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صفحه8

»آرمان ملی« از واکنش ها به »طرح لغو غربالگری اجباری زایمان« گزارش می کند 

زايمـان جنـايت؟
   رشد جمعیت به قیمت افزایش کودکان معلول، هیچ گونه تو جیهی ندارد

آرمان ملی:  ظاهرا برای بســیاری از مردم، کرونا دیگر تمام 
شــده و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کنــد. جامعه امروز 
ایران فقط از شرایط شیوع کرونا، ماسک زدن مردم را تجربه 
می کند که در سال های گذشته نیز به دلیل آلودگی هوای 

کالنشهرها در این فصل، زدن ماسک امری عادی بوده و ...
صفحه 6

کمال خرازی:
 مذاکره با غني سازي 

در تعارض نیست
    بهترین راه رفع تحریم ها

خنثی کردن آن است

با سهل انگاری های اخیر، آیا کرونا تمام شده است؟  
 موج چهارم را 

هرگز  منتفي ندانید
  افزایش شهرهای قرمز در مازندران و بیماران 

 در آذربایجان غربی و تهران
آرمان ملی: پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR ذیل 
پرونده »حرف قطعی«، موضع جمهوری اســالمی در زمینه  
تحریم ها و برجام را در گفت وگو با رئیس شــورای راهبردی 
روابط خارجی و اعضای هیأت نظارت بر اجرای برجام بررسی 

می کند. کمال خرازی در خصوص مذاکرات برجام اظهار ...
صفحه 8

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
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صفحه 2

 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
 احزاب فقط برای 

فصل انتخابات!

سرمقاله: صادق زیباکالم 
 تغییر نسل 

و تغییر نگاه 

محمد فاضلی 
 محتوای 

دوهزار میلیارد تومانی
احمد زیدآبادی

 ویروس چینی
ویروس انگلیسی!

اخیرا برای بازدید از فضای سبز مجاور کوی دانشگاه و 
مالصدرا با اتفاق معاون مدیرکل پشتیبانی دانشگاه تهران 
َگشتی در سوی شرقی برج میالد داشتیم. یک ماه پیش 
که زباله های پردیسان را گزارش کردم می گفتند که این 
یک استثناست. تصویر شماره اول در زمین دانشگاه تهران 
و فضای سبز در اختیار شهرداری است. این تصویر در دل 
خود خیلی حرف ها دارد. این کیسه های پالستیکی در 
واقع چمن هایی هستند که با صرف هزینه های سنگین زده 
می شوند، داخل پالستیک ریخته می شوند و سپس با ماشین 
حمل می شوند و پیمانکاران آنها را در جاهایی که از چشم 
مردم پنهان  است حتی در قلب شهر تهران بدین شکل رها 
می کنند. واقعیت آن است کسانی که در خودرو نشسته اند 
هرگز این صحنه های پنهان در شهر را نمی بینند. اصال این 
اتوبان ها را ساخته اند که شما نتوانی پیاده بروی تا ببینی در 
شهر چه خبر است. من تقصیر را فقط متوجه مدیریت شهری 
نمی دانم. بسیاری از پروژه های شهری و عمرانی اتفاقا توسط 
دانشگاهیانی شاید از جنس من پیشنهاد یا مورد مشاوره قرار 
می گیرند. متاسفانه بیماری ماشینیسم و بتنیسم زمانی که 
وارد ایران شد در این نیم قرن اخیر هیچ واکسنی برای آن نه 
ساخته شده و نه نیاز به ساخت آن طرح شد. مردمی بی دفاع 
در مقابل امیال معماران بتن گرا و مهندسان خودروگرا و 
پیمانکاران سودجو و مدیران روبان گرا رها شدند و از همه 
تلخ تر خودشان هم  به شدت آلوده و مبتال به این بیماری 
شدند. نتیجه این بی توجهی جامعه علمی همانی است که 
در تصویرهای بعدی این پست و در آسمان باالی سرمان 
می بینیم. درد آن است که دانشگران و دانشگاهیان برای 
این به علم مجهز شدند که بتوانند دردهای جامعه را حل 
کنند. آنها دکتر شدند نه برای آنکه دکتر خطابشان کنند که 
درمانگر دردهای جامعه باشند. اما زمانی که همین خود ما 
حامل و عامل بیماری می شویم مصداق »آنچه بگندد نمکش 

می زنند، وای به روزی که بگندد نمک« است.

تهران بیمار با دکتران بیمارتر

  حسین آخانی
استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران

سخــــن روز

یادداشت 1

یادداشت 2

رئیس شورای شهر تهران در سخنانی انتخابات ۱۴۰۰ 
را برای آینده ایران مهم دانست و به اصالح طلبانی هم که 
معتقد به حضور فعال نبودند ولی االن صحبت از فعالیت در 
انتخابات می کنند تا بتوان با رویکرد جدید ایران پیش رو 
را ساخت، اشاره کرده، زیرا انتخابات سال گذشته مجلس 

همین صفحهنشان داد اگر مردم در انتخابات ...

باالخره عامل اصلی خاموشی ها در کشور مشخص 
شد وگرنه علت این موضوع به گردن موجودات فرازمینی 
می افتاد و آن گاه داستان سرایی ها ادامه داشت و زمین را 
به زمان می دوختند. بر کسی پوشیده نیست که نفس 

همین صفحهمردم به شماره افتاده و عده ای قربانی ...

داستان ریاست جمهوری پرتنش و پرتشنج دونالد 
ترامپ اگرچه به سختی ولی باالخره در حال اتمام است. 
فردی راستگرای افراطی و نژادپرست که ابدا شایسته 
ریاست جمهوری قدرت اول جهان نبود و دادن فرماندهی 
کل قوا به وی، به مثابه دادن تیغ زهرآگین به دست زنگی 

همین صفحه مست بود. اگر فرماندهان نظامی ...

آغازی بر پايان حیات سیاسی ترامپ

از چاله به چاه نیفتیم

 استخراج بیت کوين و صید ترال 
برای همه قانونی است؟  

  سیدعلی خرم
استاد دانشگاه  حقوق بین الملل

  محمدرضا خباز
نماینده ادوار

  مجید ابهری
جامعه شناس 

 در مراسم بهره برداری از 60پروژه 
در مناطق آزاد؛

139میلیارد دالر 
صادرات محقق شد

صفحه 4

صفحه 3

 اعضای اعتمادملی استعفای کروبی 
را نپذیرفتند

سومین »نه« به 
استعفای  دبیرکل

نصرا... تاجیک در گفت وگو 
با»آرمان ملی« مطرح کرد
 راي به استیضاح 

 براي حذف 
ترامپ در ٢٠٢٤

     حزب جمهوریخواه 
 گروگان ترامپ بود که 

 دیگر نیست؛ البته بایدن هم  
دوران سختي پیش رو دارد

آرمان ملی: برای ســومین بار با اســتعفای 
مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتمادملی 
مخالفت شــد. دبیرکل حزب اعتماد ملی 
در نامه ای به الیــاس حضرتی قائم مقام این 
تشــکل اصالح طلب نوشــته بود: پیرو دو 
نامه پیشــینم در ششــم دی ماه ۱3۹۵ و 
نهم خردادمــاه ۱3۹۷ مبنی بر اســتعفا از 
دبیرکلی حزب اعتمادملی و در پی تصمیم 
اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور 
در مورد اینجانب و سه عضو الیق و ارزشمند 
این حزب که از بدو تاسیس، حضوری فعال 

در این مجموعه داشتند، بار دیگر از ...
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صفحه7

»آرمان ملی « روایت می کند

 دست کیهان
 روشد!
    کیهان خود را 
    شوراي نگهبان هم مي داند 
    و از تالش براي ردصالحیت 
    یادگار امام نیز 
    ابایي ندارد

صفحه 3

    نگرانی حداد عادل از کاهش قیمت ارز و سکه در آینده 

 استخراج بیت کوين و صید ترال  
برای همه قانونی است؟  

باالخره عامل اصلی خاموشی ها در کشور مشخص شد 
وگرنه علت این موضوع به گردن موجودات فرازمینی می افتاد 
و آن گاه داستان سرایی ها ادامه داشت و زمین را به زمان 
می دوختند. بر کسی پوشیده نیست که نفس مردم به شماره 
افتاده و عده ای قربانی آلودگی های هوا در کالنشهرها شده اند 
که ناگهان ۵۰ مزرعه بیت کوین در استان قم و دیگر شهرهای 
کشور مانند رفسنجان کشف شد که بار زیادی از تولید برق 
نیروگاه های کشور را به خود اختصاص می داد. اما سوال اصلی 
اینجاست که آیا دست اندرکاران و مسئوالن ذی ربط تا به 
امروز از وجود این تعداد کثیر از دستگاه های ماینر و ماینینگ 
مطلع نبودند؟! همسایه ما وقتی موضوع مزرعه و استخراج ارز 
دیجیتال را شنید، گفت: »خدا کند جلوی کار  این مزارع را 
نگیرند واال از فردا سیب زمینی و گوجه فرنگی  گیر نمی آید!« 
این جمله ساده به آن معناست که بیش از ۷۰ درصد از مردم، 
مزرعه بیت کوین را با جالیز خیار و گوجه اشتباه می گیرند و از 
سودهای میلیاردی این امر به جیب برخی بی اطالع هستند. در 
این مکالمه با همسایه مان درصدد توضیح مزرعه های اطراف 
قم بودیم که ناگهان در رفسنجان ابر مزرعه چینی و ایرانی 
منتشر شد، انگار تا حاال مسئوالن از وجود آنها بی خبر بودند. 
در این میان یک نماینده محترم مجلس عنوان کرده که »کار 
چینی ها در رفسنجان قانونی بوده است.« به اعتقاد نگارنده این 
سطور، این موضوع صددرصد درست است، چراکه چینی ها 
باوجود رفاقت نزدیکشان با ما، به خود اجازه نمی دهند چنین 
تشکیالتی ایجاد کنند و به  اندازه مصرف برق چند استان تولید 
برق را ببلعند، مانند صید ترال که ذخایر خلیج فارس را جارو 
می کرد و به آن طرف دنیا می برد. در این بین سخنگوی دولت 
می گوید: »در مرغداری ها یا بعضی مراکز استخراج بیت کوین 
به طور غیرقانونی راه انداختند .« ادارات برق در شهرستان ها 
اگر میزان مصرف برق یک مرغداری را ندانند و صعود نجومی 
مصرف برای تولید برق را درک نکنند، پس چرا سرکار هستند. 
یعنی آنها از روی قبوض ۴۰میلیون تومانی برق، آگاه نبودند 
که در یک مرغداری چه می گذرد؟ یا در رودربایستی رفاقت 
گیر کردند؟ موضوع مهم در مورد کسانی است که چنین 
مجوزهایی را صادر کرده اند. قوه قضائیه که همواره ثابت کرده 
که با قاطعیت با اینگونه مسائل برخورد می کند این بار نیز چشم 
امید مردم به آیت ا... رئیسی است که به موضوع ورود کرده و 
با افرادی که چنین مجوزهایی را صادر کرده و با مسئولیت 
قانونی شان، در این کار دخیل بوده اند برخورد جدی نمایند. 
منحنی مصرف مقایسه ای برق برای شهر ها، چه فایده ای دارد 
وقتی که افزایش صعودی و نجومی برق درک نگردد؟ آیا باید 
با کمبود گاز، برای تولید بیت کوین مازوت سوزاند. واقعا چنین 
جفاکاری با این مردم شریف رواست؟  قطعا کسانی که که 
مجوزهای قانونی به این تعداد شگفت انگیز مزرعه دادند باید به 
قوه قضائیه و مردم پاسخ دهند. لطفا برای تبرئه تولیدکنندگان 
بیت کوین برق قطع نشود و مازوت مصرف نشود تا حداقل یک 

نفس رایگان بکشیم.

دونالد  پرتشنج  و  پرتنش  ریاست جمهوری  داستان 
ترامپ اگرچه به سختی ولی باالخره در حال اتمام است. 
فردی راستگرای افراطی و نژادپرست که ابدا شایسته 
ریاست جمهوری قدرت اول جهان نبود و دادن فرماندهی 
کل قوا به وی، به مثابه دادن تیغ زهرآگین به دست زنگی مست 
بود. اگر فرماندهان نظامی آمریکا که با توانایی های نظامی 
ایران آشنا بودند، مخالفت نکرده بودند، ترامپ چندبار قصد 
حمله به ایران را داشت. متاسفانه جهان شاهد برسرکار آمدن 
راستگرایان تندرو در عرصه است که خطر جدی برای صلح و 
امنیت بین المللی محسوب می گردد. تاریخ نشان داده بروز 
راستگرایان افراطی در هر کشوری موجب خیانت به منافع و 
امنیت ملی آن کشور و ایجاد صدمات فراوان به منطقه و جهان 
شده است. دونالد  ترامپ نه تنها مظالم فراوان مردم ایران به کار 
برد بلکه با تحریم های فراقانونی و به بهانه سرنگونی حکومت 
تهران، حق حیات را از مردم ایران گرفت و ایران ثروتمند را در 
کنار فساد و سوءمدیریت داخلی به کشوری فقیر تبدیل کرد 
که شایسته مردم عزیز ایران نبود. دونالد ترامپ به مردم خود 
نیز خیانت کرد و با تشکیل ارتشی از اراذل و اوباش، به جنگ 
قانون رفت تا بلکه به کمک میلیشیا، رئیس جمهور منتخب را 
از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بازدارد و خود کماکان 
ساکن کاخ سفید باشد. او با همین تصور زورگویی، دستور ترور 
سردار سلیمانی را صادر کرد و باوجود تضاد این دستور با نرم ها 
و حقوق بین الملل، متاسفانه با مماشات جهان در محکوم کردن 
این ترور دولتی و با تایید برخی هم حزبی های دونالد ترامپ 
روبه رو شد که نتیجه آن، گسترش بیشتر خصومت و تنفر در 
منطقه خاورمیانه خواهد بود. این تشویق ترامپ باعث گردید او 
تصور نماید هرکجا بخواهد می تواند دستور ترور و وحشت دهد 
و حاصل آن، پیاده کردن خشونت و ترور در داخل آمریکا بود که 
در واقعه کنگره، پنج نفر قربانی تندروی های ترامپ شدند. اما 
در آخرین صحنه نمایش، پرده کنار رفت و همه مردم آمریکا، 
حزب جمهوریخواه و همه کشورهای جهان مشاهده کردند 
آن که برای امضای تحریم های کشنده آمریکا علیه مردم ایران 
جلوی دوربین ها افتخار می کرد، اکنون خالفکار و جنایتکاری 
بیش نیست و باید این لکه ننگ از دامان تاریخ آمریکا برداشته 
شود. حمله ارتش اراذل و اوباش ترامپ به مرکز قانونگذاری 

آمریکا، نمایندگان دموکرات و برخی از جمهوریخواهان را 
وادار کرد او را با استیضاح از صفحه سیاسی آمریکا حذف کنند. 
ترامپ که خود را آماده می کرد اگر نتوانست جای بایدن را 
بگیرد، با جمع آوری 3۰۰ میلیون دالر از مردم طرفدار خودش 
و با نشان دادن اقتدار در مقابل قانون و مراکز حکومتی و در 
حقیقت باج گیری از آنان، خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ فردی 
مقتدر و اهل عمل معرفی کند. او با همین روش در سال ۲۰۱۵ 
خودش را به حزب  جمهوریخواه تحمیل کرد، کاندیدای 
۲۰۱۶ حزب شد و جامعه آمریکا را بعد از ۲۵۰ سال دوقطبی 
کرد و خاطره جنگ های شمال جنوب و سیطره حکومت 
غیردموکراتیک را زنده کرد. رئیس کنگره نمایندگان آمریکا با 
قوت طرح استیضاح او را جلو برد و گام اساسی در پایان دادن 
به حیات سیاسی ترامپ نه فقط برای این دوره بلکه برای 
انتخابات ۲۰۲۴ هم برداشته شد. اگرچه پرونده این استیضاح 
باید برای اجرائی شدن به مجلس سنا رفته و با کسب دوسوم آرا 
به تصویب رسد ولی در شرایط ۵۱ رای دموکرات ها و ۵۰ رای 
جمهوریخواهان، نیازمند همراهی ۱۶ رای جمهوریخواهان 
در سنا نیز هست. به خاطر ایستادگی ترامپ در مقابل قانون، 
درخواست از مقامات جورجیا برای تقلب در شمارش آرا و 
تحریک میلیشیا به تعرض به مردم و طرفداران جو بایدن و 
مراکز حکومتی، حیثیت جمهوریخواهان در خطر است و باید 
با همراهی با دموکرات ها در استیضاح دونالد ترامپ، از بدنامی 
خود نزد مردم آمریکا و جهان و نزد تاریخ این کشور، جلوگیری 
نمایند وگرنه حزب جمهوریخواه ضربه اساسی خواهد خورد. 
برخی جمهوریخواهان سعی دارند بگویند ترامپ دیگر رفتنی 
است و به قول معروف نباید بر جسد سگ مرده چوب زد اما 
خانم نانسی  پلوسی به خوبی می داند اگر در مقابل شخصی 
چون ترامپ، از کنگره اقتدار نشان ندهد، دوباره ترامپ یا امثال 
او در صحنه سیاسی آمریکا ظاهر شده، راستگرایی افراطی را تا 
حد فاشیسم گسترش داده و جامعه نسبتا دموکراتیک آمریکا 
را به قهقرا خواهند برد. روند استیضاح ترامپ و بسته شدن کلیه 
راه های تدارکاتی و مراوداتی ترامپ با ارتش میلیشیای اراذل و 
اوباش توسط توئیتر، فیس بوک، یوتیوب و بقیه، از نظر حیثیتی، 
ضربه سنگینی برای یک رئیس جمهور قدرقدرت به شمار 
می رود. از این رو می توان گفت بدون هزینه ایران، قادر متعال، 
انتقام شهید سردار سلیمانی که با دستور مستقیم ترامپ ترور 
شد، بازستاند. نیرو و انرژی ایران، در این موقعیت خطیر، باید 
صرف سازندگی اقتصادی و رشد و توسعه کشور شود تا مقداری 

از آالم مردم رنجدیده مان تسکین یابد.

مناسبت های مختلف از جمله مناسبت های دینی می تواند 
بهانه ای باشد برای هر کدام از ما که ببینیم چقدر در آن راستا 
عمل می کنیم و چقدر پیام های مناسبت های مذهبی را در 
رفتارمان و نه فقط در گفتارمان مورد توجه قرار می دهیم. 
طبیعتا نیاز هر جامعه این است که افراد آگاه در عرصه های 
مدیریتی حضور داشته باشند. حال سوال این است که چقدر 
مدیران ما که در جامعه اسالمی زندگی می کنند و زندگی 
می کنیم، در عمل هم به آن ویژگی های مدیران کارآمد در 

جامعه اسالمی پایبندند؟ بدون شک یکی از ویژگی های مدیر 
کارآمد در جامعه اسالمی، داشتن آگاهی از مسائل مرتبط با 
مسئولیتی است که در جامعه می پذیرد و به عهده می گیرد؛ 
درحالی گاهی آسمان و زمین را به هم می بافند و پیگیری 
می کنند تا بتوانند منصبی بگیرند. حضرت علی)ع( در ارتباط 
با همین موضوع به نکته ای اشاره کرده اند و می فرمایند: »ای 
مردم! همانا سزاوارترین فرد در خالفت و مدیریت کسی 
است که در اجرای امور تواناترین و در فهم مسائل داناترین به 
فرمان خداوند باشد«. همین یک عبارت، جمله یا حدیثی که 
از امیرمومنان ارائه شده، می تواند مبنایی برای سنجش من به 
عنوان یک مدیر در جامعه اسالمی باشد. آیا واقعا من در جای 

خودم نشسته ام؟ 
ادامه صفحه 2

آغازی بر پايان حیات سیاسی ترامپ

مديران غیرمتخصص، کاهش اعتماد را نهادينه می کنند

  سیدعلی خرم
استاد دانشگاه 

 حقوق بین الملل
  مجید ابهری

جامعه شناس 

سیدحسن موسوی چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران

رئیس شورای شهر تهران در سخنانی انتخابات ۱۴۰۰ را برای آینده 
ایران مهم دانست و به اصالح طلبانی هم که معتقد به حضور فعال نبودند 
ولی االن صحبت از فعالیت در انتخابات می کنند تا بتوان با رویکرد جدید 
ایران پیش رو را ساخت، اشاره کرده، زیرا انتخابات سال گذشته مجلس 
نشان داد اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند از چاله به چاه می افتند؛ 
مردمی که به دلیل قهر با انتخابات پای صندوق ها نیامدند تا به این وسیله 
به نوعی به مسئوالن تفهیم کنند، ولی حاال که تصمیمات غیرمنتظره 
به صورت برخی طرح ها به وسیله همین نمایندگان حداقلی در مجلس 
مطرح می شود عموم جامعه هم دریافت که نباید با صندوق رای قهر 
کرد. فریادهایی مبنی بر اینکه نباید با انتخابات قهر کرد و اگر قهر کنیم، 
مجلسی روی کار خواهد آمد که حداقلی است و تصمیماتی خواهد 
گرفت که بعدا هرچه بر سر زنیم بی فایده است. از این رو نخبگان سیاسی، 
اصالح طلبان و کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، پشیمان و برآنند 
تا در انتخابات بعدی جبران کنند. واقعیت این است که انتخابات برگزار 
می شود چه عده ای بخواهند و چه عده ای نخواهند. حال اگر پای صندوق 
آمدیم، یک انتخاب اصلح داشتیم، شخصیت برجسته ای برگزیدیم که 
توان رفع مشکالت را دارد و به خرد جمعی توجه می کند در این صورت 
هم مردم آثار مثبت انتخاب خود را خواهند دید و خوشحال می شوند 
و هم کشور از گرفتاری ها نجات پیدا می کند. اگر اصالح طلبان و مردم 
عادی همانند انتخابات گذشته پای صندوق نیایند، آثارش همین 
است که االن دارند، می بینند و اینطور نیست که اگر شرکت نکنند 
انتخابات هم برگزار نشود. محسن هاشمی در بخشی دیگر به موضوع 
مهم نقدینگی که عامل تورم است، اشاره کرد. همان موضوع مورد سوال 
از احمدی نژاد که با نقدینگی چکار خواهد کرد و برای نقدینگی دست 
بخش خصوصی چه برنامه ای دارد ولی با کم توجهی به عامل اصلی 
تورم و بهره گیری از نظرات غیرکارشناسی مشاوران اقتصادی، برنامه 
مناسبی برای مبارزه با نقدینگی و جمع آوری آن نداشت. واقعیت این 
است که اگر ارز حاصل از افزایش صادرات به ریال تبدیل شود و باز در 
اختیار خود صادرکننده قرار بگیرد باز همان افزایش نقدینگی را به دنبال 
دارد. باید راهکاری برای ارز پیدا شود که به تولید یا حداقل به مواد خام 
تبدیل شود. مثال شکر قرمز در کارخانه های قند داخل تبدیل به شکر 
سفید یا روغن خام در داخل به روغن قابل مصرف تبدیل شود. درواقع 
اگر نقدینگی به صادرات غیرنفتی تبدیل شود ولی ارز داخل کشور در 
اختیار صادرکننده باشد و به دالل بازی بپردازد، همین اتفاق االن بلکه 
بدتر رخ می دهد. خالصه کالم اینکه ونزوئال اقتصاد را علم نمی دانست، 
در کشور ما هم در زمان احمدی نژاد به اقتصاد به چشم علم نگاه 
نمی شد. همانطور که عموم در رابطه با سیاست اظهارنظر می کنند 
ولی علم سیاست، عالم سیاست و علم اقتصاد، عالم اقتصاد می خواهد. 
در روزهای نخست روی کار آمدن مجلس، توصیه به بهره مندی از 
شخصیت های دانشگاهی که حاضرند اطالعات خود را رایگان در 
اختیار بگذارند، کردم. شخصیت های برجسته اتاق بازرگانی که هم 
علم و هم تجربه اقتصادی در تولید، کشاورزی و بازرگانی دارند ولی 
برخی در مجلس خود را مستغنی از مشورت دیگران می دانند و دلش را 
به مرکز پژوهش ها خوش کرده اند. انتخابات ریاست جمهوری در پیش 
است. چنانچه به نظر کارشناسی عمل نشود و دستوری عمل کنند، 
نگاه شهروندی را محترم نشمرند، دولتی تشکیل می شود که ناتوان در 
مدیریت شرایط فعلی کشور است ولی اگر می خواهیم قوام کشور حفظ 
شود، برای روی کار آمدن افراد عاقل، الیق، دوراندیش و شخصیت هایی 
که بتوانند امور اجرایی کشور را به دست گیرند و جامعه را از مخمصه 

دور کنند، باید تصمیم جدی به شرکت موثر در انتخابات گرفت.

  محمدرضا خباز
نماینده ادوار

از چاله به چاه نیفتیم

 ما هم از سكه 

می افتیم!
       نظام سلطه راضی نیست 

     ما اصولگرایان ،در انتخابات 1۴00دولتی 
     از جنس مجلس داشته باشیم   



سال  سوم 2    سیاسـت  
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 به »وحدت کبیر« 
نیاز داریم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: همه نیروهای انقالب باید در دولت 
آینده حضور داشته باشند، نه اینکه یک 
برادر حزب اللهی رئیس جمهور شود و 
بیاید بگوید من تیم خودم را دارم و با هر 
کسی نمی توانم کار کنم. محسن رضایی 
درباره نگرانی خود از آینده گفت: باالخره 
یک نفر از بچه های انقالب، دولت آینده را 
در دست می گیرد؛ مهم برنامه و کارکرد 
بعد از انتخابات است. رضایی با بیان 
اینکه ما با یک وحدت به نام وحدت برای 
رای آوری مواجه هستیم، اظهار کرد: عالوه 
بر این به یک »وحدت کبیر« نیاز داریم 
که بعد از انتخابات باید صورت گیرد و 
همه نیروها باید پای کار بیایند. وی در 
پاسخ به سوال یکی از حّضار مبنی بر لزوم 
معرفی اعضای کابینه از سوی کاندیداها، 
گفت: معتقدم اگر اهمیت دولت، مقدم 
بر شخص رئیس جمهور نباشد، به اندازه 
رئیس جمهور مهم است. محسن رضایی 
ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری 
یک رأی ما دو رأی محسوب می شود؛ با یک 
رأی، رئیس جمهور را انتخاب می کنیم و با 
رأی دیگر، رئیس دولت را. چرا که اکنون 
وظایف نخست وزیر و رئیس جمهور در یک 
شخص خالصه شده است و ما با یک رأی 

هر دو را انتخاب می کنیم.

خــــبر کوتــــاه
 برگزاری مراسم عزاداری 

ایام شهادت حضرت زهرا)س(
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت 
.. علیها با حضور  . حضرت فاطمه زهرا سالم ا
امام  حسینیه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
این مراسم،  برگزار شد. در  خمینی)ره( 
حجت االسالم والمسلمین صدیقی در سخنانی 
با اشاره به اهمیت مقام یقین و مصونیت از 
تردید و انحراف، وجود مقدس حضرت زهرا 
سالم ا... علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و 
گفت: براساس آیات شریف قرآن، الزمه رسیدن 
به یقین و ثبات و استقامت در راه حق، بندگی 
پروردگار و پرهیز از استکبار و برتری جویی 
است. در این مراسم که با تالوت آیاتی از کالم ا... 
مجید توسط آقای ابوالقاسمی آغاز شد، آقای 
سماواتی نیز به ذکر مصیبت و قرائت دعای 

توسل پرداخت.

مراسم چهلم ارتحال آیت ا... یزدی
مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال مرحوم 
.. شیخ محمد یزدی عضو سابق فقهای  . آیت ا
شورای نگهبان دیشب در حرم حضرت معصومه 
سالم ا... علیها برگزار شد. در این مراسم که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، دبیر، 
سخنگو و شماری از فقهای شورای نگهبان، 
رئیس قوه قضائیه، رئیس و اعضای جامعه 
مدرسین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، 
علما، طالب و شخصیت های حوزوی، برخی از 
مسئوالن کشوری و نیز جمعی از مردم قم حضور 
داشتند. قرائت فاتحه،  سخنرانی و مداحی از 
جمله برنامه های این مراسم بود. مرحوم آیت ا... 
شیخ محمد یزدی ۱۹ آذر، پس از یک دوره 
بیماری در ۸۹ سالگی به دیدار حق شتافت و پیکر 
مطهرش در حرم حضرت معصومه)س( به خاک 

سپرده شد.

اظهارات الوروف درباره ایران
وزیر امور خارجه روسیه در بخشی از کنفرانس 
مطبوعاتی با همتای سعودی اش گفت: می توان 
درباره مسائل مربوط به ایران در کنفرانس 
پیشنهادی روسیه برای مذاکره پیرامون امنیت 
جمعی منطقه گفت وگو کرد. سرگئی الوروف وزیر 
امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
با فیصل بن فرحان السعود وزیر امور خارجه 
عربستان سعودی گفت: ما درک می کنیم که 
عربستان سعودی هم نگران رخدادهای پیرامون 
برنامه هسته ای ایران و نگران برخی اقدامات 
بخصوص ایران در برخی کشورهای منطقه است. 
ما امروز گفتیم کنفرانسی که برای گفت وگو 
پیرامون موضوع امنیت جمعی در خلیج فارس 
پیشنهاد می دهیم می تواند تمامی این مسائل را 
و همچنین نگرانی های دیگر شرکت کنندگان از 

جمله ایران را در دستورکار قرار دهد.

رئیس جمهور تاکید کرد
برخورد با تخلف مقام ها و دستگاه های 
رسمی از دستورالعمل های بهداشتی 

  باید مناطق آزاد را آباد و پرجاذبه کنیم
  نمایندگان مجلس امتیازات این مناطق را پایین نیاورند

نگــــاه
مدیران غیرمتخصص، کاهش 

اعتماد را نهادینه می کنند
ادامه از صفحه اول

فرصتی است برای هر مدیر در جامعه اسالمی 
که از خودش این سوال را بپرسد؛ آیا مسئولیتی 
توانایی  مبنای  و  پایه  بر  واقعا  پذیرفته،  که 
و شایستگی اش بوده یا بر مبنای موقعیت های 
اجتماعی، فامیلی و ارتباطات سیاسی. سوالی که 
هر مدیری براساس وجدانش می تواند پاسخ دهد. 
چراکه وقتی قرار است مدیریت یک مجموعه 
کوچک یا بزرگ را برعهده بگیرد، وظیفه دارد آن 
مجموعه را به سرمنزل مقصود برساند، حتی اگر 
کسی اینجا سوالی از او نپرسد. این سوال که »آیا 
من شایسته این منصب هستم؟«، زمینه ای را 
فراهم کند تا مدیرانی که این شایستگی را ندارند، 
با وجدان راحت از مسئولیت کنار روند. این سوال 
که »آیا من مستعدترین فرد در این شرایط برای 
این منصب هستم«؟ و پاسخ به این دست سواالت 
می تواند کمک کند جامعه ای داشته باشیم که 
شایسته گزینی در آن حاکم باشد. در غیر این  صورت 
پذیرش این نوع مسئولیت ها حتی اگر به ظاهر 
برای من نوعی، پُز و به اصطالح پایگاهی داشته 
باشد، چیزی جز ایجاد ضایعه های جبران ناپذیر 
برای جامعه نخواهد داشت و می تواند بهانه ای برای 
نارضایتی و روی گردانی مردم یا تضعیف باورهای 
دینی باشد؛ چون مردم انتظار دارند در جامعه 
اسالمی شایستگان، آن جایگاه ویژه را داشته باشند 
و برای اینکه بدانم شایسته هستم یا نه، قرار نیست 
و نیاز نیست که خود را گول بزنم و توجیه کنم که 
من بهترینم یا چاپلوسان اطرافم، به گونه ای این 
ذهنیت را در من ایجاد کنند که من بهترینم و اگر 
نمی آمدم، این شق القمر صورت نمی گرفت! که 
همانا این رفتار ناشی از خودبزرگ بینی هایی است 
که یا خودم دارم یا اطرافیان در من ایجاد می کنند. 
فراموش نکنیم که در هر جامعه ای برای رسیدن 
به خود کفایی الزم است فرزانگان و شایستگان در 
عرصه های مدیریتی و کارگزاری قرار بگیرند. چیزی 
که به نظر می رسد امروز بخشی از درد جامعه ماست 
که در بعضی جاها، آدم ها سر جای خودشان نیستند 
و وقتی آدم ها سر جای خودشان قرار نمی گیرند، 
خسارات جبران ناپذیری  برای آن جامعه دارند. 
مناسبت پیش رو و شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
را تسلیت عرض می کنم. این زمان بهانه ای است تا 
این سوال را از خودم بپرسم، حال که با این مناسبت 
مذهبی مواجه شده ام، چقدر پایبند به سیره 
پیشوایان دین و توصیه های مبانی دین هستم؟ 
فکر می کنم پاسخ به این سوال و عمل به این ویژگی 
در پذیرش مسئولیت ها، می تواند کمک بزرگی 
به جامعه برای اعتمادسازی و مسئولیت پذیری 
باشد. اگر فرد شایسته ای برای مسئولیتی که داریم، 
نیستیم، با کنار رفتن می توانیم بیشترین خدمت را 
به جامعه مان بکنیم و نشان دهیم در عمل، عامل به 
آنچه بر مبنای دین ما تاکید و توصیه شده، هستیم.

 مسئوالن در هر رده ای 
باید پاسخگو    باشند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با 
اشاره به اینکه عملکرد همه مسئوالن 
اظهار  می شود  رصد  هر سطحی  در 
کرد: هرکسی که هر مسئولیتی در هر 
رده ای برعهده داشته است باید نسبت به 
مسئولیتش پاسخگو باشد و اگر در انجام 
وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل 
تعقیب است و مورد سوال قرار می گیرد 
چه وزیر، چه معاون وزیر و مدیرکل، 
هرکسی در هر سطحی از مسئولیت 
وظیفه ای داشته باشد به عنوان ترک 
می گیرد.  قرار  پیگیری  مورد  فعل 
حجت االسالم حسن درویشیان در پاسخ 
به این سوال که معیارهای ارزیابی ترک 
فعل های مدیران چیست؟ گفت: در 
رابطه با ترک وظایف مسئوالن اجرائی، 
مالک و معیار، قانون و مقررات است و 
در بسیاری از قوانین، مسئولی که در 
وظایفش کوتاهی کرده باشد هم قابل 
تعقیب کیفری و هم قابل تعقیب اداری 
است و به عنوان مثال در ماده ۲۸ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال اگر مسئوالن اجرائی 
به وظایف خود عمل نکردند قابل تعقیب 
هستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
افزود: در ماموریت سوم سند تحول قوه 
قضائیه تکلیفی را برعهده سازمان بازرسی 
کل کشور با همکاری بخش های دیگر قوه 
قضائیه گذاشته است که تکالیف قانونی 
دستگاه های اجرائی را در سامانه تکالیف 
قانونی دستگاه های اجرائی منعکس کند.

ریاض را به دوستی 
با همسایگان 
فرامی خوانیم

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل با اشاره به اظهارات اخیر وزیر 
ایران  علیه  خارجه عربستان سعودی 
گفت: ریاض را به رفتار سازنده و دوستی با 
همسایگان و منطقه فرامی خوانیم. حسین 
للهیان حرف های آشفته وزیر  امیرعبدا
خارجه عربستان سعودی و اتهام بی اساس 
به جمهوری اسالمی ایران را تکراری و 
کسل کننده خواند و افزود: ریاض باید به 
جنگ علیه مردم مظلوم یمن و کشتار زنان 
 و کودکان یمنی پایان دهد. حمایت آشکار 
و پنهان ریاض از تروریسم تکفیری و داعش 
در منطقه، بر همگان به ویژه مردم عراق و 
سوریه در این سال ها به روشنی اثبات شده 
است. امیرعبداللهیان تاکید کرد: متاسفانه 
حاکمان سعودی اکنون به جاده صاف کن 
طرح های بی ثبات کننده رژیم تروریستی و 
جعلی اسراییل در منطقه مبدل شده و در 
مقابل کشورهای مسلمان منطقه رفتاری 
غیرسازنده دارند. وی اضافه کرد: ریاض 
را به رفتار سازنده و دوستی با همسایگان 
و منطقه فرامی خوانیم. حاکمان عربستان 
بهتر است سیاست جنگ افروزی، پرورش 
تروریسم و همراهی علیه تحریم ملت ها را 

متوقف کنند. 

»آرمان ملی« از حواشی پس از درگذشت استاد آواز گزارش می دهد

ادعاهای بدون سند علیه شجریان
  حاشیه ها همچنان به دنبال خسرو آواز ایران

   بی اطالعی خانواده شجریان از قانون اساسی دوران گذار
آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: متاسفانه داغ 
درگذشت استاد محمدرضا شجریان برای دوستداران ایشان 
و عالقه مندان به آواز ایرانی کافی نبود و حواشی متعدد پس 
از فوت شجریان، بر این غم افزود. اخیرا شخصی در گفت وگو 
با رسانه ای فارسی زبان در خارج از کشور مدعی شده است 
که مطلبی تحت عنوان »قانون اساسی دوران گذار« توسط 
محمدرضا شجریان نوشته است و آن را در صفحه دانشگاه 
استنفورد منتشر کرده است. هیچ سندی مبنی بر نگارش این 
متن به وسیله محمدرضا شجریان وجود نداشته و صحت این 
ادعا ازسوی وکیل و خانواده ایشان تایید نشده است. اظهار 
بی اطالعی این افراد نشان می دهد،  می توان سخنان اخیر را 

زمینه حاشیه سازی علیه استاد آواز ایران دانست.
  حاشیه ها ادامه دارد

درگذشت افراد سرشناس در کشور ما همیشه با حواشی 
بسیاری همراه بوده است. افرادی از گوشه و کنار اظهاراتی 
را مطرح می کنند که در زمان حیات فرد مطرح نبوده یا 
اقداماتی را برای تخریب چهره او انجام می دهند، درحالی که 
این صحبت ها در دوران زندگی فرد مطرح نبوده است. چندی 
پیش محمدرضا شجریان، استاد آواز و چهره  سرشناس 
موسیقی ایران درگذشت و قلب مردم و اهالی موسیقی را 
به درد آورد. متاسفانه این واقعه حواشی متعددی را نیز 

به دنبال داشت. اختالف بر سر محل به خاک سپردن این 
فرد یکی از حواشی پیش آمده بود. در ادامه نیز مخدوش 
شدن نام خیابان شجریان، موجب ناراحتی بسیاری از 
دوستداران موسیقی و محمدرضا شجریان شد. اکنون و 
پس از گذشت حدود 3 ماه از فوت محمدرضا شجریان این 

حواشی ادامه دارد.
اخیرا عباس میالنی، پژوهشگر تاریخ در گفت وگو با یک   ادعاهای بدون سند

رسانه ی فارسی زبان خارجی اظهارات تعجب برانگیزی را 
مطرح کرده است. میالنی گفته است: محمدرضا شجریان، 
»متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک« را 
تهیه کرده و در اختیار او گذاشته تا بعد از مرگش منتشر 
کند. به گفته میالنی، محمدرضا شجریان برای سال ها در 
مشورت با حقوقدانان و سیاستمداران، در حال تدارک این 
متن بود، چراکه می دانست ایران برای رسیدن به حکومت 
دموکراتیک به چنین متنی نیاز خواهد داشت. این استاد 
دانشگاه استنفورد تاکید کرد که با توجه به درگذشت آقای 
شجریان، او به زودی این متن را منتشر خواهد کرد. تاکنون 
هیچ سندی مبنی بر صحت این مدعا و نسبت متن موردبحث 
با محمدرضا شجریان منتشر نشده و تنها تالش میالنی برای 
اثبات مدعای خود این بود که شجریان در دوران حیات خود 

اظهارنظرها و موضع گیری های سیاسی داشته است. بدون 
انتشار سندی مشخص از تالش شجریان برای تهیه چنین 
متنی در حیطه غیرتخصصی او، باید اظهارات میالنی را در 
پازل حاشیه ساختن علیه استاد نامدار آواز ایرانی تحلیل کرد. 
متن »قانون اساسی دوران گذار« چندی پیش در صفحه 
دانشگاه استنفورد منتشر شده و سبب تعجب بسیاری از افراد 
و رسانه ها شد. برخی چهره های اصولگرا از فرصت پیش آمده 
استفاده کردند و با انتشار مطالبی چندپهلو، اقدام به تخریب 

چهره شجریان کردند.
  اظهار بی اطالعی وکیل و خانواده

این اظهارات بدون سند بی پاسخ نماند و در کانال رسمی 
اطالع رسانی خانه شجریان آمده است: »عباس میالنی، مدیر 
مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، پس از درگذشت 
محمدرضا شجریان، مدعی شد استاد آواز ایران، متنی تحت 
عنوان »قانون اساسی دوران گذار« را در اختیار او قرار داده 
است. این ادعا، موجب تعجب بسیاری شد، چرا که انجام 
چنین کاری که از حیطه تخصص استاد شجریان خارج بود، 
بسیار بعید و دور از انتظار به نظر می آمد؛ خصوصا اینکه پس از 
درگذشت ایشان، بسیاری درصدد بهره برداری های سیاسی 
از شهرت و محبوبیت ایشان برآمدند.« پس از انتشار متن 
این قانون در سایت دانشگاه استنفورد، یکی از شبکه های 
فارسی زبان خارج از کشور به بحث و بررسی آن پرداخت 
که در آن برنامه، محمدحسین آقاسی، وکیل محمدرضا 
شجریان، تاکید کرد او و خانواده استاد شجریان، از این ماجرا 
بی اطالع هستند. با این حساب صحت ادعای میالنی قابل 
اثبات نیست. افرادی که دغدغه حفظ جایگاه چهره های ملی 
را دارند، نباید با اقداماتی از این دست، اجازه تخریب این افراد 

را به فرصت طلبان بدهند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: گرچه چند ماه پیش 
بسیاری بر این باور بودند که توافق برجام در آی. سی. یو. 
است؛ نفس های آخر خود را می کشد و باید آن را تمام شده 
دانست. اما نتیجه انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن به 
ریاست جمهوری باعث شد تا تحلیل ها درخصوص برجام 
تغییر کند و به سمت احیای مجدد آن برود. از طرفی بایدن 
گفته به برجام بازمی گردد و تحریم های ایران را نیز لغو 
خواهد کرد؛ اما اینکه این گفته با چه کیفیتی انجام گیرد 
خود محل سوال است. هرچند که برخی کشورها به خصوص 
کشورهای عربی منطقه نیز از این شرایط استفاده کرده و 
برای فشار بر ایران بحث مذاکره مجدد در برجام را مطرح 
کرده اند. اما مقامات کشورمان بارها گفته اند که مذاکره 
مجددی در کار نیست. با این حال خبرها حکایت از آن دارد 
که گویا اروپایی ها به سمت مذاکره با برخی اعراب منطقه در 
خصوص ایران و برجام رفته اند. آنچه مسلم است اروپایی ها 
بهتر است پیش از آنکه دیر شود تعهدات خود را انجام دهند و 
به دنبال ایجاد حاشیه در برجام نباشند که ایجاد هر مشکلی 

بیشتر گریبان آنها را خواهند گرفت.
برجام توافقی بود که توانست ۶ قدرت بین المللی را   از انعقاد برجام تا احیای برجام

به همراه ایران به فهم مشترک از عملکردها و رویکردها 
درخصوص پرونده هسته ای ایران برساند و از طرفی 
تعهدات و وظایفی را نیز بر دوش طرفین این توافق قرار 
داد. با این حال به اذعان مسئوالن آژانس بین المللی انرژی 
اتمی این صرفا ایران بود که با عمل به وظایف و تعهداتش 
مطابق با آنچه در برجام آمده بود عمل کرد و طرف های 
مقابل از جمله ایاالت متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی 
)فرانسه انگلیس و آلمان( باوجود اظهارات بسیار و بیانیه 
دادن های سیاسی مکرر اما در مقام عمل از انجام وظایف و 
تعهدات خود ذیل برجام استنکاف ورزیدند. از طرفی روی 
کار آمدن ترامپ در آمریکا و خروجش از برجام نیز مزید 

بر علت شد تا بسیاری برجام را توافقی نافرجام و ناموفق 
قلمداد کنند. به ویژه مخالفان داخلی دولت که در زمان 
انعقاد این توافقنامه دولت را مورد تخطئه و مالمت قرار 
می دادند؛ پس از این اتفاقات نیز آتش هجمه های خود را 
به سمت و سوی دولت و وزارت خارجه بگیرند. با این حال 
گرچه اروپایی ها متاثر از آمریکا به وظیفه و تعهدات خود در 
برجام عمل نکردند اما همواره در موضع گیری های سیاسی 
خود از لزوم پایبندی به برجام و حفظ این توافق نامه 
سخن گفتند و شاید بتوان بهترین عملکرد آنها در برجام 
را راه اندازی سازوکار پرایراد و نقص حمایت از مبادالت 
 INSTEX تجاری میان ایران و اروپایی ها موسوم به
قلمداد کرد که آن هم با اما و اگرهای فراوان نتوانست آنطور 
که باید خواسته های ایران را تامین کند. وقوع این رخداد ها 
باعث شد تا ایران نیز به سمت کاهش گام به گام تعهدات 
برجامی خود حرکت کند و این کاهش تعهدات را در ۵ 
مرحله به اجرا گذارد. کمااینکه اخیرا نیز غنی سازی ۲۰ 
درصدی را در دستورکار قرار داده که این موضوع واکنش و 
نگرانی اروپایی ها را در پی داشته است. با این حال مقامات 
کشورمان نیز بارها به این نکته اشاره داشته اند که هر زمان 
طرفین متعهد در برجام به تعهدات و وظایف خود در قبال 
ایران ذیل برجام عمل کنند؛ ایران نیز به تعهدات خود 
بازخواهد گشت. لغو تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا 
نخستین و مهم  ترین خواسته ایران است که قطعا باید در 
اسرع وقت لحاظ و عملیاتی شود. انتخاب بایدن در آمریکا 
و اظهارات وی درخصوص بازگشت به برجام و لغو تحریم ها 
امیدهایی را برای احیای برجام و بازدهی های آن برای 
طرفین ایجاد کرده است. چنانکه از جوزف بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا سران کشورهای 
اروپایی نسبت به بازگشت هرچه سریع تر آمریکا به برجام 
و فعال شدن دوباره این توافقنامه به طور عملی شاهد 
واکنش هایی بوده ایم. باید دید آمریکایی ها چگونه و با چه 

رویکردی به برجام بازخواهند گشت. آیا شرایط پیشاترامپ 
در برجام تکرار خواهد شد یا آمریکایی ها با شرط و شروط 

وارد می شوند.
   رایزنی  اروپایی ها با اعراب

 چندی است که شاهد برخی اظهار نظرات انحرافی 
و حاشیه ساز پیرامون برجام بوده ایم که در نوع خود با 
واکنش های مختلفی روبه رو شده است. مباحثی پیرامون 
مذاکره مجدد برجام که دستاویز برخی کشورهای مخالف 
این توافق شده تا موضوعات دیگری را در قالب مذاکره 
مجدد در برجام بگنجانند. این در حالی است که مسئوالن 
کشورمان همواره بر این گزاره تاکید داشته اند که برجام 
قابل مذاکره نیست و ایران نیازی به مذاکره مجدد ندارد. 
با این حال کشورهای عربی منطقه مثل عربستان و بحرین 
که از بازگشت آمریکا به برجام و زنده شدن مجدد این توافق 
بیمناک هستند، بارها نسبت به مذاکره مجدد در برجام و 
حضور خود در این مذاکرات سخن گفته اند. این در حالی 
است که اخیرا یک روزنامه آمریکایی مدعی شده سه کشور 
اروپایی در حال انجام رایزنی هایی با کشورهای عربی درباره 
ایران و برجام هستند و خبرنگار این روزنامه آمریکایی 
مدعی رایزنی مدیران سیاسی تروئیکای اروپا با کشورهای 
عربی درباره برجام شده است. »الورنس نورمن«، خبرنگار 
وال استریت ژورنال در توئیتر نوشته »مدیران سیاسی سه 
کشور اروپایی در حال انجام سفرهایی به کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات و عمان 
برای رایزنی درباره ایران و برجام هستند.« او درباره هدف این 
سفرها نوشته است: »این اقدامی اولیه برای کمک به آمریکا 
جهت کاستن از نگرانی های کشورهای حاشیه خلیج فارس 
درباره ازسرگیری دیپلماسی با ایران و بازگشت احتمالی 
به برجام است.« البته جو بایدن رئیس جمهور منتخب 
آمریکا هنوز به صورت صریح و شفاف سیاست خود درباره 
بازگشت آمریکا به برجام را مشخص نکرده و به مشاورانش 
گفته اند قصد دارند از بازگشت به برجام به عنوان سکویی 
برای همکاری با متحدان واشنگتن جهت تقویت این توافق 
هسته ای بهره بگیرند. هرچند که برخی از کشورهای عربی 
از جمله عربستان سعودی و امارات خواسته اند دولت آمریکا 

درباره بازگشت به برجام با آنها مشورت کند.

»آرمان ملی« از تحرکات اروپایی ها پیرامون ایران و برجام گزارش می دهد
رایزنی تروئیکای اروپایی با اعراب

  اروپا به دنبال ایجاد حاشیه یا عمل به تعهدات؟

آرمان ملی: رئیس جمهور در آیین افتتاح بیش از ۶۰ طرح کالن تولیدی و صنعتی 
ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که به صورت ویدئوکنفرانسی 
انجام شد، اظهار کرد: من از نمایندگان محترم مجلس درخواست می کنم که لوایحی 
را که دولت درباره مناطق آزاد اقتصادی به مجلس فرستاده است سریع تر به تصویب 
برسانند. گاهی سه تا پنج سال طول کشیده تا این سیر انجام شود، درحالی که ما باید 
دست به دست هم بدهیم تا مناطق آزاد را آباد و پرجاذبه کنیم و بتوانیم در این زمینه با 

همسایگان رقابت کنیم. اهم اظهارات حسن روحانی از این قرار است: 
 االن که بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رسیدگی می شود بخشی از آن مرتبط با مناطق 
آزاد است و از نمایندگان مجلس درخواست می کنم که نسبت به این مناطق توجه 
کنند و امتیازات این مناطق را پایین نیاورند چراکه این به نفع ما نیست و باعث می شود 
سرمایه گذاری به سمت کشورهای دیگر برود. آنچه را در بودجه و در کل نظام و دولت به 
مردم قول داده اند نمی شود به آن دست بزنیم. مثال ما در پتروشیمی به مردم قول داده ایم 
که با فالن نرخ به شما خوراک می دهیم. در کل نمایندگان باید توجه کنند که این قانون 
و بودجه یکساله است و ما باید نسبت به اقتصاد بلندمدت فکر کنیم. پنج شنبه شاهد 
افتتاح های مهم بیش از ۶۰ طرح در مناطق آزاد و ویژه بودیم که ارزش این پروژه ها در 
مجموع بیش از ۹۵۰۰میلیارد تومان بود و باعث اشتغال بیش از 3۲۰۰ نفر از جوانان 

عزیز ما می شود.
سرمایه گذاران بتوانند با تسهیالت خاص و ویژه و معافیت ها و امتیازات خاص در این   مناطق آزاد و ویژه برای ما اهمیت خاصی دارند. مبنای این مناطق این بوده که 

مناطق سرمایه گذاری کنند و عمدتا آنچه را به دست می آید صادر کنند. 
مناطق آزاد ویژه این بود که این مناطق نباید محل واردات باشند. قبال این مناطق پیش   از آغاز دولت در سال ۹۲ مهم ترین تاکید بنده به رئیس منطقه آزاد و مدیران عامل 
از اینکه صادرکننده باشند واردکننده بودند اما از ابتدای دولت ریل گذاری ما این بود که 
صادرکننده باشیم و آمار هم این را نشان می دهد. صادرات ما در این مناطق ۱3۸میلیارد 
دالر بوده و ۴۰میلیارد دالر هم صادرات داخلی به سرزمین اصلی داشته ایم. درحالی که 
واردات ۴۷میلیارد دالر بوده است پس در مسیر هدف گذاری درست حرکت می کنیم.

این مناطق بسیار مهم است که می تواند جلوی فساد را بگیرد و باعث شود کارها سریع تر   شفافیت، عدم حضور، عدم چهره به چهره شدن و دریافت خدمات الکترونیکی در 
صورت گیرد و در این دولت به آن توجه ویژه شده است. برای ما بسیار مهم است که 
کارها از طریق یک پنجره واحد صورت گیرد و نباید الزم باشد کسی کفش و کاله کند 
و بیاید از این ساختمان به آن ساختمان برود. قبال برای سرمایه گذاری مردم را خسته 
می کردیم اما امروز دولت الکترونیک می تواند این مساله را حل کند. سرمایه گذار باید 
بتواند به راحتی وارد سامانه شود و آنچه را می خواهد درخواست و از سامانه دریافت کند و 
در زمان کوتاه سرمایه گذاری خود را انجام دهد. این کار در گذشته ماه ها طول می کشید 
و به گفته آقای بانک، امروز حداکثر در 3۰ روز صورت می گیرد و تا پایان دولت باید به 
۲۰ روز برسد. امروز ۷۰ درصد این کار به صورت الکترونیک انجام می شود که این کار هم 

باعث ایجاد رونق می شود و هم جلوی فساد و رانت گرفته می شود و هم عدالت رعایت 
می شود؛ چراکه سایت قوم و خویش و همسایگی نمی شناسد.

و امروز می بینید که اقداماتی که در مناطق آزاد و ویژه ما در این سال ها صورت گرفته   من از سال ۹۷ به مسئوالن مناطق آزاد گفتم که شما باید به کمک کشور بیایید 
در مسیر توسعه بوده است. طبق آمار اعالم شده سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۹ در 
این مناطق نسبت به سال ۹۸، ۵۶ درصد افزایش یافته که این به معنای شکست فشار 

حداکثری و تروریسم اقتصادی بوده است.
رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت:   با تحلفات برخورد شود

با تخلف مقام ها و دستگاه های رسمی از دستورالعمل های بهداشتی برخورد شود. 
همان طور که مردم باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند، به طریق اولی 
شخصیت ها و مقام های نظام و دستگاه های رسمی موظفند با جدیت و قاطعیت بیشتری 
این دستورالعمل ها را رعایت کنند. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در این 
جلسه گفت: اگرچه آموزش غیرحضوری با توجه به زیرساخت هایی که در سال های 
گذشته توسط دولت ایجاد شد، اجازه نداد جریان آموزش با وجود تعطیلی مدارس قطع 
شود، اما باید در نظر داشت که هیچ شیوه ای جایگزین آموزش حضوری نبوده و نخواهد 
شد. رئیس جمهور با اشاره به این گزارش ها گفت: همانطور که بارها مراجع عظام تقلید و 
مقام معظم رهبری تاکید کرده اند حفظ جان و سالمت مردم، خط قرمز و جزو واجبات 
است. همچنین معیار فعالیت ها و تجمعات صرفا مصوبات ستاد ملی است و تخطی از 
این مصوبات خالف قانون و شرع است. رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که مردم باید 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند، به طریق اولی شخصیت ها و مقام های نظام و 
دستگاه های رسمی موظفند با جدیت و قاطعیت بیشتری این دستورالعمل ها را رعایت 
کنند. وی قرارگاه عملیاتی و کمیته بهداشتی و درمانی را موظف کرد که تخطی و تخلف 
دستگاه های رسمی و مقام ها از دستورالعمل های بهداشتی را به مراجع نظارتی گزارش 
کرده تا برخورد قانونی صورت گیرد. روحانی تاکید کرد: با توجه به وضعیت استان های 
شمالی کشور )مازندران، گلستان و گیالن( الزم است تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده، 
همه پروتکل ها با دقت رصد شود و همه استانداران و دستگاه های این استان ها کامال 

هماهنگ عمل کنند.

سـرمقــاله

چهل و دو سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و طی 
این مدت نگاه جامعه به بسیاری از مسائل تغییر پیدا کرده 
است. نگاه نسل قدیم و نسلی که انقالب کرد به مسائل روز 
جامعه و حکومت وقت یعنی پهلوی ها نگاهی منفی بود. 
ظرف چهل و دو سال گذشته آموزش وپرورش، دانشگاه ها، 
سریال های تلویزیونی و... جملگی تالش کرده اند تا آن تصویر 
منفی که نسبت به شرایط اجتماعی روز جامعه وجود داشت 
در نسل  بعد از انقالب یعنی دهه شصتی ها، هفتادی ها و 
هشتادی ها بر مدار درست قرار گیرد و شرایط به نحوی پیش 
برود که نسل بعد رضایتمندی بیشتری از شرایط اجتماعی 
خود داشته باشد. البته این شرایط سیاسی و اجتماعی که 
نسل قبل آن را تجربه کرده بود به دلیل حکومت وقت و نوع 
عملکردش در مسائل مختلف از جمله نوع دیدگاهش نسبت 
به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه بود. پهلوی ها بیش از 
نیم قرن حکومت کردند و حسب روایت ها هیچ نکته مثبتی 
در آن نیم قرن وجود ندارد، درحالی که شاید اگر بهتر بنگریم 
در آن زمان نیز برخی اقدامات نسبتا مفید رخ داده باشد. لذا 
بهتر است نقاط قوت خود را برجسته کنیم و درصدد رضایت 
بیشتر و اعتماد بیشتر جامعه باشیم. چراکه نسل جدید بیش 
از شنیدن روایات در مورد گذشته به عملکردهای فعلی 
می نگرد و هرچه این عملکردها بهتر و مثبت تر و مفید تر باشد 
اعتمادش به نظام و انقالب بیشتر و پررنگ تر می شود. شاید 
اگر در برخی مسائل واقع بینانه تر، معقول تر به مسائل نگریسته 
می شد، اعتماد جامعه به روندها و عملکردهای مسئوالن 
روزبه روز بیشتر می شد و سرمایه اجتماعی کاهش نمی یافت. 
امروز نگاه افکار عمومی نسبت به برخی مسائل و رویدادها 
در جامعه چندان مثبت نیست و این مساله صرفا صداقت و 
شفافیت مسئوالن را طلب می کند که از واقعیت ها با مردم 
سخن بگویند تا مردم نیز چون همیشه پشتیبان آنها باشند. 
نگاهی به انتخابات مجلس در دوم اسفند ۹۸ و حضور حداقلی 
مردم در آن انتخابات به وضوح نشان می دهد که جامعه چه 
نگرش و رویکردی نسبت به عملکردها داشته و چه ارزیابی از 
آنچه در صحن جامعه اتفاق افتاده داشته است. اکنون که ۵ 
ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 
زمان باقی است و شاهد نارضایتی هایی در جامعه نسبت به 
شرایط موجود هستیم، باید درصدد آن برآمد تا با برخی 
اقدامات و عملکردها از دامنه این نارضایتی ها کاسته شده 
و میزانی از رضایت در مردم حاصل شود. اینگونه می توان به 

حضور حداکثری مردم در انتخابات امیدوار بود.

تغییر نسل و تغییر نگاه 

  صادق زیباکالم 
استاد دانشگاه 

یــادداشت

 در کشور احزاب قوی و بزرگی وجود ندارند که به تنهایی 
می توانند در انتخابات تاثیر گذار باشند. باید این مساله را در 
نظر گرفت که احزاب کوچک موجود در کشور برای اینکه 
بتوانند موفق عمل کنند، باید با یکدیگر متحد باشند و برای 
اینکه بتوانند در انتخابات، اتفاق بزرگی را رقم بزنند باید 
بر اساس مصالح ملی حرکت کنند. این موضوع که احزاب 
در مدت اخیر کمی فعال شده اند واقعیت دارد، اما باید این 
واقعیت را بپذیریم که احزاب در سال های اخیر منفعل عمل 
کرده اند. اینکه احزاب در کشور ما منفعل هستند، اصال 
برای ساختار سیاسی کشور ما خوب نیست و باید تاسف 
خورد برای احزابی که هنوز در صحنه انتخابات وارد نشده اند 
و شکست را قبول کرده اند. حال با همه این موضوعات 
اصالح طلبان نباید میدان انتخابات را خالی کنند و باید 
برای تغییر دادن شرایط موجود جامعه با بهترین نیروهای 
خود در انتخابات وارد شوند. این مساله باعث تاسف است 
که جریان اصولگرایی با وجود اینکه چند ماه تا انتخابات 
۱۴۰۰ باقی مانده، خود را پیروز میدان می داند. در همین 
رابطه بهتر است جریان اصالحات با قرار دادن یک هم افزایی 
و اتحاد بین یکدیگر و به راه انداختن موج انتخاباتی، جریان 
انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. اصالح طلبان برای اینکه 
بتوانند در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شوند باید اختالفات خود 
را با یکدیگر کنار بگذارند و در صورت پیروزی در انتخابات 
برای حل مشکالت مردم تالش کنند. اینکه احزاب برای 
معرفی کاندیدای نهایی خود البی داشته باشند، فی نفسه 
اشکالی ندارد، اما مساله اصلی این است که احزاب نباید 
طرفداران خود را سردرگم کنند و در این راستا باید منافع 
ملی را بیشتر در نظر بگیرند. اصالح طلبان باید دقت کنند 
که زیاده خواهی جریان اصولگرایی به جریان اصالحات 
منتقل نشود. اصالح طلبان با توجه به عملکرد ضعیف مجلس 
یازدهم به راحتی می توانند در انتخابات پیروز شوند. اما 
باید در اعالم کاندیداهای نهایی خود کمی گذشت داشته 
باشند و اختالفات را کنار بگذارند. البته از شورای نگهبان 
هم در خواست دارم برای اینکه انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت 
مردم همراه شود، با کاندیداهای انتخابات همکاری مناسب 
را داشته باشد. حضور مشارکت اندک مردم در انتخابات 
اسفند ۹۸ و عملکردی که مجلس یازدهم داشته است، باعث 
شده مردم صحنه انتخابات ۱۴۰۰را خالی نکنند. متاسفانه 
در سال های اخیر در حق خانواده امام راحل اجحاف شده 
است و فکر می کنم مردم در انتخابات سال آینده با رای دادن 
به آیت ا... سید حسن خمینی، نوه حضرت امام پیامی خود 
را خواهند رساند و مردم با مشارکت در انتخابات و رای دادن 
به نوه امام مسیر کشور را در ریل درست اجرایی قرار خواهند 
داد. حال اگر آیت ا... سید حسن خمینی تایید صالحیت شود، 
ما انتخابات باشکوهی با مشارکت باالی خواهیم داشت، اما 
اگر ایشان تایید صالحیت هم نشود، اصالح طلبان با قدرت 
تمام از کاندیدای نهایی خود برای انتخابات ۱۴۰۰ حمایت 

خواهند کرد.

احزاب فقط برای فصل انتخابات!

 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
 نماینده مجلس دهم
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a r m a n m e l i . i r
گفت وگو

 علی محمد نمازی در گفت وگو
 با »آرمان ملی«:

  اصالح طلبان بیش
 از استعداد دولت حمایت کردند

گــزارش

آرمان ملی: برای سومین بار با استعفای مهدی کروبی 
از دبیرکلی حزب اعتمادملی مخالفت شد. دبیرکل حزب 
اعتماد ملی در نامه ای به الیاس حضرتی قائم مقام این تشکل 
اصالح طلب نوشته بود: پیرو دو نامه پیشینم در ششم 
دی ماه ۱3۹۵ و نهم خردادماه ۱3۹۷ مبنی بر استعفا از 
دبیرکلی حزب اعتمادملی و در پی تصمیم اخیر کمیسیون 
ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در مورد اینجانب و سه عضو 
الیق و ارزشمند این حزب که از بدو تاسیس، حضوری 
فعال در این مجموعه داشتند، بار دیگر از اعضای محترم 
شورای مرکزی می خواهم با تصویب درخواست استعفای 
اینجانب، هرچه سریع تر مطابق موارد پیش بینی شده در 
اساسنامه نسبت به انتخاب دبیرکل جدید اقدام کنند. او 
در این نامه با تاکید بر اینکه مبارزه حزبی باید جایگزین 
انفعال و شخص محوری میان جریان های سیاسی کشور 
به ویژه جریان اصالحات شود، گفت: اعتماد ملی امروز یک 
نهاد است و دیگر منحصربه فرد نیست و به همین علت فارغ 
از اینکه چه کسی دبیرکل آن باشد باید به فعالیت خود ادامه 
دهد. بقای ما در بقای تفکر ماست که قابل حذف نیست و این 
حزب ان شاءا... نماد این اراده اجتماعی باشد و شما هم نسل 
به نسل در حفظ آن کوشا باشید. پس از انتشار نامه استعفای 
جدید کروبی بود که فرزند وی یعنی حسین کروبی گفت: 
»باید قبول کرد، چون وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، 
مهدی کروبی را ردصالحیت کردند، خیلی صریح گفتند و 
حتی در نامه هم نوشتند که حزب باید ظرف مدت سه ماه 
دبیرکل جدید خود را انتخاب کند.« وی افزوده بود: »حاج آقا 
پیش از این نیز دو مرتبه استعفا کرده بودند. ایشان با توجه به 
اینکه می گفتند به این زودی ها رفع حصر انجام نخواهد شد 
و پایانی برای آن نمی بینم از اعضای حزب خواسته بودند که 
دبیرکل خود را انتخاب کنند. البته اعضای حزب هر دو مورد 
را رد کردند. اما این  بار که آقای کروبی از سوی کمیسیون 
ماده ۱۰ احزاب رد صالحیت شدند و کمافی السابق، پایانی 
هم برای رفع حصر وجود ندارد، ایشان مجددا از اعضای حزب 
خواستند که دبیرکل خود را انتخاب کنند. به احتمال زیاد 
به زودی شورای مرکزی حزب تشکیل جلسه داده و دبیرکل 

خود را انتخاب خواهد کرد.«
 باز هم نه به استعفا

دیروز اعضای حزب اعتماد ملی بار دیگر تصمیم گرفتند 
تا استعفا را نپذیرند. »مهران فرجی« مسئول روابط عمومی 
حزب اعتمادملی گفت: جلسه شورای مرکزی این حزب با 
دو دستور جلسه بررسی استعفای دبیرکل و بحث پیرامون 
معرفی کاندیدای ریاست جمهوری برگزار شد. وی افزود: 
درباره پیشنهاد استعفای دبیرکل بحث شد و در نهایت 
اکثریت اعضای شورای مرکزی به استعفای دبیرکل حزب 
رای ندادند. مسئول روابط عمومی حزب اعتماد ملی اظهار 
کرد: همچنین مقرر شد حزب اعتماد ملی اعتراض خود 
مبنی بر صالحیت دبیرکل این حزب را به کمیسیون ماده 
۱۰ قانون احزاب ارسال و پیگیری کند. وی خاطرنشان کرد: 
دستور بعدی جلسه بحث و بررسی در مورد معرفی نامزد 
حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که نتیجه 

این دستور متعاقبا اعالم می شود.

اعضای اعتماد ملی استعفای کروبی را نپذیرفتند
سومین»نه« به استعفای دبیرکل

نکتــه

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: ما در وزارت کشور به 
عنوان مجری قانون انتخابات و مجری سیاست های کلی 
انتخابات همواره تالش کرده ایم در امر خطیر و حساس 
انتخابات از فناوری های روز نهایت بهره را ببریم. خوشبختانه 
اکنون به تعداد شعب اخذ رای در سراسر کشور دستگاه 
احراز هویت داریم و با دقت و سرعت باال افراد رای دهنده 
را شناسایی کرده و امکان شرکت شان در انتخابات را فراهم 
می کنیم. ضمنا این امکان هم برای ما مهیاست که فرآیند 
رای گیری را نیز الکترونیک کرده و از بسیاری از خطاها و 
تخلفات پیشگیری کنیم تا سالمت انتخابات بیش از پیش 
تامین شود. سید اسماعیل  موسوی افزود: با این هدف، 
بالفاصله بعد از پایان انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
مقدمات بررسی و فراهم کردن امکانات انتخابات الکترونیکی 
را برای انتخابات ۱۴۰۰ شروع کرده ایم و در قالب جلسات 
کارشناسی و مدیریتی متعددی که از سال گذشته شروع 
شده بود، موضوعات فنی و حقوقی انتخابات الکترونیک را 
به صورت مشترک با شورای نگهبان به عنوان دستگاه ناظر 
بر انتخابات بررسی کردیم ولی تاکنون به نتیجه ای که این 
مهم، محقق شود دست نیافته ایم. البته کمی دیر شده است 
چراکه ما برای ساختن صندوق های رای الکترونیک به چند 
ماه وقت نیاز داریم. لذا اگر ۶ ماه پیش تکلیف مشخص و 
توافقات انجام می شد امروز راحت تر می توانستیم صندوق ها 
را بسازیم و مقدمات را فراهم کنیم.  وی با اشاره به جلسه 
اخیر وزارت کشور با هیات نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی تصریح کرد: در این زمینه جلساتی داشته ایم و 
موضوع را مطرح و پیشنهاد کرده ایم. ترجیح ما این است 
که در کالنشهرها، انتخابات شوراها را به صورت الکترونیک 
برگزار کنیم؛ زیرا با توجه به تعداد بسیار نامزدها و تعداد زیاد 
شعب اخذ رای در کالنشهرها، عملیات اخذ رای و شمارش 
آرا به شیوه دستی و سنتی بسیار سخت و زمانبر است در 
حالی که در صورت استفاده از فناوری های نوین، سرعت 
و سالمت انتخابات دوچندان می شود. دبیر ستاد انتخابات 
کشور درباره تدابیر وزارت کشور برای تامین امنیت سالمت 
رای دهندگان در پیشگیری از ابتال به کرونا در صف های 
رای گیری اظهار داشت: متاسفانه کرونا روی بسیاری از 
ابعاد زندگی اجتماعی و فردی ما تاثیر داشته است. یکی از 
موضوعات مهم متاثر از این پدیده، جریان انتخابات است. 
در برخی از کشورهای دنیا در اثنای کرونا، انتخابات برگزار 
شده و برخی دیگر از کشورها چون نگران تشدید و افزایش 
آمار مبتالیان بوده و امکان کنترل این بیماری را نداشته اند 
ترجیح داده اند که انتخابات شان را به تعویق بیندازند و در 

زمان دیگری برگزار کنند.

دبیر ستاد انتخابات:
 ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری 

1۴۰۰ الکترونیکی است

آرمــان ملی- حمید 
شجاعی: ۵ ماه تا انتخابات 
حســاس و سـرنــوشت ساز 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی 
است و جریـانات سیاسی 
درصدند که با تمام قوا وارد 
این آوردگاه شوند تا در نهایت بتوانند با حمایت 
سرمایه اجتماعی خود کاندیدای مدنظر را وارد 
پاستور کنند. در این میان اصالح طلبان که همواره 
از حمایت سرمایه اجتماعی برخوردار بوده اند 
امروز با ریزش این سرمایه مواجهند و درصدند 
به هر گونه که شده در انتخابات پیش رو نیز از 
آن بهره مند شوند. در این راستا موضوع ائتالف یا 
حضور اصالح طلبانه بسیار مورد بحث رسانه ها قرار 
گرفته است. با این حال قاطبه اصالح طلبان بر این 
باورند که در انتخابات ۱۴۰۰ باید از هویت جریانی 
خود دفاع کنند و حضوری اصالح طلبانه داشته 
باشند. برای بررسی چگونگی حضور اصالح طلبان 
در انتخابات و گزینه های مدنظر »آرمان ملی« 
با علی محمد نمازی فعال سیاسی اصالح طلب و 
عضو حزب کارگزاران به گفت وگو پرداخته است 

که می خوانید.
 شرایط فعلی اصالح طلبان را با توجه به 
رویکردهای حاکمیت معطوف به انتخابات 

1۴00 چگونه تحلیل می کنید؟
در خصوص این موضوع باید به دو نکته اشاره 
کرد؛ نخست اینکه اصالح طلبان چه باید کنند و 
دیگر اینکه چه چیزی برای اصالح طلبان مقدور 
است. آنچه باید اصالح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ 
انجام دهند این است که با کاندیدای حداکثری 
خود وارد میدان شوند و تالش و رایزنی کنند تا 
کاندیدای حداکثری آنها از فیلتر شورای نگهبان 
رد شود تا اصالح طلبان برای انتخابات کاندیدا 
داشته باشند. اما اینکه این امکان برای اصالح وجود 
دارد یا خیر قبال به نظر می رسید که برای رقابتی 
برگزار شدن انتخابات و افزایش مشارکت بخواهند 
اجازه دهند که اصالح طلبان نیز وارد عرصه شوند 
و چهره هایی هم که قابلیت جذب آرا را دارند وارد 
انتخابات شوند. اما اخیرا عالئمی مشاهده شده که 
احتماال در انتخابات پیش رو برای حضور کاندیداها 
سخت گیری هایی انجام شود و شاید اینگونه باشد 
که مهم کاندیدایی است که قرار به رئیس جمهور 
شدن او است، نه بحث مشارکت مردم. از این جهت 
می توان مشارکت را فرع بر این موضوع در نظر 
گرفت. به هرحال با علم به این موضوع هم که 
شورای نگهبان اجازه ندهد کاندیدای اصالح طلبان 
وارد انتخابات شود، اصالح طلبان باید با کاندیدای 
حداکثری وارد انتخابات شوند و اعالم کنند که اگر 
کاندیدای ما در انتخابات تایید شد در انتخابات 
شرکت خواهیم کرد و اگر نشد در انتخابات شرکت 
نمی کنیم. البته باید به این نکته هم توجه داشت که 
درست است طی ماه های گذشته به واسطه برخی 
عملکردهای دولت؛ اصالح طلبان نیز با ریزش آرا 
مواجه شدند اما اینگونه هم نیست که اصالح طلبان 
به کل از انتخابات و سرمایه اجتماعی خود ناامید 
شوند. از طرفی مهم ترین وظیفه یک تشکل سیاسی 
این است که در انتخابات شرکت کند، به عرصه 
وارد شود و تالش کند که موفق شود. اگر هم بنا به 
دالیلی شکست خورد؛ شکست را پذیرا باشد و خود 

را برای ۴ سال بعد آماده کند.
  برخی تحلیلگران سیاسی بر این موضع 
هستند که اگر اصالح طلبان یک دوره در 
حاشیه سیاست بنشینند تا جریان مقابل 
که تاکنون منتقد بوده در مقام پاسخگویی 
قرار بگیرد؛ اصالح طلبان می توانند به بازیابی 
سرمایه اجتماعی و تقویت خود بپردازند تا در 
مقاطع دیگر با قدرت بیشتری حاضر شوند؛ 
چه میزان این تحلیل را منطبق و درست 

می دانید؟
صحبت  همان  رویکرد  نوع  این  معتقدم 
اصولگرایان است اما ما باید در صحنه حضور داشته 
باشیم و اقبال داریم و اگر کاندیدای حداکثری  
اصالح طلبان به صحنه بیاید رای خواهد آورد. این 
شرایط نیز موقت خواهد بود و دائمی نیست چراکه 
اساس انتخابات بر مبنای رقابت است. لذا انتخابات 
نوبتی نیست که ما نوبت را به دست اصولگرایان 
بدهیم تا ببینیم آنها چه خواهند کرد؛ برعکس 
باید از جمهوریت نظام دفاع کنیم. البته معتقدم 
برای بازیابی سرمایه اجتماعی و حمایت جامعه از 
اصالح طلبان در انتخابات باید واقعیت ها به مردم 
گفته شود. اصالح طلبان باید با توجه به میزان 
اختیاراتی که داشتند نواقص را بپذیرند و صادقانه 
با مردم صحبت کنند. اصالح طلبان باید درخصوص 
سهم خود از دولت و عملکردهایش نیز توضیح دهند 
تا مردم بدانند که آنها مقصر این اتفاقات نیستند و 
همه عملکردهای دولت را به پای اصالح طلبان 
ننویسند. به نظر من اصالح طلبان باید در برخی 
موضوعات و عملکردها مثل ماجرای افزایش قیمت 
بنزین حوادث پس از آن اصالح طلبان حساب خود 
را از دولت جدا می کردند. به نظرم اصالح طلبان 
بیش از استعداد این دولت و رئیس جمهور مایه 

گذاشتند و الزم نبود. 
 مطرح می  شود گزینه هایی می توانند 
در اصالح طلبان اجماع ایجاد کنند؛ اساسا 
را  انتخابات  برای  مطرح شده  گزینه های 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به هرحال یکی از فعالیت هایی عرصه انتخابات 
ائتالف است. اگر کاندیدای هم  جناح و هم فکر به 
میدان آمد زمانی که به انتخابات نزدیک شدیم آن 
زمان قطعا باید ائتالف کنیم و موجب سرگردانی 
براساس نظرسنجی  ها مشخص  مردم نشویم. 
می شود که موقعیت اصالح طلبان چگونه است. اگر 
موقعیت برای حضور کاندیدای حداکثری مهیا بود 
با کاندیدای خودشان وارد صحنه شوند و اگر نه به 

ائتالف بپردازند.

آرمان ملی – سجاد جنت آبادی: پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 
۵۷ تا امروز همواره احزاب با محدودیت های زیادی روبه رو بوده اند. البته نباید 
فراموش کرد که همان اندک حزب های قانونی داخل کشور شاید هیچ وقت به 
معنای واقعی خود فعال نبوده اند. اما به نظر می آید با نزدیک شدن به انتخابات 
۱۴۰۰احزاب اصالح طلب در حال طلوع دوباره هستند و دوباره به جنب و جوش 
افتاده اند. حزب اتحاد ملت هفته گذشته با نزدیک شدن به بهار ۱۴۰۰جلسات 
خود را برای بررسی حضور در انتخابات آغاز کرده است. اما بعد از اتحاد ملت، 
حزب »ندای ایرانیان« با دبیری »صادق خرازی« فعالیت های خود را برای حضور 
در انتخابات سال آینده آغاز کرده است. در همین رابطه روز جمعه ۲۶ دی ماه 
۱3۹۹ ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان با حضور چهره هایی مانند، »محسن 
هاشمی«، رئیس شورای شهر تهران و همچنین »عباس آخوندی«، وزیر اسبق 

راه و شهر سازی برگزار شد.
 گوش شنوا برای حل مشکالت وجود ندارد

 صادق خرازی در ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان درباره راه حل عالج 
مشکالت داخل کشور گفت: امروز همه مشکالت درون کشور را به خارج 
از کشور می شود نسبت داد. خرازی اظهار داشت: همه این مشکالت به 
خاطر تحمیل خارجیان است. بیش از ۸۰ درصد مشکالت کشور به نقطه 

عطف بحراِن شناختِی سره از ناسره مربوط می شود. او در ادامه به 
بینش سیاسی مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی اشاره 

کرد و گفت: بزرگ ترین مشکل ما این است که 
گوشی برای شنیدن نداریم. بزرگ ترین خصلت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی شنیدن حرف ها بوده 
است. عده ای نمی خواهند درد های کشور را 
بشنوند. وی در ادامه مشکالت کشور را ناشی از 
سوء مدیریت در کشور دانستند و اظهار داشت: 
مشکل کشور مدیریتی است. آیا دبی امروز دبی 
۴۰ سال پیش است؟ بزرگ ترین مشکل کشور، 
مشکل مدیریتی از سوی کسانی است که 
پدرخوانده هستند و در تمام محافل سیاسی 

می خواهند تصمیم گیر باشند. ما به عنوان مجمع اصالح طلبان باید بفهمیم در 
چله دوم حیات مان بزرگ ترین مشکل مان جریان ها و احزاب سیاسی هستند 

که دچار روحیه قیم مآبی هستند.
 احزاب حوادث سال 88 را فراموش نکنند

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در کنگره حزب ندای ایرانیان درباره 
وضعیت کشور در سال های اخیر گفت: به جای اینکه تحلیل کنیم که ایران 
در ۱۰ سال آینده چه وضعی دارد، سعی کنیم ایرانی را که باید داشته باشیم، 
بسازیم. وی ادامه داد: اتفاقاتی را طی سال های گذشته پشت سر گذاشته ایم 
که می توانیم از آنها به عنوان سیل و زلزله یاد کنیم؛ اما مهم این است ایران 
را در ۱۴۰۰ بسازیم. هاشمی اظهار داشت: احزاب باید ایده های سازندگی را 
پیش بگیرند و عملیاتی اش کنند. قبل از ورود به آینده به گذشته اشاره می کنم. 
حوادث سال ۸۸ و ۸۹ را داشتیم که منجر به حصر آقایان کروبی و موسوی و 
محدودیت آقای خاتمی شد. وی ادامه داد: قطعنامه هایی 
داشتیم که منجر به تحریم های گسترده شد، درگذشت 
آیت ا... هاشمی را داشتیم و به خاطر ترامپ نتوانستیم از 
برجام استفاده کنیم و در ادامه اعتراضات مردمی را در 
سال های ۹۶ و ۹۸ داشتیم. محسن  هاشمی در پایان گفت: 
موضوعی که برای بنده انتخاب شد با عنوان ایران پیش رو، 
موضوع بسیار سختی است. تالش بر این است که به سبک 
فائزه شفاف و ساده صحبت کنم. به جای اینکه 
بیاییم و تحلیل کنیم که ایران ۱۰ ساله دیگر 
چگونه خواهد بود باید به این مساله بپردازیم 

که ایران را چگونه بسازیم.
 سایه جنگ سنگینی می کند

عباس آخوندی در ششمین کنگره 
ساالنه حزب ندای ایرانیان به سنگینی 
سایه جنگ بر کشور اشاره کرد و گفت: 
دولت مدرن دچار بحران است. ما با 
پدیده بی دولتی یا چند دولتی مواجهیم 

و سایه جنگ و منازعه خارجی بر کشور سنگینی می کند. وی در ادامه افزود: 
در نتیجه همه این اتفاقات، کشور در یک وضعیت عدم قطعیت بسیار سنگینی 
به سر می برد و این مساله بر زندگی مردم سایه  افکنده است. ایسنا نوشت، 
عباس آخوندی اظهار داشت: افزایش شکاف اجتماعی باعث خطر فراگیر 
شده؛ گسترش فساد در الیه های مختلف و فقر عمومی نتیجه این شرایط است. 
من راهکار را در این می بینم که به رویکرد تمدنی و به ایده ایران برای ایجاد 
یکپارچگی ملی و وحدت سرزمینی و همچنین به حاکمیت اداره ملی و استقرار 
دولت مدرن ملی در کشور بازگردیم. وی با اشاره به ضرورت جهانی شدن 
تحوالت و لزوم درک آن، گفت: اقتصاد، تولید، فرهنگ، صنعت و موضوعات دیگر 
فراملی هستند؛ اما توجه نداریم که تولید و بازار جهانی فراملی است. در این میان 
آنچه بیش از همه فراملی شده نظام بانکی است. شما نمی توانید یک ساختار 
متفاوت و جدا از این پدیده فراملی داشته باشید. لذا در روزگاری که با پدیده های 

فراملی مواجه هستیم نیاز داریم منطق فراملی و فهم فراملی نیز داشته باشیم.
 حزب ندا از دستاوردهای اصالحات است

محمدرضا عارف در ششمین کنگره ساالنه حزب ندای ایرانیان، درباره 
دستاوردهای اصالحات در سال های اخیر گفت: من حزب ندای ایرانیان را 
یکی از دستاوردهای جریان اصالحات در دهه ۹۰ و این دهه را دهه جوانان 
این جریان می دانم. بعد از حوادث سال ۸۸ و عدم حضور جریان اصالحات در 
انتخابات سال ۹۰، که نشان از یأس و ناامیدی در این جریان بود و این شرایط 
توسط دو لبه قیچی براندازان و تندروهای داخلی ایجاد شد، معتقدم دهه ۹۰ 
عصر به میدان آمدن جوانان با همراهی و هدایت بزرگان جریان اصالحات بود 
که زمینه ساز پیروزی در انتخابات های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ شد. وی با اشاره به ناکامی 
جریان اصالحات در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای بررسی آنچه در انتخابات اسفند ۹۸ رقم خورد به تحلیل دقیق و جامع 
درون سازمانی نیاز داریم که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا این بررسی 
دقیق و جزئی تاکنون امکان پذیر نشده است. عارف در ادامه بیان کرد: اعضای 
حزب شاهد هستند که من از زمانی که ایده تشکیل آن مطرح شده، همواره تا 
امروز از آن حمایت کرده ام و این براساس وظیفه ملی بوده است. حتی دوستان را 
هم تشویق به حمایت کرده ام. اتخاذ تصمیم تشکیل این حزب یک مسأله درست 
بوده، چرا که در دهه۹۰ نیاز به تشکیالت مختص به جوانان وجود داشته است. 
همچنین بر این مسأله تاکید دارم که پتانسیل ها و ظرفیت های این حزب ایجاب 
می کند که نقش آفرینی بیشتری را در جریان اصالحات داشته باشد. وی با اشاره 
به دستاوردهای جریان اصالحات طی سازوکارهای ائتالفی این جریان گفت: 
از همکاری و مشارکت همه احزاب تشکر می کنم، اما باید توجه داشته باشیم 
که در صورت عدم کادر پروری صحیح و حمایت از نیروهای تشکیالتی جریان 
اصالحات، متاسفانه تعهد حزبی مسئولیت پذیری از روز بعد از انتخابات معنا 
پیدا نمی کند. ما در جبهه اصالحات راهی جز رسیدن به یک یا چند حزب فراگیر 

نداریم و پیشنهاد می کنم در دهه آینده این راهبرد و رویکرد را دنبال کنیم.

ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان برگزار شد

شروع دوباره بهار احزاب

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصالح طلب و عضو شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات از احتمال به نتیجه رسیدن تعیین اعضای حقیقی عضو 
»نهاد اجماع ساز« خبر داد. جواد امام گفت: تشکیل نهاد اجماع ساز براساس 
شاخص هایی که به تصویب رسیده در دست اقدام است و فکر می کنم که 
در هفته آینده به یک جمع بندی خوبی برسیم که در این صورت ان شاءا... 
نتیجه را اعالم خواهیم کرد. وی ادامه داد: نهاد اجماع ساز درخصوص راهبرد 
انتخاباتی و سایر مباحث دیگر تصمیم گیری خواهد کرد، اما اکنون به دنبال 
انتخاب اشخاص حقیقی بر اساس شاخص ها هستیم. نظراتی که باید از 
احزاب و اشخاص گرفته می شد، دریافت شده و فکر می کنم طی هفته آینده 
به نتیجه خواهد رسید و ان شاءا... نهاد اجماع ساز به زودی آغاز به کار خواهد 
کرد. این فعال سیاسی اصالح طلب درپاسخ به سوالی پیرامون اصالح قانون 
انتخابات شوراها که هفته گذشته در مجلس تصویب شد، اظهار داشت: 
استراتژی اقلیتی که در مجلس حاکم شده اند، ایجاد موانع برای حضور 
حداکثری ملت در صحنه و عدم مشارکت در انتخابات با هدف حذف رقیب 

و تکمیل گام های بعدی برای تکصدایی است.

پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک گفت: با توجه به وضعیتی که 
در آمریکا پیش آمده، اکثر کشورهایی که دارایی های ایران در آنها 
مسدود است متوجه هستند امکان برداشته شدن این محدودیت ها 
در دوره جدید وجود دارد. دیاکو حسینی افزود: کره جنوبی در چنین 
شرایطی دلیل دیگری ندارد که منابع ایران را برنگرداند. گرچه پیش 
از این ترس از تحریم های آمریکا وجود داشت اما با تغییر وضعیت 
سیاسی در آمریکا حتی اگر مجوز غیررسمی هم دریافت کنند، 
امکان برگرداندن دارایی های ایران را دارند. وی با تاکید بر اینکه 
آنچه موضع رسمی کشور ما بوده این است که توقیف نفتکش و 
دارایی های بلوکه شده ارتباطی با یکدیگر ندارند، گفت: البته طرف 
کره ای این تصور را دارد که این دو مساله به هم مرتبط هستند و برای 
فشار به کره جنوبی این اتفاق افتاده است. وی خاطر نشان کرد: اگر 
پروسه ادامه مذاکرات طی شده و اعتمادسازی الزم بین ایران و کره 
جنوبی صورت گیرد و منابع پولی هم آزاد شوند امکان آسان گیری 

قضائی ایران در توقیف نفتکش هم می تواند وجود داشته باشد.

فـعــال سیــاسی اصالح طلــب گفــت: امام مقابــل کسانی که 
می خواستند جمهوریت را از ایران بگیرند ایستاد و گفت جمهوری 
اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. علی صوفی در ارتباط با 
روند اصالح قانون انتخابات در مجلس اظهار کرد: این اصالح قانون 
عرصه و دایره شمول کاندیدهای ریاست جمهوری را تنگ می کند. 
شاید با زبان بی زبانی می خواهند بگویند دیگرانی که خارج از دایره 
آنها هستند حق ندارند در عرصه انتخابات ورود پیدا کنند و فقط ما 
خودمان با هم رقابت می کنیم. وی ادامه داد: تفکری که پشت این 
موضوع است نفی جمهوریت است. صوفی با اشاره به مطالبه برخی 
چهره های سیاسی برای اصالح قانون انتخابات گفت: اصالحی 
که ما از آن یاد می کردیم به تعاریف انتخابات برمی گردد. االن در 
همین نهاد اجماع ساز اصالح طلبان نیز داریم این موضوع را تعریف 
می کنیم. فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: می گوییم انتخابات 
باید آزاد، رقابتی و عادالنه باشد. باید قانون به گونه ای باشد که امکان 

این رقابت را به وجود بیاورد.

منظورمان از اصالح قانون 
 انتخابات اصالحات 

فعلی نبود

کره با تغییر دولت آمریکا 
 دارایی های ایران 

را برمی گرداند؟

 نهاد اجماع ساز 
 به زودی آغاز 
به کار می کند

 اصالح طلبان با کاندیدای حداکثری 
 می آیند

 بدنه اصالحات با کاندیدای اجاره ای مخالف 
است

آرمان ملی- مطهره شفیعی: »اگر به هرعلتی این جامعه به کسی نیاز پیدا 
کرد نسبت به مسئولیت نباید شانه خالی کند. خدا نیاورد دوران بین خدمت و 
خیانت را. که اگر بروید می شود خدمت و بعضا هم هزار مشکل هم در آن است 
اما کناره گرفتن بعضا خیانت است« همین جمالت آیت ا... سید حسن خمینی 
در مراسم سالگرد رحلت آیت ا... هاشمی کافی بود که تیرهجمه دلواپسان به 
سمت او نشانه رود. تخریب های انتخاباتی ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ انتخاباتی که 
برخالف گذشته از شرایط خاصی برخوردار است و گمانه زنی ها حکایت از حضور 
برخی افراد شاخص به عنوان کاندیدا دارد. یکی از این چهره ها آیت ا... سیدحسن 
خمینی است که همگان می دانند در صورت حضور در عرصه انتخابات، با اقبال 
خوبی از سوی رای دهندگان مواجه می شود اما جریانی تمایل ندارد تا اندیشه 
امام در عرصه اجرایی نمود داشته باشد، چرا که ضرری به منافع آنهاست یا با توجه 
به اینکه سال هاست به تخریب دولت مستقر عادت کرده اند، این مسیر با حضور 
آیت ا...سیدحسن خمینی در جایگاه ریاست جمهوری باید متوقف شود، چراکه 
یادگار امام به طور حتم اداره اجرایی کشور را بر اساس رهنمودهای بنیانگذار 
انقالب اسالمی دنبال خواهد کرد که چندان به مذاق برخی فرصت طلبان خوش 
نخواهد آمد. اما نکته قابل توجه و قابل تامل آن است که برخی تفکرات و دلواپسان 
آن اندازه نگران حضور یادگار امام در عرصه انتخابات هستند که از هم اکنون 
حکم به ردصالحیت آیت ا... سیدحسن خمینی می دهند. کیهان نمونه ای از این 

دلواپسان است که به خود اجازه داده بر جایگاه شورای نگهبان بنشیند و اقدام با 
تایید یا ردصالحیت کاندیداها کند.

 هراس کیهانی از آمدن یادگار امام
روزنامه دلواپس کیهان نوشته است که »بازی رسانه ای نشریات اصالح طلب 
با نام سید حسن خمینی به عنوان نامزد اصالح طلبان در حالی است که وی 
فاقد کمترین سابقه اجرایی به عنوان شرط ضروری برای نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری است. روزنامه های اصالح طلب در یک فضاسازی هماهنگ، 
تیترهایی مانند »سید حسن خمینی می تواند نامزد اجماعی باشد؟« و »تا 
۱۴۰۸ با یادگار امام؟«)!( را برای گزارش های خود انتخاب کردند. خبر دیگر 
انتخاباتی در جبهه اصالحات باالرفتن احتمال نامزدی سیدحسن خمینی است؛ 
به نحوی که غالمعلی دهقان، از اعضای حزب اعتدال و توسعه )حزب نزدیک به 
حسن  روحانی( گفته است: »تنها کسی که می تواند اجماع را شکل دهد آقای 
سیدحسن خمینی است. او مورد تایید اصالح طلبان سنتی و پیش رو، اعتدالیون 
و اصولگرایان معتدل است. به نظر می رسد اگر آقای سیدحسن خمینی ورود 
کند، باعث تعالی نظام سیاسی کشور می شود؛ چون او یک مجتهد آگاه به دو 
مقوله مکان و زمان است و می تواند راهی را که امام خمینی، رهبر فقید انقالب، 
در فقه سیاسی شیعه ایجاد کردند، استمرار ببخشد و بسیاری از چالش های 
فکری، فرهنگی و فلسفی را حل کند. باعث امیدواری بخشی از جامعه ایرانی 

می شود که ما به آنها نواندیشان دینی می گوییم. روزنامه اصالح طلبی هم نوشته 
است: بنا بر برخی شنیده ها برخی چهره های شاخص از جمله اسحاق جهانگیری 
که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، حضوری موثر داشت و به همین دلیل 
بسیاری از او به عنوان گزینه قطعی اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ می گفتند، 
حال چندان تمایلی به حضور در صحنه انتخابات ندارد و ظاهرا تحرکات نصفه 
و نیمه این مدت را نیز متوقف کرده است. در نتیجه حاال با نبود چهره هایی چون 
جهانگیری، احزاب در حال رایزنی برای دعوت از دیگر شخصیت های برجسته 
برای ورود به این مهم ترین رقابت سیاسی ۱۴۰۰ هستند و حاال بار دیگر نام 
سیدحسن خمینی، تولیت آستان امام خمینی)ره( البه الی این گمانه زنی ها 
به گوش می رسد. جریان اصالحات و سیدحسن خمینی رابطه خوبی دارند. 
هرچند یادگار امام رسما عضو هیچ گروه و حزبی نیست، اما روابط نزدیکش با 
شخصیت های برجسته جریان اصالحات به ویژه سیدمحمد خاتمی باعث شده 
تا بسیاری او را از جمله اصالح طلبان بشناسند. نام سیدحسن خمینی اما حاال 
در شرایطی مطرح می شود که به نظر می رسد احزاب اصالح طلب برای رسیدن 
به کاندیدای واحد چالش هایی جدی پیش رو دارند. یک عضو حزب بیان داشته 
است: اصالح طلبان و خط امامی ها و اصولگرایان میانه رو از سید حسن خمینی 
حمایت می کنند. این فضاسازی در حالی انجام می شود که بنا بر برخی اخبار 
موثق، ترغیب افراد مشابه برای نامزدی- با احتمال ردصالحیت شدن- مورد 
تاکید پدرخوانده های طیف مدعی اصالح طلبی قرار گرفته تا با قربانی شدن 
آنها، بتوان برای نامزد نهایی این طیف فضاسازی کرد و به جای پاسخگویی به 
کارنامه بسیار منفی اصالح طلبان در دولت یازدهم و دوازدهم، مجلس دهم و 
همچنین شورای شهر تهران، به مظلوم نمایی درباره رد صالحیت ها پرداخت. 
وی یادآور می شود طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، »رئیس جمهور باید از میان 
رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی االصل، 
تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی 
جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور«. صرف نظر از میزان انطباق یا 
عدم انطباق سیدحسن خمینی با بخش عمده ای از این شرایط، محرز است که 
وی فاقد کمترین سابقه اجرائی )حتی در حد اداره یک شهر و اداره کوچک( برای 
احراز شرط مدیر و مدبر بودن است. تنها فعالیت او تولیت آستان امام خمینی)ره( 
و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام)ره( است. آیت ا...سید حسن خمینی 
پیش از این با وجود ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان، از حضور در آزمون 

علمی نامزدهای این انتخابات منصرف شد.«
 چرا شورای نگهبان سکوت کرد؟

یادگارامام چهره ای علمی است که بارها تدابیر سیاسی او باعث حل اختالفات 
میان گروه های سیاسی در کشور شده است. از سوی دیگر راهکارهای علمی 
و تخصصی او در زمینه حل مشکالت کشور هم دلیل مراجعه مدیران به او 
برای یافتن راهکارهای درست است؛ بنابراین نمی توان انکار کرد که او توانایی 
اداره اجرائی کشور را دارد. کمااینکه تنها موضوعاتی که در مخالفت دلواپسان 
کیهانی با ریاست جمهوری او می توان ذکر کرد بیش از همه اداره کشور بر اساس 
دیدگاه های بنیانگذار انقالب اسالمی است و موضوع دیگر حمایت اصالح طلبان 
از آیت ا... سید حسن خمینی است! زمانی که ایشان در سالگرد رحلت آیت ا...

هاشمی بیان کرد که »اگر به هر علتی این جامعه به کسی نیاز پیدا کرد نسبت 
به مسئولیت نباید شانه خالی کند. خدا نیاورد دوران بین خدمت و خیانت را. 
که اگر بروید می شود خدمت و بعضا هم هزار مشکل هم در آن است اما کناره 
گرفتن بعضا خیانت است« زنگ خطر در کیهان به صدا درآمد و آنها برای آرام 
کردن خودشان بر کرسی شورای نگهبان نشستند تا رای به ردصالحیت آیت ا... 
سیدحسن خمینی بدهند. نکته قابل تامل سکوت شورای نگهبان درباره اقدام 
کیهان است و اینکه تالش نکرد از جایگاه خود در برابر دخالت ها خودداری کند.

  کنایه محسن هاشمی به خواهرش؛ تالش می کنم به سبک فائزه صحبت کنم 
  عارف: راهی جز رسیدن به یک یا چند حزب فراگیر نداریم 
  صادق خرازی: عده ای نمی خواهند درد های کشور را بشنوند

   کیهان خود را شوراي نگهبان هم مي داند و از تالش براي ردصالحیت یادگار امام نیز ابایي ندارد

»آرمان ملی «روایت می کند:

   دست کیهان  روشد!
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وزیر امــور اقتصــاد و دارایی 
هرگونــه دخالت دولــت برای 
قیمت گــذاری دســتوری را رد 
کرد و گفت: نباید نوسانات بازار 
سرمایه که در تمامی اقتصادها 
امری طبیعی است را از چشمان 
دولــت دید. فرهاد دژپســند به 
ایرنا افزود: دولت همواره قائل به 
گردش آزاد ســرمایه در بورس 
بوده و از دخالت در این مســاله 
پرهیز کرده اســت. او بــا بیان 
اینکه قیمت گــذاری کاالها در 
بورس بر اساس ضوابط و قوانین 
شورای عالی بورس انجام می شود، 
تاکید کرد: این مســاله منجر به 
پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه 
نیز خواهد شد. دژپسند بر عدم 
دخالت دولتی در قمیت گذاری 
کاالهای بورس اشاره کرد و افزود: 
البته دولت نقش نظارتی خود بر 
بازار سرمایه و تمامی بازارها برای 
جلوگیری از فساد را کنار نخواهد 

گذاشت. 

وزیر راه وشهرسازی گفت: برای 
اولین بار در کشور از بازار سرمایه 
اعتبار الزم برای پیشــبرد ساخت 
آزادراه حرم تا حرم انجام شــد و 
این بزرگراه تاثیــر ژرفی بر امنیت 
و کیفیت حمل و نقل کشور دارد. 
محمد اسالمی در نشست شورای 
حمل و نقل و مسکن استان سمنان 
در سالن یادگار امام )ره( استانداری 
سمنان، اظهار کرد: به کوری چشم 
دشمنان و با وجود تمام مزاحمت ها 
و موانع استکبار بر سر راه پیشرفت 
ایران، چرخ سازندگی و توسعه کامال 
فعال اســت. او با اشاره به اینکه در 
وزارت راه وشهرســازی سه محور 
اساسی در دســتور کار قرار دارد، 
افزود: توســعه زمین و مســکن و 
شهرســازی، محرومیت زدایی و 
توازن خدمات و تســریع در انجام 
پروژه هایی که در توســعه کشور 
تاثیر دارد محورهــای مورد نظر 

است.

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید 
بر اینکه باید بورس مســتقل شده و 
دولت نتواند هر طور خواست یکه تازی 
کند، افزود:  در این راستا تدوین طرح 
اســتقالل بــورس از دولــت را آغاز 
کرده ایم. به گزارش تسنیم، سیدناصر 
موسوی الرگانی گفت: جهت بررسی 
رانت ها و مفاســد رخ داده و حمایت 
از حقوق ســهامداران، طرح  تحقیق 
و تفحص از ســازمان بورس با امضای 
۵۰ نماینده تدوین و در کمیســیون 
اقتصادی تصویب و به زودی در جلسه 
علنی مطرح می شــود. او با اشــاره 
به شــرایط فعلی بورس، اظهار کرد: 
متوسط زیان سهامداران در بورس به 
۵۰درصد رســیده و کسانی که اوایل 
تابستان وارد بورس شدند، حتی تا ۷۰ 
درصد سرمایه شان آب رفته است. عضو 
هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه چه 
کسی پاسخگوی نابودی سرمایه مردم 
است؟ ادامه داد:  کنترل بورس دست 
دولت اســت اما احساس مسئولیتی 
نســبت به این قضیه ندارد که همین 

مساله باعث نگرانی است.

یادداشـــت

خبـــر ونظــــر

حداقل های زندگی همانی است که از آن به عنوان سبد 
معیشت تعبیر می کنیم و بر این اساس این عدد به حدود 
هشت میلیون تومان برای حداقل های یک زندگی رسیده 
است، یعنی یک تورم خیلی عجیب و غریب در هزینه های 
زندگی اتفاق افتاده و شاید حدود سه میلیون تومان هزینه های 
خانوار از پارسال تا امسال افزایش پیدا کرده است. افزایش 
۲۵ درصدی دستمزد حداقل مزد،  با توجه به دستمزد 
تعیین شده و در نظر گرفتن مزد حدود دو میلیون تا دو میلیون 
و ۵۰۰ تومان، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد، در 
حالی که هزینه های زندگی سه میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده است و اگر بخواهیم مزد را این مبلغ آن هم برای نیمی 
 از جمعیت کشور افزایش بدهیم، چطور می توانیم بگوییم 
این بودجه، با نگاه معیشتی بسته شده است. در این بخش 
است که مجلس باید از قوه نظارتی خودش استفاده کند که 
متاسفانه سال هاست که از این ابزار استفاده نکرده است. امروز 
بودجه کشور دست مجلس است و می تواند تغییراتی را که 
مایل است در این قسمت ها بدهد و از آن طرف این مجلس 
است که می تواند دولت را مجبور به اجرای قانون کند. ولی 
متاسفانه سال گذشته هم شاهد بودیم بعد از اینکه مصوبه مزد 
امضا نشد یک طومار ۱۸۰ امضایی توسط نمایندگان مجلس 
به امضا رسید و سروصدای رسانه ای باال گرفت و نهادهای 
مختلف هم وارد شدند، اما همگی در سطح رسانه ها باقی ماند 
و هیچ کدام از این نهادها برای حل مشکل و اختالفی که بین 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت ایجاد شده بود، وارد 
نشدند. متاسفانه همیشه سعی می کنیم یک موضوعی را در 
کشورمان فراموش کنیم، کارفرمای بخش خصوصی ما واقعا 
قدرت آنچنانی ندارد و حتی چانه زنی آنها در مذاکرات به اندازه 
دولت نیست! مگر چند درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصی 
واقعی است؟ باید اینها را در نظر بگیریم. دولت خودش به عنوان 
بزرگترین کارفرما در جلسات حضور پیدا می کند و مانع اصلی 
افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم است! و قطعا طبیعی 
است که من به عنوان یک کارگر از ابزار و قدرت کافی برای 
مقابله با دولت برخوردار نیستم. اینجا طبق قانون این مجلس 
است که باید ورود کند، البته نه به شکلی که امسال برخی از 
نمایندگان ورود کردند و بدون اینکه جایگاه شورای عالی کار 
را ببینند، رقم اعالم کردند! مجلس باید دولت را موظف به 
اجرای قانون کند و در صورت عدم اجرای قانون از ابزارهای 
نظارتی خودش استفاده کند که متاسفانه تا به امروز شاهد 
نبودیم که مجلس از ابزارهای خود برای نظارت بر این معادالت 
و به نفع کارگران استفاده کند. ما به عنوان نمایندگان کارگران 
زمانی که وارد مذاکره می شویم، امید داریم که بتوانیم مشکلی 
را حل کنیم. اگر اینگونه نبود شاید اصال در جلسات شرکت 
نمی کردیم و حتما تالشمان را خواهیم کرد و با دید مثبت وارد 
جلسات می شویم تا با یک گفت وگوی منطقی به نتیجه برسیم، 
اما از االن احساس می کنیم که اگر حمایت های ناظران قانون 

نباشد ممکن است که به مشکل بربخوریم.

سود و زیان کرونا برای مشاغل آنالین 
به گفته عضو اتحادیه کشوری کسب  و کارهای مجازی 
در پی شیوع ویروس کرونا عرضه آنالین کاال و مواد غذایی 
بیش از دو برابر شده، اما خدمات آنالین در حوزه گردشگری 
و مشاغل خدماتی ۹۷ و ۸۶ درصد کاهش داشته است. رضا 
الفت نسب در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از کرونا 
پیش بینی شده بود ۷۰ درصد کسب  و کارها طی شش تا 
هفت سال آینده به فضای آنالین وارد شوند، شیوع کرونا 
این زمان هفت ساله را به دو تا سه سال کاهش داد. به گفته 
او، در ابتدای شیوع کرونا در بخش سفارش آنالین غذا ۶۰ 
درصد، تاکسی های آنالین ۵۱ درصد، گردشگری ۹۰ درصد 
و بخش خدماتی نیز ۸۷ درصد کاهش رخ داد که در طول 
چند ماه گذشته بخشی از این زیان جبران شده است،  اما 
در مقابل، در عرضه آنالین کاال و مواد غذایی ۱3۶ درصد 
و عرضه محصوالت دیجیتالی ۱3۲ رصد رشد داشته اند. 
عضو اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی همچنین از 
انجام دو مرحله نظرسنجی یکی مربوط به سه ماهه نخست 
شیوع کرونا و دیگری مربوط به اواخر آبان ماه خبر داد که بر 
اساس نتایج آنها بخش عرضه کاال و مواد غذایی زود مصرف 
)سوپرمارکتی( در زمان شیوع کرونا با ۱۲۱ درصد رشد 
مواجه شده و در نظرسنجی دور دوم این بخش ۱۵ درصد 
دیگر هم رشد داشته است. بازار محصوالت دیجیتالی نیز 
ابتدا با 3۲ درصد رشد مواجه شد و در دور دوم نظرسنجی، 
این شاخص رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. الفت نسب 
همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه های کسب وکارهای 
آنالین، خدمات مشاوره پزشکی است که در ابتدا ۱۲ درصد 
رشد داشت، اما در نظرسنجی دوم معلوم شد رشد ۱۰۰ 
درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: این موضوع نشان 
می دهد مردم در ابتدا با این پلت فرم ها آشنایی نداشتند و 
استفاده از آن به مرور رشد کرده است. عضو اتحادیه کشوری 
کسب وکارهای مجازی در ادامه درباره مشاغل آنالینی که از 
شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند نیز گفت: مشاغل خدماتی 
در این دوره با ۸۶ درصد کاهش رو به رو شد که اکنون فقط ۹ 
درصد آن جبران شده و همچنان ۷۷ درصد کاهش سفارش 
در این حوزه وجود دارد. البته پیش بینی می شود با بهبود 
اوضاع و زرد شدن تهران و بسیاری از شهرها شرایط به مرور 
در این بخش بهبود یابد. در بخش تاکسی های آنالین نیز در 
حال حاضر ۱۴۰ شرکت تاکسیرانی آنالین در سراسر کشور 
فعال است که در ابتدای شیوع کرونا ۶۰ شرکت از این تعداد 
فعال بودند. در دور اول نظرسنجی ۵۱ درصد کاهش در این 
بخش اتفاق افتاد و در دور دوم مشخص شد ۲۰ درصد این 
کاهش جبران شده است. او افزود: حوزه گردشگری هم با ۹۷ 
درصد کاهش مواجه شده که تا کنون نهایتا ۱۰ درصد آن 
جبران شده است. در بخش سفارش آنالین غذا هم در ابتدا 
با کاهش ۶۰ درصدی خدمات مواجه بودیم که تا کنون ۴۰ 

درصد آن جبران شده است.

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

10200000 10300000 سکه تمام بهار قد    یم
10500000 10630000 سکه تصویر امام
5700000 5850000 سکه نیم بهار
3800000 3900000 سکه ربع بهار
2170000 2270000 سکه یک گرمی
982451 1048520 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د    رصد     عنوان شاخص

-30886/03 -2/45 کل
-8070/42 -2/45 قیمت

-26084/70 -2/91 بازار اول
-50274/97 -1/90 بازار د    وم
-27017/42 -2/47 صنعت
-1960/28 -3/27 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید     فروش ارز )بانک مرکزی(

4200 4221 د    الر آمریکا

5101 5126 یورو اروپا

5414 5757 پوند     انگلیس

2845 3326 د    الر کاناد    ا

2894 3270 د    الر استرالیا

560 569 لیر ترکیه

خود   رو / قیمت کارخانه ) تومان (
91000000 سایپا 151  107000000 رانا 
95426000 تیبا 2 )سفید( 108061000 SLX 405 پژو

92828000 ساینا )ساده( 121547000 پژوپارس 

199898000 وانت زامیاد گازسوز)ساده( 152237000 پژو 207 دند ه ای + فرمان هیدرولیک

562000000 X33 ام.وی.ام
420000000 ام.وی.ام 315 هاچ بک)پالس(

750000000 )IE( 5 چری تیگو

خبــــر
نفت سنگین گران شد

ایسنا: جدیدترین گزارش ماهانه اوپک 
نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه 
میالدی گذشته شش دالر و 3۲ سنت معادل 
۱۴/۷ درصد نسبت به نوامبر افزایش داشت. 
قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر برای 
دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به ۴۹ 
دالر و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید که در 
مقایسه با قیمت ۴۲ دالر و ۸۸ سنت در نوامبر، 
شش دالر و 3۲ سنت معادل ۱۴/۷ درصد باالتر 
بود. میانگین قیمت نفت سنگین ایران در سال 
۲۰۲۰ به ۴۰ دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه در 
مقایسه با ۶۱ دالر و ۸۵ سنت میانگین قیمت 
سال ۲۰۱۹ رسید. ارزش سبد نفتی اوپک در 
دسامبر به ۴۹ دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه 
رسید و در مقایسه با ۴۲ دالر و ۶۱ سنت در 
نوامبر، شش دالر و ۵۶ سنت معادل ۱۵/۴درصد 
رشد داشت که بزرگترین رشد ماهانه از فوریه 

سال ۲۰۲۰ بود. 

رشد مبلغ چک  
آرمان ملی: بررسی جدیدترین آمار بانک 
مرکزی درباره چک های برگشتی نشان می دهد 
که در آبان سال جاری بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با 
ماه قبل از نظر تعداد ۷/۲درصد کاهش و از نظر 
مبلغ 3/۱درصد افزایش یافته است. تازه ترین 
آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت 
چک منتشر کرده، نشان می دهد که در آبان 
ماه بیش از هشت میلیون فقره چک به ارزشی 
حدود ۱۹۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده است که از نظر تعداد ۹/۴ درصد و مبلغ 
تا ۱۲/۴درصد نسبت به مهرماه کاهش دارد. از 
سوی دیگر، بیش از ۷/3میلیون فقره با ارزشی 
بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد تومان از چک های 
مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد ۹/۶ 

درصد و مبلغ ۱۴/۱ درصد کاهش دارد. 

کاهش نرخ خودرو 
ایلنا: رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
تهران اظهار کرد: با توجه به روند کاهشی قیمت 
ارز، تا پایان سال افزایش قیمت در حوزه خودرو 
نخواهیم داشت اما احتمال کاهش قیمت بیشتر 
است. سعید موتمنی، در مورد آخرین وضعیت 
بازار خودرو، گفت: بازار خودرو نسبت به هفته 
گذشته آرامش بیشتری دارد و قیمت ها نسبت 
به هفته قبل با شیب کمی رو به کاهش است. 
بازار 33 درصد کاهشی که آبان ماه اتفاق افتاد 
را حفظ کرده است. در ماه های اخیر پنج درصد 
نوسان داشته اما دوباره به قیمت خود بازگشته 
است. او افزود: با توجه به روند کاهشی قیمت 
ارز، تا پایان سال افزایش قیمت در حوزه خودرو 
نخواهیم داشت اما احتمال کاهش قیمت 
بیشتر است ولی همچنان به نوسانات قیمت ارز 
بستگی دارد. اگر نرخ ارز به کانال ۲3 هزار تومان 
برسد، هفت تا هشت درصد قیمت خودرو نیز 

کاهش خواهد یافت.

پرداخت تسهیالت با سفته 
دیجیتالی 

خبرآنالین: معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با اشاره به راه اندازی سفته الکترونیکی 
در سال گذشته توسط این وزارتخانه، از 
پرداخت ۷۰ هزار فقره تسهیالت کرونایی 
با استفاده از همین فناوری خبر داد. عباس 
بزرگ  رویداد  ششمین  در  معمارنژاد 
فناوری های مالی ایران، افزود: در آینده نزدیک، 
کل سفته های بانکی، الکترونیکی خواهند 
شد و دیگر سفته کاغذی نخواهیم داشت. او 
با بیان اینکه توجه به تحول دیجیتال و اقتصاد 
هوشمند در حال حاضر از یک انتخاب گذشته 
و تبدیل به اجبار شده است، گفت: بدون توجه 
به فناوری های نوین و دیجیتال، دیگر امکان 
رقابت در بازار، به ویژه بازار های مالی را نخواهیم 
داشت. معمارنژاد اظهار کرد: این مساله فقط 
یک موضوع فناورانه نیست و تحقق تحول 
دیجیتال و اقتصاد هوشمند نیاز به تغییر 
پارادایم فکری و فرهنگی در اداره سازمان ها 

و شرکت ها دارد.

جزئیات طرح آب امید
بر  نظارت  و  راهبری  معاون  ایسنا: 
بهره برداری آبفای کشور گفت: انتظار می رود 
پس از اجرای طرح آب امید و تشویق مشترکان 
بتوانیم مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. از 
مجموع مشترکان، حدود ۱۵ درصد که شامل 
3 میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک است شامل 
این طرح هستند. حمیدرضا کشفی در حاشیه 
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران درباره 
جزئیات طرح آب امید، اظهار کرد: بر اساس 
این طرح که از اول دی ماه پیاده سازی شده، 
کسانی که یک سوم الگو مصرف داشته باشند 
از هرگونه پرداخت آب بها معاف هستند، اظهار 
کرد: آئین نامه های مربوط به این طرح تدوین و 
صادر شده است. او افزود: در طرح آب امید، بر 
اساس الگوی مصرف کسانی که ۱۵ متر مکعب 
مصرف داشته باشند، به عنوان خوش مصرف، 
دو برابر این رقم پرمصرف و بیش از آن به عنوان 

بدمصرف تلقی می شوند. 

رشد 3میلیونی هزینه خانوار 

بسیاری از استان های کشور ظرفیت و استعداد 
باالیی در تاسیس پروژه های مختلف همچون 
نفت و گاز دارند و مسئوالن پیش از این اعالم 
کردند اجرای برخی از این پروژه ها می تواند نه 
تنها برای یک شهر بلکه برای استان های همجوار 
هم مفید باشد.بر همین اساس بیژن زنگنه، وزیر 
نفت، با اعالم اینکه در نظر داریم طرحی عظیم 
با بیش از دو میلیارد دالر هزینه سرمایه گذاری 
شامل زنجیره ای کامل از تولید گاز تا پاالیش 
و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش های 
پایین دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، 
اظهار کرد: »سند مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت« جمع بندی فعالیت های صنعت نفت در 
بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر در زمینه 
مسئولیت اجتماعی خواهد بود و برای آینده و 
دولت بعدی ریل گذاری می شود. بر اساس گزارش 

تسنیم، او همچنین افزود: در حوزه علوم انسانی 
مشکل کشور ما در این است که دست اندرکاران 
آن کمتر می توانند وارد حوزه عملیاتی شوند و 
پیشنهاداتی بدهند که به بهبود شرایط کمک 
کند، اما در صنعت نفت این اتفاق محقق شد 
و امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را 
اجرا کنیم، تالش می کنیم در محیط پیرامونی، 
مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها 
دوست باشیم. او در ادامه اعالم کرد: هر چقدر 
ما بتوانیم کارها و طرح های عمرانی را به دور از 
فشارها و خواسته های سیاسی و منطبق بر منافع 
درازمدت مردم منطقه، تعریف کنیم، به طور 
طبیعی اثربخشی این پروژه ها و رضایتمندی 
مردم افزایش می یابد و افزون بر آن ارتباط بین 
مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می شود. وزیر 
نفت پیشنهاد اختصاص چهار درصد از اعتبارات 

پروژه های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی 
و ایفای مسئولیت های اجتماعی را ابتکاری نو 
و موفق در صنعت نفت برشمرد و تصریح کرد: 
این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد و 
امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان ها مدنظر 
قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تالش کنیم، 
مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود که بدون 
مطالعه هزینه کنیم. این مقام مسئول در خصوص 
ابر پروژه کرمانشاه نیز، گفت: به منظور اجرای 
آن و همزمان انجام مطالعات توسعه ای منطقه، 
یک مشاور گرفته ایم تا اثرگذاری این طرح در 
منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و 
رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند، به 
عالوه اثرگذاری اجتماعی همه طرح های صنعت 
نفت باید بررسی شود و الزم است به همین منظور 
ارتباط ما با دانشکده های علوم اجتماعی تقویت 
شود. او همچنین یکی از بخش های مهم در 
زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و 
کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان 
محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به 
بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت. 
این مقام مسئول تاکید کرد: برای موفقیت در 
عرصه های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار 
مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می توانیم 
با عالقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر 
آن از سرمایه گذاری های عظیم بیشتر است. او در 
پایان نظام نامه ایفای مسئولیت  اجتماعی صنعت 
نفت را اقدام مهمی در این بخش برشمرد و افزود: 
شاید این طرح در ظاهر شامل بدیهیات باشد، اما 
وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع 

شود، تحوالت زیادی رخ می دهد.

آرمان ملی- محمدمیالد عبداللهی:  بیژن زنگنه، وزیر نفت، در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت اظهار کرد: در نظر داریم 
طرحی عظیم با بیش از دو میلیارد دالر هزینه سرمایه گذاری شامل زنجیره ای کامل از تولید گاز تا پاالیش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و 
بخش های پایین دست آن در غرب کرمانشاه اجرا کنیم. او همچنین با تاکید بر افزایش مسئولیت های اجتماعی و ارتباط بیشتر با دانشکده های 
علوم اجتماعی اعالم کرد: به منظور اجرای پروژه ها و همزمان با انجام مطالعات توسعه ای منطقه، یک مشاور گرفته ایم تا اثرگذاری این طرح 
در منطقه و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را بررسی کند، به عالوه اثرگذاری اجتماعی همه طرح های 

صنعت نفت باید بررسی شود.

وزیر نفت اعالم کرد

احداث یک »ابرپروژه« در دستور کار 

در مراسم بهره برداری از 60پروژه در مناطق آزاد؛
139میلیارد دالر صادرات محقق شد

بیست وپنجم  با  همزمان  آرمان ملی: 
دی ماه، ۶۰ پروژه سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با سرمایه گذاری بیش از 
3۱۰۰ میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیون یورویی 
و  با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری 
به بهره برداری رسید. بر اساس اطالعات 
منتشرشده، برآوردها نشان می دهد که با اجرای 
این طرح ها برای حدود 3۲۲3نفر اشتغالزایی 
می شود. مرتضی بانک- دبیر شورای مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هم در 
مراسم بهره برداری از این طرح ها خطاب به 
رئیس جمهوری، گفت: »میزان صادارت مناطق 
آزاد و ویژه به خارج از کشور طی دو دولت شما، 
بالغ بر۱3۹ میلیارد دالر بوده و حداقل ۴۰ 
میلیارد دالر نیازهای سرزمینی اصلی از طریق 

تولیدات این مناطق تامین شده است.« 
جزئیات طرح های اجرایی در منطقه آزاد 
قشم نشان می دهد که  بهره برداری از پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین و ۲۷ طرح اقتصادی و 
زیربنایی دیگر با سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد 
تومانی از منابع داخلی سازمان منطقه و 
سرمایه گذاری بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
به همراه ۲۴۰ میلیون دالر بخش خصوصی 
در دستور کار قرار دارد. طرح های منطقه 
آزاد قشم به ایجاد حدود ۲۲۴۰ نفر اشتغال 
منتهی می شود. اما در منطقه آزاد انزلی از 
طریق بهره برداری از چهار پروژه ساخت اسکله 
شماره ۱3 مجتمع بندری کاسپین به همراه 
زیرساخت های پسکرانه و ۱۴ طرح صنعتی و 
تجاری، با سرمایه گذاری ۸۱۸ میلیارد تومانی، 
برای حدود ۴۷۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد. به 

گزارش ایسنا، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس با سرمایه گذاری پنج میلیون یورو و 3۰ 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی داخلی 
پروژه پترو دوار کیش و دو طرح صنعتی و 
خدماتی با اشتغالزایی ۱33 افتتاح شده است. 
در منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز سه طرح 
زیرساخت لجستیکی و صنعتی در منطقه 
ویژه اقتصادی کاوه با سرمایه گذاری 3۸۰ 
میلیارد تومانی افتتاح شد که برای ۲۰۰ نفر 
اشتغالزایی می شود. در ادامه بهره برداری 
مناطق  در  سرمایه گذاری  پروژه های  از 
آزاد و ویژه اقتصادی، چهار طرح صنعتی و 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سهالن 
 ۵ با سرمایه گذاری ۶۲ میلیارد تومان و ۵/
میلیون یورو در دستور کار قرار گرفت. با 
این پروژه در مجموع برای بیش از ۱3۰ نفر 
شغل در منطقه ایجاد خواهد شد. همچنین 
در منطقه ویژه سلفچگان نبا سرمایه گذاری 
۲ میلیون یورویی  ۲۲ میلیارد تومانی و ۵/
بخش خصوصی، سه پروژه تولیدی و صنعتی 
آماده بهره برداری است که برای بیش از ۵۰ 
نفر اشتغالزایی به همراه دارد. گفتنی است 
که پیش از این و در شهریورماه، مجموعه ای 
از پروژها در مناطق آزاد و  ویژه افتتاح شده 
بود که ۵۸ طرح بزرگ سرمایه گذاری با 
ارزش سرمایه گذاری۴۸۰۰ میلیارد تومان و 
۴3۸ میلیون یورو با اشتغالزایی ۴۴۰۰ نفر به 

بهره برداری رسیده بود.
 13 اقدام راهبردی جهت سرمایه گذاری

دبیر شورای مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، در بهره برداری از طرح های 

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی 
گفت: ۱3 اقدام راهبردی جهت تسهیل و توسعه 
سرمایه گذاری در دستور کار مدیریت قرار 
گرفت؛ اهم آنها عبارت است از گسترش پنجره 
واحد الکترونیکی خدمات، ایجاد توسعه شبکه 
زیرساخت های سرمایه گذاری، تسهیل و تسریع 
در فرآیند اخذ مجوزها، افزایش ضریب نفوذ 
فناوری و توسعه راهکارهای مالی و مبادالت 
ارزی. به گزارش برنا، مرتضی بانک ادامه 
داد: به رغم وجود چالش های ارزی و گمرکی 
مالیاتی و محدودیت  های ناشی از تحریم و 
بیماری کرونا، مناطق آزاد و ویژه دستاوردهای 
ارزشمندی را در حوزه سرمایه گذاری داشته 
است؛ به نحوی که سرمایه گذاری جذب شده 
در مناطق آزاد طی نه ماهه نخست سال جاری  
نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۷ درصد 
افزایش داشته است و میزان سرمایه گذاری 
داخلی محقق شده در مناطق آزاد از سال 
۹۲ تا امروز جمعا ۱۰۸ هزار میلیارد تومان 
به اضافه ۲۸/۵ میلیارد تومان بوده است.  او 
اضافه کرد: عالوه بر آن بالغ بر ۵/۵ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی محقق و از پروژه ها بهره برداری 
شده است. این عملکرد نشان روشنی از 
نقش پذیری موفق و فراهم  کردن اقلیم سازی 
مناسب برای فعالیت های  اقتصادی جهت 
جذب سرمایه گذای های خارجی  است. میزان 
صادارت مناطق آزاد و ویژه به خارج کشور طی 
دو دولت شما، بالغ بر ۱3۹ میلیارد دالر بوده 
و حداقل ۴۰ میلیارد دالر نیازهای سرزمینی 
اصلی از طریق تولیدات این مناطق تامین 

شده است.

   علی خدایی
فعال کارگری

  عکس : آرمان ملی/حجت سپهوند    
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اخبـــار
  ماینرهای چینی خاموش شدند

مدیرعامل شرکت توانیر درباره ماینرهای 
چینی در ایران، گفت: فعالیت بزرگترین 
رفسنجان  در  ارز  رمز  استخراج  سایت 
متوقف شده است و قرار شده تا ماینرهای 
نداشته  فعالیت  هفته  دو  به مدت  مجاز 
باشند. محمدحسن متولی زاده افزود: در 
راستای مدیریت مصرف برق و جلوگیری 
از خاموشی با استخراج کنندگان رمز ارز 
مجاز مذاکره کرده ایم تا در این زمان فعالیت 
خود را متوقف کنند و در این راستا فعالیت 
استخراج کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف 
شده است. او گفت: 3/8 درصد استخراج رمز 
ارزها در جهان برای ایران است که اگر این آمار 
را تبدیل به برق کنیم براساس مدل موجود 
500 تا ۶00 مگاوات میزان مصرف برقشان 
می شود که نیمی از آنها براساس قراردادهایی 
که داریم مجاز هستند. مدیرعامل توانیر افزود: 
براساس قوانین و مقررات رمزارزهای مجاز 
برق را به قیمت صادراتی دریافت می کنند 
اما طی این چند روز با هماهنگی هایی که 
انجام شد کلیه مراکز مجاز فعالیت خود را 
قطع کردند و قرار شد زمان دیگری مجددا 
فعالیت خود را آغاز کنند. متولی زاده با بیان 
اینکه یک تعداد از این مراکز که کوچک نیز 
هستند به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، 
اظهار کرد: از مردم درخواست کرده ایم تا اگر 
اطالعاتی دارند اعالم کنند و در ازای آن از 
شرکت توانیر پاداش بگیرند. در این ایام میزان 
برخوردها را تشدید کردیم و در این روزها 
تعداد بیشتری شناسایی شدند. همچنین در 
همین ارتباط، معاون هماهنگی توزیع توانیر 
گفت: نسبت به جمع آوری مراکز غیرمجاز 
استخراج کننده رمز ارزها اقدام می شود. به 
گزارش وزارت نیرو، غالمعلی رخشانی مهر، 
در آئین آغاز به کار سومین دور مانور سراسری 
تعدیل روشنایی معابر و اصالح انشعاب ها، 
گفت: نسبت به جمع آوری مراکز غیرمجاز 
استخراج کننده رمز ارزها اقدام می شود. در 
این مانور پنج هزار نفر در قالب یک هزار و 
۶00 اکیپ به شکل سراسری برای برطرف 
کردن مشکالت موجود در شبکه های توزیع، 
تعدیل روشنایی ها و … اقدام می کنند. او با 
اشاره به اینکه این مانور به شکل هماهنگ در 
سراسر کشور و در پنجشنبه و جمعه پایان هر 
ماه برگزار می شود، ادامه داد: محور اصلی این 
مانور تعدیل روشنایی معابر با هدف مدیریت 
مصرف انرژی است. رخشانی مهر با اشاره 
به اینکه مردم می توانند از طریق سامانه 
سراسری برق ایران یا همان اپلیکیشن »برق 
من« خرابی ها را گزارش کنند، افزود: مردم 
می توانند در این سامانه خرابی شبکه های 
سراسری برق را اطالع دهند. اطالعات 
دریافتی از مردم جمع آوری شده و پس از 
دسته بندی در یک اقدام هماهنگ برای 
برطرف کردن آنها اقدام می شود. رئیس ستاد 
مدیرت سوخت نیروگاه ها نیز در خصوص 
همین قضیه، گفت: در روزهای گذشته به دلیل 
رشد مصرف گاز محدودیتی در تامین گاز 
نیروگاه ها پیش آمد، اما اکنون نیروگاه هایی 
که از مدار خارج شده بودند دوباره وارد مدار 
شدند. به گزارش صداوسیما، همایون حائری 
ادامه داد: شرکت های برق و گاز، واحدهای 
خدماتی هستند که مسئول تأمین برق و گاز 
مردم هستند. او با اشاره به اینکه در تابستان 
رشد برق و در زمستان رشد گاز در کشور دو 
برابر می شود، ادامه داد: مصرف گاز خانگی و 
تجاری در زمستان سه برابر تابستان است و 
مصرف گاز خانگی و تجاری بیش از هشت 
برابر گازی است که به نیروگاه ها اختصاص 
می دهند. رشد مصرف گاز خانگی و تجاری، 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته و بیش 
از ۱50 میلیون متر مکعب بوده است. حائری 
همچنین در پایان گفت: با توجه به اینکه 
سهم تولید گاز افزایش داشته و گاز بیشتری 
در اختیار کشور بوده، اما مساله این است 
که نسبت به سال گذشته، مصرف در بخش 
خانگی و تجاری، بیشتر شده است. به طوری 
که در سال گذشته، میانگین مصرف گاز 
خانگی و تجاری 490 میلیون متر مکعب بوده 
که امسال این رقم به ۶40 میلیون متر مکعب 

رسیده است.

حجم رانت در حوزه فوالد 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود 
رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی در حوزه فوالد 
خبر داد.  به گزارش صداوسیما، محمدرضا 
پورابراهیمی گفت: گزارشاتی که از مجموعه 
نظارتی دولت و خارج از دولت داریم، بیانگر 
این است که در پایان سال 98 و ابتدای 
سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت 
قیمت گذاری دستوری در حوزه فوالد رانت 
در اقتصاد کشور توزیع شده است. او با بیان 
اینکه این قیمت ها به دست تولیدکننده و 
مصرف کننده نرسیده است، تصریح کرد: 
قیمت هایی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 
در رابطه با قیمت خرده فروشی مقاطع فوالدی 
در کشور ارائه می کند، بیانگر این است که 
این قیمت ها هیچ شباهتی با قیمت گذاری 
در حوزه بورس کاال بابت عرضه عمده ندارد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با 
قیمت گذاری دستوری که هدف آن کاهش 
قیمت فوالد در بورس بود عمال رانتی ایجاد 
شد و ضمن ایجاد هزینه برای تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان نیز از این امر سودی نبردند.

گفــت و گـــو 
هادی حق شناس در گفت وگو با 

»آرمان ملی«:
 تورم در دنیا 

 مثل قضیه »وبا« 
حل شده است 

آرمان ملی- محمدسیاح: نرخ ارز در ماه های گذشته 
تغییرات زیادی داشته، اما در هفته های اخیر با ثبات نسبی 
همراه بوده است، در حال حاضر هم دالر در کانال ۲3 هزار تومان 
قرار گرفته است و انتظار می رود که این میزان کاهش بیشتری 
هم داشته باشد، کارشناسان اقتصادی بازارهای مالی و پولی 
کشور معتقدند اگر رویه اصالح بازارهای مختلف و همچنین 
اتخاذ سیاست های گره گشا در سطح داخلی و خارجی و کاهش 
تحریم ها و پیوستن به معاهده بین المللی نظیر FATF سرعت 
بیشتری بگیرند، در نتیجه کشور با درآمدهای ارزی بیشترین 
مواجه خواهد شد که این انتظار  برای سال آینده وجود دارد! 
به همین دلیل بازار با توجه به شرایط موجود نسبت به آن 
واکنش نشان داده و با کاهش تنش های اقتصادی و سیاسی 
شاهد کاهش هر چند کم نرخ دالر در بازارهای آزاد و رسمی 
مواجه شده ایم،  این روند می تواند به کاهش تورم و ثبات بیشتر 
در اقتصاد کشور بیانجامد، در همین زمینه »آرمان ملی« 
گفت وگویی با  هادی  حق شناس، اقتصاددان، داشته که در ادامه 

می خوانید.
 نرخ ارز پس از مدت ها کاهش پیدا کرد و وارد کانال 
23 هزار تومان شد و قیمت آن به 23 هزار و 9۵0 تومان 
رسید و این امیدواری وجود دارد که دالر بتواند تا مرز 
21 هزار تومان هم کاهش پیدا کند، آیا نرخ دالر می تواند 

بیش از این کاهش یابد؟ 
قیمت هر کاالیی چه نان باشد چه ارز، چون ما ارز را هم کاال 
تلقی می کنیم؛ از آنجایی که در تعریف پول می گوییم که هر 
چیزی که بتواند وظایف پول را انجام دهد، پول تلقی می شود و 
یکی از وظایف پول این است که بتوان کار مبادله یا تبادل کاال 
را انجام داد، طبیعتا متاثر از دو نکته است، یکی ارزش ذاتی هر 
کاالست که تاثیر گرفته از مواد تشکیل دهنده آن است، به عنوان 
مثال قیمت نان متاثر از قیمت آرد به عنوان مواداولیه است، و 
بعد قیمت آب، گاز و مکانی که در آن نان پخت می شود، منتهی 
این بخشی از قیمت نان است و بخش اصلی قیمت نان ناشی از 
برآیند ذکر شده است، بخش دوم برمی گردد به عرضه و تقاضا در 
بازار؛ اگر عرضه فراوان باشد قیمت نان حتی کمتر از ارزش ذاتی 
آن عرضه خواهد شد البته به اجبار! اگر عرضه نان با محدودیت 
یا اختاللی مواجه که منجر به کاهش عرضه شود و تقاضا فزاینده 
باشد، در نتیجه افزایش قیمت نان بیش از قیمت واقعی آن 
خواهد شد! این موضوع درباره ارز هم مصداق دارد بخشی از 
قیمت ارز ناشی از این است که باید بدانیم قیمت ارز به ازای 
مبادله  چه کاالیی اخذ شده است  و این قیمت واقعی عرضه 
خواهد شد. اما بخش دوم به این برمی گردد که آیا در عرضه ارز 
اخالل و محدودیتی وجود دارد؟ اگر محدودیت و اخالل منجر 
به کاهش عرضه ارز شده و به هر دلیلی تقاضا صعودی باشد، 
حتما منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز در ایران 
و قیمت ارزها در کشورهای دیگر بر مبنای مابه التفاوت تورم 
داخلی به  میانگین تورمی  است که با کشورها مبادله کاال دارند 
و براساس این فرمول، یقینا قیمت ارز باید خیلی کمتر از عدد 
۲0 هزار تومان باشد. اگر در آینده که ممکن است دو هفته، یک 
ماه یا چند ماه آینده باشد، همه موانعی که در عرضه ارز اخالل 
ایجاد کرده اند و یکی از مهم ترین آنها بحث تحریم های ظالمانه 
آمریکاست رفع یا کمرنگ شوند، یک اخالل از اخالل های عرضه 
ارز برداشته می شود و انتظار این است که عرضه ارز افزایش پیدا 
کند. به عنوان مثال به خاطر تحریم ها چند ده میلیارد دالر از 
ارز های ایران در خارج باقی مانده است که اگر مانند دوره اول 
تحریم ها در سال 93 یا 94 ارزهای بلوکه شده ایران وارد اقتصاد 
کشور شوند شاهد تقویت سمت عرضه و کاهش قیمت ارز 
خواهیم بود، اگر ایران به FATF یا دو کنوانسیون باقی مانده از 
این معاهده بین المللی ملحق شود حتما مبادله پولی آسان تر 
خواهد شد یا اگر صادارت غیرنفتی و نفت و گاز مجددا به روال 
قبل از تحریم ها برگردد، در نتیجه این هم یک عامل تقویت 
سمت عرضه ارز است. به نظر می رسد افق و چشم انداز چند 
ماه آینده این است که سمت عرضه ارز تقویت و قیمت ارز 
کاهش یابد، حتی اگر تقاضای ارز به میزان قبل از تحریم ها 
برگردد. بنابراین اینها انتظارات عقالیی هستند و ما در اقتصاد 
واژه انتظارات عقالیی را برای کاهش نرخ تورم به کار می بریم و 
همچنان که امروز انتظار عقالیی این است که تورم در ماه های 
آینده کاهشی باشد، پس می توانیم این انتظار را داشته باشیم 

که قیمت ارز هم در ماه های آینده سیر کاهشی داشته باشد.
 موضوع مهم دیگر، وابستگی بخش های مختلف 
اقتصادی به دالر است و همین اتفاق باعث شده تا با هر 
نوع نوسانی در نرخ آن، دچار اختالل  شوند، نمی توان 
اقتصاد را کمتر به دالر وابسته کرد یا از اثرگذاری 

نوسانات نرخ دالر، در اقتصاد جلوگیری کرد؟ 
دقیقا یکی از موضوعات مهم بازار پولی ایران و انتظار از بانک 
مرکزی این است که به جای اینکه همه متغیرهای پولی وابسته 
به لنگر ارزی باشند، این لنگر ارزی را جایگزین لنگر یکی از 
متغیرهای پولی مانند نرخ تورم کند، چراکه مبادالت تجاری 
یا تراز بازرگانی خارجی یا حجم تجارت ما حداکثر ۲0 درصد 
تولید ناخالص ملی است و نمی توان 80 درصد اقتصاد را وابسته 
به ۲0 درصد کرد! امروز اقتصاد ایران به لنگر تغییرات نرخ ارز 
وابسته است بدین معنا که از تخم مرغ فروش گرفته تا کسانی 
که می خواهند در ساخت و ساز مسکن فعالیت کنند اول به این 
موضوع نگاه می کنند که قیمت ارز چه تغییری کرده است، در 
حالی که باید به جای نگاه کردن به تغییرات نرخ ارز به تغییرات 
نرخ تورم توجه کنند. البته به شرطی که بانک مرکزی همچنان 
که نرخ تورم را در سال جاری هدف قرار داد تا بین ۲۲ تا ۲0 
درصد برساند، راهبرد بانک مرکزی هم باید کنترل نرخ تورم به 

سمت تک رقمی  کردن آن باشد.
 ممکن است که تورم تک رقمی شود؟ 

باالخره امروز تورم در دنیا مانند قضیه وبا حل شده است،  
همچنان که ما انتظار داریم سال دیگر کرونا نداشته باشیم، دنیا 
ده ها سال است که مساله تورم را حل کرده بنابراین اگر استقالل 
بانک مرکزی و سیاست های پولی مستقل از سیاست های مالی 
یا بودجه ای یا تصمیمات مجلس و دولت باشد دستیابی به 

تورم های تک رقمی  دور از ذهن نخواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار می رود با فروکش 
کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی 
آن حرکت کند. عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی 
نوشت: این روزها، در خصوص روند کاهشی نرخ ارز، بر اساس 
دیدگاه های سیاسی، تحلیل های مختلف ارائه و قضاوت های 
خاص می شود. او افزود: روند نرخ ارز، بر اساس مبانی بنیادی 
بازار شکل می گیرد. لذا، براساس آنچه طی دو سال و نیم 
گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، خصوصا 
تشدید انتظارات، در افزایش قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده 
بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همانگونه که 
ریاست جمهوری تاکید کردند با دسترسی بهتر بانک مرکزی 
به منابع مسدودی خود و نیز شرایط پیش رو، امکان مدیریت 
موثرتر در بازار ارز، در راستای اهداف کالن بانک مرکزی، 
فراهم می شود. در این میان، حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، 
به همراه صیانت از ذخایر ارزی، برای بانک مرکزی اهمیت دو 
چندان دارد. به گفته همتی، بانک مرکزی در طول دو سال و 
نیم گذشته تالش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم های 
دولت آمریکا را خنثی و در حد توان از سقوط بیش از حد ارزش 
پول ملی جلوگیری و دشمن را، از رسیدن به هدف فروپاشی 
اقتصادی، مایوس و ناموفق بسازد. بانک مرکزی تمام توان خود 

را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به کار 
می گیرد. انتظارم از فعاالن سیاسی این است، رقابت های حزبی 
و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود شرایط 
اقتصاد و استفاده از فرصت های بین المللی برای خنثی سازی و 
کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند. او  افزود: 
نهایتا، اینجانب هرچه را که بتوانم برای منافع ملی و رفاه مردم 
عزیز انجام می دهم و در این مسیر، براساس خوش آمد افراد و 

گروه های سیاسی تصمیم نمی گیرم. 
 امیدواری کارشناسان بازار ارز 

کاهش حدود ۱500 تومانی قیمت دالر و ۲000 هزار 
تومانی یورو در هفته گذشته، کارشناسان بازار ارز را امیدوار 
کرد تا بازار ارز در هفته آتی با شکستن مقاومت دالر در کانال 
۲3 هزار تومان، شاهد عقب نشینی تا کانال ۲۱ هزار تومان 
باشد. امیدی که این نگرانی وجود دارد تا تحوالت سیاسی مانع 
تحقق آن شود. به گزارش ایرنا، بازگشت دالر به کانال ۲3 هزار 
تومان و یورو به کانال ۲9 هزار تومانی در هفته ای که گذشت 
بیانگر تحوالت مهمی بودند در بازار ارز بود. این کاهش قیمت 
در حالی رخ داد که در هفته پیش از آن دالر توانسته بود به 
کانال ۲۶ هزار تومان ورود کند و یورو هم به آستانه ورود به 

کانال 3۲ هزار تومانی رسیده بود. 

 کاهش شدید قیمت ارز 
در هفته ای که گذشت بهای دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی 
کار خود را در محدوده ۲5 هزار و 300 تا ۲5 هزار و 400 هزار تومان 
آغاز کرد، اما فورا و در همان روز ابتدایی هفته به محدوده ۲4 هزار 
و 800 هزار تومان کاهش یافت. محدوده ای که طی سه روز بعد 
بازار با افزایش نسبی تقاضا برای خرید، با مقاومت مواجه بود، اما 
مجددا از روز چهارشنبه روند کاهش قیمت ها به کار خود ادامه داد 
تا جایی که در آخرین معامالت روز پنج شنبه، دالر در صرافی های 
بانکی با بهای ۲3 هزار و 950 تومان به فروش رسید. این روند برای 
یورو هم کمابیش مشابه بود. این ارز معتبر بین المللی ابتدای هفته 
را در صرافی های بانکی با قیمت فروش 3۱ هزار و 50 تومان آغاز 
کرد و در همان روز شنبه به بهای 30 هزار و 5۲0 تومان رسید. اما 
در ادامه هفته در محدود 30 هزار و ۱50 تومان تا 30 هزار و 350 
تومان نوسان داشت، تا اینکه از روز چهارشنبه مجددا به روند نزولی 
قیمت تمایل نشان داد و در آخرین ساعات روز پنج شنبه به بهای ۲9 
هزار و ۲50 تومان فروخته شد. قیمت یورو در بازار آزاد نیز در طول 
این هفته کار خود را در قیمت 30 هزار و 800 تومان آغاز کرد و در 
پایان هفته با کاهش دو هزار و ۱00 تومانی به بهای ۲8 هزار و 700 
تومان رسید. در هفته ای که گذشت قیمت میانگین معامله حواله 
دالر در سامانه نیما هم از حداکثر قیمت ۲5 هزار و 4۲0 تومان در 
روز شنبه به حداقل قیمت ۲5 هزار و ۲0 تومان در روز چهارشنبه 
رسید. یورو در بهای 3۱ هزار و 3۶0 تومان کار خود را در ابتدای 
هفته آغاز کرد و در روز دوشنبه به سقف 3۱ هزار و 380 تومان 
رسید و در روز سه شنبه شاهد رسیدن به کف قیمت 30 هزار و 930 
تومان بود. روندی که روز چهارشنبه مجددا صعودی شد و یورو با 

بهای میانگین 3۱ هزار و ۱۶0 تومان در سامانه نیما معامله شد.

  رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ ارز متعادل می شود

امیدواری فعاالن بازار به کاهش قیمت دالر

جواد صالحی اصفهانی و ادوال باتبایار*
ژانویه 2011*

مترجم: فرزاد محمدزاده، پژوهشگر *
قیمت نفت بر اثر شیوع ویروس کرونا در جهان ضربه بزرگی 
خورده است. هر روز میلیاردها دالر به اقتصاد خاورمیانه خسارت 
وارد می کند و به کوچک شدن و تغییر ساختار اقتصادی منطقه 
منجر می شود. برای پیش بینی قیمت جهانی نفت در ماه های 
آینده باید به دو عامل مختلف توجه کرد: چه مدت زمان 
طول می کشد تا تقاضای نفت بهبود یابد؛ و اینکه توافق بین 
کشورهای اوپک پالس )کشورهای عضو اوپک به اضافه  ۱0 
کشور غیرعضو از جمله روسیه( در جلوگیری از افزایش عرضه 
چقدر موثر خواهد بود. تجارب سال های اخیر                چشم انداز 
امیدوارکننده ای از توانایی کشورهای صادرکننده نفت برای 

افزایش قیمت نفت نشان نمی دهد.
خوش بینی نسبت به توانایی تولیدکنندگان نفت اوپک پالس 
برای افزایش قیمت بسیار باالتر نفت بی دلیل است. سابقه  تالش-

ها و ناکامی های اوپک برای باال نگه داشتن قیمت نفت )بیش از 
قیمتی که تقاضا و عرضه برای مدت طوالنی تضمین می کند( 

درس بزرگی برای کشورهای منطقه خاورمیانه است. 
حفظ توافق میان اعضای اوپک پالس برای کاهش تولید، 
به عنوان گروهی بزرگتر و با هماهنگی کمتر، بسیار دشوار 
است، زیرا برای جلوگیری از شکاف و نفاق در میان اعضای 
گروه راهکاری وجود ندارد و هر یک از اعضای گروه می توانند 
به راحتی و بدون هیچ هزینه ای از توافق خارج شوند. شیوع 
بیماری کووید ۱9 در سراسر جهان از بهار سال ۲0۲0، تاثیر 
منفی شدیدی بر بازار جهانی نفت داشته و تقاضا برای نفت را 
۱0 میلیون بشکه در روز کاهش داده است؛ چنین افت تقاضایی 
تا کنون  سابقه نداشته است. در آوریل ۲0۲0 ، قیمت نفت 
با 75 درصد کاهش به کمتر از ۲0 دالر در هر بشکه رسید، 
در حالی که برخی از بازارهای آتی برای مدت کوتاهی قیمت 
منفی را نیز تجربه کردند. سقوط قیمت نفت، روزانه میلیاردها 
دالر به کشورهای خاورمیانه ضرر زده است. هم کشورهای 
صادرکننده  نفت و هم کشورهایی که به انتقال درآمد نیروی 
کار مهاجر، یا سرمایه گذاری و کمک دریافتی از کشورهای 
نفتی وابسته هستند، از کاهش قیمت جهانی نفت آسیب 
دیده اند. دولت های منطقه، در واکنش به شرایط نامساعد 
اقتصادی، برای کوچک سازی و بازسازی اقتصادی باید تالش 
کنند در حالی که هم زمان باید با بیماری کووید ۱9 نیز مبارزه 
کنند. حتی ثروتمندترین کشورهای صادرکننده  نفت دارای 
ذخایر ارزی قابل توجه )کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی( با مشکل تأمین مالی هزینه های دولت روبه رو 
هستند و به ناگزیر برخی از پرداخت های نقدی سخاوتمندانه، و 
یارانه ها را متوقف کرده اند و اجرای پروژه های جاه طلبانه را به 
تعویق انداخته اند. این کشورها امیدوارند که با بهبود درآمدهای 
نفتی، سطح رفاه سابق را برای مردم کشور تامین کنند.  در سال 
۱98۶، سقوط قیمت نفت یک دوره  رونق ده ساله را پایان داد. 
پس از این افت شدید، قیمت جهانی نفت تا اوایل سال ۲000 
بهبود نیافت )نمودار ۱(. در پایان دهه  ۱990، تولید ناخالص 
داخلی سرانه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به حدود 
نصف تولید سرانه سال ۱980 کاهش یافت. سیاست محتاطانه  

کاهش هزینه های دولت می تواند از تکرار این تجربه جلوگیری 
کند؛ اما موفقیت این سیاست به پیش بینی صحیح قیمت های 

آتی نفت بستگی دارد.

نمودار 1: قیمت جهانی و تولید نفت

میانگین متحرک شش ماهه تولید جهانی و قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت)WTI(، که با شاخص قیمت مصرف کننده 

ایاالت متحده تعدیل شده است.
منبع: اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده

پیش بینی قیمت آتی نفت به دو عامل مختلف وابسته است: 
یکی اینکه چه مدت طول می کشد تا تقاضای نفت بهبود یابد؛ 
و دیگر اینکه توافق میان تولیدکنندگان موسوم به اوپک پالس 
)اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت به عالوه روسیه و 
9 کشور دیگر( در پایین نگه داشتن و کنترل عرضه چقدر موفق 
خواهند بود. درست است که توافقنامه مارس ۲0۲0 عرضه  
اضافی نفت را از بازار حذف کرد و قیمت را به باالی 40 دالر در 
بشکه رساند؛ اما با توجه به تجارب گذشته، خوش بینی نسبت به 
توانایی اوپک پالس برای افزایش قابل توجه قیمت نفت بی پایه 
است. زیرا اجرای تمامی توافق نامه ها اختیاری و داوطلبانه 
است؛ و دیر یا زود توافقات نادیده گرفته می شوند. مرور کوتاه 
تاریخچه تالش ها و ناکامی های اوپک برای حفظ قیمت نفت در 
حدی باالتر از تعادل میان تقاضا و عرضه، درس بزرگی برای 
کشورهای منطقه است. کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه 
نباید برنامه های اقتصادی خود را بر اساس توافق اوپک پالس 
تدوین کنند. در گذشته نیز گاه کشورهای عضو اوپک قادر به 

حفظ توافقات خود نبوده اند.
بزرگترین درس مربوط به سقوط قیمت نفت در سال ۱98۶ 
است. پس از نزدیک به یک دهه قیمت های باال، در اوایل دهه 
۱980، بروز رکود در اقتصاد جهانی باعث ایجاد مازاد عرضه 
نفت معادل چندین میلیون بشکه در روز شد. توافق نامه های 
غیررسمی میان کشورهای عضو اوپک، که  از سال ۱973 به بعد 
با موفقیت روند افزایشی قیمت جهانی نفت را حفظ کرده بود، 
دیگر برای حفظ قیمت کافی نبود. در سال ۱98۲، عربستان 
سعودی ، که قبال با ایده سهمیه بندی تولید مخالفت کرده بود، 
به این امید که سهم خود در بازار جهانی نفت را از دست ندهد، 
با سهمیه بندی تولید نفت در میان اعضای اوپک موافقت کرد. 
قبل از سال ۱98۲، توافق برای کاهش تولید نفت غیرضروری 

به نظر می رسید. همانطور که کرمر و صالحی اصفهانی )۱989 
و ۱99۱( نشان داده اند، قیمت باالی نفت انگیزه  فروش بیشتر 
نفت را از بین برده بود. باید در نظر داشت که اگر اضافه عرضه 
در بازار نفت وجود نداشته باشد، نیازی به توافق برای کاهش 
عرضه وجود ندارد. اما همانگونه که عربستان سعودی خیلی 
زود متوجه شد، در شرایط وجود مازاد عرضه، سهمیه بندی 
برای محدود کردن تولید اعضا الزم است، اما کافی نیست. 
وقتی قیمت نفت در مسیر نزولی قرار دارد، اعضای اوپک 
توافق را زیرپا می گذارند زیرا هیچ مجازاتی برای نقض سهمیه 
تعیین شده وجود ندارد. در سال ۱98۶، صادرات نفت عربستان 
سعودی شروع به کاهش کرد و به یک سوم سطح متعارف خود 
رسید. به همین دلیل عربستان سعودی، در اقدامی ناگهانی، 
قیمت نفت خود را معادل ارزان ترین قیمت در بازار نفت اعالم 
کرد و نقش خود را به عنوان عضو متعهد اوپک کنار گذاشت. این 
کار به سقوط شدید قیمت نفت منجر شد و قیمت جهانی نفت 
تا ۱5 سال باال نرفت. در طول دهه  ۱990، قیمت نفت اوپک 
در محدوده 40 تا 50 دالر )به قیمت دالر امروز( قرار گرفت. اما 
در پاییز ۱990، پس از حمله عراق به کویت، قیمت برای مدت 
کوتاهی به 70 دالر رسید. پس از گذشت چند ماه از بحران، 
کشورهای عضو اوپک در واکنش به قیمت باالی نفت، تولید را 
افزایش دادند و قیمت را مجبور به عقب نشینی وکاهش کردند. 
از آنجا که افزایش قیمت عموما موقتی تلقی می شد، جلوگیری 
از اینکه اعضای اوپک از افزایش موقت قیمت نفت بهره ببرند، 
ممکن نبود. در سال ۱998، قیمت نفت به پایین ترین سطح  
رسید. در سال های دهه  ۲000، افزایش شدید و پایدار تقاضای 
جهانی نفت، عمدتا از سوی کشورهای آسیای شرقی سبب باال 

رفتن قیمت جهانی نفت شد. 
در حال حاضر سوال بزرگ صادرکنندگان نفت این است: 
اکنون که دومین رونق نفتی به پایان رسیده است، آیا بازار نفت 
برای یک یا چند دهه در رکود باقی خواهد ماند یا کشورهای 
عضو اوپک پالس از شکست های سابق درس خواهند گرفت؟ 
براساس منطق اقتصادی و تجربه تاریخی پاسخ به این سوال 

منفی است. 
حفظ توافق در مورد میزان کاهش تولید میان اعضای اوپک 
پالس، به عنوان گروهی بزرگتر با هماهنگی کمتر، بسیار دشوار 
است؛ زیرا هیچ مجازات و هزینه ای در مورد کشورهایی که 
توافق را نقض می کنند در نظر گرفته نشده است. اتحادیه  اروپا 
 Brexit برای جلوگیری از شکاف و نفاق در آینده، مجبور شد
را برای انگلیس پرهزینه کند و به نوعی مجازات اعمال کند. 
اما در ماه ژوئن گذشته، مکزیک، یکی از اعضای اوپک پالس 
و امضاکننده  توافق نامه مارس ۲0۲0، اعالم کرد که به تمدید 
برنامه  کاهش تولید نفت پایبند نخواهد بود؛ و در واقع گروه را 
بدون مجازات ترک کرد. اینگونه اقدامات نشان می دهد که برای 
برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای نفت خیز خوش بینی نسبت 
به بهبود تقاضای جهانی نفت در مقایسه با  خوش بینی نسبت 
به توافق میان کشورهای عضو اوپک پالس منطقی تر است. با 
توجه به تولید چندین نوع واکسن مقابله با بیماری کووید ۱9، 
چشم انداز بهبود تقاضای نفت مثبت است. آژانس بین المللی 
انرژی )IEA( پیش بینی کرده است که در سال ۲0۲۱ نیمی 
از تقاضای از دست رفته ناشی از شیوع ویروس کرونا )حدود 
5/8 میلیون بشکه در روز( به بازار باز خواهد گشت. هرچند 
ممکن است تقاضای نفت تا حدی افزایش یابد، اما ممکن است 
قیمت نفت باال نرود، زیرا همانگونه که تجربه نشان می دهد، 
افزایش قیمت نفت باعث رشد عرضه شده و سبب کاهش قیمت 
می شود. توافق نامه فعلی میان کشورهای عضو اوپک پالس 
قیمت ها را در محدوده 40 تا 50 دالر حفظ کرده است، اما باال 
بردن قیمت ها به سطحی که فشار بر بودجه  دولت در کشورهای 
نفت خیز را پایان دهد، کافی نیست. در سال ۲0۲0، قیمت 
سر به سر، قیمتی که درآمد و هزینه دولت را برابر کند، برای 
عربستان سعودی حدود 78 دالر بوده است. با توجه به اینکه 
توافق نامه های میان کشورهای اوپک پالس شکوه و عظمت 
گذشته را به بازار جهانی نفت باز نخواهد گرداند، برنامه ی 
کشورهای صادرکننده نفت باید بر اساس قیمت نفت حدود 50 
دالر تدوین شود. در چنین حالتی طوالنی شدن فرآیند خروج از 
بحران بیماری کووید ۱9، و تداوم تقاضای پایین در بازار جهانی 
نفت به دلیل نگرانی های زیست محیطی برای این کشورها قابل 

تحمل خواهد بود.
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*نمی توان رغبت بایدن 
برای بازگشت به برجام 
را بدون پیش شرط قلمداد 
کرد. قطعا هم انگیزه برای 
احیای برجام دارد و هم 
رایزنی هایی خواهد کرد. 
همانگونه که اروپاییان در 
ماه  های اخیر چنین گفته اند 
که به رغم انتقادهایی که 
به ترامپ دارند اما مایلند 
 نتایج سیاست فشار 
حداکثری او را ابزاری برای 
چانه  زنی با تهران کنند

 KHAMENEI .IR آرمان ملی: پایگاه اطالع رسانی
ذیل پرونده »حرف قطعی«، موضع جمهوری اسالمی در زمینه  
تحریم ها و برجام را در گفت وگو با رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی و اعضای هیأت نظارت بر اجرای برجام بررسی می کند. 
کمال خرازی در خصوص مذاکرات برجام اظهار کرد: برجام 
سندی بین المللی است که میان چند کشور امضا شد و طبیعتا 
همه  طرف ها باید به آن متعهد باشند. باید دید چرا برجام به این 
روز افتاده و به پیکر نیمه جانی تبدیل شده است. علتش این بوده 
که تحریم ها برداشته نشده است. او در خصوص پیشنهاد مذاکرات 
منطقه ای و موشکی از سوی آمریکا گفت: این ها نوعی باج خواهی 
است؛ چرا که برجام سندی مشخص و قطعی است و در آن راجع به 
این مباحث صحبتی نشده است. ما توافق کرده ایم درباره  مسائل 
هسته ای صحبت کنیم، به توافق هم رسیدیم و بر تعهدات مان هم 
متعهد بودیم تا اینکه آن ها نقض تعهد کردند و ما هم در قبال آن 
تعهدات مان را کاهش دادیم؛ بنابراین جایی برای سخن از این 
موارد نیست. برجام و چارچوب آن مشخص است و ارتباطی با 
مسائل منطقه ای و موشکی ایران ندارد. رئیس شورای راهبردی 

روابط خارجی درباره »تجربه  برجام« تصریح کرد: آن ها سندی را 
امضا کرده و باید به آن متعهد باشند، اما تعهدشان را نقض کرده اند. 
آمریکا از آن خارج  شده و شروع به اعمال تحریم کرده است! بیش 
از ۱۵۰۰ شرکت یا شخص ایرانی را تحت تحریم قرار داد و این غیر 
از سازمان ها و دیگر تحریم ها است. این مساله خیلی به ما خسارت 
وارد کرده است؛ بنابراین باید در برابر چنین زورگویی بایستیم که 
بهترین راه رفع تحریم ها، خنثی کردن آن است. اگر همین تحریم ها 
به کشوری دیگر تحمیل شده بود این ظرفیت را نداشت که در 
مقابل تحریم ها مقاومت کند و مسلما غربی ها پیروز شده بودند؛ 
اما ما در برابر این تحریم ها مقاومت کردیم و عمال نتوانستند ما را 
به زانو درآورند؛ بنابراین بهترین راه رفع تحریم ها، خنثی کردن آن 
است که سیاست ما بوده و خواهد بود. خرازی درباره موضوع »تعهد 
در برابر تعهد« و اینکه اقدامات متناظر به شکل خوبی در برجام 
پیش نرفته است، اظهار کرد: سیاست رهبری این بوده است که ما 
در برابر هر بی تعهدی آن ها متقابال تعهدات مان را کاهش دهیم و 
شورای نظارت بر برجام هم برای همین به وجود آمد. در مجموع 
البته با کم وکاست هایی این سیاست دنبال شده، اما می توانست 

زودتر، این اقدامات انجام شود که پیام قاطع تری داده شود.
 او ادامه با اشاره به افزایش غنی سازی اورانیوم و نسبت آن با   غنی سازی 20 درصد

راهبرد تعهد در برابر تعهد گفت: نه تنها غنی سازی ۲۰ درصد، بلکه 
اقدامات دیگری که در مصوبه  مجلس مطرح شده است، مقدماتش 
را فراهم کرده اند. رهبری هم دستور صریح دادند و تولید ۲۰ درصد 
شروع شد و نشان داد ما در تصمیمات مان جدی هستیم. دکتر 
صالحی هم مقدماتش را فراهم کرد و در عین  حال نگرانی هایی 
داشت تا اینکه رهبری دستور دادند که بدون دغدغه این اقدام را 
شروع کنید و ایشان هم شروع کرد. رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی پیرامون نظر رهبر معظم انقالب درباره افزایش میزان 
غنی سازی ادامه داد: مساله ای را که می شود اذعان کرد این است که 
رهبر انقالب خودشان کارشناس بسیار برجسته ای در میدان روابط 
خارجی هستند و این حاصل ذکاوت ایشان و سال ها تجربه ای است 
که در سمت های مختلف داشته اند؛ چه قبل از اینکه ریاست جمهوری 
را بپذیرند و چه بعد از ریاست جمهوری و در دوران رهبری. خرازی 
ضمن قدردانی از ایستادگی ملت ایران گفت: این مساله به دلیل 
آگاهی و شناخت مردم نسبت به مصالح کشور و اهمیتی است که 
استقالل کشور برایشان دارد. ان شاءا... با ایستادگی مردم، دیگران به 
این نتیجه خواهند رسید که ایران کشور قدرتمندی است و توانسته 
موقعیت خود را در منطقه حفظ کند و نفوذ بسیار زیادی در منطقه 
دارد و با قدرت دفاعی بسیار باالی خود از امنیت و منافع خود دفاع 
می کند. این موجودیت را نمی شود نادیده گرفت و باید با آن در تعامل 

بود. وقتی ما به چنین موقعیتی برسیم پیروزی بزرگی خواهد بود.

کمال خرازی:

مذاکره با غني سازي در تعارض نیست
  بهترین راه رفع تحریم ها، خنثی کردن آن است

6a    سیاسـی   r m a n m e l i . i r
سال  سوم 
 شماره 922

دریــــچه

فارن پالیسی در تحلیلی نوشت مسیر دستیابی به یک معامله بهتر 
با ایران از گذر بازسازی برجام صورت می گیرد نه نابودی آن.  نشریه 
فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: تصمیم ایران برای غنی سازی اورانیوم 
تا سطح بیست درصد، نوعی تشدید تنش در بحران طوالنی مدت است 
و هم یک تهدید. به این ترتیب ایران هشدار می دهد که اگر پس از روی 
کار آمدن دولت بایدن ایاالت متحده به توافق هسته ای برنگردد، تهران 
برنامه هسته ای اش را توسعه می دهد تا در هر گفت وگوی پیش رو دست 
باال را بگیرد. به این ترتیب، هر توافق تازه ای چه بسا از زنده کردن توافق 
کنونی بدتر باشد. به رغم تالش های دولت ترامپ و واکنش ایران، هنوز 
توافق هسته ای از هم نپاشیده است. بایدن می تواند آن طور که قول داده 
با برداشتن تحریم ها توافق را زنده کند. با این حال، اگر بایدن شکست 
بخورد، ایران بی تردید پایبندی اش را کاهش داده و حتی اگر درصدد 
ساخت سالح هسته ای برنیاید برنامه هسته ای را گسترش می دهد. یعنی 
ایران در همان نقطه ای قرار خواهد گرفت که سال ۲۰۱3 متوقف شده بود. 
به عالوه، ایران این بار اهرم های اضافی در اختیار خواهد داشت و دستیابی 
به توافقی دیگر در بردارنده محدودیت های کمتری بر فعالیت های 
هسته ای است. به رغم ساز و کار فشار حداکثری، فروش نفت ایران در 
حال افزایش است. ایران حاال مهارت بیشتری در دور زدن تحریم ها دارد 
و حمایت جامعه بین المللی نیز از تحریم ها رو به کاهش است. حفظ 
سطح فشار اقتصادی کنونی نیز چالشی برای ایاالت متحده است. از سوی 
دیگر ایران می تواند برنامه هسته ای خود را بدون نیاز به عبور از آستانه 
هسته ای به شکل چشمگیری افزایش دهد. در طول چهل سال گذشته، 
کره شمالی توانسته با جمع آوری مقادیر بیشتری از پلوتونیم، افزایش 
غنی سازی و انجام آزمایش های موشکی، توانایی های خود را افزایش دهد. 
در نتیجه هر یک از توافقات ایاالت متحده با کره شمالی نسبت به قرارداد 
قبلی محدودیت های کمتری در بر داشته اند. افزایش توانمندی های کره 
شمالی همگی موازی بود با تالش های دولت های کلینتون، بوش، اوباما 
و ترامپ برای برچیدن یا محدود کردن برنامه هسته ای این کشور. یک 
دیپلمات ارشد کره شمالی در این خصوص گفته است: اگر توافق ایران 
از بین برود زمان از دست رفته بازهم به زیان منافع ایاالت متحده است. 
کامال حق با بایدن است که می خواهد در ازای پایبندی کامل ایران به 
توافق هسته ای، ایاالت متحده را دوباره به برجام بازگرداند. پایین آمدن 
از دیواری که قبال باال رفته ایم، یک افول چالش برانگیز است و موفقیت را 
تضمین نمی کند. با این حال، دولت بایدن اگر بتواند توافق برجام را نگه 
دارد می تواند در میز گفت وگو محدودیت های بیشتری بر برنامه هسته ای 
ایران بگذارد و پس از آن با پیشنهاد منافع بیشتر به تهران برای برنامه 
موشکی نیز راه حلی پیدا کند. مسیر دستیابی به یک معامله بهتر از گذر 

بازسازی برجام صورت می گیرد نه با از بین بردن آن.

فارن پالیسی:
 مسیر معامله بهتر با ایران 

از بازسازی برجام می گذرد

فــرارو

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: با وجود 
مشکالت متعدد ناشی از رویکرد مجلس یازدهم، 
برخی از چهره های اصولگرا یه دنبال یکدست شدن 
همه قوا برای تحقق اهداف شخصی و حزبی هستند. 
در این میان اصولگرایان که چندان توفیقی در 
مجالس و دولت خود برای بهبود شرایط کشور 
نداشته اند، با زدن برچسب انتخاباتی به تالش های 
دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، تضعیف دولت را 

در دستورکار قرار داده اند. 
  قوا باید نماینده همه اقشار باشند

اقشار مختلفی با تفکرات گوناگون در یک جامعه 
زندگی می کنند. مجلس و دولت به عنوان دو قوه ای 
که اعضا و تفکر حاکم بر آن به وسیله مردم انتخاب 
می شوند، باید نماینده همه گروه های جامعه باشند. 
در صورتی که دستگاه های کشور نماینده همه سالیق 
گوناگون موجود در جامعه نباشند، نمی توان منتظر 
تحقق خواست و اراده عمومی بود. به همین سبب 
مهم ترین نکته ای که باید در این زمینه برای حفظ 
جمهوریت مد نظر داشت، این است که مجلس آیینه 
تمامی عقاید موجود در جامعه باشد و دولت اراده 
تمامی نحله های کشور را محقق کند. یکدست سازی 
قوا و دستگاه ها بزرگ ترین آسیب برای مردم ساالری 
و جمهوریت به حساب می آید. در این شرایط، مجلس 
یازدهم یکی از اصولگراترین مجالس در تاریخ ۴۲ 
ساله جمهوری اسالمی است. تعداد اصالح طلبان 
انگشت شمار و تعداد افرادی از گروه های دیگر و 
نمایندگان مستقل بسیار محدود است. همین 
مساله مجلس یازدهم را از همیشه پرچالش تر کرده 
است. اصالح قانون انتخابات به نفع جریانی خاص، 
طرح لغو تحریم ها، خالف رهیافت دولت، پیشنهاد 
درنظرگرفتن زندان برای وزرای دولت در صورت 
وجود تخلف در بودجه و فشار برای ایجاد تغییر 
اساسی در بودجه کارشناسی دولت بخش کوچکی از 

اقدامات پرحاشیه مجلس به حساب می آید.
 یکدست سازی، پروژه پرتکرار

یکبار دیگر و در دوران ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد نیز مجلس به نفع اصولگرایان یکدست 
شده بود اما نتایج این یکدست سازی بسیار مخرب تر 
دانسته می شود. دلیل این موضوع همسان بودن 
نظر دولت با آن مجلس بود. یکدست شدن دولت 
و مجلس به نفع جریانی خاص، فضای پر از التهابی 
را برای آزادی فعالیت سایر گروه ها فراهم کرد. این 
موضوع تا جایی به کشور آسیب زد که پرویز کاظمی، 
وزیر رفاه دولت نهم در فروردین سال ۹۵ گفت: »باور 
من این است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی 
خسارت مادی فراوانی بر ما وارد شد اما معنویت و 
همدلی و همراهی و استقامت مردم در کشور افزایش 
پیدا کرد و خودمان را به دنیا ثابت کردیم اما در طول 
هشت سال ریاست آقای احمدی نژاد هم خسارات 
مادی و هم خسارات معنوی بر ما وارد شد؛ اعتبار و 
ارتباطات داخلی مان لطمه خورد، بزرگ منشی در 
کشور بر هم ریخت، اقتصاد و اخالق خسارت دید، 
دروغ گویی، ریا و تزویر افزایش یافت و ارتباطات 

جهانی ایران مورد تمسخر دنیا قرار گرفت.«
  دولت در انتظار یک اصولگرا؟!

با این حال عده ای از سیاستمداران و چهره های 
اصولگرا با عبرت نگرفتن از تجربیات تلخ گذشته به 
دنبال حذف رقبا از عرصه اجرا و تقنین هستند. در 
حال حاضر مجلس در دست اصولگرایان قرار دارد 
و نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۶ نیز در راس قوه قضائیه قرار دارد. تنها سنگری 
که اصولگرایان به دنبال فتح آن هستند، قوه مجریه 
است. متاسفانه این افراد هرگونه تالش دولت 
دوازدهم برای اصالح مشکالت را امری انتخاباتی 
تلقی می کنند و نگران هستند تا بهبود شرایط مردم، 
مانع آنان در کسب جایگاه ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ 
باشد. ترجیح مصالح و منافع شخصی و گروهی به 
منافع ملی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از 
کنار آن عبور کرد. باید این موضوع را با دقت مورد 
بررسی قرار داد که چرا عده ای باید یکدست سازی 
کشور، خالف نظر امام راحل، مقام معظم رهبری و 

قانون اساسی را به نفع خود تحلیل کنند؟ 
 همه دستگاه ها در اختیار اصولگرایان

اخیرا غالمعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتالف 
نیروهای انقالب اسالمی، در همایش روسا و دبیران 
استانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
سخنرانی کرده و گفت: »مسلما نظام سلطه راضی 
نیست که ما در انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس 
مجلس داشته باشیم. باید خدا را شکرکنیم که 
قوه قضائیه و مقننه در مسیر انقالب هستند و قوه 
قضائیه پرانگیزه و مصمم در مبارزه با فساد است 
و مجلسی پدید آمده که با جدیت به دنبال حل 
مشکالت مردم است و رهبری آن را مجلس انقالبی 
می نامند. همه ما امیدواریم که قوه مجریه ای پدید 
بیاید که راه درست و مردمی دو قوه قضائیه و مقننه 
را ادامه دهد. اگر دولت با مجلس و قوه قضائیه 
در حل مشکالت مردم و تحقق سیاست های 
نظام هماهنگ نباشد تالش های مجلس عقیم و 
ابتر می ماند. باید کاری کنیم که قوه مجریه که 
امور کشور و اجرا به دست اوست در تراز انقالب 
باشد. در دهه ۶۰ از لحاظ انتخابات داخلی بود اما 
االن یک ضلع خارجی به آن اضافه شده که یک 
اهرم اقتصادی در دستش است. مثال قبل از یک 
انتخابات به بهانه برجام پشت سرهم هیات های 
اروپایی برای سرمایه گذاری به کشور می آمدند و 
بعد از انتخابات هیچ خبری از آنها نشد. بعید نیست 
که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با 
معادالت پولی  و  مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه 
پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند.« با 
این اظهارات باید به این باور رسید که احمدی نژاد 
تنها یک فرد نبوده و نماینده تفکری در عرصه 

سیاسی ایران است.

 روایت»آرمان ملی« از اظهارات 
رئیس شورای ائتالف اصولگرایان:

 آرزوی یکدست سازی 
دست یافتنی می شود!

        مجلس اصولگرا چه کرد که دولت اصولگرا بکند؟
     از جنس مجلس داشته باشیم        غالمعلی حدادعادل: نظام سلطه راضی نیست دولتی 

یـــادداشت

با اینکه کمتر از ۶ ماه به موعد برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت ساز 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد۱۴۰۰ زمان باقی مانده 
اصالح طلبان هنوز در هزارتوی مسائل خویش مانده و به تصمیم واحدی 
نرسیده اند و معلوم هم نیست که از چه زمانی قرار است فعالیت های 
منسجم انتخاباتی خود را شروع نمایند. در سوی دیگر ماجرا اما اصولگرایان 
قرار دارند که با توجه به پیروزی سهل الوصولشان در انتخابات مجلس 
یازدهم که در غیاب اصالح طلبان با رای حداقلی پارلمان یازدهم را به 
صورت یکدست تصاحب نمودند. این بارنیز باامید خوشبینانه و با فراغ بال 
در سودای فتح»پاستور« برآمده و از مدت ها قبل فعالیت های انتخاباتی 
خود را شروع و بدون داشتن دغدغه مشارکت هر روز از کاندیدای جدیدی 
رونمایی می کنند. این درحالیست که در جریان اصالحات وضعیت به گونه 
دیگری است. باتوجه به اتفاقات رخ داده در جریان انتخابات مجلس یازدهم 
در اسفند سال  ۱3۹۸ و ناکارآمدی دولت در تحقق برنامه هایش و تبعات 
ناشی از آن که تاثیرات سوئی در اقتصاد و معیشت مردم داشته منجر به سلب 
اعتماد مردم از دولت گشته و شکاف و گسست عمیقی بین اصالح طلبان 
و عقبه و بدنه اجتماعی شان )مردم( از یکسو و عملکرد نه چندان مطلوب 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان از دیگرسو شرایطی را موجب 
گشته که بعد از انتخابات ۱3۹۸ این جریان سیاسی را در رخوت و بی عملی 
فرو برده است لذا مجموعه این عوامل شرایطی را پدید آورده که باعث 
نارضایتی هایی در جامعه و در نتیجه ریزش سرمایه اجتماعی این جریان 
اصیل سیاسی گشته است و همین موضوع نیز از مباحث درون جریانی و 
مهمتر از آن بحث استراتژی مشخص برای حضور ورود به انتخابات  ۱۴۰۰از 
اصلی ترین مباحثی است که اصالح طلبان با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت آسیب شناسی علل و عوامل ناکامی 
در انتخابات گذشته و بررسی راهکارهای ممکن و سهل الوصول درنهایت 
مناسب ترین مولفه و راهکار جهت ورود به انتخابات پیش رو در شرایط فعلی 
انتخابات حزبی است که به همین منظور بزرگان احزاب و عقالی اصالحات 
مصمم به اجرای آن شده اندتا با ایجاد تغییر و تحوالت درون ساختاری با 
ایجاد طرحی به نام »نهاد اجماع ساز « که مرکب از مدیران 3۲حزب عضو 
شورای هماهنگی اصالح طلبان به عالوه ۵ تا۱۵عضو حقیقی را جایگزین 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نموده و پس از مشورت و کسب 
نظر رئیس دولت اصالحات درخصوص شخصیت های حقیقی و مشخص 
نمودن آنها گام های بعدی برداشته شود. بنابراین می توان گفت که نخستین 
گام اصالح طلبان برای ورود به عرصه انتخابات با تعیین اسامی و اعالم 
موجودیت »نهاد اجماع ساز« برداشته خواهد شد.تهیه و تنظیم مانیفست 
انتخاباتی توسط »نهاد اجماع ساز« گام بعدی اصالح طلبان است که باید 
ضرورتا و بدون فرصت سوزی و فوت وقت برداشته شود. نگارنده بر این 
اعتقادم پس از این دومرحله آخرین و شاید اصلی و ضروری ترین گام برای 
ورود به ماراتن انتخابات بررسی و شناسایی  کاندیداهای انتخاباتی از بین 
اصالح طلبان اصیل و شناسنامه دار بالقوه اصالح طلب می باشد. لذا پس ازسه 
مرحله یا سه گام پیش گفته وظیفه اصلی اصالح طلبان در»نهاد اجماع ساز« 
شروع می شود . حال روی سخن نگارنده در نوشتار حاضر در گام سوم 
متمرکز می شود و آنهم این است که اعضای  این نهاد با مدنظر قراردادن 
این نکته که »مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود« در انتخاب کاندیدا 
یا کاندیداهای اصلی اوال: اصل را بر اصالح طلب واقعی و شناسنامه دار 
بودن گذاشته و چون انتخابات های ۹۲و۹۶ از کاندیدای »ائتالفی« که 
موجب ضربه به جریان اصالحات و رویگردانی مردم از این جریان گردید به 
جدپرهیز نمایند. ثانیا: گزینه هایی انتخاب شوند که تمامی اعضا بر روی آن 
اجماع نموده و از طرفی امیدواری بیشتری هم برای عبور از فیلتر شورای 
نگهبان وجود داشته باشد. ثالثا: با مدنظر قراردادن انتخابات سال ۱3۸۴از 
تعدد کاندیدا به جهت پراکندگی آراء ضرورتا اجتناب گردد. به نظر می رسد 
درصورت رعایت این موارد و تالش در اقناع و کسب رضایت بدنه اجتماعی 
اصالحات)مردم( به ویژه آرای خاکستری در راستای حضور و مشارکت 
حداکثری در پای صندوق های رای امید به پیروزی مجدد و کسب جواز 
ورود به پاستور در خرداد ۱۴۰۰قریب به یقین خواهد بود. درغیراین صورت 
جناح رقیب به مانند انتخابات مجلس با رای حداقلی قوه مجریه را هم 

تصاحب خواهند نمود.

اصالح طلبان، وظیفه »نهاد اجماع ساز«

محمدعلی خالق نژاد
کنشگر سیاسی اصالح طلب

آرمان ملی - علیرضا پورحسین: بر اساس باور بسیاری از کارشناسان یکی  از مهم  ترین پیامدهای  حادثه  ششم ژانویه 2021 در ساختمان کنگره  ایاالت  متحده و سقوط اعتبار دونالد  ترامپ  در  
واپسین  روزهای  حضورش در  کاخ  سفید، دور  شدن خطر  جنگ از منطقه خلیج  فارس بود. این خطر اگرچه هنوز خیلی دور نیست اما به کاهش فشارهای روانی مربوط به احتمال بروز آن انجامیده 
است. آرامش روانی ایجاد شده اما به معنای کم شدن فشارهایی نیست که ایران در سه  سال گذشته آن را به دلیل تحریم  ها تحمل می کند. سیاست  تهران در همه  سال  هایی  که دولت  ترامپ کوشید 
برمدار  عصبی ایران بتازد صبر استراتژیک بود. شاید بتوان یکی از محصوالت این سیاست راهبردی را همان فرسودگی اقتدار ترامپ دانست که می  شد دامنه آن را تا درون خاک ایاالت  متحده 
پیش بینی کرد. با این حال اوضاع آنگونه نیست که سایه ترامپ را بر آینده رویکرد کاخ سفید در قبال تهران نادیده گرفت . رویکردی که در روزهای آینده بسیاری از ابعاد آن مشخص می شود. در 

راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت و گویی با جالل خوش چهره، کارشناس مسائل سیاسی داشته است که در ادامه می خوانید.
  اساسا در این روزهای سرنوشت ساز ایران باید چگونه 

عمل کند؟
ایران باید موقعیت سازی های جدیدی از این پس داشته باشد و 
در عرصه سیاست خارجی فعال تر ظاهر شود. نباید به یک دو قطبی 
که در داخل برخی قصد ایجاد آن را دارند تن داد و وقت خود را در 
آن هدر کرد، زیرا برخی به جای منافع ملی به دنبال منافع حزبی 
هستند و ایران عالوه بر اینکه نباید در دام پاپوش های خارجی 
بیفتد باید مراقب این حوزه در داخل باشد تا بتواند مسیر صحیح 
را برای بازگشت به ثبات طی کند. بایدن میراث  دار آنچه خواهد 
بود که ترامپ در خاورمیانه و به  ویژه منطقه خلیج  فارس از خود 
به  جا می  گذارد. سیاست دولت  آینده ایاالت  متحده ادامه سیاست 

 تیم  باراک  اوباما هم  نخواهد  بود.  اگرچه 
چهره های کلیدی دولت او از راس تا بدنه 
در آن حضور دارند. جک سالیوان نامزد 
مشاور امنیت ملی بایدن که در توافق 
جامع  هسته  ای سال ۲۰۱۵ میالدی نقش 
فعالی داشت، در باره چگونگی بازگشت 
واشنگتن به برجام اظهار کرده  است که 
بایدن گفته که اگر ایران به تعهدات خود 
در توافق هسته ای عمل کند، به صورتی که 
برنامه هسته  ای آن دیگر بار محدود و زیر 
کنترل باشد، ما هم به توافق  باز خواهیم  
گشت  اما چنین گامی باید مبنای مذاکرات 
بعدی باشد. برنامه دفاعی ایران هم در 
هر مذاکره ای پس از بازگشت واشنگتن 
و تهران به توافق هسته ای باید روی میز 
باشد. این موارد به نظر می رسد کار را تا 
حدودی سخت خواهد کرد و ایران باید 
بتواند با یک تیم دیپلماسی قوی این موانع 

را نیز پشت سر بگذارد.
  با توجه به صحبت های چند روز اخیر برخی اطرافیان 

بایدن، آیا باید از برطرف شدن سریع تحریم ها ناامید شد؟
نمی توان رغبت بایدن برای بازگشت به برجام را بدون پیش 
شرط قلمداد کرد. قطعا هم انگیزه برای احیای برجام دارد و 
هم رایزنی هایی خواهد کرد. همانگونه که اروپاییان در ماه های 
اخیر چنین گفته اند که به رغم انتقادهایی که به ترامپ دارند اما 
مایلند  نتایج سیاست فشار حداکثری او را ابزاری برای چانه زنی با 
تهران کنند. البته مهم  ترین ایراد تیم بایدن و دولت  های اروپایی 
به سیاست های ترامپ، ناتوانی او در تسلیم کردن تهران در برابر 
خواست  های واشنگتن بود. از این  رو پیش  بینی پذیر است که 
دولت آینده ایاالت متحده که حاال کنترل مجالس نمایندگان و 
سنای این کشور را به همراه حمایت شریکان اروپایی با خود دارد، 
شرایط سخت  تری را مقابل تهران به  وجود آورد. این شرایط از آن رو 
سخت می  شود که با افزودن موارد اختالفی با تهران از جمله برنامه 
دفاعی، نفوذ منطقه ای و حقوق بشر، گاه به نظر می آید اهمیت  
توافق  هسته ای اکنون مرتبه ای پایین تر از دیگر اختالفات قرار 
گرفته است.  عالوه  بر این، آرایش جدید ژئوپلیتیک منطقه امکان 
افزایش فشارها به تهران را می  افزاید. این در حالی است که تهران 
نیز به تناسب پیچیده تر شدن اوضاع، قوانینی را در مجلس تصویب 
کرده که  با زگشت به برجام را مشروط می کند. این قوانین حاوی 

ضرب  االجل هایی است که دولت را موظف به  اقدام واکنشی در برابر 
استمرار تحریم ها می کند. ترتیب اوضاع به  گونه  ای آرایش یافته که 
نمی توان برون رفت از آن را در آینده نزدیک پیش بینی کرد مگر 
ایجاد بستری که قادر باشد زمینه توافق برای گفت  و گوهای آینده 
را فراهم کند. حادثه اشغال کاخ کنگره آمریکا و سقوط اعتبار ترامپ 
اگرچه خطر فوری جنگ و یا باال گرفتن غیر قابل کنترل تنش ها را 
از منطقه دور کرد اما تنش زدایی در روابط ایران با آمریکا و به تبع آن 
اروپا هنوز تا حدودی دور از دسترس است اما در مجموع وضعیت 

آرام تر خواهد شد.
  طرح مجلس برای کاهش تحریم ها آیا واقعا منجر به این 

امر خواهد شد؟
طرح اخیر مجلسیان که در پی طرح 
پیشین آنان با عنوان طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم  ها به هیأت رئیسه این 
نهاد ارائه و متن آن انتشار یافته، همچنین 
دولت را ملزم به اتخاذ ترتیباتی کرده  که 
نابودی رژیم صهیونیستی را تا سال ۱۴۲۰ 
تسهیل کند. طرح پیشین مجلس که ۹ آذر 
ماه گذشته تصویب شد، دولت و سازمان 
انرژی اتمی را مکلف کرد که در سه ماه 
آتی عملیات نصب، تزریق گاز، غنی  سازی 
و ذخیره سازی مواد را با درجه غنای مورد 
IR- نیاز با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین

۲m آغاز کند. همچنین در مدت یاد شده 

عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با 
ماشین  های IR۶ را با حداقل ۱۶۴ ماشین 
از این نوع آغاز و آن را در یک  سال به هزار 
دستگاه ماشین توسعه دهد. دولت در قانون 
یاد شده موظف است بر اساس بندهای 3۶ 
و 3۷ برجام، در دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی 
فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند. عالوه بر این ها 
دولت موظف شده ساالنه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم 
با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند. نکته مهم 
در قانون مصوب طرح راهبردی و طرح ۱۶ ماده  ای اخیر مجلس، 
تهدید استنکاف کنندگان از اجرای این طرح  ها به تعقیب قضائی 
است. در واقع مجلس مخاطب خود را دولت دانسته که به زعم آن 
با چنین رویکردی هم  سویی ندارد. از این رو تهدید قضایی پشت 
 بند طرح های مجلس یازدهم قرار گرفته است. پرسش این است که 
آیا طرح هایی این چنینی به کاهش مشکالت سیاست خارجی و یا 
لغو تحریم  ها می  انجامد؟ پاسخ بسیاری در این رابطه خیر است و 
به نظر می رسد این طرح نقص هایی دارد و به خوبی چکش کاری 

نشده است.
 آیا این فرصت نیز می تواند به وجود آید تا ایران خسارت 
بدقولی ترامپ را دریافت کند یا باید بر روی موارد دیگری 

تمرکز کند؟
پیگیری خسارت خروج آمریکا از برجام بسیار طوالنی است و 
روحانی درست می  گوید اما او بازهم می خواهد تمام تخم مرغ  هایش 
را در سبد برجام بگذارد. اگر قرار است به برجام برگردیم، پیش  شرط  
هایی که قرار است بگذاریم و اعالم خسارت کنیم، غیرمنطقی است 
و واقعی با توجه به شرایط نیست. زیرا پیگیری این خسارت  ها بسیار 

طوالنی و بی  نتیجه خواهد بود. زیرا اگر شرط بگذاریم، این شرط  ها را 
نه اروپا می  پذیرد و نه آمریکا آن ها را اجرایی می کند. این اقدام بیشتر 
به  نوعی بهانه  تراشی است اما در نقد این گفت و گو می توان گفت 
که روحانی همچنان می  خواهد تمام تخم  مرغ های خود را در سبد 
برجام بگذارد و این می  تواند پاشنه آشیل دولت و حتی کشور باشد. 
درگذشته نیز شاهد بودیم زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج 
شد، ظرفیت کشورهای دیگر در حفظ برجام بسیار محدود بود و ما 
نیز بسیار آسیب  پذیر شدیم. بنابراین درست نیست که دوباره تمام 
تخم مرغ های خود را در سبد برجام بگذاریم. نکته بعدی این است 
که روحانی با قطعیت و خوش  بینی مفرط نسبت به رفع تحریم ها در 
آینده ای نزدیک صحبت می کند و معتقد است که به شرایط عادی 
باز می گردیم اما من این مسأله را بعید می دانم خیلی زود رقم بخورد 
زیرا هم اختالفات داخلی و نگرش های مختلفی نسبت به این مسأله 
وجود دارد و هم اینکه دولت بایدن دستاوردهایی که دولت ترامپ در 
اعمال فشار حداکثری علیه ایران و حتی تأثیرات منطقه ای که داشت 
را از دست نمی دهد. من احتمال می دهم دولت بایدن همچنان 
سیاست ترامپ را با لحنی آرام تر دنبال کند و نهایتا چند تحریم 
محدود را بردارد. اکنون وضعیت جو بایدن دشوارتر شده است. زیرا 
دولت او توان قدرت اجماع سازی بین خود متحدان اروپایی و حتی 
چین و روسیه را نیز می تواند با خود داشته باشد. درنتیجه این نوع 
خوش بینی کمی غیر واقعی و به  نوعی القای امید سختی به افکار 
عمومی جامعه است که در بستر واقعیت گام بر نمی دارد. برای این 
اظهارات باید مختصات وضعیت فعلی را در نظر گرفت. عالوه بر اینکه 

باید امید داشت، باید بدانیم مسیر سختی نیز در پیش است.
 در صورتی که قرار نباشد تمام اتکای کشور به برجام 
باشد، با چه راهکارهای دیگری می توان مشکالت کشور 

را حل کرد؟
متاسفانه امروز اصلی  ترین مباحث امنیتی کشور در گرو 
رقابت  های جناحی قرار گرفته و جناح های سیاسی بر اساس منافع 
خود رفتار می کنند و ضرورت دارد این نگاه و رویه تغییر کند. امروز 
لوایح مبارزه با پولشویی به ویژه FATF از جمله مباحثی است که 
درگیر رقابت های سیاسی شده است. رئیس جمهور بارها تاکید کرد، 
کسانی که با لوایح مبارزه با پولشویی و FATF مخالفت می کنند 
باید مسئولیت اخالقی، سیاسی و ملی تصویب نشدن آن را بپذیرند. 
روزانه چندین نفر در کشور قربانی ویروس کرونا می شوند و ایران 
نمی تواند به دلیل موانع بانکی موجود، واکسن بیماری کرونا را به 
کشور وارد کند و حتی پول های بلوکه شده خود را از برخی کشورها 
 FATF پس گیرد. در حال حاضر تنها دو کشور ایران و کره شمالی
و لوایح چهارگانه را نپذیرفته اند. توجیه مخالفان FATF برای 
افکار عمومی قابل قبول نیست. نه تنها سرنوشت لوایح چهارگانه 
بلکه عاقبت برجام نیز درگیر منافع جناحی شده است. در حالی که 
ماه های پایانی عمر دولت جز حیاتی  ترین فرصت  های اجرایی است 
اما به نظر می  رسد به دلیل نزدیکی انتخابات ۱۴۰۰، بررسی لوایح 
در کوتاه مدت به نتیجه ای نخواهد رسید. زیرا قربانی درگیری های 
جناحی شده است. به رغم مخالفت برخی اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بررسی و تصویب لوایح مبارزه با پولشویی، سرانجام 
مجمع به تصویب FATF تن می  دهد اما زمانی که فرصت ها و 
امتیازها از دست رفته و مانند نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است. 
باید در تمامی موارد ملی این نگاه های جناحی را کنار گذاشت تا 

بتوانیم در روزهای سخت بهتر عمل کنیم.

    اصول ملی را نباید با نگاه جناحی بررسی کرد
    رفتار و سیاست بایدن مالیم تر است

  جالل خوش چهره در گفت و گو با » آرمان ملی«:

 سیاست خارجی 
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گزارش
آرمان ملی- امید کاجیان: اظهارات اخیر غالمعلی 
حدادعادل در همایش روسا و دبیران استان های شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی حاوی مطالبی است که بار 
دیگر نگاه و منافع حزبی- جناحی جریان اصولگرا را به نمایش 
می گذارد. حدادعادل که به عنوان رئیس شانا نیز شناخته 
می شود و البته خود همواره در انتخابات گوناگون به عنوان 
یکی از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری مطرح است، اکنون 
با نگرانی از تغییراتی که شاید در آینده به نفع بهبود اقتصادی 
- البته نسبت به آنچه در حالت فعلی شاهد هستیم – ایجاد 
شود، او از کاهش احتمالی قیمت دالر و... دلواپس است و 
گفته: »معلوم نیست در ماه های بهمن و اسفند و فروردین و 
اردیبهشت و خرداد چه اتفاق هایی بیفتد و پیوست تبلیغاتی 
دشمن با افکار عمومی چه بکند، مسلما نظام سلطه راضی 
نیست که ما در انتخابات ۱400 دولتی از جنس مجلس 
داشته باشیم. بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را 
بدهند یا با معادالت پولی  و  مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه 
پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند.«حدادعادل 
در این اظهارات هراس خود و هم پیمانانش از کاهش بهای ارز 
و سکه را مخفی نمی کند و البته که جریان رقیب خود را نیز 
وابسته به نظام سلطه توصیف کرده است. اظهارات حدادعادل 
معنایی جز این ندارد که او و هم مسلکانش آرزو دارند تا روند 
افزایش قیمت ها تداوم بیابد تا از آن به سود خود بهره جویند؛ 
موضوعی که باید نماد عدم توجه و اهمیت این جریان به حال 

و روز امروز مردم باشد و البته بیانگر نگاه یکسویه آنها در 
تصاحب قدرت به هر قیمتی است. از همین رو بیم آن می رود 
تا این جریان در راستای ادامه دار کردن وضعیت بغرنج امروز 
اقتصاد و سیاست کشور و چه بسا تشدید آن یا حتی ایجاد 
موانعی برای جلوگیری هرچند اندک از قیمت ارز و سکه و 
... هر آنچه از توانش برمی آید انجام دهد. بسیاری معتقدند 
اتفاقاتی که در مجلس یازدهم در راستای طرح های برجامی 
می افتد مثل آنچه امروز دولت را مجاب کرده تا از سویی 
غنی سازی ۲0 درصد را کلید بزند و از طرفی دیگر، زمینه های 
خروج از پروتکل الحاقی را فراهم کند، نیز از این بابت است. 
مجلس یازدهم درست در روزهایی که بایدن قرار بود بر سر 
کار بیاید؛ بایدنی که بارها موضوع بازگشت آمریکا به برجام را 
مطرح کرده، دست به کار شد تا از دو طریق مانع بهبود اوضاع و 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور یا حتی بازگشت به شرایط 

برجام تا قبل از انتخابات ۱400 شود. چرا که این موضوع را 
به زیان اصولگرایان می دانند. از همین رو درست در زمانی که 
نتایج رای گیری آمریکا مشخص و بایدن در آن پیروز شد، تیم 
اصولگرایان دو استراتژی را پیش گرفت؛ نخست اینکه وقتی 
کسانی مانند محمدباقر قالیباف گفتند که راه حل مشکالت 
مردم از پاستور و میرداماد می گذرد و نه میشیگان و آریزونا. 
این بدان معنا بود که جریان اصولگرا با مشخص شدن پیروزی 
بایدن، تالش دارد دلیل مشکالت کنونی را صرفا دولت 
بنامد و نقش تحریم ها، ترامپ و البته باقی نهادهای داخلی 
مشکل آفرین کشور را ندید بگیرد. رویکرد دوم اصولگرایان 
این بود که حتی با آمدن دموکرات های آمریکا بر سرکار، 
تالش شود تا بر التهابات افزوده شده و در این راستا اقداماتی 
صورت بگیرد که نه تنها بایدن را از بازگشت به برجام منصرف 
کند، بلکه سایر دولت ها را نیز همین طور . تالش مجلس 

یازدهم برای خروج از  NPTو امروز طرحی که در آن مباحثی 
مانند عدم اجازه ورود به بازرسان آژانس برای بازدید از 
ایران مطرح شده است و همین طور عملی شدن غنی سازی 
۲0درصدی اورانیوم که پیشتر واکنش دولت را نیز به همراه 

داشت از جمله این موارد است.
  حق را باید کی داد؟

این بار اما سخنان حدادعادل را که بار دیگر نگرانی جریان 
اصولگرا را از اینکه مبادا در چند ماه باقیمانده به پایان دولت 
روحانی اندکی اوضاع نسبت به امروز بهتر شود به نمایش 
می گذارد، باید دلیلی بر کارشکنی های اخیر محافظه کاران و 
سعی آنها برای بدتر شدن شرایط ایران دانست؛ موضوعی که 
قطعا بیانگر توجه اصولکرایان به منافع ملی یا مردم نیست و 
تنها در آن سود شخصی و جناحی دیده می شود. اظهارات این 
چهره اصولگرا در حالی مطرح می شود که اصولگرایان طی 

ماه های اخیر نشان دادند که بر سر قدرت حتی با خود نیز به 
صورت علنی به مجادله می پردازند. درگیری میان میرسلیم و 
قالیباف -که هردو در دوره گذشته نیز نامزد ریاست جمهوری 
هم بودند- در مجلس بر سر رشوه ۶5میلیارد تومانی که 
میرسلیم معتقد است به یکی از نمایندگان مجلس دهم داده 
شده تا موضوع فساد در شهرداری دوره قالیباف بررسی نشود، 
جدال میان حدادعادل و پرویز فتاح دو تن دیگر از نامزدهای 
بالقوه ریاست جمهوری بر سر مدرسه فرهنگ -حدادعادل- و 
اینکه زمین های آن مدارس برای بنیاد مستضعفان است، 
اینکه احزابی مثل موتلفه اعالم کردند برای ریاست جمهوری، 
نامزدی جدای از اصولگرایان معرفی خواهند کرد، اینکه 
جبهه پایداری جریان اصولگرایی کنونی را ناکارآمد می داند، 
همه و همه بیانگر وضعیت نابسامان این جریان در درون خود 
نیز هست. همه اینها در حالی است که عمال با فوت آیت ا... 
مصباح یزدی درست چند روز بعد از درگذشت آیت ا... محمد 
یزدی، اصولگرایان رهبران معنوی خود را نیز از دست داده اند 
و این موضوع می تواند بیش از گذشته به این جبهه صدمه 
بزند. حال آنکه در چنین شرایطی ظاهر اصولگرایان از جمله 
حدادعادل نگران کم شدن قیمت ارز و سکه نیز هستند تا 
نکند در انتخابات آتی علیه شان تمام شود. با این اوصاف اگر 
آن طور که حدادعادل می گوید نظام سلطه می خواهد تا او و 
جریانش در انتخابات ۱400 پیروز نباشند، شاید باید حق را 

به نظام سلطه داد.

نگرانی حداد عادل از کاهش قیمت ارز و سکه در آینده 

ما هم از سكه می افتیم!
  نظام سلطه راضی نیست ما در انتخابات 1۴00دولتی از جنس مجلس داشته باشیم

منبع: ایمنا

کرونا چه تاثیری روی پوست و مو می گذارد؟ 
اصلی ترین عالمت ابتال  به کووید 19 بروز مشکالت تنفسی است، اما شواهد حاکی است ویروس کرونا 

مستقیم و غیرمستقیم بر پوست اثر می گذارد این بیماری بر پوست و موی انسان تاثیر منفی بسیاری دارد.
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الیحه حمایت از زنان در برابر 

خشونت 
آرمان ملی: معاون امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهوری از ارسال الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر 
داد. معصومه ابتکار در حســاب توئیتری خود 
نوشت: رئیس جمهوری روحانی، الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را برای 
انجام تشــریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد. 
حاال مجلس یازدهــم می تواند توفیق تصویب 

این الیحه مهم را داشته باشد.

برخورد پلیس با صنایع آالینده
ایسنا: رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد که 
پلیس با تمام توان در بحــث مقابله با آلودگی 
هوا در تهران پای کار آمده است. سردار حسین 
رحیمی درباره اینکه آیا پلیس برخوردی هم با 
صنایع آالینده و فعالیت های منجر به افزایش 
آلودگی هوا داشته یا خیر اظهارکرد: در این مورد 
به ما چیزی ابالغ نشده است که بخواهیم با آن 
برخورد کنیم، اما اگر الزم باشد و از ما بخواهند، 
پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضائی آن را اجرا 

خواهد کرد و این آمادگی وجود دارد.

برف و باران در 13 استان
آرمان ملی: مدیرکل پیش بینی و هشــدار 
سریع سازمان از بارش برف و باران در برخی مناطق 
کشور خبر داد و گفت: طی امروز )۲۷ دی( نیز در 
بعضی از استان های غرب کشور از جمله کرمانشاه، 
لرستان و ایالم بارش پراکنده دور از انتظار نیست. 
صادق ضیاییان افزود: در روز یکشــنبه )۲۸ دی( 
در برخی نقاط اســتان های واقع در غرب کشور از 
جمله کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان، ایالم، 
ارتفاعات زاگرس مرکزی و دامنه های البرز مرکزی 
بارش برف و باران پیش بینی می شود. دوشنبه نیز 
در برخی نقاط اســتان های واقع در شمال غرب و 

برخی استان های غرب کشور ادامه دارد.

ادامه آنفلوآنزای پرندگان  
آرمان ملی: معاون بهداشــتی و پیشگیری 
سازمان دامپزشکی اعالم کرد تاکنون آنفلوآنزای 
پرندگان در ۱3 کانون گزارش شــده اســت و در 
مجموع، معدوم ســازی طیور به شش هزار قطعه 
رسیده اســت. او افزود امیدوار اســت مرغداران  
پنهان کاری نکنند چرا که تاخیر یک روزه در اعالم 
گزارش، واحد های صنعتی را دچار مشکل می کند.

تهران همچنان آلوده 
آرمان ملی: تهران از ابتدای ســال همزمان با 
شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۲ روز هوای قابل 
قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس 
جامعه و ۱۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته 
است. شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 
۱33 قرار گرفته و هوای تهران همچنان آلوده است. 
این در حالی اســت که در مدت مشــابه سال قبل، 
پایتخت ۲۵ روز هوای پــاک، ۲۰۷ روز هوای قابل 
قبول، ۶۴ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس 

و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

شمال و جریمه یک میلیونی 
ایســنا: معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور ناجا اعالم کرد که سفر به شهرهای 
دارای وضعیت قرمــز و نارنجی ممنوع اســت. 
ســرهنگ عین اهلل جهانی با بیان اینکه  بر اساس 
آخرین ابالغ، تردد بین شهرهای زرد به زرد، زرد به 
آبی و آبی به زرد نیازی به مجوز تردد ندارد، گفت: 
اما همچنان محدودیت ها برای ورود به شهرهای 
قرمز و نارنجی و خروج از آنها با شرایط گفته شده، 
وجود دارد. مبلغ جریمه یک میلیون تومان برای 
شهرهای دارای وضعیت قرمز و نیم میلیون تومان 

برای شهرهای دارای وضعیت نارنجی است.

ساخت پالسکو تا 1۴۰۰ 
آرمان ملی: رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید 
از پروژه پالســکو گفت: تا ســه ماه دیگر احداث 
ساختمان پالســکو به پایان می رســد و کسبه از 
اردیبهشت ماه می توانند در ساختمان مستقر شوند. 
پرویز فتاح با اشــاره به نزدیک شدن به چهارمین 
سالگرد سانحه پالسکو، افزود:  این ساختمان جدید 
در حال حاضر ۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. 
تمام ضوابط شــهرداری، نظام مهندسی و سازمان 

میراث در ساخت پالسکو رعایت شده است.

1۰۰۰ پالسکو در تهران 
آرمان ملی: معاون شهرسازی شهردار تهران از 
رونمایی پروانه ساختمان پالسکو خبر داد و گفت: 
با توجه به قرارداشتن در آستانه سانحه آتش سوزی 
و فروریختن ساختمان پالسکو هشدار می دهیم 
که بیش از هزار ساختمان در تهران با خطر جدی 
مشابه پالسکوی سابق مواجه هستند و امیدواریم 
مقاوم سازی و بازســازی آنها هرچه زودتر انجام 
شود. عبدالرضا گلپایگانی افزود: براساس بررسی 
های صورت گرفتــه بیش از هزار ســاختمان در 
تهران با خطر جدی از نظر سازه ای و ایمنی مشابه 
ساختمان سابق پالسکو مواجهه هستند و در این 
میان برخی از ساختمان های دولتی نیز قرار دارند.

معاون امور جوانان وزیر ورزش 
و جوانان گفت: چند روز گذشته در 
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی جلســه ای در خصوص وام 
تجمیعی داشتیم و قرار شد یکی دو 
هفته آینده هم جلسه تکمیلی آن را 
برگزار کنیم. محمدمهدی تندگویان 
افزود: پیرو پیشنهادی که در قالب 
وام تجمیعی ارائــه دادیم، مجلس 
نیز پیشــنویس اولیــه ای را آماده 
کرده است و در اختیار ما قرار داده 
تا به بررسی بیشــتر بپردازیم البته 
این پیشنویس در سطح صندوق ها 
و نهادهایی اســت که  بــه جوانان 
تسهیالت ارائه می دهند در حالی که 
طرح ما کلی تر و گسترده تر است به 
هر حال الزم است جلسات مشترکی 
برگزار شود تا تمام جوانب آن مورد 

سنجش قرار گیرد.

کوتـــــاه

یادداشــت

عدالت و کیفیت، دو ضلع مهم و دو شاخص اصلی در 
بررسی کارآمدی یک نظام آموزشی است به این معنا که آیا 
یک نظام آموزشی در گام نخست توانایی جذب همه کودکان 
الزم التعلیم را دارد و به طور عادالنه معلم مناسب و فضا و 
امکانات و تجهیزات برای شان فراهم می کند؟ و در گام دوم 
آیا خدمات آموزشی ارائه شده در تمام نقاط، تضمین کننده 
کیفیت مناسب است یا نه؟ بنابراین باید دید حاال که متاثر 
از شرایط کرونا توفیق اجباری نصیب نظام آموزشی ما شده 
تا آموزش غیرحضوری و مجازی و برخط را هم با جدیت 
دنبال کنند و آن را رسمیت ببخشند، این امکان می تواند 
تضمین کننده کیفیت آموزشی باشد یا نه؟ یا به عبارتی 
آموزش مجازی به عنوان آموزش جایگزین یا مکمل، کیفیت 
آموزشی را ارتقا می دهد یا اینکه کاهش می دهد؟ در نگاه اول 
این گونه به نظر می رسد که آموزش مجازی به خودی خود 
ضعف ها و محدودیت هایی دارد که نه تنها کیفیت آموزشی 
را افزایش نمی دهد، بلکه آن را کاهش هم می دهد، اما وقتی 
دقیق تر و عمیق تر می نگریم ضمن تایید این مهم که آموزش 
مجازی جایگزین آموزش حضوری نمی شود و نخواهد شد به 
عنوان آموزش مکمل بی تردید می تواند ارتقا دهنده کیفیت 
آموزشی باشد. دسترسی دانش آموزان به منابع متنوع و متکثر 
آموزشی، بهره مندی از معلمان متعدد، امکان ذخیره سازی 
و رجوع مجدد به تدریس معلمان و امکان مقایسه روش های 
مختلف و مزیت هایی از این دست که در آموزش حضوری 
کمتر دیده می شود برای دانش آموزان جستجوگر و فعال 
و عالقه مند فرصتی است تا کیفیت عملکرد تحصیلی خود 
را افزایش دهند و از سویی برای دانش آموزانی که دیرآموز 
هستند، امکان تکرار و تمرین بیشتری را فراهم می کند یا 
دانش آموزانی که به هر دلیلی نمی توانند با برنامه های ثابت و 
یکسان خودشان را هماهنگ کنند نیز این فرصت را خواهند 
داشت تا در هر روز و ساعتی از تدریس معلم استفاده کنند و 
چون خود دانش آموزان هم می توانند ارتباط و تعامل مجازی 
داشته باشند دسترسی آنها به کمک شبکه های اجتماعی 
تسهیل و تسریع شده است و این امر نیز به آنها کمک می کند 
تا فعالیت های گروهی درسی را به راحتی انجام دهند که 
بی تردید تاثیر مثبتی بر کیفیت آموزشی خواهد داشت. 
به طور کلی سامانه های اجتماعی و به طور خاص سامانه شاد 
به ویژه نسخه جدید آن که تعاملی تر شده است و امکانات 
سایر سامانه ها نیز به آن افزوده شده، بستر و فرصتی است 
برای افزایش کیفیت آموزشی تا حدی که برخی معلمان 
و دانش آموزان از این سخن به میان می آورند که حتی در 
شرایط عادی هم برای بسیاری از دروس، کالس های مجازی 
مفیدتر و موثرتر است و این واقعیت می تواند نوید دهنده 
این رویکرد باشد که با رفتن کرونا و عادی شدن شرایط 
ظرفیت آموزش مجازی بماند تا شاید بخشی از نارسایی ها 
و ناکارآمدی های نظام آموزشی سنتی و متمرکز و فرسوده 

را جبران کند.

کیفیت آموزشی در شاد 

روی خط آرمان ملی
     8876٠176                                              

قطعی برقی
  گفتید قطعی برق خانگی نداریم، از وقتی اعالم کردید 
شهرک مینو در خیابان شجاعت با قطعی برق بیش از اندازه 
مواجه شده است، با اداره برق تماس می گیریم بعد از ساعت ها 
انتظار تا پاسخگو باشند و جواب دهند که ما قطعی برق نداریم، 
مگر وسایل برقی چقدر کشش دارد با این همه قطعی برقی 
که در این شهرک انجام می شود. مسئوالن محترم لطفا به 

فکر باشید.
انصاری از قزوین

وضعیت کرونا در تهران
باتوجه به اینکه تهران از نظر شرایط کرونا به رنگ زرد در 
آمده، هنوز در صورت تردد بین شهرهای زرد پیام تخلف 
تردد از سمت پلیس راهور ناجا برای رانندگان خودرو ارسال 

می شود، لطفا مسئوالن پیگیری کنید.
یک شهروند از تهران 

آموزش و پرورش
می خواستم از مسئوالن آموزش و پرورش تقاضا کنم که 
عجوالنه تصمیم نگیرند.کمی مسئولیت پذیر بوده و این طرح 
با عجله و خطرناک بازگشایی مدارس را لغو کنند زیرا ما دیگر 

توان این همه مرگ و میر در ایران را نداریم.
سعیدی از تهران

گرانی 
قیمت ها واقعا باال رفته است من نمی توانم دیگر برای بچه هایم 
لباس بخرم. بیشتر به تامین مواد غذایی نمی رسم. فکری به حال 
کارگرها شود. مگر حقوق ما چقدر زیاد شده است که قیمت ها هر 
روز باال می رود. از مسئوالن درخواست دارم افزایش حقوق سال 

دیگر کارگران را با توجه به گرانی ها در نظر بگیرند.
احمدی از تهران

نانوایی ها
در بهارســتان زندگی می کنم. در خیابان ســی متری اصال 
نانوایی ها چیزی به عنوان کرونا نمی شناسند. با همان دست پول 
می گیرند با همان دست، نان دســت مردم می دهند فقط یک 
برگه زدند که با ماسک وارد شوید که مامورین بهداشت به آنها 
ایراد نگیرند، همین امروز خمیری که روی زمین افتاد را دوباره 
برداشته و از آن استفاده کرد. لطفا ماموران خود را برای بازرسی 

به نانوایی ها بفرستید.
حسینی از بهارستان

 فروش واکسن 
در ناصرخسرو؟

رئیس پلیس تهران بزرگ درباره 
اخبار مربوط به فروش واکسن کرونا 
در ناصرخسرو اعالم کرد: ما چنین 
چیزی در ناصرخســرو نداشتیم و 
در فضای مجازی نیز با مواردی که 
مشاهده شده است، برخورد کرده ایم. 
سردار حســین رحیمی افزود:  اگر 
قرار باشــد در فضای مجازی دارو و 
یا محصوالت بهداشــتی به فروش 
برســد، خالف قانــون و غیرقانونی 
است و دارو باید از مراجع رسمی و 
داروخانه ها تهیه شود. اگر اقدامی در 
این زمینه در فضای مجازی ببینیم 
قطعا برخورد خواهیم کرد. اگر چه 
ممکن اســت مجرمان سایبری در 
شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ 
فروش و پیش فروش واکسن کرونا 
با هدف کالهبرداری از شــهروندان 
کنند، اما درخواســت پلیس فتا از 
مردم این است که  شهروندان برای 
تهیه داروهای مورد نیاز خود به مراکز 
مجاز و داروخانه هــا مراجعه کنند، 
چراکه تنها مسیر واقعی دسترسی 
به خدمات بهداشتی و درمانی صرفاً 
مجاری قانونی اعالم شــده از سوی 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

پزشکی است.

 مدارس 
باز می شود 

وزیــر آمــوزش و پــرورش با 
بیان اینکه تمام کشــورها درصدد 
بازگشــایی مدارس خود هستند، 
شروط بازگشــایی مدارس را اعالم 
کــرد. محســن حاجــی میرزایی 
افزود: اصل بر این است که مدرسه 
باز باشــد البته با رعایت پروتکل و 
دستورالعمل های بهداشتی؛ هرزمان 
که متخصصان به این نتیجه برسند 
که در مناطقی بازگشــایی مدارس 
با تبعــات روبه رو اســت ما تبعیت 
می کنیم امــا اکنون ســتاد کرونا 
تصمیم گرفته اســت که آموزش ها 
حضوری باشد اما با الزاماتی همراه 
باشــد. وزیر آموزش و پــرورش به 
شروط بازگشایی مدارس اشاره کرد 
و گفت: مدارس باید در تمام مناطق 
به جز مناطق قرمز باز باشند و کادر 
اداری و اجرایی در مدرســه حضور 
داشته باشــند اگر به دنبال مدرسه 
محوری هستیم زمانش اکنون است. 
دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی 
باید به مدرسه بروند و حداکثر باید 

۱۰ نفر در کالس باشند.  در این بین بســیاری از کارشناســان به عادی 
انگاری مردم و مدیران در روزهایی که ممکن است 
که کشــور با موج چهارم کرونا روبه رو شود و هنوز 
واکسن قطعی در دنیا ساخته نشــده، ابراز نگرانی 
می کنند و توصیف وزیر بهداشت از شرایط این روزها 
، بهترین مثال می تواند باشــد، نمکی برای شرایط 
این روزها »جنگ احد« را مثــال زده و درحالی که 
مسلمانان فکر می کردند که بر دشمن پیروز شده اند، 
جنگ را رها کردند و دشمن از این غفلت آنها نهایت 
بهره را برد و شکست سنگینی را بر مسلمانان تحمیل 
نمود. باالترین مقام بهداشتی و درمانی کشور بر این 
باور است که »عمده ترین دلیل شکست مسلمانان 
در جنگ احد، مغرور شدن به پیروزی بود تا جایی 
که پیامبر اســالم را تا حمراءاالسد تعقیب کردند و 
آنجا دوباره لشکر آرایی جدیدی شد. عین آن اتفاق 
در شرایط کنونی که این دستاورد بزرگ ملی را در 
کاهش آمار کرونا  کسب کرده ایم می تواند برای ما 
نیز رخ دهد.« در این شرایط بد نیست به آمار شیوع 
کرونا اشاره  داشته باشیم که روزانه بیش از ۸۰ خانوار 
در کشور داغدار می شوند. طبق آخرین آمار وزارت 
بهداشت از پنج شنبه )۲۵ دی( تا جمعه )۲۶ دی( 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۴۸۵ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند. 
۸3 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند. با 
احتساب این آمار تا کنون یک میلیون و 3۱۸ هزار و 
۲۹۵ نفر به کرونا مبتال شده و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۵۶ هزار و ۶۲۱ نفر رسید. ۴۴۱۵ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
 موج چهارم آرام آرام می رسد؟ 

وضعیت قرمز کرونا در مازندران در حال تشدید 
اســت و پس از دو هفته  که پنج  شهر این استان در 
وضعیت قرمز بودند، با اضافه شــدن ۵ شهر دیگر، 
این عدد به ۱۰ شهر رسیده اســت. روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرده است در 
حال حاضر، نکا، ساری، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، 
بابل، فریدونکنار، آمل، تنکابن و رامسر در وضعیت 
قرمز کرونا قرار دارند. همچنین جواد آقازاده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی، از افزایش 
شمار بیماران مبتال به کرونا در این استان خبر داد 
و گفت که »در روز گذشته 3۰3 بیمار جدید کرونا 
در این استان ثبت شد که بیشــترین تعداد روزانه 
بیماران کرونا طی سه هفته گذشــته است.« این 
درحالی است که فرمانده مبارزه با کرونا در تهران از 
افزایش نسبی شمار مبتالیان به کرونا در این استان 
خبر می دهد. علیرضا زالی با ارائه آمار معتقد است که 
»برای اولین بار در طول روزهای اخیر تعداد بیماران 
بستری جدید کرونایی در تهران از مرز 3۰۰ گذشت 
و به 3۰۹ نفر رســید که ۱3۱ نفر آنــان در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شــدند. وی همچنین از 
مراجعه ۱۹۷۰ بیمار سرپایی به بخش های درمانی 
در شبانه روز گذشته در تهران خبر داد که نسبت به 
روز قبل ۶.۷  درصد افزایش داشته است.« به گفته 
وی این خیز آماری ممکن است یک موج گذرا باشد 
ولی  اگر در ۴۸ ساعت آتی همین روند افزایشی ادامه 

یابد می تواند زنگ خطر جدی برای تهران باشد.
نگرانی های ســتاد ملی مقابله با کرونا در خیز 
موج جدید طی ماه های بهمن و اسفند، نیز از زبان 
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد. 
درجایی که علیرضا رئیسی، به همه شهروندان تاکید 
کرده که باید بدانند که این ویروس به هیچ عنوان 
نه از بین رفته و نه ضعیف شــده است. وی با تاکید 
و هشدار نســبت به اینکه در صورت رعایت نکردن 
پروتکل ها ممکن است شاهد خیز دوباره کرونا در 
ماه های بهمن و اسفند باشــیم، گفت: »هموطنان 
باید بدانند که در هر موج کرونــا تعداد فوتی های 
کرونا ۱۵ هزار نفر بیشتر از حالت عادی شیوع این 
بیماری است.با این تفاسیر رعایت پروتکل ها و پرهیز 

از عادی انگاری این بیماری بر همگان واجب است.«
 مخالفت و موافقت دو وزیر 

در این بین اجتماع فاطمیون در جنوب تهران 
همزمان با سالروز شــهادت حضرت فاطمه )س( 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود. 
بنابراین گزارش، با هدف هویت بخشــی سیمای 
بصری؛ پرچم مشکی، پوستر و بنرهای تبلیغاتی با 
موضوع ایام فاطمیه تهیه و در معابر و ساختمان های 
منطقه نصب شده است. همچنین با کاهش شیوع 
کرونا دربهای حرم حضرت عبدالعظیم )ع( از روز 
شنبه ۲۷ دی ماه از ســاعت ۷ صبح تا ۲3 برروی 
مردم باز می شــود. چندی پیش نیز وزیر آموزش 
و پرورش از آغاز آموزش حضــوری مدارس از اول 
بهمن ماه ۹۹ با حفظ دستورالعمل های بهداشتی 
برای برخی مقاطــع و مدارس خبــر داد، اما این 
تصمیم وزارت آموزش و پرورش در شــرایطی که 
کمتر از چند ماه به پایان ســال تحصیلی ۱3۹۹- 
۱۴۰۰ باقی مانده با واکنش های زیادی همراه بوده 
است. در این بین حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کمیته 
علمی اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا در یادداشتی 
نوشت: »معلوم نیست مستند جناب وزیر آموزش 
و پرورش مبنی بر اینکه بازگشایی مدارس در این 
مقطع تاثیر تعیین کننده ای بر شیوع کرونا ندارد، 
چیست؟« همچنین وزیر بهداشت نیز به تصمیم 
همکارش در کابینه دولت، اعتراض کرد و مخالفت 
خود را با بازگشایی مدارس اعالم کرد. همان طور که 
سعید نمکی گفته است: » در حال حاضر مخالف 
بازگشایی مدارس هســتیم. نگرانیم که دوباره با 
عادی انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم. 
اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید 
کرونا در کشور شاید بیشتر باشــد و نیروهای ما 
ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی 

جدید را نداشته باشند.«

آرمان ملی- منیره چگینی:  ظاهرا برای بسیاری از مردم، کرونا دیگر تمام شده و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند. جامعه امروز ایران فقط از شرایط 
شیوع کرونا، ماسک زدن مردم را تجربه می کند که در سال های گذشته نیز به دلیل آلودگی هوای کالنشهرها در این فصل، زدن ماسک امری عادی 
بوده و هست. وقتی به اتفاقات چند روز اخیر که ایران بعد از پیک وحشتناک سوم که روزانه بیش از ۴۵0 نفر در آبان ماه قربانی سهل انگاری خودشان 
و دیگران می شدند؛ نگاهی می اندازیم، حاال نیز عملکرد مردم در جدی نگرفتن هشدارها و رعایت پروتکل های بهداشتی، ما را به یاد کاهش آمار در 
اردیبهشت و خرداد می اندازد. در این بین وزیر بهداشت تایید کرده که »موارد سرپایی در حال افزایش است و این یک اعالن و هشدار برای یک خیز 
جدید در بهمن و اسفندماه می تواند باشد.« مردمی که در چند روز گذشته بدون توجه به آمارها، به شهرهای شمالی هجوم بردند و شلوغی بازار تهران 
و وسایل حمل نقل عمومی و... کمترین نشانی از احساس خطر آنها ندارد. البته ظاهرا مدیران ارشد کشور نیز از افکار مردم تبعیت کرده و مانند آنها 
فکر و عمل می کنند و برای عملکرد آنها در چند وقت اخیر نیز می توان به مثال های پرشماری اشاره کرد، از بازگشایی دوباره مدارس در نیمه دوم سال 

تا برگزاری مراسمات سوگواری و بازگشایی مشاغل دسته 3 و ۴. 

»آرمان ملی« از واکنش ها به »طرح لغو غربالگری اجباری زایمان« گزارش می کند 

زایمان جنایت؟

با سهل انگاری های اخیر، آیا کرونا تمام شده است؟  

موج چهارم اصال منتفی نیست
   افزایش همزمان بیماران در آذربایجان غربی، تهران، شهرهای قرمز در مازندران 

     وزیر بهداشت:  شاید در بهمن و اسفندماه خیز کرونا داشته باشیم

آرمان ملی: روز پنج شــنبه، کبــری خزعلی، 
رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی زنان مدعی شد 
که مجلس شورای اسالمی غربالگری اجباری زایمان 
را لغو کرده است و این موضوع با واکنش بسیاری از 
مردم در شبکه های اجتماعی و کارشناسان روبه رو 
شد. همانطور که وی در توئیتی اعالم کرده: »عرض 
تبریک به مادران و پرســنل خدوم وزارت بهداشت 
باالخره با تالش برخی از نمایندگان انقالبی مجلس 
اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای 
غیراستاندارد و غیرمتقن علمی )که باعث قتل جنین 
می شد( برداشته شد. حاال دیگر هیچ پزشک و مادری 
مجبور به غربالگری و کشــتن جنین نیست.« این 
خبر درحالی منتشر می شود که غربالگری از طریق 
آزمایش خون و سونوگرافی، ســالمت جنین را در 
ماه های مختلف بارداری نشــان می دهــد و یکی از 
روش های تشخیص نقص های مادرزادی و آسیب های 
جنین اســت. این نوع غربالگری در کشــور از اوایل 
دهه ۸۰ آغاز شــد و در مقابل، کیانــوش جهانپور، 
سخنگوی وزارت بهداشــت ایران در رشته توییتی 
نوشــت: »غربالگری بیماری هــای ژنتیکی جنین 
هیچگاه اجباری نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت 
در این رابطه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه والدین، 
عملی شــده و البته نقش موثــری در کاهش موارد 
تولید بیماری های ژنتیکی از جمله ســندرم داون و 
... داشته و خواهد داشــت. همه در قبال جمعیت و 
ســالمت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش 
نوین بشری مســئولیم، نه یک کلمه بیش و نه یک 
کلمه کم.« در این بین بسیاری از مردم و کارشناسان 
به این تصمیم احتمالی مجلس واکنش نشان دادند و 

عباس عبدی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی 
در توئیتی در این باره نوشــت: »این سیاست منجر 
به افزایش نوزادان ســالم نمی شود، فقط معلوالن را 
زیاد می کند. وزارت بهداشت چگونه اجازه می دهد 
این بدنامی در کارنامه آنان ثبت شود؟ سیاستی که با 
زحمت فراوان تصویب شد و به راحتی لغو گردید. او 
همچنین در توئیت دیگری افزود: »اگر همه مادران 
خانه های مصادره ای در الهیه تهران داشــتند با کی 
از معلول به دنیا آمدن کودکانشــان نبود! شرم چیز 

خوبی ست اگر یافت شود.«
 هنوز مصوبه ای نداریم 

ظاهرا تنی چند از نمایندگان هنوز مایل به رایزنی 
درباره تبعات حذف غربالگری در همه سنین هستند. 
به همین منظور خبرها حاکی از این است که بحث 
و بررسی بیشــتر بین جزئیات این مصوبه هنوز بین 
نمایندگان مجلــس در جریان اســت. در حالی که 
اعالم لغو غربالگری اجباری پیش از زایمان اعتراضات 
گسترده ای را در رسانه های اجتماعی به همراه داشته، 
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: »این نهاد هنوز 
مصوبه ای در این زمینه ندارد.« شهریاری گفت: »این 
بحث ها در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده 
طرح شده که سه عضو مشترک با کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس نیز دارد، اما هنوز این مساله تصویب 
نشده اســت.« رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با 
دفاع از لغو غربالگری اجباری پیش از زایمان گفت: 
»حتی اگر این مســاله تصویب هم بشود- که هنوز 
معلوم نیست- در همه کشــور کمیته ها و تیم های 
پایش در مراکز مختلف برای مادران باردار وجود دارد 

و کماکان اگر مادر بارداری نیاز به غربالگری داشته 
باشد، دستور انجام این کار آن برای او صادر می شود.«

 پاک کردن صورت مساله 
به اعتقاد یک پزشک ، لغو »اجبار« در غربالگری 
دوران بارداری» پاک کردن صورت مســاله اســت. 
دکتر حســام الدین عالمه، عضو هیات علمی  جهاد 
دانشــگاهی گفته است: »سیاســت های تشویقی 
فرزنــدآوری و توقف دســتورالعمل های پیشــین 
پیشگیری از بارداری به معنای به مخاطره انداختن 
سالمت مادر و یا عدم غربالگری جنین و اطمینان از 
صحت نسبی جنین نیست.« وی با طرح این سوال که 
آیا نظام سالمت در قبال مادری که ریسک فاکتورهای 
تولد جنین با اختــالالت ژنتیکی از جمله ســابقه 
قبلی ناهنجاری ها را دارد، هیچگونه وظیفه مداخله 
غربالگری بر طبق استانداردهای متقن علمی ندارد؛ 
تصریح کرد: به جای لغو شرط اجبار، انتظار می رود 
نمایندگان مجلس اشــتباهاتی مانند نقص و ضعف 
پروتکل ها و یا سوءاستفاده برخی متخصصان و سایر 
نواقص موجود را برطرف کنند. دکتر عالمه با تاکید بر 
اینکه مخالفت مطلق با کاربست های صحیح تنظیم 
خانواده ریشه در بدفهمی دین و ضدیت با علم داشته 
و هیچ کمکی به رشد جمعیت مولد و موثر نمی کند، 
گفت: این مساله سبب تحمیل بار شدید مشکالت 
روانی در خانواده و اقتصادی در جامعه خواهد شــد؛ 
لذا به عنوان یک پزشک وظیفه خود می دانم نسبت 
به طرح هایی که بدون رعایت استانداردهای قطعی 
سالمت مادر و جنین، مسیری قرون وسطایی را به 
ذهن متبادر می کنند، هشدار داده و توصیه دلسوزانه 

به احترام به علم و اعتدال کنم.

    رشد جمعیت به قیمت افزایش کودکان معلول، هیچ گونه تو جیهی ندارد؟ 
    رئیس کمیسیون بهداشت: درباره لغو غربالگری اجباری هنوز مصوبه ای نداریم

محمد داوری
کارشناس آموزش و پرورش



پسماندسوزی همواره به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوای 
پایتخت مطرح بوده است و به گفته رئیس اداره محیط زیست 
انسانی استان تهران پسماندسوزی همانند سال های گذشته 
در بیشتر نقاط استان تهران انجام و باعث تشدید آلودگی هوا 
به ویژه در تهران می شود. پسماندسوزی معضلی است که در 
حاشیه شهرها رخ می دهد و در روزهای آلوده نفس کشیدن را 
برای شهروندان دشوارتر می کند و باعث تشدید آلودگی هوا در 
شرایط وارونگی دما می شود؛ آن هم در شرایطی که بر اساس 
»قانون هوای پاک« و »قانون مدیریت پسماند« پسماندسوزی 
ممنوع است. در »قانون هوای پاک« به موضوع پسماندسوزی  
پرداخته شده و در ماده ۲۰ این قانون آمده  است که » انباشت 
پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز 
یا سوزاندن آن ها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در 
معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین  شده توسط 
شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آن ها همچنین سوزاندن 
بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع 
بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع 

ماده ۱۹ »قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.«
   پسماندسوزی؛ یکی از شایع ترین تخلفات

ماه گذشته محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره 
محیط زیست استان تهران گفته بود که پسماندسوزی یکی از 
شایع ترین تخلفاتی است که طی این مدت گزارش شده است 
و نقش موثری در تشدید آلودگی هوا به ویژه در شرایط پایداری 
جوی و عدم وزش باد دارد. از این رو مقرر شد فرمانداران بیش از 
پیش معضل پسماندسوزی را پیگیری کنند و اداره  کل حفاظت 
محیط زیست استان تهران نیز پیگیر این موضوع خواهد بود. 
او همچنین خاطرنشان کرده بود که معموال افرادی که اقدام به 
پسماندسوزی می کنند، قابل شناسایی نیستند مگر اینکه حین 
این اقدام مشاهده شوند بنابراین پیشگیری و مقابله با آن کاری 

دشوار است. عزیز میکائیلی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان پردیس  نیز چندی پیش بر ضرورت فرهنگ سازی 
در زمینه پسماندسوزی تاکید کرده و گفته بود: الزم است که 
همه افراد خود را متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی و 
مسئول حفظ محیط زیست و سالمتی تک تک آحاد جامعه و 
شهروندان بدانند. پسماندسوزی معضلی است که سال گذشته 
نیز به صورت گسترده در شهرهای مختلف استان تهران رخ 
می داد و باعث تشدید آلودگی هوا می شد اما طی سال جاری 
با توجه با افزایش روزهای آلودگی هوا نسبت به سال گذشته 

مقابله با این معضل بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
   کاهش موارد پسماندسوزی

محیط زیست  حفاظت  ادارات  برخی  امسال  گرچه 
شهرستان هایی از جمله بهارستان و پاکدشت خبر از کاهش 
موارد پسماندسوزی نسبت به سال های گذشته داده اند اما 
فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران 
می گوید: معضل پسماندسوزی کما فی سابق در حاشیه بیشتر 
شهرستان های استان و نقاط مختلف استان تهران مشهود 
است که با توجه به وارونگی دما و سکون جوی، به عنوان یکی از 
کانون های آلودگی هوا  نیز محسوب می شود. به گفته او، با وجود 
اینکه برخوردهای جدی با متخلفان پسماندسوزی صورت 
می گیرد اما همچنان مانند سال های گذشته این تخلف در 
بسیاری از نقاط استان تهران توسط افراد مختلف اتفاق می افتد. 

   دالیل برخی افراد برای پسماندسوزی
وی درباره دالیل و انگیزه های برخی افراد برای اقدام به 
پسماندسوزی توضیح داد و گفت: برخی افراد به منظور 
سودجویی و منفعت طلبی اقدام به پسماندسوزی می کنند. 
درعین حال ارتزاق برخی از افراد به زباله گردی و سوزاندن 
پسماندها به امیدن یافتن بخش با ارزش پسماند گره خورده 
است.  پدیده وندالیسم و زباله گردی کودکان نیز یکی از 

پدیده های اجتماعی این حوزه تلقی می شود. متاسفانه سوزاندن 
الستیک و قطعات پالستیکی اجزای مختلف پسماندها عالوه 
بر انتشار پارامترهای متداول آالیندگی هوا، منجر به آزاد 
شدن ترکیبات خطرناک آلی و در برخی از موارد حتی دی 
اکسین ها و فوران ها نیز می شود که بیماری زایی آن ها ثابت 
شده است. رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران 
ادامه می دهد: بسیار واضح است تا زمانی که ذخیره سازی 
پسماندهای شهری به روال کنونی ادامه پیدا کند و دسترسی 
به پسماند در تمام ساعات شبانه روز برای زباله گردی فراهم 
باشد، این مشکل حل نخواهد شد. برای مرتفع شدن این 
مشکل باید شیوه ذخیره سازی و جمع آوری پسماند تغییر و 
به سمت هوشمند سازی حرکت کند. یکی دیگر از راهکارها 
ساماندهی کلیه ذینفعان به ویژه زباله گردان، تفکیک کنندگان 
و بازیافت کنندگان است چراکه این افراد از اجزای این چرخه 
محسوب می شوند و حذف آنان پاک کردن صورت مساله 
خواهد بود. انتظار می رود این موضوعات در طرح جامع مدیریت 
پسماند کالن شهر تهران و سایر شهرهای استان پیش بینی  
شود. اکبرپور در پایان گفت: برخی افراد نیز پسماندهای حاصل 
از هرس درختان را به  جای انتقال به مکانی مناسب برای دفع 
به آتش می کشند تا به خیال خود با سریع ترین روش اقدام به 
دفع آن ها کنند همچنین در برخی مناطق از شهر یا روستاها 
که خدمات دهی برای مدیریت پسماند به نحو مطلوب انجام 
نمی شود، مردم آن منطقه برای دور کردن پسماندها از پیرامون 
محل زندگی خود اقدام به آتش زدن آن ها می کنند. متاسفانه 
براساس گزارش های دریافتی طی روزهای اخیر این موضوع 
خیلی شایع بوده که پیگیری این مسائل از طرف شهرداری ها 
الزامی بوده و مکاتبات  الزم انجام شده است و در برخی از موارد 
که ترجیحا از ذکر نام خودداری می کنم، به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
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یـــادداشت
مازوت، خاموشی برق و رمزارز

این روزها که آلودگی هوا در ماراتن با کرونا، سالمت شهروندان 
کالنشهرها را به شکل جدی تهدید می کند و موضوع استفاده از مازوت 
در نیروگاه ها به بحث روز تبدیل شده است و مدیران دستگاه های متولی 
برق و گاز در اظهارنظرهایی متفاوت توجیهاتی ارائه کرده اند، اتفاق 
دیگری نیز در صدر اخبار قرار گرفته و آن خاموشی های برق است؛ 
خاموشی های پراکنده ای در کشور که به تعبیر سخنگوی صنعت برق 
ایران بدون برنامه و اراده متولیان بوده است و در افکار عمومی انگشت 
اتهام به سمت یک مصرف کننده جدید و ناشناخته نشانه رفت: مزارع 
تولید رمزارزها! در شکل گیری این تصور صحبت های گاه ضد و نقیض 
مدیران نیز بی تاثیر نبوده است، چه آنهایی که گفتند و تصحیح کردند 
و چه آنهایی که آمدند تا به قول خودشان مصرف برق این صنعت 
قانونی را توجیه کنند و آبرویی برداشته چشم آن را هم کور کردند. از 
روزهایی که برنامه خبری بیست و سی تلویزیون ذوق زده اخبار کشف 
یک کار خطرناک را پخش می کرد دیری نگذشته است، گزارش هایی 
که با وجود بدگویی از بیت کوین در عمل مردم را با رمزارزها آشنا کرد. 
این آشنایی تا آنجا پیش رفت که تب درآمد دالری به جان زرنگ های 
جامعه افتاد و برق ارزان مملکت را دود کردند تا دالر به دست آورند؛ 
دالری که در کشور در طول این سال ها رشد خارق العاده ای داشته است 
و حتی اگر قیمتش بقول مسئوالن حباب هم بوده نشان داده است که 
حبابش فلزی بوده و ترکیدنی در کارش نیست. استخراج رمزارزها که 
به ذائقه زرنگ ها خوش آمد منبع درآمد خوبی برای صنعت برق شد، 
وقتی که نشستند و برایش قانون نوشتند و هیات دولت وزارت صنعت 
و معدن تجارت را متولی صدور مجوز گذاشت و وزارت نیرو نیز حتی 
یک مجری برای تامین برق آنها منصوب کرد و نرخ برق آن را به عنوان 
نرخ برق صادراتی پیش بینی کرد. رمزارزها البته یک خاصیت دیگر 
هم دارند، برخالف دالر که پول ملی آمریکاست و اگرچه به عنوان پول 
بین المللی در سطح دنیا استفاده می شود امکان ردگیری و حتی مسدود 
شدن آن در حساب های دارنده اش برای دولت آمریکا وجود دارد، با یک 
نامه ای که خزانه داری دولت آمریکا می نویسد و به آن نامه فدرال رزرو 
می گویند؛ بنابراین ظهور رمزارز که خارج از این قاعده است بازی را به 
شکل کلی دگرگون کرده است. اینکه آقای رئیس جمهور می گویند که 
دولت با رمزارز مبادله مالی نمی کند ناظر به اهمیت این موضوع است. 
رمزارز هر چه که بوده و هست و باشد، موضوعی است که تولید آن در 
کشور ما قانونمند شده و شیوه نامه ها و دستورالعمل های مختلفی 
برای آن توسط ارکان مختلف دولت نوشته شده و دستگاه های نظارتی 
نیز در تصمیم گیری ها حضور و نقش داشته اند. اگر سخنگوی صنعت 
برق در گفت وگوی خود توضیح می دهد که خاموشی ها ناشی از مزارع 
رمزارزها نیست و آنها فقط دو درصد از برق مملکت را مصرف می کنند 
نشان می دهد افکار عمومی نسبت به موضوع حساس شده است. این 
حساسیت دلیل دیگری به جز خاموشی و آلودگی و مازوت دارد و آن 
شایعه وجود ردپای چینی ها در مالکیت مزارع تولید رمزارز در ایران 
است، چیزی که بعدا با اعالم تعطیل شدن مزرعه رمزارز چینی ها در 
رفسنجان از شایعه فراتر رفت. البته آقای دکتر رجبی مشهدی مشخص 
نکرده اند که منظورشان از دو درصد برق کشور، دو درصد از ظرفیت 
حدودا ۸۵۰۰۰ مگاواتی تولید است )یعنی ۱۷۰۰ مگاوات( یا دو درصد 
از مصرف ۶۰۰۰۰ مگاواتی پیک امسال برق )یعنی ۱۲۰۰ مگاوات(، اما 
این عدد آن قدر بزرگ است که دیگر خیلی فرقی هم نمی کند، رمزارزها 
تقریبا معادل برق مصرفی کالنشهر مشهد )دومین شهر کشور با سه ونیم 
میلیون نفر جمعیت( برق مصرف می کنند. البته ممکن است بپرسید 
وقتی این به اصطالح صنعت پول برقش را گران پرداخت می کند و 
فعالیتش هم قانونمند شده است چه ایرادی دارد؟ این شیوه فعالیت سه 
ایراد مشهود دارد: ۱ - درست است که نرخ برق صادراتی در بیشترین 
حالت حدود ۹۸۰ تومان است و این رقم چند برابر نرخ برق مصرفی 
دیگر صنایع است اما واقعیت این است که این نرخ هم از یارانه ای پنهان 
استفاده می کند که از جیب همه مردم خارج می شود، حتی از جیب همه 
آن اکثریتی مانند من حقیر که از لیست یارانه بگیران کشورم حذف شده 
است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ عرض می کنم! متوسط بازده 
نیروگاه های کشور در بهترین حالت 3۸ درصد است و یک محاسبه ساده 
نشان می دهد که با احتساب ارزش حرارتی سوخت، با هر مترمکعب گاز 
فقط می توان حدودا چهار کیلووات ساعت برق تولید کرد. قیمت جهانی 
گاز طبیعی در حوزه خلیج فارس که سرسام آور است به کنار، حتی اگر 
نرخ گاز صادراتی کشورمان را با سی سنت بر مترمکعبی که در گزارشات 
آمده است مالک قرار دهیم برای هر چهارکیلووات ساعت سی سنت گاز 
مصرف می شود که با احتساب نرخ برابری واقعی دالر ۲۵۰۰۰ تومانی 
برای هر کیلووات ساعت برق ۱۸۷۵ تومان فقط گاز مصرف می شود، و 
متخصصان می دانند که معموال قیمت گاز فقط حدودا یک سوم قیمت 
تمام شده برق است و قیمت صادراتی برق چیزی حدود پنج هزار تومان 
برای هر کیلووات ساعت است. فروختن برق چندین هزار تومانی به 
نهصد و چند تومان اولین ایراد است. نرخ برق در کشورهای همسایه 
نیز خیلی با این عدد تفاوت دارد و به عنوان مثال، در حال حاضر در 
 امارات هر کیلووات ساعت برای صنایع در حداقل ۲3 واحد محاسبه 
)Fils/KWH(و تقریبا دوهزارتومان است. به نظر می رسد که استناد 
کردن به ارز نیمایی برای محاسبه نرخ برق صادراتی، ارزی که وجود 
خارجی ندارد یا الاقل به این سادگی ها به مملکت برنمی گردد، نوعی 
توجیه ظاهرا قانونی برای ارزان فروشی منابع ملی با هدف حمایت از 
تولیدکنندگان خاص رمزارزهاست. تولیدکنندگانی که با استفاده از 
برق کمتر از هزارتومان، محصول حدودا ۴۰۰۰۰ دالری )یک میلیون 
تومانی( تولید می کنند، البته نه به این ضریب. ۲ - اگرچه وزارت صمت 
برای مزارع تولید رمزارز مجوز صادر کرده و سرمایه گذار خارجی هم 
مجاز است از این محل درآمد داشته باشد اما برای چراغی که به خانه 
رواست، همسایه اولویتی ندارد. همان طور که بخش بازرگانی وزارت 
صمت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه های آنچنانی می گذارد 
تا مردم ما خودروی گران قیمت داخلی استفاده کنند، در راستای همین 
وظیفه ذاتی اش می تواند تدابیری اتخاذ کند که منافع این صنعت به 
جیب تولیدکنندگان داخلی برود و چینی ها هم به جای اینکه در کشور 
ما از گاز ارزان بهره مند شوند دستگاه هایشان را در کشور خود نصب 
کنند و به جایش نقش خود را درست ایفا کنند تا خط لوله صلح که از 
سی سال قبل کلی خرج آن شد باالخره راه بیفتد و گاز صادراتی ما را به 

پاکستان و هند و سپس چین ببرد .
3 - تبصره دو مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مصرف برق 
و گاز را در مواقع اوج مصرف برای آنها ممنوع کرده است. قانون همچنین 
تعیین زمان اوج را هم به اختیار آن وزارتخانه دانسته است. قطع کردن 
برق واحدهای مسکونی و صنایع داخلی به دلیل فعالیت مزارع رمزارز 
با این توصیف قابل دفاع نبود و اگرچه به قول آقای سخنگوی صنعت 
برق، برق ۱۶۲۰ واحد فعال آنها در این اثنا قطع شده است اما به نظر 
می رسد که آن گونه که به قول خودشان برق چهار دستگاه دولتی بزرگ 
به شکل از راه دور قطع شده مدیریت مصرف مزارع رمزارز به شکل از 

راه دور انجام نشده است.

حمید حاجی زاده
وکیل دادگستری

 
گــــزارش

کاهش آمار ازدواج از 9۵ تا 9۸ 
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه سامانه تصمیم 
در زمینه دعاوی طالق توافقی راه اندازی 
شده است، گفت: در حال حاضر به لحاظ 
تامین زیر ساخت های پاسخگویی مطلوب، 
سازمان بهزیستی در نوع طراحی به شیوه ای 
عمل کرده است که اگر سایر انواع دعاوی 
هم ارجاع شود، سازمان قابلیت پاسخگویی 
و تامین خدمات روانی اجتماعی را دارد، 
البته برای ورود به مباحث سایر انواع دعاوی 
عالوه بر توافق بین بخشی، موضوع تامین 
منابع مطرح است. بهزاد وحیدنیا با اشاره به 
فعالیت سامانه تصمیم طی چهار سال گذشته 
بیان کرد: در سال ۱3۹۵ سامانه تصمیم در 
زمینه دعاوی طالق توافقی، برای اولین بار 
در خراسان رضوی راه اندازی شد و به تدریج 
در استان های دیگر نیز شروع به فعالیت کرد؛ 
به طوریکه تا سال ۱3۹۸، ۲۴ استان تحت 
پوشش سامانه تصمیم قرار گرفتند، البته 
این سامانه تنها برای طالق های توافقی و تنها 
در مراکز استان ها فعالیت می کند. مدیرکل 
مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی 
کشور تصریح کرد: براساس ماده ۱۶ و ۱۷ 
قانون حمایت از خانواده مجموعه قوه قضائیه 
نیز مکلف به ایجاد مراکز مشاوره ای برای 
کاهش طالق شده است که البته در تبصره 
ماده ۱۶ مخیر به تامین خدمات مورد نیاز از 
طریق مراکز مشاوره سازمان بهزیستی است 
که تعامالت مطلوبی در سطح ملی و استانی 
شکل گرفته و سامانه تصمیم یکی از نتایج 

سیاستگذاری های مشترک است. 
  ضرورت مراکز مشاوره ای و روانشناختی

وی افزود: همچنین به تناسب ضرورتی که 
برای اقدام فوری، متفاوت و فوق العاده برای 
مدیریت مسائل مربوط به مردم و به خصوص 
در حوزه خانواده وجود داشت، نمی توانستیم 
منتظر بمانیم که این زیرساخت ها به تدریج 
ایجاد شود؛ در نهایت این ظرفیت های ملی 
شبکه تامین سالمت روانی اجتماعی در 
بخش غیردولتی که همان مراکز مشاوره ای 
و روانشناختی هستند به کار گرفته شد. اما 
نکته ای که وجود دارد این است که در حال 
حاضر به لحاظ پاسخگویی سازمان بهزیستی 
در نوع طراحی به شیوه ای عمل کرده است که 
اگر سایر انواع دعاوی هم ارجاع شود، سازمان 
بهزیستی قابلیت پاسخگویی و ارائه خدمات 
به مسائل را دارد. وحیدنیا افزود: البته برای 
ورود به مباحث سایر انواع دعاوی نیز عالوه بر 
توافق بین بخشی، موضوع تامین منابع مطرح 
است. مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر 
زیرساخت های الزم وجود دارد و هر خدمت 
روانی و اجتماعی که الزم باشد از طریق 
این مراکز تامین شود، تامین می شود، این 
نکته ای است که هم می تواند سیاستگذاران 
را در طراحی قوانین موضوعی همراهی کند 
و در بخش های مختلف نیز می توانند از این 

ظرفیت ها استفاده کنند. 
  تعامل با شورای اجتماعی

وی در ادامه با بیان اینکه برای پیشبرد 
سامانه تصمیم در فازهای بعدی باید با قوه 
قضائیه و شورای اجتماعی کشور تعامالتی 
شکل گیرد، ادامه داد: توافقی که در نیمه 
دوم سال جاری میان قوه قضائیه و سازمان 
بهزیستی صورت گرفت باعث توسعه پوشش 
خدمات در کلیه استانهای کشور شد تا بتوانیم 
این سامانه را برای شهرستان های باالی ۵۰ 
هزار نفر در کشور نیز راه اندازی کنیم که 
این اتفاق موجب تحت پوشش قرار گرفتن 
۲۱۰ شهرستان دیگر در سامانه تصمیم شد. 
به گفته مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر 3۲۰ 
شهرستان تحت پوشش این برنامه قرار دارند. 

  فعالیت3100 مرکز مشاوره 
وحیدنیا با بیان اینکه حدود 3۱۰۰ مرکز 
سازمان  روانشناسی  خدمات  و  مشاوره 
بهزیستی در کشور فعال هستند، گفت: بالغ بر 
۹۰۰ مورد از این مراکز و کلنیکهای مددکاری 
اجتماعی، خدماتی را برای ارائه مشاوره به 
زوجین ارائه می دهند. مدیرکل مشاوره و 
امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
یکی از مشکالت سامانه تصمیم در گذشته را 
تعداد باالی پشت نوبتی ها در زمینه خدمات 
ارزیابی چندبعدی تشخیصی )غربالگری( در 
برخی از شهرستان ها دانست و افزود: در این 
راستا واحدهای غربالگری یا ارزیابی روانی و 
اجتماعی و مراکز مشاوره را در کشور توسعه 
دادیم که این موضوع دسترسی را تسهیل و 
مدت انتظار افراد را کمتر می کند. وی با اشاره 
به آمار طالق و ازدواج در کشور گفت: از سال 
۹۵ تا سال ۹۸ میزان ازدواج ها براساس آماری 
که در سایت ثبت احوال نیز منعکس شده، 
کاهش داشته است و همچنین در بحث طالق 

تغییر چندان محسوسی وجود نداشته است.

پسماندسوزی؛ از عوامل آلودگی هوای تهران

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت: هرچند 
روند بیماری کرونا در کشور کاهشی است اما نباید در 
مورد بازگشایی ها و رفع تعطیلی ها با عجله و شتاب زدگی 
تصمیم گرفت. حمید سوری افزود: بازگشایی مدارس، 
موزه ها و سینماها و امثال این موارد در شرایط فعلی به 
مثابه شتاب زده عمل کردن است. رئیس کمیته کشوری 
اپیدمیولوژی کرونا اظهار داشت: این تصور اشتباه است 
که بعد از روند کاهشی بیماری می توان با شتاب زدگی به 
حالت عادی برگشت. سوری تاکید کرد: ما هنوز در مسیر 
کنترل اپیدمی کرونا هستیم و به عبارتی تاکنون موفق به 
کنترل این بیماری نشده ایم. عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: وقتی می توان گفت 

بیماری کرونا کنترل شده که حداقل ۲ هفته نوسانات 
معنی دار در بستری ها و مرگ و میر بیماری نداشته باشیم. 
اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
مرگ و میر در یک روز ۷۱  نفر و روز بعدی به ۹۱ می رسد که 
نشان می دهد وضعیت ما در کنترل اپیدمی کرونا متزلزل 

است. 
  به تغییر رنگ شهرها دل خوش نکنیم

وی با اشاره به اینکه به تغییر رنگ شهرها دل خوش 
نکنیم، گفت: صرف رنگ شهرها  نباید مبنا برای قضاوت و 
تصمیم گیری در مورد محدودیت های کرونایی باشد. رئیس 
کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا تاکید کرد: این کار باید 
سنجیده تر انجام گیرد تا زمینه پیک های جدید فراهم نشود. 

وی کاهش محدودیت کرونایی را کار تخصصی اعالم کرد 
و گفت: قطعا نیاز به رعایت اصول علمی اپیدمیولوژی در 
بازگشایی شهرها به حالت عادی است که باید به آنها پرداخته 
شود. سوری افزود: هرچند باید از نظر اقتصادی مراقبت هایی 
از مردم به عمل آید، ولی با شتاب زدگی در بازگشایی نه تنها 
از لحاظ اقتصادی و معیشتی کمکی نمی کند، بلکه امکان 
دارد ما را مجددا به مرحله اول اپیدمی برساند. وی اظهار 
داشت: این کار می تواند شرایط را بسیار سخت کند و در 
آن موقع عالوه بر ضرر اقتصادی، جان مردم هم به خطر 
می افتد. سوری خاطرنشان کرد: کاهش محدودیت کرونایی 
یا بازگشت به شرایط عادی باید با ظرافت و درایت بیشتری 

اعمال شود.

آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل نامحسوس در بروز انواع 
بیماری های خطرناک به خصوص برای کودکان و سالمندان، 
این روزها به دغدغه ای فراتر از کرونا تبدیل شده است. آنطور 
که دستگاه های سنجش آلودگی و همچنین پیش بینی های 
سازمان هواشناسی نشان می دهد، وضعیت آلودگی هوا در 
کالنشهرها به خصوص تهران،  شاید تا روز شنبه ادامه داشته 
باشد. بنابراین، خلوت بودن معابر و خیابان ها، نباید موجب 
فریب ما برای رفتن به بیرون از منزل شود. شرایط در کالنشهر 
تهران به گونه ای است که دست اندرکاران حوزه سالمت و 
وزارت بهداشت نیز نسبت به تنفس در چنین هوایی ابراز 
نگرانی کرده اند. در همین حال، سازمان جهانی بهداشت با 
اعالم اینکه آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سالمت کودکان 
و بزرگساالن تلقی می شود، نسبت به عوارض آلودگی هوا 
که بیشتر از بسیاری از بیماری های ویروسی و عفونی برای 
کودکان زیر پنج سال خطر دارد، هشدار داده است. بر اساس 
همین گزارش، افرادی که بیماری زمینه ای دارند مانند بیماران 
قلبی- عروقی، بیماران ریوی، بیماران گرفتار آسم و آلرژی، 
بیماری های متابولیک و بیمارانی که تحت عمل پیوند قرار 
گرفته اند، بیشتر و زودتر مستعد دریافت عوارض آلودگی هوا 
هستند. سیستم تنفسی اولین بخش از بدن انسان است که 
در تماس مستقیم با آلودگی هوا قرار می گیرد و ریه، مسئول 
جذب اکسیژن هوا و دفع دی اکسید کربن خون است. از این 
رو در صورتی که غلظت آالینده های هوا فراتر از ظرفیت تصفیه 
ریه انسان باشد، وارد جریان خون می شود و عوارضی همچون 

اختالل در انتقال اکسیژن به بافت های بدن، افزایش ضربان 
قلب، سکته قلبی، کاهش ظرفیت شش ها، آسم، برونشیت و 

سرطان ریه ایجاد می شود.
  آلودگی هوا باعث تشدید آسم می شود

آلودگی هوا باعث تحریک مجاری هوایی و تشدید آسم 
در میان افراد به خصوص کودکان می شود. تماس درازمدت 
با هوای حاوی میزان بیش از حد مجاز آالینده ها باعث بروز 
برونشیت مزمن، بیماری مزمن ریه، تنگی نفس، سرفه های 
مکرر و شدید، آب ریزش چشم و سوزش و التهاب می شود.

آلودگی هوا ضریب هوشی کودکان را کاهش می دهد همچنین 
کم خونی و کمبود ویتامین D از دیگر تبعات آلودگی هوا است.

در آلودگی هوا وجود فلزاتی مانند سرب و آالینده هایی مثل ازن 
بیش از مقدار مجاز است. وارونگی هوا فلزات سنگینی مانند 
سرب را در سطح پایین تری می آورد و کودکان به دلیل داشتن 
قد کوتاه، بیشترین قربانیان سرب هستند.آلودگی هوا می تواند 
نحوه تکامل سیستم ایمنی کودکان را تحت تأثیر قرار بدهد. 
سیستم ایمنی کودکان در برابر بیماری ها بسیار ضعیف است 
و بنابراین بیماری های ناشی از آلودگی هوا به راحتی می تواند 
سیستم ایمنی آنها را هدف قرار دهد.نتایج برخی از مطالعات 
دیگر نشان می دهد که هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک 
)PAH( که ناشی از احتراق سوخت های فسیلی نظیر گازوئیل 
و دیزل هستند می توانند عامل ایجاد مشکالتی در جنین شوند. 
این هیدروکربن ها با چسبیدن به ذرات معلق UFP که آنها نیز 
ناشی از سوخت ماشین ها هستند و می توانند از سطوح دستگاه 

تنفس عبور کنند وارد جریان خون می شوند و از این راه وارد 
مغز و یا جفت زن حامله شده و احتماالً جنین را در معرض مواد 
شیمیایی مضر قرار دهند، که می تواند باعث التهاب و در نتیجه 
زایمان زودرس شود.این آسیب ها و عوارض در مادران زیر ۲۰ 
سال و باالی 3۵ سال، زنان طبقه کم درآمد و یا زنانی با رژیم های 
غذایی ناسالم بیشتر است.عباس شاهسونی رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، با اشاره به خطرناک بودن 
شرایط آلودگی هوای تهران، گفت: باید اقدام جدی در جهت 
کاهش منابع انتشار آلودگی هوا صورت گیرد.وی با عنوان این 
مطلب که ما نگران سالمت مردم و وقوع شرایطی مانند یک 
حادثه ناگوار در شهر تهران و سایر کالنشهرها هستیم، افزود: 
شرایط نفس کشیدن در تهران سخت شده است.شاهسونی با 
اشاره به پایداری وضعیت آب و هوا، پیش بینی کرد این شرایط 
تا هفته آینده ادامه داشته باشد.در همین حال، سیما سادات 
الری سخنگوی وزارت بهداشت، از شهروندان تهرانی خواست به 
دلیل شدت آلودگی هوا، کمتر بیرون بیایند.وی با بیان اینکه از 
هرگونه قدم زدن و انجام فعالیت ورزشی در فضای باز به طور جد 
خودداری کنید، گفت: مرطوب نگه داشتن هوای فضای خانه 
به خصوص در مواردی که برای گرمایش از بخاری های گازی و 
نفتی و شومینه استفاده می شود، مفید است.سخنگوی وزارت 
بهداشت، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی را مورد خطاب قرار 
داد و افزود: افراد مسن و کسانی که بیماری قلبی و ریوی دارند، 
از فعالیت در مراکز شلوغ و پر تردد پرهیز کنند.آنچه مسلم 
است، اینکه آسیب ها و تهدیدات آلودگی هوا خیلی بیشتر از 
بیماری های ویروسی و عفونی، سالمت مردم را تهدید می کند. 
اما، شاید چون عوارض آلودگی هوا در کوتاه مدت چندان نمایان 

و محسوس نیست، ما نیز آن را جدی نمی گیریم.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا:
 از شتاب زدگی در بازگشایی ها خودداری شود

تنفس هوای آلوده خطرناک تر از بیماری های ویروسی
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ســــینما

نمایش احتمالی حدود 2۰ فیلم 
در جشنواره فیلم فجر

مدیر روابط عمومی سی ونهمین جشنواره 
فیلم فجر گفت:  پیش بینی می شود حدود ۲0 
فیلم اگر شرایط مهیا شود و ستاد کرونا اجازه 
دهد، برای اصحاب رسانه و صاحبان آثار به 
نمایش درآید. مسعود نجفی در گفت وگویی 
با موضوع »بود و نبود جشنواره« درخصوص 
فرآیند اعالم فیلم های راه یافته به جشنواره 
و نحوه داوری آثار توضیحاتی را ارائه داد و 
افزود: ۱۱0 فیلم متقاضی حضور در جشنواره 
بودند که در زمان مقرر ثبت نام کردند و در 
نهایت ۶۲ فیلم توسط دبیرخانه اعالم شد. 
وی یادآور شد: فیلم ها با آیین نامه جشنواره 
مورد بررسی قرار گرفت و داشتن پروانه ساخت 
سینمایی نکته مهمی در ارزیابی بود. بیشتر 
فیلم ها به دلیل نداشتن پروانه ساخت سینمایی 
حذف شدند. سال تولید و اینکه هیات انتخاب 
سال گذشته فیلم را دیده باشند یا نه از موارد 
ارزیابی بود. مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم 
فجر ادامه داد: داوران از ۲۲ دیماه مشغول 
دیدن فیلم هایی هستند که دی سی پی آنها 
به جشنواره رسیده است. پیش بینی می شود 
حدود ۲0 فیلم اگر شرایط مهیا شود و ستاد 
کرونا اجازه دهد، برای اصحاب رسانه و صاحبان 
آثار به نمایش درآید.  او گفت: اگر همان طور 
که دبیر جشنواره هم عنوان کرد امکان سومی 
مهیا شود، اکران محدود برای مردم هم خواهیم 
داشت. در این گفت وگو که با موضوع »بود و 
نبود جشنواره فیلم فجر« برگزار شد، مصطفی 
جاللی فخر؛ منتقد سینما درخصوص برگزاری 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر اظهارکرد: 
جشنواره فجر مهمترین رویداد سینمایی 
بوده و همه ساله توانسته نشاط سینمایی ایجاد 
کند. درواقع جشنواره تالش اندکی برای اعالم 
موجودیت سینمایی است که نفس می کشد 
و ورشکست نشده است. ما تولیدات بیشتری 
نسبت به کشورهای منطقه داشتیم. وی گفت: 
معتقدم جشنواره از لحاظ روحی و روانی به 
سینما کمک می کند. ایده آل این است که همه 
چیز تعطیل شود اما ما باید بهترین تصمیم 
را براساس شرایط بگیریم. این منتقد افزود: 
جهان به سمت مجازی شدن پیش می رود و 
اطمینانی نیست که اگر کرونا تمام شود و مردم 
به سینما بازگردند. ما باید امنیت و جذابیت 
برای اکران آنالین ایجاد کنیم . »سعید الهی« 
کارشناس سینما هم در این برنامه اظهارکرد: 
جشنواره یا هر رویداد مشابه بخشی از چرخه 
فرهنگی کشور است و نمی شود پاسخ مطلق 
داد و باید تابع سیاست های ستاد مبارزه با 

کرونا باشیم. 

10فرهنگ وهنر  
روبـــه رو

غالمرضا موسوی، تهیه کننده سینما:
 فیلم اولی ها خون تازه 

در رگ های سینما هستند
تهیه کننده فیلم اولی »تارا« معتقد است که داوران در 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر کار بسیار سختی را پیش رو 
دارند. غالمرضا موسوی تهیه کننده سینما که با فیلم سینمایی 
»تارا« به کارگردانی کاوه قهرمان در سی ونهمین جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد، درباره برگزاری این دوره از جشنواره گفت: 
معتقدم تفاوتی بین فیلم اول و فیلم چندم وجود ندارد، چرا که 
آثار در این دوره از جشنواره باهم داوری می شوند، مگر اینکه در ۲ 
بخش فیلم ها داوری شوند، یعنی فیلم اولی ها را از گروه قدما جدا 
کرده باشند. وی بیان کرد: اینکه تشخیص داده شود که بین 30 
کارگردان جوانی که به سینمای ایران معرفی شده اند، کدام شان 
توانسته است بهتر باشد و روی کدام کارگردانان می توان به عنوان 
چهره های آینده سینما حساب کرد، خود مساله بسیار مهمی 
است. این تهیه کننده با اشاره به نبود هیات انتخاب در این دوره 
از جشنواره توضیح داد: در حقیقت گروه داوری در این دوره از 
جشنواره مسئولیت بیشتری را برعهده دارد، چرا که به جای 
اینکه ۲4 فیلم را دیده و داوری کند باید ۶۲ فیلم را مورد قضاوت 
قرار دهد که تعدادی از این آثار، فیلم اولی هستند. وی ادامه داد: 
در سال های گذشته جشنواره فیلم فجر معموال به خاطر اینکه 
چهره های جدید شناخته شوند، فیلم اولی ها را در ۲ مدل بررسی 
می کرد، اول اینکه فیلم در گروه فیلم اولی ها داوری می شد و 
دوم تعدادی از این آثار در بخش رقابت اصلی با کسانی که بیشتر 
از یک فیلم داشته اند، قرار می گرفت. هر دوی این موارد معموال 
خوب است و در خارج از کشور نیز در جشنواره های بین المللی 
برای ورود فیلم اولی ها جوایز ویژه ای در نظر گرفته شده است که 
به عنوان مثال می توان به جشنواره فیلم کن اشاره کرد که برای 
فیلم اولی ها دوربین طالیی را در نظر گرفته است. موسوی گفت: 
در واقع فیلم اولی ها خون جوانی است که باید وارد بدنه سینما 
شود، در حقیقت حمایت از کارگردان فیلم اول یعنی حمایت از 
کسانی که فیلم اول شان را ساخته و حاال می توانند به عنوان خون 
تازه سینما کار خود را ادامه دهند. وی با بیان اینکه این دوره از 
جشنواره فیلم فجر مانند دوره های دیگر است و هیچ فرقی با 
دوره های قبل ندارد، توضیح داد: البته ترکیبات برگزاری به دلیل 
شرایط کرونا، قطعا متفاوت است اما باید از دبیر جشنواره و آقای 
انتظامی، رئیس سازمان سینمایی تشکر کرد که به  رغم فشارهای 
متعددی که وجود داشت جشنواره را برگزار می کنند چرا که 
واقعیت قضیه این است که برگزار نکردن جشنواره ساده ترین 
و بی دردسرترین شکل کار بود و هیچ کسی هم به آنها اعتراض 
نمی کرد. اما آنها این سختی را به جان خریدند که جشنواره را 
برگزار کنند و طبیعتا با برخی انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه 
نیز روبه رو شدند. تهیه کننده فیلم سینمایی »بغض« ادامه داد: 
برگزاری سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر، یک اقدام درستی 
بوده و باید برگزار می شد، همانطور که می بینید ۶۲ فیلم برای 
داوری داریم، آثاری که از بین فیلم های ثبت نام شده، کلیه 

مقررات جشنواره را رعایت کرده اند.
 داوران مسئولیت خطیری دارند

وی در پاسخ به این پرسش که داوری این دوره از جشنواره 
بدون هیات انتخاب چگونه خواهد بود، توضیح داد: تاکید می کنم 
که این دوره از جشنواره با دوره های قبل هیچ فرقی نمی کند، 
داوری کار هنری یک ویژگی هایی دارد و باید دید این ویژگی ها 
در اینکه یک فیلم چگونه ساخته شده است، چه می گوید و چه 
میزانسن و محتوایی دارد، چه قصه ای را تعریف می کند، چقدر 
نوآوری دارد، چگونه دیده می شود، داوری ها نسبت به دوره های 
قبل فرقی نمی کند چرا که زیباشناسی چه در دوره کرونا و چه 
در دوره پسا کرونا هیچ تغییری نمی کند. وی همچنین درباره 
مسئولیت سنگین هیات داوران در این دوره از جشنواره فیلم 
فجر، توضیح داد: دوره های قبل هیات انتخابی وجود داشت که 
فیلم ها را دسته بندی می کرد، در حال حاضر احتمال دارد این 
دسته بندی توسط داوران انجام شود، در حقیقت داوران این 
دوره از جشنواره مسئولیت بسیار بسیار خطیر و بیشتری را 
برعهده دارند، به این دلیل که نزدیک به ۶0 فیلم را باید ببینند 
و در هر فیلم نزدیک به ۱5 رشته سیمرغ دار را مدنظر قرار 
دهند تا بتوانند از بین خیل این فیلم ها ۲0 فیلم را برای دریافت 
سیمرغ انتخاب کنند. این تهیه کننده سینما تاکید کرد: به همین 
دلیل فکر می کنم که دردسر داوران این دوره از جشنواره فیلم 
فجر بسیار بیشتر است و حتی می توان این دردسر را سه برابر 
دوره های قبل دانست، چرا که دیگر کسی برایشان فیلم ها را 
گلچین نکرده است، البته این امر یک شانس هم برای فیلمسازان 
است، یعنی تنها کسانی که داوری می کنند در مورد فیلم ها نظر 
می دهند و دیگر سلیقه هیات انتخابی وجود ندارد، ضمن اینکه 
هر گروهی متفاوت با دیگری است، یعنی سلیقه هیات داوران و 
هیات انتخاب با یکدیگر متفاوت است. درست است که ممکن 
است در بین نگاه این ۲ گروه شباهت هایی وجود داشته باشد اما 
تفاوت هایی نیز وجود دارد. موسوی درباره حضور مخاطب در این 
دوره از جشنواره فیلم فجر گفت: امیدوارم این دوره از جشنواره 
با موفقیت برگزار شود و انشاءا... این فرصت برای تماشاگران 
خوب سینمای ایران نیز پیش آید تا بتوانند بخشی از فیلم ها 
را در سینماها و با رعایت پروتکل های بهداشتی تماشا کنند تا 
دوباره شاهد حرکت جدیدی به سمت سالن های سینما باشیم. 

کوتـــــاه
ثبت زندگینامه »افسانه بایگان« در موزه سینما

افسانه بایگان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به مناسبت سالروز 
تولدش در موزه سینما حضور یافت و خاطرات شفاهی خود را 
روایت کرد. به گزارش روابط عمومی موزه سینما، همزمان با 
حضور »افسانه بایگان« در موزه سینما تاریخ شفاهی وی که شامل 
دوران کودکی، نوجوانی، نحوه آشنایی و ورود به سینما، عالقه به 
شعر و خاطراتی از همکاری وی در سریال ها و فیلم های سینمای 
است، ضبط شد. بایگان در جشنواره فیلم فجر برای فیلم های 
»کافه ستاره«، »دو فیلم و یک بلیت« نامزد بهترین بازیگر نقش 
اول زن و برای فیلم »خواهران غریب« دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
نقش اول زن را دریافت کرده است. گفت وگوهای تاریخ شفاهی 
موزه سینمای ایران با هدف شناخت عالقه مندان به سینما 
به ویژه جوانان و نسل های آینده با تاریخ و رویدادهای سینمای 
ایران و آشنایی و بهره مندی از سیر زندگی هنری پیشکسوتان 
و هنرمندان شاخص تهیه می شود و تاکنون تعداد زیادی از 

هنرمندان جلوی دوربین موزه سینمای ایران قرار گرفته اند.

فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»شمش طال« با حضور ابراهیم 
حاتمی کیــا  و بازی مســعود 
کرامتی و مریم سعادت در تهران 
کلید خورد. این فیلم پربازیگر 
اولین تجربه یوسف حاتمی کیا 
در مقــام کارگــردان اســت . 
»شمش طال« به موضوع روابط 
پیچیــده درون یــک خانواده 
می پردازد که در دوران کرونا با 
بحرانی جدی مواجه می  شوند. 

»شمش طال« با حضور 
حاتمی کیا کلید خورد

»بهزاد رحیم خانی« 
در »بوتیمار«

بازار برگزاری کنسرت در جزیره گرم تر شد
 »رضا     بهرام« عازم کیش می شود

حمیدرضا نعیمی اعالم کرد که نمایش »گرگاس ها« را هم زمان با آغاز 
سی ونهمین جشنواره تئاترفجر در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه 
می برد. حمیدرضا نعیمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره وضعیت 
و زمان اجرای نمایش »گرگاس ها« به عنوان جدیدترین اثر نمایشی خود، 
گفت: به دلیل اینکه بودجه مدنظر برای ساخت دکور، لباس و هزینه های 
تبلیغات نمایش دیر به دست مان می رسد، در حال حاضر باید به تمرین های 
نمایش ادامه دهیم. خیلی دوست داشتم در روزهای اول بازگشایی مجدد 
سالن های تئاتر نمایش را به صحنه ببرم، ولی چون بودجه به موقع در 
اختیارمان قرار نگرفت، این امر میسر نشد. وی در ادامه تاکید کرد: اگر 
همه موارد نمایش به موقع آماده شود خوشحال می شوم که قبل از شروع 
سی ونهمین جشنواره بین المللی تئاترفجر نمایش را روی صحنه ببرم، درغیر 
این صورت همزمان با جشنواره اجرای عمومی نمایش »گرگاس ها« را آغاز 
خواهیم کرد. نعیمی درباره اینکه آیا احتمال تغییری در وضعیت طراحی و 
اجرای نمایش »گرگاس ها« با توجه به اینکه بودجه موردنیاز دیر در اختیار 
گروه قرار می گیرد وجود دارد یا نه، اظهارکرد: ترجیح دادم نه تنها از ایده های 
قبلی مدنظرم کوتاه نیایم بلکه چند مورد جدید را هم به کل کار و طراحی 
کارگردانی ام اضافه کنم که باعث می شود نمایش کامل تر از چیزی شود که 

در بازبینی ارائه دادیم. این کارگردان با سابقه تئاتر اظهار امیدواری کرد که 
اداره کل هنرهای نمایشی و سالن های تئاتر که بعداز مدتی طوالنی میزبان 
اجراهای نمایشی می شوند، شرایط روحی، روانی و فشاری که روی گروه های 
تئاتری است درک کنند. وی متذکر شد: هنوز هم نمی توانیم آینده روشنی 
را برای خود متصور شویم. شاید کرونا کمی فروکش کرده باشد، ولی آلودگی 
هوا همه را آزار می دهد. گویا قرار نیست از شرایط بحرانی بیرون بیاییم. 
نعیمی ادامه داد: همه باید در کنار هم برای جذب تماشاگر به داخل سالن ها 
همکاری کنیم و این امر نیازمند همدل و سعه صدر است زیرا شرایط مثل 
قبل نیست. کارگردان نمایش »گرگاس ها« با بیان اینکه امیدوارم اداره کل 
هنرهای نمایشی و تمام ارگان هایی که با تئاتر در ارتباط هستند با خرید بلیت 
و آمدن به سالن های تئاتر در ترغیب مردم برای آمدن به سالن ها و دیدن 
تئاتر کمک کنند، تصریح کرد: ما به لحاظ تبلیغات محیطی و شهری شرایط 
خوبی نداریم. چیزی به برگزاری سی ونهمین جشنواره تئاترفجر باقی نمانده 
ولی متاسفانه تبلیغات محیطی درسطح شهر برای این رویداد بزرگ انجام 
نشده است. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: شهرداری تهران و سازمان 
زیباسازی شهرداری با ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغات محیطی در سطح 

شهر باید نشاط الزم برای حضور مردم در سالن های تئاتر را فراهم کنند.

رضا بهرام خواننده سرشناس موسیقی پاپ با اعالم دوباره بازگشایی 
تاالرها و اماکن برگزاری اجرای آثار هنری، تازه ترین کنسرت خود را در 
روزهای کرونایی را برگزار می کند. پس از اعالم رسمی بازگشایی تاالرها و 
اماکن برگزاری و اجرای آثار هنری در حوزه های موسیقی، تئاتر و سینما 
اگرچه همان طور که پیش بینی می شد، کمتر گروه و هنرمند موسیقایی 
در شرایط فعلی نحوه برگزاری کنسرت ها حاضر به میزبانی از طرفداران و 
عالقه مندان موسیقی است، اما چند مجموعه موسیقایی تصمیم گرفته اند 
که در این روزهای کرونایی میزبان مخاطبان خود با برپایی چند اجرای 
زنده در جزیره کیش باشند. شرایطی که پس از اعالم برگزاری کنسرت 
مسعود صادقلو از خوانندگان پاپ کشورمان این بار با رضا بهرام وارد فاز 
تازه ای شده است. طبق برنامه ای که در سامانه فروش بلیت کنسرت این 
خواننده که تهیه کننده و مدیریت برنامه های رضا بهرام را نیز به عهده دارد، 
تازه ترین کنسرت وی روز پنجشنبه دوم بهمن ماه سالجاری در فضای 
آبنمای موزیکال جزیره کیش برگزار خواهد شد، موقعیت جغرافیایی که 
گویا فعال برای تهیه کنندگان و صاحبان مجموعه ها و کمپانی های حوزه 
موسیقی به ویژه موسیقی پاپ از درجه امنیت اقتصادی باالتری نسبت به 
پایتخت برخوردار است. این شرایط در حالی است که برخی گمانه زنی ها و 
شایعات غیررسمی نیز از برگزاری بخشی از جشنواره موسیقی فجر امسال 
در جزیره کیش خبر می دهند که هنوز هیچ مرجع رسمی چه در جزیره 
کیش و چه در ستاد جشنواره نسبت به این تصمیم و خبر اظهارنظر رسمی 
نکرده است. کنسرت رضا بهرام در ساعت های پایانی روز پنجشنبه دوم 

بهمن ماه با در نظرگرفتن فاصله گذاری بین صندلی ها که از درصد ظرفیت 
کلی سالن می کاهد، با قیمت بلیت های ۱۲0، ۱50، ۱70، ۲50، 300 و 

350 هزارتومان میزبان مخاطبان خواهد بود. 

کارگردان فیلم »پارک دوبل« که در سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران حضور دارد، معتقد است نمایش حضوری آثار همواره جذاب تر از 
نمایش فیلم ها در فضای آنالین است. دریا آذری، کارگردان فیلم کوتاه »پارک 
دوبل« که در بخش داستانی مسابقه سینمای ایران سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد، درباره چگونگی شکل گیری ایده این 
فیلم گفت: سوژه این فیلم برگرفته از داستانی است که در دوران کودکی برایم 
رخ داد و یکی از دوستانم تمایلی نداشت که پدرش به مدرسه بیاید. من این 
اتفاق را تا حدودی تغییر دادم و به جای پدر از کاراکتر مادر استفاده کردم. وی 
درباره رویکرد اجرایی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در شرایط کرونایی 
هم گفت: به صورت کلی به نظرم جشنواره و برگزاری آن اقدام بسیار خوبی در 
جهت ارتقای سطح فیلم کوتاه در کشور حتی در شرایط کرونا است. همچنین 
فعالیت قابل توجه، منظم و باکیفیت جشنواره در ایام شیوع این ویروس و با 
وجود تعطیلی های مستمر، که پیش از این با برگزاری بخش اول جشنواره 
و نشست ها تجربه شد، اتفاق بسیار خوبی بود و نمی توان منکر تأثیرگذاری 
جشنواره نسبت به سال های گذشته شد. این فعالیت ها حتما در جلب نظر 
مخاطبان به سمت فیلم کوتاه نقش دارد. این فیلمساز درباره تاثیر موفقیت 
فیلمسازان سینمای کوتاه در جشنواره ها بر افزایش مخاطبان این حوزه توضیح 
داد: به جز جشنواره های بین المللی، جشنواره های داخلی هم نقش تاثیرگذاری 
بر جذب و افزایش مخاطبان فیلم کوتاه دارند. همچنین فعالیت پلتفرم های 
مختلف هم در دوران اخیر باعث شده مخاطبان سینما بسیار جدی تر به فیلم 
کوتاه نگاه کنند. به نظرم نگاه جدی فیلمسازان، مدیران و انجمن سینمای 
جوانان ایران به فیلم کوتاه نقش مهمی بر پیشرفت و ارتقای این حوزه دارد و 
به تبع آن، مردم هم فیلم کوتاه را جدی تر دنبال می کنند. آذری در پاسخ به 
اینکه برگزاری حضوری جشنواره برای اکران فیلم های کوتاه را چطور ارزیابی 
می کند؟ هم توضیح داد: من فکر می کنم پخش آنالین برای جلب بیشتر 
مخاطبان به سینمای کوتاه بد نیست اما شاید بستر آن تاکنون به شکل کامل 
فراهم نشده است، چون بسیاری از فیلم ها هم پخش بین المللی نشده اند و 
اولین نمایش خود را در این جشنواره دارند، به همین دلیل ممکن است امنیت 
آن ها حفظ نشده و با مشکل روبه رو شوند. وی خاطر نشان کرد: از سویی دیگر 
اکران حضوری جذابیت های خود را همیشه داشته است و اتفاقات جذاب آن 
در اکران مجازی رخ نخواهد داد. بخش فیلم های سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران به دو شکل آنالین و حضوری اول تا پنجم بهمن ماه 

99 در پردیس سینمایی ایران مال به نمایش در خواهد آمد.

جذابیت تماشای فیلم کوتاه بر پرده سینما

حمیدرضا  نعیمی: 
ما به لحاظ تبلیغات محیطی شرایط خوبی نداریم

کارگــردان ســریال »بوتیمار« 
گفت: تصویربرداری این ســریال در 
شمال کشور در حالی ادامه دارد که 
بهزاد رحیم خانــی به جمع بازیگران 
اضافه شده است. علیرضا نجف زاده« 
کارگردان سریال »بوتیمار« ادامه داد: 
تصویربرداری ســریال »بوتیمار« در 
شمال کشــور ادامه دارد. وی افزود: 
به تازگــی بهزاد رحیم خانــی و آرزو 
ابی زاده به ما اضافه شده است و مقابل 
دوربین هم رفته است. این کارگردان 
همچنین بیان داشت: به محض پایان 
تصویربرداری ســکانس های داخلی 
ضبط و سکانس های خارجی را از سر 
می گیریم  در لوکیشن کنار دریاچه 
حمید لوالیی، هدایت هاشمی، مرجانه 
گلچین، اشکان اشتیاق و دیگر بازیگران 

جدید مقابل دوربین خواهند رفت.
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آرمان ملی- احسان انصاری: ایاالت متحده آمریکا روزهایی را سپری می کند که در تاریخ این کشور کم نظیر بوده است. در حالی که تنها چند روز از ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده و جو بایدن 
در اول بهمن ماه به وقت ایران مراسم تحلیف خود را به جای خواهد آورد اعضای کنگره آمریکا موضوع استیضاح ترامپ را در دستور کار خود قرار داده اند؛ اتفاقی بی سابقه که نشان دهنده عمق 
فاجعه سیاسی در آمریکا است. دموکرات ها به خوبی به این نکته آگاهی دارند که اگر ترامپ برکنار یا استیضاح شود براساس قانون ایاالت متحده آمریکا دیگر اجازه نخواهد داشت در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری شرکت کند. به نظر می رسد هدف اصلی دموکرات ها دراین زمینه همین مسأله باشد. این در حالی است که برخی اعضای جمهوری خواه کنگره نیز در طرح استیضاح ترامپ 
مشارکت جدی دارند. برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر نصرا... تاجیک، تحلیلگر مسائل  بین الملل گفت وگو کرده است. دکتر تاجیک معتقد است: » آن چیزی که دموکرات ها 
را ترغیب می کند موضوع استیضاح ترامپ را در دستور کار خود قرار بدهند این است که اقدام بی سابقه ای در آمریکا رخ داده است. تاکنون هیچ رئیس جمهوری به خود جرأت نداده هواداران 
خود را ترغیب کند که به کنگره این کشور به عنوان نماد دموکراسی حمله کنند. این اتفاق در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است. به همین دلیل دموکرات ها عالوه بر اینکه به دنبال از بین بردن 

عقبه ترامپ هستند به دنبال آن هستند که از تکرار چنین اقداماتی که باعث آبروریزی این کشور در سطح بین المللی شده است جلوگیری کنند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
است که تنها شش روز دیگر به پایان دوران ریاست جمهوری  رأی اعضای کنگره به استیضاح ترامپ در حالی رخ داده 
ترامپ باقی مانده است. این اقدام دموکرات ها در شرایط کنونی 

به چه معناست؟
 برای اولین بار در تاریخ سیاسی آمریکا یک رئیس جمهور دو بار 
استیضاح می شود. عملکرد داخلی و خارجی ترامپ به اندازه ای نامناسب 
بوده که اعضای کنگره در یک دوره چهارساله ریاست جمهوری دو بار 
تصمیم به استیضاح وی گرفته اند. این استیضاح نیز در کنگره رأی آورده 
و در شرایط کنونی به سنا خواهد رفت. مجلس سنا نیز در این زمینه 
مانند دادگاه عمل می کند و دادستان ها موارد تخلف ترامپ را مانند 
دادگاه بررسی خواهند کرد. واقعیت این است که دموکرات ها می خواهند 
عقبه سیاسی ترامپ را از بین ببرند. به هر حال مدت زمان کمی تا پایان 

دوران ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است. با 
این وجود دموکرات ها به دنبال آن هستند که ترامپ 
را استیضاح کنند تا وی نتواند در انتخابات بعدی 
ریاست جمهوری، که در سال۲۰۲۴ برگزار می شود، 
کاندیدا شود. دموکرات ها برای اینکه عقبه ترامپ را 
از بین ببرند مصمم هستند که ترامپ را استیضاح 
کنند. البته در مرحله ابتدایی تالش کرده اند با فعال 
کردن متمم )۲۵( مایک پنس، معاون ترامپ را به 
سمتی ببرند که ترامپ را برکنار کنند. با این وجود 
این اتفاق رخ نداد. پنس با این موضوع موافقت نکرد. 
به همین دلیل نیز تصمیم گرفتند موضوع استیضاح 
ترامپ را در کنگره و سپس سنا پیگیری کنند. نکته 
قابل توجه این است که برخی از جمهوری خواهان 
نیز با دموکرات ها در این مسیر همراه هستند و ما 
مشاهده کردیم که در رأی گیری کنگره حدود ۱۰ 
نماینده جمهوری خواه به استیضاح ترامپ رأی 

مثبت داده اند.
دموکرات ها همراه شده اند؟ چرا جمهوری خواهان در این موضوع با 
 جمهوری خواهان به دنبال این هستند که از 
شر ترامپ راحت شوند. واقعیت این است که ترامپ 
تاکنون حزب جمهوری خواه را به گروگان گرفته 
بود. این گروگانگیری نیز توسط فردی انجام شده 

بود که  جامعه آمریکا را با مخاطرات زیادی مواجه کرده و در مواجهه با 
بحران کرونا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. از سوی دیگر وی 
در عرصه سیاست خارجی نیز اقدامات مخربی انجام داده و بسیاری از 

معادالت بین المللی را به هم زده است. بدون تردید اگر 
وی فرصت جدیدی برای حضور در کاخ سفید پیدا 
می کرد جهان را تا آستانه جنگ جهانی سوم پیش 
می برد. اقدام آخر ترامپ در راستای ترغیب هواداران 
خود برای حمله به کنگره نیز میخ آخر به تابوت 
سیاسی خودش بوده و شرایطی را به وجود آورده که 

دموکرات ها به دنبال استیضاح وی باشند.
در نهایت با استیضاح کاخ سفید را ترک کند؟ به چه میزان احتمال می دهید ترامپ 
معلوم نیست این استیضاح مانند بار قبل رای 
نیاورد؛ چراکه با اقدامات تخریبی ترامپ شرایط 
تغییر کرده و از سوی دیگر یک شرایط ویژه و تاریخی 
به وجود آمده است. در چنین شرایطی اگر عقالی 
حزب جمهوری خواه بخواهند حزب از شر ترامپ 
رها شود االن موقع مناسبی است. جمهوری خواهان 
می توانند امیدوار باشند در چنین شرایطی که 
خود ترامپ با این بی عقلی میخ آخر را بر تابوت 
سیاسی اش کوبیده، آنها هم لگد آخر را به وی بزنند. 
زیرا ترامپ سوار بر گرده حزب جمهوری خواه به 
ریاست جمهوری رسیده و در طول این مدت عالوه 
بر سواری گرفتن از جمهوری خواهان و حزب در 

این اواخر حتی آنها و حزب را نیز به گروگان گرفته بود. اتفاقا همراهی 
تعدادی از آنان با دموکرات ها و رای به محکومیت ترامپ در استیضاح 
باعث می شود آبرویی که ترامپ از حزب و جمهوری خواهان برده است 
تا حدودی بازسازی شود. از منظر دیگر در این شرایط که زمان کمی 
تا پایان ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده، سنا باید به مسائل مهمی 
از جمله تایید کابینه، لوایح دولت و مهم ترین آنها بسته کمک مالی، 
که سیاست های ترامپ ایجاد کرده است، بپردازد. به همین دلیل اگر 

دموکرات ها مطمئن نبودند وارد این وادی نمی شدند و احتماال  تعدادی 
از سناتورهای جمهوری خواه را همراه کرده اند. حدس زده می شود تا ۱۵ 
نفر این موضوع را همراهی کنند و گویا همین تعداد یا یکی دو نفر بیشتر 
نیاز به تصویب دارد. بستگی به میزان البی و احتماال تضمین هایی دارد 

که جمهوری خواهان از دموکرات ها خواهند گرفت.
ریاست جمهوری خود استیضاح شود فضای داخلی آمریکا  آیا در شرایطی که قرار است ترامپ در روزهای آخر 
بیش از اندازه امنیتی نخواهد شد. امنیتی شدن فضای آمریکا 

چه پیامدهایی برای این کشور به همراه خواهد داشت؟
 آن چیزی که دموکرات ها را ترغیب می کند که موضوع استیضاح 
ترامپ را در دستور کار خود قرار بدهند این است که اقدام بی سابقه ای 

در آمریکا رخ داده است. تاکنون هیچ رئیس جمهوری 
به خود جرأت نداده هواداران خود را 
ترغیب کند که به کنگره این کشور 
به عنوان نماد دموکراسی حمله 
کنند. این اتفاق در تاریخ آمریکا 
بی سابقه بوده است. به همین دلیل 
دموکرات ها عالوه براینکه به دنبال 
از بین بردن عقبه ترامپ هستند به 
دنبال این هستند که از تکرار چنین 
اقداماتی که باعث آبروریزی این 
کشور در سطح بین المللی می شود 
مهمتر  نکته  کنند.  جلوگیری 
اینکه ترامپ که انتظار نداشته در 
انتخابات اخیر شکست بخورد به 
شکل های مختلف عنوان کرده که 
در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
در سال۲۰۲۴ دوباره شرکت خواهد 
کرد. به همین دلیل یکی از اهداف 

دموکرات ها برای استیضاح ترامپ این است که با 
استیضاح وی از نظر قانونی شرایط حضور مجدد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از بین برود. 
براساس قانون آمریکا اگر رئیس جمهوری برکنار یا 
استیضاح شود دیگر اجازه ندارد در انتخابات بعدی 
شرکت کند. از سوی دیگر اعضای کنگره به دنبال این 
هستند که اقدام اشتباه حمله به کنگره به یک سنت تبدیل نشود که اگر 
رئیس جمهوری به اهداف خود نرسید تالش کند از راه های غیر قانونی 
کنگره را تحت فشار قرار بدهد. بنده بعید می دانم فضای آمریکا بیش از 
این امنیتی شود. اتفاقات اخیر به اندازه کافی سبب 
آبرو ریزی ترامپ و حتی ساختار سیاسی آمریکا بوده 
است. خود ترامپ نیز نسبت به این آبروریزی واقف 
است و در حالی که تا قبل از حمله به کنگره شکست 
در انتخابات را نمی پذیرفت اما در شرایط کنونی 
شکست را پذیرفته است. این در حالی است که ترامپ 
می توانست با عقل و درایت چنین لطمه ای را نخورد، 
در حالی که چنین اتفاقی رخ نداد. در چنین شرایطی 
بعید به نظر می رسد وی یا هوادارانش قصد داشته 

باشند فضای آمریکا را امنیتی کنند.
پایان دوران ریاست جمهوری وی با توجه به  آیا پس از استیضاح احتمالی ترامپ یا 
شخصیت نامتعارفی و غیر قابل پیش بینی ای که 
دارد می تواند به عنوان یک عامل تنش بالقوه در 

سطح فضای سیاسی آمریکا باقی بماند؟
شخصیت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی ترامپ 
در زمانی قابل بحث بود که اتفاقات اخیر در آمریکا رخ 
نمی داد. این در حالی است که اتفاقات اخیر در این 
کشور رخ داده و شرایط به شکل دیگری رقم خورده 
است. اتفاقات اخیر به اندازه ای برای فضای سیاسی 
آمریکا و دولت این کشور سنگین و غیر منتظره بوده 
که بسیاری از وزرا و اعضای کابینه ترامپ از سمت خود استعفا کرده و 
حاضر نشده اند بیش از این با ترامپ همکاری کنند. ترامپ با حمله به 
کنگره حامیان خود را از دست داده است. شرایط به شکلی است که 
جمهوری خواهانی که تمایلی به همراهی با استیضاح ترامپ ندارند 
نیز دیگر حاضر به حمایت از وی نیستند و حمایت خود را از ترامپ 
برداشته اند. از سوی دیگر برخی از شبکه های اجتماعی حساب های 
ترامپ را مسدود کرده اند که این نیز در آینده سیاسی ترامپ تأثیر زیادی 

دارد. به همین دلیل بعید به نظر می رسد ترامپ به تنهایی و بدون ابزار 
کافی به دنبال تنش زایی در آمریکا باشد.

اندازه اهمیت دارد؟ چرا از بین بردن عقبه ترامپ برای دموکرات ها تا این 
این زمینه دو مسأله وجود دارد. نخست موازنه بین  در 
جمهوری خواهان و دموکرات هاست که همواره تالش کرده اند خود را با 
یکدیگر متوازن کنند. این در حالی است که ترامپ یک عامل برهم زننده 
زمین بازی است. عملکرد چهار سال گذشته وی در داخل آمریکا و در 
عرصه بین المللی به خوبی این مسأله را نشان داده که ترامپ به جای 
اینکه از قاعده بازی استفاده کند همواره به دنبال برهم زدن بازی و 
معادالت سیاسی بوده است. ترامپ بسیاری از معادالت را نیز بدون دلیل 
منطقی به هم می زد. شاید اگر برخی تصمیمات وی 
دارای پشتوانه فکری و آینده نگری بود شرایط متفاوت 
بود. این در حالی است که ترامپ همواره یک عامل 
بی ثبات کننده و ناامن کننده در زمینه های داخلی و 
خارجی بوده است. نمونه بارز بی ثباتی و ناامنی ترامپ 
رفتار و اقدامات وی در مقابل ایران و به خصوص در 
ماجرای برجام بوده است. این در حالی است که در 
عرصه بین المللی مدل رفتاری ای که ترامپ از آن 
پیروی می کند، نتیجه بخش نخواهد بود. ترامپ 
سیاستمدار نبود؛ بلکه بیشتر معادالت سیاسی را به 
هم می زد و بیشتر یک عامل بی ثبات کننده سیاسی به 
شمار می رفت. در ماجرای برجام هنگامی که ترامپ از 
برجام خارج شد ایران رویکرد مناسبی در پیش گرفت 
و با عقالنیت رفتار کرد. به همین دلیل نیز هیچ کدام 
از اعضای برجام اعم از کشورهای اروپایی و روسیه و 
چین با ترامپ همراهی نکردند. تالش دیگر ترامپ 
در مواجهه با ایران در سازمان ملل متحد دنبال شد و 
ترامپ تالش کرد در عرصه بین المللی به تحریم های 
ایران شکل رسمی و قانونی بدهد که در نهایت کشورهای دیگر با وی 
همراه نکردند. در شرایط کنونی نیز دموکرات ها خطرات احتمالی 
ترامپ را در آینده درک کرده اند و به همین دلیل موضوع استیضاح وی 
را مطرح کرده اند که در صورت تصویب نهایی وی نتواند در انتخابات 

آینده ریاست جمهوری آمریکا شرکت کند.
گرفت که ساختارهای سیاسی آمریکا به دلیل سیاست های  بایدن در شرایطی قدرت را در آمریکا به دست خواهد 
ترامپ با چالش های متعددی مواجه است. از سوی دیگر میراثی 
که از ترامپ دریافت خواهد کرد میراث نامناسبی است. به نظر 

شما بایدن با میراث به جای مانده از ترامپ چه خواهد کرد؟
چشم اندازی که پیش روی بایدن قرار دارد چشم انداز روشنی 
نیست. به همین دلیل بایدن دوران سختی را در ریاست جمهوری آمریکا 
سپری خواهد کرد. این وضعیت به خصوص در کوتاه مدت مشهودتر 
خواهد بود. بایدن با میراثی در زمینه سیاست داخلی و خارجی مواجه 
است که مبتنی بر عقالنیت و تدبیر نبوده و بیشتر تصمیمات فردی بوده 
که همراه با دوراندیشی صورت نگرفته است. به همین دلیل دوران گذار 
از مدیریت ترامپ به مدیریت بایدن دوران سختی برای رئیس جمهور 
آمریکا خواهد بود که در این دوران چالش های متعددی در مسیر وی 

وجود خواهد داشت.
بلند مدت چه استراتژی در مقابل ایران در پیش خواهد گرفت؟ در چنین شرایطی بایدن در کوتاه مدت، میان مدت و 
از اظهارنظرها و انتخاب مدیران دولت آینده آمریکا چنین به نظر 
می رسد که بایدن دیر یا زود به برجام باز خواهد گشت. بنده معتقدم 
بازگشت آمریکا به برجام برای ایران کافی است. البته این احتمال وجود 
دارد که بایدن قصد داشته باشد شرایط جدیدی را برای ایران در نظر 
بگیرد که این وضعیت درباره تعهدات برجامی ایران نیز وجود دارد و 
ایران نیز دغدغه ها و شرایط خاص خود را دارد. نکته مهم اینکه بایدن 
تالش خواهد کرد به میراث اوباما وفادار باشد و در همان مسیر حرکت 
کند. قدم اول برداشته شدن تحریم های ایران از سوی آمریکا است. در 
چنین شرایطی فضا می تواند به سمتی حرکت کند که تنش های بین 
ایران و آمریکا تغییر شکل بدهد و شکل مسالمت آمیزی به خود بگیرد. 
پس از برداشته شدن تحریم ها می توان در چارچوب برجام بین دو کشور 
اعتمادسازی جدیدی شکل داد. در شرایط کنونی برجام به کما رفته 
است. به همین دلیل اگر قرار است ایران و آمریکا در مسیری قرار بگیرند 
که تنش ها کاهش پیدا کند. باید برجام دوباره احیا شود. در چنین 
شرایطی است که می توان نسبت به عادی سازی روابط یا نرمالیزیسیون 

بین دو کشور امیدوار بود.
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دیــدگاه

نگــاه

 نمایندگان مجلس تصویب کرده اند سال آینده 
مبلغ دوهزار میلیارد تومان در اختیار صداوسیما و چند 
سازمان دیگر قرار می گیرد تا برای تولید محتوا در فضای 
مجازی صرف شود. این میزان اعتبار معادل حقوق ماهانه 
۱۵میلیون تومان حقوق برای ۱۱هزار و یکصد نفر آدم 
است. تصور کنید ۱۱هزار نفر در فضای مجازی تولید 
محتوا کنند. این تعداد معادل کارکنان ستاد مرکزی 
چندین وزارتخانه است. شما فکر می کنید کسی در این 
کشور حاضر است این میزان، نه!! یک دهم آن را برای 
بررسی دقیق مشکالت اقتصاد ایران، آلودگی هوا، اصالح 
نظام مالیاتی یا هر موضوعی از این دست تخصیص دهد؟ 
کاش اقال سال بعد هر ماه یک جدولی دست مردم بدهند 
از آن محتواهایی که این ۱۱هزار نفر با آن پول تولید 

می کنند. چه محتوایی تولید شود.

اینکه منشأ ویروس کرونا کشور چین است، جز خوِد 
دولت چین، اغلب کشورها و عموِم مجامع علمی و پزشکی 
جهان روی آن اتفاق نظر دارند. با این حال، هنگامی که 
دونالد ترامپ از »ویروس چینی« سخن به میان آورد، 
رهبران حزب کمونیست چین به شدت واکنش نشان 
دادند و به تبع آنها برخی از هواداران الگو و سیاست چینی 
در ایران هم در این خشم شریک شدند. حاال چندی است 
که در بریتانیا نوعی ویروس کرونای اصطالحا جهش یافته 
پیدا شده است که همان حامیان الگوی چینی در ایران 
آن را »ویروس انگلیسی«می نامند؛ آن هم با چنان ذوق 
و شوق و اشتیاق و اصرار و تاکیدی کاَنَُّه شخص ملکه 

الیزابت آن را در بطن خود جهش داده است!
به قول کرمانی ها، کله پدر چینی ها و انگلیسی ها 

هر دو!

محتوای دوهزار میلیارد تومانی

ویروس چینی، ویروس انگلیسی!

این روزها رفتارها و تصمیم های مجلس یازدهم، 
ذهن ها را به سمت مجلس هفتم می برد؛ دو مجلسی 
که با شعار معیشت و اقتصاد تشکیل شدند. پیامدهای 
تصمیم های آن مجلس سبب شد نمایندگان آن 
دوره، اندکی بعد به نادرستی سیاست های خود اذعان 
کنند. گاهی الزم است از گذشته درس بگیریم؛ نه 
تنها گذشته های دور، همین نزدیک؛ یک دو دهه 
پیش، اوایل دهه هشتاد که مجلس اصولگرای هفتم 
شکل گرفت. مجلسی که با شعار ارزانی و پرهیز از 
سیاسی کاری و سیاسی بازی روی کار آمد و همان 
ابتدا طرحی »تثبیت قیمت ها« را با تبلیغات فراوان 
تصویب و هیچ اعتنایی به مخالفت دولت وقت و 
کارشناسان مستقل نکرد؛ زمان زیادی نگذشت که 
نادرستی و ناکارشناسی بودن آن طرح مشخص شد 
و چهره معتبری همچون احمد توکلی که از بانیان 
اصلی طرح بود اقرار به نادرستی و »اشتباه« بودن 
آن کرد؛ طرحی که رئیس وقت مجلس آن را حتی 
»عیدی مجلس به مردم« خوانده بود! از دل آن عیدی 
که با هدف ارزانی و کاهش مصرف حامل های انرژی 
تدوین شده بود، موجی از تورم و گرانی و ماجرای 
سهمیه بندی بنزین بیرون آمد. این روزها رفتارها 
و تصمیم های مجلس جوان یازدهم، ذهن ها را به 
سمت مجلس هفتم می برد؛ دو مجلسی که با شعار 
معیشت و اقتصاد تشکیل شدند؛ در اولی، ابتدا بنای 
تقابل با دولت ناهمسوی هشتم گذاشته شد و این 
تقابل تا آنجا پیش رفت که سطح ناهمراهی با دولت 
اصولگرای نهم تاریخ ساز شد و برای نخستین بار در 
تاریخ مجالس پس از انقالب، چهار وزیر پیشنهادی 
رئیس جمهوری تایید نشدند و وزارت کلیدی و مهم 

نفت تا گزینه هایش به عدد ۴ نرسید، شکل نگرفت.
برای واکاوی رفتار نمایندگان مجلس یازدهم،  شعارهای »معیشت و سفره مردم«

نگاهی داشته باشیم به خالصه مذاکرات مجلس 
هفتم و آنگاه دقتی مضاعف به فعالیت ۹ ماه گذشته از 
خرداد ماه تا امروز بهارستانی ها. از طرح ها و بحث های 
حاشیه ای مجلس جدید می گذریم و قضاوت درباره 
عمل به شعارهای »معیشت و سفره مردم« را به زمان 
دیگری موکول می کنیم؛ به گزارش ایرنا پالس؛ در 
این فرصت فقط تصمیم های مهم و مرتبط با سیاست 
خارجی تا الیحه بودجه نمایندگان را یادآور می شویم؛ 
هرچند دولت اذعان کرده مصوبه های مجلس در حکم 
قانون بوده و موظف به اجرای آن است اما پرسشی که 
مطرح شده اینکه آیا نمایندگان حاضر در مجلس، 
پاسخگوی پیامدهای مصوبه های خود خواهند بود 
یا نتایج آن را به گردن دولتی خواهند انداخت که 
تا ۸ ماه دیگر، مناصب را تحویل خواهد داد؟یکی از 
مسایلی که این روزها به موضوع اصلی دولت تبدیل 
شده، الیحه بودجه ۱۴۰۰ است که در مجلس از سوی 
نمایندگان درباره لزوم تغییرات گسترده از آن سخت 
گفته شده و تغییرات زیادی در آن در حال انجام 
است. در همین زمینه بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
در مجلس، رئیس جمهوری روز چهارشنبه ۲۴ دی 
در جلسه هیات دولت تاکید کرد:  در الیحه بودجه 
نباید قانونگذاری انجام شود؛ الیحه بودجه یک الیحه 
تقنینی معمولی نیست؛ الیحه ای است که بیشتر رنگ 
اجرایی دارد و در قانون اساسی نیز در مورد آن با لحن 
خاصی صحبت شده است. بودجه از امور مربوط به 
رئیس جمهوری است و با قوانین عادی فرق می کند. 
آنچه باید در مجلس تصویب شود الیحه دولت است نه 
طرح مجلس، البته در مسیر بررسی و تصویب بودجه 
اصالحات و تغییراتی هم صورت می گیرد که معموال 
بین ۲ تا 3 درصد بوده است. »خطر این است که در 
بررسی الیحه بودجه از سوی نمایندگان درآمدهایی 
در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت 
بر این است که قدرت خرید مردم را در سال آینده 
تا ۲۵ درصد باالببریم و فشار جدیدی به مردم وارد 
نشود. مالیات باید متعادل باشد زیرا فشار آن در 
نهایت بر دوش مردم و مصرف کنندگان خواهد بود؛ 
باید دقت کنیم که فشار نهایی در افزایش مالیات ها بر 
کجا وارد می شود.« »در مجلس چیزی تصویب شود 
که امید و اعتماد مردم در سرمایه گذاری دچار مشکل 
نشود، باید به این امنیت توجه کنیم و چیزهایی 
که دولت، مجلس و قانون به مردم قول داده دچار 

تغییرات نشود.« 
مطابق اصل  هشتاد و چهارم قانون اساسی که  آیا نمایندگان پاسخگو خواهند بود؟

مقرر می کند هر نماینده  در برابر تمام  ملت  »مسئول  
است«، آیا تک تک نمایندگانی که طرح های مختلفی 
را در این روزها مصوب می کنند در برابر پیامدهای 
آن در پیشگاه مردم مسئول و پاسخگو خواهند 
بود؟مساله فقط به الیحه بودجه نیست؛ چندی 
پیش طرحی در مجلس اعالم وصول شد که یکی از 
بندهای آن مربوط به شرط و شروط برای مذاکره با 
آمریکا و پیامدهای سنگین انفصالی و محکومیت 
مذاکره کنندگان است؛ به باور بسیاری از کارشناسان، 
در هیچ دوره ای از مجالس ده گانه بعد از انقالب، 
چنین طرحی با این مشخصات و این مواد سابقه 
نداشته است. اگر فردا روزی، دولتی همسو با آنان 
تشکیل شود و شورای عالی امنیت ملی و دیگر ارکان 
نظام، تصمیم دیگری در جهت مصلحت و قوام نظام 
بگیرند، چه کسی پاسخگوی اینگونه  مصوبه های 
احتمالی خواهد بود؟اساسا دوستان وکالی مردم، 
که به طور حتم به رهنمودها و سفارش های رهبر 
معظم انقالب توجه دارند، تاکید اخیر ایشان مبنی بر 
تالش برای »رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها« 
را چگونه تعبیر می کنند؟اگر صادقانه همه برداشت ها 
و تفسیرهای خاص درباره نیت و قصد تدوین کنندگان 
این طرح را کنار بگذاریم، چگونه می توان از آن دفاع 
کرد؟ بستن و قفل زدن بر روندهای دیپلماتیک و الزام 
دولت )چه دولت کنونی چه دولت های بعد( به حرکت 
در یک مسیر خطرناک بین المللی، چه پیامدها و 
بزرگی خواهد داشت؟تدوین کنندگان  مضرات 
طرح های این چنینی بد نیست مروری سریع داشته 
باشند به مواضع و رفتار امام و رهبر معظم انقالب در 
مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی و همه جبهه غربی-

عبری-عربی و تفاوت تدبیر و مصلحت را با احساس و 
شعار و تبلیغ و نمایش ببینند.

جستــار
نگاهی به عملکرد مجلس یازدهم
 پیامدهای این تصمیم ها
 را چه کسی می پذیرد؟

کشورهای  ترامپ،  اخیر  هفته های  در 
توافق آشتی  امضای  برای  را  محاصره کننده قطر 
تحت فشار گذاشت و عربستان نیز که با اخراج ترامپ 
از کاخ سفید حامی بزرگ خود را از دست داده و حال 
نگران سیاست های بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا 
علیه خویش است، سریع تر از سایر متحدانش برای 
برقراری مجدد روابط با دوحه پیش قدم شد. این کشور 
که چندان اهمیتی به مسأله اعتبار بین المللی و غرور 
ملی خویش نمی دهد، با تحمیل نظر خود و تحقیر 
کشورهای دیگری که در این تحریم ها با وی همکاری 
کرده بودند، آنها را مجبور کرد شروط ۱3گانه ای را که 
در سال ۲۰۱۷ برای قطر تعیین کرده بودند، فراموش 
کرده و بدون مشاهده هرگونه تغییری در رویکرد قطر، 
همه تحریم ها و محدودیت ها علیه این کشور را لغو کنند. 
هرچند هیچ یک از شرکای عربستان از ترس گرفتار 
شدن در انزوا، جرأت مخالفت با رویکرد غیر منطقی 
این کشور ندارند، اما ترک فوری نشست صلح العال، 
توسط وزیر امور خارجه مصر که کشورش زمانی ادعای 
رهبری جهان اسالم را داشت، نشان می دهد پشت 
صحنه این عقب نشینی سیاسی چندان نیز مسالمت آمیز 
و  بدون گالیه نبوده است. به هر روی از جزئیات تحوالت 
مزبور که بگذریم، مهم تبعاتی است که دو تحول فوق 
در منطقه خلیج فارس در آینده نزدیک برای ایران 
ایجاد می کنند. در این مسأله شکی نیست که هر دو 
توافق صورت گرفته طی ماه های اخیر )توافق ابراهیم 
و صلح العال( در ضدیت با ایران و برای تحکیم رویکرد 
اعراب خلیج فارس در مقابل کشورمان طراحی شده اند. 
به ویژه توافق ابراهیم با نادیده گرفتن کامل آرمان 
مشترک جهان اسالم و البته رویکرد ایران به سیستم 
امنیتی خلیج فارس، پای دشمن شماره یک ایران را به 
گلوگاه حساس منطقه باز کرده است. با وجود جدی 
بودن این تهدیدات، به نظر می رسد جمهوری اسالمی 
ایران راه های متعددی برای مقابله با آنها دارد؛ در درجه 
نخست، این تنها ایران نیست که با توافق صلح کشورهای 
عرب و اسرائیل مشکل دارد؛ فشار افکار عمومی در جهان 
اسالم، تظاهرات مکرر ضد اسرائیلی در کشورهایی که 
با این رژیم صلح کرده اند و ترس کشورهای همسو با 
آمریکا همچون کویت و عربستان از عادی سازی روابط با 
اسرائیل نشان می دهد به رغم سکوت سرد سران بسیاری 
از کشورهای اسالمی در این زمینه، هنوز هم عادی سازی 
روابط با اسرائیل نوعی تابو محسوب می شود و این امر 
مانع پیوستن کشورهای بیشتر به این فرآیند خواهد 
شد؛ به ویژه اینکه طراحان و حامیان اصلی این برنامه؛ 
یعنی دونالد ترامپ و دامادش جرالد کوشنر نیز دیگر از 
صحنه سیاسی آمریکا حذف شده اند. بایدن رئیس جمهور 
منتخب آمریکا چنان که بخواهد همچون سلف دموکرات 
خود عمل کند، بیشتر تمرکز خویش را بر صلح فلسطین 
و اسرائیل خواهد گذاشت و به زیاده خواهی های رژیم 

صهیونیستی وقع چندانی نمی نهد.

میراث ترامپ در خلیج فارس
یادداشــت

 محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه

 محمد فاضلی 
 استاد دانشگاه

 احمد زیدآبادی
روزنامه نگار

  نصرا... تاجیک در گفت وگو با»آرمان ملی« مطرح کرد

 رای به استیضاح 

 برای حذف ترامپ 

در ٢٠٢٤
 حزب جمهوریخواه گروگان ترامپ بود که دیگر نیست؛ البته بایدن دوران سختي پیش رو دارد

دموکرات ها از همراهی جمهوریخواهان برای استیضاح ترامپ مطمئن هستند
 ترامپ اگر فرصت داشت جهان را تا جنگ جهانی سوم پیش می برد

 حمله به کنگره میخ آخر به تابوت سیاسی ترامپ بود
 بایدن به میراث اوباما وفادار خواهد بود

 بازگشت بایدن به برجام برای ایران کافی است
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عالئم بیماری »مننژیت« 

مننژیت التهاب نرم شامه اطراف مغز 
و نخاع است؛ روزانه در سیستم عصبی 
از  نخاعی  مغز  مایع  جریان  مرکزی، 
مغز به طرف نخاع و برعکس به صورت 
منظم انجام می شود. التهاب در مغز که 
معموال از مننژ شروع می شود، ممکن 
است خود مغز را درگیر کند به همین 
از  مننگوآنسفالیت  و  مننژیت  دلیل 
بیماری هایی هستند که علل متعددی 
دارند. شایع ترین مواردی که باعث ایجاد 
مننژیت می شوند، ویروس ها هستند و این 
ویروس ها هم باعث ایجاد مننژیت های 
آسپتیک می شوند. مننژیت های آسپتیک 
نیازی به درمان دارویی و آنتی بیوتیکی 
دارند و اگر درمان شوند، بیمار نجات پیدا 
می کند. معموال با بررسی مایع مغز نخاعی 
متوجه می شویم که این فرد مننژیت دارد 
یا خیر و اگر مبتال به مننژیت شده آیا 
باکتریال است یا ویروسی؛ اگر مننژیت 
مزمن باشد و یا فرد در گذر زمان دچار 
عالئم مننژیت شده باشد می تواند دچار 
عالئم عصبی و یا مشکالت دیگر نیز شده 
باشد. اگر فرد دچار ضایعات جلدی شده 
باشد؛ بیماری های دیگری که همراه با 
التهاب مغز و نخاعی هستند، برای بیمار 
مطرح می شود که این بیماری ها می توانند 
غیرعفونی هم باشند. وجود التهاب در 
مننژ می تواند عوامل متعددی داشته 
باشد که معموال این مننژیت ها از نوع 
باکتریال و میکروبی هستند و می توان 
آنها را درمان کرد. سردرد، تب و استفراغ 
از عالئم مهم بیماری مننژیت هستند اما 
عالئم متعدد دیگری هم مانند خشکی 
گردن، تغییر رفتار، بی اشتهایی، ترس از 
نور، تشنج و فلج عصب ۶ هم می تواند از 
نشان دهنده مننژیت باشد. اگر بیماری 
خیلی شدید باشد همراه با ضایعات جلدی 
مانند پتشی و پورپورا در انواع مننگوکوکی 
می توانند دیده شوند. برای تشخیص بالینی 
بیماری بسیار مهم است که عالئمی  مانند 
سفتی گردن، کرنیگ و برودزینسکی 
به خوبی بررسی شوند. بیماری های اوتیت، 
گاستروانتریت های باکتریال که عامل 
آن شیگال است می تواند باعث تشنج در 
کودکان شود. مننژیت یکی از مواردی 
است که در بیماران مبتال به تشنج می تواند 
مطرح شود هرچند که شروع مننژیت 
خیلی زیاد نیست اما بررسی آن اهمیت 
زیادی دارد. در بعضی از بیماری ها معاینه 
بیمار از نظر اینکه عالئم مننژیت دارد یا 
خیر، بسیار ضروری است. معموال کودکان 
زیر ۱۲ماه را به همین علت بررسی مایع 

نخاع می کنند.

یاد د اشــــت

دانستنــــی ها
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بیگانه- وجودندارد- محله وبرزن- میزان ســردی یا گرمی 5- تئوری علمی اینشتین- پشم شتر- 
داستان عاشــقانه ۶- ورزش هندوان- فصل بهار- ســازضربی 7- مدت زمان فوتبال- ضدخشک- 
آزاد- رطوبت 8- حماسی- زمین سخت- دلمه ســیرابی 9- حرکت اسب در شطرنج - بند- کاالی 
دســت نخورده- مویز ۱0- دوش- بازارها- زیرک ۱۱- نام قدیم بوشهر- درخت مخروطی شکل- 
حکومت اتحادیه ای ۱۲- پست- طرف وسمت- خوگرفته- سایه گاه ۱3- نام ترکی- پسر- همنام- 
اسب پهن پشت ۱4-  نیمه صورت- کارگردان »شــیار۱43« ۱5- گل چهارفصل- از برجسته ترین 

بازیکنان آ.ث میالن 

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

»دوغ« بهترین منبع کلسیمنقش میکروب های روده در بی اشتهایی تاثیر استرس مادر بر بیمارشدن کودک
محققان دریافتند استرس بر مادرباردار می تواند بر احتمال ابتالی نوزاد 
به بیماری تاثیر بگذارد. عوامل روانی- اجتماعی استرس زا مانند عدم حمایت، 
تنهایی، وضعیت تاهل و... ممکن است بر  DNA میتوکندری کودک جهش 
ایجاد کرده و زمینه ساز بیماری ها باشد. »کلی برونست«، می گوید: »بسیاری 
از شرایط از دوران کودکی وجود دارند که با اختالل عملکرد میتوکندری ارتباط 
دارد از جمله آسم، اختالل بیش فعالی و اوتیسم.« محققان ژنوم میتوکندریایی 
را توالی بندی کرده و جهش ها را در 3۶5 نمونه جفت از مادران زایمان کرده  
شناسایی کردند. زنانی که استرس روانی- اجتماعی بیشتری را تجربه کرده 

بودند که می تواند ناشی از خشونت خانگی، بیماری روحی و... باشد.

بررسی محققان نشان می دهد که میکروب های روده می توانند بر اشتها، 
وزن و مسائل روانی مانند اضطراب و رفتاروسواسی نقش مهمی داشته باشند. 
»آنا غنچولسکو« اظهارکرد: بی اشتهایی عصبی یک اختالل روان پزشکی 
بسیار شایع است و می تواند به طرز باورنکردنی ناتوان کننده یا حتی کشنده 
باشد، اما متاسفانه درمان آن دشوار است. دکتر »فیل برنت«، در این زمینه  
گفت: »به نظر می رسد در بی اشتهایی جوامع میکروبی از تنوع کمتری 
برخوردار هستند و بیشتر نیز از گونه های مضر هستند.« نتایج تحقیقات 
نشان داده است که بیماران مبتال به بی اشتهایی ممکن است باکتری بیشتری 

داشته باشند.

محققان می گویند: دوغ یکی از بهترین منابع کلسیم، فسفر و ویتامین 
D است. دوغ یکی از نوشیدنی های دلچسبی است که از محصوالت جانبی در 
فرآیند تولید کره حاصل می شود. یک لیوان دوغ دارای 98 کالری انرژی، 8 گرم 
پروتئین، ۱۲ گرم کربوهیدرات، و 3 گرم چربی است. این نوشیدنی ۲۲ درصد 
نیاز روزانه بدن به کلیسم، ۱۶ درصد سدیم، ۲9 درصد ریبوفالوین، ۲۲ درصد 
ویتامین B۱۲، و را تامین می کند. دوغ به نسبت سایر لبنیات بسیارراحت تر 
هضم می شود. الکتیک اسید موجود در آن، منجر به هضم آسان الکتوز می شود. 
تحقیقات بر روی افرادبزرگسال نشان داده است افرادی که به میزان کم دوغ 

مصرف می کنند، دچار کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون شده اند. 
.

نــــکته
تغذیه سالمندان در دوران کرونا

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه سالمندان با 
مشکالت زیادی مواجه هستند، گفت: تغذیه سالم، رعایت 
تناسب و تعادل می تواند منجر به تقویت سیستم ایمنی 
سالمندان و عدم ابتال به کرونا باشد. شهاب اولیایی، اظهارکرد: 
در ابتدا باید به مشکالت موثر بر شرایط تغذیه ای سالمندان 
اشاره کنیم که همین امر می تواند بر تغذیه آنها در زمان شیوع 
کرونا کمک کند. باید گفت به طور عادی سالمندان ۶0 تا 
۶5 ساله تغییراتی را در سیستم بدنی خود دارند که تغییرات 
اعصاب و ماهیچه ها، بزاق و مشکالت بلع از جمله آنها است. 
این متخصص تغذیه افزود: اختالالت گوارشی نیز از جمله 
مشکالتی است که سالمندان با آن مواجهه هستند که منجر به 
کمبود آب در بدن آنها می شود همچنین کمبود ویتامین های 
مختلف به خصوص ویتامین گروه B که در متابولیسم بدن، 
ویتامین C که منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، 
ویتامین D که در کشور ما اکثرا با کمبود مواجهه است و مهمتر 
از همه ویتامین  B۱۲ و B۶، که نقش بسیار مهمی را در تقویت 
سیستم ایمنی بدن سالمندان ایفا می کنند می توانند منجر به 
بروز مشکالت بسیاری برای سالمندان شود. وی اظهارکرد: 
افزایش وزن، چاقی، بی تحرکی از جمله موارد دیگری است که 
به خصوص درباره سالمندان باید مورد توجه قرار گیرد. توجه 
به رعایت تنوع، تعادل و تناسب در وعده های غذایی سالمندان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولیایی بیان کرد: استفاده از 
غذاهای فست فود و غذاهای کنسروی به شدت در این دوره 
سنی آسیب زننده است و سالمندان در این سنین باید نسبت 
به دریافت مواد غذایی سالم توجه کافی داشته باشند استفاده 
از گوشت های کم چرب، مرغ و ماهی، فراورده های لبنی بدون 
چربی یا کم چرب و حبوبات که از منابع خوب و گیاهی هستند 

در کنار غالت بسیار مناسب هستند.
  مغزدانه ها منبع خوب امگا 3

وی تصریح کرد: رعایت نظم، کنترل حجم وعده های 
غذایی، مصرف آب در کنار تقویت سیستم ایمنی بدن و عدم 
بروز مشکالت گوارشی سبب کنترل قندخون نیز خواهد شد؛ 
استفاده از سوپ های رقیق و مصرف حداقل هشت لیوان آب، 
نان و غالت سبوس دار، برنج قهوه ای به دلیل وجود فیبر، میوه ها 
خصوصا مرکبات مانند پرتقال، نارنگی، نارنج، لیوشیرین و… که 
حاوی ویتامین C و آنتی اکسیدان  هستند از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. اولیایی گفت: مصرف سبزیجات به خصوص 
کدوحلوایی، گوجه فرنگی، هویج، فلفل های رنگی که می توانند 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شوند؛ تخم مرغ، حبوبات که 
منبع خوب روی و ویتامین  B۶ هستند؛ فرآروده های لبنی و 
پروبیوتیک، عدم مصرف چربی و روغن، مصرف روغن زیتون در 
افزایش سطح ایمنی بدن می توانند نقش داشته باشند. وی با 
اشاره به اینکه این گروه سنی مشکل جذب و هضم دارند، عنوان 
کرد: بهتر است سالمندان مصرف مغزدانه هایی مانند بادام، 
فندق و… را به صورت پودر شده همراه با غذا استفاده کنند 
چراکه منبع بسیار خوب امگا3 به عنوان یک ماده ضدالتهاب 
و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. این متخصص تغذیه در 
آخر تاکید کرد: توجه به کیفیت و کمیت خواب، تحرک مناسب 
و کافی همچنین رعایت تناسب و تعادل در تغذیه سالمندان 

در کنار سایر موارد ذکر شده از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

فریبا شیروانی
فوق تخصص عفونی اطفال

ورزش هایی مانند پیاده روی باعث افزایش هورمون های مرتبط با احساس خوب مانند سروتونین و دوپامین در بدن می شود که می تواند 
خلق وخو را افزایش دهد. یکی از مزایای پیاده روی این است که انجام این ورزش در طبیعت بسیار بیشتر از پیاده روی در فضای بسته یا 

سالن های ورزشی احساس نشاط می دهد.

احساس شادی

 پیاده روی برای استخوان ها مفید است. تحقیقات نشان می دهد زنانی که یائسگی را پشت سر گذاشته اند و تقریبا یک ونیم کیلومتر در 
روز پیاده روی دارند، چگالی استخوان های کل بدنشان نسبت به زنانی که مسافت های کمتری را می پیمایند، باالتر است. همچنین پیاده روی 

برای کاهش سرعت از دست دادن استخوان های پا نیز بسیار موثر است.

افزایش قدرت پاها

فواید 30 دقیقه پیاده روی روزانه برای سالمتی    خوراکی هایی که بیماران کلیوی 
نباید مصرف کنند

دانشمندان می گویند به دلیل محدودیت هایی که بیماران 
کلیوی دارند، باید از رژیم غذایی خاصی پیروی کنند. کلیه های 
اندام هایی لوبیایی شکل هستند که کارکردی ویژه در بدن دارند. 
آنها وظیفه تصفیه خون، دفع موادزائد مانند اوره، تولید هورمون، 
ایجاد تعادل در مواد معدنی، و تعادل در مایعات بدن را برعهده 
دارند. عوامل خطرآفرین بسیاری وجود دارند که می توانند منجر 
به بیماری های مربوط به کلیه شوند. رایج ترین این عوامل شامل 
دیابت کنترل نشده و فشارخون باالست. بیماری های قلبی، 
هپاتیت C و ایدز از دیگر عواملی است که می تواند باعث به خطر 
افتادن سالمت کلیه ها شود. کسانی که دچار بیماری های کلیوی 
هستند باید از رژیم های غذایی خاصی پیروی کنند. به عنوان 
مثال، محدودیت های غذایی به میزان پیشرفتگی بیماری 
کلیوی افراد بستگی دارد. کسانی که در مراحل اولیه یک بیماری 
مزمن کلیوی قرار دارند باید از رژیم غذایی متفاوت تری نسبت 
به افرادی که دچار از کارافتادگی کلیه شده اند، پیروی کنند. 
این افراد باید به میزان زیادی از »رژیم غذایی کلیه دوست« 
پیروی کنند که منجر به افزایش مواد شیمیایی خاص در خون 
نشود. برای مثال، افرادی که دچار بیماری های مزمن کلیوی 
هستند نمی توانند به صورت مناسب سدیم اضافی یا فسفر را 
از خون دفع کنند. به همین دلیل این افراد مستعد افزایش 
فشارخون هستند. از این رو، باید رژیم غذایی کم نمک و کم 
سدیم را برگزینند. براساس برآورد دانشمندان، بیماران کلیوی 
باید مصرف سدیم و پتاسیم خود را به کمتر از ۲ هزار میلی گرم 
و مصرف فسفر را به کمتر از یک هزار میلی گرم کاهش دهند. 
به همین دلیل متخصصان تاکید دارند این افراد باید از مصرف 
نوشابه ها خودداری کنند. آووکادو یکی از میوه های بسیار مغذی 
است، اما به دلیل آنکه دارای پتاسیم باالیی است، بیماران کلیوی 
نباید از این میوه استفاده کنند. غذا های کنسروشده به دلیل 
افزودنی هایی مانند سدیم برای این افراد مفید نیست همچنین 
اگر چه استفاده از غالت کامل مانند نان سبوس دار به افراد عادی 
پیشنهاد می شود، اما این مواد غذایی به دلیل غنی بودن از فسفر 
و پتاسیم برای بیماران کلیوی مفید نیست و این افراد بهتر است 
از همان نان سفید استفاده کنند. برنج قهوه ای نیز به دلیل آنکه 
دارای سطح باالتری از پتاسیم نسبت به برنج سفید است، برای 
بیماران کلیوی مناسب نیست. موز، لبنیات، پرتغال و آب آن، 
گوشت های فرآوری شده مانند سوسیس و همبرگر، ترشی، 
زیتون، زردآلو، سیب زمینی، گوجه، غذا های آماده و نیمه 
آماده، اسفناج، خرما، کشمش، آلوبخارا، چیپس و چوب شور از 
دیگر موادغذایی هستند که افراد مبتال به بیماری های کلیوی 
نباید آنها را در رژیم غذایی خود قرار دهند. بی تردید بسیاری از 
موادغذایی ذکر نشده دارای خواص بی شماری برای افراد سالم 
است، اما به دلیل محدودیت هایی که بیماران کلیوی دارند برخی 
موادغذایی مغذی مانند میوه ها نیز می تواند منجر به افزایش 

مواد شیمیایی خون آنها شود.

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
برای یک پیاده روی ۳۰ دقیقه ای در طول روز، می توان همان ضرب المثل معروف در مورد سیب را به کار برد. این کار شما را از پزشک دور نگه می دارد. 
این میزان پیاده روی نه تنها باعث کاهش وزن و کاهش فشارخون می شود، بلکه خطر ابتال به بسیاری از بیماری های مزمن از جمله بیماری های 
قلبی وعروقی و سکته مغزی را از شما دور می کند. پیاده روی منظم یکی از ساده ترین کارهایی است که می توانید برای ارتقای سالمت خود انجام دهید.

عمــود ی افقــی  

 ورزش های متعادل مانند پیاده روی منجر به 
بهبود پاسخ ایمنی بدن می شود. افرادی که حداقل 
۴ روز در هفته و به مدت نیم ساعت پیاده روی 
می کنند، کمتر دچار بیماری های عفونی می شوند.

 قدم زدن بیشتر با افزایش میزان متابولیسم 
بدن، چربی بیشتری را می سوزاند و تحقیقات نشان 
می دهد پیاده روی برای از بین بردن چربی شکمی  

بسیار موثر است. 

مقاومت در برابر میكروب ها سوزاندن چربی

پیاده روی در طبیعت و در روزهای آفتابی 
میزان سنتز ویتامین D از طریق نورخورشید 
برای سالمت  این روند  و  افزایش می دهد  را 

استخوان ها ضروری است.

پیاده روی به خصوص بعداز غذا، برای هضم 
زودهنگام آن مفید است. به عالوه راه رفتن بعداز 
غذا، خطر بیماری های قلبی وعروقی و دیابت را نیز 

کاهش می دهد.

D جذب بهتر ویتامین بهبود فرایند هضم

پیاده روی عالئم افسردگی را تسکین می دهد. 
30 دقیقه پیاده روی، 3 تا ۵ بار در هر هفته به مدت 
12 هفته، عالئم افسردگی را حدود ۴۷ درصد 

کاهش می دهد.

اگر مشکلی در خواب شبانه دارید، این را بدانید 
که قدم زدن قبل از خواب به شما در تجربه خواب 
خوب شبانه کمک می کند و آن هم با افزایش اثر 

مالتونین، یعنی هورمون خواب طبیعی.

کاهش عالئم افسردگی خواب بهتر شبانه

 پیاده روی چون نوعی ورزش هوازی به شمار 
می رود، منجر به افزایش ضربان قلب و بهبود 

گردش خون می شود.

 پیاده روی با شدت متوسط و برای یک مدت 
زمان طوالنی می تواند سوخت وساز بدن شما را 
تنظیم کند و در کنترل وزن تاثیر مثبت داشته باشد.

بهبود عملكرد قلب افزایش سوخت وساز



آرمان ملی- سجاد جنت آبادی: رفتن ترامپ از قدرت 
نه تنها برای مردم ایران بلکه برای آمریکایی ها هم به کابوس 
تبدیل شده است. بحث تمام محافل در ایاالت متحده رفتن بدون 
خشونت ترامپ از قدرت شده است. آخرین خبرها از آمریکا 
حکایت از آن دارد که همه مقدمات برای تحلیف بایدن آماده 
شده است و بایدن هم در گفت وگو با دموکرات ها برای انتخاب 
کردن مقامات عالی رتبه است. اما در آن طرف هم مقامات ۴ساله 
دولت که می دانند دیگر در کاخ سفید جایی ندارند، درحال کوچ 
کردن به خانه های خود هستند. اما مساله اصلی این است که 
ترامپ خواب و خوراک را از نیروهای نظامی در آمریکا گرفته و آنها 
به صورت آماده باش درآمده اند و نگران این موضوع هستند که 
طرفداران ترامپ روز تحلیف بایدن در مقابل کنگره شورش کنند.

  مراسم تحلیف بایدن امن برگزار می شود
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا وعده داده است تا به 
تاریخ ایاالت متحده احترام گذاشته و مراسم تحلیف جو بایدن 
را در نهایت امنیت و ایمنی برگزار کند. براساس این گزارش، ۸ 
روز پس از آنکه حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره حمله 
کردند و برای ساعاتی روند برگزاری نشست مشترک مجلس 
نمایندگان و سنا را مختل کردند، مایک پنس در اظهاراتی 
قول داده است تا به تاریخ آمریکا احترام گذاشته و انتقال آرام 
و مسالمت أآمیز قدرت به جو بایدن را تضمین کند. مایک پنس 
گفت: همان طور که رئیس جمهور دیروز به طور شفاف اعالم کرد، 
ما متعهد به انتقال منظم و آرام قدرت و برگزاری ایمن مراسم 
تحلیف هستیم. مردم آمریکا شایسته و مستحق چیزی کمتر از 
آن نیستند. این نخستین اظهارات رسمی و علنی مایک پنس از 
زمان حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در چهارشنبه 
هفته گذشته است. وی افزود: بایدن و کاماال هریس ۲۰ ژانویه 

سوگند یاد خواهند کرد، آن هم به روشی مطابق با تاریخ و 
سنت های ما، به روشی که موجب افتخار و غرور آمریکایی ها و 

ایاالت متحده باشد.
  بایدن مدیر امور چین را انتخاب کرد

رویترز گــزارش داده است کــــه جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب آمریکا لورا روزنبرگر دیپلمات باسابقه وزارت خارجه 
و مشاور سابق هیالری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶ را به عنوان 
مدیر ارشد امور چین در کاخ سفید انتخاب کرده است. براساس 
این گزارش، لورا روزنبرگر مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی 
هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بوده 
است. سخنگوی تیم انتقالی بایدن در این باره گفت: روزنبرگر 
قرار است به کورت کمبل دیگر مقام سابق دولت اوباما که روز 
چهارشنبه به عنوان هماهنگ کننده ارشد دولت بایدن در امور 
آسیا اقیانوسیه در شورای امنیت ملی کاخ سفید انتخاب شده 
است، گزارش دهد. روزنبرگر پیش از این نیز به عنوان مدیر بخش 
امور چین و کره شمالی در کاخ سفید در دولت اوباما فعالیت کرده 
و پست های متعددی در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی 

آمریکا داشته است.
  بازداشت بیش از 100 نفر 

دفتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( اعالم کرد که 
بیش از ۱۰۰ نفر در حادثه هفته گذشته واشنگتن که در آن 
هواداران ترامپ به ساختمان کنگره یورش بردند، بازداشت 
شدند. »کریستوفر ری« رئیس پلیس اف بی آی گفت که 
تحقیقات از افرادی که »ممکن است سالمت برگزاری مراسم 
تحلیف بایدن در ۲۰ ژانویه را تهدید کنند«، در جریان است. 
رئیس پلیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا افزود: »از ششم 
ژانویه تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از مظنونان را شناسایی کرده ایم، 

بنابراین افراد را دقیق می شناسیم«. وی در ادامه اعالم کرد که 
»مأموران FBI ماجرا را پیگیری کرده و اگر حضور مظنونان در 
محوطه ساختمان کنگره محرز شود، آنها را دستگیر خواهند 

کرد«.
  حمایت۴۴ درصدی از استیضاح 

پایگاه اطالع رسانی کنگره اعالم کرد که در نظرسنجی 
جدید هیل-هریس ایکس حاکی است ۴۴ درصد رای دهندگان 
آمریکایی اعالم کرده اند که از استیضاح و برکناری دونالد ترامپ 
حمایت می کنند. این در حالی است که ۱۸ درصد آمریکایی ها 
گفته اند که ترامپ باید سانسور شود و 3۸ درصد نیز بر این باور 
بوده اند که هیچ اقدامی نباید در قبال وی انجام شود. بر اساس این 
گزارش، سال گذشته بیش از ۴۸ درصد آمریکایی ها از استیضاح 
ترامپ حمایت کرده بودند. بیش از ۷۹ درصد دموکرات ها 
خواستار استیضاح و برکناری ترامپ هستند که این رقم نسبت 
به نظرسنجی سال قبل یک درصد کاهش داشته است. در مقابل 
۷۱ درصد جمهوریخواهان با استیضاح و برکناری ترامپ مخالفت 
کرده اند که نسبت به نظرسنجی ۲۰۲۰ حدود ۷ درصد افزایش 
داشته است. 3۸ درصد مستقل ها هم نیز گفته اند که استیضاح و 

برکناری ترامپ حمایت می کنند.
  یک استعفای دیگر

یک مقام رسمی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا تایید کرده 
است که جاناتان فاهی مدیر موقت این آژانس تنها پس از دو هفته 
از قبول این مسئولیت، استعفا کرده است. بر اساس این گزارش، 
شبکه های خبری سی ان ان و بازفید نیوز چهارشنبه عصر برای 
نخستین بار خبر از استعفای جاناتان فاهی داده بودند. جنی 
بورکه مدیر رسانه ای اداره گمرک و مهاجرت آمریکا استعفای 
جاناتان فاهی را تایید کرده ولی حاضر به ارائه توضیح درباره علت 
این استعفا نشده است. استعفای جاناتان فاهی پس از آن است 
که چاد ولف وزیر موقت امنیت داخلی آمریکا نیز دوشنبه اعالم 
کرد که پس از ۱۴ماه از این مسئولیت استعفا کرده است. این 
استعفاها در حالی است که کمتر از یک هفته زمان به پایان دوره 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی است.
آماده باش پلیس در سراسر آمریکا

اف بی آی ضمن درخواست از همه روسای پلیس در سراسر 
آمریکا برای اشتراک گذاری اطالعات مهم در آستانه مراسم 
تحلیف جو بایدن، از آنها خواسته است تا در حالت آماده باش 
کامل باشند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه فاش 
کرده است که این هشدارها پس از گفت وگوی تلفنی ۴۵ 
دقیقه ای کریستوفر ورای مدیر اف بی آی و کن کوچینلی مدیر 
موقت خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا با روسای پلیس 
صادر شده است. یک رئیس پلیس که نامش فاش نشده در این 
باره گفت: مقام های رسمی ظاهرا نگران حمالت احتمالی به 
ساختمان های کنگره، ساختمان های فدرال و خانه های اعضای 

کنگره هستند.
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خبــر
 :FBI   هرجا باشید پیدایتان می کنیم

بازداشت 1۰۰ نفر از عوامل حمله به کنگره 
رئیس پلیس فدرال آمریکا با بیان اینکه ۲۰۰ نفر را در ارتباط 
با حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا شناسایی 
کرده ایم هشدار داد، هرجا باشید ماموران اف بی آی به سراغ تان 
می آیند. به دنبال حمله روز چهارشنبه هواداران »دونالد ترامپ« 
به ساختمان کنگره آمریکا، رسانه ها به نقل از سازمان های امنیتی 
گزارش دادند که پلیس فدرال این کشور حداقل یکصد نفر را در 
همین ارتباط بازداشت کرده است. براساس گزارش روزنامه »ایندیا 
تودی« از واشنگتن، »کریستوفر ری« رئیس سازمان اف بی آی 
گفته، آژانس های امنیتی آمریکا همچنین به طور فشرده در حال 
رصد گفت وگوها و مکالمات آنالین شبکه های اجتماعی در آستانه 
۲۰ ژانویه، روز تحلیف »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا 
هستند. این سازمان ها نگران ناامنی و هرج و مرجهای برنامه ریزی 
شده توسط هواداران ترامپ در روزهای منتهی به مراسم تحلیف 
رئیس جمهور جدید آمریکا هستند. روز ششم ژانویه، همزمان 
با جلسه کنگره آمریکا برای تایید آرای الکترال و تایید ریاست 
جمهوری جو بایدن رئیس جمهور منتخب، هزاران نفر از هواداران 
خشمگین ترامپ به داخل ساختمان »کاپتیال هیل« رفته و باعث 
ایجاد یک بحران کم سابقه و تاریخی در قلب ایاالت متحده شدند. 
در این حمله حداقل ۴ نفر از جمله یک افسر پلیس گارد کنگره 
کشته شدند. براساس این گزارش، کریستوفر ری در جریان یک 
دیدار با »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا گفته، ما و 
شرکایمان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد را به خاطر فعالیتهای 
مجرمانه و جنایی در جریان اشغال کنگره  بازداشت کرده ایم. وی 
تاکید کرد، این تالش ها نه تنها از تکرار اقدامات مشابه جلوگیری 
میکند بلکه هشداری جدی به همه افرادی است که قصد دارند 
به چنین اقداماتی ادامه دهند. رئیس پلیس اف بی آی هشدار 
داد، ما در ارتباط با حوادث روز ششم ژانویه بیش از ۲۰۰ نفر را 
شناسایی کردیم. وی خطاب به مهاجمان گفت، بنابراین ما شما را 
می شناسیم و هرجا باشید عوامل اف بی آی می آیند و شما را پیدا 
می کنند. پلیس اف بی آی پیش از این با انتشار تصاویری از عوامل 
حمله به کنگره از مردم خواسته بود در شناسایی این افراد به پلیس 
کمک کنند. تا کنون پلیس برخی از سردسته های معترضان 
و همچنین افرادی که بیش از بقیه تصاویرشان در رسانه های 
اجتماعی منتشر شده بود را بازداشت کرده است. مقام های 
آمریکایی هشدار داده اند تظاهرات های مسلحانه ای از سوی 
طرفداران دونالد ترامپ در تمام ۵۰ ایالت برنامه ریزی شده و این 
نگرانی ها درباره احتمال بروز خشونت های بی سابقه در روز تحلیف 
را افزایش داده است. پیش از این، ترامپ برای مقابله با شرایط 
امنیتی قبل و بعد از مراسم تحلیف دولت بعدی این کشور، به مدت 

دو هفته در شهر واشنگتن وضعیت اضطراری اعالم کرده بود. 

بایدن رییس موقت پنتاگون را انتخاب کرد
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، دیوید نورکوئیست 
معاون وزیر دفاع این کشور را به عنوان رییس موقت پنتاگون 
انتخاب کرده است. به گزارش پایگاه دیفنس نیوز، تیم بایدن 
تصمیم گرفته تا نورکوئیست تا زمان تایید لوید آستین انتخاب 
بایدن برای وزیر دفاع آمریکا توسط کنگره به صورت موقت امور 
پنتاگون را در دست بگیرد. نورکوئیست در سال ۲۰۱۹ به عنوان 
معاون وزیر دفاع آمریکا توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری 
فعلی آمریکا انتخاب شده بود. بایدن ماه گذشته گفته بود که قصد 
انتخاب آستین رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا در سمت 
وزیر دفاع را دارد و از کنگره خواست وی برای رهبری پنتاگون 
مورد تایید قرار گیرد. آستین ۶۷ ساله در صورت تایید سنا پس از 
جیم متیس اولین وزیر دفاع دولت ترامپ، دومین فرمانده پیشین 
عملیاتی ارتش برای هدایت وزارت دفاع آمریکا در طول چهار سال 
گذشته است. بر اساس قوانین فدرال، افسران ارتش آمریکا پس 
از گذشت ۷ سال از زمان بازنشستگی آنها اجازه حضور در نقش 
های بلند پایه دفاعی غیر نظامی از جمله هدایت پنتاگون را بر 

عهده بگیرند. 

روسیه از معاهده آسمان های باز خارج می شود
روسیه اعالم کرد، از معاهده بین المللی آسمان های باز در پی 
خروج آمریکا از این پیمان، خارج می شود. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد، خروج 
آمریکا از این پیمان در سال گذشته میالدی به طرز چشمگیری 
توازن منافع کشورهای امضا کننده را زیر سوال می برد و بر هم 
می زند و پیشنهادهای مسکو برای حفظ این پیمان پس از خروج 
آمریکا از آن نیز از سوی متحدان واشنگتن با بی توجهی مواجه 
شده است. وزارت خارجه روسیه همچنین اعالم کرد، مسکو حاال 
در حال انجام اقدامات مرتبط برای خروج از این پیمان است. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تمایل کشورش را برای خروج 
از این پیمان در مه سال گذشته میالدی اعالم کرد و گفت که 
نقض های مکرر از سوی روسیه باعث شده آمریکا چنین تصمیمی 
بگیرد. آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ تصمیم خود را عملی کرد. روسیه 
اتهام نقض این پیمان را رد کرد که در سال ۲۰۰۲ به مرحله اجرا 
درآمده بود. اتحادیه اروپا به آمریکا تاکید کرده بود تا در تصمیمش 
تجدیدنظر کند و از روسیه نیز خواست تا در این پیمان باقی بماند. 
مسکو گفته که خروج ایاالت متحده از این پیمان با دشوار کردن 
تفسیر اهداف ملتهای دیگر برای دولت ها، امنیت جهانی را از بین 
خواهد برد. در همین حال، کنستانتین کوساشف، رئیس کمیته 
امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفت، تقصیر حذف و 
ملغی شدن این پیمان تماما بر عهده آمریکا و متحدان این کشور 
است. این قانونگذار روس همچنین گفت، متحدان آمریکا باید 
متعهد می شدند که هر گونه اطالعاتی که از طریق اجرای معاهده 
به دست آمده به آمریکا ندهند. کشورهای عضو ناتو باید راهی را 
برای حل این مشکل پیدا می کردند اگر که می خواستند آن را 
حفظ کنند. پیمان نامه آسمان های باز توافقنامه ای بین 3۴ کشور 
جهان درخصوص اجازه پرواز هواگردهای شناسایی و تجسسی بر 
فراز مناطق کشورهای عضو این پیمان نامه است. این پیمان نامه که 
در مارس ۱۹۹۲ امضا شد به کشورهای عضو اجازه می دهد با اطالع 
قبلی، بر فراز خاک کشورهای دیگر پروازهای غیرمسلح شناسایی 
به منظور گردآوری اطالعات درباره نیروها و فعالیت های نظامی 
انجام دهند. هواپیماهای شناسایی که در چنین ماموریت هایی به 
کار می روند باید مجهز به حسگرهایی باشند که بتوانند تجهیزات 
مهم نظامی همچون توپخانه، هواپیماهای جنگنده و خودروهای 
زره پوش رزمی را تشخیص دهند. با اینکه ماهواره ها هم می توانند 
چنین اطالعاتی را به دست بیاورند؛ ولی همه 3۴ کشور عضو 

پیمان نامه، توانایی رصد ماهواره ای ندارند.

 کابینه قزاقستان
 استعفا کرد

کابینه فعلی قزاقستان استعفا کرد و تا زمان 
تصویب ترکیب جدید دولت، به انجام وظایف 
خود ادامه می دهد. کابینه دولت قزاقستان در 
برابر ترکیب جدید مجلس این کشور استعفا 
کرد. دستور مرتبط در این زمینه در وب سایت 
ریاست جمهوری قزاقستان منتشر شده است. 
 ) ۱ در این فرمان آمده است: مطابق با بند )
ماده ۷۰ قانون اساسی جمهوری قزاقستان 
و ماده ۴ قانون اساسی در مورد کابینه دولت، 
در ارتباط با استعفا کابینه قزاقستان در برابر 
مجلس جدید، دستور می دهم که کابینه 
فعلی تا تصویب ترکیب جدید دولت به انجام 
وظایف خود ادامه دهد. این مصوبه از تاریخ امضا 
الزم االجرا می شود. انتخابات پارلمانی قزاقستان 
در تاریخ ۱۰ ژانویه برگزار شد که در این دوره 
حزب نورآتن )حزب حاکم« بیشتر کرسی را 

به دست آورد.

 رونمایی کره شمالی 
از موشک بالستیک زیردریایی

کره شمالی در یک مراسم رژه نظامی از یک 
موشک بالستیک با قابلیت شلیک از زیردریایی 
رونمایی کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی 
گفت: »قدرتمندترین سالح هسته ای دنیا 
از  شلیک  قابلیت  با  بالستیک  موشک های 
زیردریایی یکی پس از دیگری وارد میدان شده و 
قدرت نیروهای مسلح را به نمایش می گذارند.« 
این رژه نظامی همزمان با برگزاری مراسم کنگره 
خلق حزب کارگران برگزار شد. این مراسم هر 
۵ سال یک بار برگزار می شود. رونمایی از این 
موشک بالستیک در شرایطی صورت گرفته 
که »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا 
کمتر از یک هفته دیگر وارد کاخ سفید می شود. 
او وعده داده مواضعی سرسخت تر از »دونالد 
ترامپ علیه کره شمالی اتخاذ خواهد کرد. بایدن 
در مناظرات انتخاباتی از »دونالد ترامپ« به 
این دلیل که از »کیم جونگ اون«، رئیس کره 
شمالی به عنوان »دوست خوب« نام برده بود 
انتقاد کرد. ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری 
خود، سه بار با کیم دیدار کرد اما هیچ کدام 
از این دیدارها به نتیجه نرسیدند. آمریکا و 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از 
زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در سال 
۲۰۰۶ میالدی، چندین دور تحریم علیه کره 
شمالی وضع کرده اند. کره شمالی به رغم این 
تحریم ها بر تقویت توانایی نظامی خود برای 
مقابله با تهدید حضور نیروهای آمریکایی در 
منطقه تأکید کرده است. کره شمالی می گوید تا 
زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه خود برای 
براندازی نظام حاکم در پیونگ یانگ پایان ندهد 
از برنامه موشکی و هسته ای خود عقب نشینی 

نخواهد کرد.

 تشدید تنش میان 
سودان و اتیوپی

میان  مرزی  تنش های  تشدید  از  پس 
آدیس  آبابا و خارطوم، دولت سودان برای بررسی 
این موضوع هیأتی امنیتی به قاهره فرستاد و 
از ممنوعیت پرواز بر فراز یک منطقه مرزی با 
اتیوپی خبر داد. به گزارش شبکه »الجزیره«، 
سازمان هوایی سودان اعالم کرد که پرواز 
یالت مرزی »القضارف« )هم مرز با  بر فراز ا
اتیوپی( ممنوع شده است. سازمان هوایی 
سودان در ادامه گزارش داد که این تصمیم به 
»دالیلی امنیتی« اتخاذ شده است. در همین 
حال شبکه الجزیره به نقل از یک منبع سودانی 
گزارش داد که هیأتی به ریاست »شمس الدین 
کباشی« عضو شورای حاکمیتی این کشور 
برای بررسی بحران مرزی با اتیوپی وارد قاهره 
شده است. شبکه »العربیه« نیز در این خصوص 
نوشت که »جمال عبدالمجید« مدیر دستگاه 
اطالعات سودان نیز در این هیأت حضور دارد 
و قرار است این هیأت سودانی پیامی درباره 
تحوالت اخیر در مرز با اتیوپی به »عبدالفتاح 
السیسی« رئیس جمهور مصر تحویل دهد. عمر 
قمر الدین، وزیر خارجه سودان در گفت و گو با 
شبکه »العربیه« در این خصوص گفت هدف از 
سفرهای خارجی توضیح درگیری های اخیر با 
اتیوپی است. قمرالدین در ادامه افزود که سفیر 
اتیوپی در خارطوم اطالعات نادرستی ارائه 
کرده است و سودان در برخورد ]با این موضوع[  
خویشتنداری خواهد کرد. این گزارش در حالی 
منتشر شده است که ، وزارت خارجه سودان در 
بیانیه  ای درباره اقدام یک جنگنده اتیوپیایی در 
نقض حریم این کشور به آدیس آبابا هشدار داد. 
خارطوم در این خصوص اعالم کرد: در تنشی 
خطرناک و غیرقابل توجیه یک هواپیمای 
نظامی اتیوپی مرز این کشور را نقض کرد؛ این 
مسئله ممکن است عواقب خطرناکی در پی 
داشته باشد و باعث افزایش تنش در منطقه 
مرزی شود.  تحوالت صورت گرفته میان دو 
طرف پس از آن است که اخیرا چند بار نظامیان 
سودانی و اتیوپیایی در خط مرزی با یکدیگر 
درگیر شده اند. منابع بلندپایه سودانی، روز 
گذشته خبر دادند که پس درگیری های اخیر 
میان ارتش دو کشور، »عبدالفتاح البرهان« 
رئیس شورای انتقالی سودان از خط مرزی با 
اتپوپی بازدید کرده است. این گزارش در حالی 
منتشر شده بود که روز سه شنبه هفته گذشته، 
اتیوپی درباره »لبریز شدن صبر« خود در پی 
»ادامه تجمع نظامیان سودان« در خط مرزی به 

خارطوم هشدار داده بود.

فراســو

   

رئیس جمهور ترکیه با تایید انجام گفت وگوهای رسمی 
بین آنکارا و مسکو برای خرید دومین سامانه پدافند 
موشکی از روسیه، گفت هیچ کشوری نمی تواند به ترکیه 
بگوید در امور دفاعی چگونه عمل کند. »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه )جمعه( انجام مذاکرات 
بین آنکارا و مسکو برای خرید دومین سامانه پدافندی 
»اس۰۰۴« را تایید کرد. به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، 
اردوغان در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران بعد از نماز 
جمعه، گفت: گفت وگوها با روسیه درباره دومین محموله 
از اس۰۰۴، طبق برنامه پیش می رود. وی در خصوص 
تحریم های دولت کنونی آمریکا بر ترکیه به دلیل خرید 
اولین سامانه اس۰۰۴ از روسیه نیز اظهار داشت: هیچ 
کشوری نمی تواند گام های ترکیه در حوزه دفاعی را تعیین 
کند... ما نمی دانیم دولت ]جو[ بایدن چه خواهد گفت ولی 

از آنها اجازه نخواهیم گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادعای واشنگتن درباره 
تحت پیگرد قرار گرفتن خبرنگاران و رسانه ها در روسیه را 
محکوم کرد و این اتهامات را بی پایه و اساس و پوچ دانست. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اخیرا، آندره آ کاالن، سخنگوی 
روس زبان وزارت خارجه آمریکا در توئیتی نگرانی خود را درباره 
آنچه که سرکوب رسانه های مستقل در روسیه نامیده بود، ابزار 
داشت. به گفته این دیپلمات آمریکایی، روسیه لوایحی را برای 
گسترش قدرت و اختیارات دولت در محدود کردن آزادی 
بیان به ویژه متمم های جدید برای قانونی درباره عامالن 
خارجی تصویب کرده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه گفت: این اتهامات بی پایه و اساس هستند. در 
زمانی که نبردی در شبکه های اجتماعی وجود دارد و زمانیکه 
برخی خواستار رفع بالک حساب های کاربری ترامپ هستند و 
سایرین خواستار ممنوعیت همیشگی طرفداران ترامپ از حق 

داشتن حساب های کاربری در رسانه های اجتماعی هستند.

وزیر خارجه آلمان اعالم کرد: برلین به محض روی 
کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، پیرامون پروژه 
»نورد استریم ۲« با واشنگتن مذاکره می کند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
امروز جمعه اعالم کرد: برلین به محض روی کار آمدن 
دولت جو بایدن در آمریکا در صدد است تا پیرامون 
پروژه »نورد استریم ۲« با واشنگتن مذاکره کند. وزیر 
خارجه آلمان در کنفرانسی مطبوعاتی در این باره گفت: 
به شدت مایل به گفت وگو و مذاکره پیرامون پروژه نورد 
استریم ۲ با آمریکا هستیم. وی این سخنان را در واکنش 
به تحریمی از سوی آمریکا اعالم کرد که بر گفت وگوها 
پیرامون این پروژه سایه افکنده است. این درحالیست 
که ، آژانس دریایی و نقشه برداری آبی آلمان در بیانیه ای 
زمان تکمیل این پروژه را تا ماه می سال جاری میالدی 

تمدید کرد. 

 برای خرید سامانه »اس۴۰۰« 
اجازه نمی گیریم

 مسکو، اتهامات آمریکا 
را »بی اساس« خواند

 آلمان درباره »نورد استریم 2« 
با آمریکا مذاکره می کند

جو بایدن:

دونالد ترامپ عامل شورش مسلحانه در کنگره آمریکا بود
رئیس جمهور منتخب آمریکا با صدور بیانیه ای 
رخدادهای هفته گذشته در مقابل کنگره را 
یک شورش مسلحانه برنامه ریزی شده توصیف 
کرد که به تحریک ترامپ انجام گرفت.  »جو 
بایدن« رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده 
آمریکا )پنجشنبه( در بیانیه ای، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را به تحریک شورش های ۶ 
ژانویه )۱۷ دی ماه( در مقابل ساختمان کنگره 
در »واشنگتن دی سی« متهم کرد. خبرگزاری 
روسی »تاس« در این خصوص گزارش کرد، وی 
در بیانیه خود که بر روی وب سایت رسمی گذار 
قرار داده بود، نوشت: هفته گذشته، ما شاهد حمله 
بی سابقه به دموکراسی بودیم. چنین چیزی 
)شورش طرفداران ترامپ مقابل کنگره آمریکا( 
را در تاریخ ۲۴۴ ساله ملت خود شاهد نبودیم. 
رئیس جمهور منتخب آمریکا با مجرمانه خواندن 
این شورش های کنگره ادامه داد: این حمله 
مجرمانه برنامه ریزی شده و هماهنگ شده بود 
که افراط گرایان سیاسی و تروریست های داخلی 

انجام شد که توسط رئیس جمهور )دونالد( ترامپ 
تحریک به خشونت شده بودند. وی رخدادهای 
هفته گذشته مقابل کنگره آمریکا را یک »شورش 
مسلحانه علیه ایاالت متحده آمریکا« توصیف کرد 
و گفت: آنهایی که مسئول هستند باید مجازات 
شوند. ترامپ که از زمان اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱3 آبان ماه( 
از تریبون های مختلف برای مطرح کردن ادعای 
بدون سند تقلب گسترده در انتخابات استفاده 
می کرد و در نهایت اظهارات وی به خشونت های 
هفته گذشته در مقابل کنگره آمریکا و کشته 
شدن دست کم پنج نفر منجر شد، بامداد امروز 
)پنجشنبه( پس از تصویب طرح استیضاحش 
در مجلس نمایندگان آمریکا تالش کرد تا خود 
را از نقش داشتن در خشونت های هفته گذشته 
مبرا کند. وی در پیامی ویدئویی خواستار مجازات 
مهاجمان به ساختمان کنگره شد و گفت: »تهاجم 
به کنگره ایاالت متحده، به قلب جمهوری ما حمله 
کرد. این حمله میلیون ها آمریکایی را خشمگین 

و وحشت زده کرد. میخواهم بسیار شفاف باشم، 
من صراحتاََ خشونتی را که هفته قبل شاهدش 
بودیم، محکوم می کنم. ترامپ ضمن بیان اینکه 
خشونت و یاغی گری هیچ جایی در آمریکا ندارد، 
اظهار داشت: »خشونت اوباش، مخالف هر چیزی 
است که من به آن باور دارم و مخالف هر چیزی 
است که جنبش ما داعیه دار آن است. هیچ کدام 
از طرفداران واقعی من نمی توانند هرگز خشونت 
سیاسی را تأیید کنند. هیچ طرفدار واقعی من 
نمی تواند هرگز به اجرای قانون بی اعتنایی 
کند. هیچ طرفدار واقعی من هرگز نمی تواند 
شهروندان خود را تهدید کرده یا آزاد دهد«.  تالش 
رئیس جمهور کنونی آمریکا برای نشان دادن 
چهره ای حامی قانون و مخالف حمله به کنگره در 
حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا بامداد 
پنجشنبه طرح استیضاح او را با ۲3۲ رأی موافق 
و ۱۹۷ رأی مخالف تصویب کرد تا به به اولین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکا تبدیل شود که در دوره 
حضورش در کاخ سفید، دو بار استیضاح می شود. 

کنگره آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در حال 
شمارش آرای مجمع گزینندگان )الکترال کالج( 
برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار 
آمریکایی به نتیجه رأی گیری در ایالت آریزونا، 
ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطالح 
مسالمت آمیز برگزار کنند. حامیان ترامپ اما در 
جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد 
از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به 
درون ساختمان و اتاق های مختلف آن باز کردند 
که در نتیجه آن پنج نفر جان خود را از دست دادند 
و آنطور که گزارش ها نشان می دهد یک نیروی 
امنیتی پلیس آمریکا نیز چند روز پس از حوادث 

کنگره خودکشی کرد.

»آرمان ملی« از آخرین تحوالت آمریکا گزارش می دهد

ترس از شورش طرفداران ترامپ؛ استعفای اتوبوسی مقامات
  مایک پنس: مراسم تحلیف امن برگزار می شود



رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری عامالن 
سرقت از یک صرافی در سعادت آباد خبر داد. سرهنگ جلیل 
موقوفه ای گفت: ماموران کالنتری شهرک غرب در حال گشتزنی 
در محدوده سعادت آباد بودند که متوجه تردد مشکوک و خارج 
از ساعت مجاز تردد صنوف در پروتکل های ستاد کرونا در یک 
واحد صنفی شده و برای رسیدگی به موضوع محل را تحت نظر 
قرار دادند. وی با بیان اینکه ماموران متوجه شدند که واحد 
صنفی مذکور یک صرافی است، اظهارکرد: همین موضوع شک 
ماموران را بیشتر کرد و آنان برای بررسی موضوع به این صرافی 
مراجعه کردند. به محض ورود ماموران به داخل این واحد صنفی 
آنان با 3 مرد مواجه شدند که خود را شریک یکدیگر و از مالکان 

صرافی اعالم کردند اما شرایط ظاهری و رفتار آنان طوری نبود 
که بتوان به اظهاراتشان اعتماد کرد. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ با بیان اینکه همین موضوع شک ماموران در 
مورد این افراد را افزایش داد، گفت: 3 نفر هیچ مدرکی دال بر 
مالکیت خود بر صرافی ارائه نکردند و از طرفی گفتار و رفتارشان 
نیز در برابر ماموران پر از تناقض بود. در همین راستا این افراد 
بازداشت شدند. موقوفه ای با بیان اینکه در بررسی های بیشتر 
مشخص شد که این افراد برای سرقت وارد این صرافی شده 
بودند و قصد داشتند مقادیر دالر و ارز را از مغازه خارج کنند که 
از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده اند. وی با اشاره به انجام 
بازجویی از متهمان افزود: این افراد در اظهارات خود معترف 

شدند که ساکن یکی از شهرهای استان البرز هستند و با توجه به 
اینکه چندین بار برای خرید دالر به این صرافی آمده و از شرایط 
امنیتی و محل نگهداری ارز در گاوصندوق خبر داشتند، نقشه 
سرقت از این صرافی را طراحی کرده اند. رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخت با بیان اینکه در ادامه رسیدگی به پرونده مالک صرافی 
نیز در محل حاضر شده و شکایت خود از این افراد را ثبت کرد، 
گفـت: در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد که سارقان انواع 
ارز را به ارزش دستکم ۴ میلیارد ریال از این مغازه سرقت کرده 
اما قبل از خروج دستگیر شدند. به گفته موقوفه ای برای متهمان 
دستگیرشده، پرونده ای تشکیل و آنان برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شدند.
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کوتاه حوادثی 
قاتل خاموش قربانی گرفت

فرمانده انتظامي آوج از مرگ ۲ نفر براثر 
داد.  خبر  شهرستان  این  در  گازگرفتگي 
سرهنگ شهرام منصوری بیان داشت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
فوت ۲ نفر براثر گازگرفتگی در روستایی در 
شهرستان آوج بالفاصله ماموران انتظامی و 
عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: با حضور ماموران و بررسی موضوع 
مشخص شد، ۲ نفر به دلیل گازگرفتگی و 
استنشاق گاز منواکسیدکربن جان خود را از 
دست داده اند. فرمانده انتظامي شهرستان آوج 
در پایان با بیان اینکه اجساد آنان با هماهنگي 
مقام قضائي برای بررسی بیشتر به پزشکی 
قانونی انتقال داده شد، افزود: همه ساله در فصل 
سرما تعدادی از شهروندان جان خود را بر اثر 
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن یا گازطبیعی 
از دست می دهند که با رعایت نکات ایمنی در 
این زمینه می توان از بروز حوادث تلخ و ناگوار 

در این راستا جلوگیری کرد.

انهدام باند سرقت منزل
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از 
دستگیری و انهدام باند ۵ نفره سارقان منزل 
و کشف ۵ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه علی کنجوریان بیان داشت: اوایل 
مهرماه تعدادی گزارش مردمی مبنی بر 
اقدامات مجرمانه یک باند سرقت منزل به 
پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان دایره 
مبارزه با سرقت منزل پایگاه ششم بررسی 
موضوع را برعهده گرفتند. وی عنوان کرد: 
تحقیقات و یافته های کارآگاهان حاکی از 
آن بود این باند سرقت که متشکل از تعدادی 
مجرم سابقه دار است، در حومه شهر تهران 
دارای پاتوق هستند و تاکنون چندین فقره 
سرقت منزل را انجام داده اند. رئیس پایگاه 
ششم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه دستور 
دستگیری متهمان از مرجع قضائی اخذ 
شد، ابراز داشت: هجدهم دیماه هر ۵ عضو 
باند در یک عملیات دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه آنان تعداد زیادی اموال سرقتی 
کشف شد. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی به 
۵ فقره سرقت منزل معترف و اظهارکردند 
که از مجموع سرقت ها بیش از ۵۰۰ میلیون 
تومان به جیب زده اند. سرهنگ کارآگاه علی 
کنجوریان افزود: با دستگیری کلیه اعضای 
باند و اعتراف متهمان به جرم ارتکابی، 
تحقیقات تکمیلی برای شناسایی محل های 

سرقت ادامه دارد.

کشف 23۴ کیلو تریاک 
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس 
گفت: در بازرسی از یک خودرو زانتیا در 
شیراز، ۲3۴ کیلوگرم تریاک کشف شد. 
سردار یوسف ملک زاده، اظهارکرد: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع  تصادف خسارتي بین یک خودرو 
زانتیا با دو خودرو دیگر در یکی از محله های 
شهر شیراز، بالفاصله اکیپ گشت پلیس 
راهور جهت بررسی موضوع به محل اعزام 
شدند. وی با بیان اینکه در بررسی های 
اولیه مشخص شد راننده زانتیا با رهاکردن 
خودرو از صحنه تصادف متواری شده است، 
افزود: در بازرسی ماموران از این خودرو، 
۲3۴ کیلوگرم تریاک کشف شد. جانشین 
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به 
اینکه تالش برای شناسایی و دستگیری 
متهم متواری ادامه دارد، گفت: شهروندان 
هر گونه اخبار و اطالعات خود پیرامون 
فعالیت افراد قاچاقچی را در اسرع وقت به 

پلیس اطالع دهند.

دستگیري سارقان حرفه ای
فرمانده انتظامي شهرستان رباط کریم از 
دستگیري سارقان محتویات خودرو با ۲۰ 
فقره سرقت خبر داد. سرهنگ  شیخ مراد 
مرادی، گفت: در پي دریافت خبري مبني 
بر سرقت قطعات خودرو، پیگیري موضوع 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي 
افزود: ماموران کالنتری ۱۸ پرند با انجام 
اقدامات تخصصي و با استفاده از منابع 
و مخبران دو سارق محتویات خودرو را 
در فاز ۵ شناسایي و به محل مخفیگاه 
آنان اعزام و در عملیاتي غافلگیرانه آنها را 
دستگیر و مقدار زیادی اموال مسروقه را 
کشف کردند. فرمانده انتظامي شهرستان 
رباط کریم تصریح کرد: پس از دستگیري، 
متهمان در اختیار پلیس آگاهي قرار 
گرفتند و در بازجویی های پلیسی به 
۲۰ فقره سرقت محتویات و لوازم داخل 
خودرو اعتراف کردند. سرهنگ شیخ 
با شناسایي  مرادی خاطرنشان کرد: 
مالباختگان و دعوت از آنها، تحقیقات 
تکمیلي انجام و پرونده به همراه شکات و 
متهمان جهت سیر مراحل قانوني به مرجع 
قضائي تحویل داده شد. فرمانده انتظامي 
شهرستان رباط کریم در پایان از دارندگان 
وسایل نقلیه خواست خودروي خود را به 
تجهیزات ایمني از قبیل قفل مرکزي، 
دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان مجهز 
کنند تا سارقان از انجام اینگونه اعمال 
ناامید شده و شاهد کاهش چشمگیر 

سرقت هاي خودرو و لوازم آن باشیم.

کشف ۵۰۰ ماینر استخراج بیت کوین 
فرماندار ری گفت: طی بازرسی های صورت گرفته تاکنون 
۵۰۰ ماینر استخراج پول مجازی بیت کوین در شهرستان ری 
کشف و ضبط و به مراجع قضائی ارجاع شد. فرماندار ویژه 
شهرستان ری از شناسایی و کشف ۵۰۰ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال غیرمجاز در شهرستان ری خبر داد. حسین 
توکلی کجانی اظهارکرد: طی بازرسی های صورت گرفته 
تاکنون ۵۰۰ ماینر استخراج پول مجازی بیت کوین در 
شهرستان ری کشف و ضبط و به مراجع قضائی ارجاع شد. 
وی افزود: ۱۵۰ ماینر در کارگاهی در فشافویه شناسایی 
شده که دارای مجوز مرغداری بوده اما هیچ گونه فعالیت 
تولیدی در این حوزه نداشت و اقدام به استخراج ارز دیجیتال 
غیرمجاز کرده است که سریعا با اقدامات قانونی برخورد الزم 
صورت گرفت. فرماندار ویژه شهرستان ری ادامه داد: با توجه 
به شرایط کنونی دستگاه های نظارتی باید در راستای کاهش 
مصرف برق جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج بیت کوین 
را پیگیری و در دستور کار قرار دهند. توکلی در پایان 
خاطرنشان کرد: عمده فعالیت غیرمجاز استخراج بیت کوین 
در مراکزی است که تعرفه برق کشاورزی و صنعتی دارند و 
دلیل آن نیز قیمت پایین برق در این مراکز و واحدها است لذا 

کنترل و مدیریت این مراکز مهم تلقی می شود.

جعل قولنامه برای تصاحب ارثیه 
فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری یک جاعل و کشف 
یک فقره کالهبرداری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در خرم آباد خبر 
داد. سردار حاجی محمد مهدیان نسب اظهارکرد: در پی مراجعه 
فردی به پلیس آگاهی لرستان و اعالم شکایت مبنی بر اینکه 
برادرش برای اقدامات سودجویانه و کسب منافع مادي با دستکاري 
و جعل قولنامه، یکدستگاه واحد مسکونی ارثیه پدری را تصاحب 
کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت. وی در ادامه بیان 
داشت: در تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران محرز شد، 
فردخاطی با دسترسی به مدارک هویتی متوفی، جعل امضای وی و 
تنظیم قولنامه، یک باب ساختمان مسکونی را به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال به تصرف خود درآورده است. فرمانده انتظامی لرستان تصریح 
کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه 
فردجاعل را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر که متهم در 
بازجویی های به عمل آمده به بزه ارتکابی اعتراف و پس از تکمیل 

پرونده به مرجع ذیصالح معرفی شد.

دستگیری 3 گوشی قاپ حرفه ای 
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری 3 گوشی قاپ حرفه ای و 
کشف ۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از مخفیگاه متهمان 
خبر داد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی بیان داشت: در پی اعالم 
چند فقره گوشی قاپی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، پیگیری 
موضوع در دستور کار ماموران کالنتری آستانه پرست مشهد قرار 
گرفت. وی افزود: تیم های تجسس کالنتری شهید آستانه پرست 
مشهد با اشراف اطالعاتی 3 تن از عامالن این سرقت های خیابانی 
را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند. فرمانده انتظامی مشهد 
گفت: پلیس پس از کنترل و مراقبت های نامحسوس این 3 عضو 
باند گوشی قاپی را در مخفیگاه شان دستگیر کرد. سرهنگ صارمی 
ساداتی بیان داشت: تیم تجسس کالنتری شهید آستانه پرست در 
بررسی های بعدی خود ۲ مالخر اموال مسروقه را نیز شناسایی و 
دستگیر و از این متهمان ۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه 

تاکنون کشف و تحقیقات ادامه دارد.

62 کیلو حشیش در خانه قاچاقچیان
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی از خانه قاچاقچیان 
در شهر یزد ۶۲ کیلو حشیش کشف و ۲ متهم دستگیر شدند. سردار 
عباسعلی بهدانی فرد، اظهارکرد: در پی اقدام اطالعاتی ماموران 
پلیس استان، مشخص شد قاچاقچیان اقدام به دپوی موادافیونی 
در یک منزل مسکونی در شهر یزد کرده اند. وی ضمن اشاره به 
رصد اطالعاتی و شناسایی منزل موردنظر در یکی از محالت شهر 
یزد افزود: ماموران پس از اخذ مجوز قضائی به بازرسی از این خانه 
پرداختند و ۶۲ کیلوگرم حشیش کشف کردند. فرمانده انتظامی 
استان یزد گفت: در این خصوص ۲ قاچاقچی که قصد توزیع این 
محموله در شهر داشتند دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند. 
سردار بهدانی فرد در پایان ضمن تاکید بر لزوم همکاری مردم و 
سایر دستگاه های مرتبط با پلیس در خصوص حفظ امنیت جامعه، 
خاطرنشان کرد: پلیس از همکاری شهروندان در خصوص ارتقای 

امنیت استان قدردانی می کند.

عامالن درگیری مسلحانه بازداشت شدند
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری اراذل واوباش و 
عامالن درگیری مسلحانه و تحت تعقیب پلیس گیالن در قزوین 
خبر داد. سردار علی ابراهیمی  در گفت وگو با پایگاه خبری 
پلیس، اظهارکرد:  گشت آزادراه  قزوین –کرج  حین گشتزنی 
به یکدستگاه سواری پراید با 3 سرنشین مشکوک و دستور ایست 
صادر که خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس متواری شد . 
وی ادامه داد: حین تعقیب ۲ تن از سرنشینان خودرو با استفاده 
از اسلحه شکاری به سمت پلیس تیراندازی و در ادامه متهمان با 
رهاکردن خودرو به سمت باغات قزوین متواری شدند. فرمانده 
انتظامی استان قزوین افزود: با اجرای طرح مهار و اقدامات 
اطالعاتی صورت گرفته، 3 متهم فراری در مخفیگاهشان شناسایی 
و در یک اقدام منسجم و ضربتی دستگیر و در این عملیات یکی از 
متهمان حین تعرض و درگیری به سمت ماموران حمله ور شده 
که عوامل انتظامی با استفاده از قانون به کارگیری سالح اقدام به 
تیراندازی و فرد مهاجم را مجروح کردند. سردار ابراهیمی اضافه 
کرد: متهمان پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات الزم 
مشخص شد از اراذل واوباش سطح یک استان گیالن بوده که در 
جریان یک خفت گیری از خودرو و درگیری مسلحانه در شهرستان 
رودبار به سمت استان البرز متواری و قصد بازگشت مجدد به استان 
گیالن برای درگیری داشتند که با هوشیاری گشت انتظامی قزوین 
این افراد شرور شناسایی و دستگیر شدند. این مقام ارشد انتظامی 
تصریح کرد: اراذل واوباش بدانند هیچ جای امنی برای آنان در 
کشور وجود ندارد و امنیت و آرامش مردم خط قرمز ماست و با 
کسانی که از خط قرمز پلیس عبور کنند برابر قانون و در راستای 

مطالبه بحق مردم به شدت برخورد خواهیم کرد.

 رئیس پلیس پیـــشـــگیری تهران بزرگ از 
دستگیری سارق حرفه ای با ۵۰ فقره سرقت خبر 
داد و گفت: متهم با استفاده از تجهیزات نظامی 
از مالباختگان سرقت می کرد. سرهنگ جلیل 
موقوفه افزود: تیم عملیات کالنتری وردآورد از 
حضور مشکوک فردی که با یکدستگاه خودروی 
سواری پراید که مدعی بود مامورپلیس است در 
یکی از محله ها باخبر شدند. وی اضافه کرد: بالفاصله 
گشت های کالنتری برای بررسی موضوع به نشانی 
اعالمی اعزام، ولی متهم محل را ترک کرده بود که 

گشتزنی های هدفمند برای شناسایی متهم آغاز و 
ماموران موفق شدند پس از گذشت مدتی خودرو 
وی را  شناسایی کنند. رئیس پلیس پیشگیری تهران  
با بیان اینکه متهم در حال پرسه زنی در محدوده 
اعالمی بود، گفت: خودروی وی توقیف و  در بازرسی 
از داخل آن یک دست لباس نظامی و یک اسلحه کلت 
پالستیکی کشف و متهم  برای تحقیقات پلیسی به 
کالنتری وردآورد انتقال یافت. وی با اشاره به اینکه 
متهم در کالنتری به ۵۰ فقره سرقت  با استفاده از 
تجهیزات نظامی از شهروندان و واحدهای صنفی  

معترف شد، اضافه کرد: در رصدهای اطالعاتی 
مشخص شد که متهم سابقه دار بوده و پیش تر در 
شهرهای قم، نور و کالنتری ۱3۴ شهرک قدس 

دستگیر و روانه زندان شده است. تاکنون  3۵ نفر 
از شاکیان متهم را شناسایی کرده اند و تحقیقات 

پلیسی برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

 سرقت با تجهیزات نظامی 

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی 
از دستگیری ۴ گرداننده باند گوشی قاپی های 
تیزدستانه در مشهد و رمزگشایی 3۰۰ فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ جواد شفیع زاده 
بیان داشت: گزارش گوشی قاپی های سریالی 
به فوریت های پلیسی ۱۱۰ که توسط چند 
جوان موتورسوار انجام می شد پلیس را بر آن 
داشت طرح ویژه ای را برای پیگیری سریع 
موضوع در دستور کار خود قرار دهد. وی گفت: 
کارآگاهان مبارزه با سرقت به عنف پلیس 
آگاهی خراسان رضوی ۴ جوان موتورسوار که 
در چند مورد مرتکب زورگیری شده بودند 
را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند. رئیس 
پلیس آگاهی استان گفت: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با ردزنی های گسترده، گردانندگان این 
باند را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان 
به 3۰۰ فقره گوشی قاپی اعتراف کرده اند، 

ادامه داد: تاکنون ۷۲ مالباخته در مواجهه 
حضوری اعضای این باند را شناسایی کرده اند 
و تحقیقات ادامه دارد. رئیس پلیس آگاهی 
استان خراسان رضوی در پایان گفت: پلیس 
خراسان رضوی به پشتوانه حمایت های دستگاه 
قضائی و همکاری آگاهانه شهروندان با افرادی 
که بخواهند نظم و امنیت مردم را به هر گونه 
خدشه دار کننـــد برخورد قاطعانه و قانونی 

خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستــان خــرمشهر 
گفت: ماموران انتظامی در یک عملیات 
تعقیب و گریز و درگیری مسلحانه، سارقان 
مسلح سیم برق را ناکام گذاشتند. سرهنگ 
فرشاد کاظمی اظهارکرد: در راستای ارتقای 
امنیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با سارقان 
حرفه ای ماموران کالنتری ۱۱ حین گشتزنی 
به یکدستگاه خودروی پراید فاقد پالک 
مشکوک و جهت متوقف کردن آن وارد 
عمل شدند. وی افزود: سرنشینان خودرو 
بدون توجه به ایست پلیس، ضمن تیراندازي 
به سمت ماموران گشت پلیس اقدام به فرار 
کردند. فرمانده انتظامي شهرستان خرمشهر 
با بیان اینکه در عملیات تعقیب وگریز، در 
نهایت خودرو سارقان متوقف و یکي از 
سارقان دستگیر و یکي دیگر از آنان که مسلح 
به  سالح وینچستر بود اقدام به تیراندازي به 
سمت ماموران انتظامي کرد، افزود: ، ماموران 

پلیس ضمن ارشاد فرد سارق با رعایت قانون 
به کارگیري سالح در آتش متقابل سارق 
مجروح و حین انتقال به بیمارستان فوت 
کرد. سرهنگ کاظمي اظهارکرد: در بازرسی 
از محل درگیری یک قبضه اسلحه شکاری 
وینچستر به همراه 3۲ عدد فشنگ مربوطه، 
یک قیچی سیم بر، یک عدد بست کابل برق 
و مقادیری موادمخدر، ۲ قطعه پالک خودرو 

که متعلق به خودرو مزبور است، کشف شد.

دستگیری سارقان مسلح سیم برقاعتراف به 300 فقره گوشی قاپی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
انتظامی استان همدان گفت: ۲ زن در همدان 
که با استفاده از نرم افزار موبایل بانک اقدام به 
ارائه رسیدجعلی به فروشنده می کردند، دستگیر 
شدند. سرهنگ فیروز سرخوش نهاد اظهارکرد: 
به دنبال شکایت چند نفر از فروشندگان مبنی 
بر ارائه رسیدجعلی در قبال خرید کاال توسط 
۲ زن جوان رسیدگی به این موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی اضافه 

کرد: با توجه به شواهد و مدارکی که شاکیان 
پرونده در اختیار پلیس فتا قرار دادند و کارهای 
فنی و اطالعاتی، متهمان شناسایی و در منزل 
شخصی دستگیر شدند. رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات انتظامی استان همدان 
ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا 
در تحقیقات فنی، ابتدا منکر هرگونه تخلف و 
کالهبرداری بودند اما پس از مواجهه با ادله های 
انکارناپذیر لب به اعتراف گشودند. سرهنگ 

سرخوش نهاد افزود: این ۲ زن کالهبردار پس 
از خرید کاال به بهانه همراه نداشتن کارت بانکی 
اقدام به انتقال پول به حساب فروشنده با استفاده 
از نرم افزار موبایل بانک کرده سپس از نرم افزار 
رسیدساز استفاده کرده و رسیدجعلی را به 
فروشنده نشان می دادند. وی بیان کرد: تاکنون 
چندین فرد، از کالهبرداران شکایت کردند با این 
وجود چنانچه این ۲ زن بدین شیوه از افرادی 
کالهبرداری کردند می توانند برای پیگیری 
شکایت به پلیس فتا همدان مراجعه کنند. رئیس 
پلیس فتا استان همدان از فروشندگان خواست 
برای پیشگیری از گرفتارشدن در دام این افراد، 
با فعالسازی سامانه پیامک حساب بانکی از انجام 

هرگونه تراکنش بانکی و دریافت یا برداشت از 
حساب بانکی مطلع شوند سپس کاال را به خریدار 
تحویل دهند. سرهنگ سرخوش نهاد بیان کرد: 
فروشندگان پس از دریافت پیامک واریز وجه به 
آن بسنده نکرده و اطمینان حاصل کنند که این 
پیامک از سوی بانک و با سرشماره بانک برای آنها 
ارسال شده، ارسال پیامک از یک شماره جدید 
را به عنوان سند واریز قبول نکنند. سرهنگ 
سرخوش نهاد ادامه داد: افرادی که سامانه پیامکی 
آنها فعال نیست می توانند از طریق خودپرداز، 
 USSD کارت خوان مغازه  یا شماره گیری های
از موجودی و واریز پول به حساب شان مطلع 

شوند.

۲ زن کالهبردار دستگیر شدند

رئیس کالنتری ۱۰۸ نواب از دستگیري 
سارق حرفه اي مغازه و کشف ۲۰ فقره سرقت با 
همکاری کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی 

در این شهر خبر داد. سرهنگ سیدجالل 
حسینی بیان داشت: ماموران کالنتری ۱۰۸ 
نواب با تماس مالک مغازه ای در جریان سرقت 

از مغازه برنج فروشی در محدوده خیابان مالک 
اشتر باخبر می شوند که بالفاصله نزدیکترین 
گشت انتظامی کالنتری که در همان حوالی 
در حال گشتزنی بود به نشانی اعالمی اعزام و  
مشاهده می کنند متهم در حال بریدن کرکره 
مغازه برنج فروشي است و صدای دزدگیر مغازه 
به صدا در آمده است. وی عنوان کرد: با حضور 
ماموران، متهم بالفاصله از محل متواری و 
عملیات مهار سارق اجرا و ماموران موفق 
شدند، پس از مدتی تعقیب و گریز،  متهم را 
دستگیر کنند. رئیس کالنتری نواب با اشاره 
اینکه متهم در بررسی های اولیه صرفا به قصد 
خود به سرقت از مغازه برنج فروشی معترف و 
مدعی شد برای اولین بار قصد داشته مرتکب 
سرقت شود، افزود: پس از تحقیقات اولیه متهم 
با دستور قضائی در اختیار کارآگاهان پایگاه 

هشتم پلیس آگاهي قرار گرفت. این مقام 
انتظامی ابراز داشت: پس از تحویل متهم به 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران مشخص شد 
که وی سابقه دار بوده و تا کنون ۱3 فقره سابقه 
کیفري به اتهام سرقت مغازه در پایگاه هاي ۷، 
۸ و ۹ آگاهي دارد و همچنین محکوم فراری 
شعبه های اجراي احکام دادسراهاي ناحیه ۱۰ 
و ۱۴ تهران است. سرهنگ حسینی توضیح 
داد: با تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی متهم به ۲۰ فقره سرقت 
از مغازه ها معترف و با پیگیري کارآگاهان این 
پایگاه تاکنون تعدادي از مالباختگان شناسایي 
شده اند. این مقام پلیسی اضافه کرد: تحقیقات 
تکمیلی کارآگاهان پایگاه هشتم برای کشف 
سایر سرقت های متهم و شناسایي مالباختگان 

ادامه دارد.

دستگیري سارق حرفه اي مغازه 

خــــبر

عکس تزئینی سرقت  در ساعت  منع تردد
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a r m a n m e l i . i r

 قزاق ها و ازبک ها 
از نفوذشان استفاده می کنند

تسنیم: ابراهیم مهربان مربی تیم ملی 
کشتی آزاد  در مورد اینکه چرا تیم ملی با وجود 
حضور آمریکایی ها در تورنمنت بین المللی 
فرانسه در این رقابت ها شرکت نکرده است، 
خاطرنشان کرد: حتما به دنبال حضور در 
تورنمنت بین اللملی خواهیم بود. کادرفنی 
براساس برنامه ریزی های متاثر از شرایط 
کشتی گیران و هدفگذاری هایی که دارد  به 
جمع بندی می رسد که در کدام تورنمنت 
بین المللی شرکت کند. مربی تیم ملی آزاد 
پیش رو،  گزینشی  مسابقات  خصوص  در 
تصریح کرد: با توجه به نفوذ ازبک ها و میزبانی 
قزاق ها مسابقات سختی در پیش است، هرچند 
مشکلی با قزاق ها در آن سه وزن نداریم چون 
در دو وزن آنها سهمیه گرفتند و در ۹۷ کیلوگرم 
هم خیلی مشکلی نمی توانند برای ما ایجاد 
کنند؛ اما قزاق ها از تمام نفوذ خود استفاده 
می کنند و تفاوتی در اوزان مختلف نیست. 
امیدوارم بتوانیم در همان مسابقات گزینشی 
اول سهمیه کامل را بگیریم و بعد هم مسابقات 
قهرمانی آسیا را داریم که یک میدان خیلی 
مهم به لحاظ تدارکاتی قبل از المپیک برای مان 
خواهد بود. مهربان ادامه داد: طبیعتا از بین 
کسانی که در مسابقات گذشته و آخرین 
انتخابی و مسابقات لیگ خودشان را نشان 
داده اند، یک تیم را به مسابقات آسیایی اعزام 
می کنیم. هدف ما کسب سه سهمیه باقی مانده 

و حضور قدرتمندانه در المپیک است.

خارج ازمستطیل سبز

 دلیل غیبت »جهانبخش« 
مقابل »سیتی« چه بود؟

علیرضا جهانبخش که مدتی است توانسته در 
ترکیب برایتون به بازیکنی مورد اعتماد تبدیل 
شود، در دیدار هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس 
مقابل منچسترسیتی غایب بود که این غیبت 
سوال بر انگیز شد. جهانبخش در حالی حتی 
از لیست برایتون برای این بازی خارج شد که 
در پوستر پیش از دیدار چهارشنبه شب مقابل 
منچسترسیتی به عنوان بازیکن اصلی تیمش 
قرار داشت، اما پیش از شروع بازی مشخص شد 
او از ترکیب خارج شده است. علت این غیبت 
مصدومیتی بود که باعث شد جهانبخش باردیگر 
از ترکیب خارج شود و نتواند تیمش را مقابل 
شاگردان گواردیوال همراهی کند . جهانبخش که 
در دیدار نیوپورت کانتی در جام حذفی انگلیس از 
ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت، در دقیقه ۷۱ 
به دلیل ضربه ای که خورد تعویض شد. بازیکن 
نیوپورت کانتی با زانو ضربه ای را به پشت پای 
جهانبخش وارد کرد که پس از معاینات دقیق تر 
و اسکن ناحیه ضربه خورده، مشخص شد عضله 
مهاجم ایرانی برایتون آسیب دیده است. با توجه به 
نوع مصدومیت پیش آمده و شدت آن، جهانبخش 
دو هفته از ترکیب تیمش دور خواهد بود تا دوباره 
شرایط بازی کردن را پیدا کند. به این ترتیب 
جهانبخش دیدار هفته آینده مقابل لیدز را هم از 

دست خواهد داد.

خـــبــــر

د یـــد گــاه

تیم های تراکتور و استقالل در این هفته به مصاف هم می روند. 
متاسفانه این بازی حساس و با اهمیت همانند بسیاری دیگر از 
دیدارهای جذاب اخیر بدون تماشاگر برگزار می شود و به خصوص 
پس از آنکه تراکتور از نگاه مخاطبان پرهوادارترین تیم آسیا شناخته 
شد، غیبت تماشاگران مانع برگزاری دیداری دلچسب برای هر دو 
تیم خواهد شد. تراکتور که با آمدن مسعود شجاعی رفته رفته شرایط 
بهتری را پیدا می کند و یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می شود، در 
مصاف با استقالل از امتیاز میزبانی برخوردار است و تالش خواهد کرد 
تا برنده مسابقه ای ۶ امتیازی شود. این تیم با اتکا به بازیکنان خوب 
خود می خواهد در خانه به پیروزی برسد و البته که تالش می کند تا 
شکست سال گذشته را هم جبران کند. در سمت مقابل استقالل که 
زمانی در این تیم بازی کرده ام پس از دربی با پرسپولیس، در خارج 
از خانه به دنبال نتیجه ای مناسب است و قطعا دوست ندارد بازنده 
شود. خط حمله این تیم با امیر ارسالن مطهری، شیخ دیاباته و مهدی 
قائدی بسیار زهردار است و از کوچکترین غفلت هر تیمی  استفاده 
می کند. با این حساب انتظار می رود تا جدال تراکتور و استقالل 
بازی تماشاگرپسندی باشد. خط میانی تراکتور با حضور احسان 
حاج صفی، اشکان دژآگه، مسعود شجاعی و اکبر ایمانی در شرایط 
بسیار خوبی است و می تواند کنترل مسابقه را از دست استقالل خارج 
کند. هر دو تیم در فازدفاعی دچار مشکل بوده اند ولی خط دفاعی 
استقالل شکننده تر نشان داده که این موضوع می تواند به سود تراکتور 
باشد. اوایل فصل تراکتور زیبا بازی نمی کرد اما آهسته آهسته شکل 
بازی تیم بهتر شد. امسال محمود فکری به استقالل آمده و با وجود 
زحماتی که کشیده هنوز نتوانسته نوع بازی تیمش را تماشاگرپسند 
کند. فقدان بازیساز در استقالل مزید بر علت شده تا این تیم نمایش 
دلچسبی نداشته باید و با طراوت بازی نکند. احتمال برتری تراکتور 
را به خاطر اشتباهاتی که خط دفاعی استقالل در دیدارهای این فصل 
داشته، بیشتر است. محمود فکری باید هر چه زودتر سازمان دفاعی 
تیمش را انسجام بخشد تا بتواند استقالل را در میان مدعیان قهرمانی 

حفظ کند.

احتمال برتری تراکتور مقابل استقالل

    نشست
برای اولین بار نشست خبری در لیگ برتر بانوان برگزار شد. 
در این نشست زهرا حاتمی سرمربی کیمیای اسفراین و فاطمه 
شریف سرمربی هیات فوتبال خراسان رضوی درباره شرایط 

تیم هایشان به صحبت پرداختند.

         بازگشت
کمیل قاسمی قهرمان و نایب قهرمان المپیک و دارنده مدال 
نقره رقابت های جهانی کشتی آزاد این روزها تمرینات خود را 
ازسرگرفته و گویا هوای حضور در بازی های المپیک 2021 را 

در سر دارد.

        مهمان
علی دایی در رستورانش هر از گاهی میزبان چهره های 
سرشناس است و این بار پذیرای داریوش فرضیایی مجری 
برنامه کودک ونوجوان بود. دوری علی دایی از فوتبال اتفاق 

خوشایندی نیست ولی در حال تکرار است.

ـت
وشـ

س ن
عک

تهران  استقالل  پیشکسوت  روشن  حسن 
می گوید: آبی پوشان از نتیجه مسابقه برابر 
پرسپولیس باید درس بگیرند تا در ادامه 
مسابقات فصل اشتباهات مشابه در جریان 

مسابقات نداشته باشند. 
  بازی دربی چطور بود؟

به نظر من یکی از دیدنی ترین دربی های چند 
سال اخیر بود. در گذشته هم بازی استقالل و 
پرسپولیس با تساوی دو بر دو به اتمام رسیده اما 
تا این اندازه جذاب نبود. در نیمه اول استقالل با 
کل دقیقه اول به پرسپولیس شوک وارد کرد و با 
وجود اینکه تیم حریف توپ را در اختیار داشت 

اما نمی توانست موقعیت ایجاد کند.
  جریان مسابقه در نیمه دوم تغییر کرد؟

بله، در نیمه دوم وضعیت برعکس شد و تیم 
پرسپولیس با جابه جایی نفرات توپ و زمین 
را در اختیار گرفت و اگر فرصت هایش به گل 
تبدیل می شد، استقالل نمی توانست نتیجه را 
تغییر بدهد. با این وجود قائدی در دقایق آخر 
تیمش را از یک شکست حتمی با تکنیک و 
توانایی خودش نجات داد. در این مسابقه از نظر 
من دو تیم از لحاظ فنی عملکرد بهتری داشتند.
 اشتباهات خط دفاعی استقالل مورد 

توجه بود؟
در  اولین بار  برای  مرادمند  محمدحسین 
دربی بازی می کرد. روی گل اول پرسپولیس 
غالمی و نادری به هم چسبیده بودند و فاصله 
را رعایت نکردند در حالیکه باید یک نفرشان 
روی عبدی می رفت. البته مدافعان پرسپولیس 
هم اشتباهاتی داشتند. ضعف خط دفاعی تیم 
استقالل وقتی اتفاق افتاد که موسوی بیرون 
کشیده شد. اینکه مدافع راست تیم در دقیقه 
۴۵ از زمین بیرون کشیده شود تصمیم درستی 

نبود.
 جدایی میلیچ هم شوکه کننده بود.

بله، واقعا عجیب است که یک بازیکن حرفه ای 
شبانه باشگاه و کشورش را ترک کند. باید دید 
باشگاه برای او چه تصمیم می گیرد اما بازیکن 

حرفه ای نباید چنین رفتاری داشته باشد. 

گفــت و گــو

آرمان ملی: روز پنجشنبه اتفاق عجیبی در سالن برگزاری 
لیگ تکواندو افتاد که باعث تعجب و البته تاسف حاضران شد. در 
جریان برگزاری مسابقات ناگهان صدای سیلی »هادی ساعی« 
در فضای سالن پیچید که روی سر یک نفر )دبیر سازمان لیگ( 
فریاد می کشید که چرا اسم مرا دیر اعالم کردی! اما ماجرا چه بود 

و »ساعی« چه گفت؟
  ماجرا

هادی ساعی دارنده ۲ طالی المپیک نسبت به برخی رفتارها 
که آنها را بی احترامی عمدی قلمداد می کند، از کوره دررفت و 
در جریان برگزاری لیگ تکواندو به  »صورت« دبیر سازمان لیگ 
سیلی زد!  رقابت های دوررفت لیگ برتر تکواندو روز پنجشنبه، 
۲۵ دیماه در خانه تکواندو برگزار شد. »ایسنا« در ادامه نوشت: 
در حالی که این رقابت ها در حال پیگیری بود، هادی ساعی 
پرافتخارترین تکواندوکار ایران و مدیرفنی تیم ملی وارد سالن 
رقابت ها شد و نظاره گر رقابت ها بود. پس از ساعتی، »بابایی«، 
دبیر سازمان لیگ تکواندو از بلندگوی سالن به »ساعی« خوشامد 
گفت که این اقدام او با عصبانیت شدید ساعی همراه شد. ساعی 
با دلخوری از اینکه چرا بابایی به عمد به او دیر خوشامد گفته، به 
سمت وی رفت و با زدن سیلی به »صورت« او، به دبیر سازمان 
لیگ تکواندو فحاشی کرد. ساعی هم اکنون، مدیرفنی تیم های 
ملی و مدیرفنی تیم فرمانیه است. پس از این مساله، آرش 
فرهادیان رئیس سازمان تیم های ملی، ساعی را از سالن خارج 

کرد. 
  صحبت های ساعی 

هادی ساعی درباره درگیری اش با دبیر سازمان لیگ فدراسیون 
تکواندو در جریان برگزاری رقابت های لیگ، اظهارکرد: با این 
بی احترامی ها و توهین هایی که اتفاق می افتد معلوم است آدم 
از کوره درمی رود. بحث بی احترامی ها به کنار. بازیکنی که در 
ارنج تیمش بوده لحظه آخر پایش آسیب دیده آن وقت ارنج تیم را 
غیرقانونی تغییر می دهند و بازیکن دیگری را جایگزین می کنند. 
بعد با اعتراض و فشار مجبور شدند از تصمیم شان صرفنظر کنند. 
دارنده ۲ مدال طال و یک برنز المپیک و ۲ طالی جهان، درباره 
اینکه به »صورت« دبیر سازمان لیگ تکواندو سیلی زده است، 
گفت: این حرف ها همه دروغ است. اینها ۲ سال است به من 
بی احترامی می کنند. به آنها گفته بودم نه در جایگاه می نشینم و 
نه اسم من را پشت بلندگو بگویید. هفته گذشته هم به آنها تذکر 
دادم. پارسال هم ۴ بار تذکر داده بودم. به آنها گفتم آقا وقتی وارد 
سالن می شوم نمی خواهم نام من را بیاورید. وقتی ۵ ساعت بعداز 
اینکه وارد سالن می شوم نام من را صدا می زنند و به من خوشامد 
می گویند، آیا این معنایی غیر از بی احترامی عمدی دارد؟ به آنها 
گفتم این کارها را نکنید. مدیرفنی تیم ملی تکواندو، ادامه داد: 
هفته پیش برای لیگ از ۸ صبح تا بعدازظهر در سالن بودم، ۱۰ 
مرتبه با آقایان چشم در چشم شدم و با من صحبت کردند، اما 
به محض اینکه آقای پوالدگر وارد سالن شد و او را دیدند، پشت 

بلندگو به من خوشامد گفتند. معنای این کارها چیست؟ همانجا 
به آقای پوالدگر گفتم می بینید چطور به من توهین می کنند؟ او 
گفت که اینها حتما تو را ندیده بودند. گفتم نه خیر صدبار با من 
سالم وعلیک کردند. پرافتخارترین ورزشکار ایران در رقابت های 
المپیک، در پاسخ به این سوال که با این اوصاف آیا با فدراسیون 
تکواندو دچار مشکل شده یا خیر، ادامه داد: به آقای پوالدگر گفتم 
به من توهین و بی احترامی می کنند او گفت که حساس شدی، 
اینها تو را ندیدند به هرحال داستان ها زیاد است. امروز هم بعد 
3 ساعت که وارد سالن شدم خوشامد گفتند، هفته پیش بعد ۵ 
ساعت . به آقای پوالدگر گفتم چرا تا شما وارد سالن می شوید 
اینها به من خیر مقدم می گویند؟ وی خاطرنشان کرد: اینها ۲، 
3 سال است این بازی ها را درمی آورند. چرا دبیر فدراسیون باید 
از جایش بلند شود و پایین برود تا به فالن تیم بگوید قبول کنید 
که تیم رقیب ارنج شان را عوض کنند. بعد رئیس کمیته فنی هم 
می گوید من این تصمیم را گرفتم و حرف من از قانون هم باالتر 
است. ساعی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال قطع 
همکاری اش با تیم ملی تکواندو به عنوان مدیرفنی تیم ملی وجود 
دارد یا خیر، تصریح کرد: نه. باید ببینم آقای پوالدگر چطور 
موضوع را جمع می کند. اگر این بی احترامی ها و توهین ها ادامه 
پیدا کند، مگر بیکارم هر روز بیایم اینجا و یک بچه به من توهین 
کند. اگر ببینم این بی احترامی ها ادامه پیدا می کند دیگر همکاری 

نمی کنم.
 نظر دبیر سازمان لیگ

بابایی در خصوص اتفاق رخ داده میان او و هادی ساعی 
اظهارکرد: همه شاهد اتفاقات رخ داده بودند و واکنش هادی 
ساعی مزد زحمات انجام شده من بود. ما در اتفاقات رخ داده 
دخیل نبودیم، اما ایشان از اینکه خیرمقدم صورت گرفته از سوی 
بلندگوی سالن نسبت به او به عنوان مدیرفنی تیم فرمانیه دیر 
صورت گرفته است، ناراحت بود، اما در این موضوع نیز من دخیل 
نبودم. وی تصریح کرد: حتی گوینده و کسی که دستور خیرمقدم 
بابت حضور ایشان در سالن را داد نیز من نبودم. برای ساعی این 
سوءتفاهم پیش آمده است که من با ایشان زاویه دارم. تا امروز 
فکر می کردم هادی ساعی قهرمان و پهلوان است؛ اما با اتفاقات 
رخ داده ایشان نه قهرمان است و نه پهلوان و رفتار ایشان هیچ 
بویی از پهلوانی نداشت. دبیر سازمان لیگ تکواندو در خصوص 
اینکه ساعی با او درگیر فیزیکی داشت، گفت: اتفاقات رخ داده و 
برخورد فیزیکی ایشان با من را همه دیدند و این در حالی است 
که من هیچگونه بی احترامی به ایشان نکردم. درخواست خود 
را برای کمیته قضائی نوشتم و حتی با توجه به برخورد فیزیکی 
ایشان می توانم به مراجع قضائی شکایت کنم؛ اما به خاطر حرمت 
فدراسیون و پوالدگر که انسان اخالق مداری است این اتفاق 
نمی افتد، اگر ایشان این حق را می بیند که تعرض کند دیدار ما 

به قیامت باشد.

حسن  روشن: 
دربی 9۴  یکی از 

دیدنی ترین دربی ها 
بود!

فوتبال داخلی
ایسنا: آن طور که مشخص است علیرضا بیرانوند آینده ای 
در تیم بلژیکی ندارد و باید به فکر رفتن به تیم دیگری باشد. 
آنتورپ در هفته های اخیر با مشکل دروازه بانی روبه رو شده 
است. ایوان لکو در دسامبر به طور محدود علیرضا بیرانوند 
را به ژان بوته ترجیح داد، اما دروازه بان ایرانی نتوانست 
انتظارات را برآورده کند و پس از دو مسابقه دوباره روی 
نیمکت قرار گرفت. با این حال، بعداز اینکه بوته  اندکی پس 
از سال نو از ناحیه مچ پا آسیب دید، بیرانوند دوباره به دروازه 
برگشت و باردیگر خوب ظاهر نشد تا تیم آنتورپ به صورت 
جدی به دنبال خرید یک دروازه بان باشد. به این ترتیب 
عالوه بر بوته که دروازه بان اول آنتورپ خواهد بود، این 
تیم یک دروازه بان جدید نیز خریداری خواهد کرد و این به 
معنای پایان کار بیرانوند در آنتورپ منظور خواهد شد. از 
این گذشته مصدومیت بوته چندان جدی نیست و او تقریبا 
یکماه دیگر به میادین باز خواهد گشت و نیازی به عمل 
کردن مچ پا ندارد. این بدان معنی است که او به جای ۱۰ 
هفته  فقط  برای ۶ تا ۸ هفته از تیم بیرون می رود. در بهترین 
حالت، آنتورپ می تواند بازیکن فرانسوی را در اواسط ماه 
فوریه در ترکیب داشته باشد.  اخیرا آ.اک آتن یونان خواستار 
به خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند است و باید دید این 
دروازه بان ایرانی ترجیح می دهد همچنان در آنتورپ برای 
حضور در ترکیب اصلی رقابت کند یا به تیم دیگری می رود.

بین الملل
  زین الدین زیدان که شاگردانش با نتیجه ۲ بر یک مغلوب 
اتلتیک بیلبائو شدند و از رسیدن به دیدار فینال سوپرجام اسپانیا 
بازماندند، پس از این بازی گفت: در نیمه اول کارمان دشوار بود 
و نتوانستیم به خوبی در جریان بازی قرار بگیریم و بیلبائو موفق 
شد دو گل به ثمر برساند. آنها دو موقعیت گلزنی داشتند که دو 
گل هم به ثمر رساندند. وقتی هم دو گل از حریف عقب هستید، 
همیشه کار برای بازگشت به بازی دشوار است. سپس ما در نیمه 
دوم بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشتیم و چندین موقعیت 
گلزنی  خلق کردیم که تنها یکبار موفق شدیم به گل برسیم، این 
در حالی است که می توانستیم گل دوم را هم بزنیم. وی تصریح 
کرد: فکر نمی کنم که حذف ما از سوپرجام اسپانیا، یک شکست 
و ناکامی  باشد. وقتی شما ناکام هستید که تالشی در زمین نکرده 
و تمام توان تان را به کار نبسته باشید. زندگی اینطور است و شما 

همیشه نمی توانید پیروز باشید. چیزی که ما 
همیشه تالش می کنیم تا به آن برسیم، 

پیروزی است، اما همیشه نمی توان پیروز 
شد. ما روند خوبی داشته  ایم و حاال دو 
تساوی و یک شکست )در چهار بازی 
اخیر( کسب کرده ایم، بنابراین باید برای 
تغییر هرچه سریعتر پویایی تیم تالش 
کنیم. سرمربی فرانسوی رئال مادرید 

همچنین درباره هافبک بلژیکی اش که 
از زمان پیوستن به این تیم نتوانسته 

در  خود  درخشان  بازی های 
چلسی را با پیراهن کهکشانی ها 
تکرار کند، ادامه داد: ما باید 
صبور باشیم. تیم سعی خود 
را می کند و نباید از کوره 
در برویم. من فکر نمی کنم 
هواداران از هازارد خسته 
شده باشند. باید در مورد 
ادن صبور باشیم. او خودش 
هم می خواهد از این وضعیت 
بیرون بیاید. در این بازی هم نه 
تنها ادن، بلکه تیم بازی را بد 
شروع کرد، اما هازارد در نیمه 
دوم بازی خوبی را به نمایش 

گذاشت.

کاظم  محمودی
پیشکسوت  تراکتور

مسعود رضاییان مدیرعامل سابق باشگاه فوالد درباره انتخابات 
فدراسیون فوتبال اظهارکرد: برای مسیر جدید نیاز به فکر جدید 
داریم. فکرها و ایده ها و برنامه های گذشته جواب نداده است. 
باید بپذیریم که فوتبال ما رشد نکرد و در ساختار پیشرفت 
نکردیم و نقشه و برنامه شان عملی نشد. وقتی نتیجه  خوبی 
نتوانستند بگیرند پس موفق هم نبودند. ما به افکار جدید و 
آدم های جدید نیاز داریم. او در رابطه با نامزدشدن مسئوالنی 
که در فدراسیون های گذشته حضور داشتند، گفت: حضور آنها و 
روی کارآمدن آنها نه تنها تکرار گذشته است و آینده خوبی برای 

فوتبال پیش بینی نمی کنیم بلکه یک تهدید بسیار برای سالمت 
انتخابات است. سالمت انتخابات در این است که آدم ها مستقل 
و فارغ از هرگونه وابستگی رأی دهند اما اگر آن مسئوالن قدیم 
بیایند، خدای ناکرده ممکن است البی گری شود چرا که ممکن 
است تعدادی به خاطر ارتباطات گذشته باهم جمع شوند و به 
فردی که فاقد شایستگی است رأی دهند. مدیرعامل سابق نفت 
مسجدسلیمان اضافه کرد: به این کار یک حقه شیطانی می گویند. 
به واسطه حمایت های باالدستی ها افراد ناشایست وارد یک چرخه 
می شوند و در روز انتخابات یک فرد را انتخاب می کنند که قطعا 

شایسته نیست و این خیلی خطرناک است. همیشه پیشنهادم 
این بود که اکثریت رأی دهندگان از گروهی که به سالمت 
کاری شان در انتخابات تردید وجود دارد، گرفته شود و تعداد 
ورزشی ها و فوتبالی ها مثل داورها، مربی ها و بازیکن ها بیشتر 
شود. در این صورت دیگر نگران این حلقه بسته نبودیم. او در 
ارزیابی اش از فدراسیون فوتبال و دوره ریاست مهدی تاج تصریح 
کرد: این فدراسیون را شاید بشود به دو قسمت تقسیم کرد. پیش 
از حضور »ویلموتس« خودم هم نمره قبولی را به آنها می دادم؛ 
اما بعداز حضور »ویلموتس« آنقدر اتفاقات بد افتاد و فدراسیون 
بی دروپیکر شد و همه چیز به هم ریخت که دیگر نمی شود به آن 
نمره خوب داد. این عملکرد دو نیمه است. یک نیمه آبرومندانه و 
خوب و یک نیمه بسیار بد اما یک بازی بعد از ۹۰ دقیقه به پایان 

می رسد و دیگر نمی شود فقط به نیمه اول نمره داد.

مسعود  رضاییان درباره انتخابات فدراسیون فوتبال:
ما به افکار و افراد جدید نیاز داریم

گل  محمدی:

قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشتم!
گفت:  پرسپولیس  تیم  سرمربی  گل محمدی  یحیی 
نمی خواستم حرف هایم که توأم با هیجانات ناشی از فوتبال 

بود، به حاشیه جدیدی تبدیل شود.
 حواشی 

یحیی  پرسپولیس،  باشگاه  رسمی  رسانه  گزارش  به 
گل محمدی در حاشیه تمرین روز پنجشنبه در ورزشگاه 
پژوهشگاه نفت، اظهارکرد: پس از یک روز استراحت، اعضای 
تیم به تمرین برگشتند و انشاءا... کار را برای حضور پرقدرت 
در لیگ ادامه می دهیم. امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده 
درخشان ظاهر شویم و محبت و حمایت و انتظارات هواداران 
را جبران کنیم. سرمربی قرمزپوشان پایتخت در مورد حواشی 
روزهای اخیر ادامه داد: همان طور که اهالی فوتبال می دانند 
هرگز به دنبال ایجاد حاشیه نیستم و تالش می کنم از این 
موضوعات دور باشم اما در ماه های گذشته اتفاقاتی رخ داد 
که همه در جریان آن هستند. از قبل با توجه به برخی اتفاقات 
خواسته های خود را مطرح کردم که به هر دلیل اتفاقی رخ نداد 
و بعداز دربی هم به دنبال ایجاد تنش نبودم زیرا سلسله مراتب 
را می دانم. حقیقتا شأن من از بین رفته بود و انتظاراتی هم 
داشتم. از طرفی، قصد نداشتم در کار آقای مسعود سلطانی فر، 

وزیر ورزش وجوانان دخالت کنم.
  درخواست 

گل محمدی گفت: حرف من یک درخواست دوستانه 
بود و از ایشان به عنوان متولی و بزرگ تر ورزش 

کشور انتظاراتی داشتم . خواستم اگر صالح 
می دانند به موضوعات و حواشی پیش آمده 
ورود کنند تا این مشکالت ریشه کن شود و 
شأن و حرمت بنده و برخی دیگر که به آنها 

کم  لطفی شد، حفظ شود؛ چون واقعا اذیت شدیم. 
به هر حال در ویدئوهای منتشر شده کامال مشخص 

است به بنده و خیلی ها توهین هایی صورت گرفته و 
این موضوع به صورت طبیعی باعث ناراحتی بنده شد. 
امیدوارم دیگر ویدئوها به خاطر حفظ حرمت بازیکنان 
تاریخ ساز تیم پخش نشود. وی افزود: در آن نشست 
خبری هم تحت فشار بودم. پس از مدت ها صبوری، 
ناراحتی خود را بروز دادم زیرا حقیقتا منتظر بودم 
زودتر از اینها، مشکل حل شود. من در پی آن بودم 
که وضعیت بهتری پیرامون تیم و باشگاه شکل بگیرد. 
بدون شک وزیرورزش هم از این مسائل باخبر است. 

شاید حرف هایم به خوبی مطرح نشد اما حیطه اختیارات خود 
را می دانم و تا امروز در پی تخریب جایگاه مسئوالن باالدستی 
نبوده و نیستم. باردیگر تاکید می کنم در جریان انتشار 
ویدئوهای مورد اشاره، تحت فشار روحی شدیدی قرار گرفتم 
و آن صحبت ها را مطرح کردم اما نمی خواستم این حرف ها که 
توأم با هیجانات ناشی از فوتبال بود، به حاشیه جدیدی تبدیل 
شود. این را هم بگویم ما ورزشی ها، روحیات خاص خود را 
داریم و خیلی این مدت بابت هتک حرمت ها زجر کشیدیم 

اما صبوری را پیشه کردیم.
  هواداران

وی در نهایت اضافه کرد: باردیگر باید از 
حمایت پرشور و صادقانه هواداران عزیز 
و بامعرفت پرسپولیس و همچنین 
پیشکسوتان  و  باشگاه  مدیریت 
خانواده  و  رسانه ها  محترم، 
بزرگ پرسپولیس، جامعه فوتبال 
و ورزش کشور که ما را درک کردند، تشکر 
کنم که نگذاشتند تنها بمانیم. اتفاقا با این 
شد.  سنگین تر  مسئولیت مان  محبت ها 
گاهی حس می کنم لیاقت این همه عشق و 
محبت خالصانه هواداران عزیز را ندارم اما دعا و تالش 
می کنم شرمنده شان نشوم. امیدوارم با حفظ همین 
اتحادی که شکل گرفته، در روزهای آینده بتوانیم به 
موفقیت های بیشتری برسیم و باردیگر برای کسب 

قهرمانی، قدم های محکمی برداریم.

چرا »هادی« عصبانی شد؟

ماجرای سیلی »ساعی« به دبیر لیگ تكواندو!



محمدعلی خوشکام

armanmeli. ir

 شماره روزنامه صبح ایران
922

شنبه
  1399  .   10        .27

2جمادی الثانی1442
 16  ژانویه   2021

16   صفحه 
قیمت 2000 تومان

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت می گوییم

صفحه8

»آرمان ملی« از واکنش ها به »طرح لغو غربالگری اجباری زایمان« گزارش می کند 

زايمـان جنـايت؟
   رشد جمعیت به قیمت افزایش کودکان معلول، هیچ گونه تو جیهی ندارد

آرمان ملی:  ظاهرا برای بســیاری از مردم، کرونا دیگر تمام 

شــده و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کنــد. جامعه امروز 

ایران فقط از شرایط شیوع کرونا، ماسک زدن مردم را تجربه 

می کند که در سال های گذشته نیز به دلیل آلودگی هوای 

کالنشهرها در این فصل، زدن ماسک امری عادی بوده و ...
صفحه 6

کمال خرازی:

 مذاکره با غني سازي 
در تعارض نیست

    بهترین راه رفع تحریم ها
خنثی کردن آن است

با سهل انگاری های اخیر، آیا کرونا تمام شده است؟  

 موج چهارم را هرگز 
منتفي ندانید

  افزایش بیماران در آذربایجان غربی و تهران
شهرهای قرمز در مازندران

آرمان ملی: پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR ذیل 

پرونده »حرف قطعی«، موضع جمهوری اســالمی در زمینه  

تحریم ها و برجام را در گفت وگو با رئیس شــورای راهبردی 

روابط خارجی و اعضای هیأت نظارت بر اجرای برجام بررسی 

می کند. کمال خرازی در خصوص مذاکرات برجام اظهار ...

صفحه 8

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                

صفحه11

صفحه11

صفحه2

صفحه 2

 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی

 احزاب فقط برای 
فصل انتخابات!

سرمقاله: صادق زیباکالم 
 تغییر نسل 
و تغییر نگاه 

محمد فاضلی 
 محتوای 

دوهزار میلیارد تومانی
احمد زیدآبادی

 ویروس چینی
ویروس انگلیسی!

اخیرا برای بازدید از فضای سبز مجاور کوی دانشگاه و 

مالصدرا با اتفاق معاون مدیرکل پشتیبانی دانشگاه تهران 

َگشتی در سوی شرقی برج میالد داشتیم. یک ماه پیش 

که زباله های پردیسان را گزارش کردم می گفتند که این 

یک استثناست. تصویر شماره اول در زمین دانشگاه تهران 

و فضای سبز در اختیار شهرداری است. این تصویر در دل 

خود خیلی حرف ها دارد. این کیسه های پالستیکی در 

واقع چمن هایی هستند که با صرف هزینه های سنگین زده 

می شوند، داخل پالستیک ریخته می شوند و سپس با ماشین 

حمل می شوند و پیمانکاران آنها را در جاهایی که از چشم 

مردم پنهان  است حتی در قلب شهر تهران بدین شکل رها 

می کنند. واقعیت آن است کسانی که در خودرو نشسته اند 

هرگز این صحنه های پنهان در شهر را نمی بینند. اصال این 

اتوبان ها را ساخته اند که شما نتوانی پیاده بروی تا ببینی در 

شهر چه خبر است. من تقصیر را فقط متوجه مدیریت شهری 

نمی دانم. بسیاری از پروژه های شهری و عمرانی اتفاقا توسط 

دانشگاهیانی شاید از جنس من پیشنهاد یا مورد مشاوره قرار 

می گیرند. متاسفانه بیماری ماشینیسم و بتنیسم زمانی که 

وارد ایران شد در این نیم قرن اخیر هیچ واکسنی برای آن نه 

ساخته شده و نه نیاز به ساخت آن طرح شد. مردمی بی دفاع 

در مقابل امیال معماران بتن گرا و مهندسان خودروگرا و 

پیمانکاران سودجو و مدیران روبان گرا رها شدند و از همه 

تلخ تر خودشان هم  به شدت آلوده و مبتال به این بیماری 

شدند. نتیجه این بی توجهی جامعه علمی همانی است که 

در تصویرهای بعدی این پست و در آسمان باالی سرمان 

می بینیم. درد آن است که دانشگران و دانشگاهیان برای 

این به علم مجهز شدند که بتوانند دردهای جامعه را حل 

کنند. آنها دکتر شدند نه برای آنکه دکتر خطابشان کنند که 

درمانگر دردهای جامعه باشند. اما زمانی که همین خود ما 

حامل و عامل بیماری می شویم مصداق »آنچه بگندد نمکش 
می زنند، وای به روزی که بگندد نمک« است.

تهران بیمار با دکتران بیمارتر

  حسین آخانی
استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران

سخــــن روز

یادداشت 1

یادداشت 2

رئیس شورای شهر تهران در سخنانی انتخابات ۱۴۰۰ 

را برای آینده ایران مهم دانست و به اصالح طلبانی هم که 

معتقد به حضور فعال نبودند ولی االن صحبت از فعالیت در 

انتخابات می کنند تا بتوان با رویکرد جدید ایران پیش رو 

را ساخت، اشاره کرده، زیرا انتخابات سال گذشته مجلس 
نشان داد اگر مردم در انتخابات ...

همین صفحه

باالخره عامل اصلی خاموشی ها در کشور مشخص 

شد وگرنه علت این موضوع به گردن موجودات فرازمینی 

می افتاد و آن گاه داستان سرایی ها ادامه داشت و زمین را 

به زمان می دوختند. بر کسی پوشیده نیست که نفس 
مردم به شماره افتاده و عده ای قربانی ...

همین صفحه

داستان ریاست جمهوری پرتنش و پرتشنج دونالد 

ترامپ اگرچه به سختی ولی باالخره در حال اتمام است. 

فردی راستگرای افراطی و نژادپرست که ابدا شایسته 

ریاست جمهوری قدرت اول جهان نبود و دادن فرماندهی 

کل قوا به وی، به مثابه دادن تیغ زهرآگین به دست زنگی 
مست بود. اگر فرماندهان نظامی ...

همین صفحه 

آغازی بر پايان حیات سیاسی ترامپ

از چاله به چاه نیفتیم

 استخراج بیت کوين و صید ترال 
برای همه قانونی است؟  

  سیدعلی خرم
استاد دانشگاه  حقوق بین الملل

  محمدرضا خباز
نماینده ادوار

  مجید ابهری
جامعه شناس 

 در مراسم بهره برداری از 60پروژه 
در مناطق آزاد؛

139میلیارد دالر 
صادرات محقق شد

صفحه 4

صفحه 3

 اعضای اعتمادملی استعفای کروبی 
را نپذیرفتند

سومین »نه« به 
استعفای  دبیرکل

نصرا... تاجیک در گفت وگو 
با»آرمان ملی« مطرح کرد
 راي به استیضاح 

 براي حذف 
ترامپ در ٢٠٢٤

     حزب جمهوریخواه 
 گروگان ترامپ بود که 

 دیگر نیست؛ البته بایدن هم  
دوران سختي پیش رو دارد

آرمان ملی: برای ســومین بار با اســتعفای 
مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتمادملی 
مخالفت شــد. دبیرکل حزب اعتماد ملی 
در نامه ای به الیــاس حضرتی قائم مقام این 
تشــکل اصالح طلب نوشــته بود: پیرو دو 
نامه پیشــینم در ششــم دی ماه ۱3۹۵ و 
نهم خردادمــاه ۱3۹۷ مبنی بر اســتعفا از 
دبیرکلی حزب اعتمادملی و در پی تصمیم 
اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور 
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این حزب که از بدو تاسیس، حضوری فعال 

در این مجموعه داشتند، بار دیگر از ...
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صفحه7

»آرمان ملی « روایت می کند

 دست کیهان
 روشد!
    کیهان خود را 
    شوراي نگهبان هم مي داند 
    و از تالش براي ردصالحیت 
    یادگار امام نیز 
    ابایي ندارد

صفحه 3

    نگرانی حداد عادل از کاهش قیمت ارز و سکه در آینده 

 استخراج بیت کوين و صید ترال  
برای همه قانونی است؟  

باالخره عامل اصلی خاموشی ها در کشور مشخص شد 

وگرنه علت این موضوع به گردن موجودات فرازمینی می افتاد 

و آن گاه داستان سرایی ها ادامه داشت و زمین را به زمان 

می دوختند. بر کسی پوشیده نیست که نفس مردم به شماره 

افتاده و عده ای قربانی آلودگی های هوا در کالنشهرها شده اند 

که ناگهان ۵۰ مزرعه بیت کوین در استان قم و دیگر شهرهای 

کشور مانند رفسنجان کشف شد که بار زیادی از تولید برق 

نیروگاه های کشور را به خود اختصاص می داد. اما سوال اصلی 

اینجاست که آیا دست اندرکاران و مسئوالن ذی ربط تا به 

امروز از وجود این تعداد کثیر از دستگاه های ماینر و ماینینگ 

مطلع نبودند؟! همسایه ما وقتی موضوع مزرعه و استخراج ارز 

دیجیتال را شنید، گفت: »خدا کند جلوی کار  این مزارع را 

نگیرند واال از فردا سیب زمینی و گوجه فرنگی  گیر نمی آید!« 

این جمله ساده به آن معناست که بیش از ۷۰ درصد از مردم، 

مزرعه بیت کوین را با جالیز خیار و گوجه اشتباه می گیرند و از 

سودهای میلیاردی این امر به جیب برخی بی اطالع هستند. در 

این مکالمه با همسایه مان درصدد توضیح مزرعه های اطراف 

قم بودیم که ناگهان در رفسنجان ابر مزرعه چینی و ایرانی 

منتشر شد، انگار تا حاال مسئوالن از وجود آنها بی خبر بودند. 

در این میان یک نماینده محترم مجلس عنوان کرده که »کار 

چینی ها در رفسنجان قانونی بوده است.« به اعتقاد نگارنده این 

سطور، این موضوع صددرصد درست است، چراکه چینی ها 

باوجود رفاقت نزدیکشان با ما، به خود اجازه نمی دهند چنین 

تشکیالتی ایجاد کنند و به  اندازه مصرف برق چند استان تولید 

برق را ببلعند، مانند صید ترال که ذخایر خلیج فارس را جارو 

می کرد و به آن طرف دنیا می برد. در این بین سخنگوی دولت 

می گوید: »در مرغداری ها یا بعضی مراکز استخراج بیت کوین 

به طور غیرقانونی راه انداختند .« ادارات برق در شهرستان ها 

اگر میزان مصرف برق یک مرغداری را ندانند و صعود نجومی 

مصرف برای تولید برق را درک نکنند، پس چرا سرکار هستند. 

یعنی آنها از روی قبوض ۴۰میلیون تومانی برق، آگاه نبودند 

که در یک مرغداری چه می گذرد؟ یا در رودربایستی رفاقت 

گیر کردند؟ موضوع مهم در مورد کسانی است که چنین 

مجوزهایی را صادر کرده اند. قوه قضائیه که همواره ثابت کرده 

که با قاطعیت با اینگونه مسائل برخورد می کند این بار نیز چشم 

امید مردم به آیت ا... رئیسی است که به موضوع ورود کرده و 

با افرادی که چنین مجوزهایی را صادر کرده و با مسئولیت 

قانونی شان، در این کار دخیل بوده اند برخورد جدی نمایند. 

منحنی مصرف مقایسه ای برق برای شهر ها، چه فایده ای دارد 

وقتی که افزایش صعودی و نجومی برق درک نگردد؟ آیا باید 

با کمبود گاز، برای تولید بیت کوین مازوت سوزاند. واقعا چنین 

جفاکاری با این مردم شریف رواست؟  قطعا کسانی که که 

مجوزهای قانونی به این تعداد شگفت انگیز مزرعه دادند باید به 

قوه قضائیه و مردم پاسخ دهند. لطفا برای تبرئه تولیدکنندگان 

بیت کوین برق قطع نشود و مازوت مصرف نشود تا حداقل یک 
نفس رایگان بکشیم.

دونالد  پرتشنج  و  پرتنش  ریاست جمهوری  داستان 

ترامپ اگرچه به سختی ولی باالخره در حال اتمام است. 

فردی راستگرای افراطی و نژادپرست که ابدا شایسته 

ریاست جمهوری قدرت اول جهان نبود و دادن فرماندهی 

کل قوا به وی، به مثابه دادن تیغ زهرآگین به دست زنگی مست 

بود. اگر فرماندهان نظامی آمریکا که با توانایی های نظامی 

ایران آشنا بودند، مخالفت نکرده بودند، ترامپ چندبار قصد 

حمله به ایران را داشت. متاسفانه جهان شاهد برسرکار آمدن 

راستگرایان تندرو در عرصه است که خطر جدی برای صلح و 

امنیت بین المللی محسوب می گردد. تاریخ نشان داده بروز 

راستگرایان افراطی در هر کشوری موجب خیانت به منافع و 

امنیت ملی آن کشور و ایجاد صدمات فراوان به منطقه و جهان 

شده است. دونالد  ترامپ نه تنها مظالم فراوان مردم ایران به کار 

برد بلکه با تحریم های فراقانونی و به بهانه سرنگونی حکومت 

تهران، حق حیات را از مردم ایران گرفت و ایران ثروتمند را در 

کنار فساد و سوءمدیریت داخلی به کشوری فقیر تبدیل کرد 

که شایسته مردم عزیز ایران نبود. دونالد ترامپ به مردم خود 

نیز خیانت کرد و با تشکیل ارتشی از اراذل و اوباش، به جنگ 

قانون رفت تا بلکه به کمک میلیشیا، رئیس جمهور منتخب را 

از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بازدارد و خود کماکان 

ساکن کاخ سفید باشد. او با همین تصور زورگویی، دستور ترور 

سردار سلیمانی را صادر کرد و باوجود تضاد این دستور با نرم ها 

و حقوق بین الملل، متاسفانه با مماشات جهان در محکوم کردن 

این ترور دولتی و با تایید برخی هم حزبی های دونالد ترامپ 

روبه رو شد که نتیجه آن، گسترش بیشتر خصومت و تنفر در 

منطقه خاورمیانه خواهد بود. این تشویق ترامپ باعث گردید او 

تصور نماید هرکجا بخواهد می تواند دستور ترور و وحشت دهد 

و حاصل آن، پیاده کردن خشونت و ترور در داخل آمریکا بود که 

در واقعه کنگره، پنج نفر قربانی تندروی های ترامپ شدند. اما 

در آخرین صحنه نمایش، پرده کنار رفت و همه مردم آمریکا، 

حزب جمهوریخواه و همه کشورهای جهان مشاهده کردند 

آن که برای امضای تحریم های کشنده آمریکا علیه مردم ایران 

جلوی دوربین ها افتخار می کرد، اکنون خالفکار و جنایتکاری 

بیش نیست و باید این لکه ننگ از دامان تاریخ آمریکا برداشته 

شود. حمله ارتش اراذل و اوباش ترامپ به مرکز قانونگذاری 

آمریکا، نمایندگان دموکرات و برخی از جمهوریخواهان را 

وادار کرد او را با استیضاح از صفحه سیاسی آمریکا حذف کنند. 

ترامپ که خود را آماده می کرد اگر نتوانست جای بایدن را 

بگیرد، با جمع آوری 3۰۰ میلیون دالر از مردم طرفدار خودش 

و با نشان دادن اقتدار در مقابل قانون و مراکز حکومتی و در 

حقیقت باج گیری از آنان، خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ فردی 

مقتدر و اهل عمل معرفی کند. او با همین روش در سال ۲۰۱۵ 

خودش را به حزب  جمهوریخواه تحمیل کرد، کاندیدای 

۲۰۱۶ حزب شد و جامعه آمریکا را بعد از ۲۵۰ سال دوقطبی 

کرد و خاطره جنگ های شمال جنوب و سیطره حکومت 

غیردموکراتیک را زنده کرد. رئیس کنگره نمایندگان آمریکا با 

قوت طرح استیضاح او را جلو برد و گام اساسی در پایان دادن 

به حیات سیاسی ترامپ نه فقط برای این دوره بلکه برای 

انتخابات ۲۰۲۴ هم برداشته شد. اگرچه پرونده این استیضاح 

باید برای اجرائی شدن به مجلس سنا رفته و با کسب دوسوم آرا 

به تصویب رسد ولی در شرایط ۵۱ رای دموکرات ها و ۵۰ رای 

جمهوریخواهان، نیازمند همراهی ۱۶ رای جمهوریخواهان 

در سنا نیز هست. به خاطر ایستادگی ترامپ در مقابل قانون، 

درخواست از مقامات جورجیا برای تقلب در شمارش آرا و 

تحریک میلیشیا به تعرض به مردم و طرفداران جو بایدن و 

مراکز حکومتی، حیثیت جمهوریخواهان در خطر است و باید 

با همراهی با دموکرات ها در استیضاح دونالد ترامپ، از بدنامی 

خود نزد مردم آمریکا و جهان و نزد تاریخ این کشور، جلوگیری 

نمایند وگرنه حزب جمهوریخواه ضربه اساسی خواهد خورد. 

برخی جمهوریخواهان سعی دارند بگویند ترامپ دیگر رفتنی 

است و به قول معروف نباید بر جسد سگ مرده چوب زد اما 

خانم نانسی  پلوسی به خوبی می داند اگر در مقابل شخصی 

چون ترامپ، از کنگره اقتدار نشان ندهد، دوباره ترامپ یا امثال 

او در صحنه سیاسی آمریکا ظاهر شده، راستگرایی افراطی را تا 

حد فاشیسم گسترش داده و جامعه نسبتا دموکراتیک آمریکا 

را به قهقرا خواهند برد. روند استیضاح ترامپ و بسته شدن کلیه 

راه های تدارکاتی و مراوداتی ترامپ با ارتش میلیشیای اراذل و 

اوباش توسط توئیتر، فیس بوک، یوتیوب و بقیه، از نظر حیثیتی، 

ضربه سنگینی برای یک رئیس جمهور قدرقدرت به شمار 

می رود. از این رو می توان گفت بدون هزینه ایران، قادر متعال، 

انتقام شهید سردار سلیمانی که با دستور مستقیم ترامپ ترور 

شد، بازستاند. نیرو و انرژی ایران، در این موقعیت خطیر، باید 

صرف سازندگی اقتصادی و رشد و توسعه کشور شود تا مقداری 
از آالم مردم رنجدیده مان تسکین یابد.

مناسبت های مختلف از جمله مناسبت های دینی می تواند 

بهانه ای باشد برای هر کدام از ما که ببینیم چقدر در آن راستا 

عمل می کنیم و چقدر پیام های مناسبت های مذهبی را در 

رفتارمان و نه فقط در گفتارمان مورد توجه قرار می دهیم. 

طبیعتا نیاز هر جامعه این است که افراد آگاه در عرصه های 

مدیریتی حضور داشته باشند. حال سوال این است که چقدر 

مدیران ما که در جامعه اسالمی زندگی می کنند و زندگی 

می کنیم، در عمل هم به آن ویژگی های مدیران کارآمد در 

جامعه اسالمی پایبندند؟ بدون شک یکی از ویژگی های مدیر 

کارآمد در جامعه اسالمی، داشتن آگاهی از مسائل مرتبط با 

مسئولیتی است که در جامعه می پذیرد و به عهده می گیرد؛ 

درحالی گاهی آسمان و زمین را به هم می بافند و پیگیری 

می کنند تا بتوانند منصبی بگیرند. حضرت علی)ع( در ارتباط 

با همین موضوع به نکته ای اشاره کرده اند و می فرمایند: »ای 

مردم! همانا سزاوارترین فرد در خالفت و مدیریت کسی 

است که در اجرای امور تواناترین و در فهم مسائل داناترین به 

فرمان خداوند باشد«. همین یک عبارت، جمله یا حدیثی که 

از امیرمومنان ارائه شده، می تواند مبنایی برای سنجش من به 

عنوان یک مدیر در جامعه اسالمی باشد. آیا واقعا من در جای 
خودم نشسته ام؟ 

ادامه صفحه 2

آغازی بر پايان حیات سیاسی ترامپ

مديران غیرمتخصص، کاهش اعتماد را نهادينه می کنند

  سیدعلی خرم
استاد دانشگاه 
 حقوق بین الملل

  مجید ابهری
جامعه شناس 

سیدحسن موسوی چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران

رئیس شورای شهر تهران در سخنانی انتخابات ۱۴۰۰ را برای آینده 

ایران مهم دانست و به اصالح طلبانی هم که معتقد به حضور فعال نبودند 

ولی االن صحبت از فعالیت در انتخابات می کنند تا بتوان با رویکرد جدید 

ایران پیش رو را ساخت، اشاره کرده، زیرا انتخابات سال گذشته مجلس 

نشان داد اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند از چاله به چاه می افتند؛ 

مردمی که به دلیل قهر با انتخابات پای صندوق ها نیامدند تا به این وسیله 

به نوعی به مسئوالن تفهیم کنند، ولی حاال که تصمیمات غیرمنتظره 

به صورت برخی طرح ها به وسیله همین نمایندگان حداقلی در مجلس 

مطرح می شود عموم جامعه هم دریافت که نباید با صندوق رای قهر 

کرد. فریادهایی مبنی بر اینکه نباید با انتخابات قهر کرد و اگر قهر کنیم، 

مجلسی روی کار خواهد آمد که حداقلی است و تصمیماتی خواهد 

گرفت که بعدا هرچه بر سر زنیم بی فایده است. از این رو نخبگان سیاسی، 

اصالح طلبان و کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، پشیمان و برآنند 

تا در انتخابات بعدی جبران کنند. واقعیت این است که انتخابات برگزار 

می شود چه عده ای بخواهند و چه عده ای نخواهند. حال اگر پای صندوق 

آمدیم، یک انتخاب اصلح داشتیم، شخصیت برجسته ای برگزیدیم که 

توان رفع مشکالت را دارد و به خرد جمعی توجه می کند در این صورت 

هم مردم آثار مثبت انتخاب خود را خواهند دید و خوشحال می شوند 

و هم کشور از گرفتاری ها نجات پیدا می کند. اگر اصالح طلبان و مردم 

عادی همانند انتخابات گذشته پای صندوق نیایند، آثارش همین 

است که االن دارند، می بینند و اینطور نیست که اگر شرکت نکنند 

انتخابات هم برگزار نشود. محسن هاشمی در بخشی دیگر به موضوع 

مهم نقدینگی که عامل تورم است، اشاره کرد. همان موضوع مورد سوال 

از احمدی نژاد که با نقدینگی چکار خواهد کرد و برای نقدینگی دست 

بخش خصوصی چه برنامه ای دارد ولی با کم توجهی به عامل اصلی 

تورم و بهره گیری از نظرات غیرکارشناسی مشاوران اقتصادی، برنامه 

مناسبی برای مبارزه با نقدینگی و جمع آوری آن نداشت. واقعیت این 

است که اگر ارز حاصل از افزایش صادرات به ریال تبدیل شود و باز در 

اختیار خود صادرکننده قرار بگیرد باز همان افزایش نقدینگی را به دنبال 

دارد. باید راهکاری برای ارز پیدا شود که به تولید یا حداقل به مواد خام 

تبدیل شود. مثال شکر قرمز در کارخانه های قند داخل تبدیل به شکر 

سفید یا روغن خام در داخل به روغن قابل مصرف تبدیل شود. درواقع 

اگر نقدینگی به صادرات غیرنفتی تبدیل شود ولی ارز داخل کشور در 

اختیار صادرکننده باشد و به دالل بازی بپردازد، همین اتفاق االن بلکه 

بدتر رخ می دهد. خالصه کالم اینکه ونزوئال اقتصاد را علم نمی دانست، 

در کشور ما هم در زمان احمدی نژاد به اقتصاد به چشم علم نگاه 

نمی شد. همانطور که عموم در رابطه با سیاست اظهارنظر می کنند 

ولی علم سیاست، عالم سیاست و علم اقتصاد، عالم اقتصاد می خواهد. 

در روزهای نخست روی کار آمدن مجلس، توصیه به بهره مندی از 

شخصیت های دانشگاهی که حاضرند اطالعات خود را رایگان در 

اختیار بگذارند، کردم. شخصیت های برجسته اتاق بازرگانی که هم 

علم و هم تجربه اقتصادی در تولید، کشاورزی و بازرگانی دارند ولی 

برخی در مجلس خود را مستغنی از مشورت دیگران می دانند و دلش را 

به مرکز پژوهش ها خوش کرده اند. انتخابات ریاست جمهوری در پیش 

است. چنانچه به نظر کارشناسی عمل نشود و دستوری عمل کنند، 

نگاه شهروندی را محترم نشمرند، دولتی تشکیل می شود که ناتوان در 

مدیریت شرایط فعلی کشور است ولی اگر می خواهیم قوام کشور حفظ 

شود، برای روی کار آمدن افراد عاقل، الیق، دوراندیش و شخصیت هایی 

که بتوانند امور اجرایی کشور را به دست گیرند و جامعه را از مخمصه 

دور کنند، باید تصمیم جدی به شرکت موثر در انتخابات گرفت.

  محمدرضا خباز
نماینده ادوار

از چاله به چاه نیفتیم

 ما هم از سكه 

می افتیم!
       نظام سلطه راضی نیست 

     ما اصولگرایان ،در انتخابات 1۴00دولتی 
     از جنس مجلس داشته باشیم   

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 
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غیـــر محرمانـــه
درگذشت نماینده اسبق الیگودرز

یک نماینده اسـبق مجلس بر اثـر کرونا درگذشـت. علی محمد 
احمدی نماینده اسـبق مردم الیگودرز مجلس شورای اسالمی 
بر اثر کرونا درگذشـت. احمدی در ادوار سـوم و ششـم نماینده 

مردم الیگودرز در مجلس شـورای اسـالمی بوده اسـت.
مورالس کرونا گرفت

رسـانه های بولیـوی از ابتـالی »اوو مورالـس« رئیس جمهور سـابق 
ایـن کشـور بـه کوویـد۱۹ خبـر داده انـد. بنابـر گـزارش روزنامه »ال 
پرسـنا«، مورالس هم اکنون در بیمارسـتانی در شـهر کوچاباما تحت 
درمان اسـت و حال عمومی وی مسـاعد و پایدار گزارش شـده است.

کشف مزرعه بیت کوین در قم
در بازرسـی از یـک کارخانـه متروکـه تولیـد نوشـابه در قـم 
۱۵۰ دسـتگاه اسـتخراج بیت کوین یـا ارز دیجیتال کشـف و 
جمع آوری شـد. بـه گفته مسـئوالن شـرکت توزیع بـرق، این 
تعـداد دسـتگاه ماینـر برقـی معـادل ۷۰۰ خانـوار را مصـرف 
می کننـد. از ابتـدای سـال تاکنـون بیـش از ۶۵۰ دسـتگاه 
اسـتخراج بیت کوین در قم کشـف و ضبط شـده اسـت. گفته 
می شـود مصرف بیـش از حد برق توسـط دسـتگاه های تولید 
ارز دیجیتـال از علـل خاموشـی های اخیـر به شـمار مـی رود.

قبض برق ۴۰میلیاردی 
 اسـتخراج رمـز ارز از مزرعـه رفسـنجان، متعلـق به شـرکت 

ایرانـی توسـعه سـرمایه  گذاری ایـران و چیـن بـا دسـتور 
مدیرعامل شـرکت توزیع برق اسـتان کرمان متوقف شـد. به 
گزارش دیده بـان ایـران؛ در این قبض بـرق که به نام شـرکت 
اسـتخراج بیت کوین در رفسـنجان معـروف شـده، پرداخت 

یک مـاه مصـرف بـرق ۴۰میلیـارد تومان قید شـده اسـت.
کنایه ابوطالبی به جلیلی

حمید ابوطالبی در حسـاب شـخصی خـود در توییتر خطاب 
به سـعید جلیلی نوشـت:  »درسـت می فرمایید؛ تحریم هایی 
کـه حاصـل مذاکـره نکـردن در دوران جنابعالی اسـت ۸۰۲ 
تحریـم اسـت؛ و تحریم هایـی کـه حاصـل مخالفت بـا تداوم 
مذاکره، و دلواپسـی اسـت ۷۵۱ تحریم؛ آیا هنوز زماِن شـروع 
مذاکـره جهت رفع همیـن ۱۵۰۰ تحریِم فلج کننده نرسـیده 
اسـت؟ آیـا هنـوز نبایـد نتیجـه گرفـت کـه اصـِل مذاکـره و 

گفت وگـو تابو نیسـت؟!«
شهادت یک مرزبان در زابل

فرمانـده مرزبانـی سیستان و بلوچسـتان گفـت: یکـی از 
مرزبانـان غیـور هنـگ مـرزی زابـل حیـن کنتـرل نـوار مرز 
بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمـده اسـت. سـردار محمد 
مالشـاهی اظهار داشـت: در راسـتای انجام ماموریـت مرزی 
در راه پاسـداری و حراسـت از مرزهـای عـزت و شـرف ایـران 
اسـالمی در منطقه مرزی زهک اسـتوار دوم رضا اسـداللهی، 
حیـن کنتـرل نـوار مرز بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمد. 
اسـتوار دوم شـهید رضا اسـد اللهی اهل اسـتان قزوین است.

توقیف 3 فروند لنج ترال 
جانشـین مرزبانـی اسـتان هرمـزگان اظهـار داشـت: مرزبانـان 
شهرسـتان بندرلنگـه و ابوموسـی در حیـن گشـت زنی بـه سـه 
فروند موتـور لنـج در حال صیـد غیرمجاز تـرال برخـورد کرده و 
شـناورها را مورد بازدید و بررسـی قـرار داده اند. عبدا...  لشـکری 
افزود: در بازرسـی مشخص شده این شـناورها دارای تور صیادی 
غیرمجـاز ترال بـوده و مقـدار ۶ تـن انـواع ماهی قاچاق کشـف و 
۲3 نفـر نیـز در ایـن رابطـه دسـتگیر شـده اند. ارزش ماهی های 

قاچاق کشـف شـده را ۲۶۱ میلیـون تومـان بـرآورد کرده اند.
ترکیدن چرخ  هواپیمای خارک-تهران

سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری گفـت: عصـر روز 
پنجشـنبه در سـاعت ۱۴:۰۵ یک فرونـد هواپیمـای فوکر ۱۰۰ 
با شـماره پـرواز ۲۵۰۵ متعلـق به شـرکت هواپیمایـی کارون در 
مسـیر خارک به تهران، هنگام فـرود در فرودگاه مهرآبـاد، دچار 
نقـص فنـی در فـرود  و ترکیدگـی دو چـرخ اصلی چپ شـد. وی 
افزود: هواپیمـا هنگام خروج از باند به سـمت تاکسـی وی ناتوان 
شـده که منجـر به بسـته شـدن بانـد به مـدت پنـج دقیقه شـد.

آزموده را آزمودن خطاست
محمدجـواد آذری جهرمـی، وزیـر ارتباطـات نوشـت: مصوبـه 
کمیسـیون تلفیـق بـرای حمایـت از تولیـد محتـوا د ر فضـای 
مجـازی راهگشـا نیسـت. در فضـای مجـازی تولیـد محتـوا باید 
مردمی باشـد نه سـازمانی. از تولیـدات مردمی حمایـت کنیم نه 

تولیدات صداوسـیمایی برای مردم. آزموده را آزمودن خطاسـت.
تماسی با تیم بایدن برقرار نشده 

محمـود واعظـی رئیـس دفتـر رئیس جمهـور گفـت: هیـچ 
تماسـی بیـن ایـران و دولـت منتخـب آمریـکا برقرار نشـده 
اسـت. حرف هایـی کـه مطـرح می شـود، براسـاس تحلیل ها 
اسـت. ضمن اینکـه مقام هـای دولت منتخـب آمریـکا یعنی 
هم آقـای بایـدن و هـم خانـم کامـال هریـس، معاون ایشـان 
و هـم سـایر اطرافیان شـان در دوران رقابت هـای انتخاباتـی 
بسـیار درباره برجام صحبت کرده انـد. از این رو ایـن گمانه ها 
)درباره رویکـرد دولت آینده آمریـکا و رفع تحریم ها( بیشـتر 
براسـاس حرف هایـی که قبـاًل زده شـد، مطرح شـده اسـت.

رتبه ایرانی ها برای پناهندگی در آلمان
ایرانی هـا در رتبه پنجـم بزرگ تریـن متقاضیـان پناهندگی 
در آلمـان هسـتند. براسـاس آمـار وزارت کشـور آلمـان، بـه 
ترتیـب شـهروندان کشـورهای سـوریه، افغانسـتان، عـراق، 
ترکیـه و ایـران باالترین آمـار تقاضـای پناهندگـی در آلمان 
را داشـته اند. این آمـار مربـوط به سـال ۲۰۲۰ میـالدی و در 
سـایت یورونیوز منتشـر شـده اسـت. تعـداد ایرانی هایی که 
در سـال گذشـته میـالدی در آلمـان تقاضـای پناهندگی از 
ایـن کشـور داشـته اند ۲ هـزار و ۵۶۷ نفـر اعالم شـده اسـت.

  دستگیری عامالن پخش پوسترهای جنجالی
عامالن پخش  »پوسـترهای خیابان انقـالب« کارگرانی بوده اند 

کـه دسـتگیر شـده اند. عامـالن پخش»پوسـترهای خیابـان 
انقـالب« کارگرانی بوده انـد که با دریافـت پنج میلیـون تومان، 
پوسـترها را از دفتر فنـی چاپ تحویـل گرفته و سـپس پخش و 
نصب کـرده و آمر تمـام مراحـل را از طریـق تلفن به آنـان گفته 
اسـت. در ایـن راسـتا آنـان دسـتگیر شـده اند. فکـر می کردنـد 
اقدامی موجه و حاکمیتی اسـت؛ فریب خورده و انجـام داده اند.

غرق شدن 2 دانشجو در تفت یزد
سـه جوان ۲۲ سـاله کـه بـرای تفریـح بـه روسـتای طزرجان 
رفته بودنـد، در بنـد برفخانه ایـن منطقه دچار حادثه شـده اند 
که فوت ۲ نفـر از سـوی عوامل اورژانس تایید شـده اسـت. نفر 
سـوم پس از اقـدام اولیه در صحنـه حادثه بـرای ادامـه درمان 
به مرکـز درمانـی طزرجـان منتقل و حـال عمومـی وی خوب 
گزارش شـده اسـت. عملیات جسـت و جو بـرای یافتن جسـد 
این ۲ جـوان، حـدود ۲ سـاعت از سـوی غواصان آتش نشـانی 

طـول کشـیده و آنهـا از شـهروندان اردکان بوده اند.
طال احتمااًل پول آینده دنیا 

اقتصاددانـان بر ایـن باورند کـه طال با عنـوان پول آینـده دنیا 
خواهد شـد. در ایـن بـاره مـک لئـوت می گویـد: »دلیلی که 
پیشـنهاد می کنـم طـال احتمـاال به عنـوان پـول آینـده دنیا 
باشـد به خاطر این اسـت که همواره پول در گذشـته شکست 
خـورده، دلیـل دوم این اسـت کـه بانک مرکـزی طـال  دارد و 
مفهـوم آن، ایـن اسـت کـه می توانـد از طریـق آن شـرایط را 

ادامـه دهـد و دولت ها مسـیر خـود را طـی کنند.«

وارونگی هوا
صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

کارتون فرنگی

حرف حساب

بدون شرح / کرسات زمان - ترکیه

آخر آرمان ملی

حرف حساب

در شرایطی که وضعیت بنده حداقل»بازنده باش«، »تو محکوم به شکستی!« ، 
»بباز و ژاژ خای!« است، صداوسیما فکر می کند تنها با اسم برنامه هایش می تواند 

روحیه ما را عوض کند .
مثال اســم یک برنامه را بگذارند »برنده باش« و اجرایش را هم به کسی بدهند 
که »همیشــه برنده اســت!« و ما هم توهم بزنیم که برنده ایــم. عزیزان دل! ای 
مدیران دلســوز و فداکار سازمان صداوسیما حاال شــما هی بدوشید ما بگوییم 
نر اســت! آخر با اســم های این چنینی اگر قرار بود که مشکالت ما حل شود که 
برنامه هایی با اســامی بهتر می شد ســاخت. مثال میزگرد اقتصادی»مردم پولدار 
باش«، برنامه کودک »تو شــاگرد اول باش!« ، برنامه ورزشی»ایران قهرمان جام 
جهانی ۲۰۲۰ قطر باش!« ، برنامه ســینمایی »فیلم ده نمکی برنده اسکار و گلدن 

گالب و کن و سلوقان باش!«  و... اینطوری درست می شود؟!
حاال یک برنامه تلویزیونی این شــب ها با اجرای رضا رشیدپور برگزار می شود 
که طوری طراحی شــده که از شرکت کنندگان سوال هایی می پرسد تا اطالعات 
عمومی آنها را بسنجند و به برنده ها جایزه بدهند؛ که البته مسیر طراحی سوال ها 
طوری است که شما اگر بروید قله قاف دنبال پول بگردید، شانس بیشتری دارید.

پس اگر از ســطح سواالت برنامه بگذریم، ظلم اســت. مثال یادم می آید زمان 
مســابقه محله مرحوم نوذری می گفت دست.ها روی زنگ و می پرسید:» مخترع 
میکروفــن که بود؟!« ۲۵ نفر زنگ می زدند، نفــری که اول زنگ زده بود، جواب 
مــی داد:» دیوید ادوارد!« بعد یک چراغش خاموش می شــد چون »هیوز« آخر 
نــام مختــرع را نگفته بود. در مســابقه های امروزی تازه چندیــن گزینه هم به 
شــرکت کننده می دهند و می پرســند: »نارنگی چه رنگی است!؟« ، گزینه ها هم 
»قهوه ای تخمه ای، سبز چمنی، آبی آســمانی، نارنجی!« آن وقت شرکت کننده 
تازه شــک می کند و به بقیه نگاه می کند و در پایان به قهوه ای تخمه ژاپنی رای 
می دهد.اگر هم جواب های ابتدایی را درســت بدهد، جایی که قرار است به پول 
برسند ناگهان از او می پرسند: ادیسون اولین بار که عطسه کرد، چند سالش بود؟
خالصه این وضعیت مسابقه های ماست. بازهم هرطور خودتان صالح می دانید.

فریور خراباتی

نارنگی چه رنگیه؟!

دکترجان دیشــب در رویای میهمانی بودیم که خبر رســید یکی از 
ستاره های سنگِی پیاده رو مشــاهیر هالیوود به سرقت رفته! اُپرا وینفری 
گفت: »سارق عزیز، کمال واقعی شخصیت شما زمانی شکل می گیرد که 
کار درست را، حتی زمانی که دیگران آن را نمی بینند، انجام دهید. پس 

اون روی من رو باال نیار و ستاره رو بیار پس بده.«
ویتنی هوستون گفت: »حاال از کجا می دونی کار یکی از مشاهیره؟!« 
اپرا پاســخ داد: »معلومه دیگه! مردم عادی ستاره سنگی ما رو می خوان 
چی کار؟! احتماال کار یکی از مشاهیر عقده ایه که خودش ستاره نداشته، 
چشــم دیدن ســتاره یکی دیگه رو هم نداشته.« هوســتون گفت: »کار 
اون دوتا عادی ها نیســت؟« بعد با انگشــت به من و دوســتم که گوشه 
مجلس ایستاده بودیم اشاره کرد! دوستم سریع گفت: »ما درسته مشهور 
نیستیم اما خودمون با کلی ستاره از دانشگاه اخراج شدیم. ستاره شمارو 
می خوایم چی کار وقتی خودمون داریم؟!« من هم در تایید حرف دوستم 
گفتم: »راست می گه ما با ستاره مشــاهیر کاری نداریم. بخوایم بدزدیم 
روی خودشــون مانور می دیــم. مثال می گیم نتانیاهــو و فردی مرکوری 
همشــهرِی مان.« هوســتون گفت: »یعنی می گی یکــی از خودمون به 
خودمون روا نداشته؟!« فردی مرکوری گفت: »بابا طرف کارشه! نمی تونه 
حق الزحمه اش رو دریافت نکنه چون با ما آشناســت که! االن شــما بری 
توی یه مجلس آشنا بخونی پول نمی گیری؟!« اپرا گفت: »حاال می خواین 
دســت رو دست بذارین و تماشا کنین؟!« ســیمین  دانشور گفت: »مگه 
وقتی شــنیدین بقیه از پشــت کنتور ما برق می گیرن باهاش بیت کوین 
اســتخراج می کنن چی کار کردین؟!« اپرا گفت: »ما هیچی. مگه خودت 
چی کار کردی؟!« ســیمین گفت: »من براشون کامنت گذاشتم: شلخته 

درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید.«
اپرا آمد جواب ســیمین را بدهد که چشــمش افتاد به رازی و خیام. 
گوشــه مجلس نشسته بودند و ستاره ای سنگی به عنوان میز عسلی کنار 
دست شــان بود. چیپس و ماست موسیرشان را هم گذاشته بودند رویش! 
اپرا جیغ زد: »چرا ایــن کار رو کردین!؟« رازی گفت: »خوب کردیم. این 
ستاره اینجا کاربردی تر از کف پیاده روی هالیووده.« خیام در تایید رازی 
گفت: »بر ســنگ زدیم دوش سبوی کاشــی، سرمست شدیم که کردیم 
این عیاشی.« رازی رو به خیام گفت: »االن این سرقت ادبیه یا بی ادبی؟« 

و هر دو خندیدند.

سرقت ادبی
دیازپام

حاال که با تالش و پشتکار موفق شدیم همه  تپه ها را فتح کنیم و هیچ جایی رو 
دســت نخورده باقی نگذاریم، وقتش رسیده تا به فکر سیاره  دیگری برای سکونت 
باشــیم. چون این خارجی های بی ادب، با پاسپورت ما هم مشکل دارند بنابراین به 
تبعیت از جمله  بزرگان که فرمودند: هروقت همه  راه ها به رویت بسته شد، بدان که 
راه آسمان همیشه باز است. می توانیم آسمان را انتخاب کنیم. منتها قبل از اینکه 
به ســیاره  دیگری برای سکونت فکر کنیم باید بدانیم در آن جا مهم ترین نیازها و 

مشکالت برای بقا چیست؟ 
محققان ژاپنی بعد از بسیاری تحقیق و پژوهش دریافتند که بابای بنده راست 
می گوید. آدم هرجا می رود باید اول به فکر ســرویس بهداشتی باشد. پس دفترچه 
یادداشــت تان را دربیاورید و بنویسید. اولین مشکل: دستشویی! خوشبختانه چون 
در آنجا زمین زیاد و آدم کم اســت، پس نیاز مبرمی به ساخت دستشویی، آن هم 
تو این وضعیت گرانی ســیمان و... نیســت. پشت هر تپه ای که برویم مشکل حل 

می شود.
 بنابراین این از نیاز اول که برایتان حلش کردم. و اما نیاز دوم. آفرین کشاورزی 
و دامپروری برای رفع ســد جوع )آخیش باالخره موفق شدم از این کلمه استفاده 
کنم(. پس نیاز اســت که ما در اینجا ایــن دو را به خوبی یاد بگیریم. برای همین 
است که مسئولین روش های مختلف آزمون و خطا را امتحان می کنند و در نتیجه  
آن قیمت ها هی بــاال می روند. می خواهند روش مطمئنی بــرای افزایش کارایی 
در آنجا به دســت بیاورند. پس نیاز اســت تا تمام بالیای طبیعی و انسانی را روی 
کشــاورزان پیاده بکنیم و آن ها را به خاک ســیاه بنشــانیم. اگر کشاورز مفلوک 
توانســت دوباره بلند شود و بدون هیچ پشــتوانه و حمایتی ذره ای محصول تولید 

کند، این آدم به درد فضا می خورد. می توانیم با خیال راحت پرتابش کنیم.
و اما مشــکل سوم. آدم های فضایی! شاید برایتان جالب باشد، شاید هم نباشد. 

نمی دانم، من وظیفه ام بود بگویم. پس این هم مشکل سوم.
همانطور که گفتم در سیارات دیگر معموال باد زیاد می آید، پس مشکل آلودگی 
یا وارونگی هوا، بوی نامطبوع و... وجود ندارد. و این باد همه  مشــکالت را خودش 
حل می کند. برای همین مســئولین در آنجا عمدتا بیکار هستند. بنابراین بیکاری 
مسئولین در آنجا خودش یک مشکل است. برای رفع بیکاری می توانند مثال جدول 
حل کنند، یا بازی فوق العاده تخیلی دزدم و بودجه می برم، مسئول دارم نمی زارم 

و... را انجام دهند.
حاال شاید در مطالب بعدی شما را بیشتر با این مشکالت آشنا کردم.

 چطور در سیاره  
دیگری زندگی کنیم؟

طنز آزاد حسین جان بزرگی 
بهار اصالنی


