرایی
افراد ،فاصله
مشی اصالحطلبی ،عکسم
مشمول مرور زمان کند و انتقام سخت
طرح مجلس باعث نزدیکی روسیه
معناداری مابین
تصمیمسازیهایشان به ملت
را روی پیراهنشان حک کردند آیا
طوالنی نشود .لذا پاسخ
پاسخگو نباشند ،فضایی تحکمآمیز ایجاد
کاندیدای دیروز و نماینده امروز را به وجود
رواست به
هوشمندانه به معنای آغاز توسعه روابط
و چین به آمریکا میشود
میآورد .جالب است
میشود و چنین فضایی جامعه
خاطر منافع و مصالح خود ،به این
را به توسعهیافتگی پایدار نمیرساند!
بینالملل ،محکومیت جهانی
برخی از نمایندگان به مرکز سیاسی
باورها
صفحه3
این رخداد و گشودن بسترهای جدید
راه پیدا کردهاند ،بهجای
پشت پا بزنم؟ آیا همین جوانان فردا
بهعنوان یک حوزه استراتژیک
آنکه با افتخار خود را برآمده از
روزی
علی قنبری :
حمایت فالن
است ،که منجر به تالش آنان برای
حزب
یا
جریان
دیگر انگیزه حضور برای داغ کردن
افزایش
سیاسی
سطح
بدانند
تعاملی میشود.
اما سینه سپر
تنور
در این رابطه عالوه بر احترام به حقوق
میکنند و از عدم
 1400میتواند سال اقتصادی
انتخابات را پیدا میکنند؟ تا این جمله
بینالمللی زمینههای نقش
وابستگیشان به جریانات سیاسی سخن
آفرینی هرچه بیشتر ایران را بهعنوان یک
بهتری باشد
میگویند .نگارنده بر این
«نمایندگان اصالحطلب مجلس کجایند؟»
قدرت مورد تأکید قرار می
باور است در هر دو طیف سیاسی
به هشتگ
دهد .بنابراین روشن است که برای این
ایران (اصالحطلب و
صفحه5
اعتراضی جوانان اصالح طلب
منظور
اصولگرا) وقتی کاندیداها به مجلس
نیاز به یک رویکرد هوشمندانه است.
تبدیل
راه پیدا
می
کنند
و
مشی
نشده است دست ها را برای اعالم
سیاسی
خود
را همواره رعایت و
موجودیت باال ببرید.
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صفحهکارتونوطنز
روزنامهآرمانملی

ندا حائری

خاطرا
ت یک فضانورد

بریم تو صف
که ماه داره میگیره

اهالی زمین بشــتابید که قرص قمرتون امشب قراره بگیره! ساعت
 11:02شب به وقت ایران ،ماه قراره زیر سایه ملوکانه زمین قرار بگیره و ما
شاهد «ماهگرفتگی» باشیم .البته چون این ماهگرفتگی خیلی جزئیست
عمال با چشم غیرمسلح قابلمشاهده نیست لذا نیازی نیست زمان متولد
اصیل
شــدن کودکتان را با آن تنظیم بفرمایید .یا به عنوان یک آریایی
ِ
همیشه درصف ،خودتان را به نزدیکترین پمپ بنزین برسانید.
پس از پیدا شــدن یــک میله فلزی براق وســط بیابانهای ایالت
یوتای آمریکا ،چشــم پژوهشگران به جمال صخرههایی در جنوب غرب
آمریکا روشــن شــد که خطوط مارپیچی روی آن کنده شده بود .پس
از بررســیهای بســیار و انجام آزمایشهای دقیق مشخص شد که این
صخرهها درواقع متعلق به بومیان قدیمی جنوب غرب آمریکا بوده و از آن
به عنوان معیاری برای سنجش زمان استفاده میکردند .روش کار به این
صورت بوده که یکی از دوستان زحمت میکشیده و این خطوط مارپیچ
را با هزار زحمت روی این صخرهها حکاکی میکرده تا نور خورشــید به

بهاراصالنی

آخرآرمانملی

arman.meli11@gm

آنها بتابد و باتوجه به جهت ســایهای که ایجاد میشــده و بازتابش نور
آفتاب ،بقیه دوستان زحمت کشیده و میفهمیدند که در چه ساعتی از
شبانهروز هستند .این صخرهها که به «خنجر خورشید» معروف هستند
نشان میدهند که بومیان جنوب غربی آمریکا ساعت داشتند وقتی ساعت
داشتن مد نبود! هه!هه!
پژوهشــگران دانشگاه ایالتی واشــنگتن موفق به یافتن  24سیاره
فراخورشــیدی شدهاند که شرایط مناســبتری برای زندگی دارند .این
ســیارات که خوشبختانه بیشتر از  100سال نوری با زمین فاصله دارند
(چون اگه فاصلهشون کمتر بود ایالن ماسک بار و بندیلشرو جمع کرده
بود بره اونجا واسه زندگی) بزرگتر ،قدیمیتر ،مرطوبتر و خالصه گرم و
نرمتر از زمین هستند و به همین دلیل پایداری اتمسفری بیشتری در برابر
تشعشات (چه سخت!) رادیواکتیو دارند و همچنین ستارههای کوچکتری
نسبت به خورشید دارند که باعث میشود درجه حرارت کمتری داشته
باشــند و نوع حیات پایدارتری را روی سیاره ایجاد کنند( .خورشیدشون
مثل خورشــید ما قصد سوزوندن و کباب کردنشــونرو نداره درواقع).
مزیت دیگر این سیارات نسبت به زمین این است که هنوز کسی ساکن
آنها نشــده است؛ بنابراین شــاهد دعوا و کتککاری و غافلگیری بر اثر
انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی و شــاخ و شونه کشیدن برای یکدیگر
و ویروسهای پایدار و هزار و یک داســتان تخیلی که واقعا درحال اتفاق
افتادن است ،نمیباشند.

دیازپام!

از پای مرغ
تا جان آدمیزاد

کرونا یک ساله شد

شام می توانید
آثار کارتون و طنز خود را
به نشانی ایمیل ذیل
ارسال کنید.
ail.com

مهناز یزدانی

ت

اکسیاینترنتی

محمدرضا حیدری

سر قائممقام!

دکتر جان دیشب رویای میهمانی پیژامه پارتی بود .کریمخانزند مسواک به دست
جلوی در دستشویی منتظر بود و مدام در میزد .صدای بتهوون از داخل دستشویی به
گوش میرسید که میگفت« :کریم تو آدم نیستی! در عهد ما به روحهای قوی احتیاج
است تا ارواح ضعیف و خوار را شالق بزنند .خالصه دعا کن نیام بیرون ».پرویز پرستویی
پرسید« :ای بابا شماها چرا با پیژامه و مسواک اومدین؟» کریمخان گفت« :واه! آقا پرویز
خب  ۹شب به بعد که نمیتونیم برگردیم خونه .اومدیم شب بمونیم دیگه!» پرستویی
گفت« :این چهکاریه مرد حسابی؟ اگه میبینی من اینجام به خاطر اینه که بعد از
ساعت ۹با اوبر برمیگردم خونه».
خیام گفت« :تو غره بدان مشو که می میخوری ،صد لقمه خوری که می غالمست
آنرا ».رازی گفت« :پرویز خان به چونهات قسم خیام هم به عنوان یه سلبریتی عاشق
پاک کردن صورت مساله است فقط زبونش تنده ».مامی با یک مجمع بزرگ وارد
سرسرا شد و با صدای بلند گفت« :امشب یه خوراک الکژری داریم ».یواشکی گردن
کشیدم تا نگاهی به شکل و شمایل غذا بیندازم .شام پای مرغ بود که برای تزئین در
بعضی انگشتهایش انگشتر یاقوت گذاشته بودند و ناخنهایش را فرنچ مانیکور کرده
بودند ».مامی تاکید داشت که مرغ اورگانیک نبوده که بیخودی بدود .در یک مرغداری
شبیه واگن مترو ِ
تنگ مرغهای دیگر رشد کرده و پاها صفر کیلومتر است .کریم خان
گفت« :ا من فکر کردم شام نمیدین داشتم مسواک میزدم که بخوابم .اما االن که برای
شام پا دادین دیگه حتما مسواک میزنم و میخوابم .بتی میای بیرون یا بیام تو؟!»
دوستم در حالی که دماغش را با دست گرفته بود گفت« :دستتون درد نکنه ،حاال
آدم دندون اسب پیشکشیرو نمیشمره ولی آخه از کی تا حاال پای مرغ غذای الکژری
شده؟!» مامی گفت« :از دیروز که قیمتش اندازه خود مرغ شده».
همه با ولع حمله کردیم و غذا را تا قطره آخر خوردیم .رازی در حالی که بربری را کف
مجمع میکشید گفت« :ایشاال فردا شب همین جمع همین جا مهمون من خوراک
دندون اسب پیشکشی با سس پستو».

سر قائممقام منتظر مسافرم بودم .عین دم اسب داشت بارون میومد وجوی و
پیادهرو طبق معمول با آب و زباله یکی شده بودند.
مسافرم تا رسید در و باز کرد و خودش و پرت کرد تو ماشین و بیامان شروع
کرد به صحبتکردن که:
+سالم ،سالم .چه بارونی شده هااااا ،آقا به نظر شما اینا به رای آوردن بایدن
ربط نداره؟
آخــه ما کی انقدر بارون داشــتیم تو این فصل؛ اینا نتیجه لطف خداســت
بهخدا .شــما نگاه کن ،دالر و ســکه داره میریزه ،از اونورم بورس جون گرفته
خداروشکر. ....
_ بله ،درسته!.
 +البته بگما ما یکی از آشناهامون که تو بورسه بههم گفته که بعد از عید بهترم
میشه بورس.
_ عجب!!
 +آره بابا ،دالرم شما بعد از عید روی  ۷الی  ۸تومن ببین.
_ خدا کنه!
 +آقا ببخشید شما نظری ندارین؟!
اومد خندهام بگیره که خودم و جمع کردم و گفتم:
_ آقا بحث سیاسی و اقتصادی مال تاکسی زردهاستها ،ما تاکسی اینترنتیها
یک مشت دکتر و مهندس بیکار یا اخراجیم که هممونم قراره پول جمع کنیم،
کاســبی خودمون و راه بندازیم و این کار موقتیه اطالعاتمون هم در حد همین
سینوس و کسینوسه.
آقاهه خندهکنان گفت:
 +آهان ،پس که اینطور .من و باش که خواســتم کم نیارم ،معذرت ...ســرتم
درد آوردم. ... .

گرمایش کره زمین  /ارلیون سوتاسای  -اندونزی

کارتون فرنگی

غیـــر محرمانـــه
رئیسجمهور ونزوئال
شماره تلفنش را به مردم داد

اهالی شده است اما این قبیل موارد به صورت طبیعی اتفاق میافتد.

رئیسجمهورونزوئال،شمارهخودرادرپیامرسانهایواتسآپوتلگرام
به اشتراک گذاشته است .یکوالس مادورو با انتشار پیامی در توئیتر،
شمارهایراکهمیتوانویرادرپیامرسانهایتلگراموواتسآپیافت،
به اشتراک گذاشته است .رئیسجمهور ونزوئال گفت :من از امروز از
طریقواتسآپوتلگرامشروعبهمبارزهبرایحقیقتومردمدرونزوئال
میکنم.مادوروبهواتسآپوتلگراممیآید!ویافزود:اینشمارهتلفن
مناست 04262168871مرادرگروههایخودعضوکنید.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شناسایی و توقیف یک فروند
شناورتجاریبابیشاز 170میلیاردریالکاالیدیجیتالقاچاق
دربندرریگخبرداد.سرداررضایینژادافزود:دربازرسیازشناور
توقیفی حدود 6هزار دستگاه گوشی موبایل و تبلت ،دو هزار عدد
لوازمجانبیموبایلوچندیندستگاهماینر(استخراجارزمجازی)
فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شده است .وی تصریح کرد:
کارشناسانارزشریالیکاالهایقاچاقکشفشدهرابالغبر171
میلیارد و  7۳2میلیون ریال برآورد کردهاند.

کارمند گروگان گرفته شده آزاد شد

دادستان استان سیستانوبلوچستان از آزادی گروگان در
شهرستان زاهدان خبر داد .مهدی شمسآبادی اظهار کرد2۵ :
شهریور ماه امسال بنیامین اسالمنژاد کارمند اداره حملونقل
جادهایتوسطافرادیناشناسربودهوبهمحلنامعلومیبردهشد.
وی افزود :با تالشهای مامورین نیروی انتظامی و پلیس آگاهی
نامبردهپسازتالشهایفراواندرساعت 10شبگذشتهآزادشد.

منشأ نور و صدای مهیب در سنندج

شامگاه یکشنبه نهم آذر در حاشیه جنوبی شهر سنندج از محوطه
پتروشیمی کردستان نور شدید همراه با صدای مهیبی باعث ترس
وحشتمردمشد.محمدرضاییمدیرکلامنیتیاستانداریکردستان
درادامهگفت:منشأنوروصدایشنیدهشدهمربوطبهعملاحتراقو
تخلیهگازدرپتروشیمیبودهاست.اینصدامنجربهترسووحشت

توقیف شناور  ۱۷۰میلیاردی

تعلیق توئیتر وفاداران به پادشاه تایلند

توئیترحسابکاربریوفادارانبهپادشاهوسلطنتتایلندراتعلیقکرده
است.خبرگزاریرویترزدههاهزارتوئیترایافتهکهیکیازکارشناسان
دربارهآنگفتهاست،بهنظرمیرسدازسویوفادارانبهپادشاهیتایلند
برایبرگزارییکراهیپماییدرپاسخبهجنبشاعتراضیچندینماهه
اپوزیسیون این کشور باشد .معترضان و حامیان پادشاهی تایلند بر
اهمیترسانههایاجتماعیدربرگزاریاجتماعاتخودتاکیدکردهاند
که به بزرگترین چالش در طول چند دهه گذشته برای سلطنت این
کشور و دولت پرایوت چان اوچا ،نخستوزیر تایلند بدل پیش از آنکه
تعلیقشود،بیشاز 48هزارفالوئرداشت.

واکنش روسیه به طرح نمایندگان

نمایندهدائمروسیهدرسازمانهایبینالمللیدروینگفت:درارتباط

باتروردانشمندایرانی،شماریازنمایندگانمجلسایرانخواستار
توقفاجرایپروتکلالحاقیوتوقفبازرسیهایآژانسبینالمللی
انرژی اتمی در ایران شدند .علت و انگیزه این تقاضا قابل درک است
امااحساساتوهیجاناتهمیشهبهیافتنراهحلهایدرستکمک
نمیکند.پروتکلالحاقیدرجهتمنافعهمهازجملهتهراناست.

ادای احترام خاص مسی به مارادونا

یکیازمهمترینلحظاتپیروزی4برصفرتیمفوتبالبارسلونامقابل
اوساسونا در ورزشگاه نیوکمپ ،پس از به ثمر رسیدن گل چهارم
بازی توسط لیونل مسی بود .کاپیتان آرژانتینی بارسا پس از زدن
تنها گلش در این بازی ،پیراهن خود را درآورد تا پیراهن شماره10
تیمنیوولزاولدبویزآرژانتینرابهنمایشبگذارد؛پیراهنیکهزمانی
بر تن دیهگو مارادونا اسطوره فقید این تیم بود .ادای احترام خاص
مسیبهمارادوناامانهتنهابرایاویککارتزردبههمراهداشتبلکه
هزینهای سههزار یورویی هم روی دست باشگاه بارسلونا گذاشت.

حمله نماینده مجلس به روحانی

یکنمایندهمجلسدراظهاراتیتندعلیهدولتروحانیتاکیدکرد
پادوهایغربرادرخردادسال 1400بهزندانخواهدفرستاد.علی
خضریاننمایندهتهراندرمجلسبااشارهبهترورشهیدفخریزاده
گفت :معلوم است وقتی رئیسجمهور در روز چهارشنبه آمریکا را
بهبدوخوب تقسیم میکند،دشمندرروزجمعهدرعملش تردید
نمیکند.حسامالدینآشنادرواکنشبهاینسخناننوشت:اتهامزنی
راخاتمهدهید.داستانسراییرارهاکنید.آنهاکهمیدانندبایدفعال
سکوتکنند.آنهاکهنمیدانندنبایدکورکورانههواربکشند.

هیات دفتر سیاسی طالبان در سفارت ایران
سفارت جمهوری اسالمی ایران در قطر در صفحه توئیتر خود از
حضور هیاتی از دفتر سیاسی طالبان در محل این سفارتخانه در
پیشهادتمحسنفخریزادهدانشمندبرجستههستهایودفاعی
ایران خبر داد .این سفارتخانه عنوان کرد :هیاتی از دفتر سیاسی
طالبانباحضوردرسفارتایراندردوحهضمنعرضتسلیتبه
مناسبتتروردانشمندشهیدفخریزادهوادایاحترامبهآنشهید
عزیز،ورودحمیددهقانیپودهبهدوحهرابهعنوانسفیرجمهوری
اسالمیایرانخیرمقدمگفتهوبرایایشانآرزویموفقیتکردند.

اظهارات جنجالی احمدینژاد

محموداحمدینژاددرمصاحبهایگفتهاست:سفیرفرستادیمبه
یککشوردویستمیلیوننفریکهاکثریتآنیامسیحیهستندیا
طبیعتگرابهآنآقاگفتیمشمابایدبرویدوازحقوقآنهادفاعکنید
باید از آزادی و عدالت در آمریکا حمایت کنید اما آن آقا میرفت از
برخیپولمیگرفتتاآدمهاراشیعهکند.اوادامهمیدهد:پیشمن
آمدوگفتاگربهازایهرنفر،پانصددالربهمنبدهند،منچندهزار
شیعهدرستمیکنم.گفتمآقامابهتونگفتیمبروشیعهدرستکن،
شیعهایکهتودرستکنیبهدردخودتمیخورد.

محکومیت  ۳۲سردفتران و دفتریاران

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تاکید کرد :در هفت
ماهه سالجاری ،تعداد  176نفر از کارکنان متخلف به انحای
مختلفبهصورتدائم(اخراجیابازنشستگی)یاموقت(انفصال

موقتیاآمادهبهخدمت)،محکومبهقطعهمکاریباسازمان
شدهاندکهنسبتبهمدتمشابهسالقبلرشدقابلتوجه17۵
درصدیدارد.ذبیحا...خدائیانگفت:درهفتماههسالجاری،
تعداد  ۳2نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال دائم و سلب
صالحیت از شغل سردفتری یا دفتریاری محکوم شدهاند که
نسبتبهمدتمشابهسالقبل ۳۳،درصدافزایشونسبتبه
مدت مشابه سال  ،۹7افزایش167درصدی دارد.

خودکشی در متروی تهران

مردیدرایستگاهمتروخطسهاقدامبهخودکشیکرد.قطارازرویاین
فرد رد شده و او جان خود را از دست داده است .رئیس اورژانس تهران
ازفوت فردیکه در مترو اقدامبهخودکشیکردهبود،خبر داد.پیمان
صابریان،رئیساورژانستهرانضمنتاییدخبرخودکشییکفرددر
ایستگاهمتروخط ۳گفت:مرد 60سالهاقدامبهخودکشیکردهبود.

ترور فخریزاده از طریق ماهواره؟

شبکه العالم وابسته به صداوسیما به نقل از یک منبع آگاه اعالم
کرد «شواهد و مدارک دست داشتن رژیم اشغالگر صهیونیستی
در ترور محسن فخریزاده ،دانشمند هستهای وجود دارد ».این
منبعمذکورافزود:رژیمصهیونیستیعناصرمتخاصمعلیهانقالب
اسالمی را برای انجام عملیات ترور محسن فخریزداه استخدام
کردهاست.امانکتهایکهالعالمبهنقلازاینمنبعآگاهمطرحکرده
ایناست:اسلحهاستفادهشدهدراینترورساختاسرائیلاستکه
ازطریقماهوارهکنترلمیشود؟اولینبارخبرگزاریفارساعالم
کرد که ترور توسط یک سالح کنترل از راه دور انجام شده است.

