اقامهنمازرهبرانقالب
برپیکرآیتا...
مصباحیزدی

جزئیات مراسم تشییع
آیتا ...مصباح یزدی در مشهد و قم
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محمد فاضلی

استاددانشگاهشهیدبهشتی

مساله گاز و برق و مازوت خیلی ساده است ،چرا بدون
پیچ و صریح گفته نمی شود که :یک .مصرف گاز کشور
در مقایسه با جهان ،خیلی باالست ،حدود  ۶۲۰میلیون
مترمکعب در روز (کل اروپا با  ۴۵۰میلیون جمعیت کمی
بیش از دو برابر ایران است) .دو .باال رفتن مصرف گاز به
دلیل سرما باعث میشود مقدار گاز...
همین صفحه

یادداشت 2

اقتدابهقانون
عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری

مقدمتا هدف از وضع قوانین در زمینههای مختلف در
همه جوامع همانگونه که میدانیم ،ایجاد نظم و امنیت
و بهبود روابط شهروندان با یکدیگر و با دولت و برعکس
است .تمکین به قوانین از سوی شهروندان و مسئوالن
مقدمهای است ...
همین صفحه

خیلی روشن درباره گاز ،برق ،مازوت

یادداشت های آرمان ملی
سرمقاله :نعمت احمدی

تعیین مجازات برای وزرا
در قانون بودجه!
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی

ضرورت انسجام
انتخاباتیاصالحطلبان

صفحه2
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ایرج رهبر

چرایی بودونبود
خریدارمسکن

صفحه4

عمادالدین قاسمیپناه

دوقطبی
«خرید یا تولید» واکسن

صفحه8

گفتوگوهای آرمان ملی
حسن رویوران :

عراقبهدنبالایجاد
موازنهاست

صادق زیباکالم در گفت وگو با «آرمان ملی»:

رئيسجمهورنظامی
راهتحريمرا
میتواندبازكند؟

صفحه3

«آرمان ملی» از ادامه اختالفات بودجهای
مجلس و دولت گزارش میکند:

بازهمتوهينبه
دولتازپارلمان

صفحه3

نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس:
متخلفان بودجه بین  ۶ماه تا  ۲سال
زندانی خواهند شد

آرمان ملی« :نقش نظارتــی مجلس باید
با متانت ،خردمندانه و بدون حاشــیه ایفا
شود ».این بخشی از ســخنان مقام معظم
رهبری خطاب به مجلس یازدهم اســت.
مجلس با وجــود این تذکرات مســتقیم
همچنان حمله به دولــت را ادامه میدهد.
این در حالی است که تنها ۶ماه از عمر دولت
دوازدهم باقیمانــده و مجلس نیز جز نقد
دولت دستاورد قابل تاملی در ماههای پس ...
صفحه3

«آرمان ملی» از افزایش مبتالیان به کرونا در
استان شمالی گزارش میکند:

مازندرانعاملآغاز
موج چهارمدرکشور؟

رئیسجمهورنظامیمیتواندراهخریدن
واکسنرابازکند؟

صفحه8

روایت «آرمان ملی» از نگاه سپهبد شهید
قاسمسلیمانیبهعرصهخدمت

سربازی که
سودایسیاست
نداشت

اصالحطلبان اعتماد از دست رفته
را بازسازی کنند
صفحه 6

محمدرضا باهنر:سردار سلیمانی
هیچگاه وارد دعواهای سیاسی نشد
صفحه3

عکس :آرمانملی  /فاطمه فتاحی

اقتدابهقانون

وکیلپایهیکدادگستری

مساله گاز و برق و مازوت خیلی ساده است ،چرا بدون پیچ
و صریح گفته نمیشود که :یک .مصرف گاز کشور در مقایسه
با جهان ،خیلی باالست ،حدود  ۶۲۰میلیون مترمکعب
در روز (کل اروپا با  ۴۵۰میلیون جمعیت کمی بیش از دو
برابر ایران است) .دو .باال رفتن مصرف گاز به دلیل سرما
باعث میشود مقدار گاز تحویلی به نیروگاههای تولید برق
کاهش یابد .سه .نیروگاهها ،در شرایط محدودیت دسترسی
به گازوئیل ،برای تولید برق باید سوخت جایگزین استفاده
کنند .سوخت جایگزین هم مازوت است .معجزهای در کار
نیست .آلودگی هوا در کشور هست ،مازوت هم که بسوزد
بیشتر میشود .خب ،در این وضعیت سه حالت بیشتر ندارد:
یک .مصرف گاز پایین نمیآید ،گاز به نیروگاهها نمیرسد ،و
نیروگاهها برای خاموش نشدن مازوت میسوزانند( .مصرف
برق و گاز سر جاش ،مازوت و آلودگیش روی آن) دو .مصرف
گاز پایین نمیآید ،مازوت هم مصرف نمیشود و نیروگاهها
خاموش می شوند ،آلودگی مازوت هم به آلودگی موجود
اضافه نمیشود( .گاز ،بدون برق کافی و همراه خاموشی ،بدون
آلودگی بیشتر ناشی از مازوت و با همان مقدار آلودگی قبلی)
سه .مصرف گاز پایین آورده میشود ،گاز کافی به نیروگاهها
میرسد ،بدون خاموشی و آلودگی اضافی ناشی از مازوت ،برق
تولید میشود( .این سناریوی برتر است ).چرا باید مساله به
این سادگی را پیچاند و به زبان آدمیزاد نگفت؟

صفحه 7

باپایان«عصرشیخوخیت»-نیامدنعلیاکبرناطقنوری-ازبینقالیباف،جلیلي،الریجاني،کدامیکبهمیدانميآیند؟

عبدالصمد خرمشاهی

محمد فاضلی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 5

اگر ناطق نیاید...

قاسم محبعلی
مدیرکل پیشین
خاورمیانه وزارت خارجه

خیلیروشندربارهگاز،برق،مازوت

آرمان ملی  :این روزها دونالد ترامپ شــگردهای متفاوتی
را برای تقابل در پیش میگیرد .ادامه تحریمهای اشخاص
و شــرکتهای باقیمانده که در این اواخر باز هم تکرار شد،
مطرح شدن مساله ورود برجام به مجلس سنا ست تا به ...

«آرمانملي»صفبنديهاياحتمالياصولگرایاندرانتخابات 1400را روایتميکند

پیامرایممتنععراقدربارهایران

یادداشت 1

ویترینمغازهها
ازترسسارقانجمعشد

رایتاسفبارممتنععراق،عمانوقطراینپیامرامیدهدکهایران
درسیاستمنطقهایخویش،بایدباتاملبیشتریرفتارکند

قیمت قطعات
سربهفلککشید

از رای ممتنع عراق تا
مخالفت ارمنستان و ترکیه

آرمانملی :قیمتها در بازار موبایــل باالخص در برندهای
پرطرفداری همچون آیفون و سامسونگ به اندازهای باالست
که مردم دیگر توانایی خرید گوشــی نو ندارنــد و خیلی از
فروشندگان هم در مواجهه با آنها و مشاهده میزان نقدینگی ...
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سخــــن روز

اضافه کردن دو بند جدید در بودجه  ۲۰۲۱ســازمان
ملل متحد برای احیای کمیته تحریمها علیه ایران آخرین
تالش آمریکا بــود که با تنهــا  ۱۰رای مثبت و  ۱۱۰رای
ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ،شکست خورد.
استدالل آمریکا این بود
همین صفحه

شماره

911

گزارشمیدانی«آرمانملی»
ازبازارموبایل؛

«آرمانملی»ازردبازگشتتحریمهای
سازمانمللعلیهایرانگزارشمیکند:

مقدمتا هدف از وضع قوانین در زمینههای مختلف در همه جوامع
همانگونه که میدانیم ،ایجاد نظم و امنیت و بهبود روابط شهروندان
با یکدیگر و با دولت و برعکس است .تمکین به قوانین از سوی
شهروندان و مسئوالن مقدمهای است در جهت رسیدن به یک جامعه
آرمانی و مطلوب .تهیه و ارائه سند امنیت قضائی که اخیرا از سوی
ریاست محترم قوه قضائیه بهعمل آمد و مورد استقبال عامه مردم
بهخصوص حقوقدانان قرار گرفت ،دقیقا در جهت رسیدن به اهدافی
است که در اصل  ۱۵۶و اصول متعدد دیگر قانون اساسی به منظور
تحقق عدالت و احساس امنیت قضائی بدان اشاره شده است .از سوی
دیگر ،همانطوری که میدانید در قانون مجازات اسالمی هرگونه فعل
یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده ،عنوان مجرمانه داشته
و میزان مجازات مربوطه در این قانون دقیقا مشخص شده است .به
عنوان مثال ،در ماده  ۶۱۷قانون مجازات اسالمی چنین آمده است:
«هرکس بهوسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی
کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد،
یا با کسی گالویز شود ،در صورتی که از مصادیق محارب نباشد ،به
حبس از ششماه تا دوسال و تا  ۷۴ضربه شالق محکوم خواهد شد».
و همینطور در ماده  ۶۱۸همین قانون آمده است« :هرکس با هیاهو
و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم
و آسایش و آرامش عمومی گردد ،یا مردم را از کسب و کار بازدارد ،به
حبس از سهماه تا یکسال و تا  ۷۴ضربه شالق محکوم خواهد شد» .در
همین راستا ،ضابطین قوه قضائیه از جمله ماموران نیروی انتظامی در
چارچوب وظایف محوله تکلیف دارند با افراد شرور و قانونشکنان و
افرادی که نظم جامعه را برهم زده و آسایش عمومی را سلب میکنند،
برخورد قانونی نماید و البته این برخورد نمیتواند فراتر از مقررات و
قواعدی باشد که در قانون بهکارگیری سالح توسط ماموران نیروهای
مسلح در مواقع ضروری مصوب سال  ۷۳و سایر قوانین مرتبط دیگر
که آمده است ،باشد .بدیهی است چنانچه ماموری خارج از ضوابط
و مقررات قانونی با شهروندان برخورد نماید ،طبعا سروکارش به
دادسراها و دادگاههای نظامی خواهد افتاد .اما موضوعی که باعث
تحریر این مطلب کوتاه از جانب راقم سطور شده است ،دقایقی از
گزارشی است که در آن اخیرا یکی از مقامات نیروی انتظامی درباره
برخورد با افراد قمهبهدست و افرادی که برای ارعاب شهروندان دست
به چاقو و قمه میشوند ،مطالبی عنوان میکند که فیلم آن دست به
دست چرخیده و موجبات تعجب و سوال در اذهان عمومی بهخصوص
حقوقدانان را فراهم کرده است .در اینکه برای ایجاد امنیت میبایستی
با قانونشکنان و متعدیان به حقوق عامه برخورد جدی و قاطع صورت
گیرد ،شکی وجود ندارد اما آنچه مسلم است نحوه این برخوردها از
سوی ماموران انتظامی نمیبایستی به گونهای باشد که خود شائبه
قانونگریزی از سوی این ماموران را در اذهان عمومی ایجاد بکند
و بالطبع خدمات سایر ماموران زحمتکش نیروی انتظامی را زیر
سوال ببرد .بدیهی است اقتدار واقعی نیروی انتظامی زمانی مفهوم
پیدا میکند که اقدامات ماموران در راستای انجام وظایف محوله
تماما با رعایت اصول و موازین قانونی صورت گرفته باشد و بدانگونه
که درسی باشد برای عامه شهروندان و تشویق آنان به رعایت کامل
مقررات و موازین قانونی و اینکه همگان بدانند که میبایستی در نحوه
اعمال و کردار روزانه خود تأسی به قانون بکنند و هرگز فراتر از قانون
گام برندارند.

ترامپ را هول ندهید؛ خودش ميرود
محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس

در بیش از هفتاد ســال پیش که اســتکبار جهانی
تصمیم گرفت در قلب کشــورهای اسالمی یک غده
سرطانی به نام اسرائیل را بهوجود آورد ،هیچکس تصور
نمیکرد که این تصمیم غیرانســانی این همه فاجعه
برای جهان اسالم داشته باشد .بهطوریکه اسرائیل بعد
از مدتی جنگ با اعراب را آغاز کرد و عامل ناامنی منطقه
شد و با اینکه جمعیت یهودیهای دنیا به ۱۰میلیون
نفر هم نمیرسد ولی عوامل ادارهکننده آمریکا ،عموما
حامیان اسرائیل هستند .از اینرو اسرائیل قوت گرفت
و روزبهروز بر توســعههای خود افزود .اسرائیل گمان
میکرد ترامپ برای بار دوم هم انتخاب خواهد شــد
و همچنان ایران را گوشــه رینگ نگه میدارد تا ملت
شریف ایران را به زانو درآورد ،اما خوشبختانه با شکست
ترامپ و انتخاب بایدن همه نقشهها ،نقش برآب شد؛
بجز یک چشمه دیگری که بدان امیدوارند .امیدی که
نشاتگرفته از این یقین است که ترامپ عاقل نیست و
در روزهای آخر دوره چهارساله ریاستجمهوری دست
به یک آتشبازی در منطقه بزند؛ بنابراین محرک اصلی
اسرائیل اســت و یهودیانی که نتوانستند در آمریکا از
ترامپ حمایت کنند ،طبیعتــا از روزهای آخر حضور
ترامپ سوءاستفاده میکنند و قصد دوشیدن ترامپ
را دارند تا با ایجاد یــک آتشبازی و جنگ در منطقه،
چارهای برای بایدن جز ادامه آن باقی نگذارند .از اینرو
تمام تالش و مساعی خود را بهکار میبرند که ترامپ
را تحریک کنند تا این عمل نابخردانه در تاریخ سیاه

حکومت چهارسالهاش ثبت شــود .به همین جهت،
ما به عنوان ایرانی در هر لباســی که هستیم ،چه در
لباس شهروند ،دولتمرد یا نظامی و با هر مسئولیتی که
داریم ،نباید به تحریکات آمریکا بیفزاییم .چون بدون
این حرفها هم آمریکا بهوسیله اسرائیل و کشورهای
مرتجع عربی منطقه هم تحریک میشــود که انتظار
زمین زدن ایران در قبال پولهایــی را که پرداختند
داشتند .در حقیقت شرایط کنونی مصداق این سخن
که «من که دارم میروم ،چرا دیگر هولم میدهید؟»
است .ترامپ خودش دارد به ســمت این کار میرود.
ناگفته پیداســت که اگر اتفاقی بیفتد با سیلی محکم
ما روبهرو خواهند شــد ،ولی هیچ آدم عاقلی نباید از
جنگ استقبال کند .آن هشت سال هم ما دفاع کردیم
و آغازگر جنگ نبودیم .جنگ جز خســارت و از بین
رفتن زیرســاختها ارمغان دیگری ندارد .کما اینکه
هنوز برخی خرابیهای دوران صــدام که بیش از ۳۰
سال از آن میگذرد باقی اســت .ضرورت پرهیز از هر
اقدام تحریکآمیز تا سپری شــدن دوران باقیمانده
از ریاســتجمهوری ترامپ و پایان سایه نکبتبارش
را مورد توجه قرار دهیم تا انشــاءا ...بتوانیم از زیر بار
تحریمها خارج شــویم و مردم عزیز کشــورمان را از
غیرانسانیترین تحریمها که حتی محرومیت از داروی
کروناست ،نجات دهیم .بنابراین ما به عنوان یک ایرانی
نباید کاری کنیم که دشمنانمان همان را آرزو دارند و
البته که بیان این سخنان به معنای ترسیدن از جنگ
نیست .ما از جنگ نمیترسیم .با پرهیز از بیان سخنان
تحریکآمیزی که به جنگ دامن بزنــد ،میتوانیم از
این شرایط گذر کنیم تا با بازگشــت بایدن به برجام،
تحریمها هم یکی پس از دیگری برداشته شود.

پیام رای ممتنع عراق درباره ایران
قاسم محبعلی
مدیرکل پیشین خاورمیانه
وزارت خارجه

اضافه کردن دو بند جدید در بودجه  ۲۰۲۱سازمان
ملل متحد برای احیای کمیته تحریم ها علیه ایران
آخرین تالش آمریکا بود که با تنها  ۱۰رای مثبت و ۱۱۰
رای ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ،شکست
خورد .استدالل آمریکا این بود که کمیته تحریم های
سازمان ملل علیه ایران باید کار خود را از سر گیرد ،چون
آمریکا از برجام خارج شده و دیگر برجام وجود ندارد.
در این میان رای عراق به صورت ممتنع توجه بسیاری
را به خود جلب کرد .عراق امروز احساس میکند که به
حمایت آمریکا نیاز دارد و تحت فشار واشنگتن اینگونه
عمل کرد .امروز در عراق در خصوص ایران اجماع وجود
ندارد و این امر در افغانستان نیز وجود دارد .گروههای
زیادی در این کشورها با ایران موافق و برخی نیز مخالف
هستند .ما در این کشورها تا حدودی گزینشی برخورد
کردهایم و برخی را بر برخی ترجیح دادهایم .امروز دولت
عراق اینگونه تصوری دارد که ایران از او به صورت کامل

حمایت نمیکند و صرفا طرفدار برخی گروههای خاص
است .وجود اختالفات جریانهای این باور را تشدید کرده
و البته در این میان برخی سیاستهای نامتوازن ما نیز
دخیل بوده است .امروز در داخل گروههای شیعه عراقی
نیز در خصوص ایران اجماع دارند .برخوردهای متفاوت که
امروز در قبال ایران صورت میگیرد به این علت است که
اتفاق نظر در داخل عراق وجود ندارد و این رفتارها بستگی
به این دارد که چه گروهی در عراق قدرت بیشتری دارد.
البته به نظر میرسد رای اخیر عراق تحت فشار آمریکا بوده
و این امر تاثیر زیادی داشته است .باید توجه داشت که در
عراق نیز برخی گروهها به کشورهای دیگر وابسته هستند و
این امر سبب میشود تا چنین رایهایی صادر شود .این در
حالی است که اشتراکات زیادی میان ایران و عراق وجود
دارد و در مواقع سخت این دو کشور در کنار هم بودهاند اما
با نگاهی تاریخی نیز مشاهده میکنیم از زمانی که عراق
تاسیس شده است همواره با ایران دارای اختالفاتی بوده
است .گاه این اختالفات سبب شده هنوز معاهده  ۱۹۷۵را
نپذیرند .با وجود دوستی که وجود دارد اما اختالفنظرها
هم وجود دارد و این امر در سایر کشورهای عربی دوست
ایران نیز قابل مشاهده است.

عیارماندگاریآیتا...هاشمی
محمد محمودی
دبیر سابق پایگاه اطالعرسانی
آیتا ...هاشمی
کینه ورزی هـــای تـــمام نشدنی بـــا آیت ا ...هاشمی،
دوست داشتنی است! چرا دوست داشتنی؟ خب وقتی
همین کینه های بی پایان می شود بهترین سند حقانیت
شخصیتی مثل آیتا ...هاشمی ،دوستش نباید داشت؟ اصال
اگر این کینهورزیها نبود ،شاید «هاشمی ،هاشمی نمیشد!»
یکی می شد مثل بعضی ها که برای مردم ،فرقی نمی کند!
اما کینه های دوست داشتنی همین بعضی ها ،هاشمی را
دوستداشتنی کرده برای مردم ،ماندگار کرده در تاریخ انقالب.
این بعضی ها هر کاری کرده و می کنند تا فراموش شود نام
«هاشمی» .اما نمیشود! سال تا سال اسمش را نمیآورند .ولی
تا یکی میگوید هاشمی! کابوسشان دوباره آغاز میشود .صدها
مستند و کتاب و کلیپ علیه هاشمی می سازند ،انتشار یک
برگ خاطراتش ،تمام رشتهها را پنبه میکند! هزار گفتوگو
علیه بصیرت و قدرت شناختش میکنند ،یک احمدینژاد
کافی است ،تا رسوایشان کند! تمام صحیفه امام(ره) را زیر و
رو میکنند ،تا نقطهای علیه هاشمی پیدا کنند ،فقط نور تعبیر
جاودان «...چون هاشمی زنده است» چشمشان را میزند.
سالها دنبال جملهای از «آقا» علیهش میگردند ،ولی هر بار
تعبیر بیتکرار رهبری «-هیچکس برای من هاشمی نمیشود»
 داغ دلشان را تازه میکند .هزار هزار مثال مشابه دیگر میتوانزد تا راز کینهورزیهای تمامنشدنی این بعضیها روشن شود
با هاشمی .خب شما اگر جای اینها بودید ،با این همه «بغض
بی درمان» چه می کردید؟ اینها در حیات «هاشمی» که
حریفش نشدند .در مماتش هم به او ببازند! .تبلیغ نامش به
صفر رسیده .تاریخ مجمع و دانشگاه آزاد هم خاک شده .هیچ
روزی از تقویم به نامش نیست .سوابق خبرگان و نمازهای
جمعهاش هم بایگانی شده .نه فرمانده جنگ بوده و نه سردار
سازندگی پس از جنگ! رکورددار حضور در انتخابات هم اصال
کسی به نام «هاشمی» نبوده .سالگرد ارتحال «هاشمی» هم
که سال به سال ،ساکتتر برگزار میشود! با همه اینها ،پس
چرا تمام نمیشود این نام «هاشمی»؟ باور کنید ریشه تمام
کینه ورزی ها علیه هاشمی همین مساله است« .کینه های
بیپایانی» که خودش شده یک شاخص تمامعیار برای دوست
داشتن «هاشمی» توسط مردم .اصال «عیار ماندگاری هاشمی»
را میتوان از مرام و عاقبت «کینهورزانش» شناخت .به اسامی
آنها نگاه کنید .کدام شخصیت بامرامی را از هر جناحی ،در هر
لباس و جایگاهی سراغ دارید که «کینه از آیتا ...هاشمی» به
دل داشته و آنها سرخوش باشند؟ واقعا وقتی تحمل «کینه
بیمرامها» برای خود «آیتا ...هاشمی» دوستداشتنی بود
و «مرگ آرام» و «عزت بیپایان» هم شد پاداش صبرش ،چرا
برای ما نباشد؟! غمناک نباید بود از طعن حسود ،ای دل /شاید
که چو وابینی خیر تو در این باشد /هر کو نکند فهمی زین کلک
خیالانگیز /نقشش به حرام ار خود ،صورتگر چین باشد/جام
می و خون دل هر یک به کسی دادند /در دایره قسمت اوضاع
چنین باشد /در کار گالب و گل حکم ازلی این بود /کاین شاهد
بازاری وآن پردهنشین باشد /آن نیست که حافظ را رندی بشد
از خاطر /کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد!
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سیاسـت
سرمقــاله

تعیین مجازات برای وزرا در قانون بودجه!
نعمت احمدی
حقوقدان

بودجه یک قانون یکساله است .بنا بر اصل  ۵۲و  ۵۳قانون
اساسی کل درآمدهای دولت وارد حساب خزانه میشود و برابر
الیحه بودجه سنواتی مخارج دولت طبق الیحه بودجه ای که
دولت تهیه میکند هزینه میشود .در خصوص تعیین مجازات
برای وزرا در صورت تخلف از قانون بودجه ،اگر بنا باشد ،برای
وزرا مجازاتی تهیه شود ،قانونی دائمی خواهد شد .اینکه بیاییم
در قانون بودجه سنواتی که قانونی یکساله بوده و تبصرههای آن
نیز یکساله است ،مجازاتی تعیین شود ،صحیح نیست .چنین
مجازاتی ،آن هم در این سطح که برای وزرا تعیین بشود ،باید
در قوانین مادر یا قانون خاص در نظر گرفته شود .محاکمه وزرا
و امثال آنها باید در قانونی خاص باشد .قرار دادن آن در قانون
یکساله بودجه ،عملی غیرکارشناسی به حساب میآید .اصوال
قانوننویسی به دو صورت انجام میشود؛ یک مسیر این است که
الیحهای کارشناسی شده با حضور حقوقدانان و متخصصان از
سمت دولت میآید .این قانون را برای هر حوزه تخصصی مانند
مسائل عمومی یا اختصاصی وزارتخانه ها ،به صورت الیحه ای
کارشناسیشده مطرح و آن را مینویسند .مسیر دیگر این است
که قانون بهصورت طرح از سوی مجلس مطرح میشود .جامعه
حقوقی میگوید این قوانین ،قوانین یکبارمصرف هستند .دفعتا
 ۱۵نماینده مجلس طرحی را نوشته و به شکل قانون درآوردهاند.
مضاف بر این ،ما در کشور دیوان محاسبات داریم که از قضا
منتخب مجلس بوده و انتصاب رئیس آن ارتباطی به دولت ندارد،
دارای ساختار ،ارکان و ابزارهایی است و دادستان دارد .هر سال
بودجه را بررسی میکند؛ بودجهای که دولت تعیین و مصرف آن
در مسیری خاص را مشخص میکند ،در دیوان محاسبات بررسی
میشود .اگر وزیری ،وزارتخانه یا سازمانی که ردیف بودجه دارد
و در مجلس برای او ردیف بودجه قرار داده ،از آن ردیف بودجه
مصوب تخطی کند ،در دادگاهی خاص که به آن مرجع اختصاصی
میگویند ،مورد بازخواست قرار میگیرد .تخلفات همه اشخاص
و نهادها در این دادگاه بررسی میگردد و در صورتی که آن مرجع
یعنی دیوان محاسبات تشخیص دهد که تخلفی از ناحیه وزیر
صورت گرفته است ،آن را به  ۲صورت رسیدگی می کند .اگر
تخلفی معمولی رخ داده باشد ،در خود دیوان محاسبات بررسی
میشود و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد ،به کارکنان دولت ارجاع
میشود .پس با این حساب ،ما کمبود قانون نداریم .کسری قانون
و مرجع وجود ندارد .هم مرجعی به عنوان دیوان محاسبات را
داریم ،هم دادسرای دیوان محاسبات و هم دادستان آن وجود
دارند و هم اینکه این مرجع مختص مجلس است .تعجب میکنم
که آیا نمایندگان مجلس ساختار را نمی شناسند؟ این افراد
ساختار دیوان محاسبات و مساله تلفیق بودجه را نمیشناسند؟
گزارش تلفیق بودجه مستقیما از سوی دیوان محاسبات به
مجلس داده میشود .یعنی مجلس عمال احاطه خاصی نسبت به
الیحه بودجه دارد و این احاطه از طریق مرجع اختصاصی بررسی
بودجه یعنی دیوان محاسبات انجام میگیرد.

یــادداشت

ضرورت انسجام انتخاباتی اصالحطلبان
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی
نمایندهمجلسدهم

اصالح طلبان باید نظام مندتر برای انتخابات ۱4۰۰
برنامه ریزی کنند و از انفعالی که درون خود ایجاد کرده اند،
خارج شوند و قطعا پذیرفتن شکست برای آنها صدمات زیادی
در آینده ایجاد میکند .تاکید میکنم که اصالحطلبان به هیچ
عنوان منفعل نشوند و به این مساله توجه داشته باشند که با
عملکرد مجلس یازدهم احتمال دارد ،در سالهای آینده اتفاقات
خوبی در کشور رخ ندهد .حضور نداشتن حداکثری مردم در
انتخابات اسفند  9۸باعث شکلگیری مجلس اصولگرایان شد و
نمایندگان اصولگرا با حداقل رای وارد بهارستان شدند .مساله
اینجاست که مجلس حداقلی در حال فعالیتهای خود است،
اما مصوباتی را تصویب میکند که به ضرر مردم تمام میشود.
نمایندگان مجلس یازدهم باید در بررسی قانون انتخابات به
مباحث کارشناسی بیشتر دقت کنند .چرا که یک قانون نارسا
اثراتش سالها باقی میماند .اما از این مساله که عبور کنیم،
باید این واقعیت را قبول کنیم که مردم فکر میکنند ،حضور
آنها در انتخابات تاثیر باالیی بر آینده آنها ندارد و باید ابتدا
این بخش از نگاه مردم را تغییر داد و براساس واقعگرایی با آنها
سخن گفت .من اعتقاد دارم که مردم به این شکل به انتخابات
دلگرم میشوند و یقین داشته باشند که اگر در انتخابات شرکت
نکنند ،بعدا باید هزینههای گزافی را پرداخت کنند .انتظار است
مردم به هیچ عنوان با انتخابات قهر نکنند وگرنه قطعا شرکت
نکردن آنها باعث شکلگیری روندی مثل مجلس یازدهم خواهد
شد .ریش سفیدها و بزرگان اصالح طلبان کجا رفته اند و چرا
هیچ اقدامی برای انتخابات  ۱4۰۰انجام نمی دهند .بزرگان
اصالحات هنوز در حال انتقاد هستند و چرا برای انتخابات سال
آینده احزاب اصالحطلب هیچگونه فعالیت جدی ندارند .البته
دولت روحانی هم قطعا بدون اشکال نبوده و اشتباهاتی را در
کابینه خود داشته است ،اما مگر ما دولتی داریم که بدون اشکال
باشد .اینکه اصولگرایان تمامی مسائل کشور را بر گردن دولت
میاندازند ،بیانصافی است و اینطور هم نبوده که تمام مشکالت
کشور به اسم روحانی نوشته شود .آقای روحانی با توجه به
اختیاراتی که داشته تا اینجا کشور را اداره کرده است .اما باید
پذیرفت که دولت روحانی بدشانسیهای زیادی هم آورد ،مانند
سیل ،طوفان ،زلزله و کرونا که برای دولت غیرقابل پیشبینی
بوده است .مساله مهمتر حضور ترامپ در ریاستجمهوری است
که از یک زلزله  ۸ریشتری هم برای آقای روحانی سنگینتر بود
و باعث بهوجود آمدن خسارتهای متعددی به کشور شد .از
اصالحطلبان درخواست دارم تا برای انتخابات  ۱4۰۰متحد
شوند و برای رسیدن به یک کاندیدای مردمی که مشکالت
مردم برطرف کند ،به اجماع برسند .اگر اصالحطلبان به یک
اتحاد نرسند ،قطعا باید در  4سال آینده حسرت اشتباهات خود
را بخورند و فقط پشیمانی برای آنها خواهد داشت.

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

سال سوم
شماره 911

در موج اول ،دوم و سوم كرونا
خوب عمل كرديم

مردم رعایت نکنند درگیر موج جدید کرونا خواهیم شد
درباره تبعات اقتصادی اوجگیری کرونا در بهمن و
اسفند سه خطر پیش رو داریم

و برای رسیدن به شرایط مناسب کار ،خیلی نفسگیر است .کادر درمان از یک سو ،از
طرف دیگر آنهایی که برای نظارت و مراقبت و کمک در جامعه فعال هستند و از سمت
دیگر آنهایی که لحاظ اقتصادی خسارت میبینند .همه اینها بسیار پرهزینه و سخت
و زمانبر است .روحانی ادامه داد :برعکس آن هم شرایط مناسب بخواهد به دلیل عدم
مراعات به خاطر مناسبتهای خانوادگی یا ملی و مذهبی بهم بریزد اینبار جبران
آن بسیار سختتر از قبل است .رئیسجمهوری با بیان اینکه اگر همه مردم همچنان
مراقبت نکنند ،احتمال دارد با موج دیگری در بهمن یا اسفند درگیر شویم ،گفت:
باید به این نکته توجه کنیم که هزینه در اواخر بهمن و اسفند از لحاظ اقتصادی بسیار
سنگین است ،چراکه تمام کسب و کار عدهای اواخر بهمن و اسفند است؛ بنابراین
باید شرایطی را به وجود بیاوریم که بهمن و اسفند شرایط مناسبتری باشد .روحانی
گفت :امیدواریم که فعاالن اقتصادی ما هم در این فرصت بهترین استفاده را داشته
باشند و شب عید خوب و مناسبی را داشته باشیم و شرایطی باشد که مردم در ایام عید
بتوانند سفر بروند ،چراکه شرایط مطلوب دلخواه ما است .وی تاکید کرد :این شرایط
مطلوب در صورتی امکانپذیر است که از امروز که سیزدهم دیماه هستیم تا بهمن
و اسفند مراعات کنیم .چراکه مساله عادیانگاری یک معضل بزرگ برای ماههای
آینده ما خواهد بود .رئیسجمهوری همچنین با اشاره به شیوع کرونای جهشیافته
در انگلستان گفت :ویروس جدید ،ویروسی جهشیافته است که نام آن را میتوان
ویروس انگلیسی یا هر نام دیگری گذاشت .اگر ما مراعات نکنیم ،دروازهها را محکم
نگیریم و این ویروس جدید وارد کشور شود با مشکل بسیار بزرگی مواجه میشویم و
مجددا کنترل کردن این ویروس بسیار سخت است بنابراین باید خیلی مراقبت کنیم.
وی افزود :اکنون ایام سرد و زمستانی است .در این ایام اگر از بودن یا نبودن آنفلوآنزا
هم بگذریم خودبهخود به خاطر سرما درها بسته میشود و خانوادهها کنار هم قرار
میگیرند و خطر ابتال بیشتر است .بنابراین تقاضای من از مردم عزیز و همه آنهایی که
مسئولیت نظارت و مراقبت دارند این است که با توجه و مراقبت بیشتر بتوانیم این ایام
را بگذرانیم و اسفند و فروردین خوبی در انتظار ما باشد.

رهبر انقالب بر پیکر آیتا ...مصباحیزدی نماز اقامه کردند

جزئیات مراسم تشییع آیتا ...مصباح یزدی
انتقال پیکر امروز در مشهد؛ مراسم تدفین دوشنبه در قم

آرمان مــلی :روز گذشته آیت ا ...محمدتقی
مصباحیزدی به علت وخامت بیشتر بیماری گوارشی و
در  ۸6سالگی درگذشت .آیتا ...مصباح ،سابقه تاسیس
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،پایهگذاری بنیاد علمی-
پژوهشی باقرالعلوم و سپس موسسه آموزشی -پژوهشی
امام خمینی (ره) و ریاست شورای عالی مجمع جهانی
اهلبیت را داشته و مجاهدتهای بسیاری را در سالهای
عمر خود انجام داده است.
نماز رهبری بر پیکر آیتا ...مصباحیزدی
سحرگاه روز گذشته مقام معظم رهبری بر پیکر
آیتا ...مصباحیزدی در حیاط دفتر رهبری ،نماز اقامه
کردند .همچنین مراسم وداع با پیکر آیتا ...مصباحیزدی
صبح دیروز در حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد .نماز
میت توسط آیت ا ...محمد محمدیریشهری ،تولیت
آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی (ع) عصر دیروز
اقامه و پیکر ایشان به مشهد مقدس منتقل شد و در حرم
مطهر رضوی طواف داده و امروز یکشنبه به قم منتقل
خواهد شد تا روز دوشنبه در شهر مقدس قم تشییع و
خاکسپاری شود.
پیام تسلیت شخصیتها و مقامات
رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت آیت ا...
مصباح یزدی را تسلیت گفت .در متن پیام آیت ا...
رئیسی آمده است :این عالم ربانی ،که از ارکان تبیین
و ترویج حکمت متعالیه اسالمی در دوران معاصر و از
وارثان مبرز عالمه طباطبایی به شمار میرفت ،در وادی
سلوک اخالقی و عرفانی نیز در مقام همنشینی با بزرگان
اخالق و عرفان همچون مرحوم آیت ا ...بهجت ،خود
به استادی بزرگ و هدایتگر در عرفان و اخالق عملی
مبدل شد تا هدایتگر هزاران جان عاشق به سمت معبود
باشد .همچنین یادگار امام(ره) نیز در پیامی با تسلیت

درگذشت آیتا ...مصباحیزدی نوشت ،درگذشت عالم
متفکر آیت ا ...مصباح یزدی موجب تاثر دوستداران و
عالقه مندان ایشان شد .بی شک تاثیر ایشان در بسط
تفکر فلسفی در حوزه های علمیه ،که ناشی از حضور
و تدریس دراز مدت ایشان بوده است ،از یادگارهای
ارزشمند ایشان خواهد بود .اینجانب ضمن عرض تسلیت،
در گذشت این فقید سعید را به خانواده محترم شان
تسلیت گفته و غفران واسعه الهی برایشان مسالت دارم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در پیامی با ابراز
تاسف از درگذشت عالم ملکوتی ،فقیه بصیر و فیلسوف
مجاهد مرحوم عالمه آیت ا ...محمدتقی مصباح یزدی
اظهارکرد :آیتا ...مصباحیزدی با نظریهپردازی ،ارائه
آثار علمی و تربیت شاگردان فراوان ،همواره یار و یاور
انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب بوده و به تعبیر
رهبر فرزانه انقالب ،اگر خداوند متعال به نسل کنونی
ما این توفیق را نداده که از شخصیتهایی مانند عالمه
طباطبایی و شهید مطهری استفاده کنند اما به لطف
خدا این شخصیت عزیز و عظیمالقدر ،خأل آن عزیزان
را در زمان ما پر کرده است .نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه در پیام تسلیت خود نوشت :ضایعه
اسفبار رحلت روحانی جلیل القدر ،فیلسوف مجتهد،
مدرس فقه و اصول ،آیتا ...محمدتقی مصباحیزدی ،که
سالها بهعنوان عضو مجلس خبرگان رهبری ،نمایندگی
مردم را به عهده داشته ،مایه حزن و اندوه بسیار شده
است .همچنین حجت االسالم محمدجعفر منتظری،
دادستان کل کشور در پیام خود برای درگذشت آیتا...
مصباحیزدی آورد :این مجاهد خستگیناپذیر عرصه علم
و تقوا عمر پربرکت خویش را صرف ترویج و توسعه مکتب
اهلبیت (ع) و ارزشهای ناب اسالمی کرده و با تاسیس
موسسه آموزشی -پژوهشی امام خمینی (ره) اساتید

«آرمان ملی» روایت میکند

تاریکوروشنبازداشتمسئوالنشهریتهران

محسن هاشمی :هیچیک از اعضای شورای شهر تهران دستگیر نشدهاند

آرمان ملی -سجاد جنتآبادی :از روز اول شروع
به کار شورای پنجم برخی طرفداران اصولگرایان با
حاشیهسازی علیه اعضای این شورا چالشهای گوناگونی
برای اعضا این شورا ایجاد کردند .کامال مشهود است که این
حاشیهسازیها کامال سیاسی است و برخی میخواهند
جلوی پای اعضای این شورا سنگاندازی کنند .در روزهای
گذشته برخی خبرهای ضد و نقیض حاکی از بازداشت
اعضای شورای شهر تهران منتشر شده که با واکنشهای
متعددی روبهرو شد .در آخرین واکنشها محسن هاشمی
رفسنجانی ،رئیس شورای شهر تهران خبر دستگیری
اعضای شورای شهر را تکذیب کرده است.
ماجرا چه بود؟
در روزهای اخیر خبرهایی از بازداشت محمدجواد
حق شناس عضو شورای شهر تهران به گوش می رسد.
حقشناس سالهاست که عضو حزب اعتماد ملی بوده و با
چهرههای شاخص اصالحطلبی در ارتباط است و بهعنوان
یک شخصیت فرهنگی سعی در حل معضالت شهر تهران
داشته است .اما به نظر می آید حاشیه های ایجادشده
درباره بازداشت حقشناس بیشتر جنبههای سیاسی دارد
و عدهای سعی بر این دارند تا در آستانه انتخابات ۱4۰۰
ریاست جمهوری که همزمان با انتخابات شورای شهر
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رئیسجمهور:

آرمان ملی :رئیسجمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از مردم برای
رعایت پروتکلهای بهداشتی در ایام فاطمیه ،گفت :مردم عالقهمند بودند که در ایام
شهادت سردار سلیمانی برای این عزیز ،مراسم باشکوهتری در سراسر کشور برگزار
کنند .از مردم تشکر میکنم ضمن ابراز احساسات پاکشان نسبت به این شهید،
پروتکلهای بهداشتی را در همه ردهها رعایت کردند .حسن روحانی گفت :موضوع
کرونا یک بیماری عادی یا اپیدمی معمولی نبود بلکه پاندمی بود که تقریبا سراسر
جهان را فراگرفت .کرونا یک آزمایش تاریخی برای کشورها و رهبران کشورها نیز بود.
برخی از کشورها وقتی این اپیدمی شیوع یافته بود ،فقط به فکر مسائل اقتصادی بودند
و میگفتند به هیچ عنوان اجازه محدودیتهای اقتصادی را نمیدهیم اما در نهایت،
مردم و اقتصادشان را گرفتار کردند .رئیسجمهوری یادآور شد :در برخی از کشورها
در آغاز این پاندمی که هنوز این ویروس به آنها وارد نشده بود ،کشورهای گرفتار و
شیوههای مقابله را مسخره میکردند که بعد از مدت کوتاهی آنها دومرتبه گرفتار
شدند .روحانی تاکید کرد :برخی از کشورها فکر میکردند با ایجاد شرایط پلیسی و
قرنطینه سختگیرانه میتوانند این ویروس را در زمان کوتاه کنترل کنند ولی بعد دیدند
مثمرثمر واقع نشد و دیدند شرایط قرنطینه طوالنی را نمیتوانند اجرا کنند و ویروس
دومرتبه فعال شد .وی یادآور شد :برخی از رهبران پروتکلهای بهداشتی از ماسک
و فاصلهگذاری اجتماعی را به باد مسخره میگرفتند .در میان این کشورها مردمی
که همکاری بیشتری کرده ،اعتماد بیشتری به رهبرانشان داشتند و رهبرانشان
توجه به بیماری داشتند ،موفقتر عمل کردند .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه در
ایران موفقیت خوبی در برابر موج اول ،دوم و سوم کرونا داشتیم ،تاکید کرد :با فعالیت
همه ارگانها که به صحنه آمدند ،موج سوم را سریعتر از آنچه دیگران پیشبینی
میکردند ،توانستیم آن را مهار کنیم و بهجز چهار شهرستان ،اغلب شهرستانها ،زرد
و نارنجی هستند و با شرایط مساعد و مناسبی مواجه هستیم .روحانی با بیان اینکه در
موفقیت این کار نقش رهبری را باید همیشه مدنظر قرار بگیریم ،اظهار کرد :رهبری
از آغاز بر پروتکلهای بهداشتی تاکید کردند و هم تکلیف شرعی و قانونی کردند که
همه مراقبت کنند ،خود ایشان نیز بیشتر از همه توجه کردند و مراعات کردند که در
واقع الگوی تاثیرگذاری برای کشور و برای همه ما بود .وی یادآور شد :در موجی که
گرفتار آن بودیم ،اروپا و آمریکا هم گرفتار بودند و آنها همچنان در مسیر تصاعدی
این ویروس و بیماری هستند و به کنترل و مهار نرسیدند .این عمدتا به خاطر این
است که مردم ما در صحنه مسئولیتپذیر بودند ،همکاری کردند و کادر درمان با همه
قدرت به صحنه آمد و مخصوصا افزایش تستها بسیار تاثیرگذار بود که باعث شد
شرایط را کنترل و مهار کنیم .رئیسجمهوری تاکید کرد :رسیدن به روند کاهشی
بسیار سخت و پرهزینه برای اقتصاد ،فرهنگ ،آموزش و روابط اجتماعی جامعه است

. .

یکشنبه

ششم است فضا را به سمت تنش سوق دهند .اما شخص
دیگری که حاشیه های زیادی از بازداشت او به گوش
میرسد محمود میرلوحی است؛ شخصیتی که بهعنوان
یکی از جنجالیترین اعضای شورای شهر از او یاد میشود.
میرلوحی از سال ها قبل بر سر پرونده امالک نجومی
شهردار سابق تهران انتقادات زیادی داشته است .او از
ابتدا به پرونده امالک نجومی بهعنوان یکی از پروندههای
جنجالی شهرداری که سالهاست همچنان خبرساز است
انتقاد دارد .میرلوحی سپس با طرح سوالی انتقادی خطاب
به مدیران شهری گذشته گفت :سوال مهم ما از برخی
آقایان این است که به ما بگویند ،مگر میشود یک ملک را
بدون نوشتن حتی یک برگه کاغذ اجاره داد و صدایش را
هم درنیاورد! در برنامه دوم پنجساله شهرداری تهران آمده
بود که باید بانک اسناد شهرداری تهران ایجاد شود ،اما در
سال  9۳میبینید که اعالم میشود کپی تعداد زیادی از
اسناد وجود دارد ،اما اصل آن در دسترس نیست .موضوع
شرکت «رسا تجارت» که بدهی سنگینی به شهرداری
داشت و هنوز هم شهرداری نتوانسته بدهیاش را از آنها
وصول کند ،موضوع بعدی تحقیق و تفحص شورای شهر
است .به نظر میآید گمانهزنیها درباره بازداشت میرلوحی
برمیگردد به انتقادات او از محمدباقر قالیباف شهردار

و فرهیختگان بسیاری را در عرصههای مختلف علمی
تربیت کرده است .حجت االسالم درویشیان ،رئیس
سازمان بازرسی کل کشور نیز در پیام تسلیت خود اظهار
کرد :آن مرحوم از قضات برجسته ،متدین و انقالبی بوده
که در مسئولیتهای گوناگونی که در دستگاه قضا برعهده
داشته ،منشأ خدمات بسیار و موثری برای نظام بوده
است .سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه
در پیامی درگذشت آیتا ...مصباحیزدی را تسلیت گفته
که در بخشی از این پیام آمده است :آن عالم جلیلالقدر
و متفکر برجسته ،عمر پربار خویش را صرف تعلیم علوم،
معارف و موضوعات اساسی اسالم و ترویج مکتب اهل
بیت عصمت و طهارت و هدایت فکری و اعتقادی آحاد
جامعه به ویژه نسل جوان و پیشتازی در عرصههای مقابله
به موقع با تفکرات التقاطی و نفوذ نحله های انحرافی
کرده است .ایشان در زمره طالیهداران همت جهادی و
دائمی در تربیت شاگردانی ممتاز و نواندیش در حوزه
و دانشگاه و پشتوانهسازی برای تحکیم مبانی و اصول
انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بهشمار
می رفت .علی اکبر والیتی ،مشاور مقام معظم رهبری
در امور بینالملل هم در پیامی با ابراز تاسف از ارتحال
آیتا ...حاجشیخ محمدتقی مصباحیزدی تصریح کرد:
این مرد بزرگ عمر پربرکت خود را در راه اعتالی اسالم،
آموزهها و ارزشهای اهلبیت و اهداف بلند نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران بهکار گرفته و ثمرات ارزشمندی
را از خود بر جای گذاشته است .محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در پی رحلت
عالمه مصباحیزدی تصریح کرد :عالمه مصباحیزدی به
عنوان یک اندیشهپرداز ،عالم و متفکر ممتاز و برجسته،
در جهان تشیع ایفای نقش کرد و حقیقتا مطهریِ زمان
به شمار میآمد.
سابق تهران که هماکنون رئیس مجلس یازدهم است.
میرلوحی همیشه از منتقدان شدید قالیباف و موضوع
امالک نجومی بوده که در زمان شهرداری قالیباف اتفاق
افتاده است .حال باید صبر کنیم تا ببینیم در این چند ماه
باقیمانده تا انتخابات  ۱4۰۰چه اتفاقاتی در شورای شهر
تهران افتاد.
تکذیب بازداشت اعضای شورا
مدتی است که احضار اعضای شورای شهر استان تهران
و بازداشت آنها به دلیل مفاسد اقتصادی نقل محافل شده
و در راستای برخورد با همین فسادها قوه قضائیه دست به
بازداشت اعضای متخلف زده است .اما عالوه بر بازداشت
اعضای شوراهای شهر استان تهران ،صحبتهایی مبنی
بر دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر تهران هم به
گوش میرسد .محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
درباره اینکه عضوی از شورای شهر تهران دستگیر شده
است یا خیر ،اظهار کرد :هیچیک از اعضای شورای شهر
تهران دستگیر نشدهاند .رئیس شورای شهر تهران با بیان
اینکه هیچیک از اعضا به دلیل فساد مالی احضار نشدهاند،
تصریح کرد :گاهی اوقات به دلیل صحبتها و اظهاراتی
که در صحن صورت میگرفت ،برخی اعضا مانند آقای
حقشناس و خانم خداکرمی احضار میشدند .او درباره
بازداشت شهرداران مناطق تهران گفت :به یاد ندارم که
شهرداری از تهران دستگیر شده باشد .هاشمی با اشاره به
احضار اعضای شورای شهر تهران بیان کرد :گاهی اوقات
پس از اظهارات اعضا ،تلفنهایی زده و تذکرهایی داده
میشود ،از همین رو شاید برخی از اعضا به قوه قضائیه
احضار شده باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت
می گوید مجمع هنوز جلسه ای
درباره  FATFتشکیل نداده
است .درحالی که سوم دی ماه،
صادق آمــلی الریجانی رئـــیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام
از آغاز بررسی مــــجدد لوایح
 FATFدر مـــجمع تشخیص
مصلحت نظام خـــبر داده بود،
مجید انصاری عضو این مجمع
میگوید کــــه هنوز کــار خاصی
در ارتباط با این الیحه در مجمع
انجام نشده و احتماال فعال مساله
در دست بررسی در دبیرخانه است.
وی روز سوم دی ماه گفته بود:
«حسب ارجاع مقام معظم رهبری
در پی درخواست رئیس جمهور
محترم ،نخستین جلسه مشترک
کمـــیسیون های مرتبط با این
موضوع روز سهشنبه (دوم دیماه)
در مجمع تشخیص برگزار شد
و این جلسات و بعد هم جلسات
صحن مجمع تا حصول نتیجه
نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت
مردم و نظام اسالمی است ادامه
خواهد یافت».

ایراداتومزایای
اصالحقانونانتخابات

یک حقوقــدان در رابـــطه با
ایرادات و مزایای «اصالح قانون
انتخابات ریاستجمهوری» ،اظهار
کرد :به نظر میرسد مجموعه این
طرح قطع نظر از انگیزه مثبت
طراحان آن در انطباق با قانون
اساسی با ابهام و اجمال مواجه
باشد و در مواردی هم مخالف اصل
تساوی و برابری آحاد ملت در برابر
قانون اساسی است .علــی نجفی
توانا گفت :این مواد خالف اصول
قانون اساسی دایر بر برابری افراد
در برابر قانون است و فکر میکنم
با این بندها عمال فقط مناصب را
به صورت گردشی باید در اختیار
افرادی قرار دهیم که در یک دایره
محدود در دوره های گذشته به
علت ارتباطی که با نهادهای قدرت
داشتند دارای مسئولیت بودند .وی
تاکید کرد :معیارهای مطرحشده
ادبیاتی هستند که باید معیار
عملی داشته باشند ،هرچند که
بسیار زیبا و پسندیده است ،اما این
مساله باعث پیاده کردن بسیاری از
افراد و داوطلبان از قطار نامزدهای
انتخابات ریاستجمهوری است.

سلیمانینمادظهور
یکانقالبدفاعی
درجهاناسالم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
اظهار داشت :قاسم سلیمانی نماد ظهور
یک انقالب دفاعی در ایران و جهان
اسالم است .او بیانگر حادثه مهم در
عرصه مقاومت و دفاع است .انقالب
دفاعی ،نهضتی است که از ایران بهویژه
خوزستان آغاز شد .محسن رضایی
با بیان اینکه اساس انقالب اسالمی
بعد از رضایت خداوند متعال ،خدمت
به مردم است ،گفت :قاسم سلیمانی
انسانی کامال مردمی بود ،برای مردم،
محرومین ،سیل زده ها ،جنگ زده ها،
آوارگان ،خـود را فـــدا میکــــرد.
مردمدوستی از خدادوستی جدا نیست.
مردم دوستی وسیله ای برای رسیدن
به خداست .در مکتب شهید سلیمانی
تا کسی از مردمدوستی عبور نکند ،به
خدا نمی رسد .تا انسان زمین را آباد
نکند و به وسیله آن به مردم خدمت
نکند به خدا نمیرسد .وی افزود :امروز
ملت ایران میبینند که هر جا مشکلی
پیدا میشود اولین نیروهایی که وارد
میشوند پاسداران و بسیجیان هستند.

خــــبر کوتــــاه

پیام تسلیت رهبرانقالب در پی
درگذشت آیتا ...مصباحیزدی
مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت عالم
ربانی ،فقیه و حکیم مجاهد ،آیتا ...مصباحیزدی
را تسلیت گفتند .در متن پیام حضرت آیت ا...
خامنهای آمده است :با تاسف و تاثر فراوان خبر
درگذشت عالم ربانی ،فقیه و حکیم مجاهد ،آیتا...
آقای حاجشیخ محمدتقی مصباحیزدی را دریافت
کردم .این ،خسارتی برای حوزه علمیه و حوزه
معارف اسالمی است .ایشان متفکری برجسته،
مدیری شایسته ،دارای زبان گویایی در اظهار
حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند.
خدمات ایشان در تولید اندیشه دینی و نگارش
کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار و
در حضور انقالبی در همه میدانهایی که احساس
نیاز به حضور ایشان میشد ،حقا و انصافا کمنظیر
است .پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی
ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق
سلوک در طریق معرفت توحیدی ،پاداش بزرگ
الهی به این مجاهد بلندمدت است .اینجانب که
خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز میباشم ،به
خاندان گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان
ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم
بزرگ و به حوزه علمیه تسلیت عرض میکنم و
علو درجات ایشان و مغفرت و رحمتالهی را برای
ایشان مسالت مینمایم.

برگزاری سالگرد
رحلت آیتا ...هاشمی

چهارمین سالگرد درگذشت آیت ا ...اکبر
هاشمیرفسنجانی روز پنجشنبه ( ۱۸دیماه)
در تهران برگزار می شود .این مراسم روز
پنجشنبه  ۱۸دی ماه از ساعت  ۱۸با سخنرانی
حجت االسالم سیدحسن خمینی در مرقد
بنیانگذار انقالب اسالمی و در جوار مزار آیتا...
هاشمیرفسنجانی با حضور خانواده و مدعوان
برگزار میشود .این مراسم با توجه به محدودیتها
برای عموم عالقه مندان در فضای مجازی
بهصورت زنده پخش میشود.

پیگیری اجرای سند تحول قضایی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاکیدات مقام
معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری
اجرای سند تحول قضایی گفت :اجرای
سند تحول قضایی ،که از ابتدای مسئولیت
اینجانب آغاز شده بود ،با ارائه نسخه ارتقایافته
آن سرعت بیشتری خواهد گرفت .آیت ا...
سیدابراهیم رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری
دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های
مرتبط با قوه قضائیه بیان کرد :بخش مهمی از
راهکارهای ذیل سند تحول ،نیازمند تصویب
مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی
نزدیک با دولت و مجلس شورای اسالمی این
روند طی شود .وی افزود :به منظور پیگیری
جدی اجرای سند تحول قضایی ،مرکز تحول
قضایی ایجاد شده است که باید وظایف و
تکالیف هر کدام از بخش های قوه قضائیه را
به تفکیک ،دستهبندی کرده و ابالغ کند و در
تعامل با همه بخشها ،فعالیتها رصد و پایش
شود تا بتوان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.

هرگونه آتشبازی
پاسخ متقابل جدی

وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر به
آمریکا هشدار داد هرگونه اقدامی علیه ایران
پیامدهای وخیمی برای واشنگتن خواهد
داشت .محمدجواد ظریف در توییتی با هشدار
به آمریکا نوشت« :اطالعات تازه از عراق حاکی
از آن است که عوامل آتش افروز اسرائیل در
حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی ها
هستند ،تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ای
ساختگی به جنگ بکشانند .ترامپ ،مراقب تله
باش .هرگونه آتش بازی ،پاسخ متقابل جدی
همراه خواهد داشت ،به خصوص علیه همان
دوستان صمیمیات ».ظریف پیشتر هم به آمریکا
درباره هرگونه ماجراجویی هشدار داده بود .او روز
پنجشنبه هم در توییتی گفته بود« :اطالعات به
دست آمده از عراق نشانگر دسیسهای برای جور
کردن بهانه جنگ است .ایران به دنبال جنگ
نیست اما آشکارا و مستقیما از مردمش ،امنیتش
و منافع حیاتیاش دفاع خواهد کرد.

ناوهای آمریکایی
را زیردریایی میکنیم

مشاور عالی مقام معظم رهبری در مورد
تحرکات دشمن در منطقه اظهار داشت:
تحلیلم این است که به دلیل ضعفشان در حال
منفعل شدن هستند .آنها نگران این هستند
که در سالگرد شهید سلیمانی و ابومهدی
و همچنین شهادت محسن فخری زاده ما
عملیاتهایی را انجام بدهیم .سردار سیدیحیی
صفوی گفت :برآورد من این است که اینها در
حالت پدافندی هستند و البته نباید دشمن را
حقیر بشماریم .نیروهای ما در کمال اقتدار،
آمادگی کامل برای دفاع از منافعمان را دارند.
آمریکایی می دانند نیروهایشان در منطقه
بسیار آسیب پذیر هستند .ایران قادر است
ناوهای هواپیمابر آمریکایی را ظرف چند
ساعت به زیردریایی تبدیل کند .نظامیهای
آمریکایی بیشتر از سیاسیون نقطهضعف خود
را میدانند ولی بههرحال امیدواریم تا زمانی که
دولت خبیث ترامپ برود ،اتفاقی نیفتد .آنطور
که مقام معظم رهبری و فرماندهان ما میدانند
انتقام حاجقاسم به قوت خودش باقی میماند.

گفت وگو

حسن رویوران در گفتوگو
با «آرمان ملی»:

عراق به دنبال ایجاد موازنه است
رای عراق در سازمان ملل ،رای ملت نبود

رای عراق قابل توجیه نیست

آرمــان ملی  -علیرضا
پورحسیــن :نمایندگی
آمریکا در سازمان ملل متحد
پس از آنکه در مردادماه
امسال ،شکست سختی را در
شورای امنیت سازمان ملل
متحد برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران
متحمل شد ،به طور خودخوانده مدعی شد که
مکانیسم ماشه اعمال شده است .این موضوع در
هیچ نهادی از بدنه سازمان ملل متحد به رسمیت
شناخته نشد و در شورای امنیت هم بهطور قاطع با
نظر  ۱۳عضو آن ،ادعای آمریکا باطل دانسته شد اما
تندروهای ضدایرانی کاخ سفید دست برنداشتند و بر
آن شدند تا در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان
ملل متحد که وظیفه تصویب بودجه سازمان ملل را
برعهده دارد ،متممی به یکی از قطعنامهها وارد سازند
تا برای اجرای مکانیسم ماشه ،بودجه در نظر گرفته
شود .در این میان آرای  ۱۵کشور همسایه زمینی و
دریایی ایران در نوع خود جالب توجه بود .روسیه،
ترکیه ،پاکستان ،قزاقستان ،آذربایجان ،ارمنستان
رای مخالف آمریکا داده ،عربستان و بحرین رای
موافق ،عراق ،عمان ،قطر ،امارات ،کویت رای ممتنع
داده و افغانستان و ترکمنستان نیز غایب بودند .در
این میان رای ممتنع عراق بسیار عجیب بود؛ زیرا
میزان روابط دو ملت و دولت ایران و عراق فراتر از
آن است که در چنین موضوعی که کشورهایی نظیر
ارمنستان ،آذربایجان ،پاکستان ،ترکیه و روسیه رای
مخالف دادهاند ،کشوری مثل عراق رای ممتنع دهد؛
رایی که برخی آن را سیاست جدید عراق در عرصه
بینالملل قلمداد کردند و برخی نیز آن را پیامی به
ایران دانستند .در راستای بررسی این مساله «آرمان
ملی» گفت وگویی با حسن رویوران ،کارشناس
مسائل خاورمیانه داشته است که در ادامه میخوانید.
رای عــراق در ســازمـان مــلل حــاوی
چـه پیـامهایی بود؟
امروز کابینه عراق به ریاست مصطفی الکاظمی،
در تالش است تا یک موازنه میان ایران و ایاالت
متحده ایجاد کند .رای ممتنع عراق نیز به این
علت است .این رای از نگاه ایران به هیچ وجه قابل
توجیه نیست .این همان پروندهای بود که همه تحت
عنوان مکانیزم ماشه آن را میشناختیم که آمریکا
بر آن تاکید داشت و با وجود این که از برجام خارج
شده بود اما قصد داشت تا از مزایای آن به نفع خود
استفاده کند .اکثر کشورهای جهان نیز در این عرصه
در مقابل آمریکا ایستادند .ایاالتمتحده عمال در
این رویارویی بار دیگر شکست خورد .عراق خود
زخمخورده تحریمهاست و از سال  ۱99۰تا ۲۰۰۳
عراق تحت تحریم آمریکا و سازمان ملل بود که
منجر به فروپاشی کامل شیرازه جامعه آن شد .در آن
برهه زمانی تمام مشاغل و صنایع در عراق نابود شد و
عرصه به قدری بر این کشور تنگ شد که مردم فقط
به فکر نان شب خود بودند و بسیاری نیز از تامین آن
عاجز شده بودند .عراق که تجربه تحریمهای سخت
را دارد و پیامدهای آن را میداند ،چگونه میتواند
نسبت به آن بیتفاوت باشد و رای ممتنع دهد .این
رای به هیچ وجه قابل قبول نیست و این رای مردم
عراق نبود بلکه صرفا رای مصطفی الکاظمی بود.
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه این رای دولت
مصطفی الکاظمی را فراموش نخواهد کرد.
چه اتفـاقی افتــاد که عراق به یـک کشـور
بیطرف تبدیل شد؟
عراق همچنان دوست ایران است و مبادالت
تجاری ایران و عراق بیش از ۱۱میلیارد دالر است .با
اضافه کردن مبحث انرژی به این مبادالت ،این رقم به
بیش از ۱۵میلیارد دالر میرسد .امروز ایران بیشترین
صادرات خود را به عراق انجام میدهد .باید توجه
داشت که در عراق چند مقوله را باید از یکدیگر جدا
دانست؛ نخست دولت از مردم است .مردم عراق هنوز
هم به ایران تمایل دارند و این موضع عراق تغییری
در عرصه تجاری و دوستی دو ملت ایجاد نمیکند.
دولت عراق میخواهد که واردات خود را از ایران کم
کند اما توان آن را ندارد و اگر به چنین سمتی حرکت
کند بهشدت ضربه خواهد خورد .مردم عراق همچنان
طالب کاالی ایرانی هستند و بازار عراق به این کاالها
محتاج است .دولت عراق ناگزیر است که امروز هم
ایران و هم آمریکا را در کنار خود نگه دارد و حداکثر
اقدامی است که میتواند انجام دهد .آنها از این روزهای
پایانی دولت ترامپ هراس دارند و نمیخواهند در این
مدت اتفاقی رقم بخورد .بزرگترین کاری نیز که عراق
در عرصه سیاسی می تواند انجام دهد یک موازنه
میان ایران و آمریکاست و بیش از این اقدام دیگری
نمیتواند انجام دهد.
آینـده روابط سیاسی ایران و عراق را چگونه
پیشبینی میکنید؟
انتخابات در عراق نزدیک است و این انتخابات
بسیاری موارد را تغییر خواهد داد .آمریکا در این
عرصه نقشههای زیادی کشیده بود و تصور میکرد
که میتواند دولت طرفدار خود را در عراق به قدرت
برساند که این امر با عملکرد ضعیف مصطفی
الکاظمی به نتیجه نرسید .امروز هنوز شاهد هستیم
که در عراق تظاهرات وجود دارد و این دولت در
پرداخت حقوق کارکنان خود نیز ناتوان شده
است که منجر به نارضایتی شده است .امروز شاهد
هستیم که ارزش پول ملی عراق نیز کاهش و قیمت
دالر در این کشور افزایش یافته است و در خصوص
خانوادههای رژیم قبل نیز تصمیماتی آنها گرفته
شده که در آن عرصه نیز تحت فشار است .در عرصه
عمرانی نیز دولت الکاظمی عملکرد خوبی نداشته
و مجموع این عملکرد ضعیف سبب شده است
تا مصطفی الکاظمی مورد حمایت مردم نباشد.
امیدواریهای آمریکا بهدنبال این اتفاقات از بین
رفته است .تظاهرات این روزهای عراق نشان میدهد
که دولت الکاظمی در انتخابات آتی نیز موفق نخواهد
بود و در آن انتخابات همچون دورههای قبل بسیاری
از گروهها آرای پایینی کسب میکنند و آرا پراکنده
میشود و به سمت ائتالف خواهند رفت و این امر
خواسته های آمریکا را برآورده نخواهد کرد و بار
دیگر یک دولت در عراق به روی کار خواهد آمد که
روابط خوبی با ایران خواهد داشت.
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«آرمان ملي» صفبنديهاي احتمالي اصولگرایان در انتخابات  1400را روایت ميکند

اگر ناطق نيايد...

با پایان «عصر شیخوخیت»  -نیامدن علی اکبر ناطق نوری-
از بین قالیباف ،جلیلي ،الریجاني ،کدام یک به میدان ميآیند؟

آرمان ملی -مطهره شفیعی :دو شیخ اصولگرا
به فاصله کمی درگذشتند؛ دو شیخی که سالها
مواضع و اظهاراتشان برای طیف اصولگرا حجت
و بعضا مورد نقد اصالح طلبان و اعتدالیون بود.
آیتا ...مهدویکنی پیش از آیات محمد یزدی و
مصباح یزدی در مهر  9۳درگذشته بود .بنابراین
اکنون دیگر باید اذعان داشت که عصر شیخوخیت
اصولگرایان تمام شد .شاید ادعا شود که شیخوخیت
تنها در قم نبود اما باید دانست از میان سه چهره
تاثیرگذار بر اصولگرایان یعنی آیتا ...مهدویکنی
که دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران بود یا
آیتا ...محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم و آیتا ...مصباح یزدی رهبر معنوی جبهه
پایداری  ۲روحانی در قم و دیگری در تهران حضور
داشتند؛ بنابراین شیخوخیت اصولگرایان تنها در
قم به پایان نرسیده ،بلکه در حوزه وسیعتری است
که اصولگرایان بیش از همیشه فاقد شخصیت
باتجربه و تاثیرگذار شدند که البته تجربه برخی از
آنها مانند مصباح یزدی مورد تایید همگان حتی
اصولگرایان میانهرو نبود ،چراکه حمایتهای گاه و

بیگاه ایشان از جبهه پایداری و عملکرد اعضای این
جبهه ضررهای زیادی برای کشور بهویژه در عرصه
بینالمللی داشت.
چتری که بسته شد
هر  ۳شیخ اصولگرا تا یک دهه قبل نقش مهمی
در تصمیمات سیاسی اصولگرایان داشتند یعنی
نگاه فعاالن سیاسی این طیف سیاسی برای نحوه
حضور در انتخابات ها به دهان سه شیخ دوخته
می شد ،چراکه مهدوی کنی و یزدی دبیران کل
دو تشکل اصلی و مهم جامعه روحانیت و جامعه
مدرسین بودند که به تدریج مصباح یزدی هم
خود را در سطحی معرفی کرد که بتواند ضلع
سوم مثلث شیوخ تاثیرگذار لقب بگیرد اما تا پایان
حیاتش نتوانست به جایگاه دو شیخ دیگر برسد
و برای جبران این کاستی برخالف آیات یزدی و
مهدوی کنی جامه سیاست بر تن کرد و رهبری
معنوی جریانی را برعهده گرفت که اقداماتشان
موردتایید میانهروها نیست یعنی جریان پایداری!
آیات مهدویکنی و یزدی سبقه طوالنی در هدایت
روحانیت داشتند و بعضا آنها را از تندروی بر حذر

میداشتند .این دو روحانی سابقه طوالنی مبارزاتی
علیه رژیم گذشته و همراهی با بنیانگذار انقالب
اسالمی داشتند و به همین دلیل در نزد سیاسیون
حتی اصالحطلبان دارای جایگاه بودند .بههرحال ۳
شخصیت روحانی اصولگرا درگذشتند و اصولگرایان
دیگر چتری برای حضور در زیر آن برای اتخاذ
تصمیمات نهایی ندارند.
پرچم رهبری معنوی دست کیست؟
نمیتوان انکار کرد که اصولگرایان در دهه اخیر
تالش زیادی داشتند تا از زیر چتر روحانیت خارج
شوند و برای نیل به این هدف به معرفی چهرههایی
پرداختند و آنها را تصمیمگیر نهایی معرفی کردند
اما در عین حال نمی توانستند از توصیه یا تذکر
بزرگان روحانی بهراحتی عبور کنند .اصولگرایان در
هیچ زمان دیگري ،با چنین بحران رهبري روبهرو
نبودند و آنها همیشه در مقاطع مختلف پرچم
زعامت خود را به دست نیروي شناخته شده اي
سپرده بودند اما درگذشت این  ۳آیتا ...عالمت
سوال بزرگي در جلوي نام رهبري این جریان
سیاسي ایجاد کرد .برخی چنین عنوان میکنند
که الزم نیست که اصولگرایان در چنین شرایطی
به زیر چتر یک روحانی بروند؛ بنابراین چنین
عنوان می کنند که الریجانی ،جلیلی و قالیباف
می توانند سه خأل ایجادشده را پر کنند که البته
این ادعا چندان عملیاتی نخواهد شد ،چراکه در
گذشته حامیان مهدوی کنی هیچگاه به حامیان
یزدی انتقاد نکردند و مریدان جامعتین مسیر
خود را بدون تخریب یکدیگر طی کردند اما اکنون
نمیتوان تضمینی برای عدم چالش میان حامیان ۳
شخصیت نامبردهشده ارائه داد .تنها به نظر میرسد
الریجانی میتواند پرچم رهبری معنوی اصولگرایان
را در دست بگیرد که در این صورت حامیان جلیلی و
شاید حامیان قالیباف به او بتازند.
اصولگرایان زیر چتر ناطق نوری
در این میان اما هنوز یک روحانی مانده که
همگان با او آشنا هستند و می تواند جای خالی
بزرگانی مانند مهدوی کنی را پر کند و آن
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری است .فرزند
شیخ ابوالقاسم ناطق نوری در دهه  ۳۰به تهران
نقلمکان کرد و از اوایل دهه  4۰به صف مخالفان
حکومت پهلوی پیوست؛ در ایام مبارزه علیه رژیم
پهلوی چندین نوبت بازداشت و زندانی شد .بعد از

روایت «آرمان ملی» از نگاه سپهبد شهید قاسم سلیمانی به عرصه خدمت

سربازیکهسودایسیاستنداشت
محمدرضا باهنر:سردار سلیمانی هیچگاه وارد دعواهای سیاسی نشد

آرمان ملی -حمید شجاعی :بسیاری وجه تمایز شهید حاج
قاسم سلیمانی با سایرین را عدم دخالت در سیاست و جناحبازیهای
سیاسی میدانند .چنانکه خود حاج قاسم نیز در پاسخ به نامه دعوتش به
ریاستجمهوری میگوید« :الحمدا ...در کشور ما آنقدر شخصیتهای
مهم و ارزشمند گمنام و با نامی وجود دارد که نیازی نیست سربازی،
پُست سربازی خود را رها کند .در وصیتنامهاش نیز نوشته روی قبرش
چیزی غیر از سرباز قاسم سلیمانی ننویسند .با این حال به عقیده برخی
سیاسیون ،برخی همرزمان حاج قاسم برخالف مشی وی بهدنبال حضور
در انتخابات و و ریاستجمهوری هستند .محمدرضا باهنر دبیرکل
جامعه اسالمی مهندسان میگوید« :حاج قاسم هیچگاه در دعواهای
سیاسی و جناحی وارد نشد .به اینطرفیها و آنطرفیها هم احترام
میگذاشت و همه او را دوست داشتند».
مرد میدان؛ مقبول همه
سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی از آن دست فرماندهانی بود
که در عین پوشیدن لباس نظامی در سایر حوزهها نیز تبحر و دستی
بر آتش داشت .چنانکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
میگوید« :آشنایی من با سردار سلیمانی به کنفرانس صلح افغانستان در
سال  ۲۰۰۱برمیگردد ،یعنی سال  .۸۰من بهعنوان نماینده جمهوری
اسالمی در آنجا حضور داشتم .به خارجیها هم گفتهام ،صلح افغانستان
بیش از هر کسی مدیون سردار سلیمانی است .بیشترین کمک
را به من که در «بن» بودم ،سردار سلیمانی از تهران کرد».
لذا بسیاری وی را جدای از فرماندهای جسور باهوش و
بادرایت و تدبیر در امور نظامی ،شخصیتی خبره در
مسائل سیاسی و دیپلماتیک نیز میدانستند و هماکنون
نیز به آن اذعان دارند .بااینحال این مساله باعث نشد
تا سردار سلیمانی وارد مسائل سیاسی و جریانهای
سیاسی شده و در این سطح اظهارنظر
کند یا درخصوص ریز موضوعات
عملکردی دیپلماسی نظر دهد،
بلکه برخالف بسیاری که کامال
روشن و واضح در همه امور نظر
میدهند بسیار نکتهسنجانه و

3رکن
محبوبیت
شهیدسلیمانی
یک فعال سیاسی اصالحطلب در خصوص ویژگیهای شهید
سلیمانی و عوامل محبوبیت او در میان اقشار مختلف مردم
اظهار داشت :شهید سلیمانی چند ویژگی شاخص و برجسته
داشت ،نخست اینکه فوق العاده باهوش بود و با ذکاوتی که
داشت بهخوبی و بادقت از محیط پیرامون خود و از هرکسی که با
او نشست و برخاست میکرد اطالعات کسب میکرد و بهعبارتی
همواره درحال آموختن بود .حسین مرعشی گفت :شهید
سلیمانی طی یک دوره 4۰ساله هیچگاه صحنه را ترک نکرد و
همواره در صحنه حاضر بود ،حال چه این صحنه مباحث نظامی
و دفاعی باشد و چه مسائل اجتماعی .سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی بیان کرد :شهید سلیمانی با یک روابط عمومی مختص
به خود در فضاهای مختلف حضور پیدا میکرد و میتوانست با
گروههای مختلف و تیپهای مختلف اجتماعی بهخوبی ارتباط
برقرار کند .وی افزود :شهید سلیمانی اصال تشریفاتی برخورد
نمیکرد و بالعکس خیلی ساده و سبک بار بود.

با ظرافت خاصی در برخی امور به اظهارنظر میپرداخت .چنانکه به گفته
امیرعبدالهیان معاون وقت ظریف در مذاکرات لوزان ،سردار سلیمانی
در پیام محرمانهای به وی گفته به آقای ظریف سالم برسانید و بگویید
با آمریکاییها قدم میزنید؟» همین ظرافت در اظهارنظر و کالم باعث
شده بود تا شهید سلیمانی از سایرین متمایز شود .مهمتر از آن اینکه
سردار سلیمانی به دلیل نگاه فراجناحی و اولویت قرار دادن منافع ملی
در همه مسائل به شخصیتی موردقبول در تمامی جریانات سیاسی
بدل شده بود .چنانکه در پاسخ به نامه فردی که در اردیبهشت سال
 96از ایشان درخواست کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری را
کرده بود ،اینگونه پاسخ داد« :برادر بزرگوارم از محبت شما عزیز گرانقدر
سپاسگزارم .الحمدا ...در کشور ما آنقدر شخصیتهای مهم و ارزشمند
گمنام و با نامی وجود دارد که نیازی نیست سربازی ،پُست سربازی
خود را رها کند .افتخارم این است که سرباز صفر بر سر پُست دفاع از
ملتی باشم که امام فرمود «جانم فدای آنها باد ».رها کردن این پست را
در شرایطی که گرگانی در کمین هستند خیانت میدانم ».با این حال
برخی معتقدند این برخالف رویه حاج قاسم است که خود را سرباز
والیت میدانست که عدهای لباس سربازی و رزم از تن درآورند و به
عرصههای اجرایی بروند .حجتاالسالم مسیح مهاجری ،مدیرمسئول
روزنامه جمهوری اسالمی در این خصوص مینویسد« :در سالهای
آخر عمر سردار سلیمانی ،شایع شده بود که او قصد دارد کاندیدای
ریاستجمهوری شود .همین موضوع از او پرسیده شد ،سردار در
جواب این سوال که آیا شما میخواهید رئیسجمهور شوید؟ گفت:
من میخواهم شهید شوم .حاال در آستانه اولین سالگرد شهادت
سردار قاسم سلیمانی که در وجودش هوسی غیر از خدمت به مردم
راه نیافته بود و شهادت در این راه را بر دست یافتن به باالترین جایگاه
اجرائی کشور ترجیح میداد ،بعضی از همرزمانش ،درصدد برآمدهاند
«شهادت» را بهمثابه کاالیی قابل معامله به بازار سیاست
که آلودهترین بازار است ببرند و با فروش آن متاع
دنیایی ریاستجمهوری بخرند .عدهای نیز به آنها
کمک میکنند و کوچه قانون برایشان باز میکنند.
این ،یعنی عده ای برخالف سینه ای که برای
شهید سلیمانی میزنند ،هنوز نفهمیدهاند

مجلس رویهای
مبنی بر مخالفت
با مجمع ندارد
یک فعال سیاسی از کلیگویی و اظهارات متناقض مسئوالن
درخصوص واکسن کرونا انتقاد کرد و اظهار داشت :دوستان
درباره دستاندازهای خرید واکسن صریح صحبت نمیکنند.
استنباط من این است که در مساله واکسن کرونا از اساس موضوع
 FATFمطرح نبوده و مشکل تحریمهاست؛ یعنی مشکالت
فراتر از شرایط ناشی از تصویب یا عدم تصویب  FATFاست.
سیدمصطفی هاشمیطبا گفت :چنانکه از اظهارات رئیس کل
بانک مرکزی برمیآید ،بحث واکسن تنها به  FATFمرتبط کرد
و کانال ارسال ارز جای دیگری بوده است؛ یعنی ظاهرا از طریق
بانکهای ما نبوده است و مساله به تحریمها مربوط بود .وی افزود:
برخی صریح صحبت نمیکنند و مقطعی و متناقض حرفهایی
می زنند و مردم را در خماری می گذارند .هاشمی طبا درباره
بررسی این الیحه در کمیسیون اصل  9۰عنوان کرد :بعید میدانم
در صورت تصمیم قاطع و اعالم نظر مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجلس رویهای مبنی بر مخالفت با مجمع داشته باشد.

پیروزی انقالب اسالمی بهعنوان نماینده امام در
جهاد کشاورزی انتخاب شد .در دولت نخست نیز
اداره وزارت کشور را برعهده داشت .در انتخابات
مجلس اول ،سوم ،چهارم و پنجم بهعنوان منتخب
مردم به مجلس راه یافت و در دو دوره آخر ،ریاست
مجلس را نیز برعهده داشت .در انتخابات دوره
هفتم ریاست جمهوری نیز به عنوان کاندیدای
مورد حمایت اصولگرایان و عضو جامعه روحانیت
مبارز حضور یافت که موفق به پیروزی بر نامزد
رقیب خود ،سیدمحمد خاتمی نشد .وی بعد از
این انتخابات به منتقدان جناح راست تبدیل شد.
در انتخابات  ۸۸از حامیان کاندیدای اصالحطلبان
بود .در انتخابات ریاستجمهوری سال  ،9۲یکی
از گزینه های مطرح از سوی ائتالف اعتدالیون و
اصالحطلبان بود که آن را نپذیرفت و سرانجام از
حسن روحانی حمایت کرد .وی سالها به عنوان
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری فعالیت
میکرد که اوایل سال جاری از آن استعفا داد .تدبیر
و صبوری شیخ نور می تواند آخرین امید جریان
اصولگرا باشد تا از سردرگمی ناشی از خأل چتر
حمایتی شخصیت با تدبیر و دارای جایگاه خالص
شوند 9 .مهر  9۸شاید امیدی برای پذیرفتن زعامت
جریان اصولگرا از سوی ناطقنوری باشد .او در این
روز پس از  ۱۰سال به جامعه روحانیت بازگشت و
مورد استقبال اعضای این تشکل قرار گرفت چنانکه
میگفتند« :یار امام خوش آمد» بیتردید بسیاری
از افراد میدانند که ناطقنوری به دلیل دلخوری بود
که سالها از حضور در جامعه روحانیت خودداری
میکرد .برخی دلیل این دلخوری یا به عبارتی قهر را
عدم حمایت جامعه روحانیت از او در برابر اتهاماتی
میدانند که احمدینژاد در سال  ۸۸متوجه او کرد
اما این موضوع تنها دلخوری شیخ نور نبود ،چراکه
نباید سال  ۸4را فراموش کرد .ناطقنوری از آنچه
گرفتن عاملیت در انتخابات از جامعه روحانیت و
سپردن آن به یک عضو شد ناراحت بود و برای او
جایگاه تشکل باسابقه جامعه روحانیت مهم تر از
هر موضوعی بود .ناطقنوری مصلحت را بر هر امری
ترجیح میدهد و همین موضوع سبب شد تا پس
از  ۱۰سال به خانه خودش یعنی جامعه روحانیت
بازگردد .اکنون که اصولگرایان از اختالفات عمیق
با یکدیگر در رنج هستند پناه بردن زیر چتر ناطق
نوری بهترین تصمیم برای آنهاست.

او چرا وصیت کرد روی قبرش چیزی غیر از سرباز قاسم سلیمانی
ننویسند».
دیپلمات بسیار قدرتمند
یک فعال سیاسی اصولگرا درخصوص سپهبد شهید قاسم سلیمانی
اظهار داشت :بدون هر اغراقی باید عرض کنیم که حاج قاسم یک
فرهنگ و مکتب بود .یکی او را یک سردار شجاع و بیباک میدید ،یکی
او را بهعنوان یک دیپلمات و مذاکرهکننده قدرتمند و از موضع بسیار
باقدرت میشناخت .خبرآنالین نوشت ،محمدرضا باهنر گفت :بسیاری
از مسائل سیاسی و گرفتاریهای سیاسی در منطقه را ایشان با صحبت
کردن ،مذاکره ،بحث و گفتوگو با سران بسیار قدرتمند کشورهای
منطقه حل میکرد ،بعضا حضور حاج قاسم در یک منطقه داستان را
تمام میکرد و همین که خبر میرسید مثال در منطقه کردنشین عراق
حاج قاسم آمده است قال قضیه کنده و تمام میشد .این قدرت ،این
شجاعت ،این خرد و این تعامل و تعادل در مسائل سیاسی باعث شد تا
حاج قاسم یک پدیده ویژه برای جهان معاصر و جهان آینده و الگویی
برای جوانهای آینده شود .دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان بیان کرد:
ما بعضی از واژهها را کامل و جامع تعریف نمیکنیم ،من خودم در همین
صحبتم گفتم که مرحوم حاج قاسم زمانی که میخواست مذاکره کند
یک دیپلمات قوی بود .بعضی وقتها برخی افراد مساله دیپلماسی
را به وادادگی تعبیر میکنند ،در صورتی که دیپلماسی میتواند یک
دیپلماسی قوی و قدرتمند باشد؛ البته با پشتوانه اقتداری که آدم به قول
خودش به وجود آورده است در این صورت میتواند مذاکره قدرتمند
کند .میخواهم بگویم حاج قاسم یک دیپلمات بسیار قدرتمند بود.
شما حتما با بچههای وزارت خارجه صحبت کنید تا آنها حاج قاسم را
از ب ُعد یک دیپلمات قدرتمند و قَدَ ر معرفی کنند .وی افزود :ما از بعضی
واژهها فقط بار منفی آن را میگیریم ،درحالیکه دیپلماسی یک ابزار
بسیار قدرتمند برای اقتدار در دنیاست ،اما این دیپلماسی باید از موضع
اقتدار باشد و حاج قاسم چنین آدمی بود .دبیرکل جبهه پیروان خط
امام و رهبری اظهار کرد :واقعیت قضیه این است که حاج قاسم هیچگاه
در دعواهای سیاسی و جناحی وارد نشد .ایشان واقعا به مرحوم هاشمی
رفسنجانی احترام میگذاشت ،به اینطرفیها و آنطرفیها هم احترام
میگذاشت و همه او را دوست داشتند .البته اگر قرار بود فتنهای ایجاد
شود سخت میشدند .باهنر تصریح کرد :عشق او به والیت ،عشق او به
مردم ،عشق او به نسل بشریت و به صلح و ...را نمیشود در چند دقیقه
گفت اما واقعا حاج قاسم یک انسان کامل بود و از هر ب ُعد و پنجرهای
که به او نگاه میکردید در آن پنجره میدرخشید .پنجره شجاعت و
نظامیگری ،پنجره دیپلماسی و قدرت مذاکره و استدالل ،پنجره عشق
و ایمان و بندگی خالص برای خدا ،پنجره عطوفت و دل نازکی در مقابل
خانوادههای عظیم شهدا و ایثارگران و . ...

نباید در کمینگاه
مثلث آشوب
گرفتار شویم
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم اظهار داشت :در
سیاستورزی آمریکا عواملی آشوبساز وجود دارند که بهعنوان
یک مثلث از آنها یاد می شود .نامه نیوز نوشت ،حشمت ا...
فالحت پیشه گفت :یک ضلع این مثلث را بنیامین نتانیاهو
تشکیل می دهد ،ضلع دیگرش مرتجعین عرب منطقه اند که
نظامهای سیاسیشان با بحران مشروعیت شدید روبهرو است
و ضلع سوم هم شخص ترامپ و اطرافیانش هستند که دیدیم
نتیجه انتخابات آمریکا را نپذیرفتند و مدام ادعای تقلب در
انتخابات را مطرح کردند و وقتی از تالشهای خود ناامید شدند
سعی کردند که با ایجاد آشوب وضعیت را به نفع خود تغییر
دهند .وی افزود :ما باید بدانیم که ترامپ شخصیتی آشوبزا
دارد و از او برمیآید که با ایران وارد جنگ شود؛ ما نباید در
کمینگاه اخیر گرفتار شویم .البته ما باید آمادگی الزم برای دفاع
از خود را داشته باشیم که داریم .متاسفانه برخی در داخل با
موضعگیریهایی به احتمال جنگ دامن میزنند.

سیاسـت 3
گــزارش

«آرمان ملی» از ادامه اختالفات بودجهای
مجلس و دولت گزارش میکند:

بازهم توهین به دولت از پارلمان
نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس:

متخلفان بودجه بین  ۶ماه تا  ۲سال زندانی خواهند شد

آرمان ملی-محمدهادی علیمردانی« :نقش
نظارتی مجلس باید با متانت ،خردمندانه و بدون
حاشیه ایفا شود ».این بخشی از سخنان مقام معظم
رهبری خطاب به مجلس یازدهم است .مجلس با
وجود این تذکرات مستقیم همچنان حمله به دولت را
ادامه میدهد .این در حالی است که تنها 6ماه از عمر
دولت دوازدهم باقیمانده و مجلس نیز جز نقد دولت
دستاورد قابل تاملی در ماههای پس از استقرار خود
نداشته است.
تکرار توهینهای بیپروا
«مطمئن باش با کرونا نمیمیری چون مرگ در حین
خدمت توفیق میخواهد« ،».آنقدر وقیح است که ملت
خویش را به مسخره گرفته است« ،».مردم میگویند
خدا روحانی را لعنت کند ».اینها تنها گوشه کوچکی از
توهین برخی نمایندگان مجلس به اعضای هیات دولت
و شخص رئیسجمهوری کشور است .این درحالی رخ
داده که رهبر انقالب از زمان استقرار مجلس تا کنون
دو تذکر در این رابطه به مجلس یازدهم دادهاند .با این
حال نمایندگان در عمل تغییری در رویکرد خود ایجاد
نکردهاند.
وزیر بازداشت میشود تا آدم شود
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم
پیشنهادی را در الیحه بودجه سال  ۱4۰۰مصوب و به
کمیسیون تلفیق ارائه داده است که براساس آن ،کسانی
که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱4۰۰
تخلف کنند بین 6ماه تا  ۲سال زندانی خواهند شد .روز
گذشته حسن نوروزی ،نایبرئیس کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس ،در گفتوگو با اعتمادآنالین به این
پیشنهاد اشاره کرده و اظهار داشت« :این کار برای این
است که دولت از رئیسجمهور و وزرا گرفته تا مدیران
و مسئوالن از اجرای قانون تخلف نکنند .آقایان وزیر
و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف
زندان می روند ،تخلف نمی کنند .امروز همه مسائل
ما بدین خاطر است که دولتی ها می گویند ،مجلس
قانون گذاشته است اما ما کار خودمان را میکنیم ».او
در ادامه گفت« :وقتی علم به این باشد که در صورت
تخلف زندان میرود ،یا وزیر نمیشود یا اگر وزیر شد،
تخلف نمیکند .در این صورت وزیر بازداشت میشود
تا آدم شود».
پیشنهادات مغایر با قانون اساسی
مجلس ابزارهای نظارتی گوناگونی در اختیار دارد
و میتواند با سوال ،تفحص یا استیضاح اعضای دولت،
بر عملکرد آنان نظارت کند .با این حال مجلس در
حال قدم گذاشتن به وادی ای است که مطابقت
چندانی با قانون اساسی ندارد .پیشنهاد بازداشت
وزرا در صورت وجود تخلف از بودجه قانونی به نظر
نمیرسد .در اصل  ۱۳4قانون اساسی تاکید شده که
«ریاست هیاتوزیران با رئیسجمهور است که بر کار
وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ
ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت میپردازد و
با همکاری وزیران ،برنامه و خطمشی دولت را تعیین و
قوانین را اجرا میکند .با این حساب نظارت بر عملکرد
وزرا برعهده رئیسجمهوری بوده و مجلس باید تسلیم
قانون اساسی باشد .اگرچه مطابق آیین نامه داخلی
مجلس ،حق سوال از وزرا و رئیسجمهوری وجود دارد،
این حق امری پسینی بوده و بر همین اساس ،پیشنهاد
مجلس برای بازداشت وزرا پشتوانه قانونی ندارد.
پسینی بودن این قانون بدان معناست که نمایندگان
میتوانند از چرایی تصمیمات اعضای دولت سوال کنند
اما نمیتوانند به جای آنان و از پیش انجام اقدامات ،در
خصوص چگونگی تصمیم گیری ها دستوری صادر
کنند .با تمامی این احوال ،مجلسی که رکورددار چالش
با دولت است ،به همین ابزارها قانع نبوده و بنا دارد با
اهرم بازداشت وزرا مقابل دولت بایستد .عالوه بر این،
نیروهای کارآمد و توانمند کشور هستند که امید به
اصالح را به وجود میآورند .درصورتیکه این نیروها
چه در این دولت و چه در دولتهای آینده ،به دلیل
محدودیت قدرت کنشگری و ترس از پیگیری های
خارج از عرف قانونی از برعهده گرفتن این سمت ها
هراس داشته باشند ،کشور نمیتواند از این ظرفیتها
استفاده کند .نیروی انسانی یکی ارزشمندترین
دارایی های هر کشور است .نباید فضای جایگاه های
مدیریتی به گونهای باشد که رغبتی برای قرار گرفتن
در آنها وجود نداشته باشد.
نماینــدگان انقـالبی خـالف نـظر رهبــری
عمل نکنند
گذشته از آنچه قانون اساسی به عنوان قانون مادر
بیان میکند ،مجلس یازدهم که خود را مجلس انقالبی
نامیده ،باید از سخنان رهبری دقیقترتبعیت داشته
باشد .چندی پیش رهبر معظم انقالب هتک حرمت
مسئوالن را حرام اعالم کردند .با این حال به نظر
می رسد سخنان روز گذشته حسن نوروزی درباره
آدم کردن وزرا مصداق خوبی نداشت .اخیرا یکی از
اعضای هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی نیز از طرح
شکایت نمایندگان مجلس از دولت به دلیل تخلفات
بودجه ای سال گذشته خبر داد .در دوران مشکالت
شدید اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره مجلس
باید اعمال بسیار مهم تری برای انجام داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران در پیامی با تبریک به
مناسبت انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس
مجلس ،نسبت به تعامل سازنده میان دولت و مجلس
یازدهم ابراز امیدواری کرد ،با این حال ادامه روند فعلی
این تصور را ایجاد می کند که برخی نمایندگان به
تقابل با دولت عالقه دارند ،هرچند این رویکرد تمامی
نمایندگان مجلس نیست.
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اقتصـاد
یادداشـــت

چرایی بودونبود خریدار مسکن
ایرج رهبر

تحلیلگراقتصادمسکن

در خصوص اینکه فروشندگان مســکن ،اموال خود را با نرخ
کمتری عرضه میکنند و خریداری در بازار نیســت ،باید بگویم
اینکه قیمت در گذشــته چقدر و اکنون چه مقدار است اهمیت
دارد ،در واقع اینکه ملک در کدام منطقه تهران یا کالنشهرها و
با چه قیمتی عرضه میشود مهم است .پیش از این یک متوسط
قیمت اعالم و برخی مناطق از هم جدا شده بود که بر اساس آمار
وزارت راه و شهرسازی ،متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۵
میلیون تومان شد ،اما اکنون امکان دارد فروش خانه با اعالم متراژ
کمتر از  ۱۰میلیون تومان ،برای نقاط ضعیفتر شهر باشد .به هر
جهت نمیتوان روی آمار اعالم شــده اتکا کرد ،از یک طرف بود و
نبود خریدار هم مساله دیگری است که چند عامل دارد ،یکی آنکه
توان خرید در مردم به اندازه گذشته باال نیست و اشباع شده است،
(حتی در نقاطی از تهران که کمترین نرخ متــراژ را دارد) بازهم
توان خرید نیست و آن اشخاصی که اقدام به خرید میکردند ،هم
مصرفکننده نبودند و هدف بیشتر سمت و سوی سرمایهگذاری
داشت و به تبع باال رفتن قیمت قصد داشتند ملک خود را گرانتر
بفروشند .همین اشخاص زمانی که دیدند خریداری نیست ،حاضر
شدند ملک را با قیمت پایینتر عرضه کنند و مصرف کننده واقعی
هم آن را نمیخرید .یکی دیگر از دالیل عرضه هم مساله تصویب
مالیات بر خانههای خالی است که اگر این اشخاص نتوانند تا سه یا
چهار ماه آینده خانه و امالک خود را بفروشند ،مشمول مالیاتهای
سنگین خواهند شد .به طور کلی این دو مورد (توان خرید و مالیات)
از مهمترین عواملی است که سرمایهگذاران اقدام به ارائه و عرضه
واحدهای خود کردهاند .مورد مهم دیگری که باید ذکر کرد مساله
نوسانات نرخ ارز است که به نظر من بیشتر تاثیر آن بر ساخت و ساز
خواهد بود ،بهعنوان مثال کارخانههای تولیدکننده فوالد و سیمان
که بازار صادرات آنها از قبال باال رفتن نرخ ارز قوت میگیرد ،تاثیر
بیشــتری از افت و خیز دالر میپذیرند و این مساله مهمی برای
ساخت و ساز به شمار میرود .از طرفی دلیل اینکه فوالد با قیمت
باالتر از کارخانه عرضه میشود ،بورس و صادراتمحور بودن آن
است ،به عالوه با این افزایش قیمتها ،متراژ برای ساخت و ساز هم
به مراتب گرانتر تمام میشود ،ولی اینکه متوسط قیمت مسکن
که در گذشــته حدود چهار میلیون تومان بــوده و اکنون به ۲7
میلیون تومان رسیده است کمی غیرمنطقی است و تغییرات ارز
در این مورد تاثیر چندانی ندارد .به عبارت دقیقتر با گران شدن
کاالهای مورد نیاز برای ساخت و ساز میتوان انتظار گران شدن در
این قسمت را داشت و باقی موارد چندان منطقی نیست.

a r m a n m e l i . i r
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«آرمانملی» از مجادله لفظی بر سر قیمت خودرو گزارش میكند:

دعوایرزمحسينیوشيوابرسريکفرمول!

آرمانملی -محمدسیاح :تعیین قیمت خودرو در ایران همیشه با استفاده از قواعد دستوری صورت میگرفته است و به دلیل نبود
رقابت در این بازار و همچنین وابستگی این صنعت به واردات و نرخ دالر ،همیشه تعیین قیمت دچار تنش بوده است .این وضعیت باعث
شده تا امروز شیوههای مختلفی برای قیمتگذاری ارابههای ایرانی تعیین شود و تا کنون هر کدام به رشد قیمت کمک کرده ،بهعنوان
روش تعیین قیمت معرفی شده است.
و سازمان گسترش باید اقدامات الزم را انجام دهند.
ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بر
عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی
به این موضوع ورود پیدا کنند .در حال حاضر عالوه
بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد
عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده
میتوانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی
را به وجود آوریم ».شیوا درباره ضمانت اجرای مصوبه
جدید شورای رقابت هم افزود« :در فرمول جدید یک
ضریب به نام «الند» قرار دارد که میزان عرضه به بازار
است .در مصوبه جدید عالوه بر اینکه تولیدکننده باید
به هدف افزایش  ۵۰درصدی در تولید برسد میزان
عرضه محصوالت هم مورد محاسبه قرار میگیرد .بر
همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را
شورای رقابت که سالها پیش بهعنوان مسئول در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش
قیمتگذاری خودرو انتخاب شد هر سال روشهای را اجرایی و سبد تورم بخشــی را به روز کنیم .باید قیمت را پیدا می کند .البته اگر خودروساز نتوانست
جدیدی برای قیمتگذاری معرفی کرده که نتیجه توجه کنید از بهمن ماه  9۸تا اردیبهشــت  99هیچ نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان
همه آنهــا افزایش قیمت بــود! در آخرین روش که بازبینیای در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نسبت قیمت کاهش پیدا میکند».با اینحال ،رزم
قرار شده این شورا اجرا کند شــک و شبهه زیادی نشده بود و زمانی که شــورای رقابت مجددا به این حســینی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،با اشاره به
هســت تا جایی که وزیر صمت به آن واکنش نشان حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از بهمریختگی در قیمت گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفتههای اخیر،
داده و این روش را موجب افزایش قیمت دانســته خودرو مشاهده شــد ،اما توانســتیم از اردیبهشت عنوان کرد« :بیتدبیری شورای رقابت ،یکی از عوامل
اســت این موضوع هم به مزاج شورای رقابت خوش  99تاکنون قیمت خودرو را ســر و سامان بدهیم ».اصلی این گرانی اســت و در روزهای آتی نیز شاهد
نیامده است!رضا شــیوا ،رئیس شــورای رقابت ،از شــیوا با اعالم اینکه وظیفه شــورای رقابت در بازار متعادلتر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم
فرمول جدید این شــورا برای قیمتگذاری خودرو انحصاری تدوین دســتورالعملی است که خودرو با بود ».او انحصارگری در خودروسازی را اصلیترین
دفاع کرد و گفته است« :مطمئنیم این دستورالعمل قیمت منصفانه بهدست مصرفکنندگان برسد ،به عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و
به نفع مصرفکننده است .برداشــت اشتباه از این تسنیم گفت« :تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری ادامه داد« :مبارزه با داللبازی در صنعت خودروسازی
فرمول شده ،به هر حال نظر ســازمان بازرسی هم سوءاســتفاده کند تا در نهایت حقوق مصرفکننده را یکی از اولویتهای اصلی خود میدانیم و تمامی
در شورا مطرح میشود ولی تصمیم نهایی با شورای مورد تضییع قرار گیرد ».او با تاکید بر اینکه مطمئنیم تالش خود را برای رقابتپذیــری و ارتقای کیفیت
رقابت اســت».او با اشاره به اینکه ســوال میشود دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع تولیدات خودرویی را در اولویت اهــداف خود قرار
چرا این مصوبه در چند ماه گذشــته که بازار خودرو مصرفکننده است ،افزود« :ما قیمتهای منصفانهای دادهایم ».رزمحسینی با اشاره به افزایش  ۵۰درصدی
بهمریخته بــود مورد تصویب قــرار نگرفت؟ افزود :را در این دستورالعمل تعیین کردهایم .البته برای رفع تولید خودرو در شــش ماهه دوم سالجاری ،افزود:
«ما از اردیبهشــت ماه  99مجددا به موضوع تعیین انحصار در بازار خودرو باید به ســمت رقابتیشدن «ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروســازی نیز از
دستورالعمل قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کردیم .حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت اصلیترین برنامههای وزارت صمت است».

با حقوقی کمتر از حداقل مزد؛

10میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم

خبـــر ونظــــر

وام جدید کرونا بنگاهمحور شد

آرمانملی-سوســن یحییپور :افزایش
ماهانه نــرخ تورم و باال رفتــن لحظهای قیمتها
در بازارهای ایران در شــرایطی اتفاق میافتد که
شــورایعالی کار متشــکل از نمایندگان دولت،
کارفرمایان و کارگران تنها یک بار در سال و آن هم
در شرایط نابرابر برای تعیین دستمزد و معیشت
جامعه کارگری تشکیل جلســه میدهند .با در
نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی ،سالهاست
که فعاالن جامعه کارگری مطالبهای را بارها تکرار
میکنند؛ افزایش تعداد جلسات تعیین مزد جامعه
کارگری .البته پایان سال  9۸که جلسهی تعیین
دســتمزد برای ســالجاری برگزار شد ،محمد
شریعتمداری -وزیر کار  -قولی مبنی بر تشکیل
مجدد جلسات ترمیم حقوق داد که تا به امروز اتفاق
نیفتاده است .با این حال مدافعان حقوق کارگری
بارها در گفتوگوهای رسانهای بر این مهم تاکید
ورزیدند .در عین حال ،بهتازگی عضو کانون عالی
شوراهای اســالمی کار گفته است ۱۰« :میلیون
کارگر زیرزمینی در کشور داریم که حداقل حقوق
را هم دریافت نمیکنند؛ کارگران از پول نفت هیچ
سهمی ندارند».
در حالی تا به امروز قول وزیر کار عملیاتی نشده
است که برخی فعاالن کارگری با توجه به افزایش
قابل توجه قیمت انواع کاالهــا و در نتیجه حذف
برخی از همین اجناس از ســبد خرید کارگران و
جایگزینی آنها با کاالهایی ارزانتر و بیکیفیتتر،
پیشنهاد میکنند حداقل دستمزد به میزان  ۳۰تا
 4۰درصد باالتر رود .با اینحال هفته گذشته اولین

بــازار

چارچــوب پرداخــت وام کرونــا در مرحله دوم به ســمت
بنگاهمحوری تغییر یافته و نحــوه پرداخت آن به واحد اقتصادی
را دســتگاه اجرایی مربوطه تعیین میکند .به گزارش ایسنا ،در
راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار ،پرداخت
تســهیالت حمایتی به کسبوکارهای آســیبدیده از کرونا در
دستور کار وزارت کار قرار گرفت و بر این اساس ۱4 ،رسته شغلی
منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده
و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویشفرمایی بودند،
برای استفاده از تسهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی شدند تا
مراحل ثبت نام خود را از این طریق دنبال کنند .در مرحله نخست
پرداخت تســهیالت حمایتی کرونا ،نزدیک به  ۱4هزار میلیارد
تومان تسهیالت به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا در کشور
پرداخت شده و متقاضیان به  ۱9بانک تعیین شده در این حوزه
معرفی شدند که مبلغ مذکور در  ۱4رسته و  ۸۵۸زیر رسته تعریف
شده است .در مرحله دوم پرداخت تســهیالت کرونا نیز رقمی
معادل  ۸۰۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شــده که قرار است
به چهار بخش حملونقل ،گردشــگری ،فرهنگ و هنر و ورزش
اختصاص یابد .به گفته مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توسعه
اشتغال وزارت کار ،پرداخت تســهیالت کرونا در مرحله دوم به
سمت بنگاهمحوری تغییر کرده و در این مرحله صرفنظر از بخش
حمل و نقل ریلی که قبال هم مشمول پرداخت تسهیالت شده بود،
سه بخش گردشگری ،فرهنگ و هنر و ورزش در دستور کار قرار
گرفته است .ازوجی افزود :ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت
حمایتی به شاغالن و کسبوکارهای حوزه ورزشی ،گردشگری
و فرهنگ و هنر را در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل و
کسبوکارهای شدیدا آسیبدیده از کرونا به تصویب رسانده است.
آنطور که او گفته چارچوب پرداخت وام کرونا مشــابه تسهیالت
قبلی است ولی اینکه به هر واحد اقتصادی چگونه پرداخت شود
چارچوبی است که دســتگاه اجرایی مربوطه تعیین کرده است.
بهعنوان مثال در حوزه گردشگری چارچوبهایی که برای هتلها
و مراکز اقامتی و بومگردی تعیین شده مبنای پرداخت تسهیالت
از ســوی بانکها خواهد بود .پیش از این معاونت اشتغال وزارت
کار از اختصاص  ۲۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت حمایتی کرونا به
بخش گردشگری ۱7۰۰ ،میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر
و  ۸۰۰میلیارد تومان به بخش ورزش در مرحله دوم پرداخت وام
کرونا و بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا خبر داده بود .پرداخت
تسهیالت بخش حملونقل نیز در این مرحله ادامه دارد و برای این
منظور  ۳۵۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده است .مبلغ تسهیالت
حمایتی دولت شامل  ۱۲۰میلیون ریال وام برای کسبوکارهای
آسیبدیده و  ۱6۰میلیون ریال برای واحدهایی است که باالجبار
به دستور دولت یا ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شدهاند .تسهیالت
کرونا با نرخ سود  ۱۲درصد و در اقساط  ۲4ماهه پرداخت میشود
که دوره تنفس بازپرداخت اقساط تا اول خرداد ماه سال ۱4۰۰
تعیین شده است.

سال سوم
شمار 911

رشد مهاجرت با مزد منطقهای
جلسه تعیین دستمزد سال  ۱4۰۰برگزار شد که
یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در این نشست
تعیین دستمزد به صورت منطقهای بود.
شرط اجرای مزد منطقهای
در همین ارتباط ،عضو کانون عالی شوراهای
اسالمی کار اظهار کرد :جلسه اول بهعنوان جلسه
رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک
نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه
کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر ،کارفرما
و دولت برگزار شد .مباحثی مطرح شد و تشکلها
نظرات و انتقادات خود را بیــان کردند اما برای
رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی ،باید جلسات
بیشتری برگزار شــود .معموال تصمیمگیری به
جلسات نهایی و آخر سال کشیده میشود .فعال
باید روی دو مســاله تورم و سبد معیشت کارگر
که در ماده  4۱قانون کار ذکر شــده ،کار کنیم و
به جمعبندی برســیم تا معیارهای تعین حقوق
مشخص شود .علی اصالنی درباره مزد منطقهای
نیز به ایسنا ،افزود :در کشورهایی مثل ژاپن ،کانادا
و حتی ترکیه این طــرح را اجرا میکنند اما باید
توجه کنید که آنها در ابتــدا یک حداقل حقوق
تعریف کردهاند .در ادامه ،تصمیمگیری برای هر
نوع حقوق باالتر از حداقل مصوبشده در قانون
را به عهده کارگر و کارفرما گذاشتهاند آنهم در
شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت
حوزه کار و کارگر مشخص اســت .ما در کشور
قریب به  ۱۰میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم.
کارگرهایی که هیچکس بر حقــوق آنها نظارت

نمیکنند و همهشان از حداقل مزد تعیین شده
هم حقوق کمتری میگیرند .بعضیها ماهانه 7۰۰
یا  ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند .ما اگر حقوق
منطقهای تصویب بکنیم ،قابلیــت اجرایی این
طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان
کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل
مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن
باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر
و کارفرما بسپاریم .من نمیدانم چطور میتوانیم
شرکتهای بزرگی مثل سایپا و ایرانخودرو را با
یک مغازه کوچک در یک شهرســتان دور افتاده
مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک
کارخانه پتروشیمی یکســان است؟ .به گفته او،
فقط در صورتی که در قانــون ،پرداخت حداقل
حقوق به کارگر مصوب شود ،آنوقت میتوانیم
درباره مزد صنایع و مــزد منطقهای حرف بزنیم.
وقتی در مواردی یک کارگــر ماهانه  ۵۰۰هزار
تومان حقــوق میگیرد ،چطــور توقع حقوق
منطقهای داشته باشــیم؟ در کشور کره جنوبی
حقوق منطقهای اجرا میشــود اما این مساله را
در نظر بگیرید که آنجا فاصله قشر پایین و باالی
جامعه تا این حد زیاد نیست .عالوه بر این ،طرح
حقوق منطقهای مضرراتی هم دارد .به طور مثال
اگر ما حقــوق کارگر در تهــران را چهار میلیون
تومان و در یک استان جنوبی دو میلیون تومان
تعریف کنیم ،خب همه برای کار به تهران میآیند
و سیر مهاجرت زیاد میشود .جلوی این موضوع
را چطور باید بگیریم؟

سکه و طال

بورس
عنوان شاخص

درصد

تغییر

سکه

فروش (تومان)

خرید (تومان)

کل

-3/13

-43682/89

سکه تمام بهار قدیم

11400000

11300000

قیمت

-3/13

-11415/00

سکه تصویر امام

11720000

11670000

بازار اول

-3/45

-35143/22

سکه نیم بهار

6200000

6100000

بازار دوم

-2/71

-77105/19

سکه ربع بهار

4150000

4050000

صنعت

-3/49

-42714/36

سکه یک گرمی

2350000

2250000

 30شرکت

-3/71

-2581/54

هر گرم طالي  18عیار

1154249

1054892

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)

92828000

یورو اروپا

5164

پژو 207دندهای  +فرمان هیدرولیک

152237000

وانت زامیاد گازسوز(ساده)

199898000

پوند انگلیس

5771

5426

دالر کانادا

3314

2834

ام.وی.ام 315هاچبک(پالس)

420000000

چری تیگو )IE( 5

750000000

ام.وی.ام X33

562000000

دالر استرالیا

3257

2883

لیر ترکیه

567

559

5138

. .
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نهادهایباالدستی
دخالتنکنند!

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان اینکه نهادهای باالدســتی در
فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند،
گفت :نتیجه قیمتگذاری دستوری
در عرضههای بورسی ،متضرر شدن
سهامداران است .به گزارش سازمان
بورس و اوراق بهادار ،حسن قالیباف
اصل افزود :اقداماتی مثل قیمتگذاری
دستوری در حوزههایی همانند فوالد،
سیمان ،خودرو ،فشــار به نهادهای
بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و
… هرچند با انگیزه ارزشمند صیانت از
منافع مردم انجام میشوند اما نه تنها
در میدان عمل به نتیجه نمیرسند
بلکه به منافع سهامداران هم آسیب
میزنند .به گفته او ،تجربههای متعدد،
نشان داده اغلب محصوالت مشمول
قیمتهای دستوری در بورس ،راهی
بازار آزاد میشــوند و با قیمتهای
گزافی به فروش میروند و همه تفاوت
قیمتهای هنگفت ناشــی از خرید
بورسی این محصوالت و فروش آنها
در بازار آزاد ،به جیب واسطهها سرازیر
میشود.

جایگزینمنابع
ناپایداربودجه

رئیــس کمیســیون اقتصــادی
مجلس گفــت :در بودجــه ،۱4۰۰
درآمدهای حاصل از فــرار مالیاتی با
اجرای طرح جامع مالیاتی ،جایگزین
منابع ناپایدار میشــود .بــه گزارش
تسنیم ،محمدرضا پور ابراهیمی افزود:
در بودجه ســال آینده ،معافیتهای
مالیاتی بیشتر میشود و ما برنامهای
برای افزایش مالیات نداریم .او ادامه داد:
برنامهریزیهایصورتگرفتهدربودجه
برای شرایط رکود اقتصادی در جامعه
هدفگذاری شده است .پورابراهیمی
گفت:درالیحهبودجه،درآمدهایناشی
از مولدســازی ،جایگزین درآمدهای
غیرقابلاتکامیشود.رئیسکمیسیون
اقتصادی مجلس اظهار کرد :مجلس
در حوزه منابع بودجه سال آینده ،ورود
کرده و سعی میکند با درآمدهای در
دســترس ،کســری بودجه را جبران
کند .پورابراهیمــی درباره تعیین نرخ
دالر در بودجــه نیز گفــت :نرخ ۱۱
هزار و  ۵۰۰تومــان میانگین بین ارز
ترجیحی و نیمایی بوده و فقط یک عدد
محاسباتی است.

مالیاتبرمستغالت
افزایشنمییابد

ســخنگوی کمیســیون تلفیق
مجلس شــورای اســالمی گفت که
براســاس تصمیم کمیسیون تلفیق،
مالیات بر مســتغالت و اجاره در سال
 ۱4۰۰نســبت به ســال  99افزایش
نخواهد داشــت .به گزارش ایســنا،
رحیم زارع افزود :اولین جلسه بررسی
جزئیات الیحــه بودجــه  ۱4۰۰در
کمیسیونتلفیقباحضوردستگاههای
اجرایی برگزار شد .او ادامه داد :در این
جلسه مقرر شد مالیات بر مستغالت
و اجاره همانند ســالهای گذشته و
نسبت به سال 99افزایش نداشته باشد
و درآمد دولت ثابت باشد .نماینده مردم
آباده در مجلس یادآور شد :همچنین
مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی
و مالیات بر حقــوق به صورت پلکانی
که درخواســت مجلس بود ،مالیات
بر خودروهــای لوکــس و خانههای
خالی و کاهش نرخ تعرفههای ورودی
کاالهای اساسی برای بررسی بیشتر به
کمیتههایتخصصیرفت.

خبــــر

مصرف گاز از نقطه هشدار گذشت

ایسنا :سخنگوی شرکت ملی گاز گفت :در حال
حاضر میزان مصرف بخش خانگی و تجاری به ۵۸۱
میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته
حدود  ۲۰درصد افزایش داشــته اســت .محمد
عســگری ،با تاکید به اینکه برای تامین این میزان
گاز زحمت زیادی کشیده میشود و به نظر میرسد
که اکنون میزان مصرف گاز نقطه هشدار را نیز رد
کرده است ،اظهار کرد :در این شرایط مشترکان باید
به مدیریت مصرف توجه ویژهای داشته باشند .او با
اشــاره به تخصیص گاز به بخش نیروگاه و صنایع،
ادامه داد :بر اســاس میزان گاز موجود توافقاتی با
نیروگاهها و صنایع برای تخصیص گاز صورت گرفته
و پس از گذر از شرایط سرما که حدود یک ماه دیگر
طول میکشد شرایط به روال سابق بازمیگردد .به
گفته عسگری ،الویت اول تامین گاز بخش خانگی
و تجاری هستند.

تمدید پرداخت وام مسکن

آرمانملی :با موافقت اعضای کارگروه مقابله
با پیامدهای اقتصادی کرونــا زمان پرداخت وام
ودیعه مســکن تا پایان بهمن ماه تمدید شد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی
کرونا ،کارگــروه مقابله با پیامدهــای اقتصادی
کرونا در جلسه ســیوپنجم خود روز چهارشنبه
دهم دی ماه  ۱۳99موافقت کرد که بر اساس آن،
متقاضیانی که پیش از این مراحل ثبتنام تقاضای
خود را در ســامانه کارا تکمیل کردهاند ،تا پایان
بهمن ماه وام ودیعه مسکن را دریافت میکنند.
همچنین ،برای متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه
مسکن که اجاره آنها بدون حضور در بنگاه مبادله
شده ،مشاوران امالک موظف هستند با دریافت
حداکثر  ۲۵۰هزار تومان بــدون نیاز به دریافت
ارزش افزوده و با حضور موجر و مستاجر نسبت به
ثبت اجارهنامه و اخذ کد رهگیری اقدام کنند .این
مبلغ برای اجارهنامههایی که در بنگاه ثبت شده
اما کد رهگیری ندارند هزینه ثابتی معادل ۱۰۰
هزار تومان است.

ممنوعیت فروش طال

ایلنا :رئیس اتحادیه کشــوری طال و جواهر با
اشاره به افزایش تقاضا برای خرید نقره به جای طال،
گفت :فروش طالی کمتر از  ۱۸عیار در ایران ممنوع
است .ابراهیم محمدولی ،درباره وضعیت تقاضا در
بازار طال و جواهر اظهار کرد :دادوســتد در بازار در
هفته گذشته بســیار کُند بود و به دلیل نوسانات
بسیار زیاد قیمت طال و سکه ،شاهد کاهش تقاضا
در بازار هستیم .البته قبل از این موج رکود در هفته
گذشته ،به مدت ۱۰روز تقاضا برای خرید مصنوعات
طال باال رفته بود و خریدوفروش انجام میشــد .او
ادامــه داد :افزایش تقاضا بــرای خرید مصنوعات
طال به نفع تولید اســت و باعث حفظ اشغالزایی
در کارگاههای تولیدی میشود .محمدولی گفت:
عدهای با هدف حفظ سرمایه خود با توجه به افزایش
قیمت طال ،به سمت خرید طالی آبشده رفتند و
این باعث شد تقاضا برای مصنوعات طال به شدت
کاهش پیدا کند.

رشد سپردههای بلندمدت

آرمانملی :براساس ارقام اعالمی از سوی مرکز
آمار ،مانده سپردهها و تسهیالت پرداختی سیستم
بانکی در تابستان  ۱۳99به گونهای گزارش شده که
سرمایهگذاری بلندمدت در مدت مذکور ۱۲۰۸۲/۳
هزار میلیارد ریال بود؛ در حالیکه در تابستان ۱۳9۸
این رقم  ۱۰۲۳9هزار میلیارد ریال گزارش شده
و طی این مدت رشــد  ۱۸درصدی داشته است.
به گزارش پژوهشــکده پولــی و بانکی ،همچنین
درخصوص ســرمایه گذاریهای کوتاهمدت نیز از
تابستان  ۱۳9۸با رقم  6۲۰6هزار میلیارد ریال با
 ۲6/6درصد رشــد ،در تابستان سال جاری به رقم
 ۸64۱/۳هزار میلیارد ریال رسید .براساس این آمار
طی مدت مذکور مانده سپردههای قرضالحسنه
نیــز از  ۱۱۲7/9هزار میلیارد ریال با رشــد ۲۳/۵
درصدی در ســال جاری به  ۱7۰۵/۳هزار میلیارد
ریال رســید .مبلغ سایر ســپردهها نیز از تابستان
 ۱۳9۸با رقم  ۳۵۸هزار میلیارد ریال با رشد 46/۱
درصد ،در تابستان  ۱۳99به رقم  ۵۲۳هزار میلیارد
ریال رسید.

سهام عدالت ارزان شد!

تسنیم :روند کاهشــی ارزش سهام عدالت
تحت تاثیر روند کاهشــی بازار سرمایه کماکان
ادامه دارد؛ بهگونهای که نسبت به باالترین رکورد،
حدود  ۱7میلیون تومان ارزانتر شده است .روند
کاهشــی ارزش ســهام عدالت تحت تاثیر روند
کاهشــی شــاخص بورس کماکان ادامه دارد تا
جاییکه در پایان هفته گذشته ارزش سهام عدالت
یک میلیون تومانی به  ۲۱میلیــون و  7۰۰هزار
تومان ،ارزش سهام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی به ۱۱
میلیون و  ۵۲۰هزار تومان و ارزش سهام عدالت
 49۲هزار تومانی به  ۱۰میلیون و  6۵۰هزار تومان
کاهش یافت .در اوج شاخص بورس ،ارزش سهام
عدالت یک میلیون تومانی در باالترین رکورد به
باالی  ۳۸میلیون تومان هم رســیده بود و ارزش
سهام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی رکورد باالی ۲۰
میلیون تومان را هم زده بود .دارندگان ســهام
عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام
خود انتخاب کردهاند میتوانند با مراجعه به سامانه
 www.sahamedalat.irاز ارزش روز سهام
خود آگاهی یابند.

خبـــــر

ریزش شاخص کل
بازار سرمایه نخســتین روز هفته جاری را با
چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل این بازار بیش
از  4۳هزار واحد کاهش یافت .به گزارش ایســنا،
شاخص کل بورس دیروز با  4۳هزار و  6۸۲واحد
کاهش رقم یک میلیون و  ۳۵4هزار واحد را ثبت
کرد .شــاخص کل با معیار هموزن نیز با ۸۵۳9
واحد کاهش به رقم  4۵۵هزار و  ۱6۸واحد رسید.
روز شــنبه یک میلیون معامله با ارزش  ۸6هزار
و  ۵۱9میلیارد ریال انجام شد .ملی صنایع مس
ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی
خلیجفارس ،ســرمایهگذاری تامین اجتماعی،
معدنی و صنعتی گلگهر ،سرمایهگذاری نفت و
گاز و پتروشــیمی تامین و پاالیش نفت اصفهان
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند .شاخص کل فرابورس هم با ۵۰۳
واحد کاهش در رقم  ۱9هزار و  ۲۲۲واحد ایستاد.
در این بازار یک میلیون معامله به ارزش  ۸4هزار و
 ۳6۵میلیارد ریال انجام شد.
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شماره911

گزارش میدانی «آرمانملی» از بازار موبایل؛

قيمتقطعاتسربهفلکكشيد

ویترین مغازهها از ترس سارقان جمع شد فروشندگان توصیه به خرید گوشی دست دوم میکنند کلیه خود را بفروشید گوشی بخرید!
آرمانملی -محمدمیالد عبداللهی :قیمتها در بازار موبایل باالخص در برندهای پرطرفداری همچون آیفون و سامسونگ به اندازهای باالست که مردم دیگر توانایی خرید گوشی نو ندارند و خیلی از
فروشندگان هم در مواجهه با آنها و مشاهده میزان نقدینگی توصیه به خرید گوشی دست دوم میکنند .از طرفی قیمت قطعات برای تعمیرات هم سر به فلک میکشد و خیلی از مردم در صورت ایجاد
مشکل یا خرابی گوشی قید تعمیر آن را میزنند .این در حالی است که یکی از فعاالن بازار موبایل در گفتوگو با خبرنگار «آرمانملی» میگوید ،نرخ همین گوشیهای دست دوم بازار بهعنوان مثال در
برندی همچون آیفون به باالی هفت میلیون تومان میرسد و در عین حال هیچ تضمینی نیست که این گوشیها تا چه زمانی و با چه کیفیتی کارایی داشته باشند .بسیاری از آنها همچنین از ترس سرقت،
گوشیهای گرانقیمت را در معرض دسترس عموم قرار نمیدهند.

کاهش نرخ سکه
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید
دیروز بــا کاهش  ۸۰هزار تومانی قیمت نســبت
به روز پنجشنبه گذشته  ۱۱میلیون و  7۲۰هزار
تومان معامله شــد .به گزارش ایرنا ،ساعت  ۱4و
 ۲۵دقیقه روز شنبه ،ارزش سکه تمام بهار آزادی
طرح جدید بــه  ۱۱میلیــون و  7۲۰هزار تومان
رسید ،ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در
مقابل  ۱۱میلیــون و  4۰۰هــزار تومان معامله
شد .همچنین نیمسکه بهار آزادی شش میلیون
و ۲۰۰هزار تومان ،ربع سکه چهار میلیون و ۱۵۰
هزار تومان و سکه یک گرمی به دو میلیون و ۳۵۰
هزار تومان مبادله شد .عالوه بر این ،در بازار طال نیز
نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و۱۵4
هزار تومان و هر مثقــال طال به بهای پنج میلیون
تومان رســید .اونس جهانی طال نیــز به قیمت
یکهزار و  ۸9۸دالر و  ۵۰سنت فروخته شد.

تخفیف ۱۰۰درصدی برق
معاون هماهنگی توزیع توانیــر گفت۱۸4 :
میلیــارد تومان پــاداش به مشــترکان خانگی
کممصرف برق در ســال جاری تعلق گرفت؛ در
حالیکه ســال گذشــته این میزان پاداش ۱۰6
میلیارد تومان بوده اســت .به گزارش شــرکت
توانیر ،غالمعلی رخشانیمهر ،در حاشیه نشست
با مدیرعامــل و کارکنــان توزیع نیــروی برق
سیستانوبلوچستان ،افزود :همچنین مشترکان
کممصرف بخــش کشــاورزی و صنعتی 4۸۱
میلیارد تومان پــاداش دریافــت کردند که این
رقم سال گذشته  ۳۵۰میلیارد تومان بوده است.
مشترکان برق در بخشهای صنعتی ،کشاورزی،
اداری ،تجاری و خانگی میتوانند با مشــارکت
در طرحهای مدیریــت مصرف بــرق از پاداش
خوشمصرفی بهرهمند شوند .او به طرح برق امید
نیز اشاره و اظهار کرد :طرح برق امید ،با هدف تغییر
نگرش مصرفکنندگان بخش خانگی به استفاده
صحیح از منابع انرژی و حفظ محیطزیســت با
استفاده از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده است.
در این طرح ،مشترکان برق به تناسب مشارکت
از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا  ۱۰۰درصد
تعرفه برق بهرهمند میشوند.

تولید حالل پنتان
معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان
خبر داد :این شرکت موفق به تولید حالل پنتان
با خلوص بــاالي  99درصد و بــا ظرفیت ۱۰۰۰
بشکه در روز شده است .با تولید این محصول که
بهعنوان محصولي سبز شناخته میشود ،عالوه بر
رفع نیازهاي کشــور ،امکان صادرات آن به خارج
از کشور نیز وجود دارد .علیرضا جعفرپور با اشاره
به عاريبودن پنتان تولیدي پاالیشــگاه اصفهان
از ترکیبات آروماتیکي ،الفینــي و گوگردي ،این
محصول را محصولي سبز و دوستدار محیطزیست
معرفي کرد و اذعان داشــت :خلــوص پنتان در
این محصول بیــش از  99درصــد خواهد بود و
نسبت نرمال پنتان به ایزوپنتان در این محصول
مطابق با استانداردهای روز دنیاست و با توجه به
قابلیتهایي که در فرآیند تولید این محصول وجود
دارد ،نســبت ترکیبات ایزوپنتان به نرمال پنتان
متناسب با نیاز همه صنایع ،قابل تنظیم است.

از سرگیری احداث کمربندی
مدیرکل راهوشهرســازی اســتان اصفهان
خبر داد :عملیات ســاخت و تکمیل کمربندی
خمینیشــهر بهعنوان یکــی از طرحهای مهم
راهسازی اســتان اصفهان ،بهزودی از سرگرفته
میشود .علیرضا قاریقرآن ،به همراه معاونان این
اداره کل ،شنبه یازدهم دیماه  ۱۳99در محل
فرمانداری خمینیشهر با نماینده منتخب مردم
و فرماندار این شهرستان دیدار کرد .در این جلسه
ضمن بررسی طرحهای عمرانی و اجرایی حوزه
راهوشهرسازی این شهرستان جهت رفع موانع،
راهکارهایی ارائه شــد .او پس از بازدید میدانی
در نشستی مشترک با بیان این مطلب که یکی
از ماموریتهای جدی دولت خدمترســانی به
مردم است ،به محدودیتها و چالشهای موجود
در روند پروژههای راهسازی اشاره کرد و گفت :با
همدلی و وحدت مسئوالن در ارگانهای مختلف
میتوان موانع اجرایی طرحهای این شهرستان را
مرتفع کرد که این امر توســعه خدمترسانی به
مردم را در پی دارد.

اقتصـاد

قیمتها در بازار موبایل همچنان به شکل عجیبی باال است و
خیلی از خریداران در شرایط فعلی تمایل و یا توانایی خرید ندارند،
به عبارت دقیقتر پس از گران شــدن نرخ ارز قیمت گوشیهای
موبایل هم در پنج ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰درصد افزایش یافت.
این در حالی است که انتظار میرفت با کاهش نرخ دالر ،روند افت
قیمت گوشی هم ادامهدار باشــد ،اما اکنون باالخص در روزهای
پایانی پاییز و اوایل زمستان باز هم موجی از گرانی بازار تلفن همراه
را در بر گرفت.
گوشی نو کمتر از 5میلیون تومان نیست
مدتهاست بسیاری از مردم با مشاهده قیمتهای فعلی موبایل
قید خرید گوشی نو را میزنند و حاضرند تا از اندوخته خود مراقبت
کنند تا مبادا وسیله الزم و مورد نیاز آنها خراب شود و ناگزیر مبلغ
باالیی را برای خرید مجدد آن هم در شــرایط اسفناک اقتصادی
فعلی پرداخت کنند .به عبارت دقیقتر اکثر مردم در شرایط کنونی
توانایی پرداخــت میلیونها تومان پول را ندارنــد و از یک طرف
قیمت قطعات برای تعمیرات موبایل نیز به شکل افسارگسیختهای
باالست .به عالوه این مساله مدتهاست از سوی فعاالن این بازار

عنوان شــده و خیلی از متقاضیان خرید و تعمیرات گوشیهای
موبایل با جنبه طنز اذعان کردهاند ،اکنون برای خرید گوشی خوب
که کارایی قابل قبولی داشته باشد ،الزم است تا شخص کلیه خود
را بفروشد! این در حالی اســت که بر اساس گزارشهای میدانی و
طبق گفته چند تن از فعاالن این بــازار ،موبایل با قیمت کمتر از
پنج میلیون تومان در بازار موجود نیست و گوشیهای به مراتب
بیکیفیت نیز در همین حدود قیمتگذاری میشوند .همین عاملی
است تا بســیاری از مردم ،اقدام به خرید گوشیهای دست دوم و
کارکرده یا تعمیری کنند که مشخص نیست پس از آن هم باید چه
مقدار هزینه برای تعمیر و قابل استفاده بودن آن متحمل شوند.
باید متذکر شد ،نرخ گوشیهای موبایل با برندهای مطرح به شکل
عجیبی سرسامآور است ،بهعنوان مثال قیمت آیفون  ۱۲پرومکس
در بازار فعلی از  ۵۰تا  6۰میلیون تومان متغیر است و قیمت لوازم
جانبی و قطعات این برند پرطرفدار هم آنقدر باالست که برای برخی
حتی صرفه اقتصادی به منظور تعمیر هم ندارد .این مساله برای
سایر برندهای پرطرفدار همچون سامسونگ هم صدق میکند ،به
طوریکه نوت  ۲۰از  4۳میلیون تومان به باال قیمتگذاری میشود

و سایر محصوالت متوسط و با کیفیت این گروه هم کمتر از نه یا ۱۰
میلیون تومان معامله نمیشود .این در حالی است که هزینه برای
پرداخت یک گوشی دســت دوم آیفون که چهار در سال گذشته
تولید شده در خوشــبینانهترین حالت ،حداقل به شش یا هفت
میلیون تومان میرسد .همانطور که اشاره شد ،در شرایط کنونی،
بازار گوشیهای دست دوم رونق بیشــتری یافته و فروشندگان
موبایل هم ناگزیرند تا در اولین تماس با مشتری و مشاهده میزان
نقدینگی ،به او پیشنهاد خرید گوشی دست دوم بدهند .شایان ذکر
است یکی دیگر از مواردی که در گزارش میدانی اخیر تعجببرانگیز
بود ،آن است که چند وقتی اســت خیلی از فروشندگان از ترس
سرقت ،گوشیهای  4۰میلیون تا  6۰میلیون تومان را از ویترین
جمعآوری میکنند و آنها در معرض دسترسی آسان قرار نمیدهند.
یکی از فعاالن این بازار در گفتوگویــی با خبرنگار «آرمانملی»
میگوید که ظرف دو روز گذشته دو فقره سرقت گوشی آیفون نو
اتفاق افتاده و متحمل زیان  ۱۰۰میلیون تومانی شده است .با تمامی
این اوصاف پیشتر گفته میشد ،با افت قیمت ارز میتوان انتظار
داشت ،روند کاهشــی در بازار موبایل و تلفن همراه هم ادامهدار
باشد ،اما اکنون نه تنها کاهش چندانی در بازار مشاهده نشده است،
بلکه قیمتها به جز در چند برند نه چندان مطرح ،در گوشیهای
پرطرفدار بازار هیچ تغییر خاصی را بــه خود ندیده و برخی از آنها
همزمان با بالتکلیفی بازار ارز گرانتر هم شده یا نسبت به یک ماه
گذشته ثابت مانده است .برهمین اساس و طبق گزارش میدانی
و گفتوگو با فروشندگان ،برخی گوشــیهای پرطرفدار در حال
حاضر با این قیمتها معامله میشوند ،سامسونگ گلکسی نوت
 ۲۰از  ۲6میلیون تا  ۳۰میلیون تومان و همین مدل با عنوان الترا
از  4۰میلیون تا  4۵میلیون تومان فروخته و به عالوه گلکسی اس
 ۲۰هم حدود  ۲۲میلیون تومان قیمتگذاری میشود ،همچنین
آیفون پرو  ۱۲نیز از  4۵میلیون تا  6۰میلیون تومان و آیفون  ۱۲هم
معمولی نیز حدود  4۰میلیون تومان فروخته میشود .اضافه بر آن
آیفون  ۱۱پرو نیز اختالف قیمت چندانی با موارد ذکر شده ندارد
و حدود  ۳۵میلیون تا  4۰میلیون تومان معامله میشود .یکی از
دیگر از برندهایی که ظرف چندماه اخیر افزایش قیمت محسوسی
به خود دید ،شیائومی است ،بر همین اساس قیمت گوشی رد می
 9حدود نه میلیون تومان است و هواوی ۵G ۳۰E Pro Mate
در حال حاضر  ۲6میلیون تومان به فروش میرسد .گفتنی است
تفاوت جزئی قیمت گوشیهای عنوان شــده ،بر حسب کارایی،
حافظه ،رنگ و چند عامل دیگر خواهد بود.

رئیساتحادیهمشاورانامالک:

فروشندگانمسکنتخفیفمیدهند،کسینمیخرد!

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیــان اینکه هماکنون
فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند ،گفت :نرخهای
پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از  ۱۰میلیون تومان در هر
متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما میبینیم که عدهای
بساز و بفروش عنوان میکنند نرخها پایین نیامده ،معلوم است
که اینها نفع دارند .مصطفیقلی خسروی در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :قیمت مسکن در تهران  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش یافته
و آمار افت  ۱/۱درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره
بازار مسکن صحبت میکنم .او افزود :بعضی بساز و بفروشها
یا بخر و بفروشها میگویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره باال
میرود که معلوم است نفع دارند .فروشندهای که تا دو ماه قبل
آپارتمانش را متری  ۵۵میلیون نرخگذاری کرده بود ،حاال 4۵
میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمیخرد .آن وقت بعضی
سازندگان و فروشندگان میگویند قیمت پایین نیامده است.
عدهای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک
میکنند .این اشتباه است؛ بگذاریم کســانی که خانه ندارند
مقداری نفس بکشند .رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان

اینکه تعداد فروشندهها چند برابر خریداران است ،تصریح کرد:
متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و
خانهشان باال برود اما در نظر نمیگیرند که تورم به سود هیچکس
نیست .خسروی ،نیاز کنونی بازار مسکن را آرامشبخشی دانست
و گفت :همه مسئوالن ،فعاالن بخش مسکن و مردم باید از ارائه
اخباری که التهاب در بازار مســکن ایجاد میکند بپرهیزند.
نفع خریداران باید در اولویت باشد .اگر متقاضیان واقعی توان
خرید نداشته باشند هیچ سازندهای سود نمیکند .خوشبختانه
قیمتهای کذایی محو شده و بازار به ســمت ثبات و کاهش
قیمت پیش میرود.
انتقاد از بازگشت قیمت به آگهیها
او با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا قیمت
مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشــاهده شود ،گفت :از
اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و بهموقع جلوی
درج قیمت مســکن و خودرو در ســایتها را گرفت ،نرخهای
کاذب بهتدریج حذف شد .اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا
کنون باال رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز ،طال

و حاملهای انرژی است .نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند
که علت افزایش قیمت چه بوده است .رئیس اتحادیه مشاوران
امالک تاکید کرد :اینکه فعاالن کسبوکارهای مجازی عنوان
میکنند عدم درج قیمت ،شــفافیت را از بــازار میگیرد یا از
اردیبهشت تا کنون قیمتها باال رفته ،دلشان برای خریداران
مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان
اهمیت دارد .اگر قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره
شاهد نرخهای کذایی و آگهیهای بدون هویت باشیم .خسروی
به ماده  ۸۰قانون نظام صنفی نیز اشــاره و خاطرنشــان کرد:
طبق مــاده  ۸۰قانون نظام صنفی ،صدور پروانه کســب برای
اماکن با کاربری اداری ،تجاری و کارگاهی بالمانع است .ما به
دفاتر امالک که در اماکن اداری قــرار دارند مجوز میدهیم و
شهرداری مزاحمت ایجاد میکند .در سه دوره شهرداری آقایان
احمدینژاد ،قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمیشود.
این در حالی است که هر ســه این عزیزان در مجلس ،دولت و
شهرداری حضور داشتهاند .انتظار این است که قانون از طرف
مسئوالن ،محترم شمرده شود.

تعاونیها ناکام بزرگ واگذاریها!

در آستانه تدوین بودجه  ۱4۰۰و برنامه هفتم توسعه ،توجه بیش
از پیش به ظرفیتهای بخش تعاون کشور و افزایش سهم تعاونیها
در فرایند واگذاریها امری الزم و ضروری اســت .غالمحســین
حسینینیا ـ مشــاور اتاق تعاون ایران ،با بیان این مطلب به ایسنا
گفت :تعاونیها بهترین سازوکار ســپردن امور به افرادی هستند
که آمادگی انجام آن را دارند و میتوانند در صورت توجه جدی به
این بخش و بهکارگیری ظرفیتهای آن نقشآفرینی موثری در
اقتصادملی داشته باشــند .او توزیع عادالنه ثروت ،ایجاد اشتغال،
محرومیتزدایی ،رفع تبعیض ،ارتقای قــدرت خرید مردم و رفاه
اجتماعی ،خوداتکایی در تولید و فعالکردن ظرفیتهای اقتصادی
را از کارکردها و ویژگیهای بخش تعاون برشــمرد .حســینینیا
تصریح کرد :بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به
تاکیدات مقام معظم رهبری بر بخش تعاون و توجه به مستندات
و منویات سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی و سایر اسناد
فرادستی توسعه کشور ،شــرایط آرمانی و منحصربهفردی برای
توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که این امر در سایه توجهات
عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون میتواند
رسالت تاریخی بخش تعاون را به انجام رسانده و ارائهدهنده الگوی
برتر تعاون مبتنی بر ارزشهای اصیل اســالم به جهانیان باشد.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران به مقایســه بخش تعاون در طول
برنامههای پنجم و ششم توسعه پرداخت و گفت :در برنامه پنجم
توسعه ضمن تعیین هدف کمی افزایش ســهم بخش تعاون در
اقتصاد ملی ،رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار
گرفته است .به موجب ماده  ۱۲4قانون برنامه پنجم ،سهم بخش

تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه به  ۲۵درصد برسد.همچنین
افزایش سهم تعاونیها در بازار پولی از طریق فراهمکردن تسهیالت
الزم جهت صدور مجوز فعالیت موسســات مالی و پولی ،افزایش
ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری
تعاون و واگذاری تصدیگریها به  ۱۵درصد پیشبینی شده است.
او با بیان اینکه توجه به بخش تعاون در برنامه ششم بسیار کمرنگ
بوده است ،اظهار کرد :در حالیکه در برنامههای قبلی از جمله برنامه
پنجم توسعه ،حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته
بود اما در برنامه ششم توسعه عمال بند یا محور خاصی به توسعه
بخش تعاون اختصاص نیافت و تالشهای تعاونگران برای تنفیذ
احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششــم هم به
جایی نرسید .به گفته مشاور رئیس اتاق تعاون ایران ،در حالیکه
بانک توسعه تعاون براساس سیاستهای ابالغی اصل  44تاسیس
شده اما سرمایه آن کمتر از دو درصد سرمایه سیستم بانکی است و
با چنین سرمایهای نمیتوان ایجاد تحول در بخش تعاون را انتظار
داشت.حسینینیا تصریح کرد :اعضای تعاونیها ،اقشار متوسط و
ضعیف جامعه هستند که توان باالی مالی ندارند و بهطور طبیعی
نیازمند حمایت دولتی و سیستم بانکی هســتند لذا دولت برای
ایجاد اشتغال و رفاه و تامین مسکن آحاد جامعه باید از ظرفیتها
و قابلیتهای تعاونیها بیش از پیش استفاده کند .به گفته رئیس
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،اســتفاده از بستر تعاونیها
موجب حذف واسطهها و کاهش هزینهها شــده و انسجام ملی و
اجتماعی را افزایش میدهد .او تعاونیها را ناکام بزرگ واگذاریها
دانســت و گفت :برخالف بند «چ» سیاســتهای کلی اصل ،44

بخش تعــاون در جریان واگذاریها بینصیــب ماند به نحویکه
با بیاعتقادی ،کممحلی و مانعتراشــی متولیان خصوصیسازی
نسبت به بخش تعاون ،واگذاری قابل توجهی به این بخش از اقتصاد
ملی صورت نگرفت .مشاور اتاق تعاون ایران در پایان ابراز امیدواری
کرد :در آستانه تصویب قانون بودجه سال  ۱4۰۰و تدوین برنامه
هفتم توسعه ،توجه بیشتری به بخش تعاون کشور صورت گیرد
و بیمهریها و کمکاریهایی که به این بخش از اقتصاد ملی وارد
شده تا حد امکان جبران شود.

گفــتوگـــو
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حسینسلیمی
درگفتوگوبا«آرمانملی»:

بانک مرکزی
منبع خلق پول است

وامهایکوتاهمدتبهتولیدآسیبمیزند

آرمانملی -محمدسیاح :نقدینگی آفت اقتصاد ایران است
و در سالهای اخیر نبود سیاستهای تشویقی برای هدایت آن به
سمت تولید ،سبب رشد نرخ تورم شده است .تورمی که در اقتصاد
بیمار ایران مشکالت عدیدهای را ایجاد کرده و در این راه بانکها و
سیاستهای پولی بیتاثیر نبوده است .بسیاری از کارشناسان هم
بر این موضوع اذعان دارند که تغییر معادالت اقتصادی و تاریک
بودن آینده اقتصادی کشور باعث شده تا روشهای رسیدن به سود
تغییر کند .در همین زمینه «آرمانملی» گفتوگویی با حسین
سلیمی ،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و کارشناس ارشد
بانکی ،داشته که در ادامه میخوانید.
آیا بانکها و بهویــژه بانکهای خصوصی در زمینه
خلق پول نقشی دارند؟
بهنظرم ایجاد نقدینگی یا خلق پول از بانک مرکزی شــروع
میشود و خود بانکها این کار انجام را نمیدهند ،آنها پول را امانتی
میگیرند و آن را به شکل تسهیالت پرداخت میکنند ،بنابراین
خود بانکها در خلق پول نه ذینفع هستند و نه مبتکر آن .عمال
خلق پول ،پایه پولی و نشر اسکناس در اختیار بانک مرکزی است.
کاری که بانکها میکنند این است که آن پول را دریافت میکنند
که اگر به ســمت تولید برود مورد استقبال عمومی و تایید همه
جامعه و کشور است ،چراکه میتواند باعث رشد اقتصادی شود،
ولی اگر به سمت کارهای متفرقه و غیرتولیدی برود آنگاه به رشد
اقتصادی نمیرســیم .بانکها مقدار ناچیزی میتوانند از بانک
مرکزی قرض بگیرند و این به صورت دائمی نیست که متکی به
این روش شوند تا بتوانند مدتدار آن را دریافت کنند .معموال این
پول را به صورت پنج روزه و برای جبران موازنه تراز و کســری از
بانک مرکزی استقراض و آن را بازپرداخت میکنند.
گفته میشــود که بانکها به بخش بنگاهداری وارد
شدهاند ،آیا این حضور بانکها در بخش بنگاهداری هم به
موضوع خلق پول منجر میشود؟
این حضور به شدت یافتن رشــد تورم منجر میشود ،چراکه
اصل این است که سپرده به ســمت تولید برود تا رشد اقتصادی
ایجاد و تــورم را کاهش دهد ،اما وقتی این پــول به جایی غیر از
تولید برود و در جاهایی غیر اقتصادی مصرف میشود که نقشی
در رشد اقتصادی ندارد ،نمیتوانیم منتظر رشد باشیم .بنابراین
عمال در وظایف بانکی اهمالکاری صورت گرفته اســت چرا که
مهمترین وظیفه بانکها دریافت سپرده مردم و انتقال آن به تولید
از طریق سیستم بانکی است تا رشد اقتصادی ایجاد شود و از آن
سود دریافت کنند .بنگاهداری بانکها باعث بروز مشکل تورم و
همچنین کاهش ارزش ســرمایه بانکی میشود که سالهاست
دچار آن شدهایم .تعداد زیادی از بانکها بعد از انقالب و حدود دو
دهه گذشته برای مطابقت با تورم بهرههای باالیی میگرفتند و
برای تامین این بهره پولها را به بخشهایی پرداخت میکردند که
بتوانند بهره باالتری بگیرند که آن هم عمال در کارهای اقتصادی
نبود .خرید زمین هم اقتصادی اســت ولی به دلیل خواب پول،
ارزش افزوده ایجاد نمیکند.
مقامات قضائی از ایــن موضوع اطالع دادهاند که
برخی از بانکهای خصوصی با دادن و گرفتن چندباره
وامهای چند ده میلیارد تومانی باعث تخلفاتی در حوزه
مالی و بانکی شــدهاند ،این اتفاقات چقدر به اقتصاد
آسیب میزند؟
ما در کل سیستم این مشکل را داریم چراکه بانکهای تجاری
منهای دو یا سه بانک مانند کشاورزی و صنعت و معدن وامهای
طوالنیمدت برای پروژهها میدهند و وامهای کوتاهمدت پرداخت
میکنند .گاهی اوقات بانکهای خصوصی چون نمیتوانند وام پنج
ساله پرداخت کنند اینجا مشکل ایجاد میشود و به همین دلیل
یک ســاله پرداخت میکند و پایان سال آن را تمدید میکنند و
این روند ادامه مییابد تا پروژه تمام شود یا تسهیالت را بازدریافت
کنند .یکــی از ایرادات سیســتم بانکی ما هم این اســت که ما
بانکهایی که بتوانند تسهیالت پنج ســاله یا  ۱۰سال پرداخت
کنند نداریم تا کسی که وام میگیرد بتواند پروژه را راهاندازی و
بعد از آن بازپرداخت کند .ولی عمال از این بانکها وام میگیرند
و یک ساله سررسید میشود و دوباره آن را تمدید میکنند و این
کار ادامه پیدا میکند.
این مشــکالت ناشــی از نظــام تصمیمگیری در
بانکهاست که نمیتوانند وامهای طوالنیمدت بدهند؟
بانکها نمیتوانند وامهای طوالنیمــدت بدهند آن هم به
این دلیل که نمیدانیم بهره بانکها یا تورم چطور پیش خواهند
رفت .بعد از انقالب نرخ سود بانکی از هشت تا  9درصد شروع شد
و به  ۲7و  ۲۸درصد رسید و اگر بانکی  ۱۰ساله هشت درصد وام
بدهد به دلیل تورمی که در کشور وجود دارد ،متضرر میشود.
به همین دلیل وامهای کوتاهمدت را یکساله میدهند که سال
بعد بتوانند در سررســید آن که  ۱۸درصد است ،به  ۲۰درصد
و بعد به  ۲۲درصد افزایش دهند .بــه همین دلیل هم بانکها
نمیتوانند به دلیل تغییرات و بیثباتــی اقتصادی اتفاقات ۱۰
ســال آینده را پیشبینی کنند .قبل از انقالب وام  ۱۰ســاله با
سود هفت و هشت درصد پرداخت میشد چون تورم هم همین
میزان بود .این تورم است که بانکها را نیز بالتکلیف کرده تا وارد
کارهای صنعتی شــوند که بتوانند وام بگیرند ،مواد اولیه وارد
کنند ،محصولی را بسازند و آن را صادر کنند و پول بانک مرکزی
را بدهند ،اما این روند زمانبر است و چند سالی طول میکشد؛ به
همین دلیل وامهای شش ماهه میدهند و سپس هر شش ماه
تمدید میکنند.
تاثیر تمدید این وامها در اقتصاد کشور چیست؟
این اتفاق اثر منفی برای دریافتکننــده وام دارد ،چراکه در
بالتکلیفی به ســر میبرد که آیا میتواند در سررسید این وام را
پرداخت کند یا نه ،ولی اگر صنعتگر بتواند وام پنج ساله با بهره
 ۲۰درصد بگیرد ،می تواند محاســبه کند که آیا میتواند از پس
بازپرداخت این وام برآید یا نه .بعد از آن میتواند روی پروژه تمرکز
کند که آیا با این وام میتواند مواد اولیه وارد و محصولی تولید کند
و نیازهایش را بررسی و بازده را ببیند که بتواند وام  ۲۰درصدی
بگیرد و آن را بازپرداخت کند .ولی چون وامها کوتاهمدت است
نمیتواند چنین اقدامی کنــد .این بالتکلیفی در صنعت و تولید
اثرات منفی دارد چون دادن نرخ شــش ماهه خیلی ســختتر
اســت تا اینکه بهره یک ساله یا دو ســاله یا حتی طی پنچ ساله
بازپرداخت شود.
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سیاسـی
یـــادداشت

قانون چیست؟
کوروش الماسی
محققوپژوهشگر
با وجود داشتههای ملی در عرصههای گوناگون مثال؛ منابع ،ذخایر،
موقعیت ژئوپلیتیک عالی ،جوانان دارای تحصیالت آکادمیک در سطوح
گوناگون ،شهروندان میهندوست و ،...وجود این همه چالشهای اجتماعی
و ملی که برآیند مستقیم ناکارآمدی مدیریت کالن میباشد ،غیرعقالنی
و غیرقابل توجیه است .بسیاری از دغدغهمندان میهندوست ،پیوسته
تالش کرده و میکنند تا انبوه چالشها را از زوایای گوناگون درک و
تبیین کنند و راهکارهای کمهزینه و کاربردی برای حل و فصل انبوه این
چالشها را ارائه دهند .این موجز تالش دارد تا به یکی از ریشهایترین
دالیل وجود انبوه چالشهای اجتماعی و ملی اشارهای کلی و مختصر
داشته باشد .به باور نگارنده ،فقدان درک غیر کاربردی از چیستی و
کارکرد پدیده قانون(قوانین ،قانون اساسی) میان برخی صاحبمنصبان
و سیاستورزان ،یکی از اصلیترین بسترهای ایجاد انبوه چالشهای
اجتماعی و ملی در عرصههای گوناگون میباشد .تبیینی کلی از درک
غیرکاربردی از «ژنتیک قانون» با پرسش قانون چیست؟ ارائه میشود.
نظام مدیریت کالن سیاسی ،تجسم مادی مفهوم قانون به عنوان یک پدیده
ذهنی حاکی از لزوم مدیریت ،کنترل و نظاممند کردن رفتار انسانها
(اعضای تحت حمایت حکومت ،شهروندان) در راستای تحقق اهداف
فردی ،گروهی یا ملی است .به بیانی ،قوانین محصول درک ،تشخیص
و تحلیل عینی شرایط زیست انسانها(شهروندان) میباشد .به تعبیری
قوانین ،مواد چسبندهای هستند که اجزای ساختار زیست اجتماعی یا
مدنیت را به هم پیوند میدهند .جنس یا ژنتیک پدیده قانون در جهان
معاصر ،درک جمعی انسانها (شهروندان) پیرامون لزوم رفتار و همکاری
شفاف و قابل پیش بینی در راستای تحقق اهداف جمعی(ملی) به منظور
برآوردن انواع نیازهای مشترک جمعی می باشد .قوانین(قانون اساسی)
تجسم درک جمعی که ساختار مدیریت کالن تبلور عینی و عملی آن
است ،میباشد .در قرون پیشین قانون(قوانین) مترادف یا نمود ارادهها و
توسط شمشیر پاسداری (نگهداری و اعمال) میشد .اما در جهان معاصر
که عصر روشنگری در اروپا(دوران پیشرفتهای علمی به ویژه در علوم
انسانی و علوم اجتماعی) ،نقطه عطف آن بود ،قانون مترادف با فهم جمعی
انسانها که توسط صندوقهای آرا پاسداری میشود ،جایگزین شد .به
عبارتی ،توسعه علوم انسانی و علوم اجتماعی در عصر روشنگری به مثابه
عامل «جهش ژنتیکی فهم» انسانها از چیستی و کارکرد قانون ایفای
نقش کرد .بنابراین ،قانون(حاکمیت قانون مبتنی بر قانون اساسی) به
عنوان درک مصالح و منافع جمعی(ملی) ،برجسته و بنیادیترین ویژگی
حکومتهای کارآمد در جهان بعد از عصر روشنگری شد .اگر تفکیک
«قانون به مثابه اراده» و «قانون به مثابه فهم» را عقالنی و کاربردی تصور
کنیم ،بیشک میتوان ادعا کرد که ریشه بیشتر چالشهای اجتماعی و
ملی «تقابل میان قانون به عنوان اراده و قانون به عنوان فهم(خرد) جمعی»
است .اگر این ادعا عقالنی و کاربردی تلقی شود ،همه دلسوزان سرنوشت
ایران باید سازوکاری برای تمکین قانون به مثابه ارادهها در مقابل قانون
به مثابه خرد جمعی ایجاد کنند .به گواه سرتاسر تاریخ جوامع ،قانون به
مثابه ارادهها الجرم منجر به ناکارآمدی(فساد ،آشفتگی ،انواع اختالفات
و تضادهای سیاسی و اجتماعی و )...حکومتها و تدریجا به آرشیو تاریخ
خواهد پیوست .اگر تبیین کلی و مختصر فوق از چیستی ،کارکرد و ژنتیک
«قانون» ،عقالنی و کاربردی تلقی شود ،آنگاه میتوان ادعا کرد که عملکرد
مجلس از جمله در مورد «اصالح قانون انتخابات» ،مصداق آشکار «قانون
به مثابه ارادهها» و نه «قانون به مثابه خرد جمعی» است .عدم شناخت
برخی سیاست ورزان و صاحب منصبان از «ژنتیک قانون» در جهان معاصر
و توسعه یافته ،بستر این حقیقت نامطلوب است که این دسته از سیاست
ورزان و صاحب منصبان نمیدانند که برخالف قرون پیشین ،قوانین(قانون
اساسی) ابزاری نیست .بنابراین ،بیشک ،میتوان ادعا کرد ،که کارآمدی و
پایداری هر حکومتی در جهان معاصر منوط به حکمرانی مبتنی بر «قانون
به مثابه تجسم خرد جمعی» و نه «قانون به مثابه ارادهها» است.

دریچـــــه

در مکتب حاجقاسم از جنگ استقبال نمیشود
معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه ایران با حضور در
برنامه تلویزیونی«سالم صبح بخیر» شبکه سه سیما با بیان اینکه
مکتب حاج قاسم دربرگیرنده ویژگیهای شخصی و شخصیتی
سردار سلیمانی است ،اظهار کرد :تمرکز بر روی ویژگی های
شخصی سردار سلیمانی بدون توجه به عناصر شخصیتی ایشان،
تصویری ناقص از مکتب حاج قاسم ارائه می دهد .علی باقری
کنی گفت :آنچه که شخصیت سردار سلیمانی را به مکتب حاج
قاسم تبدیل میکند ،تجلی بارز و برجسته دو عنصر «اخالص»
و «والیت» در وجود ایشان و التزام عملی او به این دو است .دبیر
ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه «اخالص در عمل» و «التزام
عملی به والیت» ،دو رکن اساسی مکتب سلیمانی هستند و بدون
این دو ،چیزی از مکتب سلیمانی باقی نمیماند ،خاطرنشان کرد:
اخالص عملی سلیمانی بود که موجب شد تا او هیچگاه برای اینکه
در قاب تصویر قرار گیرد ،تالش نکند ،بلکه برعکس همواره از
عرضه خود پرهیز میکرد .باقری کنی اذعان کرد :سردار سلیمانی
«مردمی بودن» را با تصویرسازی در رسانهها نشان نداد ،بلکه
با عدم استفاده شخصی از بیتالمال ،التزام عملی به غمخواری
مردم و حتی پرهیز از مباحات به اثبات رساند .وی یادآور شد:
مکتب سلیمانی ،الگوی کارا و کارآمد از سبک زندگی شخصی
و حکومتی کارگزاران نظام اسالمی را ارائه میدهد .باقری کنی
گفت« :سازش با دشمنان» و «کرنش در برابر بیگانگان» با مکتب
حاج قاسم بیگانه است .نمیشود هم سازش با دشمنان را ترویج
کرد و هم خود را پیرو مکتب حاج قاسم جا زد .دبیر ستاد حقوق
بشر ادامه داد :سیاستورزی حاج قاسم در امتداد مقاومت ،تکمیل
کننده و تثبیت کننده مقاومت بود ،در حالی که برخی تالش دارند
تا سیاستورزی حاج قاسم را جایگزین مقاومت معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد :در مکتب حاج قاسم ،هیچ خط ویژهای برای
کارگزاران حکومتی وجود ندارد ،بلکه آنها هم باید مانند مردم
پشت چراغ قرمز استفاده شخصی از بیتالمال توقف کنند .بنا به
گفته باقری کنی در مکتب حاج قاسم« ،مسئولیتهای کارگزاران
نظام» بر «حقهای کارگزاران» تقدم دارد .وی همچنین با بیان
اینکه در مکتب حاج قاسم« ،گزارش عملکرد» از سوی کارگزاران
حکومتی هیچ جایگاهی ندارد ،بلکه آنچه مهم است« ،حصول
نتیجه» است ،بیان کرد :در مکتب حاجقاسم ،از جنگ استقبال
نمیشود ،اما متجاوز تا خود جهنم بدرقه میشود تا از به درک
واصل شدن او اطمینان حاصل شود .دبیر ستاد حقوق بشر در
پایان در خصوص «مجاهدت های سردار سلیمانی» گفت :در
چهار دهه جهاد مقدس حاج قاسم« ،تجاوز» هیچ جایگاهی ندارد
و تمام  4۰سال جهاد صرفا در قاب «دفاع مقدس» قابل رویت
است ،البته دفاع فعال و بازدارنده ،نه دفاع منفعل و عقب رونده.

a r m a n m e l i . i r
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صادق زیباکالم در گفت وگو با «آرمان ملی»:

رئيسجمهورنظامی
راهتحريم
رامیتواندبازكند؟

برایمردمفرقیبیناصالحطلبانواصولگراهاوجودندارد
اصالحطلباناعتمادازدسترفتهرابازسازیکنند

اعتمادمردمبهاصولگرایانبدترازاصالحطلباناست

اصولگرایانواقعیتهایجامعهرانمیبینند

عکس:آرمان ملی /فاطمه فتاحی

آرمان ملی -سجاد جنتآبادی :در ۲9اردیبهشت 1۳9۶که روحانی با اکثریت رای مردم به پاستور راه پیدا کرد ،قطعا هیچ اصالحطلبی فکر نمیکرد که شرایط کشور بعد از 4سال به این شکل
دربیاید .مردم در سال 9۶با حمایتهای رئیس دولت اصالحات به روحانی اعتماد کردند ،اما شرایط داخلی و خارجی کشور به شیوهای پیشرفت که مردم و حتی همفکران سیاسی او از روحانی
دلگیر شدند .شاید پازل تشنج در دولت دوم روحانی از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا شد و همه برنامههای او را برای رابطه با جهان بعد از توافق هستهای بهم زد .اما سال
 97با فشارهای ترامپ کار به جایی رسید که ایران با تورمهای وحشتناکی روبهرو شد ،اما برخی تندروهای داخلی قطعا تقصیرات زیادی در بهوجود آمدن شرایط کشور به این شکل داشتهاند.
بعد از انتخابات مجلس 9۸و پیروزی تندروها با اقلیت آرا در مجلس از همان روز اول شروع به حمله علیه دولت کردند و حال هم برخی با ارائه طرحهایی شرایط را برای حضور حداکثری مردم در
انتخاباتمهیانمیکنندواصالحطلبانهمباتوجهبهشرایطموجودهنوزموفقبهیکتصمیمنهاییبرایشرکتموثردرانتخاباتنشدهاند.درهمینرابطه«آرمانملی»باصادقزیباکالمفعال
سیاسی و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.

اصالحطلبان مـــیتوانند بـــزرگترین مقصر اعتماد اندکی هم که مردم به آنها دارند را از دست میدهند.
بیاعتمادی مردم نسبت به خود را دولت روحانی بدانند ،اصالحطلبان بیش از 9۰درصد از اعتماد عمومی را از دست
فکر میکنید اصالحطلبان در قبال حل مشکالت مردم دادهاند و اگر بخواهند مانند شیوههای گذشته مردم را برای
حضور در انتخابات دعوت کنند قطعا مابقی اعتماد عمومی را
دچار کوتاهی شدهاند؟
مردم در انتخابات  ۱۳96به خاطر اصالحطلبان پای صندوق هم از دست خواهند داد .دکتر عارف در انتخابات مجلس 94
رای آمدند و  ۲4میلیون نفر هم به آقای روحانی رای دادند .این که سرلیست اصالحات بود یک میلیون و پانصد هزار نفر به او
رای داده بودند ،اما در اسفند  9۸سرلیست
 ۲4میلیون توقعات و انتظاراتی داشتند که به
وقتی اینقدر نا اصالحات  ۸۰هزار رای هم نیاوردند ،این
روحانی رای دادند ،اما او بعد از  ۲9اردیبهشت
امیدی ،سرخوردگی یعنی حتی ۱۰درصد مردم هم حاضر به رای
 96به گونهای رفتار کرد که انگار هیچ اطالعی
دادن به اصالحطلبان نبودند .اصالحطلبان
در
از خواسته های طرفدارانش ندارد و این
در الیحههای حتی
باید شروع به جمعآوری اعتماد از دست رفته
حقیقت کار چندان جالبی از طرف او که مردم
تحصیلکرده كشور خود کنند و البته این کار بسیار دشوار است.
اینچنین حمایت کردند ،نبود .اصالحطلبان
وجود دارد ،یک
فکر می کنید کاهش اعتماد مردم
در 4سال دوم دولت علنا سکوت کردند و در
رئیس جمهور نظامی به اصالحطلبان ،باعث افزایش اعتماد به
حقیقت نتوانستند در برابر عملکرد دولت
چه كاری میتواند اصولگرایان خواهد شد؟
توضیح ،استدالل و توجیهی بیاورند و متاسفانه
اعتماد مردم به اصولگرایان حتی
سکوت را ترجیح دادند .برخی افراد اصالحطلب
انجام دهد .وقتی
از اصالح طلبان هم خراب تر است ،منتها
بابت حمایت کردن از روحانی احساس ندامت
ما محبوبیت خود
اصالحطلبان واقعیتهای جامعه را میبینند
و پشیمانی کردند و برخی دیگر هیچ صحبتی
را حتی در عراق ،اما اصولگرایان  4۲سال است که نخواستند
بیان نکردند .اصالح طلبان باید بابت دعوتی
افغانستان مانند قبل واقعیت های جامعه را ببینند و ظاهرا 4۲
که از مردم برای حضور در انتخابات داشتند
حفظ نکردیم ،یک سال دیگر هم واقعیت های جامعه را دقیق
و نقشی که در رای دادن  ۲4میلیون نفر به
رئیسجمهور نظامی نخواهند دید .اگر اصالحطلبان  9۰درصد از
روحانی ایجاد کردند را بپذیرند .اصالحطلبان
چه كاری میتواند پایگاه اجتماعی خود را از دست داده باشند،
باید حداقل یک درجهای از مسئولیت نشان
قطعا اصولگرایان بیشتر از 9۰درصد پایگاه
می دادند و به مردم اعالم می کردند که
انجام دهد .ما به
اجتماعی خود را از دست دادهاند .تنها گروهی
چرا روحانی نتوانست در دوره دوم ریاست
زور كه نمیتوانیم اجتماعی که همچنان حاضر هستند در
جمهوری خود موفق عمل کند ،نه اینکه
مردم را به این سمت انتخابات شرکت کنند ،طرفداران جریانات
روی خودمان را به سوی دیگر کنیم و انگار نه
ترغیب كنیم .تندرو مانند احمدی نژاد ،پایداری چی ها و
انگار اصالحطلبان بودند که نقش مهمی را در
اصولگرایان تندرویی که اقلیت را به مجلس
تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات
فرستادند .بنابراین به آنها می گویم که اگر
داشتند .کدامیک از اصالحطلبان ظرف  4سال
گذشته یک بار به صورت جدی به تجزیه و تحلیل عملکرد مردم در سال 97یا  9۸به جریانات اصالحات پشت کردهاند،
دولت پرداختهاند و دالیل اینکه چرا روحانی همه انتظارات و قطعا مردم خیلی سالها قبلتر از شما روی برگرداندند و اصال
توقعات را برآورده نکرده ،بررسی شود و یا درباره چالههایی که فکر نکنید که مردم به شما اعتماد در حد انتظاری میکنند.
برخی در مجلس یازدهم گفتهاند که از رئیسجمهور
روبهروی دولت بوده صحبت کردهاند و یا اصال درباره مشکالت
و موفقیتهای روحانی چرا هیچ صحبتی نکردند و یا آیا بررسی می خواهد شکایت کند .شما فکر می کنید این روش
کردند که سیاست خارجی چه میزان در تصمیمهای روحانی نهایتا به کجا خواهند رفت؟
از  ۲9اردیبهشت  96به این سو جریانات تندرو به دنبال
تاثیرگذار بوده است .متاسفانه اصالحطلبان بابت مشکالتی که
در دولت وجود داشته ،با مردم سخنی نگفتند و انگار که آمدن این بودند که تمام تقصیرات ،کاستیها و دشواریهای کشور
روحانی به پاستور و تمام اتفاقاتی که در کشور رخ داده برای را بر سر روحانی بریزند .اما سوال اینجاست که سال آینده یک
ایران نمیباشد .حال که به انتخابات  ۱4۰۰نزدیک میشویم ،رئیسجمهور تندرو وارد پاستور خواهد شد و دیگر روحانی
اصالحطلبان قصد ورود به انتخابات را دارند و میگویند که از هم وجود ندارد ،آیا تندروها همچنان میخواهند همه مسائل
یک گل بهار نمیشود و اعالم میکنند که در خرداد  ۱4۰۰و مشکالت را بر سر رئیسجمهور تندرو خود خراب کنند.
کاندیدای جدید اصالحطلبان اگر پیروز شود بهتر عمل خواهد در حقیقت برخی در مجلس می خواهند به همان شیوه
کرد .با کمال تاسف اعالم میکنم که اصالحطلبان مثل گذشته 4سال گذشته که مشکالت کشور را بر گردن دولت روحانی
دیگر اعتماد عمومی را در بین مردم از دست دادهاند و بسیاری میاندازند ،مجلس یازدهم هم چارهای جز ادامه دادن این
از مردم تفاوتی بین اصالحطلبان و اصولگرایان قائل نیستند و رویه ندارد و همچنان تمام مشکالت کشور را بر گردن روحانی
باتوجه به شرایط موجود کشور اصالحطلبان فعال نمیتوانند در بیندازد .اما همه ما میدانیم که اگر نیمی از مشکالت در نتیجه
عملکرد روحانی باشد ،نیمه بیشتر آن تقصیر سیاستهای
حد مطلوب مردم را به پای صندوق رای دعوت کنند.
اصالح طلبان چگونه می توانند ،باعث بازگشت کالن نظام ،سیاست خارجی و هزینههای هنگفتی که کشور
را به این سو کشیده است .منتها تندروها به جای قبول کردن
اعتماد عمومی مردم به سمت خود شوند؟
اصالح طلبان فقط می توانند به تدریج شروع به بازسازی واقعیتها سعی میکنند که با انداختن همه مشکالت بر سر
و جمعآوری بخشی از آن اعتماد عمومی کنند که متاسفانه روحانی خود را از هرگونه تقصیرات در وضعیت کشور مبرا
سر انتخاب د ر سال  96از دست رفت و به جای پرداختن کنند .اما این تاکتیک چند ماه بیشتر ادامهدار نیست و دولت
به آن مساله که این فرد یا آن فرد یا این جریان یا آن جریان روحانی چند ماهی بیشتر در پاستور نخواهد بود .اما برای من
منتسب به اصالحطلبان است و مردم به او رای بدهند ،باید جالب است که ببینم تندروها از زمانی که دکتر قالیباف یا
اول اعتماد عمومی را بدست بیاورند .اصالحطلبان اگر به شیوه حسین دهقان یا حاج سعید رئیس جمهور شوند ،آن وقت
گذشته مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کنند ،قطعا این تقصیرات کشور را بر گردن چه کسانی میاندازند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد

نامه ایران به آژانس درباره تولید سوخت  ۲۰درصد
آرمان ملی :رئیس سازمان انرژی اتمی از نامه ایران به آژانس
درباره تولید سوخت  ۲۰درصد خبر داد و گفت ما باید مصوبه مجلس را
اجرا کنیم اما دولت آییننامهای درخصوص چگونگی اجرای آن ابالغ
کرده و بعد از آن رئیسجمهوری باید دستور اقدام صادر کند .علیاکبر
صالحی در برنامه تلویزیونی «قرار قاسم» درباره آغاز تولید سوخت
 ۲۰درصد گفت :نامهای به نماینده جمهوری اسالمی در وین دادهایم
که تسلیم آژانس شود و بازرسان بیایند فک پلمب کنند .وی با بیان
اینکه تحت نظارت آژانس در آینده نزدیک باید کپسول گاز اورانیوم
را تعویض کنیم ،تاکید کرد :ما باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم اما
دولت آییننامهای درخصوص چگونگی اجرای آن باید ابالغ کند و بعد
از آن رئیسجمهور باید دستور اقدام صادر کند .رئیس سازمان انرژی
اتمی اضافه کرد :ما سرباز نظام هستیم و دستمان روی ماشه است.
فرمانده باید دستور بدهد .ما خیلی سریع میتوانیم کار را شروع کنیم.

صالحی با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید مقاومت سردار
سلیمانی و المهندس و همراهان شهیدشان گفت :این شهدای عزیز
اسوههایی هستند که باید به ملت و نسلهای آینده معرفی شوند تا
این نسلها بتوانند راه خود را پیدا کنند .وی با بیان اینکه نمیخواهیم
اسطورهسازی کنیم بلکه میخواهیم اسوهسازی کنیم ،اظهار داشت:
اسطوره با خیاالت سروکار دارد ،اما اسوه با صفات واقعی در تماس است
که میتوان به راحتی الگو قرار داد .سردار سلیمانی انسانی مثل دیگران
بود که توانست الگو شود .اینها جهاد اکبر یا جهاد نفس و خودسازی
کردند ،در بستر دین و ایمان حرکت کردند ،بعد به جهاد اصغر پرداختند
و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشتند .معاون رئیس جمهوری
با اشاره به دیدارهای منظم با سردار سلیمانی در کسوت وزیر امور
خارجه تصریح کرد :شهید سلیمانی شخصی دوراندیش بود و کاری
بزرگ کرد که توانست سمت و سوی اتفاقات کشورهای عربی از جمله

فکر می کنید یک ایده خاصی برای رئیس جمهور
شدن یک نظامی در کشور وجود دارد و چرا برخی
عالقهمند به دولت یک نظامی هستند؟
من فکر می کنم که یک ایده خاصی در بین جریان های
مختلف برای رئیسجمهور شدن یک نظامی وجود ندارد .این
هم بخشی از سیاست و تاکتیک جریان اصولگرایی است که
می خواهند اعالم کنند که چون تشخیص داده اند که مردم
دیگر هیچ اقبالی نه به اصولگرایان و اصالحطلبان دارند ،مردم به
کاندیدای نظامی اعتماد کنند .آنها میخواهند بگویند که یک
کاندیدای نظامی اگر رئیسجمهور شود میتواند بهتر امور کشور
را سامان بدهد .اما همه ما میدانیم که یک فرد نظامی که هیچ
اگر تمام نظامیها هم در پاستور جمع شوند ،کار فوق العادهای
نمیتوانند انجام دهند .رئیسجمهور نظامی در برابر تحریمها
چه کاری انجام میدهد و یا حتی رئیس جمهور نظامی وقتی
که ما به خاطر پالرمو با مشکالتی روبهرو هستیم برای خرید
واکسن چه کاری میتواند انجام دهد .وقتی آنقدر کمامیدی،
سرخوردگی در الیههای حتی تحصیلکرده کشور وجود دارد،
یک رئیسجمهور نظامی چه کاری میتواند انجام دهد .وقتی
ما محبوبیت خود را حتی در عراق و افغانستان مثل قبل نداریم،
آیا یک رئیسجمهور نظامی میتواند کاری انجام دهد .ما به زور
که نمیتوانیم از مردم بخواهیم به یک نظامی رای دهند .آیا
رئیسجمهور نظامی میتواند بهرغم تحریم ،داراییهای ایران را
آزاد کند ،بنابراین سوال اینجاست که آیا رئیسجمهور نظامی
در عمل قدرت بیشتری از آقای روحانی دارد.
به نظر شما قانون انتخابات که مجلس یازدهم به
اجرای آن اصرار دارد ،باعث کاهش مشارکت مردم در
انتخابات نمیشود؟
اصوال نظام نمیخواهد بخش انتخابی را به حداقل ممکن
توان و قدرت تقلیل دهد .مشکل در حقیقت همین  4سال یکبار
انتخابات ریاستجمهوری و تا حدودی انتخابات مجلس است.
بنابراین نظام میخواهد که عمال و اساسا بخش انتخابی و قدرت
آن به حداقل ممکن کاهش پیدا نکند.
با توجه به شرایط موجود در کشور مشارکت مردم
در انتخابات  1400را چگونه پیشبینی میکنید .به نظر
شما حضور مردم در انتخابات  1400پرشکوه خواهد بود؟
در  4۲سال گذشته این باور براي مردم به وجود آمده که راي
دادن آنها در انتخابات ،چه در مورد انتخابات ریاستجمهوري
و چه در مورد انتخابات مجلس صد درصد خواستههاي آنها را
تغییر نميدهد و اصالح در حد انتظار و مطلوب ایجاد نميشود.
در آمریکا مشاهده ميکنیم که میزان مشارکت مردمي در پاي
صندوقهاي راي ،منظم رو به افزایش است و در انتخابات اخیر
آمریکا شاهد هستیم که راي از طریق پست به صندوقها ریخته
شد .در این انتخابات شاهد هستیم که میزان مشارکت به نحو
شگفتانگیزي باال رفته است .این مشارکت نشان ميدهد در
آمریکا میانگین امید ثابت و گاه رو به افزایش بوده است .اي کاش
مسئوالن ،این پرسش را از خود بکنند که در مقایسه با مشارکت
انتخابات آمریکا ،چرا در ایران انتخابات به انتخابات ،امید مردم
به اینکه صندوق راي بتواند همه خواستههای آنها را تامین کند،
روبه پیشرفت نیست و در نتیجه ،مشارکت مردمي در انتخابات،
رو به نزول بوده است؟ کاهش مشارکت در انتخابات ایران علل
متعددي دارد .علت اینکه شاهد افزایش امید به تغییر از طریق
صندوق راي مثل سابق نیستیم ،به عوامل متعدد اقتصادي،
سیاسي و اجتماعي ارتباط دارد اما مهمترین عاملي که ميتوان
در این خصوص ذکر کرد ،این است که در ایران قدرت سیاسي
تماما در اختیار احزاب نیست ،درحالي که در آمریکا قدرت
سیاسي در اختیار دو جریان اصلي است .همانطور که در
انتخابات ریاستجمهوري اخیر آمریکا شاهد بودیم.
مصر ،لیبی و تونس و بهویژه سوریه را حدس بزند و بخواند .صالحی با
اشاره به تقویت روابط سوریه با مصر بهویژه در زمینه اطالعاتی در زمان
مرسی و حمایت سردار سلیمانی از سوریه که از ارکان اصلی مقاومت
بود ،خاطرنشان کرد :اگر سوریه میریخت ،مقاومت یک رکن اساسی
خود را از دست میداد .لذا با دعوت سوریه سردار سلیمانی به این کشور
که جنگ جهانی علیه او راه انداخته بودند ،وارد شد .شهید سلیمانی
در مقابل این هجمه جهانی به کمک سوریه رفت .در هشت ن ُه سال
گذشته ،یمن دوراندیشی و همت واالی شهید سلیمانی سوریه پابرجا
مانده است .ملت سوریه تالش و مقاومت کرد ،رهبر سوریه ،بشار اسد
هم رهبری مقاوم و معتقد بود ،اما اگر کمک جمهوری اسالمی نبود ،در
شرایط سخت و دشواری قرار میگرفت .وی با بیان اینکه در داخل هم
برخی درباره موفقیت در سوریه مردد بودند ،به تردید مسلمانان پیش از
فتح مکه اشاره کرد و ابراز داشت :شرایط در سوریه خوب نبود اما شهید
سلیمانی با اطمینان خاطر به نصرت الهی ایمان داشت .افق وضعیت
سوریه هنوز روشن نبود اما برای کسی که در دل قضیه بود موضوع
فرق میکرد .حمایت رهبر انقالب در این قضایا قدرت و اعتمادبهنفس
میداد .االن بعد از  9سال حقانیت فرماندهی که براساس عقالنیت و
ایمان فرماندهی و در بستر دین حرکت میکرد ،جا افتاده است.

فـــرارو

مجلس به چه کسانی مجوز
کاندیداتوری داد؟

از سال  64که قانون انتخابات ریاست جمهوری
به عنوان مهمترین حد و مرزهای انتخاب رئیس قوه
مجریه در مجلس دوم به تصویب رسید تا امروز چندبار
اصالحیه هایی شامل حال برخی از بندهای آن شده
است .اولین اصالحیه یک سال بعد از تصویب قانون بود
و  ۸سال بعد از آن یعنی در سال  7۲و در مجلس چهارم
علم اصالح قانون انتخابات برافراشته شد ،اما رسیدن به
آرمان قانون بهتر ،تنها به این دو مورد ختم نشد و بعد از
آن نیز نمایندگان در سالهای  9۱ ،۸۵و  9۲نیز از ظن
خود رنگ اصالح به قانون انتخابات ریاست جمهوری
پاشیدند .حاال بعد از  ۸سال از آخرین اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آنکه دولت دوازدهم
الیحه جامع انتخابات را به منظور اصالح قوانین کلی
انتخابات از سال  97به خانه ملت ارسال کرد اما در نهایت
آنچه در صحن علنی مجلس یازدهم به بحث و بررسی
گذاشته شد طرح نمایندگان جدیدالورود بود .با وجود
حرف و حدیثهایی که درباره دوخت و دوز بهارستانیها
برای لباس انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت اما
نهایتا  ۱۱آبان  99اهالی مجلس یازدهم کلیات اصالح
قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند تا
به قول خودشان تکلیف برخی مفاد به ویژه «رجل
سیاسی» و برخی از بندهای این قانون را بعد از چهار
دهه مشخص کنند.
عاقبت تعریف رجل سیاسی
سینه ستبر شد که شورای نگهبان هم آرزو دارد
تکلیفش برای مسأله تعریف رجل سیاسی مشخص
شود و حاال قرار است مجلس انقالبی این کار را انجام
بدهد .معیارها برای مشخص شدن ویژگیهای رجل
سیاسی در مقابلشان صف بست و معیارهای ۱۰گانهای
برای تعریف رجل سیاسی مشخص کردند که البته در
هیچ کدام هیچ نشانی از پرمناقشهترین موضوع یعنی
رئیسجمهور شدن زنان نبود و به جای آن «صداقت در
گفتار و عدالت در رفتار »« ،ثبات و استواری در اعتقاد
و التزام به عقاید »،و  ...در این بند قرار گرفت .در همین
راستا موضوع «ایرانیاالصل» بودن کاندیداها نیز مورد
بحث قرار گرفت و در همان روز نمایندگان یک ماده به
شرح ماده  ۳۵مکرر دو به قانون الحاق کردند .بر اساس
این اصالحیه «:مقصود از «ایرانیاالصل» مذکور در جزء
( )۲بند (الف) ماده ( )۳۵این قانون ،شخصی است که از
پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند ،متولد
شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق،
شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
تبصره« :اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در
گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی
کسب کردهاند امکان حضور در انتخابات را ندارند».
محدودیت سنی به قوت خود باقی ماند
یکی از مواردی که طرح مجلس یازدهم برای اصالح
قانون انتخابات را با حواشی روبه رو کرد قرار دادن
محدودیت سنی  4۵سال تا  7۰سال بود موضوعی که
تاریخ را هم زیر سوال میبرد و این عالمت سوال ایجاد
شد که با چه متر و معیاری این محدوده سنی در نظر
گرفته شده است؟ چراکه اگر مالک تاریخ باشد در این
صورت باید گفت رهبر انقالب در سال  6۰در سن 4۲
سالگی سکان قوه مجریه را به دست گرفت لذا پیش از
آنکه این طرح به صحن برسد اصالحیه کمیسیون شامل
حالش شد و سن  4۵سال  ۵سال دیگر هم کاهش پیدا
کرد و محدوده سنی مجاز برای ثبت نام در انتخابات
ریاستجمهوری حداقل  4۰و حداکثر  7۰سال در نظر
گرفته شد ،اما ین تغییر هم نتوانست جلوی انتقادات
تند و تیز به این بند را بگیرد برای همین محسن زنگنه
در صحن علنی  ۲۵آذر پیشنهاد حذف این بند را مطرح
کرد او ضمن توضیح پیشنهاد خود ،بیان کرد :مقام معظم
رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کردهاند و ما در اوایل
انقالب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت
و باکری حرف میزدیم و میزنیم ،ولی قانونی در مجلس
انقالبی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از
سوی رهبر معظم انقالب است در حال تصویب است
که بنا دارد حداقل سن  4۰سال را برای نامزد انتخابات
ریاست جمهوری در نظر بگیرد .او در ادامه اظهار
کرد :اگر فردی  ۳9سال داشته باشد و تمامی شرایط
رئیسجمهور شدن نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد؛ درنظر
گرفتن این محدودیت برای او بیمعناست.
جنجال کاندیداتوری نظامیان
موضوع ریاست جمهوری نظامیان یکی از همان
بحثهای داغی است که تقریبا از سال  96بر سر زبانها
افتاد و حاال بهارستانیها آستینهایشان را باال زدند تا
بهرغم هشدارهای اول انقالب در مورد حضور نظامیها در
انتخابات سر و شکلی قانونی به کاندیداتوری فرماندهان
نظامی بدهند و آنها را به عنوان مصداق رجل سیاسی
برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری معرفی کنند.
در این بند تصدی حداقل مجموعا  6سال به عنوان
فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و
باالتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری
پیشبینی شده است .در این میان وقتی حواشی درباره
این بند در فضای مجازی و رسانهای رشد چشمگیری
پیدا کرد پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد .غالمرضا
نوری قزلجه در این جلسه پیشنهاد حذف «فرماندهان
عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر»
را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما در نهایت
نمایندگان با حذف عنوان جزء  ۱۰بند «ب» ماده یک
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
مخالفت کردند.
مجوز برای محسن رضایی تا فتاح و عارف
«منصوبان رهبری می توانند کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری شوند» این پیشنهادی بود که در
صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و نمایندگان نیز با
اکثریت آرا آن را تصویب کردند .اما سوال اینجاست این
بند مجوز ورود چه کسانی به انتخابات ریاست جمهوری
خواهد بود؟ طبق قانون اساسی انتصاب برخی مناصب در
حیطه اختیارات رهبری است که در این راستا رئیس قوه
قضائیه از جمله افرادی است که با حکم رهبری منصوب
می شود در این میان نام «ابراهیم رئیسی» که پیش
از این هم در دایره گمانهزنیها برای کاندیدا شدن در
انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود مطرح میشود
و مجوز قانونی هم موانع را کنار میزند .این درحالیست
که چندی پیش خبرهایی منتشر شده بود که منصوبان
رهبری مجوز کاندیداتوری ندارند .از سوی دیگر از جمله
منصوبان رهبری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
هستند که میتواند براساس این مجوز مجلس کاندیدای
انتخابات شوند.
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چهار شکست ترامپ
در برابر برجام در سازمان ملل
دولت آمریکا پس از شکست در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل ،در آخرین تالش برای مقابله با ایران به کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که
وظیفه تصویب بودجه این سازمان را دارد ،پیشنهاد کرد برای اجرای مکانیسم ماشه بودجه در نظر گرفته شود که با مخالفت اکثریت کشورها روبرو شد و رأی نیاورد.

منبع:ایرنا

گزارش

«آرمان ملی» از رد بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران گزارش میکند:

از رای ممتنع عراق تا مخالفت ارمنستان و تركيه
رای تاسفبار ممتنع عراق ،عمان و قطر این پیام را میدهد که ایران در سیاست منطقهای خویش ،باید با تامل بیشتری رفتار کند

آرمان ملی  -امید کاجیان :این روزها دونالد ترامپ شگردهای
متفاوتی را برای تقابل در پیش می گیرد .ادامه تحریم های اشخاص و
شرکت های باقیمانده که در این اواخر باز هم تکرار شد ،مطرح شدن
مساله ورود برجام به مجلس سنا است تا به عنوان یک معاهده در سنا
مورد بررسی قرار بگیرد و با رای منفی سناتورها ،عمال شرایط بازگشت
بایدن به برجام منتفی شود و دیگری تحریک ایران برای جنگ؛ از ترور
فخریزاده تا حادثه نطنز تا کشاندن پای ایران به حمله به سفارت آمریکا
و تصاویری از راکتهای ایرانی که سر از پست توئیتری ترامپ درمیآورد
تا زیردریاییهایی که به سمت خلیجفارس میآیند همه و همه بیانگر این
موضوع است که در واقع در این شرایط بحرانی ترامپ به دنبال آتویی برای
آغاز جنگ هم هست .اما اینها تمام ماجرا نیست در آخرین اقدامات در این
راستا ،آمریکا آخر هفته گذشته تالش جدی را برای اضافه کردن دو بند
در بودجه  2021سازمان ملل متحد ـ که منجر به احیای کمیته تحریمها
علیه ایران میشد ـ انجام داد .استدالل آمریکا این بود که کمیته تحریمهای
سازمان ملل علیه ایران ،باید کار خود را از سر گیرد ،چون آمریکا از برجام
خارج شده و دیگر برجام وجود ندارد .یکی از پیشنهادات آمریکا درباره
اختصاص بودجه برای ایجاد یک کمیته و یک گروه کارشناسی برای تحریم
ایران بود .کمیته و گروه کارشناسی مورد نظر آمریکا همان گروهی است که
قبل از انعقاد برجام و تصویب قطعنامه  2231شورای امنیت برای نظارت
بر اجرای تحریمها علیه ایران تشکیل شده بود .پیشنهاد دوم واشنگتن،
کاستن از بودجه اجرای قطعنامه  2231بود که در تایید برجام صادر شده
است .البته که این طرح و تالش شکست خورد و اکثریت کشورها به آن
نه گفتند .این در حالی است که از سوی دیگر ،بازهم اعالم شده که پس
از مخالفت سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته تحریمهای ایران ،دولت

آمریکا تالشهایش را ادامه میدهد.
رفتار کشورهای همسایه
اما نکته قابل تامل در این میان آن چیزی است که در نوع رایدهی
کشورهای همسایه درزمینه طرحاحیایکمیته تحریمهای سازمان ملل
علیه ایران می توان دید .با آنکه روسیه ،ترکیه ،پاکستان ،قزاقستان،
آذربایجان ،ارمنستان با آن مخالفت کردند ،عربستان و بحرین موافق
این موضوع بودند .ولی عجیبی ماجرا کشورهایی هستند که از اعالم
نظر دراین باره خودداری کردند .عراق ،عمان ،قطر ،امارات،
کویت رای ممتنع دادند و افغانستان و ترکمنستان غایب
بودند .هرچند بسیاری در رسانهها این روزها به رای ممتنع
عراق اشاره کرده و آن را بولد میکنند اما قطعا عدم حمایت
تمامی این کشورها به خصوص عمان ،قطر و کویت از ایران
هم باید برای بسیاری شوکه کننده باشد .عمان
بهعنوان کشوری که همیشه نقش میانجی
را برای ایران بازی می کرده است .قطر
که در دوران تحریم های عربستان
علیه این کشور بیشترین نزدیکی
را با ایران پیدا کرد و زمانی تنها
مسیر هوایی این کشور ایران بود
و تنها شاهراه حیاتیاش .کویت
که در همه این دههها برخالف
عربستان ،امارات و بحرین،
سعی در تعدیل رابطه میان
اعراب و ایران داشت و هیچگاه

کورکورانه از عربستان حمایت نمیکرد و البته افغانستان که ایران در این
سالها سعی داشته است تا نقش کلیدی را در این کشور بازی کند .اما در
میان همه اینها همصدایی خاموش عراق با این طرح بیش از همه به چشم
آمده است .اینکه چرا عراق با تعامالتی که ایران طی سالهای گذشته
چه از لحاظ مالی ،سیاسی و انسانی در قبالش متقبل شده و البته خیلی
از دولتهای پیشین عراق هم به طرق مختلف نزدیکی یا وابستگیهایی
به تهران داشتهاند ،دست به این کار زده است؟ به نظر میآید
دلیل این مساله هم تا حدی قابل پیشبینی است .تنش
ایران و آمریکا در عراق و هراس از وقوع جنگ نیابتی
در این کشور؛ و خط و نشان ترامپ .سفر و دیدار
الکاظمی نخستوزیر عراق با مقامات ایران دراین
خصوص ،هرچند که عدهای پیشتر هم از نقش او در
همکاریهای اطالعاتی درمورد ترور سردار سلیمانی
سخن به میان میآوردند.
بقیه کشورها به چه معناست؟
اما در مورد سایر کشورهای دوست همسایه
چطور رای ممتنع این کشورها را میتوان معنا
کرد؟ با نگاهی به برخی اتفاقات در این
اواخر شاید دلیل این عدم حمایت
سایر همسایگان از ایران را هم بتوان
توصیف کرد ،مثال اینکه کویت
یکی از کشورهایی است که چراغ
سبزهایی به ارتباط با اسرائیل و
صلح ابراهیم داده است و البته

رابطه خوبی با آمریکا هم دارد یا قطر که اعالم کرده میخواهد تالشهایی
را برای ازسرگیری رابطه با عربستان انجام دهد و ناگفته نماند از بزرگترین
پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه هم محسوب میشود .افغانستان هم
شاید که دل خوشی از ارتباطات این روزهای طالبان با ایران ندارد و اینگونه
تالفی کرده است.
فراتر از دوستی با آمریکا
محسن جلیلوند استاد حقوق بین الملل درباره شانه خالی کردن
همسایگان ایران از رای به سود کشورمان به «آرمان ملی» میگوید :اوال
تمام کشورهایی هم که به طرح آمریکا رای منفی دادند دوستان آمریکا
هستند .بنابراین رای ممتنع همسایگان ایران به طرح آمریکا دلیلی فراتر
از دوستی این کشورها با آمریکا دارد و در واقع یک سیگنال معنادار است.
خیلی از این کشورهای همسایه روابطشان با اسرائیل را نزدیک کردهاند و
از سویی این آرای ممتنع بیانگر هماهنگی است که میان کشورهای منطقه
ایجاد شده است .شما در مورد عراق و افغانستان هم بتوانید این موضوع
را بهدلیل حضور نظامیان آمریکا و سلطه این کشور بدانید درمورد قطر
و کویت نمیتوانید .قطر عمال در این سه سال به ایران بیش از هر کشور
دیگری نزدیک شده بود؛ بنابراین موضوع فقط به سلطه آمریکا برنمیگردد
بلکه به هماهنگیای که آمریکا میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است
هم بازخواهد گشت .وی ادامه میدهد :کشورهای خلیج فارس و همسایگان
اینبار این پیام را میدهند که موازنه در منطقه کمی به هم خورده است .از
سویی رژیم صهیونیستی با کشورهای خلیجفارس رابطه برقرار کرده و در
این کار موفق بوده است .دیگر اینکه حضور و نفوذ آمریکا در منطقه و میان
کشورهای عربی بیشتر شده است و نکته مهمتر این که امروز کشورهای
عربی بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شدهاند.
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ارتباطآلودگیهوا
بامرگکرونایی

یادداشــت

دوقطبی«خریدیاتولید»واکسن
عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار
مدتی است که خبرهای مربوط به واکسن تولید داخل در
همه رسانهها بهطور مرتب منتشر میشود ،بهطوریکه روزی
نیست که شما خبر ،گفتوگو یا گزارشی درباره تولید واکسن
داخلی نخوانید ،نبینید یا نشــنوید .چند روز پیش هم فاز اول
کارآزمایی انســانی این واکســن با حضور داوطلبان آغاز شد.
تردیدی نیست که توانایی کشــور ما در حوزه پزشکی زبانزد
دنیاست .تردیدی نیســت که بخش قابل توجهی از پزشکان
و پژوهشــگران این حوزه که در اروپا و آمریکا مستقر هستند،
فرزندان نخبه این مرز و بوم هســتند .اینکه ما توانستهایم به
بسیاری از دستاوردهای فنی و علمی هم دست یابیم قابل انکار
نیست .اکنون بســیاری از داروها در کارخانههای داروسازی
داخلی و با کیفیت مشــابه خارجی در حال تولید اســت ،اما
نکتهای که در این روزها توجه بخشــی از مردم را جلب کرده،
دوقطبی «خرید یا تولید» واکســن اســت .بخشــی از مردم
تاکید میکنند که خبرهایی که از واکسن تولید داخل منتشر
میشود ،برای مدیریت افکار جامعه اســت و دالیلی هم برای
آن میآورند ،ازجمله ناتوانی دولت در خرید واکســن به خاطر
محدودیتهای مالی و تحریمها .اما اینکه این محدودیتهای
مالی چیست ،هدف نگارنده از نوشــتن این سطور نیست ،اما
فرایند تولید واکسن به لحاظ فنی ،فرایندی زمانبر است و دوم
آنکه مشــاهدات و گزارشها حاکی از آن است که در صورت
تولید چنین واکسنی ،سرمایه اجتماعی از دست رفته آشکار
و نهان در گفتار مردم ،آنها را از تزریق چنین واکســنی برحذر
میدارد؟ .اگر کسی مدعی است که در مورد بیاعتمادی مردم،
سیاهنمایی میشــود ،باید به این پرسش پاســخ دهد که چرا
اولین داوطلب کارآزمایی واکســن ،فرزند رئیس نهاد متولی
تولید واکسن ،آن هم در برابر دوربینهای خبری است؟ به جز
جلب اعتماد مردم ،پاســخ دیگری میتوان متصور بود؟قصد
نگارنده آیه یــاس خواندن برای زحمتکشــان عرصه تولید
واکســن نیســت ،اما زمانی که هنوز در مراحــل ابتدایی این
کارآزمایی هستیم ،ســخن از صادرات واکسن ایرانی به میان
میآید که ضربالمثل ایرانی «ســنگ بــزرگ عالمت نزدن
است» را در ذهن تداعی می کند .عزیزان ،بزرگان ،متخصصان
و غیرمتخصصان نظردهنده! پروژه تولید واکســن ملی ،پروژه
خودروی ملی نیست که بتوان با آزمون و خطاهای متعدد طی
چند ســال آن را به نتیجه رساند .گفته میشــود که در تولید
واکسن ایرانی از روش «ویروس ضعیفشــده» استفاده شده
است .سوال این اســت که ویروس ضعیف شده ،کدام ویروس
است؟ ویروس اولیه ووهان( ،)SARS-CoV-۲ویروس آفریقای
جنوبی( ،)V۲. ۵۰۱ویــروس نیجریــه ( )P6۸۱Hیا ویروس
انگلیس()VUI-۲۰۲۰۱۲/۰۱؟ چه استراتژی برای جهشهای
گاه و بیگاه این ویروس چموش در نظر گرفته شــده اســت؟
صرفنظــر از هزینههــای مالی باید بــه این موضــوع توجه
شــود که مســاله اصلی ،جان میلیونها انســان بیگناه است
که بــا بلندپروازیهای بــدون منطق احتمالی ،ممکن اســت
از دســت برود .ایــن روزهــای ســخت در تاریخ این کشــور
ثبــت خواهــد شــد و آینــدگان قضــاوت خواهند کــرد که
مدیــران کشــور چگونــه بحــران کرونــا را مهــار کردنــد.
به گفته دست اندرکاران ،اگر مشــکلی پیش نیاید ،در بهترین
حالت ،در خرداد  ۱4۰۰میتوانیم شاهد تولید انبوه واکسن ایرانی
کرونا «کووایران» باشیم .اگر تنها بر رویکرد «تولید» تاکید شود ،تا
آن زمان شاهد چند «جان» از دست رفته و چند «خانواده عزادار»
خواهیم بود .فقط یک نظرسنجی ســاده ،روشن خواهد کرد که
مردم با کدام رویکرد موافق هستند؛ تولید واکسن ،خرید واکسن
یا تولید و خرید همزمان .پیشیبینی نگارنده این است که گزینه
ســوم در رتبه اول قرار میگیرد .ذکر این نکته هم ضروری است
که اگر ما بتوانیم با استفاده از توان داخلی ،واکسن کرونا را تولید
کنیم ،در سالهای آینده هم میتوانیم آن را در داخل و خارج از
کشور عرضه کنیم و از منافع بهداشتی و مالی آن(چه با ریال چه با
یورو) منتفع شویم .چراکه کرونا بر اساس فکتهای علمی پس از
مدتی تبدیل به یک بیماری بومی مانند آنفلوآنزای فصلی میشود
و تا سالها بعد این واکسن ،متقاضیان خود را خواهد داشت .مگر
واکسن آنفلوآنزا همین االن هم متقاضی ندارد.

روی خط آرمان ملی

88760176

مسکنملی

من متقاضی مسکن مهر از ســال  9۱هستم ،صاحبخانه که
نشدیم هیچ دائم پول افزایش وام از چهل میلیون به پنجاه میلیون
و اضافه شدن ســی میلیون دیگر بخاطر گرانتر شدن مصالح را
میدهیم و بعد از  9سال حتی حاضر نیستند جوابگو باشند .پس
خانه ای که ده سال پیش پول از ما گرفتید کجا هست؟
یک شهروند از تهران

مصالح ساختمانی
چرا باید هر روز قیمت قیر و مصالح ساختمانی باال برود و ما
که قرارداد بستهایم همیشه باید ضرر کنیم؟ ما پیمانکارها چه
گناهی کردیم که همش باید ضرر دهیم .در حال حاضر قیمت
مصالح ساختمانی و ساختمانسازی سرسامآور شده است لطفا
به داد مردم برسید.
شریف از قم

مدارس حضوری
در مسجد سلیمان با وجود شــیوع کرونا و تعطیلی مدارس،
تعدادی از مدیران تصمیم بــر آن دارند در مقطــع راهنمایی
امتحانات را بصورت حضوری برگزار کنند .با اینکه ستاد مبارزه با
کرونا کشور و وزارت آموزش و پرورش با این امر مخالف هستند
و این مسأله خالف قانون هست .لطفا مســئوالن در این مورد
رسیدگی کنند.
یک شهروند از مسجد سلیمان

کوتـــــاه

نابودی  4میلیون هکتار جنگل

آرمان ملــی :رئیس مجمــع نمایندگان
مازنــدران با اعــالم آماری از کاهش ســطح
جنگلهای ایران در دههای اخیر گفت :مساحت
عرصههای جنگلی کشــور در سه دهه اخیر از
 ۱۸میلیون هکتار به  ۱4میلیون هکتار کاهش
یافت .منصور علی زارعی افــزود :جنگلهای
شــمال هم از ۳میلیون و۲۰۰هــزار هکتار به
۲میلیون هکتار رسیده است.

کاهش زندگی مشترک به یک سال

گزارش «آرمان ملی» از دالیل افزایش آلودگی هوای کالنشهرها

 15ميليونليترمازوت،راهنفسمردمراگرفته

اسماعیل کهرم :کشور امارات به دلیل اندازه بیش از حد گوگرد و فسفر در مازوت ایران ،این محصول را نمیخرد
سازمان محیط زیست برای جلوگیری از سوزاندن مازوت به دادستانی متوسل شد

آرمان ملی -منیره چگینی :هر چه از روزهای سرد سال بیشتر میگذرد ،آسمان تهران و دیگر کالنشهرها خاکستریتر میشود و این درحالی است
که مدارس و برخی از اصناف اجازه فعالیت ندارند و در این بین بسیاری استفاده از سوخت ممنوعه (مازوت) را در نیروگاهها و صنایع دلیل تشدید
آلودگی هوا میدانند .روز گذشته سازمان هواشناسی با صدور اطالعیه هشدار ،از آلودگی شدید هوا در هفت کالنشهر کشور از جمله تهران ،تبریز،
مشهد ،اصفهان ،اراک ،قم و کرج تا پنجشنبه ( 18دی) خبر داد .همزمان شاخص آلودگی هوا بامداد شنبه ( 13دی) در مناطقی از استان تهران،
باقرآباد شهر ری ،از  ۲۰۰عبور کرد و در مناطقی از شهر تهران نیز به بیش از  18۶رسید .طبق هشدار نارنجی سازمان هواشناسی که در شامگاه جمعه
( 1۲دی) صادر شد ،روز یکشنبه آلودگی هوا در استانهای تهران ،کرج ،قم و مشهد ادامه دارد ،در روز دوشنبه شهر اصفهان نیز با انباشت آالیندهها
مواجه خواهد شد .سازمان هواشناسی در هشدار خود با اعالم استمرار آلودگی هوا در هفت کالنشهر شامل تهران ،کرج ،قم ،اراک ،اصفهان ،تبریز و
مشهد تا روز پنجشنبه آینده ،تاکید کرد که پتانسیل افزایش غلظت آالیندهها به شرایط ناسالم برای تمامی گروههای سنی وجود دارد و پیشبینی
میشود که کیفیت هوا در مناطق پرتردد و در اطراف صنایع آالینده درونشهری به شرایط «بسیار ناسالم» برسد .باید یادآوری کرد که تهران از
ابتدای سال  137روز هوای آلوده داشته است .در پی این هشدار ،پیمان صابریان ،رئیس اورژانس تهران ،اعالم کرد که از عصر جمعه هشدار سطح
نارنجی شماره چهار اورژانس تهران برای آلودگی هوا فعال شده است و آمبوالنسها در حالت آمادهباش قرار دارند .وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا
سبب ایجاد مشکالت قلبی و ریوی میشود ،تاکید کرد که «اکنون شاخص کیفیت هوا در برخی از مناطق تهران از  18۰هم عبور کرده که ناسالم برای
همه گروهها» به شمار میرود .صابریان گفت که این هشدار با افزایش غلظت آالیندهها و کاهش کیفیت هوا فعال شده است و در روزهای یکشنبه،
سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه نیز در پایتخت فعال خواهد بود.
در این شــرایط پر بودن مخازن و اســتفاده از
سوخت مایع و به ویژه مازوت در نیروگاهها به عنوان
متهم اصلی آلودگی هوا در تهران معرفی میشود.
در این راستا عباس شاهسونی ،رئیس گروه سالمت
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت ،نیز هشدار داد
که به دلیل پایداری هوا و اســتفاده از «ســوخت
مازوت در نیروگاهها» شرایط هوای شهر تهران و
سایر کالنشــهرها وضعیت بدتری پیدا میکند.
پیشتر محمدمهــدی میرزایی ،رئیس مرکز ملی
هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
تایید کردند که اســتفاده از «ســوخت مازوت»
بهجای گاز در نیروگاهها و کارخانهها از دالیل اصلی
تشــدید آلودگی هوای تهران و کالنشهرهاســت
و روز گذشــته اســتاندار تهران برای بار دو تاکید
کرده است که «هیچ صنایع و نیروگاهی از سوخت
مازوت اســتفاده نمیکند» اما ســازمان محیط
زیست استفاده از سوخت مازوت در بعضی صنایع و
نیروگاههای پایتخت را تائید کرده و خواهان دخالت
قوه قضائیه شده ،مسعود تجریشی ،معاون سازمان
حفاظت محیط زیســت گفته اســت« :متاسفانه
بر اســاس آخرین آمار از روزهــای ابتدایی هفته
گذشته تعدادی از نیروگاهها در تهران نیز به سمت
مازوتســوزی رفتهاند .بههرحال ما به دادستانی
نامه زده و خواستهایم که بهسرعت جلوی این اقدام
گرفته شود ».تجریشی در ادامه میگوید« :با سرد
شــدن هوا و باال رفتن مصرف گاز خانگی ،فشار بر
روی منابع گاز افزایش یافتــه و بعضی واحدها در
تهران از مازوت استفاده کردهاند؛ او به عنوان مثال
به واحدهای ریختهگری اشاره کرده است».
امارات سوخت مازوت ایران را نمیخرد
در شرایطی که عیسی کالنتری ،رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست میگوید« :درحال حاضر
ظرفیت پاالیشگاهها از مازوت پر شده و بهواسطه

تحریمهای بینالمللی کسی خریدارشان نیست
بنابراین مجبوریم در برخی نقاط از سوخت مازوت
استفاده کنیم ».اما محسن طرزطلب ،مدیر عامل
شرکت برق حرارتی استفاده از مازوت را رد کرده
و گفته« :هیچ کدام از نیروگاههای تهران از مازوت
اســتفاده نمی کنند و نمیتوان آلودگی تهران را
به این مساله مربوط دانســت ».در این بین یک
کارشناس محیط زیست در رابطه با شائبه استفاده
از سوخت مازوت در نیروگاهها و صنایع به «آرمان
ملی» میگوید :مسئوالن سیاست دروغ را در پیش
گرفتهاند و همه میدانیــم که نیروگاهها و صنایع
کشور مازوت میسوزانند .دلیل این اتفاق بسیار
روشن و مبرهن است ،تا چند سال پیش ایران ۱۵
میلیارد لیتر مازوت (نفت سیاه یا سوخت دریا) را به
کشور امارات میفروخت .اسماعیل کهرم در ادامه
خاطرنشان میکند« :کشور امارات این سوخت را
برای کشتیهای خود خریداری میکرد و آنها در
دل اقیانوسها و زمان باد و باران ،این ســوخت را
میسوزاند که آلودگی زیادی تولید نمیکرد .اما
چون آمریکا با تحریمهایش مانع از این کار شــد
و نکته نگران کننده این اســت که امــارات ایراد
گرفته که اندازه گوگرد و فسفر مازوت تولید شده
ایران ،بیش  ۳.۵درصد و بســیار خطرناک است
(در حالیکه طبق اســتانداردها این میزان باید
نیم درصد باشــد) آنها مازوت ایران را نمیخرند.
انبارهای ایران پر از مازوت شده و در روزهایی که
کشور برای ســوخت نیروگاها و صنایع با کمبود
گاز مواجه است ،از مازوت استفاده میکنند .این
کارشــناس محیط زیســت در ادامه خاطرنشان
میکند :آقای تجریشــی معاون محیط انســانی
سازمان حفاظت از محیط زیســت به نیروگاهها
اعالم جدی کرده که از ســوخت مازوت به هیچ
عنوان استفاده نکنند ،ولی کسی به حرف ایشان

گوش نمیدهد .سالهاست که نیروگاهها و صنایع
ما مازت میســوزانند .قبال ما پنــج میلیون لیتر
مازوت را در داخل ایران میسوزاندیم و  ۱۵میلیون
لیتر را به امارات و دیگر کشورها صادر میکردیم،
اما حاال مازوت صادر نمیشــود و مخــازن پر از
سوخت مازوت شده است.
با دو روز تعطیلی هوا فقط میتوان دعا کرد
بنا بر دستورالعمل مشترک کمیتههای اضطرار
آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور ،در پی رسیدن
شاخص به عدد  ۱۵۰و باالتر و پیشبینی پایداری
آلودگی ،باید شهرها تعطیل شوند .اما در چند روز
گذشته استاندار تهران از ارسال پیشنهاد تعطیلی
دو روزه پایتخــت به هیات دولــت خبر میدهد،
اما کهرم معتقد است که «با دو روز تعطیلی هیچ
اتفاق خاصی در هوای شهرها مخصوصا تهران رخ
نمیدهد .بهعنوان مثال در طول تعطیالت نوروز،
شش روز ابتدایی فروردین ماه ،وضعیت هوا اصال
تغییر نمیکند ،بعد از این زمان تهران شــروع به
نفس کشیدن میکند و آسمان آبی پدیدار میشود.
حاال این دو روز قرار اســت چه اتفاقی رخ بدهد؟
مگر اینکه مسئوالن در تعطیالت این دو روز مانند
سالهای گذشــته دعا کنند که باران بیاید یا باد
بوزد!» از روز گذشته بر اساس مصوبات کرونا و ستاد
استانی کمیته اضطرار آلودگی و فعالیت معادن شن
و ماسه تا اطالع ثانوی متوقف شود .کهرم در رابطه
با این منع فعالیت میگوید :فعالیت کارخانههای
ماسه یک مصیبت دیگری است و با توجه به اینکه
کارخانهها به دلیل تحریمهــا امکان خرید فیلتر
ندارند ،غبارهای معلق شن و ماسه در این شرایط
میتواند به مصیبت بیشــتر محیط زیستی دامن
بزند .جلوگیری از فعالیت آنها برای این است که این
ذرات معلق شن و ماسه ،وارد این آلودگی هوا نشود
و آن زمان دیگر مردم نمیتوانند نفس بکشند.

«آرمان ملی» از نگرانیها نسبت به افزایش مبتالیان به کرونا در استان شمالی گزارش میکند:

فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران
با اشــاره به ارتباط میان مرگ و میر
ناشی از بیماری کرونا با آلودگی هوا،
بر لزوم اتخاذ تصمیمات موثرتر تاکید
کرد .علیرضا زالی افزود :ارتباط بین
مرگ و میر کرونا و آالیندگی هوا وجود
دارد و در شرایطی که شاهد افول پیک
سوم در تهران هستیم به دلیل حجم
و تراکم جمعیتی در این استان روند
افول تدریجی و آرام اســت .سیستم
مژکها نقــش مهمی در سیســتم
تنفســی دارند و در بیماری کرونا و
زدودن فضای تنفسی از ویروس نقش
بســزایی دارند که آلودگی هوا تاثیر
بسیاری بر روی آنها دارد .در وارونگی
هوا ویروس زمان بیشتری در فضا می
ماند .در حال حاضر  ۲هزار و  ۱۰۰نفر
بیمار با تشخیص قطعی این بیماری
بستری هستند.

فقط 700درخت
قطعشد!

به دنبال قطــع درخت و تجمع
اعتراضی مــردم و فعــاالن محیط
زیست به قطع دو هزار اصله درخت
برای ایجاد ســیل بنــد ،مدیرکل
حفاظــت محیط زیســت اســتان
خوزستان گفت :در منطقه حفاظت
شده کرخه فقط  7۰۰اصله درخت
قطع شده است .محمد جواد اشرفی،
افزود :محیط زیست استان خوزستان
از ادامه این طــرح جلوگیری کرده
است و در این خصوص از بنیاد مسکن
شکایت کردیم .زیرا مجری این طرح
بنیاد مسکن بود اما مرجع قضایی قرار
منع تعقیب صادر کرد .پس از صدور
قرار منع تعقیب موضوع به جلسات
استانی رســید و ما در این جلسات
همچنان بر موضع قطــع درختان
ایســتادگی کردیم .کارشناسی که
از سوی قرارگاه ســازندگی سیل و
تحقیقاتی که دانشگاه شهید چمران
انجام شــده بود ،منجر بــه احداث
سیل بند شــد .وی گفت :خیلی از
این درختها نیز بــه خاطر این که
در مجاورت زمین های کشــاورزی
روســتایی بوده ،به علت آتش زدن
پسماند زمین های کشاورزی ،طعمه
حریق و پوسیده شده بودند.

تالش برای
بازگشایی اماکن
مقدسه

بعد از هفتهها ،چهار شهر ساری ،آمل ،رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز قرار گرفتند

آرمان ملی :باالخره بعد از گذشت حدود  ۲۰روز که هیچ شهری در کشور
در شرایط قرمز کرونایی نبود ،روز گذشته از سوی وزارت بهداشت اعالم شد
که شهرستان ساری ،آمل ،رامسر و سوادکوه شمالی ،مجددا در وضعیت قرمز
قرار گرفتند .این درحالی است که پیشتر وزیر بهداشت از روند افزایشی کرونا
در استان مازندران ابراز نگرانی شــدید کرده بود .طبق آخرین اعالم وزارت
بهداشت و درمان ،به غیر از این چهار شهر 4۳ ،شهرستان در وضعیت نارنجی
و  4۰۱شهرســتان در وضعیت زرد قرار دارند ،که این آمار نشــان از کاهش
شهرهای نارنجی و تبدیل وضعیت آنها به شهرهایی با وضعیت زرد میدهد .در
این بین سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از رعایت  ۸6درصدی پروتکلهای
ضد کرونا توسط مردم خبر میدهد .علیرضا رئیسی همچنین از پیک سوم
بیماری کرونا در اســتان مازندران ابراز نگرانی کرد .ســیما ســادات الری،
سخنگوی وزارت بهداشت در این رابطه گفته است« :بهرغم مشاهده شیب
نزولی در نمودار موارد مثبت بستری و نمودار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری
در کشور ،میانگین بروز در هر دو شاخص یاد شده در استان مازندران با اختالف
قابل توجهی باالتر از میانگین کشور است که پیشتر هم به اطالع رسید که در
حال حاضر شهرستانهای ساری ،آمل ،رامسر و سوادکوه شمالی در این استان
در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند و مطمئنا هرگونه سهلانگاری در عمل به
توصیههای بهداشتی از سوی استان مازندرانیهای عزیز ،وضعیت بیماری را
در این استان به مراتب سختتر کرده و تعداد بیشتری از شهرستانهای استان
را به وضع قرمز بدل خواهد کرد».
نگرانی از سرایت موج سوم به کشور
در این بیــن ایرج حریرچی ،معــاون کل وزارت بهداشــت گفت« :آمار
مرگومیر کرونا در دوران اوج سه برابر میشود .وی همچنین معتقد است که

جریمه موتورسیکلتها

ایســنا :رئیس پلیس راهور ناجا از جریمه
موتورســیکلتهای فاقد معاینه فنی خبر داد .به
گفته سردار ســید کمال هادیانفر افزود :موضوع
معاینه فنی موتورسیکلت جدی است و در ۱۲۸
مرکز معاینه فنی که  ۱4مرکز آن در تهران برای
ماشــین و موتور و مابقی در شهرســتان هاست،
خدمات مربوطه ارائه میشود .تاکید ما این است که
مالکان موتورسیکلت ها هم برای ارتقاء و سنجش
ایمنی وسیله خود و هم برای کاهش آلودگی هوا،
معاینه فنی وسیله خود را دریافت کنند.

جریمه  ۱۷۰هزار خودرو

مازندرانعاملآغازموجچهارمدرکشور؟

«باید تالش کنیم دوباره به دوران اوج شیوع این بیماری برنگردیم ».البته نظر
او درباره وضعیت وخیم مازندران است که میتواند به مانند شیوع بیماری در
قم (موج اول) و گیالن در موج دوم ،عامل سرایت موج سوم از مازندران باشد.
با این حال رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز صحبتهای
ایرج حریرچی را بهنوعی تایید کرد و از احتماال افزایش شیوع دیگری از بیماری
کرونا در بهمن خبرداد .پیام طبرسی بیان کرد« :وضعیت ورودی بیمارستان
خوب است و تعداد بستریها کم شده ،امیدواریم که شرایط همینطور پیش
برود تا دوباره پیشروی اتفاق نیفتد ،چون این وضعیت فعال قابل کنترل است.
پیشبینی برای وضعیت شیوع در عید بسیار زود است ،اما احتماالً یک افزایش
شیوع دیگری خواهیم داشت که امیدواریم این افزایش به پیک تبدیل نشود،
چون به هر حال احتمال دارد در بهمن ماه یک موج دیگر ویروس کرونا شروع
شود ».وی در مورد ویروس جهش یافته انگلیسی گفت :تنها چیزی که االن از
ویروس انگلیسی مشخص است این است که انتقال آن بیشتر است و تا زمانی
که اطالعات بیشتری از آن به دست نیاید نباید اظهارنظری در این مورد داشت.
آخرین آمار کرونا
براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت و درمان ،از جمعه ( ۱۲دی) تا شنبه
( ۱۳دی) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،شش هزار و  4۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱9در کشور شناسایی شد که  69۳نفر از آنها بستری شدند.
با احتســاب این آمار مجموع بیماران کووید ۱9در کشــور به یک میلیون و
 ۲۳7هزار و  474نفر رسید .در این مدت  ۱۰۱بیمار کووید ۱9جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۵هزار و  4۳۸نفر رسید.
 49۸۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱9در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.

آرمان ملی ۱۲ :هزار و  ۵7۳طالق در سال
 9۸ثبت شده است که زوجین کمتر از یک سال
زندگی مشترک را در کنار یکدیگر تجربه کرده
بودند .کمترین میزان طالق ثبتشده بر حسب
طول مدت ازدواج با ثبت هــزار و  ۱۵۱طالق
مربوط به بازه زمانی  ۲۱تا  ۲9سال و بازه زمانی
 ۲7تا  ۲۸ســال با ثبت هزار و  ۱7۸طالق بوده
است .بر اساس آمارها ،بیشترین میزان طالق
ثبتشده بر حسب طول مدت ازدواج با ثبت ۱۵
هزار و  6۵طالق متعلق به بازه زمانی  ۱تا  ۲سال
زندگی مشترک و ثبت  ۱۳هزار و  7۲6طالق در
 ۲تا  ۳سال زندگی مشترک بوده است.

نایب رئیس اول مجلس شورای
اســالمی از بازبینی پروتکلهای
بهداشــتی زیارت اماکن مقدسه
خبر داد .سیدامیرحسین قاضی
زاده هاشمی در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا که به ریاست رئیس
جمهور برگزار شد ،گفت :در جلسه
عرض کردم ما به ماههای زیارتی
نزدیک می شــویم و مدتهاست
مردم شریف و متدین توفیق زیارت
مراکز زیارتــی را ندارند .ما چهار
مرکز زیارتی داریــم؛ حرم پاک و
مطهر امام رضا(ع) ،حرم حضرت
معصومه (س) ،حــرم احمد بن
موسی و حرم حضرت عبدالعظیم
حسنی؛ این مراکز مقدسه زیارتی
هم زیرســاخت های خوبی دارند
و هــم مدیریت خوبــی دارند ،تا
در ایام ماه های رجب ،شــعبان و
رمضان یک گشایش بیشتری برای
دسترســی زیارت اعتاب مقدسه
داشته باشیم.

آرمان ملی :نیروی انتظامــی از جریمه
بیش از  ۱7۰هزار خــودرو در مناطق نارنجی و
طرح محدود تردد شبانه خبر داد .روز گذشته
(جمعه) اعالم کرد که  ۵۳۵4مامور خود را برای
اجرای این طرح در  ۱9۵۸نقطه از کشــور به
کار گرفت و با اقدامات انجام شــده کاهش ۲۰
درصدی تعداد تردد خودروها نســبت به سال
قبل رخ داد .در روز جمعه مامــوران از 699۵
واحد صنفی بازدید کردنــد که منجر به صدور
تذکر و صورتجلسه برای  474۸واحد و پلمب
 ۱۳۲واحد متخلف شد.

افتتاح مترو شهید محالتی

آرمان ملی :مدیرعامل شرکت مترو تهران
گفت :ایستگاه مترو شهید محالتی بهزودی افتتاح
میشود .علی امام ایستگاه شهید محالتی خط 7
شــبکه مترو را که در منطقه  ۱4واقع شده است
نزدیکترین ایستگاه به لحاظ زمانی برای افتتاح
و ورود به جمع ایستگاههای در حال بهره برداری
دانست و گفت :کار ساخت این ایستگاه که از سال
 ۱۳94شروع شده اســت ،مراحل پایانی خود را
سپری میکند و امیدواریم بهمن بتوانیم با تکمیل
ایستگاه ،آن را وارد مدار بهرهبرداری کنیم.

حذف مقاله برای دفاع از
رساله دکتری

آرمان ملی :هیــات عمومی دیوان عدالت
اداری شرط چاپ یک مقاله علمی -پژوهشی
مستخرج از رســاله دکتری برای دفاع از پایان
نامه را خالف قانون دانست و آن را ابطال کرد.
بهدنبال شــکایت از وزارت علوم ،و درخواست
تقاضای ابطال ماده  ۱9آیین نامه آموزشی دوره
دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ،۱۳94
هیات عمومی دیوان عدالــت اداری با اکثریت
آراء ماده  ۱9آیین نامه آموزشــی دوره دکتری
تخصصی دانشــجویان مصوب  ۱۳94را قابل
ابطال دانســت و مقرر نمود صرف ارائه گواهی
پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای
مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از
پایان نامه خود کفایت میکند.

نمیتوانیم تاالبها را زنده
نگه داریم

ایلنا :معاون حفاظت محیطزیست گفت :با
منابعی که داریم حتی نمیتوانیم تاالبها را زنده
نگه داریم .مسعود تجریشــی افزود :بنابراین اگر
منابعی در اختیار داشته باشیم تا تسهیالت بدهیم
که صنایع مشکالت زیست محیطی خود را رفع
کنند وضعیت بهتری خواهیم داشت .وی با تاکید
براینکه عوارض آالیندگی باید برای محیطزیست
هزینه شود ،بیان کرد :این موضوع در الیحه دولت
آمده و میدانم مرکــز پژوهشهای مجلس هم
گزارش خوبی داده و آنها نیز تایید کردند که این
عوارض به سازمان محیط زیست برسد.

افزایش مسمویت الکلی

آرمان ملی :مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان ،از افزایش شمار جانباختگان
مشروب مسموم در این اســتان به  ۵نفر خبر داد.
فاطمه نوروزیان گفت :از میان  ۲۸نفر که تاکنون
به دلیل این مسمومیت به بیمارستانهای قشم و
بندرعباس مراجعــه کردهاند  ۵نفر جانباختند و
یک نفر بینایی خود را از دست داد.

گـــزارش
توصیههایی به افراد مبتال به
«وسواس»
شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد اضطراب
در بسیاری از افراد میشود و این مختص افراد
مبتالبه وسواس نیست ،ولی این افراد ممکن
است ،واکنش شدیدتر و یا اضطراب بیشتری
داشته باشند.اگر مبتال به وسواس هستیم ،باید
بدانیم که ما تنها نیستیم .طبیعی است که همه
میزانی از اضطراب را داشته باشیم .به خودمان
بگوییم «من ممکن است اضطراب زیادی
داشته باشم و در این شرایط طبیعی است» یا
«واقعا شرایط سختی برای همه ماست».
توجه کنیم ،چه چیزی شروع کننده
«تمیز کردن و شستن» است؟
توجه کنیم ،آیا شست و شو را برای رعایت
توصیههای پیشگیرانه انجام میهیم یا برای
رهایی از افکار مزاحم و اضطراب؟
رفتارهای بهداشتی توصیه شده را انجام
دهیم نه بیشتر نه کمتر.
سعی کنیم به افکار وسواسی توجه نکنیم،
وقتی به توصیه های بهداشتی عمل کردیم
باخود بگوییم «کافی است»
اگر فکرهایی داریم مانند «آیا درست
انجام دادم؟ مدت شستن دستم کافی بود؟»
سعی کنیم آنها را کنار بگذاریم.
اخبار را تنها یک بار در روز و از منابع
معتبر پیگیری کنیم.
از جستجوی مکرر اخبار و خواندن مطلب
در مورد ویروس کرونا خودداری کنیم.
میزان خطر ویروس کرونا را بیش از آنچه
هست تخمین نزنیم.
هرچند ابتال به ویروس کرونا نگران کننده
است ،اما تعداد زیادی از افراد مبتال عالیم
خفیف و متوسط دارند.
سعی کنیم روی موضوع کرونا و
نگرانیهای آن کمتر تمرکز کرده و خودمان
را با کارهای دیگر سرگرم کنیم.
به «اکنون» و «اینجا» تمرکز کنیم.
«حال حاضر» و «اینجا» همه چیز برای من
مناسب است.
دائم فکر نکنیم چه اتفاقی در آینده خواهد
افتاد.
عدم قطعیت را بپذیریم .اضطراب ریشه در
عدم تحمل ابهام دارد .ما ویروس را نمیبینیم و
نمی توانیم مطمئن باشیم همه چیز امن است،
ما همه چیز را نمیتوانیم کنترل کنیم.
در صورت آزار دهنده بودن عالیم و ادامه
دار بودن آن ،اگر با وجود به کارگیری روشهای
خود مراقبتی نتوانستیم عملکرد روزمره خود را
حفظ کنیم با پزشک ،روانشناس یا روانپزشک
مشورت کنیم .در حال حاضر بسیاری از
خدمات درمانی به صورت آنالین و تلفنی
ارائه می شوند.

نــــکته

آلودگی هوا سبب افزایش
موارد ابتال و مرگ به علت کرونا
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :بر
اساس مطالعات انجام شده ،آلودگی هوا باعث
افزایش موارد ابتال و مرگ به علت کرونا میشود
و در نتیجه امسال باید اقدامات مناسب تر و
دقیق تری در زمینه آلودگی هوا انجام شود.
عباس شاهسونی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا
درباره مشکالت ناشی از آلودگی هوا در شرایط
شیوع ویروس کرونا افزود :با توجه به مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا 50 ،درصد کارمندان
سر کار نمی روند ،مدارس تعطیل است،
کالس های دانشجویان نیز به صورت آنالین
برگزار می شود و همچنین برخی واحدهای
صنفی تعطیل هستند .با این حال ،مشکل
آلودگی هوا در کالنشهرها از جمله تهران وجود
دارد.وی ادامه داد :بخشی از این مشکل به دلیل
شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی و مترو است،
زیرا بسیاری از افراد به دلیل شلوغی ناوگان
حمل و نقل عمومی ،در شرایط شیوع ویروس
کرونا ترجیح میدهند از وسیله نقلیه شخصی
استفاده کنند .البته این یکی از دالیل است و
دالیل دیگری نیز وجود دارد.شاهسونی گفت:
مشکل دیگری که امسال اضافه شده ،شیوع
ویروس کرونا است .بر اساس مطالعات انجام
شده ،به ازای افزایش هر میکروگرم غلظت ذرات
معلق ،تا هشت درصد موارد مرگ و میر ناشی
از کرونا افزایش پیدا می کند .بنابراین رابطه
مستقیمی بین افزایش غلظت ذرات معلق و
موارد مرگ و میر به علت کووید  19وجود دارد.
چهارمین علت مرگ زودرس
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت
بهداشت اظهار کرد :آلودگی هوا چهارمین علت
مرگ زودرس در دنیا محسوب میشود .بعد از
فشار خون باال ،مصرف دخانیات و سوء تغذیه،
آلودگی هوا چهارمین علت مرگ زودرس است.
آلودگی هوا روی مرگ به علت سرطان ریه،
سکتههای مغزی ،سکتههای قلبی ،عفونتهای
حاد دستگاه تنفسی موثر است .علی رضا زالی
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
نیز (شنبه) در همین رابطه گفت :اکنون به سمت
کاهش شدت موج سوم شیوع ویروس کرونا می
رویم ،اما این وضعیت در تهران به خاطر چگالی
جمعیت با کندی پیش می رود و آلودگی هوا نیز
مزید علت است .آلودگی هوا به بخشی از سیستم
تنفسی آسیب می زند و این شرایط فرد را در برابر
ویروس کرونا ضعیفتر می کند.
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رئیس اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری:

اجرایقانونهوایپاکبايددراولويتقرارگيرد

همزمان با تداوم آلودگی هوا در پایتخت رییس اداره کل
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن تاکید
بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای پاک از سوی دستگاههای
متولی گفت :الزم است اجرای مصوبات قانون هوای پاک در
اولویت دستگاهها قرار گیرد و از بارگذاری صنعتی و جمعیتی
بیشتر در تهران جلوگیری شود.شینا انصاری ضمن اشاره
به اینکه تکلیف دستگاههای متولی در حوزه آلودگی هوا در
قانون هوای پاک و بیش از 10آییننامه اجرایی آن مشخص
شده است ،درباره خودروهای دیزلی اظهار کرد :در خصوص
خودروهای دیزلی نیز موضوع بهبود کیفیت سوخت نفتگاز
(گازوئیل) با تمرکز بر کاهش محتوی گوگرد به حد مجاز
 50قسمت در میلیون ( نفت گازیورو  )4در آییننامه ماده 2
قانون و ارتقای استاندارد خودروهای دیزلی تعیین شده است.
وی ادامه داد :متاسفانه زمانیکه برنامههای کاهش آلودگی
هوا به دالیل مختلف در زمان پیشبینی شده جلو نمیرود،
باعث میشود که همزمان با پدیده «اینورژن» (وارونگی دما)
و پایداری هوا در شهرهای بزرگ کشور  -که بارگذاری بیش
از ظرفیت محیط زیستی دارند  -آلودگی هوا تشدید شود.
رئیس اداره کل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
درباره راهکارهای کاهش آلودگی هوای شهر تهران اظهار
کرد :مهمترین رویکرد برای کاهش آلودگی هوا جلوگیری از
بارگذاری بیشتر منابع ثابت و متحرک مولد آلودگی در شهر
تهران است همچنین اقدام متناسب دستگاه های ذی ربط
برای اجرای برنامههای مشخص شده امری ضروری است البته
این حرکت باید طی ایام سال با اولویت پیگیری شود نه اینکه
صرفا به توجهات موقت و مقطعی در شرایط هشدار و اضطرار
آلودگی هوا منوط شود.
نقش شهرداری در کاهش آلودگی هوا
انصاری درباره نقش شهرداری و شورای شهر تهران در
کاهش آلودگی هوای پایتخت اظهار کرد :قانون هوای پاک

در  34ماده ،محورها و تکالیف دستگاهها درباره منابع متحرک
و ثابت مولد آلودگی هوا را صراحتا مشخص کرده است .از
رده خارج کردن خودروهای فرسوده ،تولید و عرضه سوخت
استاندارد ،ارتقای استاندارد خودروهای نو ،تجدید و توسعه
ناوگان حمل و نقل عمومی ،تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا،
پایش و کنترل آلودگی صنایع ،رفع آالیندگی موتورخانهها و
سامانههای احتراق خانگی ،بیابانزدایی و مقابله با گرد و غبار،
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی
به تخلفات محیط زیستی در مراجع قضایی از مهمترین مواردی
است که در این قانون مطرح شده است.وی ادامه داد :بهرغم
گذشت سه سال از ابالغ قانون هوای پاک اما شاهد هستیم
که محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاههای متولی
پیگیری نشده است.انصاری اضافه کرد :عدماسقاط خودروها و
موتوسیکلتهای فرسوده مطابق برنامه پیشبینی شده درآیین
نامه ماده  8قانون هوای پاک نیست همچنین توزیع مناسب
سوخت نفتگاز یورو  4در جایگاههای کالنشهرها و محورهای
مواصالتی که در آیین نامه ماده  2قانون تعیین شده بود
بهدرستی اجرایی نشد و و ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی
که باید از ابتدای سال  98اجرا میشد ،به دالیلی معوق ماند.
تداوم مصرف سوخت مازوت
رئیس اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران تصریح کرد :تداوم مصرف سوخت مازوت در نیروگاهها و
صنایع کالنشهرها بهرغم ممنوعیت استفاده در فصول سرد سال
و بسیاری از محورهای موثر در کاهش آلودگی هوا که برخی
به علت تحریمها و مشکالتی که کشور با آن مواجهند امکان
تحقق نیافت و برخی نیز بهعلت اینکه مسائل زیستمحیطی
در اولویت نبودند ،مشمول زمان شدند.انصاری با اشاره به اینکه
محوریترین موضوع مرتبط با شهرداریها در قانون هوای پاک
و آیین نامههای اجرایی آن توسعه و تجدید ناوگان حمل و نقل
عمومی و توسعه خطوط مترو است ،گفت :در مصوبات و آیین

نامههای اجرایی قانون هوای پاک ،حمایت دولت در توسعه و
بازسازی ناوگان حملونقل عمومی و همچنین توسعه خطوط
مترو تصریح شده است.
تامین اعتبارات الزم برای توسعه
وی ادامه داد :تامین اعتبارات الزم برای توسعه ،بهبود و
ساماندهی ناوگان حمل و نقل همگانی از محل صرفه جویی
سوخت ،تنظیم سیاست های بخش حمل و نقل همگانی
شهری برای دستیابی به سهم  75درصدی حمل ونقل عمومی
از کل سفرهای شهری ،حمایت مالی دولت برای تامین
تجهیزات و خرید واگن مترو از جمله این موارد هستند.
انصاری درباره اقدامات اداره کل محیطزیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران در جهت کاهش آلودگی هوا گفت :اداره کل
محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن پیگیری
اقدامات بخشهای مرتبط در داخل مجموعه مدیریت شهری
در حوزه آلودگی هوا ،طی سال جاری با راهاندازی گشتوپایش
محیطزیست شهرداری موارد آالینده شهری را شناسایی و به
اداره کل محیط زیست استان تهران اعالم میکند.رئیس اداره
کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تاکید کرد:
نباید فراموش کرد که در حوزه قانونی آلودگی هوا سازمان
حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد نظارتی برای جلوگیری
و انتشار آالیندهها از منابع ثابت و متحرک و انجام اقدامات
بازدارنده دارای اختیار است و می تواند اخطاریه صادر یا از
فعالیت واحدهای آالینده ممانعت کند.انصاری در پایان
صحبتهای خود تصریح کرد :در اولویت قرار گرفتن اجرای
بندبند مصوبات الزم االجرای کاهش آلودگی هوا برای بهبود و
توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و پرهیز از هرگونه
سیاستی که منجربه بارگذاری بیشتر صنعت و جمعیت در
تهران و شهرهای اطراف و یا ایجاد جذابیت برای جذب بیشتر
جمعیت شود می تواند تا حد زیادی از افزایش روزهای ناسالم
در فصول سرد سال جلوگیری کند.

معاونمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت:

تعدادمبتالیانآنفلوآنزاامسالانگشتشماراست

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :تعداد مبتالیان انسانی به
بیماری آنفلوآنزا امسال انگشت شمار است و به  10نفر هم
نمی رسد و حتی یک نفر فوتی نیز تاکنون در ایران نداشته
است.شهنام عرشی افزود :امسال خوشبختانه با توجه به
رعایت اصول بهداشتی توسط مردم از جمله زدن ماسک،
شست وشوی دست ها و رعایت فاصله فیزیکی بین مردم که
به خاطر شیوع کرونا انجام می شود ،موارد ابتال به آنفلوانزا
بسیار اندک و انگشت شمار است.وی ادامه داد 14 :مرکز
آزمایشگاهی و رصد آنفلوآنزا در کشور نیز از شهریور امسال
در کشور فعال شدهاند و به صورت مرتب وضعیت این بیماری
را پیگیری میکنند و تاکنون در هیچ نقطه کشور موردی از
اپیدمی و شیوع آنفلوآنزا نداشتهایم.عرشی افزود :از ابتدای
امسال تاکنون هیچ مورد فوت ناشی از ابتال به آنفلوانزا در
کشور نداشته ایم .البته در پی شیوع گسترده کرونا و بیماری
کووید 19از ماهها قبل این نگرانی وجود داشت که اگر شاهد
ابتالی همزمان آنفلوآنزا و کووید 19در فصول سرد سال
باشیم ،کشندگی این بیماریها باال میرود که خوشبختانه
تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ موردی از ابتالی همزمان
آنفلوآنزا و کرونا را تاکنون در کشور نداشته ایم .امیدواریم تا
آخر سال هم چنین موردی را نداشته باشیم .مهمترین علت
آن واکسیناسیون گروه های پر خطر نسبت به آنفلوآنزا و
رعایت اصول بهداشتی توسط اکثریت مردم است.
میزان واکسیناسیون آنفلوآنزا
معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
درباره میزان واکسیناسیون آنفلوآنزا در سال جاری گفت:
از مهر امسال تاکنون بیش از سه میلیون نفر شامل کادر
درمان ،زنان باردار ،بیماران خاص و بیماران صعبالعالج در
شبکه بهداشتی کشور واکسن آنفلوآنزای وارداتی را دریافت
کردند .تعدادی واکسن آنفلوآنزا نیز توسط بخش خصوصی
وارد و از طریق داروخانه ها توزیع شد که آمار آن در اختیار
سازمان غذا و داروست .اوایل آذر امسال کیانوش جهانپور،
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا
در کشور گفته بود :عالوهبر واکسنهای توزیع شده در شبکه
بهداشتی کشور برای گروههای پرخطر 600 ،هزار دوز واکسن
آنفلوآنزای وارداتی با ارز نیمایی در شبکه داروخانههای کشور
توزیع شد.وی افزود :از اوایل مهر ماه تاکنون ( اوایل آذر) در
چند مرحله بیش از  2/5میلیون دوز واکسن آنفلوانزا به کشور
وارد شد و در شبکه بهداشتی کشور برای گروههای پرخطر
شامل کادر بهداشت و درمان ،زنان باردار ،بیماران خاص و
صعبالعالج مانند افراد مبتال به بیماریهای کلیوی به صورت
رایگان تزریق شد.
همزمانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا
وی گفت :واردات این واکسنها با شرایط سختی انجام شد

و بقیه سفارشهای ایران برای خرید واکسن آنفلوآنزا چندین
بار به بن بست تبادالت بانکی ناشی از تحریمها برخورد کرد و
نهایتا امکانپذیر نشد.سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد:
همه 2/5میلیون دوز واکسن وارد شبکه بهداشتی کشور شد
و در خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی به صورت
رایگان توزیع شد .اکنون نیز از مسیر دیگری حدود  600هزار
دوز واکسن آنفلوآنزا با ارز نیمایی وارد و در شبکه دارویی و
داروخانههای کشور توزیع شده است و به قیمت  192هزار
تومان توزیع می شود .قرار بود تعداد بیشتری واکسن برای
توزیع در داروخانهها وارد شود که با توجه به تحریمها واردات
بقیه واکسن های آنفلوآنزایی که قرار بود با ارز دولتی وارد
شود ،مقدور نشد.با توجه به اپیدمی کرونا در کشور و جهان،
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از ماهها
پیش نسبت به خطر همزمانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا در پاییز
و زمستان و احتمال جهش ویروس کرونا هشدار داده بود.
توزیع  1۶میلیون واکسن آنفلوآنزا
پیش از این در مهر امسال حیدر محمدی مدیر کل
نظارت بر دارو و فرآوردههای تحتکنترل سازمان غذا و
دارو گفته بود :امسال حدود  16میلیون واکسن آنفلوآنزا
وارد و توزیع میشود تاکنون (اواسط مهر) فقط  1/5میلیون
دوز واکسن وارد شده و بعد از توزیع  2/5میلیون واکسن در
مراکز بهداشتی ،توزیع داروخانهای آن شروع خواهد شد.
مدیر کل دارو وزارت بهداشت گفته بود :در مجموع امسال
قرار است  16میلیون واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شود که
امیدواریم با وجود مشکالت اقتصادی این اتفاق بیفتد و بعد
از توزیع  2/5میلیون واکسن در شبکه بهداشتی بقیه آن
در داروخانهها توزیع میشود .فعال قرار است محمولههای
واکسن که با ارز دولتی وارد میشود به قیمت حدود  40تا
 50هزار تومان و با کد ملی در داروخانهها به فروش برسد
اما اگر این واکسن با ارز نیمایی وارد شود ،درباره قیمت آن
تصمیم گیری میشود.
تولید واکسن آنفلوآنزا در مرحله مطالعات
وی درباره تولید واکسن آنفلوآنزا در کشور نیز گفت :تولید
واکسن آنفلوآنزا در ایران هنوز در مراحل مطالعات است و
مطالعات بالینی آن هنوز انجام نشده است ،بر اساس ادعای
شرکت تولید کننده سه ماه بعد از اینکه مطالعات بالینی آن با
موفقیت انجام شود ،میتواند این واکسن را تولید و روانه بازار
کند ،شرکت تولید کننده ایرانی ادعا کرده که دی امسال می
تواند واکسن آنفلوآنزای ایرانی را تولید کند.محمدی افزود:
شرکتی که برای تولید واکسن آنفلوآنزا در ایران فعالیت
میکند یک شرکت خصوصی است و اگر بتواند طبق وعدهای
که داده تا دی ماه این واکسن را تولید کند ،جای خوشحالی
دارد اما هنوز سازمان غذا و دارو درباره تولید این واکسن ایرانی
در زمان اعالم شده مطمئن نیست.مدیر کل نظارت بر دارو و

فرآوردههای تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفت :این شرکت
برای تولید واکسن آنفلوانزا به جای روش کشت تخم مرغی
از روش نوترکیب یا بایوتکنولوژی استفاده میکند.به گفته
مسئوالن وزارت بهداشت ،واکسن آنفلوانزا هیچ تاثیری در
پیشگیری از کرونا ندارد و میزان ایمنیزایی آن علیه بیماری
آنفلوآنزا حدود  40درصد است و فقط برای تعداد معدودی
از ویروسهای شایع آنفلوآنزا که با توصیه سازمان بهداشت
جهانی در واکسن سال پیش ینی شده ،ایمنی ایجاد میکنند.
ابتال به آنفلوآنزا گزارش نشده
هر سال حدود  2/5میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا به کشور
وارد میشد که حدود  400هزار دوز آن به صورت رایگان در
شبکه بهداشتی برای کادر درمان و گروههای پرخطر تزریق
و بقیه وارد شبکه توزیع داروخانهها میشد.با وجود نگرانی
وزیر بهداشت از همزمانی اپیدمی کرونا و آنفلوآنزا ،حمیدرضا
نجاری ،رئیس اداره آنفلوآنزای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :امسال تاکنون هیچ موردی از ابتالی
انسان به آنفلوآنزا نه از نوع آنفلوآنزای فصلی و نه آنفلوآنزای
پرندگان نداشتهایم.وی افزود :وضعیت بیماری آنفلوآنزا در
سراسر کشور از طریق پایگاههای دیدهبانی فعال رصد و پایش
میشود و عالوه بر مراکز بهداشتی کشور ،وضعیت این بیماری
در بیمارستانها و مراکز درمانی نیز رصد و پایش میشود.وی
گفت :از ابتدای امسال تاکنون هیچ موردی از ابتالی انسانی
به آنفلوآنزای فصلی در کشور گزارش نشده است و هنوز با
مساله ای به نام شیوع آنفلوآنزای فصلی مواجه نیستیم و
امسال هیچ موردی از ابتال و مرگ انسانی ناشی از آنفلوآنزا در
کشور نداشتهایم.
توزیع رایگان واکسن برای گروههای خاص
نجاری درباره واکسن آنفلوآنزا نیز گفت :امسال با تصمیم
کمیته ملی کشوری آنفلوآنزا واکسیناسیون آنفلوآنزا با اولویت
توزیع رایگان در شبکه بهداشتی کشور برای گروههای خاص
انجام شد و با توزیع واکسن آنفلوآنز در شبکه به صورت
رایگان ،کادر بهداشتی -درمانی مراکز دولتی و خصوصی،
زنان باردار و بیماران خاص مانند افراد دیالیزی ،هموفیلی،
تاالسمی ،اماس واکسن آنفلوآنزا را دریافت کردند.وی گفت :با
توجه به اینکه هنوز با شیوع آنفلوانزا در کشور مواجه نشدهایم،
زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است ،سازمان غذا و
دارو در تالش است تا میزان بیشتری واکسن آنفلوآنزا وارد
کشور شود تا بتوانیم واکسن آنفلوآنزا را برای گروه های
بیشتری از مردم تزریق کنیم.رئیس اداره آنفلوآنزای وزارت
بهداشت گفت :پیش بینی وزارت بهداشت این است که با
توجه به رعایت اصول بهداشتی پیشگیری از کووید 19توسط
مردم شامل ماسک زدن ،رعایت فاصله فیزیکی و شستوشوی
مدام دستها ،امسال با موارد قابل توجه آنفلوآنزا در کشور
مواجه نمیشویم.

روی خــــط
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چند توصیه برای مدیریت غمها
در دوران کرونا
رئیس مرکز روانپزشکی رازی به بیان توصیه هایی برای
مدیریت غم ها در دوران کرونا پرداخت.رضا دانشمند در
خصوص بحران سوگواریهای حل نشده در دوران کرونا گفت:
مدیریت سوگ در دوران کرونا یکی از مباحثی است که از همان
روزهای اول نگرانیهایی را به وجود آورد ،چرا که افرادی که در
این دوران دچار فقدان میشوند و یکی از عزیزانشان را از دست
میدهند ،متاسفانه فرصت سوگواری به شکل معمول را پیدا
نمیکنند و اینگونه نیست که بتوانند از حمایتهای عاطفی
اطرافیان خود بهره مند باشند و از موارد این چنینی که به
شخص عزادار کمک میکنند تا زودتر دوره سوگ را پشت سر
بگذارد ،محروم هستند.وی ضمن اشاره به اینکه کسی که دچار
فقدان میشود ،بیش از هر چیز به حمایتهای عاطفی اطرافیان
خود احتیاج دارد ،ادامه داد :در چنین مواقعی نیاز است شخص
عزادار با دوستان و اطرافیان خود که میتوانند از او حمایت
عاطفی کنند ،بازدیدهای کوتاه مدت ،اما مکرر داشته باشد ،اما
در این دوران فردی که دچار فقدان میشود حتی نمیتواند به
طور کامل مراسم تدفین و ترحیم برگزار کند.
افزایش استرس در زمان شیوع کرونا
این روانپزشک افزود :به عالوه در زمان شیوع کرونا استرس
این بیماری در افراد وجود دارد و ممکن است عدهای از اشخاص
هم از این جهت احساس گناه داشته باشند که شاید این
بیماری از آنها به فرد متوفی سرایت کرده باشد و مواردی از
این دست به ماجرا اضافه شود و اوضاع را پیچیدهتر کند ،ضمن
اینکه بسیاری از این فقدانهای این دوران در افرادی اتفاق
می افتند که مرگومیر برای آن ها چندان انتظار نمی رود و
این مرگ ناگهانی میتواند شرایط را سختتر کند.رئیس مرکز
روانپزشکی رازی اظهار کرد :مرگ ناگهانی عزیزان ،نداشتن
حمایت عاطفی کامل اطرافیان در دوران سوگ ،ابتالی فرد
عزادار به بیماریهای جسمی و روحی ،اینکه شخص بازمانده
در از دست رفتن متوفی نقش داشتهباشد و احساس گناه یا
تقصیر کند و همچنین احساس نا امنی به دلیل از دست دادن
از جمله معیارهایی هستند که احتمال دارد برای فرد سوگوار
مشکل ایجاد کنند.
احساس گناه در فرد سوگوار
وی با بیان اینکه بیشتر این معیارها در شخصی که در این
دوران به دلیل کرونا عزیزی را از دست دادهاست ،وجود دارد،
توضیح داد :احساس گناه به این دلیل در فرد سوگوار وجود
دارد که ممکن است ،فکر کند شاید او موجب انتقال بیماری
به متوفی شده و همچنین احتمال دارد از این جهت احساس
ناامنی داشته باشد ،که نکند خود فرد و یا سایر اطرافیانش به
این بیماری مبتال شدهباشند و این اتفاق مجددا رخ دهد.این
متخصص اعصاب و روان با اشاره به اینکه وقوع مرگ ناگهانی
عزیزان ،عدمحمایت عاطفی بازماندگان و همچنین استرس
که سبب افزایش آسیبپذیری میشود ،میتواند فرد عزادار را
در معرض سوگ بیمارگونه و حل نشده ،قرار دهد ،متذکر شد:
درست است که در این دوران بستر مالقاتهای اجتماعی و
تماسهای فیزیکی به درستی محدود شدهاند ،اما راهکارهایی
برای حمایت عاطفی افراد سوگوار وجود دارد و دوستان و
آشنایان میتوانند از طریق فضای مجازی با شخص بازمانده
در ارتباط باشند و تماسهای تلفنی خود را با او افزایش دهند.
افراد سوگوار را به مراکز حمایتی معرفی کنید
رئیس مرکز روانپزشکی رازی با بیان اینکه میتوان در صورت
لزوم افراد سوگوار را به مراکز حمایتی معرفی کرد و برای مثال
در بیمارستان روانپزشکی رازی گروه مداخلهگر در سوگ برای
افراد بازمانده فعال هستند و خدماتی را هم به صورت آنالین و
هم در قالب جلسات مشاوره سوگ به آنها ارائه میدهند ،گفت:
تماسهای مکرر ،ولی کوتاه افراد نزدیک به بازماندگان که بدون
قضاوت باشد و به نحوی باشد که نزدیکان زیاد صحبت کنند
و بیشتر در نقش شنونده فعال عمل کنند ،بسیار در احساس
آرامش شخص عزادار کمککننده است.
چند باور غلط در مورد سوگواری
این روانپزشک اظهار کرد :باورهای غلطی در مورد سوگواری
وجود دارد که از جمله میتوان به این مسئله اشاره کرد که
بازماندگان نباید در مورد فرد از دست رفته صحبت کنند که
این امر اشتباه است و اتفاقا باید در خصوص فرد متوفی صحبت
شود و از دیگر باور های غلط در مورد سوگ توصیه به عدم
بروز احساسات است و این در حالی است که فرد سوگوار باید
احساسات خود را به طور کامل بروز دهد و گریه کند و حتی اگر
احساس خشم و یا گناه دارد ،طبیعی است و شخص باید فرصت
بیان آنها را داشته باشد.دانشمند افزود :شخص عزادار باید
فرصت زندگی کردن با خاطرات متوفی را داشته باشد ،درست
است که متوفی از دنیا رفته ،اما خاطراتش همچنان وجود دارند
و دیدن فیلمهای و عکسهای شخص از دست رفته و صحبت
کردن درباه او به راحتتر طی شدن فرایند سوگ کمک میکند
و همچنین الزم است سبک جدیدی از زندگی و روابط تازهای
برای فرد بازمانده آغاز شود ،البته نه به سرعت چرا که برای
شروع روابط تازه باید بازمانده به پذیرش رسیده باشد ،که البته
با توجه شرایط این اقدام هم کمی دشوار است.
حمایت عاطفی اطرافیان از فرد سوگوار
وی ضمن تاکید بر اینکه معموال در فرآیند سوگ احتیاج
به درمان دارویی نیست و حتی برای کوتاهمدت هم مصرف
آرامبخشها توصیه نمیشود و بیشتر حمایت عاطفی اطرافیان
نیاز است ،یادآورشد :چنانچه سوگ طوالنی شود و به سمت
افسردگی رود و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ،ممکن است
نیاز به درمان افسردگی زیر نظر روانپزشک باشد و به طور کلی
یکی از بهترین کارهایی که با وجود همه محدودیتها میتوان
برای مدیریت سوگ در این دوران توصیه کرد ،کمک گرفتن از
متخصصان و گروههای حمایتی است.
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گــــزارش

بازخوانی
«اوژنیگرانده»
با صدای «رضوی»

کاهش  7۰درصدی فروش سینمای جهان
گیشه ســینمای آمریکا با کاهش  80درصدی فروش در سال
 2020به مجموع فروش ساالنه  2.2میلیون دالر رسید و پشتسر
گیشه سینمای چین با فروش  2.7میلیارد دالر قرار گرفت .برای
اولینبار سینمای چین با پیشیگرفتن از هالیوود بهعنوان بزرگترین
بازار سینمایی جهان شناخته شــد ،اما مجموع درآمدهای گیشه
جهانی سینما به سبب بحران شیوع کرونا که با تعطیلی سینماها و
عدم اکران بسیاری از آثار همراه بود ،با کاهش بیش از  70درصدی
روبهرو شده است .تعداد بلیتهای فروخته شده در سینمای آمریکا
در فاصله زمانی اول ژانویه تا  31دســامبر  2020به  2.3میلیارد
قطعه بلیت رسید که در مقایسه با  11.4میلیارد بلیت فروخته شده
در سال  2019کاهش چشمگیری داشته و کمترین میزان فروش
بلیت سینمای آمریکا در  40سال اخیر است .در سطح جهانی نیز
در سال  2020در مجموع بین  11.5میلیارد تا  12میلیارد قطعه
بلیت فروخته شده در حالیکه این رقم در سال گذشته میالدی،
 42.5میلیارد قطعه بلیت بود .ســینمای چین که امســال برای
اولینبار مجموع فروش ساالنه گیشه آمریکا سبقت گرفت نیز در
سال  2020حدود  2.7قطعه بلیت به سینمادوستان فروخته است.
درام تاریخی «هشتصد» به کارگردانی «گوان هو» با فروش 440
میلیون دالری در رتبه نخست پرفروشترین فیلمهای سال 2020
سینما قرار گرفت و یک فیلم چینی دیگر با نام «مردم من ،سرزمین
من» ســاخته مشــترک هفت کارگردان ،با فروش  458میلیون
دالری در رتبه بعدی قرار گرفت ،این در حالی است که در سالهای
گذشته جدول ساالنه پرفروشترینهای سال سینمای جهان غالبا
در انحصار محصوالت هالیوودی بود« .پســران بد تا ابد» ساخته
مشــترک «عادل ال اربی» و «بالل فالح» با فروش  413میلیون
دالری ،پرفروشترین فیلم هالیوودی در سطح جهان بود که در رتبه
سوم پرفروشترینهای سال قرار گرفت و و «ت ِنت» به کارگردانی
«کریستوفر نوالن» هم با فروشی بالغ بر  362میلیون ،چهارمین
فیلم پرفروش سال نام گرفت .ساخته «نوالن» اولین فیلم هالیوودی
بود که در دوران کرونا بهصورت عمومی اکران شد .بسیاری از آثار
مهم هالیوودی تاریخ اکران خود را به سال  2021به تعویق انداختند
و برخی محصوالت نیز ســامانههای نمایش آنالین را برای اکران
عمومی انتخاب کردند .در ســال  2020سینمای هیچ کشوری از
پیامدهای منفی شیوع کرونا در امان نماند و حتی سینمای چین
هم کاهش فروش  70درصدی را در گیشــه تجربه کرد و در حالی
به فروش  2.7میلیارد دالری دستیافت که در سال  2019فروش
حدود  9میلیارد را ثبت کرده بود« .پاول درگارابدیان» مدیر کمپانی
«کام اسکور» که در زمینه تجزیه تحلیل اطالعات بازاریابی دنیای
سرگرمی ،رسانه و نشر فعال است ،سال  2021را مهمترین سال در
تاریخ سینما توصیف کرد که در واقع پل ارتباط بین سال مصیبتبار
 2020است که بسیاری از کسب و کارهای غیرمجازی با چالشهای
بسیار بزرگی مواجه شدند.

کوتــــــاه

اکران آنالین «جمشیدیه» به پایان رسید
فیلم ســینمایی «جمشــیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی ،با
فروشی بیش از  635میلیون به کار خود در اکران آنالین فیلیمو
و نماوا پایان داد .فیلم سینمایی «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا
جبلی در ژانر خانوادگی -اجتماعی از یازدهم آذرماه  1399وارد
چرخه اکران آنالین شد و با گذشــت  30روز از اکران آنالین با
فروش  31هزار و  764بلیت به پایان اکران آنالین رسید .دومین
فیلم بلند سینمایی جبلی ،روایت زندگی ترانه و امیر ،زن و شوهر
 34و  37سالهای است که درســت در شب تولد امیر درگیر یک
حادثه میشوند و برای کشف حقایق نهفته در دل این حادثه ،وارد
مسیر پیچیدهای میشوند که هرچه بیشتر در آن پیش میروند،
امکان بازگشتشان کم و کمتر میشود .این فیلم توانست به فروش
 635میلیون و  280هزار تومان دست پیدا کند و از لحاظ جدول
فروش فیلیمو و نماوا جایگاه سیزدهم فروش اکران آنالین را به
خود اختصاص داد .سارا بهرامی ،حامد کمیلی ،پانتهآ پناهیها،
سعید چنگیزیان ،ستاره پسیانی ،ندا جبرائیلی ،شادی کرم رودی،
محمد ولیزادگان ،کاوه کاتب ،حمیرا نونهالی ،لیلی فرهادپور،
غالمرضا کیایینژاد ،حسین دالمن با حضور کیومرث پوراحمد،
بهرام عظیمی و بهرنگ تنکابنی از جمله بازیگرانی هستند که در
این فیلم بازی میکنند.

. .

یکشنبه

لوریس چکناواریان:

مشغولنگارشقطعهایبرایبعدازكروناهستم

رهبر ارکســتر ملی ایران گفت :برای من اوج
جذابیت است که همیشه دو عید دارم ،یکی عید
سالنوی مسیحیان و دیگری عیدنوروز ،همیشه به
این فکر میکنم که چقدر سعادتمندم که میتوانم
دو عید را در یکســال تجربه کنم و هربار میتوانم
برای سال نو آرزوهای خوب بسیاری داشته باشم.
لوریس چکناواریان پیرامون فرارســیدن سال نو
میالدی اظهارکرد :خیلی خوشحالم که توانستم
باردیگر ســال نو را تجربه کنم ،شخصا در این سن
احساس سرزندگی و نشــاط دارم و با تمام وجود
میخواهم بــه زندگی ادامه دهــم .وی در همین
راستا ادامه داد :امیدوارم سال جدید میالدی سال
بهتری برای همه مردم جهان باشــد ،سال 2020
سال بسیار سختی بود ،ســالی سرشار از وحشت
بهواسطه شیوع بیماری کرونا ،با تمام وجودم آرزو
میکنم که در سال جدید اتفاقات بهتری برای همه
ما بیفتد .رهبر ارکستر ملی ایران در همین رابطه

تاکید کرد :هیچ چیز را نمیتوان پیشبینی کرد،
شاید هیچکس در ابتدای سال  2020پیشبینی
نمیکرد که چنین سالی در پیش روی ما باشد ،اما
بهنظر من باید از گذشته عبرت گرفت و با امید به
آینده نگاه کرد .وی با اشاره به سال نو میالدی اضافه
کرد :برای من اوج جذابیت اســت که همیشه دو
عید دارم ،یکی عید سال نوی مسیحیان و دیگری
عیدنوروز ،همیشــه به این فکر میکنم که چقدر
ســعادتمندم که میتوانم دو عید را در یک سال
تجربه کنم و هر بار میتوانم برای سال نو آرزوهای
خوب بسیاری داشته باشم .این پیشکسوت عرصه
موسیقی سالمتی را بهترین هدیه سال نو دانست
و اضافه کرد :وقتــی آرزوی خوبی داریم باید برای
تمام مردم جهان باشد ،اینطور نیست که صرفا برای
خودم آرزوی سالمتی کنم ،من همیشه دوست دارم
که تمام مردم جهان و مخصوصا ایران در آرامش و
بهدور از هرگونه بیماری زندگی کنند .وی کرونا را

تجربهای ســخت برای جامعه خواند و اضافه کرد:
کرونا بیماری وحشتناکی است ،این بیماری باعث
شد یکی از سختترین ســالهای اخیر را تجربه
کنیم ،سالی که شاید بسیاری از مردم عزیزانشان
را بهواسطه بیماری از دست دادند ،آنچه مهم است
اینکه بتوانیم کنارهم بمانیم ،بهداشــت را رعایت
کنیم تا به امید خدا تا شروع سال  1400دیگر از
شر این بیماری خالص شویم .چکناواریان با اشاره
به نگارش قطعهای تازه خاطرنشان کرد :من یک
هنرمندم ،زیاد با تقویم کاری ندارم و همیشه در
حال نگارش و یا خلق قطعه هستم ،هم اکنون هم
قطعهای را برای دوران بعداز کرونا آماده میکنم
که بعداز پایان نام آن را اعــالم میکنم ،امیدوارم
سال جدید سالی باشد پراز هنروموسیقی و همه ما
بتوانیم در تمامی عرصههای فرهنگی مثل سینما،
تئاتر ،موســیقی و ...با دیگــر رودررو با مخاطب
فعالیت کنیم.

تاالر«محراب»ازبهار1400میزباناجراهایتئاتری

مدیر تاالر «محــراب» اعالم کرد که بهدلیل
شــرایط ناپایدار فعلــی و بهدلیــل تعطیالت
کرونایی این مجموعه تئاتری از بهار سال 1400
میزبان اجراهای نمایشــی خواهد بود .مهرداد
کوروشنیا مدیر تاالر محــراب درباره وضعیت
برنامه اجراهای نمایشــی این مجموعه تئاتری
با توجه به محدودیتها و تعطیالت کرونایی در
ماههای باقیمانده سال  ،99گفت :این شکل از
تعطیالت کرونایی اجازه برنامهریزی منســجم
را به ما نمیدهد و معلوم نیست بعداز بازگشایی
مجدد سالنها ،محدودیتها و تعطیالت دوباره
ایجاد میشود یا نه .در چنین شرایطی هم گروهها

متضرر میشوند و هم سالن برنامهریزیهایش به
هم میریزد .وی تاکید کرد :با توجه به شــرایط
موجود ما برنامهریزیهای تاالر محراب در زمینه
میزبانی اجراهای نمایشــی را برای اردیبهشت
ســال  1400انجام میدهیم و از آن زمان این
مجموعه پذیرای تئاتــر و مخاطبان آن خواهد
بود .کوروشنیا درباره حمایتهای این مجموعه
از تولیدات و اجراهای نمایشی یادآور شد :طی
گفتوگویی که با مدیرکل هنرهای نمایشــی
داشــتیم قرار شــد گروههای متقاضی اجرا در
تاالر محراب از حمایتی نسبی برخوردار شوند.
مدیر تاالر محراب درباره وضعیت بازسازی این

درگذشت یک هنرمند جوان براثر کرونا

علیرضا رنجبر ،هنرمنــد جوان تئاتر که
در حــوزه چهرهپردازی فعالیــت میکرد،
براثر ابتــال به کرونا درگذشــت .او متولد 7
بهمن  1362در ســوادکوه بود و در آستانه
 37ســالگی براثر ابتال به کرونا درگذشت.
علیرضا رنجبر از ســال  88فعالیت خود را
ابتدا بهعنوان مجری گریم شروع کرد و بعدتر
فعالیت خود را بهعنوان طراح گریم ادامه داد.

او طی روزهای اخیر براثــر ابتال به کرونا در
بیمارستانی در سوادکوه بستری بود و شامگاه
 11دیماه به بیمارستانی در تهران منتقل شد
و در همین بیمارستان درگذشت .در کارنامه
هنری او همکاری با کارگردانهایی همانند
سیدمحمد مساوات ،نصیر ملکیجو ،مریم
میرعابدی ،افشین زمانی ،عباس بابایی و...
بهچشم میخورد.

مکان تئاتری توضیح داد :طی بازســازی انجام
شــده سیســتم اداری مجموعه به البی سالن
اصلی منتقل شد و در فضای پایین مجموعه نیز
 2پالتوی اجرا و یک پالتوی تمرین ایجاد شــد
که افتتاح این پالتوها در بهمن ماه ســالجاری
خواهد بود .وی در پایان ســخنان خود درباره
احتمال بازسازی و تغییر فضای باز تاالر محراب
گفت :فعال تغییری در فضای باز مجموعه ایجاد
نمیکنیم زیرا در حال حاضر بودجه و امکانات
مورد نیاز در این زمینه را در اختیار نداریم .در این
فضا همچنان میزبان اجراهای تئاتر خیابانی و
تمرین برخی گروهها خواهیم بود.

بهروز رضوی این هفته در قالب
برنامه «کتاب شب» رادیوتهران،
کتاب «اوژنی گرانده» را بازخوانی
میکنــد« .کتاب شــب» جزو
قدیمیترین برنامههای رادیویی
است که با صدای بهروز رضوی از
گویندههای پیشکسوت کشورمان
روی آنتن رادیو تهــران میرود.
پخش بازخوانی تنظیم رادیویی
این رمان از ،شنبه ( 13دیماه)آغاز
و تا پنجشنبه هجدهم دیماه ادامه
خواهد داشت .تنظیم شنیداری
و ویرایش رادیویی اثر را سردبیر
برنامه محمدباقر رضایی انجام داده
و رضا قربانــی تهیهکننده برنامه
است و روایت آن را بهروز رضوی
به عهده دارد.

متینستودهبازیگر
«سهم زن» شد

به گــزارش روابــط عمومی
نمایش ،محمد قنبری در تازهترین
اثر خود قصد دارد نمایش «سهم
زن» نوشته والنتین کراسناگوروف
را بــا ترجمه ماندانــا مجیدی به
صحنه ببرد .متین ستوده و سمیرا
حسینی که پیش از این در نمایش
«دراکــوالی ســفید» همبازی
بودنــد در این نمایش بــه ایفای
نقش میپردازنــد .این دومین اثر
از کراسناگوروف است که توسط
این کارگردان روی صحنه میرود.
محمد قنبری پیش از این نمایش
«خانــم گالب» به نویســندگی
محبوبه نورنقدی را در سال 1397
در سالن شماره یک پردیس تئاتر
شهرزاد به صحنه برد که نمایشی
کمدی-تاریخیبود.

ســـــــینما

ششمین فیلم «روحا ...حجازی»
در راه جشنواره فجر

سینمای کشــور طی نیمه اول ســال  99با
چالشهای فراوانی روبهرو بوده است ،بروز و شیوع
بیماری کرونا از اسفندماه سال گذشته چرخ تولید
و اکران در سینما را بهطورکامل متوقف کرد و به
اذعان بسیاری از کارشناسان ضربه طوالنی مدتی
را بر بدنه این هنر وارد کرد .حال پس از مدتها
انتظار دو روز پیش باالخره بعداز گذشت ماهها
فراخوان سیونهمین جشنواره فیلم فجر منتشر
شــد ،فراخوانی که در نوع خود میتواند امید به
آینده سینما در ســالجاری را زنده نگه دارد .در
این میان کارگردانان جوان و پیشکسوت سینما
با توجه به اعالم رئیس سازمان سینمایی مبنی
بر قطعیبــودن برگزاری جشــنواره فیلم فجر
پیشتولید آثــار خود را آغاز کردهاند و ســینما
باردیگر با سرعت به سمت مسیر همیشگی تولید
و عرضه قرار گرفته است .محمدحسین مهدویان،
رضا میرکریمی ،مانی حقیقی ،وحید جلیلوند،
محسن قرایی ،اصغر فرهادی ،آرش انیسی ،مهدی
جعفری و نیمــا جاویدی از جملــه کارگردانان
سرشناسی هســتند که هم اکنون پیش تولید
و یا تولید آثار ســینمایی خود را آغاز کردهاند.
روحا ...حجازی از جمله کارگردانان صاحب سبک
سینمای کشور است که طی سالها فعالیت خود
در عرصه کارگردانی دوازده اثر ســینمایی ،تله
فیلم و تلویزیونی را بهنام خود ثبت کرده است،
وی اولینبار با فیلم «اگر باران ببارد» کارگردانی
در ســینما را تجربه کرد« .هیهات»« ،در میان
ابرها»« ،مرگ ماهی»« ،زندگی خصوصی آقا و
خانم میم» و «اتاق تاریک» از جمله آثار مطرح
حجازی در عرصه سینما محســوب میشوند،
اتاق تاریک آخرین ســاخته وی اما با وجود نقد
مثبت برخی از ســینماگران نتوانست در گیشه
و جشنواره فیلم فجر موفقیت چندانی را بهدست
بیاورد .حال حجازی ســراغ پروژهای پر بازیگر
همچون مرگ ماهی رفته اســت ،اثــری با نام
«روشــن» که چندی پیش بهدلیل شیوع کرونا
متوقف شــد اما بهتازگی خبری مبنی بر اتمام
فیلمبرداری آن منتشر شده است .فیلمبرداری
فیلم ســینمایی «روشن» ششــمین ساخته
روحا ...حجازی اردیبهشــت ماه سالجاری به
پایان رســید .فیلمبرداری این فیلم که اواخر
اسفندماه ســال گذشته متوقف شــد و تنها
شش جلســه بهعلت شــیوع کرونا از آن باقی
مانده بود در خیابانهای تهران به پایان رسید.
«روشن» مانند فیلمهای قبلی حجازی اثری
پربازیگر است که ترکیبی متفاوت از بازیگران
سینما و تئاتر در آن به ایفای نقش میپردازند.
رضا عطاران ،ســارا بهرامی ،سیامک انصاری،
مهدی حسینینیا ،مسعود میرطاهری ،محمد،
ولــیزادگان ،ابراهیم عزیــزی ،علی رحیمی،
حمیدرضا حیــدری ،امیرکیــوان معصومی،
محمد نیکبخت ،سیدعلیرضا میرساالری ،اصغر
رضایی ،علیرضا نقیبی ،صادق حسنی ،با معرفی
نازنین ســهامیزاده و بازیگر خردسال سرگل
لواسانی ترکیب بازیگران «روشن» را تشکیل
میدهند .فیلمنامه «روشن» را روحا ...حجازی
به نگارش درآورده و تهیهکنندگیاش را مانند
 2فیلم قبلی خودش بر عهده خواهد داشت.

خوانش 1

ِ
«داروگ» نیما یوشیج
خوانش شعر

آواز دیگر داروگ

علیرضا پنجهای
شاعر و منتقد
اوایل دهه هفتاد بود که در مراسم بزرگداشت
نیما ،علیپاشا اسفندیاری پسرعموی نیما را دیدم.
گمان کردم خود نیماست .او از نیما گفت؛ از نیمایی
که سنتی میزیست و در هنر و ادبیات مکاشفهآمیز
و تا حدی جادویی و جهانی و مدرن میاندیشید،
گمان دارم نیما بیش از وامداربودن به ادبیات فرانسه
که در بخش کوشش ادبیاش قابلیت تاویل دارد،
در بخش تئوری و شعرگفتن بیشتر مرهون آن منِ
خالق و نخبه مکاشفه گرش بود ،انگار به کسوتی
پیامبرانه ملبس شده باشد این انقالبگر ،هماو که
حدود یک قرن است بهجز نظریهپردازی در شعر و
هنر ،بزرگترین منتقد ادبی و کاشف استعدادهای
شعری و هدایت ایشان نیز محسوب میشود .نیما
شاعری است که با زبان طبری ،سبک مازندرانی را با
سبک خراسانی که از مشترکات محسوسی در دی.ان.
ای باهم برخوردارند ،پیوند داد و از تزویج آن زبان
سنتمدار در فرمی هنجارشکنانه به شعری دیگر -نه
دفتر شعر دیگر که دههها بعد چند شاعر موج نو را
گرد هم آورد  -رسید؛ شعری که توانست مشروطه
خود را پسابریدنِ شاعران از دربار و پناهیدن به ذات
خیال (سبک هندی) و سپس مهاجرت به دربار
هنرپرور هندوستان از سبعیت صفویه ،و بازگشت
شعر بهدلیل ابتذال سبک هندی و رویکرد به زبانیت
ساده و ادبیت مضامین فرخی و منوچهری و سعدی
به مکتب بازگشت ادبی ،عملی سازد ،هم از این سبب
خویشاوندی زبان طبری و خراسانی ابتدا منتهی
بهنوعی از متفرعات سبک بازگشت شد که رفتهرفته
خود را بهنام سبک مازندرانی مطرح ساخت ،بنابراین
طبیعی است که نیما با «افسانه» وضعیتی بینابین
و دراماتیک را مطرح کند؛ چراکه «افسانه»  ،ساز
دیگری از شعر ،در وضعیت دیگر بود ،شعری که
رفتهرفته پوسته انداخت...
و اما «داروگ»؛ در این شعر با وضعیتی که قابلیت
تاویل در سبک خراسانی و هدف نیما یعنی سبک
موسوم به مازندرانی دارد  ،مواجه ایم ،سمبل ها
بی جان اند ،اگرچه تاویل ها تحت الشعاع اتمسفر
سیاسی زمانه اند ،اما نیما در این شعر دارد به
خشکسالی اشاره میکند ،هم از این سبب شعر او
از قابلیت عینی برخوردار است ،در فولکلور شمال
ایران نماز باران متداول بوده ،حتی جانمازها را
میشستند به نیت باران ،ما در فواصل شعر میتوانیم
به لوکیشن و جغرافیای اقلیمی و فرهنگی مضمون
شعر دست یازیم.
خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه.
گرچه میگویند« :میگریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران».
قاصد روزان ابری ،داروگ!
کی میرسد باران؟
داروگ قورباغه درختی که در باور شالیکاران و
کشاورزان مانند حشرهای بهنام سبزهقبا وقتی به نور
خانهها هجوم میآورند نشان باران دارند ،نیز داروگ
یا «دارهقورباغه» یعنی «قورباغهدرختی» نویدبخش
باران است ،در اینجا شاعر شعر «داروگ» را تا مقام
ذکرودعا تعالی میدهد؛ چراکه محصول نزد کشاورز،
مقدس است ،جان بخش است و اگرچه المعنی
فیبطنالشعر و نه شاعر بااینهمه ،اما اینچنین از
هر قاصدکی بخصوص قاصدک اخوانثالث که بهتبع
داروگ گفته شده و البته از سمبلیسم اجتماعی
نیز برخوردار است ،جنبه مذهبی و سیاسی آن را
نیز مدنظر قرار داد ،اما تا تجربه زیست در ییالق
نداشته باشیم مه را همان ابر در دسترس نمیفهمیم
تا صورتمان از آن خیس نشده؛ نمیفهمیم که آن
سوگواران همسایه نشان از خشکسالی گسترده
میدهد که پاییندست و باالدست را باهم در حسرت
قطرهای باران نهاده .تا شمالی نباشی و تا از فولکلور
شمال آگاهی نداشته باشی و بی اطالع باشی از
البهالی کلمهها ،مشکل است برایت مواجهه با عینیت
مخیل شعرهایی از این دست از نیما! حاال بیایند
بگویند منظور شاعر روسیه است و انقالب بلشویکی،
نیما را در صف متمایالن به جنگلیها نهند و الدبن
هم که رسما گرایش چپ داشت و از سرنوشتش
بی خبر ،چه بسا در تسویه حساب های استالینی
همراه حلقه جست وجوگران عدالت! سیدجعفر
پیشهوری کشته شده باشد تا نیما همچنان بخواند:
«تورا من چشم در راهم» تا بشود برای ما یوسفهای
گمگشته و موعود که بهاستعارهاش گیریم .راستی را
کشاورزان در اواخر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده
در خشکسالی چیزی نداشتند برای تناول ،خاصه
رعایا در فالکت و فقر غذایی بهسر میبردند ،چراکه
بهویژه در ییالق و باالدست یوش مراودات در پاییز
و زمستان دشوار بوده ،هم از این سبب خشکسالی
فاجعه و کربالیی میشد که نگو و نپرس ،اگرچه با
توجه به تاریخ پساشهریور  ۲۰و تبعید رضاشاه به
جزیره موریس و جنگ جهانی دوم ناگزیر مینماید
که استنباطهای سیاسی روشنفکران زمانه را هم در
آن لحاظ دانست ،اما بهراستی چنین بود؟ نیما اگر
دغدغه تحزب داشت نمی توانست توده ای شود؟
آیا حق با پسرعمویش علیپاشا بوده که گفته نیما
سیاسی نبوده و خاطرهای از تعلقات مذهبی نیما نیز
برایم تعریف کرد ،کما اینکه اشعار منتشرشده پسا
نامایاد طاهباز ،خود مبینِ آن است که نیما هم مانند
همه جوانان آن زمان اگر
تمایــالت روشنـفکرانه
متمایل به چــپ داشته
در حیطه عدالت قابلیت
طرح داشته و از اعتقادات
مذهبی متداول سنتی
و نه چندان غلیظ نیز
برخوردار بود.
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خوانش تازهای از نیما یوشیج و شعرهایش

نیماینو

تحول بزرگ و اصولی بود ،به همین دلیل« ،نیما» تنها زاده شرایط
و موقعیت اجتماعي عصر مشروطه است .شناخت نیما نسبت به
ادبیات غني کالسیک ایران ،راه اصلي فهم اولیه نارسایي شعر در
برابر موقعیتهاي تازه بود .تغییر ساختمان شعر فارسي ،اگرچه به
ظاهر ،راه برون رفت از شرایط به بن بست رسیده بود ،اما نیما در
حقیقت فرهنگ شعري را تغییر داد تا نگرش ما را نسبت به هستي
عوض کند که بـالطبع زمینه ساز دگرگوني در تمامي عرصه هاي
هنري از جمله داسـتان ،رمان ،موسیقي ،تئاتر و سینما شد .الزمه
بررسي آثار نیما بيشک ،توجه به جنبههاي گوناگون و متنوعي
است که در پس آن شاعري است با ساختارهاي فکـري منسجم که
از هر جاي آن ميتوان آب برداشت .به همین دلیل ،ساختار نگاه
شاعرانه نیما به جهان و نـوع تفکر حاکم بر شعرها ،ساخت هاي
گوناگوني را به نمایش ميگذارد که نتیجه رسیدن به همان فرهنگ
شعري و هستي شناسي تازه است .درواقع نیما را از دو جنبه
ميتوان مورد بررسي قرار داد :یکي از جهت شرایط و موقعیت او
نسبت به شاعران همعصرش و دیگري از جهت جنبههاي فردي
آثارش .سویه آغازین ،بیانگر یک حقیقت انکارناپذیري است که
در آن شاعران دیگر به دلیل شرایط موجود حاکم بر جامعه و عدم
درک دقیق زمان و مفهوم معاصربودن از سویي ،در ذهنیت بسته
کالسیکي خود نسبت به هر گونه حرکتهاي تازه و نو به مخالفت
برميخاستند .معتدلترین شاعران این گروه بعدها به نوعي شعر
«نوقدمایي» روي آوردند ،پرویز ناتل خانلري از نمایندگان مسلم
این گروه و فریدون توللي در زمره شاعران محافظهکار ،به بخشي از
ساحتهاي شعر نیما در عینيگرایي نزدیک شدند .در جهت مخالف
آن هوشنگ ایراني و تندرکیا قرار داشتند که با وجود شناخت دانش
ادبي غرب ،نسبت به ادبیات سنتي جامعه بي اعتنا بودند .جنبههاي
فردي آثار نیما به دلیل نوع زاویه دید شاعرانهاش ،از برجستهترین
بخش ها است .توجه به فرم گرایي با ارائه فضاهاي شعري و نوع
روایت شاعرانه با نیما به شعر فارسي راه یافت .از این رو ،مفاهیم
تازهاي از جمله رومانیسم ،مدرنیسم ،رئالیسم و سمبولیسم با شعر
نیما شکل هستي شناسیک تازهاي در شعر ایران به بار آورد .هر یک
از این مفاهیم ،در یک شرایط خاص اجتماعي پدید آمدند تا رنگي از
آرمانملی_گروهادبیاتوکتاب:یکقرنپیش،نیمایوشیج( 1۳دی)1۲7۶-1۳۳۸انقالبیدرشعرفارسیایجادکردکهمیتوانازآن محیط اجتماعي را در خود داشته باشند .راوي شعرهاي نیما شائبه
بهعنوان«تبلورنواندیشیدربابانساندرشعرمعاصر»یادکرد؛همینامرموجبشدهتاپسازیکقرناز«افسانه»اش،همچناناز انساني است که در شکل زندگي روزمره خود دچار حاالت گوناگوني
اوونگرشنوگرایانهاشسخنگفت.آنچهمیخوانیدنگاهیاستبهنگرشنوگریانهاودرشعرودربابانسانایرانی،بهمناسبسالروز ميشود .نوسانات روحي از یکسو و نابسامانيهاي اجتماعي دهه
درگذشت او ،و انتشار کتاب تازه «نیمابیز» (شعرهای ماندگار نیما) که از سوی نشر نیلوفر منتشر شده است.
بیست به بعد از دیگر سو ،گاه امید و گاه یأس را در روحیه این راوي
شاعر نواندیش را در خود دارد .اوج این شاعرانگي در سال  ۱۳۰۱سرگردان در شعرها پراکند .به دلیل همین شرایط ،خاستگاه
با چاپ «افسانه» آغاز ميشود .افسانه چه به لحاظ ساختمان اثر سمبولیسم در شعر نیما پدید ميآید که بعدها به نوعي شعر سیاسي
ادبي ،و چه به لحاظ محتوا با تمایالت نوگرایانه بسیارش ،سمبل تبدیل که خود شعبهاي از شعر نو اجتمایي قلمداد شد.
محمدصادق رئیسی
مدرنیسم در شـعر ایـران است که اولین بار در روزنامه قرن بیستم
عنصر نماد اصليترین محور شعر در این دورهي خفقان اجتماعي
منتقد و شاعر
به مدیریت میرزاده عشقي منتشر شد .در همین سال
است و سال ها بعد شاعران پس از کودتاي دهه
نیما یوشیج نامی پرآوازه ا ست در شعر ایران .در شعر همیشه قطعه «اي شب» منتشر شد و در مجله «نوبهار» نیما
سي که به شاعران نسل شکست خورده اجتماعي
ایران .به همین دلیل است که شاید بسیاری به او و شعرهایش می را به عنوان شاعري عصیان گر بر سر زبانها انداخت.
شناخته شدهاند ،عمیقا متأثر از فضاي شعر نمادگراي
پردازند .به نامه ها و مقاالت و نظریه هایش در شعر ایران حتی .و به دلیل شرایط نا بسامان زندگي روزمره در حدود
اجتماعي پس از اویند .انتخاب نمادها بر اساس
آنقدر هنوز جا دارد که تا همیشه به او و شعرهایش مشغول باشند .سالهاي  ۱۳۰۷به همراه همسرش ـ عالیه ـ خواهرزاده
ساختار شعرها است که عمدتا قائم بالذاتند و پیش
از تعریف ها و تمجیدها گرفته تا حُبّ و بغض ها .تا از راه به درکردن جـهانگیرخان صوراسرافیل ،به شهرهاي آمل ،رشت،
از او در شعر سابقه نداشتند «غراب»« ،مرغ آمین»،
ها و گاه به انکارش برخاستن .انکار از سوی آن هایی که از آبشخور آستارا ،اردبیل ،بابل و ...رفت.
«ققنوس» و ...و «جغد پیر» کامل ترین نمونه ها از
نیما با نشریات موسیقي ،نوبهار ،اندیشه نو ،مردم براي
بخش نمادها هستند:
خود او رفع عطش کردند .با او به نام و نوایی در شعر دست یافتند
اگرچه به حق ـ اما بعدها آن کوزه را شکستند .اما «من مثل رودخانه روشنفکر و ...همکاری داشته است .مقاالت و داستانهاي
ایـن زمان بالش در خـونش فرو
ای هستم که از هر کجای من می توانی به هر قدری که می توانی ،بسیاري از جـمله «ارزش احساسات»« ،مرقد
جغد بر سنگ نشسته است خموش
نیما فرهنگ
آب برداری ».تحقق پیدا کرد .نیما نیما شد .نوک تیز خاری شد در آقا»« ،بصره» از دیگر آثار نیما هستند .از همین
هـیـس! مبادا سخني ،جـغد پـیـر
شعري را تغییر
چشم کسانی .مردی که کارد به خود می بست و در کوچه پس کوچه دوره ،با تأسي از شعر فرانسه ـ به جهت آشنایي
پاي به ره دارد گوش
های خیال خود می نشست ،کنج اتاق را مرکز جهان خود و دیگران با این زبان ـ فکر تغییر ساختارهاي بیروني
در حوزه بیان شاعرانه نیز عالوه بر آشنایي با
داد تا نگرش ما را
ساخت .دریا را اجازه داد به اتاقش بیاید .در سنگی جا گرفت .سنگ شعر آغاز ميشود .سالها تمرین و تجربه در این
نسبت به هستي صورتهاي زیبایي شناسي شعر کالسیک ،تالش
شد .به دیوار مستحک ِم روبهروی خود تاخت .از س ِر دیوار باال رفت و وضعیت تازه او را بهعنوان «پدر شعر نو فارسي
عوض كند كه نیما در جهت نو آوري ابژههاي عیني است .شعر
آن سوی دیوار را نظر انداخت .چشم اندازها را دید .جهانی تازه یافت .ایران» مطرح ساخت .گذشت تاریخي موجود
اگرچه ارتباط بسیاري با ذهنیت دارد ،اما حضور
بالطبع زمینه ساز
از عصر صفویه به اینسو ،تاریخ ایران را از چند
تجربههاي عیني از مؤثرترین بخشهاي فراموش
فراخ نایی گسترده تا بی نهایت .تا نهایت...
علي اسفندیاري؛ ملقب به نیما یوشیج در بیستویکم آبانماه سال جهت با مشکل مواجه ساخت .ورود جهان به
دگرگوني در تمامي شده شعر فارسي است که خود را از این پس
 ۱۲۷۶خورشیدی در دهکده «یوش» از توابع بلده نور از خانوادهاي عصر تازه صنعت در دنیاي غرب ،بافت تفکـر
عرصه هاي هنري باز مي کند .در این شکل ،شناخت صورت هاي
دهقاني به دنیا آمد .بيشک او از آخرین شاعران بازمانده شرایط کشور هاي حاشیه اي را به هم ریخت .جامعه
از جمله داسـتان ،شاعرانه ،به دلیل شرایط نامتعادل اجتماعي در راه
دهقاني در تاریـخ شعر ایران است .نیما تا دوازده سالگي در یوش ایران نیز با زیرساخت هاي تفکر سنتی خود در
رمان ،موسیقي ،آزاديخواهي ،همه چیز به شـکست ميانجامد
ماند و از آن به بعد به همراه براد ِر از خود کوچکترش ،الدبن ،به برزخ جهان سنتی و مدرن بالتکلیف ماند .از
تئاتر و سینما شد و شکل زیبایيشناسي شعر نیز به سمتوسوي
مدرسه کاتولیک سنلویـي فرانسوي در تهران رفت( .تضاد آغازین این رو ،تنها راه رویارویي با این پدیده نوظهور
موتیفهاي ناآشنا و دور از ذهن تا حدودي پیش
او در انتخاب نوع مدرسه و نوع زندگي از همین دوره مشهود است ).از منظر متفکران و اندیشمندان آن دوره تقلید و
مي رود« .مرغ آمین» محصول شکست تفکر
از بخت مسلّم نیما در مدرسه ،آشنایي او با شاعر معلم ،نظا ِم وفا ،بود پناهبردن به سـنتهاي اصیل گذشته بود .همین بازگشت به دوران آزادياندیشي در این دوره است:
که او را به «خط شعرگفتن» انداخت .منظومه «قصه رنگپریده» قبل ،نزدیک به سه قرن تفکر نواندیشانه را به عقب راند .جامي تنها
مرغ آمین دردآلودي است که آوازه بمانده
(  )۱۳۰۰محصول این دوره از زندگي نیما در شرایط نامتعادل بازمانده متفکران مستقل در این برهه بـحراني تاریخ ایران است.
رفته تا آن سوي این بیدادخانه
روحـي است .وابستگی به ادبیات کالسیک در این مثنوی نمایان پس از عصر مشروطه و حرکتها و انقالب هاي پـيدرپي مردم در
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه
است .اما سادگی بیان و فضای درهمتنیده روستا -شهر نوید یک راه مفاهیم تازه در زندگي و آزاديخواهي ،همه چیز مهیاي یک
نوبت روزگشایش را

خوانش تازهای از شعر «ریرا»...ی نیما یوشیج

نیمه دیگر نیما

جلیل قیصری
منتقد و شاعر

شعر «ریرا»ی نیما از سه بند تشکیل شده است .بند خبری
توصیفی اول با دو بند دیگر با اشیا و پدیدههای کامال بومی اما پیام
و فضای متفاوت و یک صدای عینی و اسطورهای اثیری که محور
اصلی شعر است و همه شعر بر این محور مرکزی و اثیری و متکثر
میگردد:
ریرا ...صدا میآید امشب
از پشت کاچ که بندآب
برق سیاهتابش تصویری از خراب
در چشم میکشاند
گویا کسی است که میخواند.
صدای اسطوره ای آغازین که از پشت کاچ (قطعه جنگل یا
درختزار محصورمانده در بین کشتزار) به گوش میرسد و در
جاییکه بنداب (آببند یا آببندان که برکه بزرگی است و آبهای
زیادی را برای کشت و زرع در خود جمع میکند) برق سیاهش،
تصویری از هوا و فضای بارانی شب را در خود منعکس میکند و
در این چشمانداز و فضای هولانگیز انگار کسی میخواند؛ صدا اما
با واقعیت شنیداری خود یک اسطوره-صدا است؛ چراکه به گفته
کاسیرر انسان سه دوره زبانی نامآوا یا سمبولیسم آوایی و تشبیهی
و نمادین و استعاری را پشت سر گذارده است و نامآواها مربوط به
دوران نخست زبانند ،وقتی که هنوز انسان قواعد زبان را پایهگذاری
نکرده بود و بعد دوره تشبیهی است که زبان بیشتر بر مناسبات
تشبیه میگردد و دوره سوم زبانی که اکنون است بر اساس ذهن

تکاملیافتهتر انسان امروز شکل گرفته و بر محور نماد و استعاره
میگردد ،اما نامآواها صداهای آغازینند و از آنجایی که اسطوره و
شعر ساخت و زبانی همگون دارند ،نیما در لحظه سرایش و جوشش
شعری با انسان و صدا و طبیعت آغازین یکی میشود و این است
که این همه صدا در شعرش میبینیم :قوقولیقو ،دینگدانگ،
پکوپک ،تیتیکتی تیک ،قوقو ،چوک وچوک و ...اما «ریرا»
دارای معانی گونهگون است که همه به یک صدا برمیگردند:
 - ۱اسطوره ـ زن در مازندران ،و از آنجایی که به النه و کنام
خواندن پرندگان و حیوانات خانگی در غروبگاهان کار زن ها
بوده است ،گاه که پرنده یا حیوانی دیر برمیگشت ،زنان صدای
ریرا ...ریرا ...سر میدادند و معتقد بودند اسطوره زن به یاری آن
پرنده یا حیوان را به مامن برمیگرداند ،درحالیکه هرگز خود را
نمینمایاند.
 - ۲نام پرندهای که آب را دوست دارد و در فضای باالی بنداب
پرواز میکند و این صدا را از خود در میآورد.
 - ۳در روزنه جلوی آببند چوبی تعبیه میکردند که در هوای
بارانی شدید به صدا میآمد تا کشاورز را بیدار کند تا از سرریزشدن
بنداب و تخریب مزرعه جلوگیری کند.
 - ۴نام و صدای یک بازی.
 - ۵به نگر من این نام (ریرا) بر وزن «نیما» است و انگار نیما،
آنیما یا نیمه دوم و زنانه خود را میخواند و یا آرزوها و ایدهآلهای
انسانی خود را .اما همه صداها به یک صدا برمی گردد و آن
«ریرا »...است.
بند دوم و سوم شعر را میخوانیم:
اما صدای آدمی این نیست
با نظم هوشربایی ،من

آوازهای آدمیان را شنیدهام،
در گردش شبانی سنگین؛
زاندوههای من،
سنگینتر.
و آوازهای آدمیان را یکسر،
من دارم از بر
یک شب درون قایق ،دلتنگ
خواندند آنچنان؛
هیبت دریا را
ِ
که من هنوز
در خواب میبینم.
ریرا ...ریرا...
دارد هوا که بخواند
در این شب سیاه
او نیست با خودش
او رفته با صدایش اما
خواندن نمیتواند.
در بند دوم شعر ،راوی میگوید« :اما صدای آدمی این نیست»
و این را درحالی میگوید که در بند اول گفته شد« :گویا کسی
است که میخواند»
یعنی به صدا شخصیت داده بود و ...می گوید که من صدای
آدمیان را در گشت وواگشت شبانه بسیار شنیده ام که حتی از
اندوههای من سنگینتر بودند (راوی غیرمستقیم به صدای اکنونی
خود نیز اشاره میکند که بسیار سنگین است) و با نظم هوش و
حافظه آن را از برم و یک شب درون قایق چنان اندوهبار خواندند که
من هیبت دریا را هنوز در خواب میبینم و میدانیم اتفاقات سخت
زندگیمان و سختترین آنها مدام در خواب به صورت کابوس به
سراغ ما میآیند و آن اتفاق که در آن شب نمادین خاص روی داد،
سنگینی آن هنوز در خواب هیبتش را به راوی نشان میدهد و
قایق نمادی از وسیله گذار میتواند باشد و دریا جوش و خروش
انسانی در آن زمان خاص و بند توصیفی ـ خبری آغازین در بند دوم
و سوم با همان مصالح بومی ما را به فضای دیگری میبرد که بند
دوم و سوم نوعی تقابل با بند اول را دارند؛ چراکه در بند اول کاچ

11

در پي چاره بمانده
نیما را باید شاعر شکست قلمداد کرد؛ چراکه چه در زندگي
شخصي و چه در زندگي اجتماعي و آرمانخواهي ،در شرایط
ناهمسان اجتماعي قرار داشت .پناه بردن او به سمت بومیت نیز
نتیجه همین ناهماهنگي و ناسازگاري با اجتماع واقعگراي بیروني
بود ،اما تاریخ نشان داد کـه پیروز واقعي نیما بود:
رستگاري روي خواهد کرد
و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد.
توصیف ،اصليترین محور شعر نیما است .عنصري که در تاریخ
شعر فارسي به آن چندان توجهي نشده است .وجه وصفي در اشعار
نیما از افسانه آغاز و در اکثر کارهاي او به تکرار مشاهده ميشود.
مهمترین و بهترین نمونهها« ،کار شبپا»« ،پادشاه فتح»« ،مانلي»
و ...است .در هر نوع از توصیف بسته به موضوع شعر ،نوع زبان ،بافت،
ساختار و دیگر عناصر شکلدهنده اثر متجلي ميشود .گزارهها عالوه
بر کمک کردن به ساخت موسیقایي بیروني و دروني به لحاظ تم و
درونمایه نیز حضوري فعال دارند.
هر شعر نیما با عواملي که برشمرده شده و عوامل بسیار دیگر،
به مثابه شهري است با فضاي متنوع که همگي از درون پرتالطم و
شاعرانه و جهان پیرامونش پدید ميآیند .همانگونه که خود ،آن را
«زاده اضطراب جهان» مينامد:
قصه عاشقي پر ز بیمم
گر مهیبم چو دیو حصاري
ور مرا پیرزن روستایي
غول خواند ز آدم فراري
زاده اضطراب جهانم.
نیما اساسا و ذاتا انسان نوگرایی است .نوخواهی در سلولهای او
جریان داد .به هر پدیدهای از زاویه نو نگاه میکند .حتی آنجا که
از واژگان کهن و نامسطح بهره میگیرد .مهم آن است که از نقطه
آغاز و از ب ُنمایه ،ا ُسواساس کار خود را بر نوگرایی مینهد .اما آنچه
نوگرایی را در نیما برجستهتر نشان میدهد این است که ذهنیت
او یک ذهنیت متمایل به کشف جهانهای تجربهنشده است .نیما
در ذهنیت اساسا شاعری بومی است .تاثیر زبان و فرهنگ مادری
در تمام جان و ذهن و زبانش چیره است .به همین دلیل است که
تقریبا در هیچ شعری نیست که در هم تنیدگی این سه جهان را
نتوان دید .از این روست که سه جهان را در تمامی آثار نیما میتوان
مشاهده کرد .نخست جهانی که بر بنیان فرهنگ بومی بنا نهاده
شده ،بهگونهای که بدون شناخت دقیق آن ب ُنمایه فرهنگ بومی،
تقریبا درک و دریافت شعر ابتر میماند .اوج این دست شعرها در
«کار شبپا» است:
میدمد گاه به شاخ
گاه میکوبد بر طبل به چوب
وندر آن تیرگی وحشتزا
نه صدایی است بهجز این ،کز اوست
هول غالب ،همه چیزی مغلوب...
دوم خلق جهانی است که بنیان روایت و قصهپردازی و رسیدن
به فضای جریان و روال طبیعی است .در این وضعیت ،اساس کار
را بر «لحن» شعر میگذارد .در این دست شعرها ،تمامی لحنها
ساخت منحصربهفردی دارند که تنها در جهان همان شعرها و البته
در جهان شعریِ نیما حضور دارند .غراب ،مانلی ،خانه سریویلی و...
و ققنوس از این دست شعرهایند:
ققنوس ،مرغ خوشخوان ،آوازه جهان،
آواره مانده از وزش بادهای سرد،
بر شاخ خیزران،
بنشسته است فرد.
بر گرد او به هر س ِر شاخی پرندگان.
او نالههای گمشده ترکیب میکند،
از رشتههای پاره صدها صدای دور
در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه
دیوار یک بنای خیالی میسازد.
و اما جهان سوم؛ که جهان بیبدیل نیماست ،به ساختمان نحوی
تمام شعرهای او ارتباط پیدا میکند؛ و آن سیطره نحو دستوری زبان
مادری نیما در شعرهاست .امری که در تاریخ شعر فارسی ،یگانه و
بیهمتاست .از روساخت ترکیبی جمله گرفته تا ساختمان کلی
اثر که از جهان زبانی مازندرانی نشات میگیرد .این امر تا به آنجا
پیش میرود که گاه ساختار فعلها از زبانهای تاریخی بهجامانده
در زبان مازندرانی بهره میگیرد؛ نظیر زبانهای پهلوی ،سغدی و
دیگر ریشههای زبانهای شاخه غربی ایران .بیتردید کشف همین
جهانهای متنوع و تازه است که نیما را به شاعری یگانه در ادبیات
ایران بدل کرده است.

خوانش 2

و بنداب میآیند که میتواند نمادی باشند از یک زنگی محقر و
جامعه بیجوشش که در آن صدای نارسای ریرا به گوش میرسد
و در بند دوم و سوم دریا در تقابل با بنداب قرار میگیرد که با آن
هیبت و جوش و خروش یک جامعه پویا را نشان میدهد که راوی
زمانی شاهدش بود و از آنجایی که این شعر به دکتر مصدق تقدیم
شده است .راوی انگار دو شیوه ایستا و پرجوشوخروش را تصویر
شب بن ِد آغازین بسیار ایستاست؛ چنانکه راوی
میکند و نیز فضای ِ
میگوید :گویا کسی است که میخواند و در مقابل شب دیگر
پرهیبت و در پایان و در بند سوم میگوید:
دارد هوای آنکه بخواند
در این شب سیاه
او نیست با خودش
او رفته با صدایش اما
خواندن نمیتواند.
میبینیم که ساخت اسطورهای و دایرهای شعر در پایان به آغاز
رجوع میکند تا این چرخش دوار همچنان ادامه داشته باشد و در
پایان شعر آن صدا با تمام وجودش میخواهد بخواند ،اما خواندن
نمیتواند .آیا این صدا ،صدای جامعهای است که راه طنینش را
بستهاند و یا صدا و صداهایی است نامفهوم و کاذب که از خالفآم ِد
شب به گوش نمیرسد و نازل و بیمفهوم و نارسا است و ...اگرچه
آن صدا با تمام وجودش میخواهد به گوش برسد ،اما نمیرسد،
و اینگونه به نظر میرسد که صدای بیشتر به خفگی و خاموشی
نشانده است و هم در نگاهی دیگر میتواند صدای راوی باشد که
خود نیما است (چنانکه در بیشتر شعرهایش)؛ چراکه نیما و ریرا...
بر یک وزن هستند و در این صورت نیمه گمشده راوی که همان
آرزوهای انسانی اوست در این دنیای خشن و مردساالر با همه
تالش به گوش نمیرسد و هم نیمه کائناتی و طبیعی او که با همه
تالش ،خواندن نمیتواند و به صورت اثیری به گوش میرسد و این
شعر با مصالح و فضای کامال بومی یک شعر عینیاثیری اسطورهای
است که مرزهای بومیت را درمینوردد و خود را در کنار شعرهای
نهادین (اصیل) جهانی مینشاند و این است که گاهی جهانیترینِ
آثار بومیترین آن است.

12

تندرستی
دانستنــــی ها

تازهخوری سبزیجات مفیدتر است
عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،در مورد نحوه
مصرف موادغذایی و خوراکیها با هدف تقویت سیستم ایمنی
بدن ،نکاتی را متذکر شد .گلبن سهراب ،در خصوص شیوههای
تغذیهای که بتواند سطح ایمنی بدن را در ایام کرونا افزایش
دهد ،گفت :با توجه به اینکه مهمترین راه پیشگیری از بیماری
شستن دستها و رعایت فاصله اجتماعی است اما جهت ارتقای
سیستم ایمنی بدن ،بهتر است یک تغذیه متعادل و متنوع شامل
همه موادغذایی و گروههای غذایی داشته باشیم تا بتوانیم تا
حدودی از کرونا به دور شویم .وی ،بیشترین موادمغذی که در
عملکرد سیستم بدنی موثر است را شامل ویتامینهای A ، C ،
 ، Dاسیدهای چرب امگا ،3سلنیوم ،روی و آهن دانست و افزود:
انواع مرکبات از جمله لیموشیرین ،لیموترش ،پرتقال ،نارنگی
و کیوی ،از منابع غذایی ویتامین  Cهستند .این در حالی است
که با دریافت دو تا چهار میوه  110گرمی و سه تا پنج واحد از
گروههای سبزیها بهطور روزانه ،قطعا نیاز بدن به ویتامین C
تأمین میشود و نیازی به مکمل نیست .سهراب با بیان اینکه
سبزیجات منبع خوب ویتامین  Cهستند ،اظهارکرد :هر چه
سبزیجات تازه مصرف شود ،ویتامین  Cبهتر حفظ میشود ،چرا
که با پختن و نگهداری این موادغذایی ،میزان سطح ویتامین
 Cکاهش پیدا میکند .وی در ادامه منابع ویتامین  Aرا شامل
انواع جگر ،میوهجات و سبزیجاتی که رنگهای تند همچون
رنگ قرمز ،نارنجی و سبز ،شامل خرمالو ،کدوحلوایی ،انواع فلفل
دلمههای رنگی ،هویج و برگه زردآلو دانست و تصریح کرد :انواع
گوشتها ،مغزها ،دانهها ،حبوبات ،تخممرغ ،لبنیات و نانهای
کامل یعنی نانی که سبوس آن گرفته نشده است اما تخمیر کامل
شده باشد ،شامل منابع «روی» هستند .عضو هیات علمی گروه
تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،با اشاره به منابع امگا ،3اضافه کرد :مصرف ماهی
دو مرتبه در هفته و دو عدد گردو بهطور روزانه ،زمینهساز تامین
امگا 3است.

نــــکته

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

کوتــــاه

توصیههایی برای افراد مشکوک به کرونا
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،برای افراد مشکوک به
کرونا ،توصیههای بهداشتی ارائه داد .بسیاری افراد به فرم خفیف
بیماری کووید 19مبتال میشوند که حدود  20درصد آنها دارای
عالئم شدید هستند ،عالئم کووید 19بهطور معمول ترکیبی از تب،
سرفه ،تنفس دشوار ،کوفتگی عضالنی و احساس خستگی است.
با توجه به اینکه کسب اطالعات در خصوص کرونا از منابع معتبر
ضروری است ،معاونت بهداشت وزارت بهداشت تاکنون اقدام به
تهیه و تدوین دهها راهنمای آموزشی و بهداشتی در زمینه بیماری
کرونا کرده است .براساس دستورالعمل و توصیههای بهداشتی ویژه
افراد مبتال یا مشکوک به کووید 19در صورت داشتن عالئم خفیف
کرونا ،استراحت و خودجداسازی در منزل را به منظور پیشگیری
از انتشار بیشتر ویروس به بستگان ،دوستان و سایر مردم فراموش
نکنید و خودجداسازی را حداقل به مدت  14روز رعایت کنید.
توجه داشته باشید در دوران خودجداسازی اگر در حال مصرف
داروهایی با تجویز پزشک هستید ،دارو به میزان کافی در دسترس
داشته باشید و خواربار کافی و سایر مایحتاج منزل را برای  2تا 4
هفته (برای مدت ایزوالسیون یا قرنطینه خود) تهیه کنید .بهتر
است در زمان بیماری ،تهیه مایحتاج خود را به دوستان ،آشنایان و
یا اطرافیان خود بسپارید البته فراموش نکنید فردی که اقالم مورد
نیازتان را تهیه کرده است ،نباید وارد منزل شما شود.

یکشنبه
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مواد غذايی مضر برای وعده صبحانه
اینفوگرافیک  :آرمان ملی  /علی کریمی

متخصصان تغذیه مصرف برخی از غذاها را نهتنها برای صبحانه توصیه نمیکنند بلکه به پرهیز از آنها در این وعده غذایی هشدار میدهند .برای
داشتن یک صبحانه سالم سعی کنید از خوردن موادغذایی زیر برای صبحانه اجتناب کنید.

پنير بدون گردو
بهدلیل باالبودن کلسیم در پنیر این مادهغذایی برای جذبشدن بهتر به میزان فسفر بیشتری نیاز دارد ،همانطور که میدانید منبع
اصلی فسفر مغز انسان است پس زمانیکه ماده غذایی همچون پنیر وارد بدن میشود سوختوساز فسفر بیشتر اتفاق میافتد .حال
برای اینکه این سوخت فسفر سبب ضعف مغز نشود گردو مکمل خوبی است چرا که گردو منبع خوبی از فسفر و ویتامین  Dاست و نیاز
پنیر را برطرف کرده و دیگر نیازی به فسفر مغز نیست.

فستفود
بهصورت کلی خوردن غذای چرب در وعده صبحانه توصیه نمیشود ولی اگر هرازگاهی میل به خوردن فستفود داشتید حداقل
سعی کنید از سوسیس و کالباس خانگی استفاده کنید .در نوع صنعتی این خوراکی بهخاطر استفاده از مواد اولیه نامرغوب و نیترات
سدیم ،نیتریتها ،فسفاتها ،نمک و روغن فراوان و موادنگهدارنده خطر ابتال به انواع بیماریها بسیار زیاد است.

شيرينی
موادغذایی از قبیل شیرینیها و نانهای برشته از کالری و چربی باالیی برخوردار هستند .عالوه بر این ،خامه زیاد روی کیک یا
شیرینی منجر به چاقی میشود .همچنین ،بسیاری از نانوایان در پخت نان از آردسفید فرآوریشده استفاده میکنند تا کالریهای
بیشتری را به آن بیفزایند .این خوشهها با قندخون را افزایش میدهند.

احتمال ماندگاری ضایعات ریوی
چقدر است؟
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا وضعیت تنفسی
و احتمال ماندگاری مشکالت ریوی را در بیماران مبتال به
کرونا که بهبودیافته و از بیمارستان ترخیص شدهاند ،تشریح
کرد .دکتر مصطفی قانعی گفت :زمانیکه سطح اکسیژن افراد
مبتال به بیماری کووید 19که در بیمارستان بستری شدند،
به سطح مناسبی در زمان استراحت برسد ،پزشک آنها را
ترخیص می کند ،اما ممکن است بیمار بعداز ترخیص و در
زمان فعالیت دچار افت اکسیژن شود .به همین دلیل دستگاه
پالس اکسیمتر بسیار در این مرحله به بیمار کمک می کند
که بداند در چه وضعیتی قرار دارد .وی افزود :اگر بیماری
که ترخیص شده ،درحالی که دستگاه پالس اکسیمتر در
انگشتش قرار دارد ،حدود شش دقیقه مداوم پیادهروی کند،
اما بیش از سه عدد دچار افت اکسیژن نشود ،یعنی وضعیت
ریه او برای فعالیت مطلوب است ،اما اگر سطح اکسیژن بیمار
بیش از سه عدد افت کند ،به این معنی است که فرد هنوز
باید استراحت کند و پیادهروی و هرگونه ورزش دیگری به
صالح این فرد نیست تا زمانیکه ریهاش پاسخگوی اکسیژن
موردنیازش در حین فعالیت باشد .بنابراین همین اندازهگیری
از طریق پالس اکسیمتر برای بیمار کفایت میکند و نیاز به
سیتیاسکنهای مکرر نیست .وی افزود :اگر شدت ضایعه
ریوی در حدی باشد که با اکسیژن بیمار را ترخیص کنند ،فرد
بیمار حتما به داروهایی نیاز دارد که بعداز ترخیص هم التهاب
ریه را کاهش دهند .پزشکان فوق تخصص ریه به این موضوع
آگاهند .در اینجا دیگر بیماری فرد ،عفونی نیست ،بلکه یک
بیماری التهابی است که باید با نظر متخصص ریه پیگیری کند
تا سطح اکسیژن شان به حد عادی بازگردد .قانعی ادامه داد:
کسانیکه بعداز ترخیص دچار تنگینفس هستند ،این به معنای
کمبود اکسیژن نیست .کمبود اکسیژن فقط با دستگاه سنجش
اکسیژن شناسایی میشود ،نه با تنگینفس .حال ممکن است
تنگینفس برای مدتی در بهبودیافتگان کرونا ماندگار شود که
چندان مهم نیست .هرچند که پزشکان فوقتخصص ریه برای
آن هم داروهایی را تجویز میکنند تا التهاب ریه کم شده و اگر
انسدادی در ریه وجود دارد ،برطرف شود .وی با بیان اینکه
بهندرت دیده میشود که ضایعه ریوی بعد از ترخیص پیشرفت
کند ،گفت :خوشبختانه در باالی  90درصد موارد ضایعه ریه
برگشتپذیر است .منتها ممکن است تا چهارماه هم زمان ببرد.
البته معموال در بیماران خفیف بعد از یک هفته ،در بیماران
متوسط بعد از دو هفته و در بیماران شدید ممکن است تا چهار
هفته برطرف شدن بیماری ریه طول بکشد.

سال سوم
شماره911
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دونات
دوناتها (پیراشکی) ،اولین چیزی است که شما در صبح عالقه زیادی به خوردن آنها دارید .دوناتها یکی از گزینههای صبحانه
است که بهدلیل عجلهداشتن در مسیر مدرسه یا محل کار بیشتر ترجیح داده میشود .بهخاطر داشته باشید که دوناتها مملو از قندهای
تصفیه شده ،چربیهای ترانس ،روغن هیدروژنه و آردسفید فرآوری شدهاند که از نظر فواید تغذیهای برای بدن مناسب نیست.

شکالتها
دانشمندان دو قاشق غذاخوری نوتال (شکالت فندقی) را محاسبه کردهاند .نوتال  ۸۳درصد از سطح متوسط شکر روزانه زنان را
شامل میشود .چنین صبحانه شیرینی برای اولینبار حال را بهبود میبخشد اما انرژی بهسرعت تبخیر میشود و احساس خستگی
جایگزین آن خواهد شد .عالوه بر این ،برخی شکالتها حاوی روغن پالم هستند و انتخاب خوبی برای کسانیکه سالمت خود را کنترل
میکنند ،نیست.

شایعتریندلیلالتهابگوشمیانی

یک متخصص گوش ،حلق و بینی با تاکید براینکه شایعترین دلیل التهاب
گوش میانی ،عفونت است ،گفت :برای پیشگیری از این بیماری ،دوری از افرادبیمار
و هوای سرد توصیه میشود .محمد اجللوئیان افزود :شایعترین دلیل التهاب،
عفونت است که در کودکان شایع است .وی اظهارکرد :التهاب گوش در کودکانی که
قادر به صحبتکردن نیستند با بیقراری و گاهی دست بردن بهسمت گوش همراه
است .انسانهای بزرگ هم احساس پُری و درد در گوش و کاهش شنوایی دارند.
اجللوئیان گفت :خارش گوش بهتنهایی به معنی التهاب نیست .خارش گوش
میتواند بهدلیل حساسیت بهوجود آید .وی توصیه کرد :کودکان را در مواجهه
با سرما قرار ندهیم و بزرگترها هم باید از مواجهه با ویروسها ،خودداری کنند.
جدول سودوکو

جدیدترینعالئمکووید۱۹

با گذشت بیش از  10ماه از شیوع بیماری کووید  19در جهان و
کشورمان ،عالئم جدیدی از این بیماری مشخص شده است .همچنین
رنگپریدگی صورت و لب ،سرخی بیش از اندازه لب ،احساس بوی ناخوشایند،
اختالالت شنوایی ،اختالالت خواب ،التهاب ملتحمه و قرمزی چشم ،خشکی و
راشهای پوستی (ضایعه پوستی) نیز از جدیدترین عالئم کروناویروس جدید
محسوب میشوند .در عین حال عالئم شایعتر کووید 19نیز شامل سردرد،
خستگی ،تبولرز ،تهوع ،گلودرد ،سرفه ،اسهال ،آبریزشبینی ،دردعضالنی،
کاهش وزن ،کاهش حس بویایی وچشایی ،تنگی نفس و دشواری تنفس،
رنگپریدگی انگشتان و دردقفسه سینه میشود.
جدول کلمات متقاطع
افقــی

آ ر م ا ن م لی

 -1اثــري از «مراديکرماني» -شــهرزیره  -2نام
مردانه -فلزی نرمونقرهای رنگ -بندری در ســوئد -3
خشکی -کشوری آســیایی -یکای پول کانادا  -4انتقال
روح -چهرهآرایــی در فیلــم -ضمیرمتصل پیوســته-
روییدنی ســر  -5دارنده -ابرنزدیک به زمین -جسور-
شهری در فرانسه  -6بخشــیدن -نوعی کبوتر!  -7چرخ
چاه -شاهافشــاری -امر به گداختــن  -8مقابل آمد -از
جانوران دوزیســت -جــوی آب  -9بارکش شــهری-
سرشــماری -شــهری در تایلند  -10از توابــع مرند-
چارهودرمان  -11اسب رستم در شاهنامه -نقطهوخال-
دژی مربوط به «قاجار» در سیستانوبلوچستان -جوش
چرکی  -12شمای بیگانه -ســتون کشتی -درازوبلند-
سوره  30قرآنکریم  -13شالودهواساس -شدت سرمای
زمستان -حرف زورو!  -14مقابل خروجی -موالوسید-
آشکاروواضح  -15پوالد -گروهی از جانوران

حل جدول 910

یادداشــــت

نکاتیدرموردآلودگیهوا
عاطفه عابدینی
فوق تخصص ریه
مهمترین مساله آسیبزا در آلودگی هوا
وجود ذرات معلق یا  Particle Matterدر
هواست که این ذرات معلق نه تنها به تشدید
آلودگی هوا کمک می کنند ،بلکه از آنجاکه
ویروسها و باکتریها میتوانند به این ذرات
معلق متصل شوند ،میزان انتقال عفونت ،
ویروس و بیماری در هوای آلوده چندبرابر
میشود .اگر طی چند سال گذشته بزرگترین
نگرانی ما اثرات آلودگی هوا بر سالمتی افراد
از طریق تحریک راههای هوایی و تنفسی و
همچنین آسیب رسانی به ریه ،بروز عالئم
آلرژی ،خارش ،سوزش ،درگیری چشم ها،
سرفه ،سرگیجه ،سردرد و سایر عالئم بود ،االن
باید نگران این باشیم که افزایش میزان ذرات
معلق در هوا می تواند میزان انتقال عفونت
کرونا و سایر ویروسها و عفونتهای تنفسی
را تشدید کند که این مساله همزمان با اپیدمی
کرونا بسیار نگران کننده است .همچنین
افزایش غلظت آالینده هایی همچون ازن،
 co2و اکسیدنیتروژن می تواند وضعیت
افراد دارای بیماری های زمینه ای قلبی و
ریوی را تشدید کند .به عبارت دیگر افزایش
غلظت آالیندهها همزمان با آلودگی هوا ،حتی
در سال های بعد می تواند به عنوان ریسک
فاکتورها و عوامل خطر برای بروز سرطانهای
مرتبط با راه های هوایی عمل کند .عالوه
بر آن می تواند باعث تشدید بیماری های
آسم ،بیماری های قلبی ،دیابت ،برونشیت
و بیماری های مزمن ریه همچون فیبروز
ریه شود .آلودگی هوا همچنین می تواند
به صورت یک عامل آسیب زا وارد راه های
هوایی شده و با تحریک آن ،به بروز سایر
عالئم و بیماریها منجر شود؛ از طرف دیگر
افزایش غلظت آالینده ها در هوا می تواند
باعث ایجاد سرگیجه ،سردرد ،عدم تمرکز و
عدم تعادل طبیعی ذهن شده و همچنین بر
روی یادگیری افراد هم اثرگذار باشد .متاسفانه
میزان غلظت آالینده مازوت در تهران از میزان
طبیعی باالتر رفته که این مساله میتواند عالوه
بر ایجاد عوامل تحریکزا در راههای هوایی ،به
بروز بیماری های دیررس و مزمن نیز منجر
شود که این مساله میتواند بسیار خطرناکتر
از آسیبهای حاد آن باشد .با وجود آسیبزایی
باالی مازوت بر سالمت افراد ،توصیه اکید
عدم حضور افرادمسن ،کودکان ،افراد دارای
بیماری های زمینه ای و خانم های باردار در
فضای باز بوده و توصیه میشود سایر افراد نیز
اگر کار ضروری ندارند از منزل خارج نشوند.
توصیه میشود افراد تغذیه سالم داشته و بیش
از گذشته میوهجات و سبزیجات سالم و تازه
مصرف کنند؛ مصرف شیر و همچنین نوشیدن
 8تا  10لیوان آب و مایعات تازه نیز در این
دوران کمککننده است.

مهمترینعواملچاقیکودکان

یک متخصص تغذیه ،در ارتباط با مهمترین عوامل بروز چاقی در
کودکان ،توضیحاتی ارائه داد .محمدرضا وفا ،گفت :یکی از مهمترین عوامل
بروز چاقی در کودکان ،مسائل ژنتیکی و ارثی است .وی افزود :خطر اضافه
وزن و چاقی در کودکانی که والدین چاق دارند یا از مادران دیابتی متولد
میشوند ،بیشتر از دیگر کودکان است .وفا افزود :عادت به مصرف غذاهای
پرکالری ،فستفودها ،تنقالت با قندباال و غذاهای پرچرب زمینهساز ابتال به
اضافهوزن و چاقی هستند .وی افزود :متاسفانه امروزه اغلب بچهها گرفتار
زندگی در آپارتمانها هستند و همین مساله آنها را مجاب میکند که تحرک
و فعالیت فیزیکی نداشته باشند .
شماره911

عمــودی
 -1بازیکن آزاد در والیبال -بازیگر زن هالیوودی فیلم فرشــتگان چارلی  -2مخفف بارسلونا-
بهجاآوردن عهد -زیباچهره  -3شیارباریک -فیلمی از «مقصودی» -شیرینترازفرزند  -4خالص-
نیایش -داخل -چیزی را به کسی ســپردن  -5تاخیر -نوعی ظرف -پردهدری -حرف دهنکجی
 -6مقابل سرما -نوعی بستنی  -7آنچه مربوط به حملونقل باشــد -طبیعیومعمولی -بیتجربه
 -8دردها -غیرمناســب -مرتبه  -9تندر -دارای گنجایش -رادار زیردریایی  -10از پرندگانی که
نمیپرد! -مطیع  -11اندک -جمله قرآنی -اقامتگاه مسافر -ناگزیر  -12زعفران -بزرگ قبیله -نوعی
سبک موسیقی -صدازدن  -13جمع ملت -فیلمی از کارول رید -مساوی  -14پیشوایی -عصری در
تاریخ -اثری از «اسالمیندوشن»  -15یکي از  30لحن باربد -بازیگرفیلم «خندهدار»

گــزارش

برگزیت چه چیزهایی را برای
بریتانیاییها تغییر میدهد؟

با آغاز سال  ۲۰۲۱برگزیت به طور رسمی به
اجرا گذاشته شد اما با خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا چه مواردی در این کشور تغییر خواهد کرد؟
ایندیپندنت در گزارش خود می نویسد :بیش
از چهار سال پس از همه پرسی که در آن مردم
انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند ،دوره
انتقالی برگزیت بهطور رسمی خاتمه یافت و بریتانیا
دیگر موظف به رعایت قوانین اروپایی نخواهد بود
اما این روند از روز نخست ژانویه  ۲۰۲۱چه تغییراتی
در زندگی متعارف شهروندان این کشور ایجاد
خواهد کرد؟
درمانهای پزشکی
انگلیسی ها دیگر قادر نخواهند بود حین سفر در
اروپا از کارت بیمه درمانی اروپایی (ایاچآیسی)
استفاده کنند ،اما کارتهای موجود تا تاریخ انقضای
آنها همچنان قابلاستفادهاند .با انقضای کارتهای
«ای اچ آی سی» میتوانید کارتهای بیمه درمانی
جهانی «جیاچآیسی» را خریداری کنید که به شما
امکان میدهد به درمانهای اضطراری عمومی (نه
خصوصی) حین سفر در همه نقاط جهان دسترسی
داشته باشید.در این میان ،هرچند کارت های
«ایاچآیسی» و «جیاچآیسی» در اغلب نقاط
جهان پذیرفته میشود اما کشورهای نروژ ،ایسلند،
لیختن اشتاین یا سوئیس از این قاعده مستثنی
هستند و هنگام سفر به این نقاط باید بیمه درمانی
جداگانه تدارک ببینید.نشریه «بریتیش مدیکال
ژورنال» پیشتر پیشبینی کرده بود که از روز اول
ژانویه بریتانیا با کمبود دارو روبهرو خواهد شد.
مواد غذایی
توافق بازرگانی که «در آخرین لحظات» میان
انگلیس و اروپا امضا شد ،به معنی آن است که تبادل
مواد غذایی میان دو طرف از تعرفههای بازرگانی
مستثنا خواهد بود .بنابراین در حال حاضر دلیلی
برای افزایش بهای مواد غذایی در بلندمدت وجود
ندارد ،اما فدراسیون مواد غذایی انگلیس هشدار
داده است که ماهیت توافق بازرگانی که در آخرین
لحظات ضرباالجل برگزیت به آن دست یافتهاند،
به معنی آن است که موانع جدید گمرکی همراه با
هرجومرجهای اخیر در مرز بهخاطر همهگیری کرونا
همچنان میتواند به افزایش قیمتها منجر شود.
آزادی مسافرت و حرکت در اروپا
پس از پایان دوره انتقالی (در نیمه شب ۳۱
دسامبر) انگلیس دیگر مشمول قوانین اروپا در مورد
حرکت آزاد شهروندان نخواهد بود .محدودیت سفر
برای شهروندان انگلیسی بهمعنی آن است که آنها
اکنون میتوانند تنها سه ماه از هر شش ماه را در یک
کشور اروپایی سپری کنند.
برخی از تغییرات در مورد سفر شهروندان
انگلیسی به شرح زیر است:
اقامت طوالنیتر در اروپا بهمنظور تحصیل ،کار
یا سفرهای تجارتی نیازمند ویزا یا مجوز خاص
است،شهروندان بریتانیا همچنان آزاد خواهند
بود بدون مجوز در جمهوری ایرلند زندگی ،کار و
تحصیل کنند،دارندگان گذرنامه بریتانیایی دیگر
قادر نخواهند بود به آزادی در کشورهای اروپایی
اقامت کنند و بسیار از آنها باید برای کار یا اقامت
مجوز داشته باشند،مسافرانی که برای خرید شخصی
به اروپا سفر می کنند ،با محدودیت ورود الکل و
دخانیات روبه رو خواهند شد و محدودیت ورود
دخانیات  ۲۰۰نخ سیگار است.
نرخ استفاده از تلفن همراه
شبکه های تلفن همراه آزاد خواهند بود نرخ
استفاده از خدمات مکالمه ،فرستادن پیامک یا
دسترسی به اینترنت را برای مسافران انگلیسی
در اروپا تغییر دهند و هزینه های رومینگ را به
آن بیفزایند؛ اما تعدادی از شبکههای تلفن همراه
در بریتانیا پیشتر اعالم کردهاند که پس از نهایی
شدن برگزیت ،هیچگونه طرحی برای بازگرداندن
هزینه های رومینگ و افزایش نرخ استفاده از
تلفنهای همراه یا اینترنت در اروپا را ندارند.
حیوانات خانگی
همراه بردن حیوانات خانگی در سفرهای اروپایی
اکنون مستلزم اخذ «جواز سالمت حیوان» است
که ثابت میکند ورود حیوان خانگی به اروپا امن
است .دولت به شهروندان توصیه کرده که برای
روال دریافت این مجوز و هرگونه واکسن مورد نیاز
برای حیوانات خانگی ،یک ماه زمان در نظر بگیرند.
تحصیل
انگلیس از این پس عضوی از «اراسموس»،
برنامه مبادله دانشجوی اروپا ،نخواهد بود .این برنامه
به دانشجویان بریتانیایی امکان می داد بخشی
از تحصیالت خود را با استفاده از کمک هزینه
دانشجویی در اروپا بگذرانند.دولت گفته است برنامه
دیگری موسوم به «طرح تورینگ» با  ۱۰۰میلیون
پوند بودجه جایگزین «اراسموس» خواهد کرد که از
ماه سپتامبر به  ۳۵هزار دانشجوی بریتانیایی امکان
خواهد داد بخشی از تحصیالت خود را در دیگر نقاط
جهان بگذرانند.
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وزیر خارجه چین:

گسترش همکاری چين و روسيه هيچ مرزی ندارد

وزیر خارجه چین تاکید کرد روابط کشورش
با روسیه در سال  ۲۰۲۰بهرغم چالش کرونا به
نقطهای تاریخی رسید و دو کشور مصمم به ادامه
این روند در سال  ۲۰۲۱هستند« .وانگ یی»
وزیر خارجه چین در مصاحبه با رسانههای دولتی
این کشور گفت چین و روسیه مصمم هستند
رابطه همسایه وار مثال زدنی در سال جدید را
ادامه دهند و پکن حد و مرزی در میزان پیشرفت
این همکاری استراتژیک دوجانبه نمی بیند.به
گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» ،وانگ در
مصاحبه با خبرگزاری «شینهوا» و گروه رسانهای
چین گفت :سال  ۲۰۲۱از اهمیت ویژهای برای
روابط روسیه و چین برخوردار است ،زیرا هر دو
کشور وارد مرحله جدیدی از توسعه میشوند .در
توسعه همکاری استراتژیک چین-روسیه ،هیچ
مرز ،منطقه ممنوعه و سقفی نمیبینیم.به گفته
وی ،توسعه روابط دوجانبه توسط رهبران دو
کشور« ،شی جین پینگ» رئیسجمهور چین و
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه هدایت
شده و در سال گذشته دو طرف پنج مرتبه
تلفنی در این خصوص صحبت کرده اند و چند
بار مکاتبه داشتهاند.وی افزود :دو کشور تکیهگاه

استراتژیک ،اولویت دیپلماتیک ،فرصت توسعه
و شریک جهانی یکدیگر هستند و همکاری را
گسترش و تعمیق خواهند کرد .چین و روسیه
کنار هم به عنوان مثال روابط خوب و همسایهوار
در بین کشورهای بزرگ خواهند ماند و به انگیزه

بهبود جهانی می افزایند و از ثبات استراتژیک
جهانی حمایت خواهند کرد.وزیر خارجه چین
تاکید کرد در سال  ۲۰۲۰روابط روسیه و چین
از همه لحاظ به رغم چالش های ایجاد شده بر
اثر همه گیری کرونا به نقطه ای تاریخی رسید.

توافق آتشبس لیبی در آستانه فروپاشی

سازمان ملل ناظر به لیبی اعزام میکند

درحالی که توافق آتشبس در لیبی در آستانه فروپاشی است،
سازمان ملل ناظرانی را برای نظارت بر آتشبس به لیبی میفرستد.
روزنامه گاردین نوشت ،سازمان ملل ناظران جدیدی را برای نظارت
بر آتش بسی که طی هفته های اخیر نقض شده و مجبور کردن
رهبران سیاسی کشور به ایجاد مکانیزمی برای انتخاب نخستوزیر
به لیبی اعزام میکند.مسئوالن سازمان ملل اعالم کردند ،لیبی

باید برای تحقق پیشرفت چشمگیر در تشکیل دولت وحدت ملی و
ممانعت از فروپاشی احتمالی آتشبس تالش کند.آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل در نامهای به کشورهای عضو از گروههای
منطقهای خواست ناظرانی را برای نظارت بر آتشبس و ممنوعیت
تسلیحاتی لیبی که توسط ترکیه و امارات نقض شده است ،به این
کشور اعزام کنند.این روزنامه نوشت ،این اولین باری خواهد بود که

دیپلمات ارشد چین گفت دو کشور در ارتباط
با همه گیری از جمله در زمینه تولید واکسن
با یکدیگر همکاری داشته اند و یادآوری کرد
روسیه اولین کشوری بود که کمک پزشکی
برای چین در آغاز شیوع کرونا ارسال کرد.وی در
همین مصاحبه به اظهارنظر درباره روابط چین
و آمریکا هم پرداخت و گفت روابط کشورش با
آمریکا به مرحله حساسی رسیده و میتواند به
مسیر درست بعد از یک دوره دشواری بیسابقه
بازگردد .به گفته وانگ یی ،سیاست های اخیر
آمریکا در قبال چین به منافع دو کشور آسیب
زده و خطرات بزرگی را متوجه جهان کرده است.
وی افزود اما اکنون فرصتی برای دو طرف ایجاد
شده تا پنجره جدیدی را بگشایند و دور جدیدی
از مذاکرات را آغاز کنند.به گزارش رویترز ،ماه
گذشته وانگ گفت امیدوار است پیروزی بایدن
باعث شود سیاست چین و آمریکا به عینیت و
عقالنیت بازگردد .این در حالی است که بایدن که
قرار است بیستم ژانویه قدرت را در واشنگتن به
دست بگیرد ،همچنان به انتقاد از پکن به دلیل
آنچه سوءاستفاده این کشور در مسائل تجاری و
سایر موضوعات خوانده ،ادامه داده است.

سازمان ملل گامهای فعالی برای اجرای آتشبس اتخاذ میکند.این
اقدام درحالی صورت میگیرد که توافق آتشبس که  ۲۳اکتبر در
ژنو امضا شد ،در آستانه فروپاشی است.استفانی ویلیامز ،فرستاده
موقت سازمان ملل اعالم کرد  ۲۰هزار سرباز یا مزدور خارجی در
لیبی هستند.در این راستا خوزه سابادیل ،رئیس هیات اروپایی در
لیبی در پیامی در توییتر به مردم لیبی سال نو میالدی را تبریک
گفت و تأکید کرد ،هفتههای آتی برای لیبی سرنوشتساز خواهد
بود.وی گفت :اتحادیه اروپا از لیبیاییها برای تحقق صلح و کرامت
حمایت میکند .تقویت آتشبس و رشد اقتصادی و آمادگی برای
انتخابات از اولویتهای اصلی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو است.

تاخت ویروس جدید کرونا

راهاندازی بیمارستانهای اضطراری

دولت انگلیس برای رویارویی با گسترش سریع گونه جدید ویروس
کرونا ،بیمارستان های صحرایی و اضطراری ساخته شده در آغاز
همهگیری را دوباره اندازی کرد و تصمیم چند روز پیش خود را برای
بازگشایی دبستانهای لندن ،تغییر داد.به گزارش خبرگزاری رویترز،
دولت انگلیس با توجه به ثبت بیش از  ۵۰هزار مورد ابتالی روزانه به
بیماری کووید ۱۹در چهار روز اخیر و اینکه پایتخت یکی حوزههای بسیار
آسیبدیده از گونه تازه ویروس کرونا با نرخ واگیری بیش از  ۷۰درصد
است ،در تصمیم  ۲روز پیش برای بازگشایی دبستانها ،تجدیدنظر کرد.
بریتانیا به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب انسانی و مادی
را متحمل شده و با موج تازه تهاجم ویروس کرونا دست به گریبان است
که تاکنون جان بیش از  ۷۴هزار تن از شهروندانش را گرفته و اقتصاد
آن را نابود کرده ،تنها در  ۲۴ساعت گذشته منتهی به جمعه ،بیش از
 ۵۳مورد ابتال و  ۶۱۳مرگ تازه ثبت کرده است.دولت بوریس جانسون
نخستوزیر به علت تغییر مکرر تصمیمهایش در دوره همهگیری شامل

به تاخیر انداختن قرنطینه در نخستین موج در ماه مارس (فروردین )۹۹
و کنار گذاشتن نظام گذران آموزش بدون برگزاری امتحانات ،زیر انتقاد
قرار گرفته و حزب کارگر مخالف دولت محافظه کار جانسون گفته است
که تغییر تصمیمها در آخرین لحظات ،پدران و مادران دانشآموزان را
سردرگم کرده است.به گفته شبکه اسکای نیوز ،واحدهای آیسییو سه
بیمارستان لندن در آستانه فرارسیدن سال نوی میالدی ،پر بوده اند و
بیماران برای مراقبتهای ویژه به دیگر بیمارستانها انتقال یافتهاند.
بهرغم اعالن نیاز وزارت بهداشت انگلیس به تختخوابهای بیشتر برای
آمادگی در برابر هجوم پیش بینی شده بیماران ،دانشکده پرستاری
انگلیس در مورد کمبود پرستار برای فعالیت در بیمارستانها و مراکز
درمانی تازه به ویژه با توجه به شمار زیاد بیماران و افراد وادار به زندگی
در قرنطینه ،هشدار داده است.بیمارستان سلطنتی لندن چند روز پیش
در ایمیلی به کارکنانش وضع فاجعه پزشکی اعالن کرد به گونه ای که
امکان ارایه مراقبت های بسیار حساس با استاندارد باال وجود ندارد.گاوین

ترامپ نتایج انتخابات را غیرقانونی دانست

ریاست دورهای اتحادیه اروپا به پرتغال واگذار شد
پرتغال از اول ژانویه رسما ریاست دوره ای
اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت .نخستوزیر این
کشور تأکید کرد که در این دوره بر واکسیناسیون
سراسری کرونا در اروپا و بازسازی آسیبهای
اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن تمرکز خواهد
کرد .آلمان پس از شش ماه ریاست دوره ای
اتحادیه اروپا این پست را به پرتغال تحویل داد.
از جمعه اول ژانویه پرتغال به طور رسمی ریاست
دورهای این نهاد را بر عهده گرفته است.به گزارش
خبرگزاری فرانسه ،یکی از مهم ترین وظایف
ریاست دورهای پرتغال هماهنگسازی بستههای
کمکی بزرگ اتحادیه اروپا در مقابله با شیوع کرونا
به ارزش  ۷۵۰میلیارد یورو خواهد بود .آلمان با
مذاکرات مقدماتی آمادهسازیهای الزم را در
مرحله اول پرداختن به این مسئله انجام داده
است.اما آنتونیو کوشتا ،نخست وزیر پرتغال
در یادداشتی در ستون مهمان مجله هفتگی
اکسپرسو گفته است که مرحله بعدی نیز اهمیت

خود را داراست و از مرحله اول کم اهمیت تر
نیست.به گفته او ،در این مرحله واکسیناسیون
سراسری کرونا در اروپا و برنامههای ملی بازسازی
اقتصاد آسیبدیده از کرونا باید به اجرا در بیاید.
وظیفه مهم دیگری که در سرلوحه ریاست
دورهای پرتغال قرار خواهد داشت پرداختن به
سیاست اجتماعی اروپاست .قرار است کشورهای
عضو اتحادیه اروپا در ماه مه در پورتو نشستی
با محوریت سیاست اجتماعی برگزار کرده و با
بررسی تجربیات پاندمی کرونا حقوق اجتماعی
اروپایی ها را گسترش دهند.ریاست دوره ای
پرتغال در اتحادیه اروپا با آغاز ریاستجمهوری
جو بایدن در آمریکا همراه است .اتحادیه اروپا
به دنبال بهبود روابط با آمریکاست که در دوره
ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ایاالت متحده
بهشدت آسیب دیده بود.قرار است دونالد ترامپ
 ۲۰ژانویه مقام ریاستجمهوری آمریکا را به جو
بایدن ،پیروز انتخابات این کشور واگذار کند.

دادگاه آمریکا شکایت
جمهوریخواهان از مایک پنس را رد کرد

ویلیامسون وزیر آموزش انگلیس گفت :آموزش و تندرستی فرزندان
همچنان اولویت ملی به شمار میرود و تبدیل بخشهای بیشتری از
آموزش لندن به صورت غیرحضوری ،آخرین راه حل موقت است.ارتش
انگلیس در مدت چند روز شماری بیمارستانهای صحرایی در مکانهایی
مانند مراکز گردهمایی ساخته است که با وجود استفاده اندک در موقعیت
آمادهباش قرار دارند.ویلیامسون روز چهارشنبه طرحی را برای تاخیر در
بازگشایی مدارس راهنمایی و بازگشایی بیشتر دبستانها شامل اکثر
دبستانهای پایتخت پس از پایان تعطیالت کریسمس ،اعالن کرد.

رئیس جمهوری آمریکا که از تصویب الیحه
هزینه دفاع ملی بدون برآورده شدن خواستههایش
عصبانی است ،بار دیگر نتایج انتخابات را
غیرقانونی دانست.دونالد ترامپ شامگاه جمعه
در یادداشت توئیتری خود نوشت :پیش از بحث
درباره فساد گسترده که در انتخابات ۲۰۲۰
رخ داد که آرای بیشتر از نیاز برای پیروزی در
ایالتهای نوساندار(تنها سه ایالت نیاز است) به
ما میدهد ،باید توجه شود که قانونگذاران ایالتی
هیچ اقدام ممکنی نسبت به تغییرات گسترده
صورت گرفته در فرآیند رای گیری ،مقررات
و دستورالعمل ها انجام ندادند.وی ادامه داد:
بسیاری از آنها با عجله پیش از انتخابات تصویب
شد و بنابراین ،کل انتخابات ایالت ،قانونی یا مطابق
قانون اساسی نیست.رئیس جمهوری آمریکا
اضافه کرد :همچنین ،فرمان موافقت جورجیا بر
خالف قانون اساسی است ،از این رو انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۲۰غیرقانونی و نامعتبر است

عمرو موسی
کرونا گرفت

که شامل انتخابات دو کرسی سنا هم می شود.
ترامپ اظهار کرد :در ویسکانسین ،درخواست
نکردن مدارک شناسایی رایدهندگان ،انتخابات
را باطل میکند .همه اینها و میلیونها آرای تقلبی
که داده شده یا تغییر یافته ،حتی مورد بحث قرار
نگرفتند.وی ادامه داد :جمهوریخواهان باید از
ماده  ۲۳۰الیحه دفاعی خالص میشدند و شما
این مشکل را نداشتید .هرگز یاد نمیگیرند.سنای
آمریکا پس از وتوی رئیسجمهوری آمریکا علیه
الیحه هزینه دفاعی ،روز جمعه با اکثریت آرا وتوی
دونالد ترامپ را شکستند و  ۸۱سناتور به آن رای
مثبت دادند.الیحه هزینه دفاع ملی ،بودجه ۷۴۰
میلیارد دالری سیاستهای دفاعی آمریکا در سال
میالدی تازه را تامین میکند.ترامپ با بخشهایی
از این مصوبه مخالفت کرده بود که خروج سربازان
آمریکا از افغانستان و اروپا را محدود میکند و
نام رهبران کنفدراسیون را از پایگاههای نظامی
حذف میکند.

رئیسجمهور الجزایر
اصالح قانون اساسی را امضا کرد

کوتــاه

مرگ سناتور ویرجینیا
بر اثر ابتال به کرونا

بنــابـر اعـالم دفـتــر «بــن چـافـیــن»
سنـاتـور جمهوری خواه ایالت ویرجینیا ،وی
در  ۶۰سالگی بر اثر عوارض ناشی از ابتال به
کرونا درگذشت .رالف نورتم ،فرماندار ویرجینیا
و کمیته جمهوریخواه سنا در این ایالت مرگ
وی را تایید کردند .او نماینده منطقه  ۳۸این
ایالت در شش سال گذشته بود.به گزارش وبگاه
خبری «هیل» ،او اواسط دسامبر به کرونا مبتال
و بعد در بیمارستان بستری شد .این سناتور تنها
قانونگذار این ایالت نیست که به کرونا مبتال
شده اما اولین نفری است که بر اثر عوارض ابتال
جان خود را از دست داد.این خبر در حالی اعالم
شد که پیشتر «لوک لتلو» نماینده منتخب ایالت
لوئیزیانا در مجلس نمایندگان آمریکا در ۴۱
سالگی قربانی این ویروس شد.

دادگــاهی در ایــالت تگـزاس ،شکایـت جمعی از
جمهــوری خواهــان از «مایــک پنــس» معـاون
رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است.به نوشته نشریه
«بیزنس اینسایدر»« ،جرمی کرنودل» قاضی منصوب
رئیسجمهور آمریکا روز شنبه اعالم کرده تنظیمکنندگان
پرونده شکایت علیه مایک پنس فاقدوجاهت الزم برای
این اقدام حقوقی هستند.به گفته کرنودل« ،لوییس
گومرت» عضو مجلس نمایندگان و یازده جمهوریخواه
ایالت آریزونا که این شکایت را تنظیم کردهاند ،خسارت
قابلتشخیصی از جانب مایک پنس متحمل نشدهاند.

عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب اعالم کرد
که به ویروس کرونا مبتال شده است.وی به روسیا الیوم
گفت که «شرایط جسمانی او خوب است و برای درمان
راهی بیمارستان نشد ،بلکه خود را در منزل شخصی
قرنطینه کرده است».به گزارش روسیا الیوم،دبیرکل
اسبق اتحادیه عرب اعالم کرد که چند پزشک وضعیت
او را دنبال میکنند و با آنها مدام در تماس است.وی
با تأکید بر لزوم استفاده از وسایل بهداشتی برای
پیشگیری از ابتال به این ویروس و عدم اهمال ،عنوان
کرد که «این ویروس با سرعت زیادی منتشر میشود».

عبدالمجید تبون ،رئیسجمهور الجزایر جمعه فرمان ویژه
اصالح قانون اساسی را بعد از بازگشتش از آلمان امضا کرد .وی
دو ماه را برای معالجه بعد از مبتال شدنش به کرونا در آلمان
به سر برد و سهشنبه به کشور بازگشت.خبرگزاری الجزایر به
نقل از بیانیه دفتر ریاستجمهوری اعالم کرد که بعد از امضای
دستور ویژه ریاستجمهوری درباره اصالح قانون اساسی متن
جدید در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد .به گزارش
شبکه اسکاینیوز ،در بیانیه ریاستجمهوری الجزایر آمده
است :این اقدام پایه اساسی برای ایجاد الجزایر جدیدی است
که در آن هیچ کسی به حاشیه رانده نشود.

فراســـو
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آنتونی فائوچی:

آمریکا تا پاییز  ۲۰۲۱گرفتار کروناست

نشریه پولیتیکو با اشاره به محقق نشدن وعده ترامپ
مبنی بر واکسیناسیون  ۲۰میلیون آمریکایی ،به نقل از
آنتونی فائوچی رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماریهای
عفونی آمریکا از عادی نشدن زندگی در این کشور تا پاییز
 ۲۰۲۱خبر داد.به گزارش تارنمای خبری این نشریه
آمریکایی« ،آنتونی فائوچی» رئیس موسسه ملی آلرژی
و بیماری های عفونی پیش بینی کرد که تا اواخر پاییز
 ۲۰۲۱زندگی عادی در آمریکا از سر گرفته نشود .این
ارزیابی در حالی انجام میشود که دولت «دونالد ترامپ» به
هدف از پیش تعیین شده برای واکسیناسیون  ۲۰میلیون
آمریکایی تا پیش از آغاز سال جدید میالدی دست نیافت.
فائوچی هشدار داد که این پیش بینی منوط به اجرای
برنامههای واکسیناسیون کارآمد ،سریع و موثر در آمریکا
است که تاکنون از برنامه عقب مانده و همچنین رعایت
دقیق اقداماتی همچون شستن دست ،استفاده از ماسک
و رعایت فاصله اجتماعی است.فائوچی که به عنوان یکی
از اعضای کارگروه مقابله با کاخ سفید همواره مورد انتقاد
ترامپ قرار گرفته است ،در گفت و گویی با شبکه خبری
آمریکایی «ام اس ان بیسی» ( )MSNBCضمن تاکید
بر اینکه شرایط عادی به این زودیها و در همان آغاز روند
واکسیناسیون برقرار نمیشود ،افزود :اگر واکسیناسیون
به درستی انجام گیرد ،امیدواریم که در اواخر تابستان و
ابتدای پاییز  ۲۰۲۱در برخی ایالتها شریط عادی شود.
اظهارات فائوچی در حالی است که به نظر میرسد دولت
ترامپ به هدف وعده داده خود یعنی واکسیناسیون ۲۰
میلیون آمریکایی تا پیش از پایان سال  ۲۰۲۰نرسید .طبق
دادههای مرکز کنترل و پیشگیری بیماری( ،)CDCتاکنون
تنها نزدیک به  ۱۲میلیون و  ۴۰۰هزار دوز واکسن به ایاالت
متحده تحویل شده است و حدود دو میلیون و  ۷۰۰هزار نفر
دوز اول این واکسن را دریافت کردهاند.همزمان گزارشها
از وخامت اوضاع و افزایش رکوردشکنی شمار مبتالیان و
مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹در آمریکا خبر میدهد .تنها
در روز چهارشنبه سه هزار و  ۷۴۰نفر در اثر ابتال به ویروس
کرونا در آمریکا جان خود را از دست دادند که گفته میشود
رکوردی دیگر در مرگ و میر ناشی از این بیماری ویروسی
بوده است .با این وجود ،کارشناسان نسبت به افزایش مرگ
و میر در روزهای آینده به دلیل تعطیالت سال نو میالدی
هشدار داده اند.فائوچی در گفت و گوی خود همچنین
ضمن اشاره به روند در حال انجام واکسیناسیون با استفاده
از دو واکسن «فایزر» و «مدرنا» که به تایید اضطراری
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAرسیدهاند ،خاطرنشان
کرد :تالش برای واکسیناسیون در آمریکا نتوانسته است
پیشبینیهای امیدوارانه برخی مقامات دولتی را برآورده
کند.در روزهای اخیر ،دولت ترامپ در اظهاراتی ،استدالل
کرده است که آمار واکسیناسیون مرکز کنترل و پیشگیری
بیماری ،شمار افرادی که به آنها واکسن تزریق شده است
را کمتر از مقدار واقعی نشان میدهد .این در حالی است
که شخص ترامپ بارها مسئولیت واکسیناسیون افراد را
بر عهده ایالتها گذاشته است .وی روز چهار شنبه هفته
گذشته در توییتی نوشت :دولت فدرال واکسنها را میان
ایالتها توزیع کرده است .اکنون این به عهده ایالتها است
تا کار را مدیریت کنند .شروع کنید.اما رئیس موسسه ملی
آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا روز پنجشنبه عالوه
بر اینکه به نشانه مخالفت با این روند کاخ سفید سر تکان
میداد ،تاکید کرد که دولت فدرال ابتدا باید اطمینان حاصل
کند که ایالتها و مقامات محلی منابع الزم برای اجرای این
برنامه را دارند.فائوچی در این خصوص گفت« :احساس من
این است که اگرچه همه با من موافق نیستند ،اما باید یک
رابطه قوی میان رویکرد ملی و محلی وجود داشته باشد».
وی افزود :وقتی مقامات فدرال ،ایالتها و همتایان محلی را
بدون راهنمایی ،به حال خود رها میکنند و منابع الزم را
در اختیار آنها قرار نمیدهند ،آنها نمیتوانند این کار را
انجام دهند .این واقعیتی است که ثابت شده است.نخستین
دز واکسن کرونا در روز  ۱۴دسامبر ( ۲۴آذر) در آمریکا به
فردی در نیویورک تزریق و مقرر شد افراد آسیبپذیر از جمله
کارکنان بخش درمان و سپس ساکنان خانه سالمندان در
اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند.
جشنهای سال نو

زنگ خطر شیوع گسترده کرونا در فرانسه

شبکه خبری فرانس  ۲۴با اشاره به افزایش نگرانی مقامات
فرانسه نسبت به اوجگیری شیوع کرونا همزمان با جشنهای
سال نو ،از درگیری شدید مهمانان شرکتکننده در یک
مهمانی غیرقانونی در شمال غربی این کشور با پلیس خبر
داد.به گزارش شبکه خبری فرانسوی ،مقامات فرانسه اعالم
کردند نزدیک به دو هزار و  ۵۰۰نفر که در مهمانی غیرقانونی
جشن سال نو در شمال غربی فرانسه شرکت کرده بودند،
با پلیس که نتوانست آنها را متفرق کند به شدت درگیر
شدند .این مساله سبب افزایش نگرانیهای مقامات فرانسه
در خصوص افزایش شیوع کرونا شده است.گزارشها نشان
میدهد پلیس محلی در پی ممانعت از برگزاری این جشن
بوده است اما با خشونت شدید از سوی بسیاری از مهمانها
روبرو شد؛ به گونهای که یک خودرو در این محل به آتش
کشیده شد و افراد با پرتاب بطری و سنگ به سمت پلیس
تالش داشتند مانع ورود نیروها به محل شوند .گفته میشود
شرکت کنندگان در این مهمانی از سراسر فرانسه و حتی
خارج از کشور آمده بودند.دولت فرانسه به منظور پیشگیری
از شیوع کووید ،۱۹برگزاری چنین تجمعاتی را ممنوع و از
ساعت  ۸شب به بعد منع تردد اعالم کرده است .مقامات
فرانسه با اوج گیری مجدد کووید ۱۹در کشور نسبت به
برگزاری مهمانیها و به ویژه جشنهای سال نو ابراز نگرانی
کرده بودند.جرالد دارمانین ،وزیر کشور فرانسه نیز پیش از
این از استقرار ۱۳۲هزار نیروی پلیس به منظور تامین امنیت
و اطمینان از رعایت مقررات منع تردد خبر داده بود.براساس
آخرین آمار منتشر شده تا به امروز بیش از دو میلیون و ۶۳۹
هزار نفر در فرانسه به کووید ۱۹مبتال شده و از این میان بالغ
بر  ۶۴هزار و  ۷۰۰نفر جان خود را از دست دادهاند .این کشور
اروپایی رتبه پنجم را از نظر میزان مبتالیان و مرگ و میر در
میان سایر کشورهای دنیا دارد.

14

حــوادث

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

سال سوم
شماره911

. .

یکشنبه

1399 10 14

19جمادی االولی  3/1442ژانویه2020

خـــبر

واژگونی پژو  ۲کشته داد

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از واژگونی یکدستگاه
خودروی پژو درجاده آذرشهر -گوگان و کشتهشدن  ۲نفر و
مجروحیت  ۲نفر دیگر خبر داد .سرهنگ یدا ...جهان آرا در
گفتوگو با پایگاه خبری پلیس با اعالم این خبربیان داشت :در
پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰و اعالم
حادثه واژگونی در جاده آذرشهر -گوگان ،بالفاصله ماموران
پلیس راه و انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام
شدند .وی در ادامه افزود :با حضور ماموران در محل مشخص
شد که یکدستگاه خودروی پژو پارس بهدلیل نامعلومی واژگون
وسرنشینان براثر شدت حادثه از خودرو به بیرون پرت شدهاند.
فرمانده انتظامی آذرشهر اظهارکرد :متاسفانه در این حادثه
دلخراش  ۲نفر از سرنشینان ۱۳و  9ساله بهعلت شدت جراحات
وارده در دم فوت و  ۲نفر دیگربه شدت مجروح که به بیمارستان
منتقل شدند .سرهنگ جهانآرا با بیان اینکه علت تامه حادثه
توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است ،خاطرنشان
کرد :بدون شک عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به
توصیههای پلیس از حوادث ناگوار پیشگیری خواهد کرد.

سارق با  5۰فقره سرقت به دام افتاد
فرمانده انتظامي استان لرستان از دستگیري سارق و کشف
 ۵۰فقره سرقت درب فاضالب های شهری در شهرستان
دورود خبر داد .سردار حاجیمحمد مهدیاننسب اظهارکرد:
در پي چندین فقره سرقت درب فاضالبهای شهری در سطح
شهر دورود موضوع بهصورت ویژه در دستورکارماموران این
فرماندهی قرارگرفت .وي افزود :ماموران با انجام اقدامات
اطالعاتی و تحقیقات صورتگرفته یک سارق را حین سرقت
در شهرستان دورود شناسایی و دستگیر کردند .فرمانده
انتظامی استان تصریح کرد :سارق در تحقیقات صورتگرفته
و مواجهه با دالیل و مستندات پلیس به  ۵۰فقره سرقت با
همدستی یک مالخر اعتراف و بیش از  ۵۰عدد درب فاضالب
شهری در مخفیگاه وی کشف شد .سردار مهدیاننسب در
پایان با اشاره به اینکه در عملیاتی دیگر مالخر نیز دستگیر
شده است ،ضمن تقدیر از همکاری خوب مردم با نیروی
انتظامی ،به شهروندان توصیه کرد ،هرگونه مورد مشکوک را
با پلیس در میان بگذارند.

بازداشت سارق لوازم خودرو
رئیس کالنتری  ۱۳4شهرکقدس از دستگیری سارق لوازم
داخلی خودرو در محدوده شهرک قدس خبر داد .سرهنگ
سلیمان شکری رئیس کالنتری  ۱۳4شهرکقدس اظهارکرد:
ماموران گشت انتظامی کالنتری  ۱۳4شهرک قدس در حال
گشتزنی در محدوده سعادتآباد بودند که به راننده یکدستگاه
خودروی سواری مشکوک شدند و دستور توقف دادند .وی عنوان
کرد :راننده به محض دیدن ماموران پلیس بر سرعت خود افزود و
سعی کرد با استفاده از خلوتی خیابان از محل متواری شود که با
آغاز عملیات تعقیب متهم ،خودرو پس از مدتی متوقف و راننده
خودرو بازداشت شد .رئیس کالنتری شهرکقدس با اشاره به
اینکه در بازرسی از داخل خودرو  ۲۵قلم اموال مسروقه به ارزش
 ۱۵۰میلیون ریال کشف شد ،افزود :متهم بههمراه خودرو به
کالنتری انتقال یافت .این مقام پلیسی با بیان اینکه متهم به
سرقتی بودن اموال کشف شده معترف شد ،گفت :متهم برای
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و کشف جزئیات
پرونده ادامه دارد.

محموله لوازم خانگی توقیف شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف  ۲4دستگاه یخچال
قاچاق در شهرستان کنگاور به ارزش  ۵میلیارد ریال و با تالش
ماموران پلیس خبر داد .سردار علی اکبر جاویدان اظهارکرد:
ماموران پلیس آگاهی کنگاور حین گشتزنی در ورودی شهرستان به
یکدستگاه کامیون حامل بار مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف
کردند .وی ادامه داد :در بازرسیهای انجام شده از کامیون توقیفی،
 ۲4دستگاه یخچال قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۵
میلیارد ریال میرسید ،کشف شد .فرمانده انتظامی استان همچنین
با اشاره به انتقال کامیون به پارکینگ ،از دستگیری راننده آن و
معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد .سردار
جاویدان در پایان مبارزه با پدیده قاچاق و مقابله با قاچاقچیان را از
مهمترین برنامههای پلیس کرمانشاه برشمرد.

پلمب کارگاه تولید ماسک غیرمجاز
جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از
پلمب کارگاه تولید ماسکهای غیرمجاز و کشف  ۱6۱هزار
ماسک در تبریز خبر داد .سردار علی محمدی بیان داشت :با
توجه به شرایط بیماری کرونا در جامعه و سودجویی برخی
افراد در تولید و فروش ماسکهای غیرمجاز در سطح استان،
موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت .وی
در ادامه افزود :ماموران با اشرافیت اطالعاتی کارگاهی که
اقدام به تولید ماسک غیرمجاز میکرد ،شناسایی و پس از
هماهنگی با مقام قضائی محل موردنظر را مورد بازرسی قرار
دادند .جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی
تصریح کرد :در بازرسی از این کارگاه  ۱6۱هزار ماسک
آماده توزیع کشف و همچنین مقادیر قابل توجه مواد اولیه
بههمراه  ۲دستگاه تولید ماسک کشف و ضبط شد .سردار
محمدی با بیان اینکه در این راستا  ۲متهم دستگیرشدند،
خاطرنشان کرد :این کارگاه بهعلت عدم رعایت قانون نظام
صنفی و آییننامه اماکن عمومی تا اطالع ثانوی پلمب شد.
جانشین فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی در پایان ضمن
تقدیر از همکاری مردم با پلیس تاکید کرد :مدافعان امنیت
بهطور شبانهروز در کنار مدافعان سالمت در خدمت سالمت
و امنیت جامعه هستند.

100ميليارد كالهبرداری با اسناد جعلی
فرمانده انتظامی استان گیالن از دستگیری اعضای باند 4
نفره جعل اسناد ملکی با کالهبرداری  ۱۰۰میلیارد ریالی در
شهرستان رودسر خبر داد .سردار عزیزا ...ملکی در گفتوگو
با پایگاه خبری پلیس ،اظهارکرد :کارآگاهان پلیس آگاهی
رودسر در پی اعالم شکایت مردی  ۳۸ساله مبنی بر جعل سند
و کالهبرداری از وی ،بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه با بررسی کارشناسی مدارک شاکی صحت
موضوع برای کارآگاهان آگاهی محرز شد ،افزود :افرادی با اسناد

جعلی در سال  ۱۰ ،۱۳97هزار متر مربع زمین را به قیمت ۱۰۰
میلیارد ریال در بخش چابکسر به شاکی فروخته بودند .فرمانده
انتظامی استان گیالن با اشاره به اینکه با تالش شبانهروزی
ماموران پلیس آگاهی 4 ،متهم این پرونده شناسایی شدند،
بیان داشت ۲ :متهم  ۳۱و  ۵7ساله دستگیر شدند .این مقام
ارشد انتظامی گفت :متهمان  ۵۵و  ۵6ساله دیگر این پرونده نیز
با اخذ نیابت قضائی دستگیر و به شهرستان رودسر منتقل شدند.
سردار ملکی با اعالم اینکه مقداری اسناد و مدارک جعلی از

بازداشت۲شرورمسلحدرجنوبتهران
با تالش ماموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ  ۲عامل اصلی عربده کشی با سالح سرد و تخریب
خودروهای شهروندان در جنوب تهران دستگیر شدند .در اواسط
شهریورماه گزارشی در خصوص عربدهکشی و تخریب  4دستگاه

خودرو در حوالی شهرک ولیعصر به این پلیس اعالم شد .بالفاصله
تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی به آدرس
اعالمی مراجعه کردند و پس از انجام تحقیقات میدانی مشخص
شد چند تن از اراذلواوباش با همکاری یکدیگر با عربدهکشی،

توقیفمزدابا ۲7۶کیلوتریاك
فرمانده انتظامی استان کرمان از
توقیف یکدستگاه وانت مزدا و کشف
 ۲76کیلوگرم تریاک در عملیات ماموران
انتظامی شهرستان رابر خبر داد .سردار
عبدالرضا ناظری اظهارکرد :در پي مبارزه
بیامان با قاچاقچیان موادمخدر ،ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر و یگان امداد
شهرستان رابر اقدام به برپایي ایست و
بازرسي مقطعي کردند .وی افزود :ماموران
حین کنترل خودروهاي عبوري متوجه
دورزدن یکدستگاه وانت مزدا شدند که
بدون توجه به ایست پلیس ،اقدام به فرار
کرد و پس از طي مسافتي با هوشیاری و
سرعت عمل ماموران متوقف شد .فرمانده
انتظامی استان کرمان بیان کرد :ماموران
در بازرسی از خودرو  ۲76کیلوگرم تریاک را
کشف کردند ولی راننده با توجه به پوشش

گیاهي منطقه متواري شد که تالش براي
دستگیري آن همچنان ادامه دارد .این مقام
انتظامی در پایان خاطرنشان کرد :مبارزه با
موادمخدر یکی از اولویتهای اصلی پلیس
است و اجازه نخواهیم داد سوداگران مرگ
به اهداف شوم خود برسند و در این راه
قاطعانه با آنان برخورد خواهیم کرد.

مخفیگاه متهمان کشف شده ،اذعان داشت :آنها پس از تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اعمال خالف قوانین و مقررات
عاقبت خوشی برای مجرمان نداشته و سرانجام این قبیل اعمال
محبوس ماندن در پشت میله های زندان است از شهروندان
خواست ،ضمن دقت در انجام معامالت و اطمینان از اصالت
سندهای ملکی در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک،
مراتب را بالفاصله از طریق سامانه  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.
قدرتنمایی با سالح سرد  4دستگاه خودروی شاکیان را تخریب
کرده و قبل از رسیدن پلیس از محل متواری شدهاند .با هوشیاری
ماموران مخفیگاه دو متهم اصلی این درگیری در حوالی شهرک
ولیعصر شناسایی شد و با اخذ دستور قضائی هر دو متهم دستگیر
شدند .متهمان پس از دستگیری و در بازجوییهای اولیه لب به
اعتراف گشودند و به جرم ارتکابی اعتراف کردند .بنا براین گزارش
دستگیری سایر متهمان در دستور کار قرار دارد و هر دو متهم
پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

کشف۲8فقرهسرقتمحتویاتخودرو

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان
کرمان از دستگیری یک سارق محتویات
خودرو و کشف  ۲۸فقره سرقت در
عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۱9
این فرماندهی خبر داد .سرهنگ مهدی
پورامینایی اظهارکرد :در پي وقوع چندین
فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو در
شهر کرمان ،دستگیری سارق یا سارقان
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار
گرفت .وی ادامه داد :در همین راستا
ماموران انتظامی کالنتری  ۱9شهر کرمان
با انجام اقدامات اطالعاتی و شگردهای
پلیسی موفق شدند ،مشخصاتی از یک
سارق بهدست بیاورند و پس از کسب دستور
قضائی وی را در یک عملیات غافلگیرانه
در مخفیگاهش دستگیر کنند .جانشین
فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان به

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی از دستگیری  ۳سارق محتویات
و لوازم داخل خودرو خبر داد .سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال
بیان داشت :پروندهای با موضوع سرقت لوازم و محتویات داخل
خودرو در کالنتری  ۱۰6نامجو تشکیل و با دستور قضائی پرونده
برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی رجاع شد و در اختیار
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت وسائطنقلیه پایگاه قرار گرفت .وی
عنوان کرد :تیمی از کارآگاهان به محلهای سرقت مراجعه و موفق
شدند  ۳سارق را که با یکدستگاه خودروی پژو  4۰۵اموال خودروی
مالباخته را سرقت کرده بودند شناسایی کنند .رئیس پایگاه سوم

دستگیری  ۲کالهبردار  5میلیاردی
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری دو کالهبردار حرفه ای
و کشف  ۵میلیارد ریال کالهبرداری خبر
داد .سرهنگ کارآگاه خیرا ...دولتخواه بیان
داشت :پرونده ای با موضوع کالهبرداری به
پایگاه پنجم پلیس آگاهی ارجاع شد که شاکی

اظهارکرد که شخصی با نام «حیدری» با وی
تماس و مدعی شده است که محموله بار آهن
دارد و با ارسال قیمت و چند عکس از کامیون
بار آهن ،شاکی را به خرید آهن ترغیب کرده
است .شاکی نیز به امید خرید آهن با قیمت
مناسب ،مبلغی را بهعنوان بیعانه به حسابی که

کشفشیرخشکقاچاقازباندترانزیت
با تالش ماموران انتظامی شهرستان
راسک یک باند بزرگ ترانزیت و قاچاق
شیرخشک منهدم و در بازرسی از  6دستگاه
تریلی بیش از ۱6۸تن شیر خشک قاچاق
کشف شد .سردار احمد طاهری فرمانده
انتظامی استان سیستان وبلوچستان
اظهارکرد :ماموران انتظامی شهرستان
راسک با اشراف اطالعاتی خود اعضای
یک باند بزرگ و سازمان یافته قاچاق که
قصد ترانزیت و قاچاق یک محموله بزرگ
شیرخشک از مرزهای شرقی به خارج
کشور داشتند را شناسایی کردند .وی

افزود :تیمهای عملیات ویژه پلیس با رصد
منطقه ،اعضای این باند را که به وسیله
 6دستگاه تریلی در حال انتقال محموله
شیرخشک برای خروج از کشور بودند رویت
و آنها را متوقف کردند .فرمانده انتظامی
استان سیستان وبلوچستان تصریح کرد:
در بازرسی از کامیون ها توقیفی  ۱6۸تن
شیرخشک فاقد مجوزهای الزم باربری
کشف شد .سردار طاهری بیان داشت :ارزش
محموله کشف شده توسط کارشناسان
اداره گمرک استان  ۸6میلیارد ریال برآورد
شده است.

کشف  44دستگاه ماینر

فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف
 44دستگاه ماینر قاچاق به ارزش  ۳۰میلیارد
ریال در شهرستان پارسیان خبر داد .سردار
غالمرضا جعفری اظهارکرد :در پي کسب
خبري مبني بر نگهداري و استفاده غیرمجاز
از دستگاههاي استخراج ارز دیجیتال در  ۵باب
واحد مسکونی در شهرستان پارسیان ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس
آگاهی قرار گرفت .وي در ادامه گفت :ماموران
پلیس آگاهی شهرستان بههمراه ماموران اداره
برق پس از هماهنگيهاي الزم قضائي در بازرسی
از این  ۵باب منزل مسکونی  ۱۳دستگاه ماینر و ۵
دستگاه سرور و سایر متعلقات آن را کشف کردند.
فرمانده انتظامي استان هرمزگان با اشاره به اینکه
کارشناسان ،ارزش تقریبي دستگاههاي کشف
شده را  ۳۰میلیارد ریال اعالم کرده اند ،بیان
داشت :در این رابطه  ۵نفر دستگیر و به مرجع
قضائي معرفی شدند .این مقام ارشد انتظامی
استان تاکید کرد :شناسایي و دستگیري مجرمان
همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم
عزیز تقاضا ميشود براي کمک به اقتصاد ،آرامش
و خصوصا امنیت جامعه در صورت اطالع از
اینگونه موارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس
با شماره  ۱۱۰به پلیس اعالم کنند.

طالهای سرقتی کشف شد
رئیس کالنتری  ۱۰۳گاندی از دستگیری
سارق منزل و کشف  ۲میلیارد ریال طالی
مسروقه در گشتزنی انتظامی در میرداماد
خبر داد .سرهنگ حسینعلی ابن علی بیان
داشت :بهدنبال وقوع سرقتهای متعدد منزل
در حوزه استحفاظی ،بررسی موضوع با هدف
کشف سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار
واحدهای گشت کالنتری گاندی قرار گرفت.
وی عنوان کرد :با تقویت گشتزنیهای انتظامی
ماموران کالنتری به یکدستگاه خودروی
سواری در خیابان میرداماد مشکوک و برای
بررسی دستور توقف خودرو را اعالم کردند
که موفق به شناسایی و دستگیری سارق
سابقهدار شدند .رئیس کالنتری  ۱۰۳گاندی
با اشاره به اینکه در بازرسی از داخل خودرو
مقادیری طال کشف شد ،افزود :متهم در
همان بازجویی اولیه به سرقتی بودن طالها
معترف و اظهارکرد ،ساعتی قبل این طال ها
را از یک واحد مسکونی در محله نفت سرقت
کرده است .این مقام پلیسی تصریح کرد:
با شناسایی شاکی و دعوت وی به کالنتری
طالها که حدودا  ۲میلیارد ریال ارزش داشت
تحویل مالباخته شد .سرهنگ ابن علی در
پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی،
خاطرنشان کرد :شهروندان در صورت مشاهده
افراد مشکوک ،مراتب را در اسرعوقت از طریق
سامانه  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

کشف  ۱۰۱کیلو تریاک
کشف تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه
این سارق اشاره و تصریح کرد :متهم در
تحقیقات پلیسی و پس از ارائه مستندات
موجود چارهاي جز اعتراف نداشت و به ۲۸
فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو در
این شهر اعتراف کرد .سرهنگ پورامینایی
گفت :متهم به مراجع قضائي معرفی شد.

انهدام باند سارقان لوازم خودرو

پلیس آگاهی با اشاره به اینکه پالک انتظامی خودروی سارقان
استعالم و مالک خودرو شناسایی شد ،ابراز داشت :با شناسایی
مالک خودرو ،متهم و دو همدستش که هر سه سابقهدار بوده و
چندین مرحله برای تحمل کیفر روانه زندان شدهاند شناسایی
شدند .این مقام انتظامی تصریح کرد :با هماهنگی های قضائی
کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه هر سه متهم در  ۳نقطه از
شهر تهران در  ۳عملیاتهای منسجم و هماهنگ دستگیر و به
پایگاه سوم انتقال یافتند .سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال با اشاره
به اینکه تعدادی از اموال سرقتی در منزل پدری یکی از متهمان

کوتاه حوادثی

طی عملیات مشترک پلیس استان های
قم و کرمان  ۱۰۱کیلو و 7۰۰گرم مواد مخدر
از نوع تریاک کشف شد .ماموران مبارزه با
مواد مخدر استان قم با انجام اقدامات فنی
و اطالعاتی از اقدام  ۲قاچاقچی مبنی بر
انتقال مواد مخدر با یک دستگاه پژو 4۰۵
از استان های جنوب شرقی کشور به سمت
استانهای مرکزی مطلع و پیگیری موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند .با اقدامات
خاص پلیسی و تبادل اطالعات به موقع پلیس
قم با پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان،
خودرو مذکور در یکی از محورهای مواصالتی
آن استان شناسایی و توقیف شد .ماموران در
بازرسی از این خودرو ۱۰۱ ،کیلو و 7۰۰گرم
تریاک کشف و هر  ۲نفر را دستگیر کردند
که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
تحویل شدند.

احتکار  744تن برنج
کشف شد ،افزود :هر سه متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و
شناسایی سایر سرقتهای احتمالی در اختیار این یگان قرار دارند.

فروشنده اعالم کرده بود ،واریز ،ولی فروشنده
دیگر پاسخگوی تماس تلفنی شاکی نبوده
است .وی با بیان اینکه در حین تحقیقات
پلیسی پروندههای مشابه دیگری نیز به این
پایگاه ارجاع شد ،افزود :در تحقیقات پلیسی
مشخص شد که متهمان دو تن بوده که با
همکاری یکدیگر از مالباختگان کالهبرداری
کرده اند .رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی
ابراز داشت :در شاخه دیگری از تحقیقات
پلیسی هویت اصلی متهمان و مخفیگاه

آنان شناسایی ،دستگیر و نتیجه تحقیقات
پلیسی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد :هر دو متهم به
 6فقره کالهبرداری به همین ترفند معترف و
اظهارکردند ،عکسهای ارسالی آرشیوی بوده
و از سایتهای مختلف اینترنتی کپی کردهاند.
سرهنگ کارآگاه خیرا ...دولتخواه افزود :با
تکمیل تحقیقات ،هر دو متهم به مرجع قضائی
معرفی و متهمان با صدور قرار مجرمیت روانه
زندان شدند.

کشفمحمولهقاچاقدر بستههایپستی

با هوشیاری و تالش ماموران انتظامی
کالنتری  ۱۱بندرعباس ۱۰ ،میلیارد ریال
انواع کاالی قاچاق در بازدید از یک دفتر
پستی کشف شد .سردار غالمرضا جعفری
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در
گفتوگو با پایگاه خبری پلیس ،اظهارکرد:
ماموران انتظامی کالنتری ۱۱بندرعباس
با انجام اقدامات اطالعاتی مطلع شدند
قاچاقچیان در قالب بستههای پستی اقدام
به انتقال کاالی قاچاق میکنند .وی افزود:
ماموران با بهرهگیری از شیوههای پلیسی
در یکی از محالت کاالهای قاچاق را در یک

دفتر پستی که در قالب بسته آماده ارسال
بود؛ شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار
دادند .فرمانده انتظامی استان هرمزگان
افزود :ماموران ضمن هماهنگی با مقام
قضائی در بازرسی از محل مذکور ۲هزار
و  4۸۱ثوب البسه ۱۲۵ ،جفت کفش،
 4۰۰قلم انواع لوازم آرایشی ۱46 ،عدد
عینک آفتابی۲۵ ،قوطی شامپو و ۲۳۱
جین جوراب قاچاق کشف کردند .سردار
جعفری با اشاره به دستگیری یک متهم در
این زمینه ،ارزش این محموله کشف شده را
 ۱۰میلیارد ریال عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از
کشف  744هزار و  ۱6۰کیلو برنج احتکارشده
به ارزش  ۱۵۰میلیارد ریال توسط ماموران
پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمی فر در گفت وگو
با پایگاه خبری پلیس بیان داشت :ماموران
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت
اقتصادی اصفهان مطلع شدند فردی اقدام به
احتکار اقالم خوراکی در یک انبار میکند که
بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی
افزود :پس از انجام تحقیقات و هماهنگیهای
الزم یک گروه از ماموران ،همراه با نمایندهای
از اداره تعزیرات به محل مورد نظر اعزام و در
بازرسی به عمل آمده  744هزار و  ۱6۰کیلو
برنج احتکار شده را کشف کردند .جانشین
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد:
ارزش برنج کشف شده توسط کارشناسان
مربوطه  ۱۵۰میلیارد ریال اعالم شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به توقیف محموله
بیان داشت :در این رابطه یک نفر دستگیر و
پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی
به مراجع قضائی تحویل داده شد .سرهنگ
هاشمی فر خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی
با کسانی که کاالهای اساسی و ارزاق مردم را
برای سود بیشتر احتکار میکنند برخورد قاطع
و قانونی میکند و در این راه نیازمند همکاری و
تعامل مردمی است ،شهروندان عزیز میتوانند
هرگونه موضوع مشکوک را به پلیس اطالع دهند
تا اقدامات قانونی الزم در اسرعوقت انجام شود.

گفــت و گــو

فابیو جانواریو:

شرایط دربی
در این وضعیت
مساوی نیست!

فابیو جان واریو پیشکسوت تیم استقالل تهران
میگوید :آبیپوشان باید با شرایط بهتری نسبت به
مسابقه برابر گلگهر در دربی حاضر شوند تا نتیجه
بازی را بهسود خودشان رقم بزنند.
بازی استقالل و گلگهر را چطور دیدید؟
ما در این بازی دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم.
استقالل در نیمه اول بازی را خوب و هجومی آغاز
کرد و نتیجه اش را هم دید و موفق شد دو گل به
ثمر برساند .البته یکی از مقصرانی که باعث شد تیم
حریف گل بخورد ،دروازهبان این تیم بود .او در بازی
با توپ ضعیف عمل کرد و باعث شد استقالل به گل
برسد و شیرازه تیم گلگهر از هم پاشید .استقالل
میتوانست از پاشیدگی گلگهر استفاده بیشتری
کند اما به همین دو گل بسنده کرد.
عملکرد گلگهر چطور بود؟
امیر قلعه نویی مربی حرفه ای و کاربلدی است و
برایش موضوعیت ندارد که تیمش یک بر صفر
یا چهار بر صفر بازنده شود و به خاطر همین تیم
قلعهنویی حمالت خود را آغاز کرد و استقالل در الک
دفاعی فرو رفت .در نیمه دوم استقالل یک موقعیت
خطرناک هم نداشت اما گلگهر در نیمه دوم عملکرد
بسیار خوبی داشت و موفق شد فرصتهای خوبی
ایجاد کند.
از نظر شما شرایط مطلوب است؟
آبی ها اگر بخواهند مثل نیمه دوم بازی مقابل
گلگهر باشند ،قطعا در دربی ناموفق خواهند بود و
شکست میخورند .مردم فوتبال هجومی را دوست
دارند و استقالل هم در نیمه اول حمله کرد اما
استقالل در نیمه دوم دفاعی کار کرد و با این کار
نزدیک بود حتی مقابل گلگهر شکست بخورد اما
شانس با این تیم یار بود.
عملکرد رشید مظاهری چطور بود؟
عملکرد او خیلی عالی است و این روز ها خیلی
خوب از دروازه مراقبت میکند ،البته سیدحسین
حسینی هم در استقالل و تیمملی بوده و اگر فرصت
به او برسد میتوان از او نیز استفاده کرد ..حضور دو
دروازهبان خوب و ترازاول خیال کادرفنی ،باشگاه و
همینطور هواداران را راحت کرده است .
به برنامه لیگ انتقاد می شود؛ رویارویی
دو تیم با بازی های معوقه در دربی اینگونه
صحیح است؟
شرایط دربی در این وضعیت مساوی نیست.
پرسپولیس چند بازی انجام نداده و تعداد بازیهای
دو تیم باهم فرق میکند .استقالل  ۸بازی انجام داده
و پرسپولیس  6بازی ،البته فکر میکنم دیگر نباید به
این موضوعات پرداخته شود و باید همه حواسها به
بازی بعدی و دربی باشد.

خارج از مستطیل سبــز

نصیرزاده؛ رئیس فدراسیون
بدنسازی و پرورش اندام شد

فارس :عبدالمهدی نصیرزاده با  ۲۸رأی
به مدت چهارسال ،بهعنوان رئیس فدراسیون
بدنسازی و پرورشاندام انتخاب شد .مجمع
انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام
از ساعت  ۱۰دیروز(شنبه  ۱۳دیماه) به
ریاست مهدی علینژاد معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان و
با حضور کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته
ملی المپیک ،مهدی مستجاب الدعوه دبیر
امورمجامع ،علیرضا خسروی مدیرکل امور
فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان و روسای
هیاتهای استانی در سالن فارسی آکادمی
ملی المپیک برگزار شد .تعداد  ۸کاندیدا
بهنامهای سیدرضا میرابوطالبی ،کاوه دورودی،
حسین یارمحمدیان ،عبدالمهدی نصیرزاده،
منصور عبدی ،کمال جوانمرد ،محمدرضا
کاظمیآشتیانی و حسین اخالقی برای رقابت
برای احراز کرسی ریاست فدراسیون بدنسازی
و پرورش اندام رقابت داشتند .جمعه شب
گذشته حسین اخالقی و محمدرضا کاظمی
آشتیانی هم به نفع نصیرزاده انصراف خود را از
انتخابات ریاست فدراسیون پرورش اندام اعالم
کرد .سیدرضا میرابوطالبی ،منصور عبدی و
کمال جوانمرد پس ارائه برنامههایشان برای
رایدهندگان انصراف خود را اعالم کردند .کاوه
دورودی ،حسین یارمحمدیان و عبدالمهدی
نصیرزاده وارد رقابت شدند که در نهایت
نصیرزاده با  ۲۸رأی بهعنوان رئیس فدراسیون
بدنسازی وپرورش اندام انتخاب شد.

خـــبــــر

در ماه های گذشته بارها بحث استفاده
مجدد از بازیکنانی مثل توماس مولر در
تیم ملی آلمان مطرح شده که یواخیم لو،
سرمربی ژرمنها از آن سرباز زده است .اولیور
کان معتقد است در سال جدید میالدی
شانسی برای بازگشت مولر به تیم ملی هست.
دروازه بان پرآوازه اسبق آلمان و جهان که
اکنون یکسال است عضو هیاتمدیره باشگاه
بایرن است ،در این مورد گفت :با در نظرگرفتن
قابلیتش ،توماس مولر می تواند هر زمان
در تیم ملی بازی کند .وی افزود :به نظر من
درهای تیمملی بهروی مولر کامال بسته نیست.
یواخیملو در سال جدید موضوع بازگشت مولر
را مورد بررسی قرار میدهد.

1399 10 14

19جمادیاالولی 3/1442ژانویه2020

ورزش 15

علیدایی:برایاینفوتبالبایدگریست!

اتحاد «بهارستان» و «سئول» برسر غيبت بازنشستگان در انتخابات

آرمان ملی :در حالی به روز ثبت نام نامزدهای انتخابات
فدراسیون فوتبال نزدیکتر میشویم که مجلس و وزارت ورزش
اجازه حضور بازنشستگان را نخواهند داد .از طرف دیگر علی دایی
اعتقاد دارد بهحال این فدراسیون باید گریست!
موضع علی دایی
پیشکسوت فوتبال ایران گفت :من هرگز حاضر به حضور در
انتخابات فدراسیون فوتبال نیستم و به هیچ عنوان قبول نمیکنم
که در انتخابات شرکت کنم« .میزان» نوشت :پس از تعیین تکلیف
و تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال در فیفا ،حاال قرار است مجمع
انتخاباتی این فدراسیون برای انتخاب پستهای هیاترئیسه برگزار
شود تا فوتبال ایران پس از گذشت ماهها تکلیف تیم مدیریتیاش
مشخص شود .در این میان ممکن است چهره های سرشناس
فوتبال ایران مثل مهدی مهدویکیا ،علی دایی یا علی کریمی
در این انتخابات شرکت کنند تا سکان ریاست فدراسیون را برای
چهار سال برعهده بگیرند .همه اینها در حالی است که ساختمان
فدراسیون فوتبال بابت بدهی به شرکت شستا به مزایده گذاشته
شده است .علی دایی در خصوص اینکه آیا قصد دارد در انتخابات
ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند یا خیر ،اظهارکرد :از طرف
بزرگان فوتبال آسیا در خارج از ایران و همچنین بزرگان فوتبال در
داخل ایران با من صحبت شد که در انتخابات فدراسیون فوتبال
شرکت کنم و برنامههای خود را هم به فدراسیون بدهم ،اما هرگز
حاضر به حضور در چنین انتخاباتی نیستم و به هیچ عنوان قبول
نمیکنم که در انتخابات شرکت کنم .من به درد ریاست فدراسیون
فوتبال نمیخورم .وی افزود :تا همین امروز نمیدانستم ساختمان
فدراسیون فوتبال به مزایده گذاشته است .برای فوتبالی که
ساختمان فدراسیون آن به راحتی به مزایده گذاشته می شود،

باید گریه کرد.
نظر وزارت ورزش
مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش وجوانان درباره اینکه
نمایندگان مجلس اعالم کردهاند بازنشستگان حق شرکت در
انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند ،اظهارکرد :تاکید فیفا بود
که شروط سنی در انتخابات فدراسیون فوتبال وجود نداشته
باشد .طبق تعریف موقت در اساسنامه فعلی فدراسیون این
مجموعه یک موسسه با یک شخصیت حقوقی مستقل است که
براساس قوانین جمهوری اسالمی فعالیت میکند .قوانین در مورد
فدراسیونها روشن است و فدراسیون فوتبال باتغییر قوانین در
کشورمان یک نهاد عمومی غیردولتی است .ریاست فدراسیون،
یک شغل است و بازنشستهها نمیتوانند بیایند اما عضویت در
هیاترئیسه که یک کار موقت است و شاید در سال فقط  9بار
جلسهاش تشکیل میشود .معاون وزارت ورزش عنوان کرد :به
همین دلیل در خود قانون این ظرفیت دیده شده است .برای
کار تماموقت و اجرایی مثل ریاست بازنشستگی مانع میشود
اما برای امور پارهوقت مثل سایر فدراسیونها محدودیتی نیست.
طبق قانون بازنشستگان نمی توانند رئیس فدراسیون فوتبال
شوند اما برای مناصب دیگر محدودیتی وجود ندارد .علینژاد در
خصوص آخرین وضعیت واگذاری پرسپولیس و استقالل افزود:
خوشبختانه روز چهارشنبه گذشته مجمع باشگاه پرسپولیس را
برگزار کردیم که صورتهای مالی باشگاه به تصویب مجمع رسید
و اقدامات مربوطه حسابرسی شد .انشاءا ...در چند روز آینده با
همکاری باشگاه و شرکت مشاوری که در راستای جذب و پذیرش
باشگاه در بازار سرمایه است ،اسناد مربوطه به مجمع پذیرش
باشگاه در بورس و فرابورس ارائه خواهد شد و از آنجا مسئوالن

افشاگری عجیب «لطیفی» از شرطبندی در لیگ یک:

نیروهایامنیتیورودکنند

سرمربی تیم چوکای تالش گفت :به من
گفتند اگر خودت پیشنهاد ما را قبول نکنی
به سراغ بازیکنت می رویم و اگر بازیکن
شما قبول نکند به سراغ داور می رویم و
او را می خریم .علی لطیفی در گفت وگو با
«فارس» ،در خصوص شائبه های موضوع
شرط بندی در مسابقات لیگ دسته اول
فوتبال ایران اظهارکرد :شرطبندان افرادی
هستند که سعی میکنند از خودشان ردی

به جا نگذارند .آنها به صورت ناشناخته سر
زمین می آیند و مثال می گویند فالن قدر
پول بدهید .سرمربی تیم چوکای تالش در
مورد اینکه آیا چنین پیشنهادی به خودش
ارائه شده ،تصریح کرد :به من به صورت
غیرمستقیم پیشنهاد شد .آقایی آمد و گفت
فردی هست که چنین پیشنهادی دارد .من از
او خواستم که آن فرد را به من معرفی کند و
خودش بیاید که او را ببینم اما فکر میکنم او

متوجه شد قصد دیگری دارم ،رفت و غیب شد
و دیگر او را ندیدم .وی اظهارکرد :به من گفتند
اگر خودت پیشنهاد ما را قبول نکنی به سراغ
بازیکنت می رویم و اگر بازیکن شما قبول
نکند به سراغ داور میرویم و او را میخریم.
این افراد هم بیشتر به سراغ تیمهایی میروند
که بضاعت مالی کمتر دارند و گرفتار مشکالت
زیادی هستند .لطیفی عنوان کرد :جملهای
که به من گفتند این بود که از  ۵۰۰میلیون
تومان تا ۲میلیارد تومان متغیر است و بستگی
به شرایط دارد .به من فقط در مورد تعداد
گل پیشنهاد دادند .این موضوع را به علیرضا
نیکبخت واحدی (مربی تیم چوکا) منتقل
کردم .نیکبخت گفت این مسائل در مورد

محسن خلیلی:

پرسپولیسبایدبرایجایگزین«رسن»فکرمیکرد
محسن خلیلی بازیکن پیشین پرسپولیس میگوید :کادرفنی
این تیم باید برای جای خالی بشار رسن به بازیکن جانشین او
فکر میکرد.
دیدار با ذوبآهن
محسن خلیلی درباره عملکرد پرسپولیس در دیدار برابر
ذوب آهن اظهارکرد :بعداز اینکه تیم از قطر بازگشت به خاطر
شکست در دیدار فینال تیم از نظر روحی شرایط مناسبی را
نداشت ،هر چند بازیکنان پرسپولیس در دیدار برابر نساجی
عملکرد خوبی داشتند و تالش زیادی انجام دادند که پیروز میدان
باشند .در دیدار برابر ذوب آهن هم پرسپولیس نیمه نخست
عملکرد خیلی خوبی داشت و فرصتهای گلزنی خوبی خلق کرد
اما در بین دو نیمه کادرفنی ذوبآهن تغییراتی در تیمش ایجاد
کرد که شرایط بازی را تغییر داد .در نیمه دوم بازیکنان ذوبآهن
سعی داشتند بیش از اینکه خودشان بدوند توپ را به چرخش
در بیاورند تا به اهداف خود برسند .در نیمه دوم پرس از سوی
بازیکنان ذوبآهن بیشتر شد که این امر اجازه نمیداد بازیکنان
پرسپولیس در بازی سازی موفق عمل کنند .به همین خاطر
پرسپولیس در انتقال توپ از دفاع به حمله و همینطور حفظ توپ
دچار مشکل شده بود .او ادامه داد :نبود یک بازیکن طراح مثل بشار
رسن در این بازی کامال مشهود بود .بشار رسن در بازیهای قبلی
پرسپولیس عملکرد چشمگیری در امر بازیسازی داشت اما در

فرابورس و بورس تصمیمگیری خواهند کرد.
نظر بهارستان
پس از تصویب اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در تاریخ
 ۸آذرماه در مجمع عمومی این فدراسیون ،برخی از بند های
این اساسنامه سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی
به آن اعتراض کنند« .تابناک ورزشی» نوشت :یکی از بندهای
این اساسنامه حذف شرط سنی مدیران این فدراسیون است.
در اساسنامه جدید شرایط سنی حذف شده و به همین دلیل
بازنشستهها میتوانند در انتخابات آن شرکت کنند .این در حالی
است که در ایران قانون رسمی منع بهکارگیری بازنشستهها وجود
دارد .نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدند که حذف شرایط
سنی و حضور بازنشستهها در فدراسیون فوتبال غیرقانونی است و
مدیران فدراسیون فوتبال نیز با توجه به اینکه هیچ بودجه دولتی
در اساسنامه جدید این فدراسیون پیشبینی نشده است ،حضور
بازنشستهها در هیاترئیسه این فدراسیون را غیرقانونی نمیدانند.
مدیران فدراسیون معتقدند با توجه به اینکه هیچ بودجه مصوبی
در وزارت ورزش و دولت ندارند ،مشمول قانون منع بهکارگیری
بازنشسته ها نیستند و بازنشسته ها می توانند در انتخابات این
فدراسیون شرکت کنند .اما رحیم زارع میگوید :بازنشستهها به
هیچ عنوان نمیتوانند در انتخابات پیشروی ریاست فدراسیون
فوتبال شرکت کنند .رحیم زارع ،رئیس کمیته فوتبال مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :بازنشستهها به هیچ عنوان نمیتوانند
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کنند .قرار است
انتخابات فدراسیون فوتبال  ۱۰اسفند برگزار شود .محمدمهدی
فروردین ،نماینده مجلس و رئیس فراکسیون ورزش به اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در انتخابات پیش روی
فدراسیون فوتبال تاکید کرد« .فروردین» در خصوص شرایط
حضور بازنشستهها در انتخابات اظهارکرد :این قانون پیش از اینکه
ما کارمان را در مجلس آغاز کنیم ،وجود داشته و باید اجرا شود.
البته اجرای این قانون به این معنا نیست که مدیران بازنشسته
بهکار گرفته نشوند ،بههرحال آنها طبق قوانین بهعنوان مشاور یا
در بخشهای دیگر میتوانند فعالیت کنند .طبق قوانین این دسته
از افراد نمیتوانند رئیس یا دبیرکل فدراسیونها شوند و مدیریت
در سطوح باال را داشته باشند .من بهشخصه میگویم هر کسی که
صاحبنظر است ،میتواند به فوتبال کمک کند .رئیس فراکسیون
ورزش مجلس در پایان تصریح کرد :ما منکر دستاوردهایی که در
فوتبال بوده ،نیستیم ،اما افتخارات ما باید پایدار باشد و موفقیتها
فصلی رقم نخورد .صعود ما به جامجهانی در ادوار مختلف با ،اما و
اگر همراه بود و فصلی رقم میخورد ،حاال دو دوره به جامجهانی
صعود کردیم و دوباره االن شرایط بهگونه دیگری رقم خورده است.
در حالی که اکنون ما باید برای صعود از گروهمان در جامجهانی و
قهرمانی جامملتها برنامهریزی میکردیم.

این بازی پرسپولیس نتوانست بازیکنی پیدا کند که وظیفه بشار
رسن را بهخوبی انجام دهد .البته این را هم باید بگویم بازیکنان
پرسپولیس در نیمه دوم دیدار برابر ذوبآهن در حد و اندازه
خود ظاهر نشدند.
لیگ قهرمانان
او در پاسخ به این سوال که آیا پرسپولیس بعداز فینال
لیگقهرمانان آسیا دچار افت شده است؟ گفت :طبیعی
است که تیم بعداز یک تورنمنت بزرگ که البته با موفقیت
همراه نبود دچار افت شود .همه تیمهای بزرگ دنیا
وقتی از رسیدن به یک جام ناکام میمانند
از نظر روحی دچار افت میشوند .همه
باید از این تیم حمایت کنند و اجازه
بدهند کادرفنی کار خودش را انجام
بدهد تا تیم دوباره به روزهای اوج
خود بازگردد .در حال حاضر هم
تیم نتایج بد نگرفته است که
باعث ناراحتی و نگرانی همه
بشود ..البته این را هم بدانید در
حال حاضر بازیکنان تحت فشار
هستند .چرا که وقتی چند هفته
از لیگ گذشته همه از نقلوانتقاالت

تیمهای دیگر هم وجود دارد .درست است
که ما وضعیت مالی خوبی نداریم اما این دلیل
نمیشود که شرافتمان را زیرسوال ببریم .وی
اضافه کرد :برای مبارزه با این اتفاق هم هیچ
راهی وجود ندارد جز اینکه نیروهای امنیتی
ورود کنند .از دست فدراسیون و سازمان لیگ
هم کاری بر نمی آید .اگر نیروهای امنیتی
ورود پیدا کنند هم معضل شرطبندی از بین
میرود هم معضل بازیکن پولی و هم خیلی
از مسائل دیگر .سرمربی تیم چوکا در مورد
اینکه آیا این موضوع میتواند به مسائل داوری
مسابقات مربوط باشد ،گفت :بله می تواند
مربوط باشد .به هرحال داور هم آدمیزاد است
و ممکن است بعضی از آنها لغزش کنند.

صحبت میکنند و به فکر جذب بازیکن جدید هستند در حالیکه
من معتقدم باید قدر بازیکنان فعلی را بدانیم و به آنها روحیه بدهیم
تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند.
جدایی بشار
خلیلی در ادامه درباره روند جدایی بشار رسن از پرسپولیس هم
گفت :بشار رسن طبق قراردادش نیم فصل میتوانست با پرداخت
مبلغی جدا بشود اما او اصرار داشت که زودتر برود .من فکر میکنم
که جدایی بازیکنان در هر تیمی رخ می دهد و کادرفنی و
همینطور کادرمدیریتی باید آمادگی این روزها را داشته
باشند .کادرفنی باید پیشبینی کند که اگر بازیکنی به
هر دلیلی جدا شد بازیکن جانشینش کیست و چگونه
باید جای خالیاش پر شود .متاسفانه بعداز جدایی
بشار بازیکن جانشینی برای پست او پیدا نشد که
بتواند وظایفش را انجام بدهد.
مهاجمان
او در بخش دیگری از صحبتهایش
درباره ضعف مهاجمان تیم فوتبال
پرسپولیس تصریح کرد :بازیکنان
تیم ،همه سرمایههای ما هستند،
بهتر است همه از بازیکنان فعلی
حمایت کنند و اجازه بدهند آنها
با تمرکزباال کارشان را بکنند.
مطمئنا بازیکنان هم با این شرایط
سعی می کنند با اشتیاق بیشتری در
تمرینات حاضر بشوند تا با روحیه بهتر بازی
کنند و از تک موقعیتها استفاده کنند.

عکسنوشــت

درهای تیمملی
به روی «مولر» بسته نیست
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اتفاق مهم

فدراسیون جهانی بسکتبال به بهانه اتمام سال ۲0۲0
میالدی و آغاز سال  ،۲0۲1در گزارشی به  10اتفاق مهم
بسکتبال جهان در سال  ۲0۲0پرداخت که یکی از این
اتفاقات مهم ،باخت تیمملی ایران مقابل سوریه در پنجره
دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا  ۲0۲1است.

جلسه

تمرین بازیکنان تیم استقالل تهران پیش از رویارویی با
آلومینیوم اراک پیگیری میشود و آبیها باید پیش از مسابقه
دربی به مصاف تیم رسول خطیبی بروند .در جلسه تمرین
محمود فکری با امیرارسالن مطهری جلسهای برگزار کرد و
بهنظر میرسد درباره اتفاقات اخیر با او صحبت کرده است.

گريه بعداز برد

پیش از دیدار نارسینا و نامینو ،مربی تیم نارسینا بهدلیل
درگذشت مادرش به ناچار اردوی تیمش را ترک می کند.
بعداز پیروزی  75بر  71مقابل نامی نو ،بازیکنان نارسینا
تماس تصویری با سرمربی خود برقرار می کنند و به جای
خوشحالی با مربی خود همدردی میکنند.

د یـــد گــاه

حل مشکل بازنشستگان؛ یکبار برای همیشه!
سعید فائقی
معاون اسبق سازمان تربیتبدنی

بهنظر من موضوع بازنشستگان باید در ورزش برای همیشه
حل شود و دولت با همکاری مجلس چارهای برای این موضوع
بیندیشد .در همه جای دنیا کسانی که در حوزه ورزش فعالیت
میکنند ،بهصورت داوطلبانه است و حتی کمیته ملی المپیک
و جام جهانی در ابتدا از سوی برخی افراد به صورت داوطلبانه
پایهگذاری شد .بنابراین در تمامی قارهها بحث حضور افراد در
فدراسیونها کامال بهصورت داوطلبانه است .منصبهایی که در
ورزش وجود دارد ،از جمله روسای هیاتها ،انجمنها و کمیتهها،
هیچیک جزو شغل محسوب نمیشوند و کامال بهصورت افتخاری
هستند .بنابراین افرادی که در این پستها فعالیت میکنند در
هیچ کجای دنیا حقوق نمی گیرند بلکه از جیب خود هم پول
پرداخت می کنند .جام جهانی فوتبال و همچنین اولین دوره
برگزاری مسابقات المپیک با هزینه شخصی افرادی که داوطلب
شده بودند ،برگزار شد .بنابراین من فکر نمیکنم ریاست یک
فدراسیون شغل محسوب شود ،به این خاطر که در کل دنیا هم
به این پست به صورت یک شغل نگاه نمی کنند .موقعیت های
سرمایهداری در ایران نسبت به سایر دنیا ضعیفتر است بنابراین
در سایر کشورها ،داوطلبان بسیار زیادتر از کشور ما هستند .در
همین المپیک توکیو تمامی هزینهها از محل درآمدهای عمومی
پرداخت میشود و در واقع باری روی دوش دولت نیست .ما
از روسای فدراسیونها میخواهیم که منابع بیاورند .بنابراین
وقتی چنین انتظاری وجود دارد ،مشخص است که این کار کامال
بهصورت داوطلبانه است و بهعنوان شغل محسوب نمیشود .از
روز اولی که ورزش شکل گرفت ،ریاست هیچ فدراسیونی شغل
محسوب نشده و حتی اگر به زمان برگزاری مسابقات ورزشی هم
توجه کنید ،در روزهای تعطیل است چرا که ذات ورزش بهخاطر
پرکردن اوقات فراغت است .این تناقض باید در ایران حل شود چرا
که در کل دنیا این موضوع حل شده است .در سال  ۱۳۲۵وقتی
که کمیته ملی المپیک به مجلس شورای ملی برده شد تا تصویب
شود ،همانجا هم اعالم کردند که هیچ هزینهای از سوی دولت
پرداخت نخواهد شد و بهصورت کامال داوطلبانه آن را مدیریت
میکنند اما در چند سال اخیر بحث موضوع دوشغلهها تسری
پیدا کرده و االن هم بهجای لج و لجبازی باید آن را حلوفصل
کنند .دولت الیحهای را به مجلس شورای اسالمی ببرد و ریاست
فدراسیونها را از شغلبودن مستثنا کند .در ورزش در هیچ کجای
دنیا بازنشستگی نداریم و تمام مدیران ،مربیان و عوامل اجرایی
داوطلبانه کار را پیگیری میکنند .ما بهدست خودمان مشکل
ایجاد میکنیم ،برای فیفا و  IOCموضوع بازنشستگی و شغل
اصال مطرح نیست .در اساسنامه اصالحی فدراسیون فوتبال هم
بهصراحت به بازنشستگان اجازه حضور در انتخابات را دادهاند.
بنابراین دولت باید الیحه ای را به مجلس ارسال کند و مجوز
برای روسای فدراسیونها بگیرد .طبق اساسنامه فعلی فدراسیون
فوتبال ،بازنشستهها برای شرکت در انتخابات هیچ مشکلی ندارند
و اگر نامزد شوند اما بهخاطر بازنشستگی تایید صالحیت نشوند،
آنها در صورت شکایت به فیفا میتوانند مشکلساز شوند .ما باید
تالش کنیم که هیچ شکایتی از ایران به فیفا نرود .وقتی اصل
عدم تبعیض در ورزش را میپذیریم به این معنی است که هیچ
تبعیضی در هیچ فدراسیونی وجود نداشته باشد و برای بازنشسته
و غیربازنشسته هم تبعیضی قائل نشویم .این موضوع باید حل شود
و با یک مدیریت و برنامهریزی درست آن را حل و فصل کنند .اگر
از بازنشستهها بخواهند که در انتخابات ورود نکنند تا زمانی که
الیحه به مجلس ارسال شود ،مشکلی بهوجود نمیآید.

فوتبال داخلی

ایسنا :تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با برکناری به یکباره
اعضای هیاتمدیره باشگاه دچار چالش شده است .برکناری اعضای
هیاتمدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان باعث شده که تیم نفت پیش
از دربی خوزستان و دیدار با تیم فوتبال نفتآبادان در بالتکلیفی
بهسر ببرد .از این بابت نیز مجتبی حسینی سرمربی تیم ،طی یکی
دو روز گذشته بهشدت ابراز نگرانی داشته است .همین تغییرات در
باشگاه نفت مسجدسلیمان باعث شده که تکلیف چگونگی اعزام
تیم به آبادان مشخص نباشد و آرامش این تیم کامال تحتتاثیر قرار
گرفته است ،آن هم در حالی که نفت در لیگ بیستم با مدیریتی که
بر کارهای تیم و باشگاه میشد ،در آرامش نسبی بود و برای اعزامها
با دغدغه مواجه نبود .اما حاال برای یک اعزام درون استانی با مشکل
مواجه شده است .نفتمسجدسلیمان که در حال حاضر با  ۱۲امتیاز
در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد ،روز دوشنبه در دربی
خوزستان مهمان تیم صنعتنفت آبادان است.

بیــن الملل

هافبک  ۳۲ساله و تکنیکی آرسنال از تاریخ  7مارس
گذشته دیگر برای آرسنال بازی نکرده است .این مساله
ربطی به موضوعاتی مثل مصدومیت نداشته است .چرا که
هافبک آلمانی سالمت بوده اما آرتتا ،سرمربی تیم نام بازیکن
پرسابقه را از فهرست کادر شاگردانش برای فصل جاری
حذف کرده است .اوزیل به همین خاطر از باشگاه دستمزدی
کالن گرفته و فقط با تیم ذخیرهها تمرین کرده
است .در ارتباط با آینده او شایعات زیادی
هم شنیده شده است .از جمله این که در
پنجره نقل وانتقاالت زمستانی به تیمی
دیگر برود .اما دیلی تلگراف ،گزارش کرد
ممکن است تغییری در نظر سرمربی
اسپانیایی ایجاد شود .به این ترتیب
که آرتتا رضایت دهد از اوزیل
در ادامه فصل جاری استفاده
کند .گزارشگر نشریه انگلیسی
برای این منظور به اظهارات
قبل از بازی با وست برومویچ
آلبیون استناد کرد که مربی
اسپانیایی اظهارکرد :ما باید
ببینیم در پنجره نقل وانتقاالت
چه اتفاقی میافتد تا در نهایت به
ارزیابی جدیدی برسیم .اوزیل که با
باشگاه تا پایان فصل قرارداد دارد از سال
 ۲۰۱۳عضو آرسنال است.

اقامهنمازرهبرانقالب
برپیکرآیتا...
مصباحیزدی

روزنامهصبحایران

شماره

911

جزئیات مراسم تشییع
آیت
ا ...مصباح یزدی در مشهد و قم

سالسوم

. .

یکشنبه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :حسین عبداللهی
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صفحهکارتونوطنز
روزنامهآرمانملی

ندا حائری

خاطرا
ت یک فضانورد

مازوتخفنآوردیم
«جونا»پرشتابروبردیم

یادتونــه بهتون گفتم چین تــو همین هاگیر واگیر کرونایی زحمت کشــید و
یهماهنورد فرستاد به سطح ماه که سنگ و کلوخ از خاک نقرهای برداره و برگشت
به زمین؟
خب شما که یادتوت نیست ،ولی جدیدا چین یک شتابدهنده  ۴۰۰کیلو ولتی
زیر زمین ساخته و اسمشرو گذاشته «جونا».
حــاال این جونای محترم قراره چیکار کنه؟! واال منم درســت نفهمیدم ،دروغ
چرا؟! ولی گویا قراره یهسری واکنش پیچیده اونجا انجام بشه که بفهمیم ستارهها
چطوری بهوجود اومدن.
یعنی درحالیکه ما در نقطه جغرافیایی جذابمان هنوز نفهمیدیم که سوزاندن
مازوت در مناطق صنعتی روی سالمتی افراد و آلودگی هوا تاثیر خطرناکی دارد،
برادران محترم واحد چین اولین پرتوی ذرهای خود را با موفقیت زیرزمین منتشر

حسین جانبزرگی

طنز آزاد

مردنامرئیانتقاممیگیرد

یک هفته صبحها کالسمان دایر میشد و یک هفته بعدازظهرها .با دخترها در
تنــاوب بودیم .برای همین وقتی زنگ آخر به صدا در میآمد مبصر کالس موظف
بود بماند و پای تابلو با جمالتی ناب ،احساساتمان را تحریک کند.
عقیدهای بین بچههای مدرســه وجود داشت که در مستراحهای مدرسه ،مرد
نامریی وجود دارد و هرکس برود دستشــویی ،مرد نامریی از فاضالب باال میآید و
او را به ابدیت میبرد .چه بسیار بچهها که به خاطر مرد نامریی ،کالسی را تعطیل
نمیکردند!
یک بار پا روی ترسم گذاشتم و گفتم :شجاع باش مرد .برو دستشویی!
سینهام را سپر کردم ،مشتها را گره ،صدای طبل زورخانه در پس زمینه نواخته
شــد و آوازهای حماسی توی گوشــم به صدا درآمدند .به جلوی درب دستشویی
نرسیده بودم که زنگ خورد و همهی بچهها رفتند کالس .یکهو توی حیاط مدرسه
انگار خاک مرده پاشــیدند .ســکوت مرگباری بر فضا حاکم شد .صدای شعرهای
حماسی جای خود را به صدای هوهوی جغدی داد که در خرابههای پشت مدرسه
النه داشت .حس میکردم مرد نامرئی از پشت میلههای دستشویی خطاب به من
میگوید :بیا ...بیا کاریت ندارم ،بیا!
قدرت فرارم را از دســت دادم .همانجا نشستم و جوری نعره گریه سر دادم که
انگار اگزوز تراکتوری پاره شده .صدای گوشخراشم دل آسمان را میشکافت و در
آن ســکوت مرگبار اکو میشد .منتظر بودم که مرد نامرئی از مخفیگاهش بیرون
بیاید ومرا با خود ببرد که بالفاصله یک جفت کفش قهوهای براق جلویم سبز شد.
سر را که بلند کردم دیدم ناظم است که با یک شلنگ ایستاده .گفت چه مرگته؟
گفتم :میخوام برم دستشویی
 خب چرا نمیری؟گفتم :آقا اجازه؟ مرد نامرئی نمیزاره
 مرد نامرئی دیگه کیه؟گفتم :آقا تو چاه فاضالبه .منتظره من برم که بیاد منو بخوره!
بعدها دخترعمهام که همســن من بود و توی همان مدرسه ،یک بار ازم پرسید:
راســته میگن مرد نامرئی یه پســری رو با خودش برده؟ و من فهمیدم این شایعه
در مدرســه دخترانه هم وجود دارد .بعدها مرد نامرئی پیر شــد و جای خود را به
دستقرمز داد .چندتا از بچهها قســم خوردند که با چشم خودشان دستقرمز را
دیدهاند که فقط دستش بیرون آمده و بقیه را ترسانده است.

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

سخــــن روز

رایممتنععراقدربارهایران

همین صفحه

یادداشت 1

روشندربارهگاز،برق،مازوت

محمد فاضلی

استاددانشگاهشهیدبهشتی

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

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

ارتفاع گرانی

مساله گاز و برق و
مازوت خیلی ساده است ،چرا بدون
پیچ و صریح گفته نمی
شود که :یک .مصرف گاز کشور
در مقایسه با جهان،
خیلی باالست ،حدود  620میلیون
مترمکعب در روز (کل
اروپا با  450میلیون جمعیت کمی
بیش از دو برابر ایران
است) .دو .باال رفتن مصرف گاز به
دلیل سرما باعث میشود مقدار گاز...
همین صفحه

یادداشت 2

اقتدابهقانون

عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری
مقدمتا هدف از وضع
قوانین در زمینههای مختلف در
همه جوامع همانگونه
که می دانیم ،ایجاد نظم و امنیت
و بهبود روابط
شهروندان با یکدیگر و با دولت و برعکس
است .تمکین به قوانین
از سوی شهروندان و مسئوالن
مقدمهای است ...
همین صفحه

خیلی

روشن درباره گاز ،برق ،مازوت

باپایان

صادق

قیمت قطعات
سربهفلککشید

اگر ناطق نیاید...
«آرمانملي»صف
بنديهاياحتمالياصولگرایان

قاسم محبعلی
مدیرکل پیشین
خاورمیانه وزارت خارجه
اضافه کردن دو بند
جدید در بودجه  2021ســازمان
ملل متحد برای احیای
کمیته تحریمها علیه ایران آخرین
تالش آمریکا بــود که با
تنهــا  10رای مثبت و  110رای
ممتنع اعضای مجمع
عمومی سازمان ملل ،شکست خورد.
استدالل آمریکا این بود

خیلی

..

یکشنبه
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 16صفحه
قیمت 2000تومان
armanmeli.ir

صفحه2

پیام

روزنامهصبحایران

شماره

911

گزارشمیدانی«آرمانملی»
ازبازارموبایل؛

ویترینمغازهها
از ترس سارقان جمع شد
آرمانملی :قیمتها در
بازار موبایــل باالخص در برندهای
پرطرفداری همچون
آیفون و سامسونگ به اندازهای باالست
که مردم دیگر توانایی
خرید گوشــی نو ندارنــد و خیلی از
فروشندگان هم در
مواجهه با آنها و مشاهده میزان نقدینگی ...

«عصرشیخوخیت»-نیامدنعلی

صفحه 5

در
انتخابات 1400را روایتميکند

اکبرناطقنوری-ازبین
قالیباف،جلیلي،الریجاني،کدامیک

زیباکالم در گفت وگو با «آرمان ملی»:

رئيسجمهورنظامی
راهتحريمرا
میتواندبازكند؟

بهمیدانميآیند؟

«آرمان
ملی»ازردبازگشتتحریمهای
سازمان
مللعلیهایرانگزارشمیکند:

از رای ممتنع عراق تا
مخالفت ارمنستان و ترکیه

رایتاسفبارممتنععراق،
عمانوقطراینپیامرامیدهدکهایران
درسیاستمنطقهای
خویش،بایدباتاملبیشتریرفتارکند
آرمان ملی  :این روزها
دونالد ترامپ شــگردهای متفاوتی
را برای تقابل در پیش
میگیرد .ادامه تحریمهای اشخاص
و شــرکتهای
باقیمانده که در این اواخر باز هم تکرار شد،
مطرح شدن مساله
ورود برجام به مجلس سنا ست تا به ...
صفحه 7

«آرمان
ملی» از ادامه اختالفات بودجهای
مجلس و دولت گزارش میکند:

بازهمتوهينبه
دولتازپارلمان

نایب
رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
متخلفان بودجه بین  ۶ماه تا  ۲سال
زندانی خواهند شد

صفحه3

آرمان ملی:

«نقش نظارتــی مجلس باید
با
متانت ،خردمندانه و بدون حاشــیه ایفا
شود».
این بخشی از ســخنان مقام معظم
رهبری
خطاب به مجلس یازدهم اســت.
مجلس
با وجــود این تذکرات مســتقیم
همچنان
حمله به دولــت را ادامه میدهد.
این در
حالی است که تنها 6ماه از عمر دولت
دوازدهم
باقیمانــده و مجلس نیز جز نقد
دولت
دستاورد قابل تاملی در ماههای پس ...
صفحه3

«آرمان
ملی» از افزایش مبتالیان به کرونا در
استان شمالی گزارش میکند:

رئیس
جمهورنظامیمیتواندراهخریدن
واکسن راباز کند

مازندرانعاملآغاز
موج چهارمدرکشور؟
صفحه8

روایت
«آرمان ملی» از نگاه سپهبد شهید
قاسمسلیمانیبهعرصهخدمت

اصالحطلبان اعتماد از دست رفته
را بازسازی کنند

سربازی که
سودایسیاست
نداشت

صفحه 6

عکس :آرمانملی  /فاطمه فتاحی

اقتدابهقانون

محمدرضا باهنر:سردار سلیمانی
هیچگاه وارد دعواهای سیاسی نشد

ترامپ را
هول ندهید؛ خودش ميرود

صفحه3

عیارماندگاریآیتا...هاشمی

محمد فاضلی
حکومت چهارساله
عبدالصمد خرمشاهی
اش ثبت شــود .به همین جهت،
استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا خباز
ما به عنوان ایرانی در
وکیلپایهیکدادگستری
هر لباســی که هستیم ،چه در
لباس شهروند،
مقدمتا هدف از وضع قوانین در
نماینده ادوار مجلس
مساله گاز و برق و
دولتمرد یا نظامی و با هر مسئولیتی که
زمینههای مختلف در همه جوامع
مازوت خیلی ساده است ،چرا بدون پیچ
داریم ،نباید به
همانگونه که میدانیم ،ایجاد نظم و
در بیش از هفتاد
و صریح گفته نمیشود که:
تحریکات آمریکا بیفزاییم .چون بدون
امنیت و بهبود روابط شهروندان
ســال پیش که اســتکبار جهانی
یک .مصرف گاز کشور در مقایسه
این حرفها هم
با یکدیگر و با دولت و برعکس
تصمیم گرفت در
با جهان ،خیلی باالست،
آمریکا بهوسیله اسرائیل و کشورهای
است .تمکین به قوانین از سوی
قلب کشــورهای اسالمی یک غده
حدود  620میلیون مترمکعب
مرتجع عربی منطقه
شهروندان و مسئوالن مقدمهای
سرطانی به نام
کینه ورزی هـــای
در روز (کل اروپا با 450
هم تحریک میشــود که انتظار
است در جهت رسیدن به یک جامعه
اسرائیل را بهوجود آورد ،هیچکس تصور
میلیون جمعیت کمی بیش از دو
تـــمام نشدنی بـــا آیت ا ...هاشمی،
زمین زدن ایران در
آرمانی و مطلوب .تهیه و ارائه سند
نمیکرد که این
برابر ایران است) .دو .باال
دوست داشتنی است! چرا
قبال پولهایــی را که پرداختند
امنیت قضائی که اخیرا از سوی
تصمیم غیرانســانی این همه فاجعه
رفتن مصرف گاز به دلیل سرما
دوست داشتنی؟ خب وقتی
داشتند .در حقیقت
ریاست محترم قوه قضائیه بهعمل
برای جهان اسالم
باعث میشود مقدار گاز
همین کینه های بی پایان
شرایط کنونی مصداق این سخن
آمد و مورد استقبال عامه مردم
داشته باشد .بهطوریکه اسرائیل بعد
تحویلی به نیروگاههای تولید برق
می شود بهترین سند حقانیت
که «من که دارم می
بهخصوص حقوقدانان قرار گرفت،
از مدتی جنگ با
کاهش یابد .سه .نیروگاه
شخصیتی مثل آیتا...
روم ،چرا دیگر هولم میدهید؟»
دقیقا در جهت رسیدن به اهدافی
اعراب را آغاز کرد و عامل ناامنی منطقه
ها ،در شرایط محدودیت دسترسی
هاشمی ،دوستش نباید داشت؟ اصال
است .ترامپ خودش
است که در اصل  156و اصول
شد و با اینکه
به گازوئیل ،برای تولید
اگر این کینهورزیها نبود،
دارد به ســمت این کار میرود.
متعدد دیگر قانون اساسی به منظور
جمعیت یهودیهای دنیا به 10میلیون
برق باید سوخت جایگزین استفاده
شاید «هاشمی ،هاشمی نمیشد!»
ناگفته پیداســت که
تحقق عدالت و احساس امنیت
نفر هم نمیرسد ولی
کنند .سوخت جایگزین
یکی می شد مثل بعضی ها
اگر اتفاقی بیفتد با سیلی محکم
قضائی بدان اشاره شده است .از سوی
عوامل ادارهکننده آمریکا ،عموما
هم مازوت است .معجزهای در کار
که برای مردم ،فرقی نمی کند!
ما روبهرو خواهند
دیگر ،همانطوری که میدانید در
حامیان اسرائیل
نیست .آلودگی هوا در
اما کینه های دوست
شــد ،ولی هیچ آدم عاقلی نباید از
قانون مجازات اسالمی هرگونه فعل
هستند .از اینرو اسرائیل قوت گرفت
کشور هست ،مازوت هم که بسوزد
داشتنی همین بعضی ها ،هاشمی را
جنگ استقبال کند.
بیشتر می
و روزبهروز بر
یا ترک فعلی که برای آن مجازات
دوستداشتنی کرده برای
آن هشت سال هم ما دفاع کردیم
توســعههای خود افزود .اسرائیل
شود .خب ،در این وضعیت سه حالت
تعیین شده ،عنوان مجرمانه داشته
گمان
بیشتر
و
و
ندارد:
مردم ،ماندگار کرده در تاریخ انقالب.
میزان
آغازگر
جنگ
مجازات
مربوطه در این
میکرد ترامپ برای
این بعضی ها هر کاری
یک .مصرف گاز پایین نمی
نبودیم .جنگ جز خســارت و از بین
قانون دقیقا مشخص شده است .به
بار دوم هم انتخاب خواهد شــد
آید ،گاز به نیروگاهها نمیرسد ،و
کرده و می کنند تا فراموش شود نام
رفتن زیرســاختها
عنوان مثال ،در ماده  617قانون
و همچنان ایران را
نیروگاهها برای خاموش
«هاشمی» .اما نمیشود!
ارمغان دیگری ندارد .کما اینکه
مجازات اسالمی چنین آمده است:
گوشــه رینگ نگه میدارد تا ملت
نشدن مازوت میسوزانند( .مصرف
سال تا سال اسمش را نمیآورند .ولی
هنوز برخی خرابی
«هرکس بهوسیله چاقو و یا هرنوع
شریف ایران را به زانو
برق و گاز سر جاش،
تا یکی میگوید هاشمی!
های دوران صــدام که بیش از 30
اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی
درآورد ،اما خوشبختانه با شکست
مازوت و آلودگیش روی آن) دو .مصرف
کابوسشان دوباره آغاز میشود .صدها
کند یا آن را
سال از آن می
مستند و کتاب و کلیپ
ترامپ و انتخاب بایدن همه
وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا
گاز پایین نمیآید ،مازوت هم
گذرد باقی اســت .ضرورت پرهیز از
علیه
نقشه
هر
ها،
تهدید
مصرف
قرار
هاشمی
نقش
نمی
می
دهد،
شود
برآب
و
سازند،
شد؛
نیروگاه
یا
ها
انتشار
با
یک
اقدام تحریکآمیز تا
کسی گالویز شود ،در صورتی
بجز یک چشمه
خاموش می شوند،
برگ خاطراتش ،تمام رشته
سپری شــدن دوران باقیمانده
که از مصادیق محارب نباشد ،به
دیگری که بدان امیدوارند .امیدی که
آلودگی مازوت هم به آلودگی موجود
ها را پنبه میکند! هزار گفتوگو
از ریاســتجمهوری
حبس از ششماه تا دوسال و تا 74
نشاتگرفته از این
علیه بصیرت و قدرت
اضافه نمیشود( .گاز ،بدون
ترامپ و پایان سایه نکبتبارش
ضربه شالق محکوم خواهد شد».
یقین است که ترامپ عاقل نیست و
برق کافی و همراه خاموشی ،بدون
شناختش میکنند ،یک احمدینژاد
را مورد توجه قرار
و همینطور در ماده  618همین
در روزهای آخر دوره
آلودگی بیشتر ناشی از
کافی است ،تا رسوایشان
دهیم تا انشــاءا ...بتوانیم از زیر بار
قانون آمده است« :هرکس با هیاهو
چهارساله ریاستجمهوری دست
و
مازوت و با همان مقدار آلودگی قبلی)
کند! تمام صحیفه امام(ره) را زیر و
تحریمها خارج
جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا
به یک آتشبازی در
سه .مصرف گاز پایین
رو میکنند ،تا نقطهای علیه
شــویم و مردم عزیز کشــورمان را از
تعرض به افراد موجب اخالل نظم
منطقه بزند؛ بنابراین محرک اصلی
و
آورده میشود ،گاز کافی به نیروگاهها
هاشمی پیدا کنند ،فقط نور تعبیر
غیرانسانیترین
آسایش و آرامش عمومی گردد ،یا
اسرائیل اســت و
میرسد ،بدون خاموشی و
جاودان «...چون هاشمی
تحریمها که حتی محرومیت از داروی
مردم را از کسب و کار بازدارد ،به
یهودیانی که نتوانستند در آمریکا از
آلودگی اضافی ناشی از مازوت ،برق
زنده است» چشمشان را میزند.
کروناست ،نجات
حبس از سهماه تا یکسال و تا 74
ترامپ حمایت
تولید میشود( .این
سالها دنبال جملهای از
دهیم .بنابراین ما به عنوان یک ایرانی
ضربه شالق محکوم خواهد شد» .در
کنند ،طبیعتــا از روزهای آخر حضور
سناریوی برتر است ).چرا باید مساله به
«آقا» علیهش میگردند ،ولی هر بار
نباید کاری کنیم که
این سادگی
همین راستا ،ضابطین قوه قضائیه از
ترامپ سوءاستفاده
تعبیر بیتکرار رهبری «-هیچ
دشمنانمان همان را آرزو دارند و
را پیچاند و به زبان آدمیزاد نگفت؟
جمله ماموران نیروی انتظامی در
میکنند و قصد دوشیدن ترامپ
کس برای من هاشمی نمیشود»
چارچوب وظایف
را
محوله
البته که بیان این سخنان
دارند
داغ
تا
به
با
تکلیف
دلشان
معنای
ایجاد
دارند
را
با
تازه
یــک
افراد
می
ترسیدن
از
آتش
کند.
شرور
و
بازی
هزار
جنگ
قانونشکنان و
و جنگ در منطقه،
هزار مثال مشابه دیگر میتوان
نیست .ما از جنگ
افرادی که نظم جامعه را برهم زده و
چارهای برای بایدن
زد تا راز کینهورزیهای
نمیترسیم .با پرهیز از بیان سخنان
آسایش عمومی را سلب میکنند،
جز ادامه آن باقی نگذارند .از اینرو
تمامنشدنی این بعضیها روشن شود
یادداشت های آرمان ملی
تحریکآمیزی که به
برخورد قانونی نماید و البته این
تمام تالش و مساعی
با هاشمی .خب شما اگر
جنگ دامن بزنــد ،میتوانیم از
برخورد نمیتواند فراتر از مقررات و
خود را بهکار میبرند که ترامپ
جای اینها بودید ،با این همه «بغض
این شرایط گذر
قواعدی باشد که در قانون به
سرمقاله :نعمت احمدی
را تحریک کنند تا
بی درمان» چه می کردید؟
کنیم تا با بازگشــت بایدن به برجام،
کارگیری سالح توسط ماموران نیروهای
این عمل نابخردانه در تاریخ سیاه
اینها در حیات «هاشمی» که
تحریمها هم
مسلح در مواقع ضروری مصوب
تعیین مجازات برای وزرا
یکی پس از دیگری برداشته شود.
حریفش نشدند .در مماتش
سال  73و سایر قوانین مرتبط دیگر
هم به او ببازند! .تبلیغ نامش به
که آمده است ،باشد .بدیهی است
در قانون بودجه!
صفر رسیده .تاریخ مجمع و
چنانچه ماموری خارج از ضوابط
دانشگاه آزاد هم خاک شده .هیچ
پیام
صفحه2
و مقررات قانونی با شهروندان
روزی از تقویم به نامش
رای ممتنع عراق درباره ایران
برخورد نماید ،طبعا سروکارش به
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی
نیست .سوابق خبرگان و نمازهای
دادسراها و دادگاههای نظامی
جمعهاش هم بایگانی شده.
خواهد افتاد .اما موضوعی که باعث
ضرورت انسجام
نه فرمانده جنگ بوده و نه سردار
قاسم محبعلی
تحریر این مطلب کوتاه از جانب
حمایت نمیکند و
سازندگی پس از جنگ!
راقم سطور شده است ،دقایقی از
صرفا طرفدار برخی گروههای خاص
رکورددار حضور در انتخابات هم اصال
انتخاباتیاصالحطلبان
گزارشی است که در آن اخیرا یکی
است .وجود اختالفات
کسی به نام «هاشمی»
مدیرکل پیشین خاورمیانه
از مقامات نیروی انتظامی درباره
صفحه 2
جریانهای این باور را تشدید کرده
نبوده .سالگرد ارتحال «هاشمی» هم
برخورد با افراد قمهبهدست و
و البته در این میان
که سال به سال ،ساکتتر
ایرج رهبر
وزارت خارجه
افرادی که برای ارعاب شهروندان دست
برخی سیاستهای نامتوازن ما نیز
برگزار میشود! با همه اینها ،پس
به چاقو و قمه میشوند،
دخیل بوده است .امروز
چرا تمام نمیشود این نام
چرایی
مطالبی عنوان میکند که فیلم آن
اضافه کردن دو
دست
بودونبود
بند
به
در داخل گروههای شیعه عراقی
جدید
در
دست
بودجه
«هاشمی»؟ باور کنید ریشه تمام
2021
چرخیده
نیز
سازمان
در خصوص ایران
و موجبات تعجب و
کینه ورزی ها علیه هاشمی
ملل متحد برای
اجماع دارند .برخوردهای متفاوت که
سوال در اذهان عمومی بهخصوص
خریدارمسکن
همین مساله است« .کینه های
احیای کمیته تحریم ها علیه ایران
امروز در قبال ایران
حقوقدانان را فراهم کرده است .در
صفحه4
بیپایانی» که خودش شده
آخرین تالش آمریکا
صورت میگیرد به این علت است که
اینکه برای ایجاد امنیت میبایستی
با
یک شاخص تمامعیار برای دوست
بود که با تنها  10رای مثبت و 110
اتفاق نظر در داخل عراق
قانونشکنان و متعدیان به حقوق
عمادالدین قاسمیپناه
داشتن «هاشمی» توسط
رای ممتنع اعضای
وجود ندارد و این رفتارها بستگی
عامه برخورد جدی و قاطع صورت
مردم .اصال «عیار ماندگاری هاشمی»
مجمع عمومی سازمان ملل ،شکست
به این دارد که چه
گیرد ،شکی وجود ندارد اما آنچه
دوقطبی
را میتوان از مرام و عاقبت
خورد .استدالل آمریکا
گروهی در عراق قدرت بیشتری دارد.
مسلم است نحوه این برخوردها از
این بود که کمیته تحریم های
«کینهورزانش» شناخت .به اسامی
البته به نظر میرسد رای
سوی ماموران انتظامی نمی
آنها نگاه کنید .کدام
سازمان ملل علیه ایران
اخیر عراق تحت فشار آمریکا بوده
«خرید یا تولید» واکسن
بایستی به گونهای باشد که خود شائبه
باید کار خود را از سر گیرد ،چون
شخصیت بامرامی را از هر جناحی ،در هر
و این امر تاثیر زیادی
صفحه8
قانونگریزی از سوی این ماموران
آمریکا از برجام خارج
لباس و جایگاهی سراغ
داشته است .باید توجه داشت که در
را در اذهان عمومی ایجاد بکند
شده و دیگر برجام وجود ندارد.
دارید که «کینه از آیتا ...هاشمی» به
عراق نیز برخی گروهها به
و بالطبع خدمات سایر ماموران
در این میان رای عراق
کشورهای دیگر وابسته هستند و
دل داشته و آنها سرخوش
زحمتکش نیروی انتظامی را زیر
به صورت ممتنع توجه بسیاری
باشند؟ واقعا وقتی تحمل «کینه
این امر سبب میشود تا
سوال ببرد .بدیهی است اقتدار
را به خود جلب کرد.
چنین رایهایی صادر شود .این در
بیمرامها» برای خود «آیت
گفتوگوهای آرمان ملی
واقعی نیروی انتظامی زمانی مفهوم
عراق امروز احساس میکند که به
حالی است که
ا ...هاشمی» دوستداشتنی بود
حمایت آمریکا نیاز
پیدا میکند که اقدامات ماموران
اشتراکات زیادی میان ایران و عراق وجود
و «مرگ آرام» و «عزت بی
دارد و تحت فشار واشنگتن اینگونه
در راستای انجام وظایف محوله
دارد و در مواقع سخت
حسن رویوران :
پایان» هم شد پاداش صبرش ،چرا
عمل کرد .امروز در
تماما با رعایت اصول و موازین
این دو کشور در کنار هم بودهاند اما
برای ما نباشد؟! غمناک نباید
عراق در خصوص ایران اجماع وجود
قانونی صورت گرفته باشد و بدانگونه
با نگاهی تاریخی نیز
بود از طعن حسود ،ای دل /شاید
ندارد و این امر در
عراقبهدنبالایجاد
که درسی باشد برای عامه
مشاهده میکنیم از زمانی که عراق
که چو وابینی خیر تو در این
افغانستان نیز وجود دارد .گروههای
تاسیس شده است
شهروندان و تشویق آنان به رعایت کامل
باشد /هر کو نکند فهمی زین کلک
زیادی در این کشورها
موازنهاست
همواره با ایران دارای اختالفاتی بوده
مقررات و موازین قانونی و اینکه
خیالانگیز /نقشش به حرام
با ایران موافق و برخی نیز مخالف
است .گاه این اختالفات
همگان بدانند که میبایستی در نحوه
ار خود ،صورتگر چین باشد/جام
هستند .ما در این
صفحه3
سبب شده هنوز معاهده  1975را
اعمال و کردار روزانه خود تأسی به
می و خون دل هر یک به
کشورها تا حدودی گزینشی برخورد
نپذیرند .با وجود
قانون بکنند و هرگز فراتر از قانون
کسی دادند /در دایره قسمت اوضاع
کردهایم و برخی را بر
گام برندارند.
دوستی که وجود دارد اما اختالفنظرها
برخی ترجیح دادهایم .امروز دولت
چنین باشد /در کار گالب و
هم وجود دارد و این امر
گل حکم ازلی این بود /کاین شاهد
عراق اینگونه تصوری
در سایر کشورهای عربی دوست
دارد که ایران از او به صورت کامل
بازاری وآن پردهنشین باشد/
ایران نیز قابل مشاهده است.
آن نیست که حافظ را رندی بشد
از
خاطر/
کاین
سابقه پیشین تا روز پسین باشد!
محمد محمودی
دبیر سابق پایگاه اطالعرسانی
آیتا ...هاشمی

سهیل محمدی

آخرآرمانملی

arman.meli11@gm

کردند و یک قدم به فهم بیشــتر کهکشــان نزدیک شدند .البته که همه اینها از
رفاه بیش از حد در نظامهای سرمایهگذاری مسخره ناشی شده است وگرنه برای
ما که همواره درحال تفکر به رشد فردی و جمعی از طریق تشکیل صف هستیم،
این مســخرهبازیها به هیچ عنوان حتی درحد حواله به دمپایی ابری خیسمان
هم نیست.
واقعا کاش یهکم بیشتر و عمیقتر فکر میکردن!
از یه طرف دیگه گویا در فضا باالخره شــنبه موعود رســیده است و فضانوردان
پس از گرفتن جشــن ســال نو و ترقه ترکاندن در ایستگاههای فضایی ،ورزش را
شروع کردهاند/.
به تازگی ویدئویی از ایســتگاه فضایی منتشر شده که در آن نحوه ورزش کردن
فضانوردان نمایش داده شده است .خیلی بانمکه! خودشونرو میبندن به یهطناب
اصیل همیشه در صفه.
و روی تردمیل میدوئن .خیلی شبیه زندگی آریاییهای
ِ
کال تــوی فضا چــون گرانش خیلی کمــه و یهجاهایی اصال نیســت ،عضالت
فضانوردان به مرور تحلیل میره و پیر و فرتوت میشــن ،به خاطر همین همیشه
باید ورزش کنن تا سالمت بمونن.
حاال شانســی که آوردن اینه که توی ایستگاهشــون نیازی نیســت درهوایی
سرشــار از میلیاردها ترکیب شیمیایی بســیار مفید برای ریه و با وسایل آغشته
به ویروسهای کرونا  ۱۹،۲۰،۲۱و تا نرســه به صدتا ما میگیریم شونصدتا (واقعا
چرا؟!) ورزش کنند و سالمتیشان را تامین کنند.

محمدرضا حیدری

تاکسی اینترنتی

بالنسبت شما

ماشــینم و بردم مکانیکی برای سرویس کردن .آقای سعدی ،مکانیک ماشین
ماشاال خیلی پرچونه و پرحرف تشــریف دارن و یکجوری از آدم حرف میکشه
بیــرون که کا گ ب باید جلــوش لنگ پهن کنه .اما خوب آدم کار بلد و منصفی
هستش.
احمد شاگرد آقای سعدی ،یک شعر لوس افتاده بود تو دهنش و هی میگفت:
فرمانه ،چهار شاخ گاردانه و. ...
من :آقای سعدی این شعر خوندنش تو مخت نیست؟
آقای سعدی :چرا نباشه ،دیوونهام کرده .پسر ببند اون دهنت رو ،بالنسبت پهن
کردی تو مخ مهندس .آقا ،مهندس بالنسبتها.
من :بله بله ،متوجهم .این چه حرفیه.
من یکم جا خورده بودم ،رفتم تو گوشــیم و آقای ســعدی هم تا ته رفته بود
توی موتور.
آقای سعدی :خب دیگه ،تموم شد مهندس ،بشین پشت فرمون یه تک استارت
بزن.
نشســتم پشت ماشین و یک تک استارتی زدم و داد زد که :خوبه ،خوبه .دیگه
نزن.
آقای ســعدی :مهندس جان خیلی از این ماشــین کار میکشــی ،حقیقتش
این سیمکشیش هم مشــکل داره ،اما نگران نباش من در حد شعور خودم برات
درســتش کردم ولی بالنسبت شما این ماشین دیگه چاه مستراح شده ،هر روز از
یهجاش بو بلند میشه .یک فکری به حالش بکن.
من :میدونم چی میگین ،دســتتون هــم درد نکنه ،اما خوب با این وضعیت
قیمتها که نمیشه ماشــین عوض کرد .حاال ایشاال واکسن خریدن ،بیاد بزنیم،
یکم کاسبیها رونق بگیره ،دست و بالم باز بشه یک وام بگیرم عوضش کنم.
آقای ســعدی :ای آقا تو چه سادهای ،کدوم واکسن ،اصال واکسنی کشف نشده
که ،اینارو آمریکاییهای جنایتکار میگن ،دو تا خر هم بالنسبت مثل بنده و شما
باور میکنن؛ وگرنه حاال حاال مهمون ماست این الکردار.
من :بله درست میفرمایید ،دست شما هم درد نکنه که هی این لگنرو روشن
میکنید.
خالصه که ماشــین و تحویل گرفتم و مشــغول مسافرکشی شدم ،ولی از حق
نگذریم روز خیلی جالبی بود چون هنوزم دارم به کاربرد بالنسبت فکر میکنم.

مسیری که  ۲۰۲۰طی کرد  /النا اوسپینا  -اکوادور

کارتون فرنگی

غیـــرمحرمانـــه
قرار گرفتن دو بازیگر ایرانی
وبسـایت  TC Candlerلیسـت نهایـی  ۱۰۰زن زیبـای دنیا
در سـال  ۲۰۲۰را منتشـر کرد .گلشـیفته فراهانی و ترالن پروانه
بهترتیـب رتبههـای پنجاهویکـم و هشتادوهشـتم این فهرسـت
را از آن خـود کردهانـد .ایـن هشـتمین باری اسـت که گلشـیفته
فراهانـی در این فهرسـت حضور پیـدا میکند .او در سـال ۲۰۱۶
رتبه چهارم فهرسـت  ۱۰۰زن زیبای دنیا را از آن خـود کرده بود.
اما تـرالن پروانه اولینبار اسـت کـه به ایـن فهرسـت راه مییابد.

دستگیری یک حیوانآزار در بوشهر

فـردی حیـوانآزار در تنگسـتان که بـا چوب یک قالده سـگ
را کشـته بود با حکم قضائی دسـتگیر شـد .مدیـرکل حفاظت
محیط زیست استان بوشـهر گفت :پس از انتشـار ویدئویی در
فضای مجازی کـه در آن یک نفـر با چوب در مزرعه یک سـگ
را میکشد ،اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان تنگستان
از او شـکایت کـرد و حکـم جلـب وی از سـوی دادگسـتری
صادر شـد .فرهـاد قلینژاد بیـان کـرد :هرگونه حیـوانآزاری
غیرقانونـی اسـت و در صـورت مشـاهده اینگونـه رفتارهـا ،از
طریـق مراجع قضائـی پیگیـری و بـا آن برخورد میشـود.

به درد ریاست فدراسیون نمیخورم

پیشکسـوت فوتبـال ایـران گفـت :مـن هرگـز حاضـر بـه حضور
در انتخابـات فدراسـیون فوتبـال نیسـتم و بـه هیچ عنـوان قبول
نمیکنم کـه در انتخابات شـرکت کنم .علـی دایی اظهار داشـت:

از طرف بزرگان فوتبال آسـیا در خارج از ایـران و همچنین بزرگان
فوتبـال در داخـل ایـران بـا مـن صحبـت شـد کـه در انتخابـات
فدراسـیون فوتبـال شـرکت کنـم و برنامههـای خـود را هـم بـه
فدراسـیون بدهم ،امـا هرگز حاضر بـه حضور در چنیـن انتخاباتی
نیسـتم و به هیـچ عنوان قبـول نمیکنم کـه در انتخابات شـرکت
کنـم .مـن بـه درد ریاسـت فدراسـیون فوتبـال نمیخورم.

حمله به مسجدی در جنوب آلمان

مسـجدی در جنـوب آلمـان بـرای دومیـن بار طـی  ۲هفتـه اخیر
هـدف حمله فرد یـا افراد ناشـناس قـرار گرفـت و خسـاراتی به آن
وارد شـد« .علی اوزدمیـر» رئیس هیات موسـس مسـجد «فاتح»
در شـهر کوچـک سـونتایم واقع در جنـوب آلمـان اعالم کـرد این
مسـجد برای دومین بار طی  ۲هفتـه اخیر هدف حمله قـرار گرفته
اسـت .به گفته رئیس هیأت موسـس مسـجد فاتـح ،حملـه به این
مسجد آسـیب جانی در پی نداشـته اسـت ،اما مهاجم یا مهاجمان
یکـی از پنجرهها و یکی از سـکوهای چوبی مسـجد را شکسـتهاند.

آمار ازدواجهایی که به یک سال نرسیدند!

در سال گذشـته ۱۲هزار و  ۵۷۳طالق ثبت شده اسـت که زوجین
کمتر از یکسـال زندگی مشـترک را در کنـار یکدیگـر تجربه کرده
بودنـد و کمتریـن میـزان طـالق ثبتشـده برحسـب طـول مدت
ازدواج بـا ثبت هـزار و  ۱۵۱طـالق مربوط به بـازه زمانـی  ۲۱تا ۲۹
سـال و بازه زمانـی  ۲۷تا  ۲۸سـال با ثبت هـزار و  ۱۷۸طـالق بوده
اسـت .در سـال ۱۷۴ ،۹۸هـزار و  ۸۳۱طالق در کشـور ثبت شـده
کـه در بین این آمارهـا ۷هـزار و  ۲۶۴زوج بیش از  ۲۹سـال زندگی

مشـترک را در کنار یکدیگـر تجربه کـرده بودند.

هشدار صریح سردار حاجیزاده

فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه گفـت :مـا بـرای جـواب
آمریکاییهـا آمـاده بودیـم و همه توان موشـکیمان پـای کار
بود و اگـر آنها پاسـخ میدادند ،همـه پایگاههایشـان از اردن تا
عراق و خلیج فارس و همه ناوهایشـان حتـی در اقیانوس هند
را میزدیـم .حاجـیزاده درخصـوص تـوان موشـکی و برخی
تالشهـا برای محـدود کـردن آن افـزود :ایـن توان موشـکی
قابـل مذاکره نیسـت و غلـط میکنـد کسـی بخواهـد در این
زمیـن مذاکره کنـد .اجـازه مذاکـره دربـاره توان موشـکی به
هیـچ مسـئولی داده نمیشـود و ایـن خط قرمز اسـت.

کالهبرداری  ۱۰میلیاردی در رودسر

فرمانـده انتظامـی گیـالن از دسـتگیری اعضـای بانـد چهـار
نفـره جعل اسـناد ملکـی بـا کالهبـرداری ۱۰میلیـارد تومانی در
شهرسـتان رودسـر خبـر داد .سـردار عزیزالـه ملکی اظهـار کرد:
افرادی با اسـناد جعلی در سـال ۱۰ ،۱۳۹۷هزار مترمربع زمین را
به قیمت ۱۰میلیـارد تومان در بخش چابکسـر به شـاکی فروخته
بودنـد .دو متهـم  ۳۱و  ۵۷سـاله در بخـش چابکسـر شهرسـتان
رودسـر و متهمـان  ۵۵و  ۵۶سـاله دیگـر با اخـذ نیابـت قضائی در
شهرستانهای شـفت و کرج دسـتگیر و به رودسـر منتقل شدند.

ضرغامی آمادهترین نامزد اصولگرا؟

روزی کـه بـه کنایـه گفـت اصولگرایـان یـک اتوبـوس نامزد

انتخاباتی خواهند داشـت ،احتمـاال خود میدانسـت که یکی
از آنهاسـت .عزتا ...ضرغامی رئیس پیشـین صداوسـیما این
روزها از مطرحترین چهرههای رسـانهای اسـت که اظهاراتش
بیش از همیشـه و همه رنگ و بـوی انتخاباتی گرفته اسـت .در
کنار گفتوگوهـا ،توئیتهـا و کامنتهـای بسـیاری مجازی
و حقیقـی ،تازهتریـن توئیت وی هـم مزید بـر علت شـده و بر
گمانـه انتخاباتی بـودن این تحـرکات افزوده اسـت.

ماجرای گرگهای پالکدار

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان جنوبی ،رهاسـازی
گرگهای پـالکدار در طبیعـت خراسـان جنوبـی را تکذیب
کرد .حسـن اکبری گفت :بعضـا حمله گـرگ در برخی مناطق
اسـتان بـه احشـام باعـث خسـاراتی بـه دامـداران میشـود و
این امـر باعث پخـش شـایعاتی از قبیـل رهاسـازی گرگهای
پـالکدار توسـط ایـن اداره کل در برخی مناطق شـده اسـت.
وی افـزود :مردم و دامداران مطمئن باشـند تاکنـون هیچگونه
رهاسـازی گرگها صورت نگرفته و این موضوع شـایعه اسـت.

صید ماهیان خاویاری ممنوع شد

صیـد تجـاری ماهیـان خاویـاری دریـای خـزر ممنـوع شـد .در
تصمیمی جدید از سـوی کمیسـیون حفاظت و بهرهبـرداری بهینه
از منابـع زنـده دریای خـزر ،صید تجـاری ماهیـان خاویـاری برای
سـال  ۲۰۲۱ممنوع شـد .مختار آخوندی مدیرکل دفتـر امور صید
و صیادی سـازمان شـیالت ایـران گفت :در نشسـت مجـازی اخیر
ایـن کمیسـیون ،نماینـدگان پنج کشـور سـاحلی دریای خـزر بار

دیگر ممنوعیـت صید تجاری ماهیـان خاویاری را بـرای جلوگیری
از انقـراض این گونـه ارزشـمند آبزی بـه تصویب رسـاندند.

بازداشت عامالن تیراندازی به احشام

عوامـل تیرانـدازی به احشـام در اندیمشـک دسـتگیر شـدند.
فرماندار اندیمشـک گفـت در پی تیرانـدازی به چنـد راس گاو
و تلف شـدن آنهـا و انتشـار آن در فضـای مجازی دسـتگیری
عوامـل ایـن حادثـه در دسـتور کار پلیس قـرار گرفـت .پیمان
جهانگیـری افـزود :مامـوران پلیـس بـا اقدامـات اطالعاتـی و
پلیسـی موفـق شـدند در زمـان مـدت کوتاهـی عوامـل ایـن
تیراندازی را شناسـایی و در مخفیگاهشان دسـتگیر کنند .وی
ادامه داد :در بازرسـی از مخفیگاه متهمان تعداد ۳قبضه سـالح
شـکاری غیرمجـاز و  ۲۰۰عدد فشـنگ جنگی کشـف شـد.

واتساپ در صدر؛ تلگرام ششم شد

آمـار وبسـایت استاتیسـتا نشـان میدهـد اپلیکیشـن واتسـاپ
یکی از محبوبتریـن اپلیکیشـنهای اجتماعی موبایـل در جهان
شـناخته میشـود .فیسبـوک در فوریـه سـال  ۲۰۱۴واتسـاپ
را بـه مبلـغ  ۱۹میلیـارد دالر آمریـکا خریـداری کـرد .رتبهبنـدی
محبوبتریـن اپلیکیشـنهای پیامرسـان موبایلـی تا اکتبر سـال
 ۲۰۲۰به این ترتیب اسـت -۱ :واتسـاپ :دومیلیارد کاربـر ماهانه،
 -۲مسـنجر فیسبوک :یک میلیـارد و  ۳۰۰میلیون کاربـر ماهانه،
 -۳ویچت :یک میلیـارد و  ۲۰۶میلیون کاربر ماهانـه -۴ ،کیوکیو
( ۶۴۸ :)QQمیلیون کاربر ماهانه -۵ ،اسـنپ چـت ۴۳۳ :میلیون
کاربر ماهانـه  -۶تلگـرام ۴۰۰ :میلیون کاربـر ماهانه.

