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سرمقاله

انتخابات حق مردم است نه تكلیف
محمدصادقمكتبي-فعالدانشجویی


انتخابات در دموکراسیها ،شیوه معمولی تغییر در هیأت حاکمه و دست
به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است؛ طبعاً با تغییر احزاب
حاکم ،سیاستهای رایج کشور نیز تحول مییابد .مقوله انتخابات در ایران
را میتوان از دو زاویه بررسی کرد .گروهی از افراد به انتخابات به عنوان
یک تکلیف شرعی نگاه میکنند؛ یعنی آنها شرکت در انتخابات را به
معنای یک وظیفه دینی که از ناحیهی حکومت اسالمی بر گردن افراد
نهاده میشود و انجام دادن آن بر فرد واجب میگردد ،میدانند.
اما گروهی دیگر ،از حق شهروندی در مورد انتخابات سخن میگویند.
حقی که ناشی از عضویت در دولتشهر میباشد .این روزها که کم کم به
ایام انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم ،دوباره مسئله مشارکت
یا عدم مشارکت در انتخابات مطرح شده است .اینکه گروهی از افراد
جامعه حرف از عدم مشارکت میزنند ،ناشی از مشاهدهی عدم تغییر در
سیاستهای کشور است و به باور آنها ،فرایند انتخابات نتوانسته تغییر
دلخواهشان را فراهم کند .اگر سیستم انتخابات در ایران با مشکل روبه
رو است و به نظر گروهی ،انتخابات در ایران نمیتواند سیاستهای کلی
کشور را تغییر اساسی دهد ،ناشی از ضعف انتخابات نیست بلکه نشأت
گرفته از وجود نگاه تکلیفیست که باعث رد صالحیتهای گسترده و
به تبع آن ،عدم مشارکت در انتخابات میشود .وجود برخی از عبارات
در قانون اساسی مانند رجال مذهبی ،مومن ،معتقد به مبانی جمهوری
اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور و تقوا و تفسیر برخی از اعضای
شورای نگهبان از این اصول در شرایط احراز صالحیت رئیس جمهوری،
این اختیار را به فقهای شورای نگهبان میدهد که این نوع نگاه تکلیفی
را اجرایی کنند .در اخرین اظهار از دبیر شورای نگهبان عنوان شد که،
شورای نگهبان باید حواسش را جمع کرده و در تایید صالحیتها بیش
از همه به تقوای کاندیداها توجه کند .تقوا در حد عدالت و یک درجه
باالتر از عدالت است .این سخن تایید کننده همان نگاه تکلیفی میباشد.
این نوع نگاه فقط در شورای نگهبان نیست ،بلکه در رسانههای عمومی
بارها مشاهده شده برخی افراد برای شرکت در انتخابات و رای دادن،
مناسک خاصی را اجرا میکنند؛ بعضاً در مصاحبههای تلوزیونی و
سخنرانیهای عمومی صحبت از حاضر شدن با لباس سفید ،عطرآگین
شده یا با وضو در محل صندوقهای رای دیده شده؛ یا در موارد دیگر،
سادات بودن یکی از نامزدهای انتخابات دلیل رای دادن به ایشان عنوان
شده که این نوع مسائل ناشی از همان نگاه تکلیفی به انتخابات در بین
مردم است .نگاه تکلیفی به انتخابات نگاهی غلط و منحرف کننده است،
این حق طبیعی مردم است که حاکمیت شرایط را برای مشارکت همگانی
فراهم کند و موانع فکری ایجاد شده در مقابل مردم را برطرف سازد.

سایت خبری مستقل آنالین آخرین
رخدادهای خبری و تحلیلی ایران
و جهان را منتشر میکند.

سخن روز

یادداشت روز

مراقبت سلبریتیها از خویش
محمدجوادپهلوان-حقوقدان

آن شخصی که امکان و تمکن دارد میتواند هر کجای این عالم برای
در امان ماندن مقابل کرونا خود را واکسینه کند .حرجی به این موضوع
نیست .هرکس هم که در این راستا نق میزند بیخود میکند!
چرا باید کسی که تابعیت یک کشور توسعه یافته را دارد خود را محروم
کند از این امکان؟ فی المثل اگر وی به منظور همدردی با مردم ایران
واکسن نزند برای جامعه واکسن میشود؟ خیر نمیشود .مردم هم راضی
نیستند.
لذا موضوع شهاب حسینی بازیگر سینما که این روزها در مورد فعل
او زیاد گفته و شنیده میشود بحث دیگری دارد که باید در مورد آن
توضیح داد .حتی شخص وی نیز در پست اینستاگرامیاش به اصل ماجرا
نپرداخته و از موضوع عبور و به دنبال حواشی رفته است.
در این فقره حرف حساب مردم این است که «آقای شهاب حسینی
عزیز!شما که تابعیت آمریکا را دارید و محل درآمدتان ایران است و خانه
و زندگیتان ایاالت متحده! چرا در سخنرانیهایتان در کشور ریا میکنید
و مدعی میشوید حتما و فقط باید چشممان و نگاهمان به داخل باشد نه
خارج؟» اجازه دهید به اصل جمله وی اشاره کنم.
حسینی در دیدار هنرمندان با مقامات عالیرتبه نظام چنین میگوید:
«مشکالت ما با هیچ دستی در خارج از کشور حل نمیشود ».خب طبعا
اگر چنین است چرا جنابتان حاضر نیستید حداقل در همین ملک
زندگی کنید و خانواده و بساط تفریحتان در آمریکا است؟
الحمداهلل که مردم ما حسود نیستند و اتفاقا چشم هم دارند ببینند
هموطنشان موفق است ولی مشکل از جایی آغاز میشود که از یکسو
بیعدالتی و تبعیض موج میزند و از سوی دیگر افراد ،اهل دورویی و ریا
میشوند.
شهاب حسینی از مصادیق این عبارات شده است که این چنین به وی
حمله میشود .او اگر باالی منبر نمیرفت ،آن اظهارات را مطرح نمیکرد
و فاز موعظه ملت ایران را بر نمیداشت هرگز سوژه شبکههای اجتماعی
و رسانهها نمیشد.
مثل خیلیهای دیگر که پول و امکانات داشتند و زودتر از هر ایرانی واکسن زدند.
اصوال مشکل برخی همین است که به عاقبت غلو و قمپزهای خود فکر
نمیکنند .خصوصا االن که عصر اطالعات است ،مخاطب رسانه دیگر ناتوان
و حرف گوش کن نیست .او با یک سرچ ساده در موتور جستجوگر میتواند
متوجه شود شهاب حسینی که به اصرار دوستش(!) واکسن آمریکایی زده
چند ماه یا چند سال قبل علیه نگاه به خارج صحبت کرده است .سالهای
دور بود که آرشیوها فقط مختص مکانهای خاص بود و صرفا افراد خاصی
امکان دسترسی به آن را داشتند.
االن همه عالم دسترسی به آرشیو و سابقه سخنان تمام افراد مشهور دارند.
در واقع شاید حافظه بلندمدت مردم ضعیف باشد اما به محض اینکه یک
نفر در صفحه خود در شبکه اجتماعی اشاره ریزی کند ،واکنش به آن
اشاره ریز مثل یک گلوله برف کوچک شروع به حرکت میکند و در نهایت
بسان یک بهمن سهمگین میشود .اصطالح درستتر آن این است که
موضوع مورد اشاره «وایرال» میشود و این یعنی همه فهمیدهاند.
ختم کالم آنکه شهاب حسینی و شهاب حسینیها بهتر است مراقب
سخنان خود باشند و مقابل مردم ادا درنیاورند .خودتان باشید تا اینگونه
سیبل این مردم کالفه نشوید.

دگماتیسم کور

احمدچمران-خبرنگار

۲۸خرداد انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰برگزار میشود .انتخاباتی که
از هماکنون حواشی زیادی دارد .البته نه فقط از نوع تبلیغات سالم و
فراگیر ،بلکه در بسیاری موارد از نوع تخریب .یا شاید بهتر است بگوییم
از حیث «تیشه به ریشه» زدن به مقوله انتخابات قابل تفسیر است.
یک روز وقتی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،در یکی از حساسترین
مقاطع راهی ایران میشود تا با دیپلماسی ،نهتنها جلوی فشارها رابگیرد
تا بلکه گرهای از تحریمها را باز کند ،عدهای در برابر نمایندگی سازمان
انرژی اتمی در تهران تظاهرات میکنند و شعارهای افراطی سر میدهند
تا تنها بر تنشها بیفزایند و شانس رسیدن به تفاهم ایران با جهان را هر
روز کمرنگتر کنند .یک روز رسانههای اصولگرا بدون اشاره به انبوه
دستاوردهای برجام و با بهانه کردن ناکارآمدیهای دولت روحانی ،تمامی
طیف اصالحطلب را مورد حمله قرار داده و از «شرایط آشفته کشور در
سایه حکمرانی جریان غربگرا» دم میزنند( .وطن امروز ۳۰-بهمن )۹۹
عدهای توصیههای روز  ۲۹بهمن مقام معظم رهبری مبنی بر «انتخاب درست
یک نیروی کارآمد و باایمان و پرانگیزه و عالقهمند به کار» در انتخابات ۱۴۰۰
را به نفع جناح خویش تفسیر و مصادره میکنند که« :منویات رهبرانقالب
را میتوان تلنگری ...دانست که اگر به آن توجه جدی شود میتوان نسخه
راهگشا برای ...شکست غربگرایان پیدا کرد»( .وطن امروز ۳۰ -بهمن .)۹۹
این جریان تندرو که خود را وارثان انقالب هم معرفی میکنند ،گویا
متوجه نیستند اقدامات آنها برای قبضة قدرت به هر قیمتی ،دیدگانشان
را بر شکاف بزرگی بسته است که با حمالت کور به جناحهای دیگر،
در نظام ایجاد کردهاند .آنها نمیبینند که دشمن بهزیرکانهترین
صورت در این شکاف چه توطئههایی علیه نظام طراحی و اجرا میکند.
آنها نمیبینند در همان روزهایی که هنگام سفر گروسی به تهران شعار
برای اخراج بازرسان سر میدهند ،قسمخوردهترین دشمن نظام ،یعنی
منافقین ،آنسوی آبها قعطنامة دوحزبی با امضای  ۱۱۳تن از اعضای
مجلس جدید نمایندگان آمریکا را به ثبت رساندند و در حال بهرهبرداری
استراتژیک از آن علیه تمامیت نظام هستند؛ آیا این عده تندرو ،مواد
قعطنامة کنگرة آمریکا را خواندهاند که تن هر کس را میلرزاند؟
قطعنامهای که سراسر از راهبرد شوم براندازی منافقین حمایت کرده و جا
بهجا گامهای منافقین برای ضربه به نظام جمهوری اسالمی را «اصولی» و
شایان کمک معرفی کرده است .افراطیونی که رئالیسم جریان اصالحطلبی
مبنی بر تعامل با جهان را «غربگرایی» و جادهباز کن دشمن مینامند،
آنقدر متمرکز مچگیری انتخاباتی از اصالحطلبان هستند که گویا معنای
چنین قعطنامهای را در شرایط تغییر دولت در آمریکا متوجه نیستند؛ آنها
نمیبینند که در یک برهة حساس که امکانی استثنایی برای رفع تحریمها
پیش آمده ،چنین قطعنامهای نه تنها فرصتهای سیاسی -استراتژیک-
اقتصادی تمامیت نظام را میسوزاند ،بلکه هر چه بیشتر بهمنهای مهیب
آینده را از دامنة کوه تحوالت ،علیه نظام به پایین میغلتاند .این جماعت
متوجه نیستند که با این قطعنامه ،کنگرة جدید آمریکا هنوز یک ماه از
شروع کارش نگذشته از برنامة  ۱۰مادهای سرکردة منافقین برای دوران
پس از بهاصطالح براندازی نظام حمایت میکند و حتی زمینههای مانور
با پدیدة «سلطنت» را هم میسوزاند تا هر چه بیشتر نقش منافقین را
برجسته کند.
ادامهدرصفحهدو

شفافیت در انتصابات دولتی
غالمرضاکیامهر-روزنامهنگار

خبر خیلی ضربتیتر و کوتاهتر از آن بود که توجه افکار عمومی را به خود
جلب کند ،غالمرضا شریعتی طی حکمی از سوی آقای رئیس جمهور به
مدت چهارسال به ریاست سازمان ملی استاندارد مصوب شد .آن طور
که در حکم صادره از سوی رئیس جمهور آمده دلیل این انتصاب تعهد
(و نه تخصص) و شایستگی ایشان بوده است .یعنی آقای شریعتی کوتاه
زمانی بعد از کنار گذاشته شدن از استانداری خوزستان از سوی رئیس
جمهور به ریاست یکی از خاصترین و تخصصیترین سازمانهایی که
مسئولیت نظارت دائمی بر کیفیت سالمت تمامی کاالها و محصوالت
غذایی و صنفی اعم از وارداتی یا تولید داخلی را بر عهده دارد و کاالهای
وارداتی صرفاً با مجوز بازرسان آن ،امکان ترخیص از گمرک و ورود به بازار
مصرف را پیدا میکنند .البته آقای شریعتی سال گذشته در جریان سیل
ویرانگر استان خوزستان و دیگر حوادث تلخی که بر این استان گذشت با
اظهارات و رفتارهای خاص خود برای مدتی به یک چهره خبرساز تبدیل
شده بود ولی این که چه وجوه اشتراکی میان مدیریت یک استان بزرگ
مثل خوزستان و سازمان ملی استاندارد وجود دارد و این که چه ضرورتی
ایجاب میکرده تا استاندار خوزستان بالفاصله بعد از سپردن مسئولیت
خود به استاندار ایالم به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب شود ،خود
از جمله سواالتی است که ذهن بسیاری از ناظران و تحلیلگران مطبوعاتی
را به خود مشغول داشته است .در راستای همین سوال میتوان پرسید آیا
در میان مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که
سالهاست در این سازمان به کار مشغولند و از زیر و بم فعالیتهای این
سازمان و نقاط ضعف و قوت مدیریت آن آگاهی کامل داشتهاند ،کسی
تخصص و شایستگی آن را نداشته که آقای رئیس جمهور با صدور حکمی
او را به جای خانم نیره پیروزبخت به ریاست این سازمان منصوب کند؟ ما
مردم ایران در طول سالیان گذشته به کرات شاهد این قبیل انتصابهای
ضربتی و فاقد هرگونه شفافیت در سمتهای عالی کشور بودهایم .نه خود
رؤسای جمهوری ،نه معاونان اول آنها و نه هیچ مقام دیگری در نهاد
ریاست جمهوری در زمان تشکیل یک دولت جدید درباره دالیل انتصاب
فالن فرد به وزارت فالن وزارتخانه یا یک سمت حساس و مهم دیگر
کمترین توضیح و رزومهای به مردم ایران نمیدهند و اصوالً استانداردها و
شرایط و چارچوبهای انتصاب افراد به مقام وزارت یا ریاست فالن سازمان
مهم و حساس یا استانداری استانها را برای افکار عمومی ،و برای ولی
نعمت خود (مردم در کالم امام خمینی) توضیح نمیدهند و به همین
سبب مردم یک روزی میشنوند که که فالن شخصی که تنها نام و نام
خانوادگی و عنوان دکتر یا مهندس او ذکر میشود ،با حکم رئیس جمهور
متصدی یک وزارتخانه یا یک سازمان بزرگ و بسیار مهم دولتی شده است
و متأسفانه دست اندرکاران رسانهها و مطبوعات ما هم حساسیت چندانی
به این همه عدم شفافیت در امر انتصابهای مهم دولتی از خودشان
نشان نمیدهند ،و به این ترتیب است که یک روز کسی با گرفتن یک
حکم انتصاب میآید و روز دیگری همان فرد جای خود را به فرد دیگری
میدهد.
داستان غم انگیز این آمدنها و رفتن ها به ماجرای استاندارد محدود نمی
شود .این داستان غمانگیز را با روی کار آمدن هر دولت جدیدی در
انتصاب مدیران صنایع خودروسازی کشور هم شاهد بودهایم.
ادامهدرصفحهدو
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مقام معظم رهبری:

مجلس و دولت اختالفنظرشان
را حل کنند که دوصدایی نباشد
حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در
محل حسینیه امام خمینی(ره) درباره اختالف نظر بین مجلس و دولت
درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تصریح کردند:
مجلس و دولت اختالفنظر امروزشان را حل کنند که نشاندهنده
دوصدایی نباشد .باید به دقت به این قانون که قانون خوبی است عمل
شود .رهبر انقالب اسالمی منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را
نرم افزا ِر ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن
این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز
چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت
مبانی فکری نظام اسالمی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد
نیاز جامعه است .حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین ادبیات روزهای
اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه،
طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند :نتیجه این ادبیات جز
منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری
اسالمی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد
و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی
سازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت .حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای
سخنانشان ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان
و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی از نیازهای مهم
جوامع اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در
هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و ملت و آبروی
جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن
محروم شدیم.

مجید انصاری:

صداوسیما تبدیل به محلی برای
بیزینس مداحان شده است
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا این پیام آنگونه که باید مورد
توجه و عمل در حوزه ها قرار گرفته یا خبر ،گفت :متاسفانه علیرغم اینکه
انتظار می رفت این پیام منشاء انقالب و تحوالت بزرگی از لحاظ ساختاری
و بینشی در حوزه های علمیه به ویژه در حوزه علمیه قم شود .اما متاسفانه
نه تنها این مهم تحقق پیدا نکرد بلکه به طور فزاینده ای شاهد حضور و بروز
جریانات و افکار تحجری و یکسونگر در حوزه ها هستیم .وی افزود :البته
حرکت وسیعی از سوی برخی مراجع عظام و فضالی فرهیخته و نیز مراکز
تحقیقی و پژوهشی فاخر در حوزه ها صورت گرفته است و امروز رویکردهای
نوآورانه ای را به صورت تخصصی در حوزه های اسالمی و دینی شاهدیم که
دستاوردهای خوبی هم داشته است .برای نمونه ،می توان به تربیت برخی
فضال و پژوهشگران در حوزه های گوناگون از فقه و تفسیر گرفته تا کالم و
سایر حوزه های معارف دینی با توجه به مقتضیات زمان اشاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :اما این ها به صورت غالب و
سازمان یافته ای درنیامده و در مقابل اقدامات ارزشمندی که صورت گرفته،
شاهد ظهور و بروز و توسعه برخی جریانات تحجری و متصلب در حوزه ها
بوده و هستیم .جریانات غالی یا «اهل غلو» نوعی اخباری گری را در عمل
رواج می دهند و با تکیه بر روایات «ضعیف السند» یا مجعول و بیان مطالبی
که بعضا در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود ،باعث وهن اسالم،
شیعه ،روحانیت و حوزه های علمیه می شوند.
انصاری گفت :برخی جریانات وابسته به بیگانه و یا غیروابسته به شدت
متحجر هم در این سال ها سعی کرده اند با تاسیس شبکه های تلویزیونی،
رادیویی یا سایت های خبری به بسط و گسترش افکار و عقاید و برداشت
های سطحی خودشان از قرآن و اسالم و تشیع بپردازند و عمدتا چهره ای
مخشوش و غیرعقالنی از دین و معارف دینی ارائه دهند و برخی از رفتار و
سنت های جاهالنه ای را به نام اسالم ،تشیع یا والیت ترویج کنند که منشاء
اختالف بین فرق اسالمی ،تشدید اختالف میان شیعه و سنی و ارائه چهره ای
کریه و نامعقول از حادثه عاشورا ،فرهنگ عزاداری و فرهنگ والیت به جهانیان
است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :آنچه امروز تحت
عنوان معارف و برنامه های دینی و مذهبی از صداوسیما پخش می شود،
بسیار تأمل برانگیز است .متاسفانه برخی دعاها بدون توجه به متن و سندی
که دارند پخش می شوند و باعث متهم شدن شیعیان در فضای جهانی اسالم
به «شرک» خواهند شد .در واقع به دلیل نادانی و بی توجهی در برنامه های
رسمی صداوسیما ،ادعاهای وهابیون را با رفتار و گفتاری که پخش می شود،
مستند می کنند .او با بیان اینکه در زمان حیات حضرت امام به هیچ وجه
این گونه نبود ،گفت :ایشان ضمن پایبندی جدی به مراسم سوگواری امام
حسین(ع) و سایر اولیاء دین ،بسیار مراقب بودند که در این گونه مراسم،
مطالب سست ارائه نگردد و رفتار نادرست و غیرمنطبق با اهداف مهم عزاداری
و مجالس امام حسین(ع) صورت نگیرد.
مجید انصاری افزود :متاسفانه صداوسیما تبدیل به محلی برای بیزینس
مداحان یا به بیان دیگر معرفی «بیزینس من» های مداح شده است .مداحان
در تلویزیون تمرین صدا کرده و هرچه در زبانشان چرخید بیان می کنند .در
حالی که نه محتوای کالم آنها اسالمی است و نه ادبیاتی که به کار می برند،
فاخر .و نه دستاورد این اقدام شان موجب تحکیم دین و باور مردم و جذب
جوانان به ائمه اطهار می شود.

مدیرمسئول روزنامه نزدیک به سپاه توافق
ایران و آژانس را «هوشیارانه» خواند
عبداهلل گنجی با وجود واکنش های تند مجلس یازدهمی ها درباره بیانیه
شب گذشته ایران و آژانس انرژی اتمی از بیانیه مشترک ایران و آژانس
حمایت کرد و آن را هوشمندانه خواند .به گزارش دیده بان ایران؛ مدیرمسئول
روزنامه جوان از بیانیه مشترک ایران و آژانس حمایت کرد .در حالی که
در مجلس مواضع تندی علیه بیانیه دیشب ایران و آژانس گرفته می شود،
عبداهلل گنجی ،مدیرمسئول روزنامه جوان (نزدیک به سپاه) در توییتی توافق
دیشب ایران و آژانس را «هوشیارانه» خواند و از آن ابراز رضایت کرد .عبداهلل
گنجی در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به بیانیه مشترک ایران
و آژانس و ازامشب نظارتهای فراپادمانی تصمیم گرفته شده در این خصوص
نوشت :از امشب نظارتهای فراپادمانی متوقف میشود و مصوبه مجلس اجرایی
خواهد شد .او در ادامه تاکید کرد :ضبط  ۳ماهه دوربین ها توسط خود ایران
هوشمندانه است.هم فرصت مجدد برای کسانی است که ممکن است فردا
بگویند یک ماه (استقرار بایدن) برای لغو تحریمها فرصت کمی بود هم باعقب
راندن آژانس نسبت به گذشته ،مدیرش راضی برگشت.

واکنش وزیر ارشاد به اقدام اخیر
مجلس علیه دولت

با صداهای متفاوت جهان را سر درگم نکنید
سید عباس صالحی در کنایه ای خطاب به نمایندگان مجلس انقالبی نوشت :جهان را با صداهای متفاوت و رفتارهای متناقض سردرگم نسازیم.
به گزارش دیده بان ایران؛ سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت در واکنش به اقدام مجلس در واکنش به بیانیه شب گذشته ایران و
آژانس نوشت :جهان را با صداهای متفاوت و رفتارهای متناقض سردرگم نسازیم و ادب حکمرانی را هم فراموش نکنیم.

ادامه یادداشت روز

بیژن زنگنه:

دلیل اینکه حرف نمی زنیم این
نیست که زبان نداریم

ایرنــا :بیژن زنگنه» در مراســم بهره برداری از
ســه خط لوله انتقال فــرآورده های نفتی و طرح
های ذخیره سازی ،با اشــاره به نزدیک شدن به
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،افزود:
پیروزی هزار پدر دارد و شکســت ،یتیم اســت.
تصمیمات ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از
ســال  ۸۲آغاز شد و دولت های بعدی نیز در حد
توان و مدیریت خود آن را پیش بردند و ما نیز به
همان میزان قدردان زحمات آنها هستیم.
زنگنه تصریح کرد :دلیل اینکه حرف نمی زنیم
این نیست که زبان نداریم بلکه این است که وقت
نداریم.
وزیر نفــت گفت :در ایــام انتخابات ریاســت
جمهوری در گرگان یک قصابی کاندیدا شده بود
و وضعــش هم به خاطر کاندیداتوری در انتخابات
خوب شــده بود ،زیرا هر کسی به او مراجعه می
کــرد نیم کیلو گوشــت به او مــی فروخت .از او

پرسیدند شــما که رئیس جمهور نمی شوید پس
چرا بــرای انتخابات ثبت نام کردید؟ قصاب گفت
درست است که من رئیس جمهور نمی شوم ولی
حداقل با این کارها می توانم رئیس صنف قصاب
ها در گرگان شــوم که ایــن موضوع حکایت این
روزهاست .عده ای بیکارند و به وزارت نفت فحش
می دهند؛ باید ســوال کرد افتخارات شــما کدام
اســت که حاال در حال ساختن افتخار برای خود
هســتید؟ این پروژه هایی که از آنها دم می زنید
افتخار نیست و ما اگر حرف نمی زنیم دلیلش این
نیست که زبان نداریم بلکه وقت نداریم.
صادرات  ۸۰۰هــزار بشــکه از ظرفیت
پاالیشی کشور
وزیر نفت با اشــاره به اینکه شــرکت پاالیش و
پخش فرآورده های نفتی ایران در تامین به موقع
نیازهای مردم نقش اساسی دارد ،ادامه داد :ایران
اکنــون  ۱۳هزار کیلومتر خطــوط انتقال نفت و

فرآورده دارد.
زنگنه با بیــان اینکه از  ۱.۵میلیون بشــکه از
ظرفیت پاالیشی کشور صرف مصارف داخلی می
شــود ،افزود ۷۰۰ :تا  ۸۰۰هزار بشــکه نیز صادر
می شود.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه احداث  ۳خط لوله
ای که امروز به بهره برداری می رســد در دولت
تدبیر و امید آغاز شد و به اتمام رسید ،تاکید کرد:
یکی از کارهایی که مانع قاچاق می شــود احداث
خطوط لوله است .از سوی دیگر این خطوط لوله
برای تامین فراورده های شــمال کشور نیز موثر
اســت .زنگنه با تاکید بر اینکه متناسب با توسعه
پاالیشگاه ها ،زیر ساخت های انتقال نیز باید رشد
مــی کرد ،ادامه داد :در حــال حاضر نیز خط ۲۶
اینچ بندرعبای-سیرجان-رفسنجان را در دستور
کار داریم که بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
را به مرکز کشور می رساند.

سعید نمکی:

بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل
مرده شور خانه!
به گزارش دیده بان ایران؛ سعید نمکی
وزیر بهداشت ،در آئین ره پویش سالمت در
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ابراز امیدواری
کرد تولید واکسن ملی از اردیبهشت سال
 ۱۴۰۰در کشور آغاز شود.
وزیر بهداشت افزود :ما کی برای تردد از
مرزها به سمت عتبات و برگشتش مجوز و
اجازه دادیم؟ چه کسی از من نامه دارد در
این زمینه .کدام یک از همکارانم با برخی
از این ترددها موافقت کردند؟ .اتوبوسی می
آید و آن را در مرز تست می کنیم که فرد
مثبت از آن بیرون می آید .این فرد مثبت
پیاده می شود و اتوبوس تا فالن شهرستان
می رود .ردیابی می کنیم و تازه موارد مثبت

در آنجا پیدا می شوند .تا کجا باید همکاران
من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند .ما چه
گناهی کردیم که در  ۱۳ماه مدام باید موج
ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!.
نمکی گفت :خدا شاهد است که داغ این
شهدای سالمت دارد مرا نابود می کند .ناب
ترین بچه های نظام سالمت را از دست
دادم .داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از
این نیست که افسران ارشد و سربازانش را
از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری
و سهل انگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم
چه کسی می آید و بیرون می رود.
*اپیدمی گرفتارمان می کند
وی با با شاره به آمار مرگ و میر

روزانه کرونا گفت :نام مرا به جای وزیر
بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه!
این درد بزرگی است .ویروس ،ویروس
مهاجمی است .فکر نکنید ،انگلیس یکی از
ساختارهای ضعیف سالمت جهان را دارد.
انگلیس یکی از نظام های سالمت مقتدر
جهان را دارد.
نمکی هشدار داد :آلمان کشور کمی
نیست در مقابل مسایل بهداشتی درمانی ،اما
به زانو درآمد .نه گستردگی اقلیم ما را دارند
و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را دارند .ما
داریم فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان
می کند ،چرا گوش نمی کنید؟ .اینطور که
نمی شود مملکت اداره کرد .چقدر باید فریاد

بزنم و بگویم .چقدر باید خجالت بکشم از
پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.
وزیر بهداشت تاکید کرد :نمی شود که من
ناگهان باخبر شوم که بدون اطالع ما یک
گروه آمد و گروهی رفت .آن هم در کشوری
که رهبر انقالب وقتی می خواهد نشست
مجازی بگذارد ،می گوید باید از وزارت
بهداشت اجازه بگیریم.
رییس جمهور می خواهد برود مرقد امام
(ره) می گوید از وزارت بهداشت بپرسید به
چه صورت باشد .این نمی شود که بقیه
رعایت نکنند .بزرگان نظام رعایت می کنند،
اما عده ای اصال حواس شان به این چیزها
نیست.

رهبری اگر ببیند مجلس بر حرف خود قاطع
به گزارش دیده بان ایران؛ روح
اهلل ایزدخواه در جلسه علنی مجلس
شورای اسالمی در واکنش به بیانیه
مشترک نامه آژانس بین المللی انرژی
اتمی و سازمان انرژی هسته ای
ایران اظهار کرد :ما در زمان تصویب
قانون مجلس اصرار داشتیم که زمانی
به دولت بدهیم و گفتیم اگر شرایط
عدم تعهد طرف مقابل جاری است،
محکمات را به متشابهات ندهیم.
همین االن پروتکل و نظارت های
برجامی را متوقف و یا تعلیق کنید و به
دولت وقت بدهیم حدود دو یا سه ماه
که اثبات کند که تحریم ها برداشته
شده است .اگر تحریم ها برداشته شد،
دولت آن را اجرا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با

ایستاده ،از ما حمایت میکند!
بدهیم؟ چه چیزی را سه ماه دیگر به
دست خواهیم آورد؟ این درست نیست
که بگوییم جامع اقدام خواهیم کرد و
بعد طبق بند  ۱بیانیه مزخرف شب
گذشته با آژانس را بنویسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس
گفت :آنها خوب می دانند که چطور
با شرایط ما بازی کنند .طبق نامه
ابالغی رهبری در سال  ۹۴به دولت،
بنا به مصوبه مجلس باید توقف برجام
انجام شود ،اگر طرف های غربی به
تعهدات عمل نکردند ،اگر خودمان را
باور داشته باشیم ،رهبری مجلس را
به رسمیت می شناسد .آیا می خواهیم
مجلس واداده و درگوشی را ادامه
بدهیم؟ این مجلس انقالبی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس

یازدهم تاکید کرد :مصوبه ای که
آقایان در شورای عالی امنیت ملی به
آن استناد می کنند ،خوانده ام .تاکید
شده که طبق مالحظات دبیرخانه
و مجلس ،انجام شود و حال نظر
مجلس کجای آن است؟ دبیرخانه آیا
بر مجلس ارشد است و یا قوه جدیدی
است؟
وی تاکید کرد :اگر می گوییم که
صدای واحد از مجلس بیرون بیاید و
وحدت شکل بگیرد ،وحدت مجلس
االن در اقدام انقالبی است .وقتی
رهبری ببینند که مجلس بر حرف
خود قاطع ایستاده است ،مطمئن باشید
که رهبری هم از مجلس دفاع خواهد
کرد .امروز وحدت کلمه در لغو برجام
است.

جهانگیری:

قوه قضاییه باید بین مدیران متخلف و فاسد تفاوت قائل شود
ایسنا :اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان
اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای
جدی درباره خصوصی سازی وجود داشت ،گفت:
ابالغ سیاست های اصل  44قانون اساسی با وجود
آنکه عده ای آن را تغییر در قانون اساسی تفسیر
می کردند ،اما مقام معظم رهبری با ابالغ این
سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد
کشور داشتند.
وی افزود :البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود
دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی
حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد
کند .هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی
که باشد باید با او برخورد شود .البته گاهی ممکن
است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که
باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت
قائل شویم.

معاون اول رییس جمهور افزود :باید از قوه
قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران
واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفاً
اتخاذ یک تصمیم غلط بوده ،این گونه پرونده
ها به صورت دیگری رسیدگی شود .جهانگیری
همچنین با ابراز گالیه از وجود فضای نامناسب
رسانه ای علیه خصوصی سازی ،گفت :متاسفانه
فضای رسانه ای تندی علیه بخش خصوصی آن
هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی
بخش خصوصی نیاز فراوان دارد ،شکل گرفته
است .معاون اول رییس جمهور افزود :در دوره
تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر
که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود
کرد ،بخش خصوصی در این دوره کمک های
شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت
زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد.

طرفهایی که ناکارآمدیهای دولت کنونی را پیراهن عثمان کرده و
تالش میکنند این ناکارآمدی را به تمام جریان اصالحطلبی تعمیم
دهند و نتیجه میگیرند که نباید گذاشت آنها بار دیگر در انتخابات
 ۱4۰۰سکان پاستور را در دست گیرند ،چرا نمیبینند در خالء ایجاد
شده در این جدال ،منافقین توطئة دادگاه آنتورپ در بلژیک را به
سرانجام رساندند؟
توطئهای که یک دادگاه بینالمللی برای اولینبار یک دیپلمات رسمی
و در حال خدمت جمهوری اسالمی را با تهمت واهی تروریسم و
بمبگذاری در گردهمایی منافقین ،به ۲۰سال زندان محکوم کرد؛ آنهم
درست زمانی که کورسویی برای لغو تحریمهای ظالمانه دیده میشد که
همان کورسو هم کور شد!
تندروهایی که تالش میکنند حتی از توصیههای رهبری سکویی برای
حمله به اصالحطلبان بسازند ،این حرف رهبری را نادیده میگیرند که
فرمودند:
«توجه کنیم! دشمن روی ناکامیهای ما تبلیغات میکند ،جنگ روانی
میکند»۲۹( .بهمن)
زنهاری که مصداقش را در بمباران لحظه به لحظة تیرانانشینان میبینیم
که از طریق شبکة ماهوارهای خود دست از تهییج جوانان و مردم به
آشوب و فتنه بر نمیدارند؛ منافقینی که عمال فضای مجازی را قبضه
کرده و با تولید روزانه کلیپها ،سندها و مقاالت ،عمال جوانان را به
تسلیح دعوت میکنند،خدا میداند چه خواب شومی برای آشوبهای
بعدی دیدهاند.
آشوبهایی که بهگفتة بسیاری از مقامات امنیتی اگر به خیابانها
کشیده شود ،حتی قابل مقایسه با دی  ۹۶و آبان  ۹۸نیست و حتما در
آنها شاهد استفادة گسترده و در ابعاد کالن از سالح و مواد انفجاری
توزیع شده توسط منافقین خواهیم بود.
تندروهای وطنی که میگویند قلب و نبضشان با انقالب و نظام میزند،
چرا متوجه نیستند در شرایطی که منافقین با 4۰سال ضدیت کور
با تمامیت نظام جمهوری اسالمی (فارغ از هر جناح و جریان) حاضر
نیستند سر سوزنی از راهبرد براندازی کوتاه بیایند ،حمالت آنها به
اصالحطلبان تنها و تنها زمینههای ضربات بیشتر منافقین به تمامیت
نظام را آماده میسازد؟
بنابراین جا دارد آنها که سر در الک دگماتیسم خود کرده و گویا هیچ
دغدغهای جز جلوگیری از موفقیت احتمالی اصالحطلبان در انتخابات
 ۱4۰۰ندارند ،کمی هم به واقعیتهای خطرناک بیرون از الک خود
نگاهی کنند؛ ببینند که اگر این رویه ادامه پیدا کند و با اقدامات آنها
هر چه بیشتر شکاف و خوردگی در نظام ایجاد شود ،حاصلش را نه این
جناح و آن جناح ،بلکه دشمن قسم خورده برانداز نظام ،میبرد.
بنابر این اگر واقعا این جریان دلسوز و جانباختة نظام و انقالب هستند
(که امیدواریم باشند) بر روی این واقعیت تامل کنند که سوراخ کردن
کشتی ،همه را به کام نیستی فرو خواهد برد.
ادامه سخن روز

روح اهلل ایزدخواه:

بیان اینکه پیش بینی می کردیم که
آژانس بازی درخواهد آورد ،گفت:
پیش بینی می کردیم که با نفرات
دست ششم به ایران خواهند آمد و
با یک بیانیه سست و مزخرف قانون
مجلس را زیر پا خواهند گذاشت و
منافع ملت را به خطر خواهند انداخت.
ایزدخواه افزود :ما تا پاسی از شب
صحبت کردیم و با عده ای و با
مجموعه ارشد نظام مشورت کردیم،
آقا فرمودند این بار وقت عمل است،
اما عمل کجاست؟
وی تصریح کرد :رهبری فرمودند
حرف و وعده نداریم .حال این سه
ماه تمدید تحریم ها از کجا آمده
است؟ این سه ماه از کجای قانون
بیرون آمده است که ما به آنها فرصت
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نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند
و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه
بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود ،مجددا باید
از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت های
اقتصادی استفاده کرد .وی با اشاره به دستور
اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی
بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق
و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی
به بخش خصوصی جبران شود ،اظهار داشت:
فروش شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش
خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است
که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده و عالوه
بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای
جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و
باال رفتن پایه پولی ،فروش شرکت ها و دارایی
های دولت به بخش خصوصی است.

وقتی دولت جدیدی بر سر کار میآید ،تمامی مدیران ارشد و نیمه
ارشد صنایع خودروسازی در کمال سکوت و بیآن که توضیحی به افکار
عمومی داده شود جای خود را به مدیرانی که از سوی دولت جدید برای
این صنایع در نظر گرفته شدهاند میسپارند و به سراغ کار خود میروند
و این چنین است که هیچ گروهی از مدیران صنعت خودروسازی به
دلیل عمر کوتاهی که مدیریت آنها دارد نمیتوانند برنامه راهبردی
تهیه کنند آنرا به مورد اجرا گذارند.
اغلب آنها مدیرانی سیاسی هستند که در تقسیمبندی مناصب در هر
دولت جدید قرعه فال مدیریت صنعت خودروسازی به نامشان اصابت
میکند و آنها هم چون پیرو قانون مأمورند و معذور ،حتی اگر شناختی
از صنعت خودروسازی و زیر و بمهای آن نداشته باشند ،بر حکم صادره
گردن مینهند و تا زمانی که دولت مقبولشان بر سر کار است ،امور
صنعت خودروسازی کشور را به شیوه روزمرهگی اداره میکنند تا زمان
بگذرد و قرعه فال به نام مدیرانی دیگر بیافتد و در این میان دود این
شیوه مدیریتهای زودگذر صنعت خودروسازی تنها به چشم این صنعت
و مردمی میرود که جز استفاده از محصوالت آنچنانی آن حق انتخاب
دیگری ندارد.
وزارتخانهها و دیگر سازمانها و شرکتهای بزرگ دولتی ما هم از
این قاعده مستثنی نیستند و چون همه مدیرانشان میدانند عمر
دولتشان مستعجل است و در دولت بعدی صندلی وزارت و مدیریتی در
انتظارشان نیست در مدت تصویب مسئولیت نه برای خود ،اتاق فکری
تشکیل میدهند و نه زحمت تهیه برنامههای راهبردی با بهرهگیری از
همکاری مطلعان و یا اساتید برجسته دانشگاهی بر خود تحمیل میکنند
و این دور باطل سالیان درازی است در دولتهای مختلف ما ادامه دارد.
هرگز هم کسی اجازه ندارد از یک رئیس دولت بپرسد غیر از تعهد و
شایستگی از چه معیارها و استانداردها و فرمها برای انتخاب وزیران و
استانداران و دیگر مسئوالن ارشد دولت خود پیروی میکند و چرا درباره
خصوصیتها و شایستگیهای فردی ،اجتماعی و سوابق مدیریتی کسانی
که به سمتهای عالی منصوب کرده اطالعاتی در اختیار افکار عمومی و
یا همان ولی نعمتان سابق نمیگذارد.
احتماالً اینها سواالتی است که این روزها بیشتر از همه در ذهن مدیران
و کارمندان سازمان ملی استاندارد میگذرد.
البته سوال مقدر دیگری که در ارتباط با همین انتصاب اذهان عمومی
را به خود مشغول داشته این است که چرا دولتی که آخرین ماههای
عمر قانونی خود را سپری میکند ،رئیس جدید سازمان ملی استاندارد
را برای چهار سال به این سمت منصوب کرده است؟
آیا تضمینی وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱4۰۰
حتی اگر ترکیب آن از جنس همین دولت باشد ،رئیس جدید سازمان
ملی استاندارد و استاندار سابق خوزستان در سمتی که به او داده شده
ابقاء شود و آیا قید زمان چهار سال بر این قبیل احکام انتصاب ،قانونی
است؟
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محمدرضا باهنر :اولین کسی که احمدی نژاد را
برای ریاست جمهوری مطرح کرد من بودم
خبر
احمد زیدآبادی:

رافائل گروسی دقیق ًا از چه چیزی
ابراز رضایت می کند؟

تحلیلگر مســائل سیاسی و منطقه نوشت :از قدیم گفته اند شترسواری
دوال دوال نمی شــود و اگر بشــود باعث طعن و بدگمانی و خندۀ خالیق
می شود!
به گزارش دیده بان ایران؛ احمد زیدآبادی درباره توافق شــب گذشته
آژانس انرژی اتمی با ایران نوشت :جمهوری اسالمی و آژانس بین المللی
انرژی اتمی به توافقی دست یافته اند که خدا می داند چیست!
طبق مصوبۀ مجلس ،مســئوالن کشــور اعالم کرده بودند که از پنجم
اســفند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنند .پیش از فرا رســیدن
تاریخ مذکور ،رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی راهی تهران شد
تا در این باره به مقام های ایرانی مذاکره کند.
حاال دو طرف از دســتیابی به توافق خبر می دهند؛ توافقی که گروسی
از آن اعالم رضایت می کند و طرف ایرانی هم می گوید مطابق با مصوبۀ
مجلس و در بردارندۀ توقف اجرای پروتکل الحاقی است!
اگر توافق با گروســی به معنای توقف اجرای پروتکل الحاقی است پس
رئیس آژانس از چه چیز اظهار رضایت می کند؟ از ابقای بازرســی های
پادمانی؟ مگر قرار بود که این بخش از بازرســی ها هم متوقف شــود که
گروسی پایبندی به آن را موجب رضایت خود اعالم کند؟
به نظرم ،طبق معمول بازی دوگانه و غیرشــفافی به راه افتاده است که
از یک سو ،متضمن عقب نشینی از مواضع رسمی به قصد جلوگیری از به
مخاطره انداختن برجام و رویارویی با قدرت های بزرگ اســت و از سوی
دیگر ،نشــان دادن چهره ای قاطع و مصمم و مقاوم از خود بدون هرگونه
انعطاف و سازش و عقب نشینی در برابر فشارهای جهانی!
این رفتارها نوعی کاله گذاشــتن بر سر افکار عمومی است! به هر حال
از قدیم گفته اند شترســواری دوال دوال نمی شود و اگر بشود باعث طعن
و بدگمانی و خندۀ خالیق می شود!

عارف:

به اصالح طلبان توصیه می کنم در
انتخابات حضور جدی داشته باشند
رئیس بنیاد امید ایرانیان در مورد کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست
جمهوری  1400گفت :در حال بررســی شرایط توسط کمیته ها هستیم
و روی موضوعات کار می کنیم.
به گزارش دیده بان ایــران؛ محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان
در مورد علت عدم حضورش در جلســات نهاد اجماع ســاز (ناسا) گفت:
شــورای اجماع ســاز  15نفر عضو حقیقی دارد که با مکانیزم خاصی از
احزاب مختلف انتخاب شــده اند ،من در هیچ حزبی نیســتم که بخواهم
به نمایندگی از حزب در جلســات شــرکت کنم و لذا جز آن  51نفر هم
نیستم .عارف فعالیت شــورای مشورتی خود را پابرجا دانست و گفت :از
زمانی که ســال  86بنیاد امید ایرانیان را راه انــدازی کردیم ،این بنیاد
به عنوان یک نهاد تشــکیالت راهبردی مشــغول به کار اســت که البته
فعالیت حزبی ندارد .شــورای مشورتی همواره فعالیت داشته و این بنیاد
در همه انتخابات ها در موضوعات راهبردی و تشــویق مردم به مشارکت
فعال بوده اســت .رئیس بنیاد امید ایرانیان بر حضور جدی در انتخابات
ریاست جمهوری و شورای شــهر  1400تاکید کرد و افزود :من به همه
جریان ها ،به ویژه اصالح طلبان توصیه جدی بر حضور فعال در انتخابات
را دارم .شــورای شهر دستاورد جریان اصالحات اســت و دموکراسی از
شوراها شروع می شود .اهمیت انتخابات شوراها کمتر از ریاست جمهوری
نیست .همچنین در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم مثل همه جریان
هــا تمام توان خود را می گذاریم تا یک انتخابات پرشــور با مشــارکت
حداکثری برگزار شــود .وی در مورد کاندیداتوریش در انتخابات ریاست
جمهوری  1400گفت :در حال بررسی هستیم و در کمیته راهبردی کار
می کنیم .من هیچ وقت شانه از زیر مسئولیت خالی نکرده ام ،هیچ وقت
هم برای پذیرش مســئولیت پیش قدم نشــده ام .روند پیش رو شرایط
حضور من در در انتخابات را مشخص خواهد شد.

حضور «شمخانی» در مجلس تکذیب شد
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی اعالم کــرد :برنامه ای برای حضور
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در جلســه مجلس شورای اسالمی پیش
بینی نشده است .به گزارش دیده بان ایران؛ پس از جلسه غیرعلنی امروز
صبح مجلس پیرامون بیانیه مشــترک ایــران و آژانس بین المللی انرژی
اتمی که شــب گذشــته منتشر شــد ،یکی از نمایندگان محترم در این
خصوص به رســانه ها گفت :مقرر شد موارد اختالفی که وجود دارد و به
نظر خالف قانون لغو تحریم ها اســت با حضور دبیر شورای عالی امنیت
ملی مورد بررســی قرار گیرد .بنابر اطالع «نورنیوز» از بخش رســانه ای
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ،برنامه ای برای حضور دبیر شــورای
عالی امنیت ملی در جلسه مجلس شورای اسالمی پیش بینی نشده است.

تمسخر احمدی نژاد در فضای مجازی
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:جنگ لفظی میان غالمعلی حدادعادل
و محمود احمدی نــژاد ،فضای مجازی را وارد مرحله جدیدی از منازعات
انتخاباتی کرده است.
حدادعادل چند روز قبل به عنوان یکی از ســرحلقه های جناح اصولگرا
درباره حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاســت جمهوری 1400
گفت قطعاً صالحیت او رد می شــود و حضور او در این انتخابات به عنوان
کاندیدای ریاست جمهوری را منتفی دانست  .در پاسخ حدادعادل ،دیروز
محمود احمدی نژاد با متهم کردن او به دربار شاه و بازی کردن نقش قیم
برای ملت ،سخن وی را نوعی مهندسی انتخابات دانست و مدعی شد مردم
خواستار بازگشت احمدی نژاد به صحنه اجرائی کشور برای حل مشکالت
هستند! انتشــار این ادعای احمدی نژاد باعث شد کاربران فضای مجازی
وی را به باد تمســخر بگیرند و یادآور شوند که دولت های نهم و دهم که
او ریاســت آنها را برعهده داشت ،آنچنان کشــور را به ورطه تفرقه ،بحران
اقتصادی و فساد مالی کشانده که هنوز آثار مخرب آن باقی است.

من از احمدی نژاد و رقیب احمدی نژاد حمایت نکردم البته جبهه پیروان حمایت کرد .من در همه انتخابات ها بسیار فعال بودم اما در سال  ۸۸اصال وارد تبلیغات انتخاباتی نشدم و در نهایت
هم به محسن رضایی رای دادم .دولت روحانی دولت بدشانسی بود  .زلزله ،سیل ،تحریم ،کرونا ،سقوط هواپیما و  ...بود جبهه پایداری تا شب های آخر صبر می کند و در نهایت سهمیه اش را می گیرد.
در ریاست جمهوری یک نفر است و من نگران هستم که سال  ۹۲تکرار شود /.خراسان
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محمد هاشمی رفسنجانی در گفتگو با مستقل:

 ۶۰میلیون فقیر یارانهبگیر داریم
اميرحسين جعفري/روزنامه نگار
اختالف نظر میــان اصالحطلبان در باب اولویت قرار
دادن توســعه اقتصادي یا سیاســی ،بعد از  ۲۳سال از
دولت اصالحات هنوز ادامه دارد .هاشــمي رفسنجاني
یکي از طرفداران سرســخت برنامه توســعه اقتصادي
بود و اصالحطلبــان نقدهایي را در این زمینه به او وارد
ميکردند مبنی بر اینکه هاشــمي نسبت به رسانهها و
نیروهاي سیاســي برخورد تندي دارد .شاید تفاوت میان
هاشــمي و خاتمي نیز در شرایط زماني متفاوتي بود که
این دو در قامت ریاست جمهوري قرار گرفتند ،هاشمي
بعد از جنگ با یک کشــور ویران و فقیر رو به رو شده
بود که راهي به جز بهبود وضعیت اقتصادي و بازسازي
زیرساختهاي صنعتي نداشــت اما خاتمي کشوري را
تحویل گرفت که نسبتا در وضعیت آرامي به سر ميبرد و
تقاضای جامعهی جوان و تحصیلکرده آن سالها ،آزادی
رســانه و تعامل سیاسی بود .شــرایط و خواست جامعه
ایجاد ميکرد که توسعه سیاسي و تشکیل احزاب و تکثر
روزنامهها در صدر امور قرار گیرد .هرچند موضوع احزاب
پــس از انقالب و عدم وجود نظام انتخابات حزبي نیز از
دیگر موارد قابل بحث در سپهر سیاسي ایران است .اما
شرایط فعلي کشور باز هم در میانه این تضاد باقي مانده
اســت ،عدهاي معتقدند با راهکارهاي سیاسي و ارتباط
با غرب به توســعه اقتصادي نیز دست پیدا ميکنیم اما
عدهاي معتقدند تهدید معیشت مردم بسیار خطرناكتر
از آمریکاست .براي بررسي این دوگانه فکري و نگاهي
بــه روند احزاب در جامعه سیاســي ایران گفتگو کردیم
با محمدهاشمي رفســنجاني رئیس سابق صدا و سیما،
معاون نخســت وزیر ،عضو ســابق مجمع تشــخیص
مصلحت نظام و برادر علياکبر هاشــمي رفسنجاني که
مشروح آن را ميخوانیم:
چرا احزاب سياســي بخصوص در جبهه
اصالحطلبان صرفا خاصيت انتخاباتي دارند و
كادرسازي و تربيت سياسي جامعه در دستور
كارشــان نيســت؟ چه نمونههاي موفقي در
احزاب بعد انقالب داريم؟
فلسفه تشــکیل حزب معموال به دست گرفتن قدرت
اســت در جاهایي که حکومتهــاي حزبي وجود دارند
احزاب با هدف به دست گرفتن قدرت تشکیل ميشوند و
برنامه ارائه ميکنند .اما در ایران حزبي که این ویژگيها
را داشــته باشــد نداریم .در حال حاضر در کشور حدود
 ۳۰۰حزب ثبت شــده داریم ،با  ۳۰۰حزب که نميشود
رقابت درســت کرد .کشورهایي که حکومتهاي حزبي
دارند دو الي ســه حزب بیشتر وجود ندارد .اما این قاعده
در کشــور ما وجود ندارد و با تعدد بیش از اندازه احزاب
مواجهیم ،فضاي سیاسي کشــور هم به گونهایست که
احــزاب نميتواننــد تمامي قدرت را به دســت بگیرند
و نهایت قــدرت در حد رئیس جمهور اســت .بنابراین
فلسفه تشکیل حزب در ایران با کشورهاي دیگر کامال
متفاوت اســت .به همین دلیل هم احزاب برنامهریزي
براي بهدســت گرفتن قدرت سیاســي و تربیت کادر را
ندارند فقط زمان انتخابات اســت که فعال ميشــوند تا
مردم را ترغیب به شــرکت در انتخابات براي راي دادن
به کاندیدای مورد نظرشان کنند .فلسفه تشکیل احزاب
در ایران با کشورهایي که بر مبناي حزب اداره ميشوند
کامال متفاوت اســت .بعد از انقــالب حزب جمهوري
اسالمي که تشکیل شــد در زمان حیات خودش موفق
بود و در چند انتخابات مختلف هم برنده شد هر چند در
انتخابات ریاست جمهوري اول کاندیدا حزب جمهوري
اســالمي موفق به پیروزي نشد اما کال حزب جمهوري
اســالمي را ميتوانیم در زمان حیاتش یک حزب موفق
بدانیم ،چون هم برنامه و هم موضع و کادر داشت .البته
به آن معنا تربیت حزبي نداشتند اما از اشخاص با تجربه
اســتفاده ميکردند و حزب فراگیري هم بود بهطوریکه
در آغاز فعالیتش چندین میلیون درخواســت عضویت به
دفتر حزب رســید .البته احزابي مثل نهضت آزادي هم
بودند که قبل از انقالب تشکیل شدند و مقداري برنامه
داشتند و جبهه خاصي را پیگیري ميکردند اما جمعیت
زیادي نداشــتند چون شرایط کشور شرایط خفقان بود و
تشکلهایي که وابسته به رژیم شاه نبودند نميتوانستند

فعالیت داشــته باشند .در مجموع نهضت آزادي را هم با
شرایطي که در زمان حیاتش داشت موفق ميدانم .بعد
از پیروزي انقالب هــم دولت موقت را اعضای نهضت
آزادي تشــکیل دادند البته امــام در حکمي که به آقاي
بازرگان دادند اشاره شده بود که ایشان فارغ از وابستگي
حزبي انتخاب شدهاند و دولت ایشان هم  ۹ماه در شرایط
آشفته بعد از انقالب توانستند کشور را اداره کنند و بعد از
آن هم فعالیت چشمگیري نداشتند چون فضاي مناسبي
براي کار نداشتند .حزب توده ایران هم خیلي تشکیالتي
عمل ميکرد و نیرو و کادر زیاد داشت اما شرایط کشور
مــا هیچوقت بســتر الزم براي احزاب کمونیســتي و
غیرمسلمان را نداشــت و آنها هیچوقت موفق نشدند.
مثال در زمان رضا شاه هم حزب عدالت در ایران تشکیل
شــد که  ۵۰۰۰عضو با ایدههاي مارکسیستي داشت اما
مورد استقبال مردم قرار نگرفت و به دنبال آن حزب توده
تشــکیل شد و با اینکه کادرسازي داشت اما مردم از آن
استقبال نکردند چون حزب مذهبي نبود و خالف مذهب
عمل ميکرد .در ایران احــزاب غیردیني زمینه مردمي
ندارند .بنظر من یکي از دالیل مهم آن هم وجود مذهب
تشیع در کشور است .شیعه طبق تعاریف بهترین حزب
است چون حزبیست که هم آموزش و مسئولیت و برنامه
و خودســازي دارد ،بهترین حزب تشــیع است .در مورد
احزاب داخلي و اســالمي هم مســئلهاي که وجود دارد
این اســت که اگر تعارضی بین منافع ملي و مذهبي با
حزب بهوجود آید و حزب منافع خودش را بر منافع ملي-
مذهبي اولویت قرار میدهد مــردم آن را رها ميکنند.
فکر ميکنم یکي از دالیلي که حکومت حزبي به معناي
رایج روز در ایران شکل نميگیرد بحث مذهب تشیع و
مکتب اهل بیت است.
از مرحوم هاشــمي به عنوان معمار حزب
كارگزاران ياد ميشود .ديدگاه ايشان در مورد
احزاب چطور بود؟
ایشــان عالقهمند بود کشور حزبي اداره شود و معتقد
بود اگر احزاب قدرتمند در کشــور وجود داشــته باشند
اداره حزبي کشــور بهتر است .اما هیچگاه چنین حزبي
تشکیل نشد و به غیر از حزب جمهوري اسالمي که آن
هم محصول شــرایط اول انقالب بود دیگر احزاب واجد
شــرایط اداره کشــور نبودند( .اکنون هم) شرایط نیز به
گونهایست که حزب قدرتمندي نميتواند تشکیل شود.
يكي از سواالتي كه درباره مرحوم هاشمي
مطرح ميشــود اين است كه ايشان توسعه
اقتصادي را بر توســعه سياســي مورد نظر
اصالح طلبان ترجيــح ميدادند .كمي در اين
باره توضيح دهيد.
ایــن صحبتي که در این باره ميشــود را قبول ندارم
چون آقاي هاشــمي یک نظر جامعي به کشور داشتند.
نه توســعه اقتصادي و نه توســعه سیاســي را بر هم
ترجیح نميدادند .ممکن اســت جایگاه اینها نسبت به
ضرورتهاي ملي متفاوت باشد مثال شرایط بعد از جنگ
را تصور کنید که خزانه خالي ،کشــور تخریب شده ،دو
میلیون نفر آواره جنگي در  ۴۰۰اردوگاه ۱۶ ،اســتان با
 ۲۷۰۰روســتا بین  ۱۰تا  ۱۰۰درصد تخریب شده است
و تولیــد تقریبا به صفر رســیده و امکانات رفاهي مثل
برق و آب و جاده چندان در دســترس نیســت .مثال در
تهران به عنوان پایتخت ساعتها خاموشي داشتیم خب
وقتي وضع مملکت چنین است اولویت دادن به مسائل
سیاسي مشکالت را حل ميکند؟ آقاي هاشمي در این
شرایط اولویتش سازندگي و بازسازي خرابيها و نوسازي
کشــور بود وقتي دولت ایشــان هم تشکیل شد الیحه
ایران  ۱۴۰۰را تصویب کردند که با آمدن اصالحطلبان
در مجلس رد شد و ســپس ایشان در مجمع تشخیص
مصلحت توانست آن را با نظر رهبري تصویب کند چون
افق روشــني را براي کشور در این برنامه ميدید .اما در
دولت احمدي نژاد این برنامه متوقف شــد و نهایت ۳۰
درصد این برنامه انجام شــد؛ آقاي هاشمي نظر جامعي
داشــتند که هر چیزي در جاي خودش بررسي شود اما
اصالحطلبــان که روي کار آمدند ســعي کردند اعتماد
ســازي با آمریکا را انجام دهــد و نتایج خیلي خوبي را

هم نداشت .درست است وزیر خارجه آنها از ملت ایران
بابت کودتای  ۲۸مرداد عذرخواهي کرد اما در همین حد
بود و برنامــهي اقتصادي صورت نگرفت و فقط در حد
حرف باقي ماند که هنوز هم ادامه دارد.
در شرايط فعلي توســعه اقتصادي اولويت
است يا توسعه سياسي مدنظر اصالحطلبان؟
االن بحــث اقتصاد بر همه چیــز اولویت دارد چون
وضع معیشتي مردم خیلي بد است .وقتي ميگویند ۶۰
میلیون نفر یارانه ميگیرند یعني چي؟ یعني  ۶۰میلیون
نفر فقیرند و بحث معیشــت مردم جز اولویتهاي اول
نظام اســت .در قانون اساسي هم به مباحث اقتصادي و
معیشــتي مردم بیشتر پرداخته شده است و کفه سنگین
قانون اقتصادیســت بنابراین اگر بخواهیم طبق قانون
اساســي هم عمل کنیم اقتصاد مهمتر از مسائل دیگر
است .با وجود شرایط فعلي و کاهش اشتغال ،تورم ،فقر
و نبود مسکن مناســب ،در کنار وجود میلیونها حاشیه
نشین ،انتظار مردم نیز رســیدگي به امور اقتصادیست.
باید توجه کرد حاشــیه نشین یعني چي؟ یعني یک آدم
بيخانمان و آواره و باید به آن رســیدگي شود که بحث
توســعه اقتصادي را ميطلبد .بنابراین اول باید معیشت
مــردم را تامین کرد و بعد به مســائل دیگر پرداخت در
فرهنگ اسالمي هم این مســئله وجود دارد کسي که
معاشش تامین نباشد معاد ندارد .نتیجتا اولویت در شرایط
فعلي حل مشکالت اقتصادي مردم است.
كمي به مسائل روز بپردازيم به عنوان كسي
كه ســالهاي بعد از انقالب از نزديك شاهد
برگزاری انتخابات مختلــف بودهايد ،چرا در
حال حاضر با كاهش كيفيت منتخبين و كاهش
سطح مشاركت مواجهيم؟
به جــز انتخابات مجلس یازدهــم تجربه دیگري در
انتخاباتها نداشتهایم که تا این حد شاهد کاهش میزان
مشارکت بوده باشیم و نميتوان گفت از کیفیت انتخابات
و ســطح مشــارکت به طور کلي کاسته شــده است.
در انتخابات مجلس یازدهم صحنه رقابت مناسب نبود
و به اصطالح یک طرف یک سري کاندیداهاي خاصي
بودند که تایید صالحیت شــدند و چون رقابت کمرنگ
بود نتیجتا انتخابات هم به همین شکل بيرونقي برگزار
شد.
دولت روحانــي نشــان داد اصالحطلبان
سهمي در قدرت بهخصوص ميان وزرا ندارند
آيا روحاني اصالحطلبان را پس از قدرت رها
كرد؟
خیر معاون اول ایشــان از اصالحطلبان است .معاون
اول رئیس جمهور به نوعي حکم نخســت وزیر را دارد.
درســت اســت رئیس دولت رئیس جمهور است اما در
دولت به معني وزرا و کابینه نقش معاون اول جدي است.
آقاي روحانــي در انتخابهایش اصالحطلبان را هم در
نظر گرفت .مثال سازمان برنامه بودجه را از اعضا حزب
اعتدال و توســعه انتخاب کرد که بخش مهمي از دولت
هست و در یک سري از وزارتخانهها نیز اصالحطلبان
نقش مهمي دارند .یعني دولت آقاي روحاني یک دولت
ترکیبي اســت و چینش خوبي دارد او نخواسته کسي را
حذف کند.
نــام الريجاني بعضا از ســوي كارگزاران
شــنيده ميشود .بهنظر شــما اگر الريجاني
منتخب اصالحطلبان شود وي ميتواند نماينده
اصالح وضع موجود جامعه باشــد؟ يا باز هم
دولتي مانند دولت روحاني شكل ميگيرد؟
من اطالعــي ندارم چون عضو کارگزاران نیســتم و
اطالعي هــم از کارهاي آنها ندارم و نميتوانم در این
باره اظهار نظر کنم.
آيا شاهد كانديداتوري شما خواهيم بود؟
خیر چون من از نظر قانوني هم واجد شــرایط نیستم
چون مجلس از نظر سني محدودیت به وجود آورده است
و قانون مجلس کف و سقف سني را بسته است.

واعظی:

مجمع تشخیص باید تصمیم درستی درباره FATFبگیرد
ایســنا نوشت :رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :هر
آنچه که در ســه سال اخیر بود ،گذشته و ما به امروز
رسیدیم که فشارهای حداکثری شکست خورده است
و اکنون تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های
پایانی خود را سپری می کند.
محمــود واعظی در مراســم افتتاح شــش طرح
فناورانه و زیرســاختی بانــک صنعت و معدن گفت:
کشور سه سال بسیار سختی را گذراند که هم برای
دولت ،نظام ،بخــش خصوصی و بانک ها و از همه
ســخت تر برای مردم بود .کســانی که این جنگ
اقتصادی را برای کشورمان طراحی کردند ،هدفشان
سه ماهه بود تا با حجم زیاد فشار ظرف سه ماه مردم
را در مقابل نظام و حکومت بسیج کنند.
واعظــی ادامه داد :همه در از بین بردن سیاســت
های ترامپ نقش داشــتند .اکنون همه خوشــحال
هستند که ترامپ حذف شده است و باید از ایران هم
تشکر شــود زیرا ،در مقابل این فرد مقاومت کردیم
و ایران مهم ترین ســوژه ترامپ بود .حتی در زمانی
که رای ها را در انتخابات آمریکا می شمارند هم در
مبارزات انتخاباتی ،ایران موضوع اصلی انتخاباتی و
مهم در سیاست خارجی آن ها بود.
وی گفــت :هر آنچه بود گذشــت و مــا به امروز

رسیدیم .فشــار حداکثری شکســت خورده است و
اکنــون تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های
پایانی خود را ســپری می کند .چه در آمریکا ترامپ
برنده می شد و چه بایدن ،باید سیاست خود را نسبت
به ایران تغییر می دادند .روز شــنبه وزیر امور خارجه
آمریکا گفت فشار حداکثری تمام شده و زبان تحریم
دیگر اثر ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال مذاکره است و ما
چارچوبی برای این امر تعیین کرده ایم ،بیان کرد :در
برجام براســاس تعهدات پای تعهدات خود ایستادیم
درحالیکه با نقض تعهد از سوی آمریکا تعهدات خود
را کاهش دادیم اما پای تعهدات خود ایستادیم .امروز
می توانیم از برجام برای برداشت تحریم ها و تحریم
های ترامپ اســتفاده کنیم .در ســال  ۱۴۰۰شرایط
بســیار متفاوت از امسال است به گونه ای که روابط
خارجی ،صادرات ،روابط بانکی و تجاری تغییر خواهد
کرد البته نظام ما دشمنانی هم دارد تا نگذارد آمریکا
به برجام برگردد .در این یک هفته گذشــته هم در
داخل کشور و هم رسانه های خارجی چه قدر تبلیغ
کردند که  ۵اســفند روزی است که عمال برجام بهم
می خورد.
رئیــس دفتر رییس جمهور گفت :روز گذشــته با

مدیر کل آژانــس اتمی در ایران مذاکرات بســیار
خوبی داشــتیم و در نتیجه ما به فرمولی رســیدیم
که قانون مجلس محترم شــمرده شود و اجرا شود.
نظارت های آن ها بر اساس پادمان باشد .ما از ابتدا
گفته ایم که به هیچ وجه دنبال فعالیت های مخفی
در ساخت سالح های هســته ای نیستیم ،ولی این
حق را برای خود قائل هســتیم تــا از فناوری های
اتمی استفاده کنیم.
واعظی گفت :به نظر می رسد این توانایی در کشور
ما است که با وجود سختی ها و مشکالت بزرگ راه
حل پیدا کنیم .موضوع برداشــتن تحریم یک بحث
است و مساله  fatfیک بحث دیگر استFATf .
و دو الیحــه ای که در مجمع تشــخیص مصلحت
نظام وجود دارد ،برای دولت بســیار مهم اســت و با
تحریم ها نمی توانستیم با دنیا معامله کنیم ،اما وقتی
تحریم ها برداشته شــود ما نمی توانیم خود تحریم
داشــته باشیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید
بتواند یک تصمیم درســتی بگیرد تا فشــار از بانک
ها ،بخش خصوصی و اقتصاد برداشــته شود .اکنون
اقتصاد کشور باید خود را برای شرایط دیگری آماده
کند تا بتواند مثل ســالهای  ۹۵و  ۹۶در صادردت و
واردات با دنیا ارتباط کند.

ترقی:

الریجانی بیاید ،اصالح طلبان
از او حمایت می کنند

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت :عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره
مواضع شــورای وحدت اصولگرایان برای انتخابات ریاســت جمهوری سال
 1400توضیحاتــی ارائه داد .حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی حزب
موتلفه ،با اشاره به بخشی از صحبت های حداد عادل مبنی بر رفتن شورای
وحدت اصولگرایان به سمت علی الریجانی برای ریاست جمهوری سیزدهم،
گفت :در ابتدا چنین برداشتی از نوع موضع گیری های شورای وحدت وجود
داشت ،اما در مجموع تا االن آنهایی که نقش اصلی را در شورای وحدت دارند
به این مساله اشاره ای نداشتند و یا تاکیدشان بر این بود که آیت اهلل رئیسی
از اولویت بیشتری نسبت به افرادی نظیر علی الریجانی برخوردار است.
او ادامه داد :حال اینکه اگر آیت اهلل رئیسی به میدان نیاید شورای وحدت
به سمت چه فردی گرایش پیدا می کند نیاز به این دارد که شورای وحدت
شاخص ها و گرایشات خود را نسبت به معرفی نامزدها شفاف تر بیان کند؛ به
این دلیل که هنوز هیچ مانیفستی از شورای وحدت به این معنا اعالم نشده
است ،به نظر می رسد که قضاوت ممکن است بر واقعیات مبتنی نباشد.
ترقی افزود :در بین اصولگرایان در این باره اتفاق نظر وجود نداشــته و نظر
متفقی در این زمینه وجود ندارد که به یک جمع بندی برسند .اگر امر مشتبه
شــود به نفرات بعد از رئیسی ،طبیعتا تکثر نامزد وجود خواهد داشت؛ اما در
بین افرادی که مطرح هستند علی الریجانی و محمدباقر قالیباف طرفداران
خاص خود را دارند .از نظر اجرایی قالیباف قوی تر است ،اما از نظر دیپلماسی
و گرایش به سمت اعتدال الریجانی به مواضع سیاسی روحانی نزدیک تر است
و اگر او بیاید بخشی از اصالح طلبان هم از او حمایت می کنند.
او در پاســخ به تمایل شــورای ائتالف نیروهای انقالب بــه قالیباف برای
انتخابات ریاست جمهوری ســال آینده هم گفت :شورای ائتالف هنوز وارد
مصادیق نشده است و بحثی در این زمینه صورت نگرفته است.

آخوندی:

رویارویی با آمریکای بایدن سخت تر
از آمریکای ترامپ است
وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم
نوشــت :سیاست خارجی ایران حساس ترین وضعیت خود را این روزها طی
می کند و نیاز است که دستگاه سیاست خارجی قدرت ابتکار عمل حداکثری
داشته باشد .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،عباس آخوندی ،وزیر سابق راه
و شهرســازی ،در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم درباره برجام
نوشــت :امریکا هم چنان که پیش بینی می شد در گام اول در پی بازسازی
چهره ی زشــت ترامپی خود در جهان است .شعار بازگشت امریکا که بایدن
از آن یاد می کند به مفهوم ترمیم روابط با متحدان اســتراتژیک خود چون
اتحادیه اروپا ،یا تاکید بر ناتو و بازگشت به پیمان های بین المللی چون پاریس
و از این دســت و در نهایت در دســت گرفتن راهبری جهان آزاد -بخوانید
غرب و متحدانش و متحدان خود -اســت .ســویه ی دیگر این بازگشت نه
تنهــا تبعیت از هنجارهای بین المللی بلکه راهبری ســازمان ها و نهادهای
آن اســت .بنابراین ،در این چند ماهه قاعدتا امریکا با تغییر چهره و در گام
اول با مشورت ،هماهنگی و ایجاد همگرایی و همکاری با اروپاییان و در گام
دوم با تشــنج زدایی با چین و روســیه فضا را بر ما تنگ تر خواهد کرد .در
همین ارتباط شاهد اولین هماهنگی و اجماع بین امریکا وتروئیکای اروپایی
درباره امنیت منطقه و نحوه ی بازگشت امریکا به برجام طی سه روز گذشته
بودیم .خوشبختانه موافقت شب گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری
اســالمی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی از ورود به بحران
زودرس جلوگیری نمود.
بی گمان ،زمان به نفع ما نیست و باید کاری کرد .هرچه این زمان طوالنی
تر شود منافع ملی ما بیش تر به خطر خواهد افتاد .بدون تردید رویارویی با
امریکای بایدن ســخت تر از امریکای ترامپ است و او از تمام دستاوردهای
ترامپ اســتفاده خواهد کرد و یک س ِر سوزن در اندیشه ی منافع ملت ایران
نیســت و تنها منافع امریکا و متحدانش که اســرائیل در راس آنان است را
پی خواهد گرفت .در مدت اقامت ترامپ در کاخ ســفید با توجه با ســیطره
ی نتانیاهو بر خانواده او ،اســرائیل چند گام به پیش آمد ،گســتاخ تر شد و
از متحدان خود در جنوب خلیج فارس پرده برداری کرد .بنابراین ،شــرایط
گفتگوهای بین المللی در وضعیت فعلی با شــرایط مذاکــرات دوره برجام
متفاوت اســت و نیاز به ابتکارهای تازه ای اســت .آن زمان هم دولت های
وابسته ی منطقه یکی از مانع های اساسی پیشبرد مذاکرات بودند .لیکن این
بار گســتاخانه تر و بی پرده تر عمل می کنند .چه باید کرد را دولتی که در
صحنه کارزار است بر اساس اختیارها و فرایندهای قانونی و در هماهنگی های
سلسله مراتبی باید اتخاذ کند .لذا ،این قلم هیچ پیشنهادی در این زمینه ارائه
نمی کند .ولی ،اکنون که مجلس دست دولت را بسته است ،تمام مسئولیت
فعلــی و تاریخی ناکامی های بعدیِ حاصل از این بی عملی بر عهده مجلس
خواهد بود.

صدیقی:

مردم به امام و ولی مشروعیت نمی دهند
بلکه فقط در مقبولیت اثر دارند!
مهر نوشت :امام جمعه موقت تهران با اشاره به لزوم احیای امر به معروف،
گفت :غفلت از امر به معروف و نهی از منکر عامل ایجاد فساد ،رانت و سقوط
مســئوالن شده است .حجت االســالم و المسلمین کاظم صدیقی ظهر یک
شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در سالن جلسات
اســتانداری برگزار شد ،با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد :برای اینکه
یاری خداوند به یک جامعه برســد ،آن حکومت باید روابط خالق و مخلوق را
گسترش داده و در ادامه دغدغه رفع مشکالت فقرا و مساکین را داشته باشد.
دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر رفع مشکالت ضعفا را دیگر وظایف حکومت
دانست و گفت :حکومت برای بهره بردن از یاری خداوند باید مردم را نسبت به
اتفاقات جامعه حساس کند به طوری که مردم به صحنه آمده و نظارت عمومی
که همان امر به معروف و نهی از منکر اســت ،رواج یابد .در حکومت اسالمی
جمالتی مانند «به من چه» معنا ندارد زیرا مردم باید به این باور برســند که
همه از یک پیکر هستند .حجت االسالم والمسلمین صدیقی کمال انسان را در
پذیرفتن حاکمیت خداوند دانست و بیان داشت :مردم به امام و ولی مشروعیت
نمی دهند بلکه فقط در مقبولیت اثر دارند زیرا خداوندی که بندگان را آفریده،
امام ایــن بندگان را نیز خود معرفی می کند .اگــر عموم جامعه فردی که
صالحیت ندارد را انتخاب کنند در قیامت مواخذه خواهد شد و از سوی دیگر
فردی که صالحیت نداشته اما مسئولیت را پذیرفته نیز مجازات می شود.
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اعزام کارشناسان بیمه البرز به
شهرستان زلزله زده سی سخت

درپی وقوع زلزله در شهرستان سی سخت استان کهکیلویه و بویراحمد ،کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت بیمه البرز به این شهرستان اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،کارشناسان این شرکت بالفاصله پس از وقوع زلزله به منطقه حادثهدیده اعزام شدند و در حال رسیدگی و ارزیابی خسارتهای اعالم شده از سوی بیمه گزاران خسارت دیده بیمه البرز هستند.
بنا بر این گزارش ،بیمه البرز همچنین محمولهای شامل دستگاههای گرمایشی و مواد غذایی برای کمک به آسیبدیدگان زلزله به شهرستان سی سخت ارسال کرد.

اخبار

اختتامیه جشنواره ملی کاریکاتور با
حمایت بیمه ملت برگزار شد

مراسم اختتامیه اولین جشنواره کاریکاتور کارا با حمایت شرکت بیمه
ملت برگزار و نفرات برگزیده این جشنواره معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت ،مراسم رونمایی از کتاب کاریکاتور
کارا (آثار منتخب جشنواره ملی کاریکاتور کارا) با حضور اسحاق
جهانگیری معاون اول رییسجمهوری ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و دکتر دلفراز مدیرعامل بیمه ملت روز چهارشنبه
 ٢٩بهمنماه  ٩٩برگزار شد.
این کتاب به همت مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و انتشارات علمی  فرهنگی و با حمایت شرکت بیمه
ملت تهیه شده است .همچنین ،در این مراسم از دو کتاب دیگر به نام
توسعه روستایی ترجمه دکتر منصوری و نظام حکمرانی تالیف دکتر فرید
احمدی رونمایی شد.
در ادامه مراسم ،رونمایی و ابطال تمبر اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
نیز برگزار شد.
گفتنی است؛ مراسم اختتامیه اولین جشنواره کاریکاتور کارا ،با حضور
معاون اول رییسجمهوری ،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل
بیمه ملت روز چهارشنبه  ٢٩بهمنماه  ٩٩در مجموعه فرهنگی ورزشی
تالش برگزار و به ترتیب سلمان طاهری برنده جایزه ویژه ،فیروزه مظفری
برنده جایزه اول ،محمود نظری برنده جایزه دوم و علی میرایی برنده
جایزه سوم این جشنواره شدند.

حضور شرکت نفت ایرانول در دوازدهمین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی عسلویه

دوازدهمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی پارس
جنوبی(عسلویه) از سوم تا ششم اسفند ماه جاری در نمایشگاههای
بینالمللی پارس (عسلویه) برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی ایرانول ،نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی و
تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت که ساالنه با حضور
جمع کثیری از تامینکنندگان محصوالت و خدمات در زمینه صنعت
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی برگزار میشود ،فرصت بسیار خوبی است
تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در
معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در
نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت ،فعالیت
ها و نوآوریهای آتی خود را هدایت کنند.
شرکت نفت ایرانول در راستای ارتباط بیشتر با صنعت و کسب سهم
بازار بیشتر در این نمایشگاه حضور یافته است.
یادآور می شود؛ دوازدهمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
پارس جنوبی(عسلویه) در محل مرکز همایش و نمایشگاه های بین
المللی پارس برگزار می شود و زمان بازدید از این نمایشگاه از ساعت ٩
الی  ١٧بعد از ظهر است.

شروع زندگی  ١١٢هزار عروس و داماد
با وام ازدواج بانک صادرات ایران
 ١١٢هزار عروس و داماد در  ١١ماه اول سال جاری از بانک صادرات
ایران وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه دریافت کردند.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک از ابتدای
فروردین تا پایان بهمن ماه سال  ٩٩به  ١١٢هزار و  ٣٧٩عروس و داماد
بالغ بر  ٥٨هزار و  ٥٣٥میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیه پرداخت کرد تا این مدت  ٩٠درصد متقاضیان دریافت وام ازدواج
در سال  ٩٩از این بانک ،موفق به دریافت وام شدهاند.
روند پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در بانک صادرات
ایران طی سالهای گذشته به صورت مستمر انجام شده و نقش مهمی
در عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشویق ازدواج جوانان داشته
به نحوی که این بانک از ابتدای سال  ٩٧تاکنون با پرداخت بیش از١١١
هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه ،زمینه ازدواج بیش از  ٣٤١هزار
عروس و داماد را فراهم کرده است.
بانک صادرات ایران به منظور ایفای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت
از اقشار آسیبپذیر جامعه ،عالوه بر اعطای وامهای قرضالحسنه برای
ازدواج ،اشتغالزایی سرپرستان خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،پرداخت
تسهیالت مسکن اقشار ویژه ،بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت
فرسوده ،پرداخت وام به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل
سال گذشته ،حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ،اعطای وام به
مشاغل آسیبدیده از کرونا ،پرداخت وام ودیعه مسکن و سایر وامهای
ضروری را همچنان در دستور کار دارد.

اقتصادی

در بازدید مدیرکل شیالت هرمزگان از ظرفیت های شیالتی قشم:

بهره برداری از اولین مزرعه دانش بیان پرورش ماهی
در قشم تا قبل از پایان سال
مدیرکل شیالت هرمزگان با سفر به جزیره قشم به
همراه جمعی از معاونین و مسئوالن شیالت هرمزگان
از ظرفیت های شیالتی شهرستان قشم در حوزه های
صید،آبزی پروری و صنایع شیالتی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،دکتر
عبدالرسول دریایی در بازدید از مزرعه پرورش ماهی در
قفس شرکت شریف دریا پویان قشم با اشاره به ظرفیت
هزار تنی این شرکت در تولید ماهی درقفس گفت:
این پروژه به عنوان اولین مزرعه پرورش ماهی در
قفس دانش بنیان کامال بومی کشور که توسط فارغ
التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه برای بالغ بر  ٣٠نفر
اشتغال زایی مستقیم ایجاد می کند گفت با استعانت از

ورودی روزانه این شرکت بین ٨تا ١٠تن است
که روزانه بالغ بر دو تا سه تن ماهی خشک تولید
دارد.
وی اشتغال این شرکت را حدود  ٢٠نفر خواند که
با صادارت بالغ بر  ٢٥تن در هر  ٤٥روز به کشورهایی
همچون ویتنام ،مالزی و امارات توانسته ارز آوری
خوبی برای کشور به همراه داشته باشد و همچنین
مقرر شد در زمینه رفع موانع فروش داخلی حمایت
الزم صورت گیرد.
دریایی همچنین از شرکت عمل آوری مروارید
شکیل قشم با ظرفیت  ٥٠٠تن و اشتغال بیش از ٣٠
نفر بازدید و دستورات الزم در راستای پیگیری ،تسهیل
و رفع موانع تولید این واحد صادر کرد.

خداوند متعال و تالش های صورت گرفته قبل از پایان
سال این پروژه نیز آماده بهره برداری است.
دریایی در بازدید از مرکز تکثیر میگو در سوزای قشم
ظرفیت اسمی این مرکز را حدود  ٢٠میلیون قطعه و
ظرفیت اجرایی آن را  ٢٠٠میلیون قطعه بچه میگو
خواند و گفت :این مرکز برای بالغ بر  ٣٠نفر اشتغال
ایجاد میکند و با حمایت های شیالت استان ضمن
احداث سالن های جدید ظرفیت تولید آن افزایش یافته
است.
مدیر کل شیالت هرمزگان در ادامه در بازدید
از شرکت عمل آوری شهاب نقره ای در پارک
زیست فناوری خلیج فارس  -قشم و فعالیت خوب
این شرکت در زمینه ماهی خشک کنی گفت:

اردشیر سعدمحمدی:

راهی جز حرکت به سمت اقتصاد بازار نداریم
اردشیر سعدمحمدی گفت :در بحث بازار باید اول
تکلیف مشخص شود که می خواهیم به اقتصاد آزاد
ورود کنیم یا نه؟
اگر قرار است ملغمه ای از همه چیز باشد شرایط به
همین شکل باقی می ماند.
در همین راستا اکنون سیستم قیمت گذاری شناور
را در پیش گرفته ایم اما موضوع مهم برای اقتصاد و
صنعت کشور این است که راهی جز حرکت به سمت
بحث علمی و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنی بر عرضه
و تقاضا نداریم و به این سمت خواهیم رفت.
به گزارش می متالز ،اردشیر سعدمحمدی سرپرست
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در
میزگرد «تعامالت دو حوزه فوالد و سنگ آهن ،چالش
ها و راهکارها و صاردات در دوره پسا ترامپ» در

یازدهمین همایش چشم اندازی صنعت فوالد و سنگ
آهن گفت :واقعیت این است که در حوزه فوالد امسال به
 ٢١میلیون تن بلوم و بیلت می رسیم درحالی که مصرف
ما  ١٢میلیون تن برآورد شده در نتیجه نیازمند صادرات
هستیم ٥ .میلیون تن از این شمش توسط بنگاه های
کوچک و القایی ها تولید می شود که به لحاظ کیفی
موضوعاتی درمورد آنها مطرح است.
وی افزود :در ورق نسخه ای به غیر از شمش نیاز است.
میزان تولید ورق  ١١میلیون تن است درحالی که
میزان مصرف با توجه به تقاضا بیشتر از این میزان است؛
بنابراین در تامین تقاضا ،تامین تقاضای زیر  ٥میلیمتر
بیشتر از سایر ورق هاست و در این بخش دچار مشکل
می شویم.
سعدمحمدی خاطرنشان کرد :سوال این است که

اگر قرار است آرامش در بازار فوالد برقرار شود نیازمند
سرمایه گذاری در کدام بخش هستیم؟ به این ترتیب
سرمایه گذاری ها باید جهت دار باشد.
حرکت به سمت مکانیسم بازار
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صمت به حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت:
در بحث بازار باید اول تکلیف مشخص شود که می
خواهیم به اقتصاد آزاد ورود کنیم یا نه؟ اگر قرار است
ملغمه ای از همه چیز باشد شرایط به همین شکل باقی
می ماند.
سعدمحمدی در پایان اظهار داشت :در حال حاضر
سیستم قیمت گذاری شناور را در پیش گرفته ایم و
وزارت صمت در برهه هایی ناچار به کنترل در حوزه
قیمت شده است اما موضوع مهم برای اقتصاد و صنعت

کشور این است که راهی جز حرکت به سمت بحث
علمی و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنی بر عرضه و
تقاضا نداریم و به این سمت خواهیم رفت.

در دیدار مدیران دو مجموعه مطرح شد:

ارائه خدمات جدید در دستور کار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول

مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک با مدیرعامل
شرکت همراه اول ،راه های تقویت همکاری های فی
ما بین و ارائه خدمات جدید با همکاری دو مجموعه را
مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد
بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت دراین نشست که عباس
جفعرلو ،عزیز آخوندی اصل ،سیدابوطالب دیبایی،

محمود رشیدی و مهدی قدمی معاونان مدیرعامل ،وی
را همراهی می کردند ،از همراهی و همکاری شرکت
همراه اول با این بانک قدردانی کرد و گفت :ازاین که
همراه اول ،بانک ملت را به عنوان بانک نخست خود
انتخاب کرده خرسندیم و آمادگی الزم را برای ارتقای
سطح همکاری ها اعالم می کنیم.
وی با بیان این نکته که بانک ملت ،آماده تامین تمامی
نیازهای همراه اول در حوزه خدمات و تسهیالت است،
اضافه کرد:درعین حال در سایر بخش ها نیز می توان
همکاری های مشترکی را تعریف کرد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که همکاری
ها و فعالیت های مشترکی را برای خدمت به مردم و
خارج از بحث تسهیالت می توان طراحی کرد ،پیشنهاد
داد که کمیته ای مشترک متشکل از متخصصان دو
مجموعه ،راه های تقویت همکاری ها را در زمینه های
مختلف نوآورانه مورد بررسی قرار دهند و نتیجه این کار
مشترک در قالب تفاهمنامه ای به امضای مدیران عامل
دو مجموعه برسد.

وی با تاکید بر این نکته که برای تامین نیازهای
پیمانکاران همراه اول اعم از تامین مالی ،صدور
ضمانتنامه و  ...هم می توان تفاهمنامه ای سه جانبه را
امضا کرد ،ادامه داد :سامانه سامیار بانک ملت نیز می
تواند در این زمینه کاربرد داشته باشد و می توان در
جلسه ای جداگانه نسبت به معرفی کامل ظرفیت های
این سامانه اقدام کرد.
دکتر بیگدلی با اشاره به پتانسیل های باالی دو
مجموعه بانک ملت و همراه اول ،خواستار همکاری
مشترک برای ارائه خدمات جدیدتر به مردم و مشتریان
شد.
وی اظهار امیدواری کرد که پیرو برگزاری این جلسه،
چند کار مشترک انجام شود که نفع آن عالوه بر دو
مجموعه به کل مردم ایران برسد.
مدیرعامل بانک ملت همچنین دستورات الزم را برای
تامین نیازهای مالی همراه اول به ویژه در ماه پایانی
سال صادر کرد.
مهدی اخوان بهابادی ،مدیرعامل همراه اول نیز در

این جلسه اظهار داشت :بانک ملت از نظر میزان منابع،
میزان مصارف و میزان ضمانتنامه های صادره ،بانک
نخست این شرکت محسوب می شود و همکاری بسیار
نزدیکی با این بانک داریم.
وی با اشاره به این نکته که در دوره اخیر ،سطح
تعامالت همراه اول و بانک ملت افزایش یافته است،
گفت:
ما در بین بانک های کشور ،بیشترین مراوده را با بانک
ملت داریم و از این تعامل و ارتباط و همکاری خوب بین
دو مجموعه ،خرسندیم.
مدیرعامل همراه اول از پیشنهاد مدیرعامل بانک ملت
مبنی بر همکاری در حوزه های جدید هم استقبال کرد
و اظهار داشت :می توان یک تیم تخصصی مشترک
تشکیل داد تا اعضای این تیم ،زمینه های مشترک
همکاری را مورد بررسی قرار دهند.
در این جلسه ،معاونان مدیرعامل بانک ملت نیز
دیدگاه های خود را در زمینه تقویت تعامالت و همچنین
همکاری برای ارائه خدمات جدید و مشترک ارائه کردند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی اعالم کرد:

شهروندان زلزله زده سی سخت تنها نخواهند ماند
در پی وقوع زمین لرزه شهرستان سی سخت در استان
کهگیلویه و بویر احمد که بر اثر آن عده ای از هموطنان
مان آسیب دیدند و واحدهای مسکونی زیادی خسارت
دید ،اسماعیل هلل گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در
پیامی با هموطنان زلزله زده ابراز همدردی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،متن پیام
به این شرح است:
هموطنان گرامی
بار دیگر زمین لرزید و گوشه ای از کشور عزیزمان،
ایران سرافراز را لرزاند .این بار ،خشم طبیعت زندگی
شهروندان سی سخت در استان کهگیلویه و بویر
احمد را با سختی و مشکالت همراه کرد .اکنون هم

خوشحالیم و هم ناراحت و نگران .خوشحالیم از این
که جان هموطنان عزیزمان در این حادثه در امان ماند
و شاهد خسارات جانی نبودیم و ناراحت و نگران از این

که در این شرایط سخت شیوع کرونا و زمستان و سردی
هوا ،برخی از عزیزان مان مصدوم شدند و هزاران واحد
مسکونی خسارت دید .اکنون مردم غیور این شهرستان
بدون سرپناه اند و زندگی به سختی در جریان است.
اما مردم صبور ایران زمین در حوادث تلخ
و ناگوار،کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته اند.
بارها و بارها در شرایط سختی که برخی هموطنان
مان با مشکل مواجه شده اند ،به یاری شان برخاسته
اند و آن ها را در گرفتاری ها و مشکالت رها نکردند.
زلزله رودبار ،بم ،کرمانشاه و ده ها حادثه دیگر ،همدلی
و نوع دوستی مردم کشورمان را به تصویرکشید به گونه
ای که جهانیان را به حیرت وا داشت و امروز نیز اگر

چه شهروندان غیور و نجیب سی سخت نیازمندکمک
هستند ،اما بدون شک تنها نیستند.
مجموعه بانک رفاه کارگران همچون گذشته در این
مسیر پیشگام است و در اولین ساعات پس از وقوع
حادثه کمک های خود را در اختیار هموطنان آسیب
دیده از زلزله سی سخت قرار داد و این کمک ها هنوز
هم ادامه دارد .مطمئن هستیم که مردم بزرگ ایران
نیز در کارزار کمک رسانی به آسیب دیدگان ،تردید
نمی کنند .هموطنان سی سختی را تنها نمی گذارند
و به زودی شاهد رفع خرابی ها و برگشت مردم صبور
و مهربان این دیار به زندگی عادی شان خواهیم بود.
ان شاءا..

5

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

آغاز طرح کمربند سبزعقدا-اردکان

اقتصادی
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رادپور ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با «» مطرح کرد؛

کنترل تورم در گرو ایجاد رونق در فضای تولید است
مستقل آنالین  /گروه اقتصادی :وضعیت اقتصاد
ایران بیشــتر از اینکه متاثر از شــوک هــای داخلی یا
خارجی باشد ،به نظر می رسد ناشی از نتیجه رویکردی
اســت که رانت قدرتمند زیرزمینی به کشــور تحمیل
می کند .رانتی که ســال هاســت قدرتمند شده ،مانند
رانــت در بخش وارداتی که درآمــد هنگفتی هم دارد.
رانت وارداتی خودش را به زیرالیه های اقتصادی ایران
تحمیل می کند و به دنبال آن این شــوک در ســطح
کشور تقسیم می شود .نمی توان گفت مدیریت کالن
ما تمایلی به ســاماندهی ندارند بلکه به نظر می رســد
قــدرت رانت مخربی که به دنبال منافع شــخص خود
اســت به حدی در اقتصاد امروز کشور نفوذ پیدا کرده
که می تواند حتی بســیاری از سیاست ها را به چالش
بکشــاند؛ مانند نقدینگی که دست مردم است و دولت
هر سیاستی را اعمال کند اساسا این قدرت را ندارد که
در برابر حجم عظیم نقدینگی که به هر جا سرازیر شود
می تواند فضا را ملتهب و دچار شوک کند ،بایستد .در
حال حاضر به نظر می رســد که شاهد به هم ریختگی
و آشفتگی در فضای اقتصادی هستیم که برنامه ریزی
درســتی برای آن نداریم .در چنین شــرایطی برخی از
کارشناســان اقتصادی برای سال آینده پیش بینی افت
تــورم را دارند .بــا این حال مقدمــه کاهش تورم منع
خلق پول توســط بانک مرکزی و همچنین ثابت کردن
نرخ ارز اســت که اگر این دو مولفه کنترل شود شاهد
افت تورم خواهیم بود .عامــل اصلی که می تواند مانع
از کاهش تورم شــود کسری بودجه دولت است .با این
حال اگر در سال آینده دولت دچار کسری بودجه شود
ناخودآگاه تورم افزایش می شــود .در چنین شرایطی
اگر نتوانیم کســری بودجه را کنتــرل کنیم تالش ها
برای افت تورم بیهــوده خواهد بود .فرآیندهای اقتصاد

کشــور باید از کنترل کســری بودجه آغاز شــود تا به
ســمت محدود کردن خلق پول و کنتــرل نقدینگی و
کنترل نرخ ارز پیش برویم تا در نهایت شــاهد کاهش
تورم باشیم.
*نرخ تورم در بهمن ماه چگونه بود؟
در همین حال براســاس گزارش مرکز آمار ،شاخص
قیمــت مصرف کننده در ماه بهمن به  ۲۹۲.۸واحد در
مقایســه با  ۲۸۵.۷واحد در دی ماه رسیده و بنابراین
نرخ تورم ماهانه عدد  ۲.۵درصد را برای بهمن نشــان
مــی دهد .نرخ تورم ماهانــه  ۲.۵درصدی در بهمن به
معنای افزایش  ۰.۷واحدی نرخ تورم نسبت به دی ماه
است و به نظر می رسد بار دیگر روند صعودی نرخ تورم
از بهمن آغاز شده باشد .بر این اساس و با ثبت این نرخ
برای بهمن ،روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آبان آغاز
شــده بود ،پس از سه ماه متوقف شد .نرخ تورم ماهانه
در مهر ،آبان ،آذر و دی به ترتیب برابر با  ۲ ،۵.۲ ،۷و
 ۱.۸درصــد بوده ،اما این روند نزولی بیش از این ادامه
نیافــت و در بهمن به  ۲.۵درصد رســید .عالوه بر این
به نظر می رســد افزایش نرخ تورم ماهانه بهمن برای
ســاکنان مناطق روستایی ملموس تر از مناطق شهری

بوده اســت .بررسی آمار تورم ماهانه شهری و روستایی
نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در مناطق شهری از ۱.۹
در دی ماه به  ۲.۴درصد در بهمن ماه رســیده اســت.
در مناطق روســتایی نیز نرخ تورم ماهانه  ۱.۷درصدی
در دی ماه به  ۳.۳درصد در بهمن افزایش یافته اســت.
در حالــی که نرخ تورم ماهانه در مناطق شــهری نیم
واحد درصد افزایش را نشــان می دهــد ،افزایش نرخ
تورم مناطق روستایی در مدت مشابه  ۱.۶واحد درصد
بوده اســت .نرخ تورم «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در
بهمن ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۷.۲ ،درصد و
در طــول  ۱۲ماه منتهی به بهمن  ۳۴.۷ ،۱۳۹۹درصد
افزایش را تجربه کرده است .بیشترین نرخ تورم ماهانه
«خوراکی ها و آشــامیدنی ها» مربوط «به قند و شکر
و شیرینی ها» اســت که نسبت به دی ماه رشد ۱۱.۷
درصد را نشان می دهد.
*کنترل تورم در گرو رونق تولید
در همین ارتباط میثم رادپور ،کارشناس و تحلیلگر
مســائل اقتصــادی در گفتگو بــا خبرنگار «مســتقل
آنالیــن» گفت :تورم باید کنترل شــود تــا نرخ ارز را
هم بتوانیم مدیریت کنیم و نگران آسیب های ناشی از
نوســانات درآمدهای ارزی هم نباشیم اما آنچه اقتصاد
کشورها را نجات می دهد ،تولید است .در شرایط فعلی
اقتصاد کشور کاهش آسیب دیدگی اقتصاد از نوسانات
درآمدهای ارزی یک ضرورت و این امر مســتلزم تغییر
ســاختار اقتصاد ایران اســت چراکه اقتصاد ما به دلیل
نوســانات درآمدهای ارزی آســیب پذیر اســت و باید
این رویه اصالح شــود .این کارشــناس اقتصادی ادامه
داد :ایــن فرآیند یک دلیل تاریخــی دارد و آن اینکه
بخش مهمــی از بودجه دولت نیازمند درآمدهای نفتی

اســت که به مرور کم و کمتر شد اما آنچه باعث آسیب
دیدگی اقتصاد می شود نه لزوما درامد های ارزی بلکه
تورم اســت که به این شکل خودش را در اقتصاد نشان
می دهد .در واقع تورم در هر دوره ای خود را به شکلی
نشــان می دهد؛ در بخش کاال و خدمات باعث افزایش
قیمــت کاالها و خدمات می شــود ،در بخش ارز باعث
افزایــش قیمت ارز و در بازار اوراق قرضه باعث افزایش
نرخ اوراق خواهد شــد .اینها پیامدهای تورم است .این
تحلیلگر مســائل اقتصادی گفت :البته نمی توانیم انکار
کنیم که اولین جنبش های تورم از بازار ارز شروع می
شــود و آن چیزی که این پتانســیل را فراهم می کند
در نهایت مجموع نقدینگی اســت که با ســرعت زیاد
در کشورما رشــد می کند .ضمن اینکه اصالح آن کار
ســاده ای نیست .در واقع باید تورم کنترل شود تا نرخ
ارز را هــم بتوانیم مدیریت کنیم و نگران آســیب های
ناشی از نوســانات درامدهای ارزی هم نباشیم .رادپور
در پایان خاطرنشــان کرد :برای کنتــرل تورم نیز باید
نقدینگی را کنترل کنیم که کار ساده ای نیست .بخش
مهمی از مخارج دولت که کسری بودجه ایجاد می کند
حقوق پرسنل اســت که نمی توان به راحتی آن را کم
کرد بنابراین حتما بخــش های دیگری وجود دارد که
دولت آن را می تواند کم کند تا کسری بودجه کمتری
به دنبال داشــته باشــد و در نهایت خلــق پول و تورم
کمتری هم به وجود آید .در این صورت اقتصاد ایران با
حساسیت کمتری در مقابل نوسانات ارزی قرار خواهد
گرفت .اما واقعیت این اســت کــه هرچقد هم درباره
این مباحث صحبت شــود انتهای داستان آنچه اقتصاد
کشــورها را نجات می دهد ،تولید است و آنچیزی که
خلــق ارزش نهایی را به دنبال دارد از این مســیر می
گذرد.

آغاز بکار یازدهمین همایش و نمایشگاه
چشمانداز صنعت فوالد و سنگآهن
ایران با نگاهی به بازار

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فوالد و سنگآهن ایران
با نگاهی به بازار صبح امروز آغاز بکار کرد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،یازدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فوالد و
سنگآهن ایران با نگاهی به بازار صبح امروز با حضور معاونین و مدیران
وزارت صمت ،مدیران عامل شرکتهای معدنی و صنعتی ،صاحبنظران
اقتصادی و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت گلگهر آغاز بکار کرد.
این همایش و نمایشگاه از امروز  ۴اسفندماه تا  ۶اسفندماه به مدت  ۳روز در
محل هتل المپیک تهران برگزار میشود و مهمترین محورهای همایش شامل؛
اهمیت صادرات (فروش/تهاتر) ،چالشهای تغییرات مکرر سیاستهای
داخلی و تحوالت بینالمللی ،بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس کاال)
و قیمتگذاری محصوالت فوالدی ،توسعه فناوری ،ارتقا بهرهوری ،تحول
دیجیتال و نسل چهارم انقالب صنعتی در صنعت فوالد ،توازن پایدار
تولید ،تعامل سازنده ،میزان سرمایهگذاری و سهم سود ارکان چرخه تولید
فوالد ،بازنگری ،تدوین استراتژی و بهروزآوری طرح جامع فوالد ،ارتباط
دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فوالد ،فرصتها و تهدیدها ،توسعه
اکتشاف و راهاندازی معادن راکد سنگآهن و ذغالسنگ و مسئولیتهای
اجتماعی شرکتهای معدنی و صنعتی حوزه فوالد میباشد.

مینی بوس بهمن دیزل اولین  5ستاره
کیفی را از آن خود کرد

مدیرکلامورفرهنگیواجتماعیصندوقبازنشستگیکشوری:

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری زیرپوشش
«بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا» قرار گرفتند
مدیرکل امورفرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی
کشوری از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی عمر و حادثه ویژه
بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری با شرکت بیمه
ملت خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
صندوق بازنشستگی کشوری ،محمود مرتضایی فرد،
ضمن اعالم این خبر اظهارداشت :پوشش بیمه تکمیلی
«عمروحادثه صبا» به صورت پیش فرض برای کلیه
بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری با حقوق ماهانه
بیش از  ۱۰میلیون ریال و با در نظر گرفتن میزان حقوق
دریافتی برقرار شده است.
مرتضایی فرد آغاز اجرای این قرارداد بیمهای را از ۱۵
بهمن ماه  ۱۳۹۹عنوان کرد و گفت :با توجه به مهلت
یک ماهه بیمه ملت برای دریافت لیست نهایی مشموالن
این قرارداد ،بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می

توانند حداکثر تا تاریخ  ۱۵اسفندماه  ۱۳۹۹ضمن کسب
اطالع از شرایط «بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا» و
همچنین تعیین تکلیف دریافت این خدمت ویژه از
طریق درگاه الکترونیکی صندوق بازنشستگی به نشانی
( sabasrm.irبخش خدمات بیمهای) اقدام کنند.
وی افزود :بازنشستگان عزیزی که تمایل به استفاده از
این نوع خدمت را دارند ،می توانند نسبت به ثبت نام
افراد تحت تکفل و منسوبین خود و همچنین انتخاب
نوع طرح از طریق سایت بیمه گر یعنی شرکت بیمه
ملت از اول فروردین ماه  ۱۴۰۰اقدام کنند.
او همچنین یادآور شد :براساس توافق صورت گرفته با
شرکت بیمه ملت ،استفاده از این خدمت بیمهای هیچ
گونه شرط سنی ندارد و تنها استثنا مربوط به آن دسته
از بازنشستگان و وظیفه بگیرانی است که دارای سابقه
بیماریهای خاص مثل سرطان ،دیالیز ،تاالسمی،MS ،

بیماری های شدید اعصاب و روان ،هپاتیت ،هموفیلی،
دیابت شیرین و ایدز باشند.
مدیرکل امورفرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی
کشوری گفت :درصورت استفاده از بیمه تکمیلی “عمر

و حادثه صبا” ،بیمه آتش سوزی شامل ساختمان و
تاسیسات و اثاثیه و دکوراسیون و همچنین سیل و زلزله
نیز به صورت رایگان ،برای بیمه شدگان فعال خواهد
شد.
وی با بیان اینکه «آدرس محل بیمه آتش سوزی
براساس اطالعات پرونده بازنشستگی موجود در درگاه
خدمات الکترونیک صندوق منظور شده است» تاکید
کرد :بازنشستگان عزیز می توانند درصورت تغییر
آدرس محل سکونت یا مغایرت ،از طریق درگاه خدمات
الکترونیکی صندوق به نشانی  sabasrm.irنسبت به
اصالح آن اقدام کنند.
وی اضافه کرد :تمامی اطالعات الزم در خصوص بیمه
تکمیلی عمر و حادثه صبا و همچنین امکان غیرفعال
کردن این خدمت در درگاه خدمات الکترونیک صندوق
بازنشستگی وجود دارد.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالدمبارکه
مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد تخصصی تعامالت
دو حوزه فوالد و سنگآهن ،چالشها و راهکارهای
صادرات در دوره پسا ترامپ ،اظهار کرد:
وقتی اسم فوالد مبارکه به میان میآید به عنوان
تولیدکننده ورق و تامین کننده انواع ورق از آن یاد
میشود.
همچنین از آنجاییکه رسالت صنعت سازی به فوالد
مبارکه واگذار شده ،این شرکت باید دائما نیازهای
کشور را تامین کند.
به گزارش ایراسین حمیدرضا عظیمیان افزود :مقام
معظم رهبری فرمودند که پروژه استراتژیک نفت گوره
به جاسک استراتژیکترین پروژه دولت است؛ همچنین
وزیر نفت نیز اعالم کرد به دلیل تحریمها این فوالد
خاص به ایران فروخته نشد؛ اما در سال  ۹۷و ۹۸
گروه مشترک کارشناسان رومانایی و شرکت نفت و
فوالد مبارکه با کمک یکدیگر توانستیم این فوالد را
تولید کنیم.
وی ادامه داد :اکنون  ۴۵۰هزارتن از این نوع فوالد
تولید و در اختیار فوالد اکسین ،نصاب و لوله ساز قرار
گرفته و هزار کیلومتر آن انجام شده است.

وی ادامه داد :اخیرا فوالد مبارکه اسلب
۳۰۰میلیمتری تولید کرده و در کمتر از  ۴۸ساعت
شرکت نفت و وزارت نفت گفتند که برای انتقال نفت
از کف دریا از این اسلب استفاده خواهند کرد.
عظیمیان گفت :اکنون این اسلب در فوالد اکسین
نورد شده و در مراحل عقد قرارداد برای این پروژه
قرار داریم.
مدیرعامل فوالدمبارکه گفت:
فوالدمبارکه رسالتی قائل است که تمام نیاز صنایع
را میتواند تامین کند.
وی افزود :امسال  ۷۰۰میلیون یورو ورق وارد کشور
شده و اگر ما خود را به تکنولوژی جدید نرسانیم از
دنیا و بازار عقب خواهیم ماند.
مدیرعامل فوالدمبارکه گفت :همیشه در تابستان برق
مجموعه قطع شده و در زمستان قطعی گاز داشتیم.
امسال نیز ۳۰۰هزارتن عدم تولید بخاطر قطعی برق و
گاز داشتیم.
عظیمیان افزود:
فوالد مبارکه جزو تنها پلنتهایی است که واحد گندله
سازی ۵.۵میلیون تنی آن تا ۷میلیون تن را تولید

میکند و بزرگترین تولید کننده فوالد اسفنجی است.
شرکت فوالدمبارکه همیشه باالتر از ظرفیت اسمی
خود تولید میکند.
وی ادامه داد:
زمانی که راهکاری به فوالدمبارکه برای تامین نیاز
مواد اولیه وجود ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد واحد
معاونت معدنی میرود.
عظیمیان تاکید کرد که با پروژه نورد گرم  ۲نیاز
تمام صنایع تامین می شود.
وی افزود:
خرید کنسانتره به صورت آزاد در فوالدمبارکه مطرح
بوده اما بر اساس سهیمه بندی ما بخش عمده ای از
نیاز خود را دریافت کرده و کسری را از بازار خریداری
میکنیم.
اما اگر قرار باشد که قیمت به صورت کلی آزاد باشد
با مشکل روبرو میشویم.
عظیمیان با اشاره به اینکه تفاوت کیفیت کنسانترهها
مشکل ساز است افزود:
برای واردات کنسانتره نیز به این موضوع فکر
کردیم که سهمیه فوالد هرمزگان را حذف کرده و به

فوالدمبارکه داده شود و برای آنها کنسانتره وارد کنیم
اما دیدیم که توجیه اقتصادی ندارد.
به گفته وی ،یکی از مشکالت به وجود آمده اختالط
است که معدنیها فوالدساز شدند و اول مصرف خود را
کنار گذاشته و سپس نیاز ما را برطرف میکنند.
وی افزود :حاشیه سود معدن  ۲برابر فوالد است اما
بازهم معدنیها به سمت فوالدساز شدن پیش رفتند.
این حاشیه سود بر اساس سرمایه گذاری است که
معدنیها در ابتدا انجام میشود

بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،مینی بوس
سحر ایسوزو شرکت بهمن دیزل در بین خودروهای تولید ساخت داخل،
موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد.
در جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ارزیابی
کیفی خودروهای سنگین تولیدی در بهمن ماه سال  ،۹۹مینی بوس سحر
ایسوزو شرکت بهمن دیزل در بین خودروهای تولید ساخت داخل در
بخش مسافربری ،با ارتقاء یک ستاره موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد.
بر اساس این گزارش مینی بوس سحر اولین مینی بوس مسافری در کشور
محسوب می شود که  ۵ستاره کیفی را کسب کرده است.
این خودرو دارای موتور  ۲/۵لیتر چهار سیلندر خطی ،اینتر کولر و
توربوشارژ است و از سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهاي
الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده (& ABS & EBD
 )ASRنیز برخوردار است .
همچنین در این ارزیابی سایر محصوالت بهمن دیزل نیز در بین
خودروهای تولیدی ساخت داخل ،در سطح باالیی از کیفیت قرار گرفته
اند .در بخش مسافربری در گروه خودروهای مینیبوس شیلر متعلق به این
شرکت ،چهار ستاره کیفی را کسب کرده است ودر گروه خودروهای باری،
کامیونت شیلرموفق به کسب چهار ستاره کیفی شده است.
گفتنی است پیش از این نیز کامیونت  ۲/۵تن که مدل NMR85E
ایسوزوی شرکت بهمن دیزل به حساب می آید ،اولین کامیونت دیزلی در
کشورو اولین خودروی تجاری گروه بهمن محسوب می شود که پنج ستاره
کیفی را کسب کرده است.

ایمیدرو اقدامات ارزشمندی در حوزه
بومی سازی انجام داده است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :ایمیدرو از سال های
گذشته ،اقدام ارزشمندی برای حوزه بومی سازی انجام داده است .به گزارش
روابط عمومی ایمیدرو ،سعید زرندی در یازدهمین همایش صنعت فوالد و سنگ
آهن ایران با نگاهی به بازار ضمن بیان این مطلب اعالم کرد :ایمیدرو برنامه
ریزی مطلوبی در زمینه بومی سازی انجام داده و امیدواریم این روند در دوره
آقای مهندس جعفری با استفاده از توانمندی های شرکت های مهندسی و جهاد
دانشگاهی تداوم یابد .وی ادامه داد :تاکنون  ۷۰درصد حوزه آهن اسفنجی۶۹ ،
درصد گندله ۶۵ ،درصد کنسانتره و  ۶۱درصد حوزه شمش بومی سازی شدهاست.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه از ۶۱۰
شرکت فعال بورسی ۲۰ ،شرکت درحوزه فوالد است ،تصریح کرد :ارزش این
شرکت های فوالدی ۹۶۰ ،هزار میلیارد تومان ( ۱۶درصد ارزش کل بورس) است.
وی ادامه داد :طی  ۹ماهه امسال ۲۷۳ ،هزار میلیارد تومان فروش از معامالت
بورس مربوط به صنعت فوالد است .در بورس کاال نیز ،حدود  ۱۰۴هزار میلیارد
تومان از معامالت مربوط به خانواده فوالد بوده که  ۴۱درصد کل معامالت بورس
است .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت ۲۴ :شرکت جدید
در این صنعت نیز در فرایند بورسی شدن هستند.
وی افزود :نیمی از اوراق منتشر شده در این زمینه است.
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تصویر علم

سرن سرنخی از “پادماده”
گمشده کشف کرد
یکی از بزرگترین معماهای دنیای فیزیک پادماده است .ذراتی
مثل الکترون و پروتون که مواد اطراف ما را تشکیل میدهند ،نسخه
پادمادهای دارند که تقریباً با آنها یکسان بوده ،اما ویژگیهایی برعکس
آنها نظیر بار الکتریکی مخالف دارند .وقتی یک ذره ماده و پادماده با
هم برخورد میکنند ،در یک چشم بهم زدن نابود میشوند.
به گزارش بیگ بنگ ،اگر ماده و پادماده یکسان هستند و ویژگیهایی
عکس یکدیگر دارند ،باید مقدار برابری در زمان بیگ بنگ از آنها تولید
میشد .مسئله اینجا است که در این صورت تمام ماده نابود میشد،
اما امروزه تقریباً هیچ پادمادهای در کیهان باقی نمانده؛ فقط در برخی
فروپاشیهای رادیواکتیو و تعداد اندکی پرتوهای کیهانی میتوان اثرات
پادماده را مشاهده نمود.
پس چه اتفاقی برای آن افتاده؟ محققان در آزمایش  LHCbدر
مرکز تحقیقاتی سرن به منظور مطالعه تفاوت میان ماده و پادماده،
موفق به کشف راهی جدید برای مشاهدۀ این تفاوت شدند .وجود
پادماده توسط فیزیکدان “پل دیراک” و معادله او در مورد حرکت
الکترونها در سال  ۱۹۲۸پیشبینی شد .در آغاز ،مشخص نبود که
این موضوع ،نوعی چرخش ناگهانی فکری در ریاضیات است یا تعریفی
از یک ذره واقعی.

اما در سال “ ،۱۹۳۲کارل اندرسون” وقتی مشغول مطالعه پرتوهای
ِ
جفت پاد ماده الکترون را
کیهانی بود که با زمین برخورد میکنند،
کشف کرد که پوزیترون نامیده شد .در طی چند دهه بعد فیزیکدانان
دریافتند تمام ذرات ،جفت پاد ماده دارند .دانشمندان معتقدند در
حالت بسیار چگال و دا ِغ بعد از بیگ بنگ ،باید فرآیندهایی بوده باشد
که ماده را بر پادماده ترجیح دادهاند .این موضوع باعث شد میزان مادۀ
باقی مانده از پادماده بیشتر باشد و وقتی جهان سرد شد ،تمام پادماده
توسط مقایر برابر ماده نابود یا منهدم شد و مقدار اندکی ماده باقی
ماند .و این بقایا تمام چیزهایی که امروز میبینیم را ساخت .اینکه به
طور خاص چه فرآیندهایی باعث باقی ماندن این مقدار ماده بودند
نامشخص بوده و دههها فیزیکدانان را به خود مشغول کرده است.
عدم تقارن شناخته شده
رفتار کوارکها ،که به همراه لپتونها ذرات بنیادین واحدهای
سازنده ماده هستند ،میتواند به درک تفاوت میان ماده و پادماده
کمک کند .کوارکها انواع یا «مزه» های مختلفی با نام باال ،پایین،
افسون ،شگفت ،سر و ته دارند که شش پادکوارک نیز با خود دارند.
کوارکهای باال و پایین واحدهای سازنده پروتون و نوترون در هستهاتم
معمولی هستند و کوارکهای دیگر نیز میتوانند توسط فرآیندهای
پرانرژی مثل برخورد ذرات در شتاب دهندههایی نظیر “برخورد دهنده
هادرونی بزرگ” در سرن تولید شوند.
ذراتی که یک کوارک و یک پادکوارک دارند مزون نامیده میشوند.
چهار مزون خنثی وجود دارد که رفتاری جالب نشان میدهند .آنها
میتوانند به صورت خود بخودی به پادذره خودشان تبدیل شوند و
دوباره به شکل قبلی بازگردند؛ پدیدهای که اولینبار در سال ۱۹۶۰
مشاهده شد.
از آنجایی که کوارکها ناپایدار هستند ،آنها در نقطهای از نوسانهای
خود به ذرات پایدارتر دیگری فروپاشی میکنند .این فروپاشی در
مزونها اندکی با فروپاشی پادمزونها متفاوت است که اگر آن را در
کنار نوسان قرار دهیم به این معنا خواهد بود که نرخ فروپاشی آن در
طول زمان تغییر میکند.
قوانین نوسان و فروپاشی توسط چارچوبی نظری با نام مکانیسم
کابیبو-کوبایاشی-ماسکاوا (به اختصار  )CKMتعیین میشوند .طبق
این قوانین ،تفاوتی در رفتار ماده و پادماده وجود دارد ،اما تفاوتی بسیار
کوچکتر از آن که بخواهد مواد اضافیای که در آغاز جهان وجود داشت
را توضیح دهد .این نشان میدهد چیزی وجود دارد که ما نمیدانیم
و پژوهش در این زمینه ممکن است برخی از بنیادیترین نظریههای
علم فیزیک را متحول سازد.
فیزیک جدید؟
نتایج تازه محققان در آزمایش  ،LHCbپژوهشی در مورد مزونهای
 B0Sاست که توجه خود را بر روی فروپاشی و تبدیل آنها به
مزونهای باردار  Kمعطوف کرده است .مزونهای  B0Sدر نتیجه
برخورد پروتونها با پروتونهای دیگر در برخورددهنده هادرونی بزرگ
تولید میشوند که در این برخورددهنده ،سه تریلیون بار بر ثانیه به
پادمزون خود تبدیل شده و به حالت قبلی بازگشته است .همچنین در
این برخوردها مزونهای پاد  B0Sتشکیل شدهاند که رفتار نوسانی
مشابهی دارند و برای ما نمونههایی از مزونها و پادمزونهای مختلف
را برای مقایسه فراهم میکنند .دانشمندان تعداد دفعات فروپاشی دو
نمونه را شمرده و مقایسه کردند تا ببینند چطور این تفاوت در خالل
نوسان ،خود را نشان میدهد .تفاوت اندکی وجود داشت؛ فروپاشی
مزونهای  B0Sبیشتر بود و برای اولینبار ،محققان مشاهده کردند
که میزان تفاوت در فروپاشی یا عدم تقارن ،بر اساس نوسان بین
مزون  B0Sو پادمزون آن تغییر میکند .عالوه بر اینکه محققان به
نقطه عطفی در مطالعات در مورد تفاوتهای ماده و پادماده رسیدند،
همچنین توانستند اندازۀ این عدم تقارن را به دست آورند .این
اندازهگیریها را میتوان به اندازهگیری چندین پارامتر مختلف نظریه
اصلی تبدیل کرد .مقایسه نتایج با دیگر اندازهگیریها باعث میشود
از صحت توصیفی که در مورد طبیعت داریم باخبر شویم .از آنجایی
که دانشمندان نمیتوانند تقدم اندک ماده بر پادماده را توضیحی برای
این مقدار از ماده بدانند که اکنون در جهان میبینیم ،محتمل است
که دانش کنونی ما چیزی نزدیک به نظریهای بنیادینتر باشد .بررسی
و تحلیل این مکانیسم که میدانیم عدم تقارن میان ماده و پادماده
ایجاد میکند ،ممکن به ما بگوید که مشکل کجاست .مطالعه کیهان
در کوچکترین مقیاسها بهترین فرصت ما برای درک چیزی است که
در مقیاس بزرگ مشاهده میکنیم.

پنج اثر تاریخی منقول
بوشهر ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت :پنج اثر تاریخی منقول این استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .محمد حسین ارسطو زاده در گفت وگو با
ایرنا افزود :این آثار شامل پیکرک بالدار و ورق زرین هخامنشی ،دوربینهای چشمی چهار و  ۶قاب و تپانچه منسوب به رئیسعلی دلواری هستند .وی بیان کرد :پیکرک بالدار و ورق
زرین مربوط به دوره هخامنشی و دوربین چشمی چهار و  ۶قاب و تپانچه منسوب به رئیسعلی دلواری متعلق به دوره قاجاریه است .ارسطوزاده اضافه کرد :بزودی لوح و شماره ثبت این
آثار منقول ارسال میشود .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرگفت :ثبت این آثار تاریخی زمینه حفاظت قانونی را از این آثار فراهم میکند .تاکنون ۴۰۷
اثر فرهنگی و طبیعی استان بوشهر ثبت ملی شدهاست که از این شمار  ۷۰اثر ناملموس ۱۲ ،شی منقول ،هفت اثر طبیعی و  ۳۱۸اثر نامنقول است.

خبر

نتیجه نظرسنجی مردم آمریکا؛

فیسبوک بزرگترین منبع اطالعات غلط است!
بیش از  ۶نفر از هر  ۱۰آمریکایی
میگویند در میــان تالشهای این
شــرکت برای ممنوع کــردن گروه
های مرتبط بــا تئوری های توطئه،
مرتباً با اطالعات غلط در فیس بوک
روبرو می شوند.
* 6۵درصــد آمریکایی ها به
اطالعات غلــط در فیس بوک
اذعان کردند
یک نظرسنجی به سفارش نیوسی
از  YouGovنشــان داد کــه ۶۵
درصد آمریکایی ها اظهار داشــتند
که باالتــر از هر رســانه اجتماعی
یا سیســتم عامل رســانه سنتی با
اطالعات غلــط در فیس بوک روبرو
می شوند.
اطالعات نادرست در فیس بوک با
ِ
نادرست
چند رقم باالتر از اطالعات
سیاستمداران بود.
 ۶۲درصــد از آمریکایــی ها می
گویند که به طــور مرتب اطالعات
نادرســت را از سیاســتمداران می
شــنوند ،در حالــی که ایــن عدد
در توییتــر  ۵۳درصــد و در اخبار
تلویزیــون های کابلــی  ۵۱درصد
است.

*از هر  ۱۰آمریکایی  ۳نفر به
رادیو و روزنامه ها اعتماد ندارند
از هر  ۱۰آمریکایی مورد بررسی،
فقط  ۳نفر گفتند که ایســتگاه های
رادیویی یا روزنامه ها منابع اطالعات
غلطی هستند.
تنها از هــر  ۱۰آمریکایی یک نفر
گفت که آنهــا معتقدند که هرگز با
اطالعــات عمدی نادرســتی که به
عنوان واقعیت ارائه شده مواجه نمی
شوند.
فشــار دولت آمریــکا برای
واگذاری واتساپ و اینستاگرام
این نظرســنجی در حالی صورت
گرفته اســت که وب ســایت های
شــبکه های اجتماعی مانند فیس
بــوک و توئیتر با اطالعــات غلط و
تئــوری های توطئــه برخورد کرده
اند .اواخر ســال گذشته ،فیس بوک
اعالم کرد که گــروه های مرتبط با
تئــوری توطئــه (QAnonتئوری
توطئــه اثباتنشــده و بیاعتبــار
راســت تندرو) را ممنوع می کند و
در ژانویــه این شــرکت اولین مدیر
ارشد تطابق(راستی آزمایی) خود را
به دلیل مواجهه با نظارت از ســوی

ناظران استخدام کرد.
به گزارش فارس نمایندگان توییتر
و فیس بوک هنوز واکنش یا پاسخی
در خصوص این نظر ســنجی ارائه
نکرده اند.
نظرسنجی  YouGovبین  ۲۵تا
 ۲۹ژانویــه با همکاری  ۱۰۰۰نفر از
افراد بزرگسال آمریکایی انجام شد.
اطالعــات مربوط به حاشــیه خطا
بالفاصله در دسترس نبود.
برخی رســانهها گــزارش دادهاند
دولت آمریکا به دنبال فشــار آوردن
به این شبکه اجتماعی برای واگذار
کردن واتساپ و اینستاگرام است.
در آخرین مورد فیســبوک اعالم
کرده بود قصد دارد برخی اطالعات

شــخصی افــراد بین واتــساپ و
فیسبوک اشــتراک گذاری شود که
همین خبر باعث مهاجرت میلیونها
کاربــر بــه پلتفرمهــای تلگرام و
سیگنال شد.
فیســبوک در زمینه محافظت از
حریم شخصی نیز چندان خوشنام
نیســت .انتقادهای رو به افزایش از
فیسبوک تنها از ســوی شهروندان
عادی آمریکا شــنیده نمیشود .جو
بایــدن ،رئیس جمهــور آمریکا هم
دل خوشــی از این شبکه اجتماعی
ندارد .او ســال گذشــته به روزنامه
نیویورک تایمز گفت :من هیچ وقت
به فیسبوک عالقه نداشتم و به نظرم
فیسبوک مشکالت زیادی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تاریخی یزد خبر داد؛

واگذاری فرزندخواندگی بناهای تاریخی یزد
به صنایع برای اولین بار در کشور

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشگری استان یزد از
واگــذاری فرزندخواندگی بناهای
تاریخی به صنایع این استان خبر
داد و در این باره گفت:
برای اولین بار در کشور صنعت
چادرملــو معیــن بافــت تاریخی
اردکان و مجموعــه تاریخــی
پردیسان شد.
«ســیدمصطفی فاطمی» با بیان
این که برای اولین در یزد ،صنعت
به عنوان معین میــراث فرهنگی
لحاظ میشــود ،در این خصوص
تصریح کرد:
بــرای اولیــن بــار بــا یکی از
شــرکتهای صنعتــی اردکان
قــراردادی منعقــد شــد تــا
فرزندخواندگی بناهای تاریخی را
متقبل شود.
وی بــا بیــان این کــه میراث
فرهنگی توانایــی مرمت و احیای
بســیاری از آثار تاریخی را ندارد،

گفت :در عرصه بافت تاریخی یزد
به تنهایــی  ۲۱هزار بنای تاریخی
وجود دارد که بــا ورود صنعت و
به پشتوانه نظارت میراث فرهنگی
میتوانیــم بخشهایــی از آن را
مرمت کنیم.
ایــن مســئول با تاکیــد بر این
که ایــن مدل با هــدف نگهداری
و بازآفرینی و نگهداشــت بناهای
تاریخی برای اولین بار در کشــور
اجرایی شده اســت ،گفت :فضای
صنعتــی و معدنــی اســتان یزد،
مهمتریــن ظرفیــت در کمک به
حفاظت از بناهای تاریخی اســت
و افــراد زیــادی میتوانند در این
اتفاق مهم ایفای نقش کنند.
فاطمــی با بیان این که چادرملو
در اردکان بــرای اولیــن بار این
اتفــاق را رقم زده اســت ،گفت:
پردیســان و بافت تاریخی اردکان
به واســطه کمکهــای این واحد
صنعتــی در حال احیــا و مرمت

است.
وی کــه بــا توســعه صنعتی و
معدنی شــهر یزد مخالف اســت،
گفــت :ســاختار یــزد از دیرباز
تاکنــون بر مبنــای خدمات دهی
شــکل گرفته و اگر بتوانیم از این
ظرفیت مجــددا ً اســتفاده کنیم،
میتوانیــم اقتصاد بــر این پایه را
توسعه دهیم.
وی بــه منابع محدود مالی اداره
کل میــراث فرهنگی یزد اشــاره
کرد و گفت :بودجه اندک و قطره
چکانــی ،میراث فرهنگی اســتان
را بــا محدودیت مرمــت بناهای
تاریخی روبرو کــرده ولی امیدوار
به تغییر نگرش در ساختار بودجه
دولت در خصــوص وزارت میراث
فرهنگی هستیم.
انتقال خانه استانداران یزد
به بافت تاریخی
فاطمــی که این ســخنان را در

فرهنگ

گفتوگوی مجازی با پایگاه خبری
بازآفرینی به عنوان نخستین رسانه
رسمی کشــور در حوزه بازآفرینی
شهری ســخن میگفت ،به ساکن
نبــودن اکثر مدیران اســتان یزد
در بافــت تاریخی نیز اشــاره کرد
و گفــت :البته ائمــه جمعه ،دفاتر
خود را بــه محل بافــت تاریخی
منتقل کردهاند امــا هنوز مدیران
زیادی در بافت تاریخی ســکونت
ندارند.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشــگری یزد
در این باره به ســاکن نبودن خود
در بافت تاریخی نیز اشــاره کرد و
گفت:
به علت مشــکالت ســکونت در
بافت و مشــخصاً مســئله امنیت،
با وجود ســکونت در این بافت ،از
آن نقل مکان کردم البته به دنبال
انتقــال خانه اســتانداران به بافت
تاریخی یزد هستیم.

بافت قدیمی بانه ساماندهی میشود
رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی بانه از
ساماندهی و بازآفرینی بافت قدیمی شهر بانه خبر داد.
به گزارش ایلنا ،ســعداهلل رحیمیخواه (رئیــس اداره میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی بانه) در جلســهای که در فرمانداری این
شهرستان برگزار شد ،گفت :شهرستان بانه از غربیترین شهرهای کشور
و دارای پیشینه تاریخی است که باید ظرفیتهای گردشگری و تاریخی
آن مورد توجه قرار گیرد.
او به حضور گســترده گردشگران در این شهر اشاره کرد و افزود :باید
طرح عمرانی و امور زیربنایی این شهرســتان در محالت باارزش ،تدوین
و برنامهریزی دقیق شود و نظارت و تعامل ادارات و ارگانهای دولتی در
کنترل ساختوسازهای غیرمجاز افزایش پیدا کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی بانه آثار تاریخی
را نماد و هویت شــهر دانســت و ادامه داد :خوشبختانه عملیات مرمت و
بازســازی حمام تاریخی مرزبانی انجام شده که باید برای تداوم این امر
مسئوالن حمایت بیشتری از این قبیل طرحها داشته باشند.
او در ادامه وظایف تعیین شده کارگروه در تدوین برنامهها و مصوبات
ارائه شده در ستاد بازآفرینی شهر بانه را مهم و تأثیرگذار ارزیابی کرد .هر
یک از ادارات عضو با ارائه برنامهها ،پیشنهادها و بررسی مشکالت عمرانی
و زیربنایی موجود ،پیشنهادهایی را مطرح و بر لزوم همکاری و تعامل در
اجرای مصوبات جلسه تأکید کردند.

پروژه شهر گردشگر

در البرز اجرایی میشود
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی البرز
با پیشــنهاد اولیه اســتان بهعنوان داوطلب اجرای پروژه شهر گردشگر
موافقت شد.
به گزارش ایلنا ،فریدون محمدی (مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی البرز) گفت :در جلسهای با حضور مدیرکل دفتر مطالعات
و آموزش گردشــگری کشور با پیشنهاد اولیه اســتان بهعنوان داوطلب
اجرای پروژه شهر گردشگر موافقت شد.
محمدی افزود :پروژه شــهر گردشــگر یکی از طرحهای مهم صنعت
گردشگری در دنیا است که از سال گذشته در ایران آغاز شده و پروژهای
علمی ،تحقیقاتی و اجرایی محسوب میشود.
او گفــت :در قالب این پروژه اســتانداردهای فنــی الزم برای جذب
گردشگر داخلی و خارجی در شهر داوطلب و پایلوت مدنظر قرار گرفته و
همچنین شاخصههایی از قبیل ظرفیتهای تاریخی و طبیعی ،جاذبههای
گردشــگری ،اســتانداردهای مراکز اقامتی و پذیرایی ،تعداد آژانسها و
دفاتر خدمات مسافرتی و از طرف تیم اعزامی کارشناسان از وزارتخانه
بررســی و ارزیابی میشــود و بر این اســاس گواهینامهای از یک تا پنج
ستاره اعطا خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی البرز در ادامه،
اظهار کرد :پروژه شهر گردشگر براساس استانداردهای تقاضا محور شهر
داوطلب را تعیین و وضعیت آن را از نظر زیرساختها ،امکانات ،ظرفیتها
و توانمندیها ارزیابی میکند که بخشی از این طرح در قالب پرسشنامه
ســنجش اطالعات فعاالن حوزه گردشگری و قسمتی نیز سنجش میزان
رضایتمندی گردشگران است.
او اضافه کرد :بر این اســاس شــهر کرج در صدر فهرســت شهرهای
انتخابــی اســتان قــرار گرفته و بهرغــم کمبود در بعضــی بخشها در
زمینههایی امتیازات قابل توجهی داشــته و همین امر موجب شــده تا
بهعنوان شهر پایلوت در این پروژه انتخاب شود ،این مهم یکی از مزایای
اجرای پروژه شــهر گردشــگر محسوب شــده و با بازبینی وضعیت شهر
موجب شناخت نقاط ضعف و قوت آن میشود.

دستنوشتههای نویسنده برنده
نوبل آرشیو شد

میل خسروجرد و مصالی سبزوار جزو آثار نفیس تشخیص داده شد
سومین جلســه کمیته تشخیص
نفایــس و کاربــری همشــأن اثر،
به ریاســت وزیــر میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی برگزار
شــد و میل خســروجرد و مصالی
سبزوار در اســتان خراسان رضوی
جزو «آثار نفیس» تشــخیص داده
شدند.
بهگــزارش ایرنــا از میراثآریــا،
ســومین جلســه کمیته تشخیص
نفایــس و کاربری همشــأن اثر ،به
ریاســت علی اصغر مونســان وزیر
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی در سالن فجر وزارتخانه
برگزار شد.
ایــن جلســه کــه بــا حضــور
اعضــای کمیته تشــخیص نفایس
بهشــکل حضوری و مدیــران کل
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتانها بهشــکل
ویدئوکنفرانس برگزار شد ۱۷ ،اثر از
استان خراسان رضوی مورد بررسی
قــرار گرفت که میل خســروجرد و
مصالی ســبزوار نفیس تشــخیص
داده شد.
همچنیــن از اســتان کرمان نیز

خانه لطفعلیزاده مورد بررسی قرار
گرفت ،برای فــروش این بنا که در
اختیــار وزارت راه و شهرســازی
قــرار دارد از وزارت میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی مبنی
بر نفیس بودن اثر اســتعالم گرفته
شــده بود که در این جلسه اعضای
کمیته رأی بــه غیرنفیس بودن آن
دادنــد و فــروش آن بالمانع اعالم
شد.
بندهایــی نیــز از دســتورالعمل
کمیته تشــخیص نفایس و کاربری
همشأن اثر مورد بررسی قرار گرفت

و اصالحات آن انجام شد.
میل (مناره) خسروجرد سبزوار به
عنوان بلندترین سازه تاریخی استان
خراســان و در شمار زیباترین مناره
های تاریخی آغاز قرن ششم هجری
قمری معرفی شده است.
این بنای بسیار زیبا در سال ۵۰۵
هجری قمری به دســتور تاج الدوله
ابوالقاســم بن ســعید ،همــدوره با
حکومت سلجوقیان برای راهنمایی
و محل اطراق مسافران و کاروانیان
خســته جاده قدیم ابریشم بنا شده
است.

این اثر دیدنی بــا  ۲۸متر ارتفاع
در حدود پنج کیلومتری غرب شهر
سبزوار ،در حاشــیه دو جاده اصلی
تهران  -مشــهد قرار دارد که چند
سال قبل نیز از سوی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
مرمت شده است.
مصــالی تاریخی ســبزوار یکی
از زیباتریــن ابنیه به جــا مانده از
حکومت ســربداران اســت .مردم
ســبزوار در این مــکان که قدیمی
ترین مصالی تاریخی در خراســان
رضوی اســت از دیر زمان نمازهای
عید و جمعه و نیز نماز استســقاء را
برگزار کرده اند.
بنای کنونی که در ابتدای ورودی
قبرســتان شــهر معروف به بهشت
شهدا قرار دارد از ابنیه عهد صفوی
با زیربنای ۲۴۲متر اســت و فضایی
در حدود یــک هکتار در اطراف آن
قرار دارد.
سقف  ۱۱متری مصال بسیار عالی
و ماهرانه ســاخته شــده و از لحاظ
ظرافت ،مهارت و زدن ضربی جناغی
نمونه آن در ســایر ابنیه خراســان
کمتر دیده می شود.

بیش از  ۱۰هزار صفحه از دستنوشتههای متعلق به «کنزابورو اوئه»
نویسنده ژاپنی برنده نوبل به دانشکده ادبیات دانشگاه توکیو منتقل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تایم ،آثار این نویسنده  ۸۶ساله ژاپنی
شــامل دستنوشتههایی از رمانهای نوشتهشده توسط او از سال ۱۹۵۰
تاکنون اســت که پیشتر توسط ناشران آثارش نگهداری میشد اما حاال
قرار است با انتقال به دانشگاه توکیو برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده
قرار گیرد.
این آثار شــامل نسخه دســتنویس رمانهایی چون «تجمالت ُمرده
است» در سال  ۱۹۷۹و «به ســبک جدید» در سال  ۲۰۱۳میشود که
فرصتی را برای ارزیابی مجدد آثار این نویســنده تحسینشده در سطح
بینالمللی فراهم آورده است.
«کنزابورو اوئه» در سال  ۱۹۳۵در روستای اوچیکو در جزیر شیکوکو
متولد شــد و همزمان با تحصیل در دانشــگاه توکیو ،فعالیت خود را به
عنــوان نویســنده آغاز کرد .او در ســال  ۱۹۵۸موفق به کســب جایزه
معتبر ادبی «آکوتاگاوا» در کشــور ژاپن شد و در سال  ۱۹۹۴نیز پس از
«یاسوناری کاواباتا» ،دومین برنده ژاپنی جایزه نوبل ادبیات نام گرفت.
در سال  ۲۰۱۹مجموعهای ۱۵جلدی از آثار این نویسنده ژاپنی توسط
انتشارات « »Kodanshaمنتشر شد.
«شــیکو»« ،گلها را بچین ،کودکان را به گلولــه ببند»« ،غنیمت»،
«یک موضوع شــخصی»« ،یادداشتهای هیروشیما»« ،فریاد خاموش»،
«به ما بیاموز تا از دیوانگی رها شــویم»« ،روزی که او اشکهای مرا پاک
خواهد کرد» و «شــیون ایریس و داســتانهای دیگر از عواقب بمباران
اتمی» از جمله آثار «کنزابورو اوئه» به شمار میروند.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

واکسنهایضدکرونابایدآپدیتشوند

اجتماعی

واکسنهای ضدکرونا برای مبارزه با انواع کرونای جهش یافته باید آپدیت شوند.
محققان دولتی در افریقای جنوبی متوجه شدند نوع جدید  501Y.V2یا  B1351که به کرونای افریقای جنوبی مشهور شده ،در برابر آنتی بادی مقاومت میکند.
این بدان معناست افرادی که قبال کرونا گرفته ،مجددا ویروسی خواهند شد و بنابراین واکسن تاثیر خود را از دست میدهد.
به همین خاطر آپدیت واکسن ضروری به نطر میرسد/.توییت پرس
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فرزانهترکان،فعالسیاسیاصالحطلب:

حذفغربالگریباعثرشددوبارهآمارهایتولد
بامشکالتژنتیکیمیشود
طبق آنچه از اخبار کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس
یازدهم شنیده میشود ،یکی از مصوبات این کمیسیون
مســاله حذف اجباری بودن غربالگری در دوران جنینی
است .با توجه به اینکه طرح ویژه جمعیت بر اساس اصل
 ۸۵قانون اساســی در کمیسیون ویژه در مجلس بررسی
و تصویب شــد ،بررســی جزئیات این موضوع در صحن
صــورت نخواهد گرفت و بعد از یــک تایید کلی درباره
گزارش در صحن مجلس ،طرح به شورای نگهبان ارسال
میشود.
در ایــن میان با توجه بــه اینکه هیچ یــک از موارد
تاییدشــده در این طرح به صورت شفاف رسانهای نشده
اســت ،مســاله حذف غربالگری اجبــاری واکنشهایی
برانگیخته است.
فرزانــه ترکان در گفتوگو با اعتمادآنالین این تصمیم

را ناشــی از رویکردهای سیاســی و فارغ از هرگونه نگاه
پزشکی خواند و گفت :تا پیش از اجباری شدن غربالگری
در دوران جنینی در ایران ،ما یکی از نخســتین رتبهها
را در تولد نوزادان دارای مشــکالت ژنتیکی داشــتیم؛
کودکانی که امروز در سنین بزرگسالی و جوانی هستند و
آمار جمعیتی درگیر بیماریهای کروموزومی و سندروم
داون در شرایط فعلی گویای این امر است.
این پزشــک و فعال سیاســی اصالحطلــب ادامه داد:
غربالگری امکان شناســایی دقیق و بهموقع این جنینها
را میدهد؛ به طور واضح در همه جای کشــور ما مسائل
فرهنگــی به صورتی نیســت که مردم بــا اختیار برای
غربالگری مراجعه کنند .عالوه بر اینکه احتماالً با حذف
مســاله اجباری بودن ،موضوع هزینههــای این کار نیز
افزایش پیدا میکند و از توان بسیاری از خانوادهها خارج

است.
او ادامه داد :تصمیم کمیســیون ویژه جمعیت مجلس
یازدهم درباره حذف اجباری بــودن این موضوع دوباره
آمار تولد این نوزادان را رشــد میدهــد و خانوادههای
زیادی را درگیر روند فرسایشــی نگهــداری فیزیکی و
روحی از این بچهها میکند.
تــرکان با انتقاد از این تصمیم افزود :به نظر میرســد
نماینــدگان عضو در این کیمســیون هیچ ادله علمیای
برای این تصمیــم ندارند و تنها تحــت تاثیر هیجانات
سیاسی درباره آمارهای ســقط جنین این مسائل را در
قانون تغییر میدهند ،حال آنکه برای مقابله با آمارهای
ســقط جنین نه به دنبــال حذف غربالگــری بلکه باید
ریشههای اجتماعی دیگری را ردیابی کرد.
ترکان با بیان اینکه ســقط جنین قبــل از تولدی که

دارای نقص جدی حرکتی یا ذهنی اســت مجوز شرعی
دارد گفت :این طرح ملی -اجباری بودن غربالگری -که
در سالهای اخیر اجرا شد بسیار موثر بود و الزم است به
نمایندگان ناآگاه مجلس یادآور شــویم که با این تصمیم
غیرعلمی در حقیقت چشم خود را به روی هزینه مالی و
روانی نگهداری این بچهها تا سنین بزرگسالی و سالمندی
برای خانوادههایشان و بعد از آن در آسایشگاههای تحت
پوشش بهزیستی میبندند.
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی در
پایان گفت :در نزد جامعه پزشکی این تالش برای تقابل
با علم عجیب اســت .اعضای کمیسیون ویژه جمعیت در
مجلــس یازدهم باید درباره تصمیــم و مصوبه مبنی بر
حذف اجباری بــودن غربالگری در دوران جنینی با ادله
علمی به مردم توضیح دهند.

روایتیازیکبحرانبدونآماردرباغوحشها

سرنوشتحیواناتدرباغوحشهایایران؛مرگ
این خبر تقریبا برای هیچ کسی تازگی نداشت ،چراکهدر هفتهها و ماههای قبلی ،بارها اتفاقاتی مشــابه آن رخ
داده بود ،بهمن ۹۹؛ مریضی هیرمان شیر ایرانی ،آذر ۹۹؛
مرگ ماده ببر باغ وحش ارم ،آبان ۹۹؛ مرگ شــامپانزه
باغ ارم ،دی ۹۸؛ مرگ زرافه و ببر باغ وحش صفادشــت،
مرداد ۹۸؛ مرگ توله ببرهای باغ وحش مشهد و -...
نیــو صدر :باغ وحشها ،مجموعههایی که که به عنوان
محل نگهداری از حیوانات معیین میشــوند ،چند سالی
اســت که دیگر کشــتارگاه حیات وحش ایــران تبدیل
شدهاند.
کار به جایی رســیده اســت که تقریبا هر ماه و گاهی
هر هفته ،خبر از مرگ گونهای در باغ وحشها رسانهای
میشود؛ شیر ،خرس ،شامپانزه و  ...برای مثال چند روز
پیش روزنامــه -پیام ما -خبر داد کــه تمام پرندههای
باغ پرنــدگان قم ،به خاطر شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان معدوم شدهاند.
البته شهرداری قم این موضوع را تایید یا تکذیب نکرد
و از -کنترل کامل بیماری در باغ پرندگان قم -خبر داد
و اعــالم کرد که -کمتر از  ۲۰درصد پرندگان در معرض
خطر قرار گرفتند.-
این خبر تقریبا برای هیچ کسی تازگی نداشت ،چراکه
در هفتهها و ماههای قبل ،بارها اتفاقاتی مشــابه آن رخ
داده بود ،بهمن ۹۹؛ مریضی هیرمان شیر ایرانی ،آذر ۹۹؛
مرگ ماده ببر باغ وحش ارم ،آبان ۹۹؛ مرگ شــامپانزه
باغ ارم ،دی ۹۸؛ مرگ زرافه و ببر باغ وحش صفادشــت،
مرداد ۹۸؛ مرگ توله ببرهای باغ وحش مشهد و ...
بحران بدون آمار در باغ وحشها
اینها موارد رســانهای شــده از تلفات حیوانات در باغ
وحشهای هســتند و همگی نشــانههایی از وجود یک

وضعیت بحرانی ،در باغ وحشهای کشور میدهند ،اگرچه
آمار دقیقی از عمق این بحران وجود ندارد.
این در حالی اســت که باغ وحشهــا و مراکز نگهداری
از حیوانات وظیفه دارند هر ســه ما یک بار آمارهایشان را
به سازمان حفاظت از محیطزیست و سازمان دامپزشکی
در هر اســتان اعالم کنند ،چراکه این مجموعهها تنها با
مجوزهای این دو سازمان اجازه کار دارند.
عبداهلل ساالری ،مدیرعامل انجمن حامیان و پژوهشگران
حیات وحش ،در این رابطه به خبرآنالین میگوید- :وقتی
که آمار شــفاف نیست ،اصال مشخص نمیشود این اتفاق
به چه شدتی رخ میدهد .در صورت وجود آمار میتوانیم
میزان تلفات در باغ وحشهای کشور را با استاندارد جهانی
مقایســه کنیم .ما در این رابطه نیاز به شفافسازی داریم
چراکه پایه و اساس علم حیات وحش آمار است-.
اگرچه بخاطر عدم اعالم آمار ،تعداد حیوانات تلف شده
در باغ وحشهای کشــور مشخص نیســتند ،اما اتفاقاتی
که در ســالهای اخیر در باغ وحشهای کشــور رخ داد
با انتقادات بســیار زیادی از سوی کارشناسان همراه شده
است.
باغ وحشها تعطیل نشوند ،اما...
حتی چندی پیش بســیاری کنشــگران محیطزیست
کشور با اشاره به این که باغ وحشهای ایران استانداردهای
الزم را اصال رعایت نمیکنند ،خواستار تعطیلی آنها شده
بودند .تعطیلی که شــاید منجر بــه کاهش تلفات حیات
وحش در کشــور باشــد .قبال هم تعدادی از باغ وحشها
در اســتانهای مختلف تعطیل شــده بودند ،اما این بار
کارشناسان خواستار تعطیلی همگانی آنها شدهاند.
از ســوی دیگر ،برخی از کارشناسان معتقد هستند که

باغ وحشها کارکرد مهمی دارند و ادامه کار آنها به شکل
استاندارد ضروری است.
ســاالری میگوید- :به طور کلی بــاغ وحشها و مراکز
نگهداری میتوانند ،دو جایگاه خیلی ویژه داشــته باشند،
یک نقش آنها تیمارداری گونههای مصدوم و آسیبدیده
و نگهداری از گونههایی اســت که دیگر قابلیت بازگشت
به طبیعت را از طرفی در سراســر دنیا باغ وحشها مرکز
آمــوزش ،تحقیقــات و پژوهش در حــوزه حیات وحش
هستند ،به همین وجود دلیل باغ وحش و مرکز نگهداری
نیاز حیوانات الزم است ،اما شرایطشان باید استاندارد باشد.
اما این روزها بیشتر باغ وحش های ما بحث اقتصادی را در
اولویت قرار دادهاند-.
دستورالعملهای قدیمی که سازمان محیط زیست
قصد تغییرشان را ندارند
درباره علت استاندارد نبودن وضعیت شرایط باغ وحشها
در کشــور اختالف نظرهای مختلفــی وجود دارد ،برخی
مسئوالن میگویند باغ وحشها در رعایت دستورالعملها
کوتاهی میکنند ،اما برخی از کارشناسان هم مشکل را در
همان دستورالعملها میدانند.
ســاالری توضیح میدهد- :مسئله اساسی عدم آگاهی
مســئولین فنی و مدیران باغوحشها در حوزه مدیریت
جایگاههــا و حیات وحــش در باغ وحشهاســت ،البته
آنها هم تقصیــری ندارند ،آنها کاری را میکنند که در
دستورالعملهایشان نوشته شده است و وقتی آن را رعایت
میکننــد ،دیگر هیچ چیز بیشــتری نمیتوانیم به آنها
بگوییم .این دستورالعملهای قدیمی باید اصالح بشوند،
بعد از آن میتوانیم مجموعهدارها را بازخواست کنیم-.
به نظر میرســد در دســتورالعمل نحــوه کارکرد باغ

وحشها بسیاری از مسائل مختلف در نگهداری از حیوانات
رعایت نشــده است و تنها به مسائلی مثل ابعاد قفس هر
حیوانان اشاره شده است و همین موضوع در از بین رفتن
بخشــی از حیات وحش در ســالهای اخیر نقش مهمی
داشته است.
ســاالری در این رابطه میگوید- :دســتورالعملها در
بخــش مراقبت از حیات وحش بســیار بســیار ابتدایی
هســتند و با آن اســتانداردهای بینالمللــی که در آن
رفاه حیوانات در نظر گرفته میشــود ،هیچ همخوانیای
ندارد .برای مثال یک بحثی به اســم محوطهســازی در
جایگاه نگهداری حیاتوحش وجــود دارد و این موضوع
اصال در این دستورالعملهای باغ وحشهای کشور دیده
نشــده است .حتی ممکن اســت گاهی یک جایگاهی در
باغ وحشــی به طور داوطبانه و براســاس استانداردهای
بینالملل ایجاد شود اما علم اســتفاده از آن وجود ندارد
و مثال شاید مســئولین فنی در باغ وحش ندانند که این
امکانــات به چه کاری میآید -.در واقع به نظر میرســد
علت اصلی این بحران بدون آمــار مرگ حیوانات در باغ
وحشهای کشور ،دستورالعملهای قدیمی باشند که به
روز رســانی نشدهاند و حتی اجرای دقیق آنها هم گاهی
فایدهای ندارد و اگرچه هر ســال تعداد زیادی از جانوران
در باغ وحشها تلف میشــوند ،اما هنوز خبری از اصالح
دستورالعملها نیست .ســاالری میگوید- :اصول پایهای
در باغ وحشهای کشــور وجود دارد و دستورالعملهای
بینالمللی هم در بخش جایگاهها وجود دارد ،تنها ما باید
اینها را بومیســازی کنیم و در کشور خود پیاده کنیم.
این موضوع مستلزم کمی زمان و هزینه است .این که چرا
این اتفاق رخ نمیدهد را باید از مسئوالن سازمان محیط
زیست و سازمان دامپزشکی بپرسید-.

درتهرانبیشاز۲۸۰گودرهاشدهوجوددارد
در تهران بیش از  ۲۸۰گود رها شده وجود دارد که در این
بین بیش از  ۱۲۸گود پرخطر شناسایی شدهاند .گودهایی که
به مرور به یک فضای بیدفاع شــهری و تهدید بالقوه برای
سالمتی و جان شهروندان تبدیل شدهاند.
عبدالرضــا گلپایگانــی -معاون معماری و شهرســازیشــهرداری تهران در مهرماه سال جاری هشدار داده بود که
مالکان باید در یک بازه زمانی مشخص گود را به یک سطح
ایمن برســانند و اگر این کار انجام نشود ،با ضمانت نامهای
که از بانک گرفته میشود شــهرداری خود ،گود را با خاک
پر میکند.
در منطقه  ۲۲تهران  ۳۳گود رها شده شناسایی شده است
که  ۱۸مورد از آنها در لیســت گودهای پرخطر قرار دارند.
گود مربوط به پروژه مشــارکتی شهرداری تهران ،گودهای
تعاونیهــا و نهادها مهمترین گودهای خطرســاز در منطقه
هستند که برخورد با آنها نسبت به سایر گودها با مالحظات
بیشتری همراه است.
در بین این گودها نیز گودهای رها شده در اطراف دریاچه
چیتگر که به عنوان یکی از کانونهای گردشــگری شــهر
تهران و منطقه  ۲۲محســوب میشود و گود واقع در جنوب
غربی میدان المپیک از جمله گودهایی هســتند که به دلیل
مجاورت با محل عبور و مرور شــهروندان و ساختمانهای
در حال ســاخت و مســکونی ،خطرات بالقــوهای را متوجه
شهروندان در این منطقه کردهاند.
گود پرخطر شــمال دریاچه چیتگر که به عنوان گودی با
خطر بسیار زیاد معرفی شده است؛ این گود متعلق به شرکت
سرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی شهر تهران است و
 ۳۰متــر عمــق و  ۱۴هزار و  ۷۶۰متر مربع مســاحت دارد
و در مســیر پرتردد شــمال غربی دریاچه قرار دارد و اتصال
کناره عمیقترین بخش این گــود به پیادهرو مجاور خیابان
عالمه قزوینی و جداســازی گود از پیادهرو تنها با چند حصار
فلزی گذر شهروندان از کنار این گود را با ترس همراه کرده
اســت ،ضمن آنکه خطرات ناشــی از بارندگیهای فصلی و

تردد خودروهای سنگین در مجاورت ضلع شمالی پروژه نیز
خطر بسیار جدی است که جان و مال مردم را تهدید میکند.
گود مشــارکتی آریانا در شــمال دریاچه چیتگر با  ۲۰متر
عمق و  ۱۳هزار و  ۶۲۹مترمربع مســاحت دیگر گود پرخطر
منطقه  ۲۲اســت که مجاورت آن با برجهای درحال ساخت
در ضلع شرقی و مســیر تردد گردشگران در ضلع جنوبی و
غربی گود بر حساسیت آن افزوده است.
گود مشــارکتی منطقه  ۲۲در شمال غربی میدان المپیک،
دیگر گود با خطر زیاد در منطقه  ۲۲است که نزدیک به ۱۳
متر عمق دارد .این گود به دلیل عدم توانایی مالی رها شــده
اســت ،اما عملیات نیلینگ در آن انجام شده است .مجاورت
این گود با محــدوده پرتردد میدان المپیــک و مجاورت با
ساختمانهای اطراف بر اهمیت این گود نیز افزوده است.
گــود واقع در ضلع غربی دریاچه تحت مالکیت -اجرائیات
(نگیــن) به طول  ۴۰و عرض  ۲۰و بــا عمق  ۲۵متری در
خیابان میرکمالی قرار دارد .این گود در ســال  ۱۳۸۸احداث
شــده است .مجاورت آن با مرکز خرید دریاچه و محل پیاده
روی و رفت و آمد شهروندان در خیابان میرکمالی ،بر نگرانی
ساکنان قسمت غربی دریاچه افزوده است.
گود -تعاونی شــهرداری منطقه  -۱۸در شرق دریاچه که
از ســال  ۹۲رها شده ۲۰ ،متر عمق و یازده هزار و  ۵۶۹متر
مربع مســاحت دیگر گود رها شــده در منطقه است .گود-
مشارکتی آرین -با  ۱۸متر عمق و  ۱۳هزار و  ۵۴۶مترمربع
مساحت- ،عمران توسعه شاهد -در شهرک مروارید شهر با
 ۱۴متر عمق و  ۱۲هزار و  ۹۲۷مترمربع مســاحت- ،تعاونی
مالی اعتباری عسگریه -در وردآورد با  ۱۲متر عمق و هفت
هزار و  ۵۵۱متر مربع مساحت- ،سازمان بوستانها و فضای
ســبز -با  ۱۰متر عمق و  ۱۲هزار و  ۲۳۹متر مربع مساحت،
آریانا -در شــمال دریاچه چیتگر با عمق  ۲۰متر و وسعت ۱۳هزار و  ۶۲۹مترمربع مســاحت- ،پروژه ســرمایهگذاری
و مشــارکت مردمی -در شــمال دریاچه با عمق  ۳۰متر و
مساحت  ۱۴هزار و  ۷۶۰مترمربع و چهار گود واقع در کوهک

به نامهای -یادگاران حماســه -با عمق  ۱۰متر و مساحت
 ۱۵هزار و  ۷۸مترمربع- ،موسسه خیریه بتول -با عمق ۱۰
متر و وســعت هفت هزار و  ۳۶۸مترمربع- ،تعاونی مسکن
هواناجا -با عمق  ۱۵متر و مساحت  ۱۵هزار و  ۵۶۰مترمربع
و یک گود شخصی با عمق  ۱۵متر و مساحت  ۱۲هزار و ۶۶
متر مربع پرخطرترین گودهای منطقه  ۲۲است.
محمد ساالری -رئیس کمیسیون معماری و شهرسازیشــورای شــهر تهران در گفتوگو با خبرنــگار ایلنا درباره
وضعیــت گودهای منطقه  ۲۲با اشــاره بــه مالکیت عمده
گودهــای موجود در این منطقــه میگوید- :عمده گودهای
پرخطر در منطقه  ۲۲مربوط به تعاونیهای مســکن ،نهادها
و سازمانها است-.
او میافزایــد- :بــه همــه مناطق  ۲۲گانــه درخصوص
گودهای پرخطر هشدار داده شده و جلسات متعددی در این
خصوص برگزار شده است.نامه رسمی برای همه مناطق نیز
فرســتادیم و اعالم کردهایم که باید نسبت به تعیین تکلیف
گودهای پرخطر منطقه اقدام کنند و یا اگر این امکان وجود
دارد ،مالک را ملزم به شــروع فعالیت کنند که ذی نفعان و
سرمایهگذاران متضرر نشوند-.
مهــدی صالحــی -مدیــر کل معماری و شهرســازیشهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره گودهای
رها شده در این منطقه میگوید- :در منطقه  ۲۲شهر تهران،
 ۳۳گود رها شــده وجود دارد که از مدت رها شدن آنها ۶
ماه تا  ۸ســال میگذرد ،البته  ۲۹مورد از این گودها بیش از
 ۲سال است که رها شدهاند-.
او با اشاره به عمق متوســط گودهای رها شده در منطقه
 ۲۲میگوید- :عمق متوســط گودهای منطقه حدود  ۱۱متر
است و از گودی با عمق  ۳متر تا گودی به عمق  ۳۰متر در
منطقــه  ۲۲وجود دارد و نگرانی در این منطقه مربوط به ۱۸
گود با عمق بیش از  ۱۰متر است-.
مدیر کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران به دو گود
خیلی حساس منطقه اشــاره میکند که نیازمند اقدام عاجل

هستند؛ گود ضلع جنوب غربی دریاچه به عمق  ۲۵متر و گود
جنب پارکینگ شرکت واحد به عمق  ۲۰متر.
او در پاسخ به این سوال که چرا در منطقه  ۲۲تعیینتکلیف
گودهای رها شده به نسبت سایر مناطق هنوز صورت نگرفته
است ،میگوید- :سختی کار در منطقه  ۲۲به این دلیل است
که عمدتا با تعاونیهــای کارمندی و کارگری و بخشهای
نظامی سروکار داریم و طبیعتا کار ما سختتر میشود-.
مدیرکل معماری و شهرســازی شهرداری تهران در پاسخ
به این ســوال که چرا شهرداری نســبت به بیخطرسازی
گودهایی که خود در آنها مشارکت دارد ،اقدام نکرده است؟
میگوید- :شهرداری در یک بخشی مشارکت دارد و در همه
گودها شریک نیســت .حجم گودهای مشارکتی شهرداری
بسیار پایین است .در حقیقت شهرداری در یک مورد شریک
اســت که برای آن گود نیز اخیرا در نامهای از سوی معاونت
مالی شــهرداری تهران اعالم شد که گودهای مشارکتی در
اولویــت رفع خطر قرار بگیرند و در این پروژهها مالحظهای
نخواهیم داشت-.
صالحــی دوباره بــه گودهای مربوط به تعاونیها اشــاره
میکنــد و میگویــد- :در مــورد گودهایی کــه مربوط به
تعاونیها است ،مجبوریم با احتیاط برخورد کنیم و اگر ببینیم
که اقــدام در مورد آنها منجر به خســارت صددرصدی به
مالکان میشود ،روی آنها مالحظاتی را انجام میدهیم-.
او در واکنش به اینکه گودها در محل رفتوآمد شهروندان
قرار دارند ،آیا به جان شــهروندان هم به اندازه ضرر و زیان
مالی مالک توجه میشود؟ میگوید- :هدف اصلی کار ،حفظ
جان شــهروندان اســت و ایمن بودن مــال و جان برای ما
مهم اســت .آنجایی که باید ورود کنیــم و وظیفه قانونی و
عرفی ما اســت ،جان و مال انسانها است و به همین دلیل
با احتیــاط در مورد منطقه  ۲۲ورود کردیم .در مورد ســایر
مناطق همانطــور که گفتم ،نمونههای زیادی وجود دارد که
با روشهای ســادهای گودها را پر کردیم و هیچ دغدغهای
هم اکنون نداریم-.

فعالیتمراکزاسکاننوروزی

فرهنگیانتابعتصمیمستادکروناست
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
توصیه وزارت آموزش و پرورش برای تعطیالت نوروز نیز همانند دیگر
ایام سال ،پرهیز از سفر و در خانه ماندن است ،گفت :هرگونه فعالیت
اسکان و خانههای معلم در ایام تعطیالت نوروز تابع تصمیمات ستاد
ملی مبارزه با کروناست.
گودرز کریمی فر در گفتوگو با ایسنا ،درباره چگونگی وضعیت
استفاده از مراکز رفاهی و اسکان وزارت آموزش و پرورش در ایام
نوروز ۱۴۰۰با توجه به اینکه فعالیتهای آنها در سال جاری نیز
به علت شیوع کرونا لغو شده بود ،اظهار کرد :کماکان به علت تداوم
شیوع کرونا ،توصیه وزارت آموزش و پرورش برای تعطیالت نوروز نیز
همانند دیگر ایام سال ،پرهیز از سفر و در خانه ماندن است.
وی افزود :هرگونه تصمیم گیری در این باره مشروط به اعطای
مجوز ستاد ملی مبارزه با کروناست.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد :برای
در اختیار قرار دادن امکان اسکان موقت ،خانه های معلم و مراکز
اسکان آموزش و پرورش در سراسر کشور با رعایت پروتکلها مشروط
به نظر مساعد ستاد ملی مبارزه با کرونا آمادگی داریم اما همانطور
که گفته شد هرگونه فعالیت اسکان و خانه های معلم ،تابع تصمیمات
ستاد ملی مبارزه با کروناست.

افزایشنهادهایکمیتهامداد

وسازمانبهزیستینشاندهنده
گسترشفقراست

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزایش جامعه هدف
نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی را
نشاندهنده گسترش فقر در جامعه دانست و گفت :کجکارکردی
ساختارهای کالن و دستگاههای مختلف موجب سرریز فقرا به
نهادهای حمایتی میشود.
سیدحسن موسوی چلک در گفتوگو با ایسنا ،آیندهنگری و
اتخاذ تصمیمات کارشناسی را تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی
در حوزه اجتماعی دانست و افزود :مسئوالن میگویند میخواهیم
اختالف طبقاتی را کم کنیم اما در حد شعار باقی میماند و در حوزه
آسیبهای اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد ،آینده نگری وجود
ندارد و سیاستگذاریها به صورت کور و بدون برنامه انجام میشود.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور در حوزه اجتماعی ،گسترش فقر،
افزایش موارد خودکشی و  ...ادامه داد :نظام اجتماعی و فرهنگی ما
در این حوزه موفق نبوده است .با وجود واقعیتهایی که در کشورمان
وجود دارد کار هدفمندی انجام ندادهایم و در عین حال توقع داریم
این موضوعات پیچیده با پند و اندرز و گفتاردرمانی حل شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خواستار اجرای قانون
در پرداخت مستمری به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شد
و خاطرنشان کرد :این نهادهای حمایتی چندین دهه است که
مستمریهایی را به اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه پرداخت
میکنند ،اما هیچگاه در طول این چند دهه مستمری نیازمندان
مطابق قانون پرداخت نشده و همیشه کمتر از چیزی بوده که در
قانون به آن اشاره شده است.
چلک خواستار حمایت دولت و مجلس از کمیته امداد و بهزیستی
برای پرداخت مستمری مکفی به خانوادههای تحت حمایت شد
و گفت :پیش بینی میشود سال آینده فقرا فقیرتر شوند زیرا این
بالتکلیفی در کشور به فقرا و اقشار کم درآمد بیشترین آسیب را
خواهد زد.
وی خواستار تغییر بودجه به نفع نیازمندان شد و اظهار کرد :حتی
اگر بودجه پیشنهادی دولت اجرایی شود باز هم گرهی از اقشار کم
درآمد را حل نمیکند مگر اینکه در فرصت باقی مانده مجلس و دولت
در تعاملی سازنده ،بودجه را به نفع نیازمندان تغییر دهند و دستکم
زمینه پرداخت مستمری به میزان قانونی به محرومان و جامعه هدف
امداد و بهزیستی را فراهم کنند.

تبدیلشدن۵۰درصدپسماندقمبهکود
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :بیش از  ۵۰درصد
از پسماند قم تبدیل به کود میشود.
عبداهلل میر ابراهیمی اظهار داشت :ماده  ۲۰قانون هوای پاک در ارتباط با
ساماندهی پسماند است که باید بهطورجدی موردتوجه قرار بگیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود :روزانه ۶۷۰الی
 ۷۰۰تن پسماند از سطح شهر جمعآوری میشود که در این میان بیش از ۵۰
درصد از پسماند قم تبدیل به کود میشود که درمجموع  ۲۵تن روزانه کود
مرغوب داریم .وی تصریح کرد :در تالش هستیم  ۳۳۰تن باقیمانده پسماند
را به کمپوست تبدیل کنیم و با همراهی مسئوالن و صندوق محیطزیست
مرکز دوم تولید کمپوست را راهاندازی کنیم.
میرابراهیمی بیان کرد :امیدواریم با حمایت سازمانهای مرتبط در اجرای
پروژه دوم اعتبار  ۱۵میلیارد تومانی آن تأمین شود تا پایان  ۱۴۰۰این پروژه
اجرایی شود.
وی عنوان کرد :پسماند سوزی یکی از معضالت جدی زیستمحیطی
است و باید با آن برخورد شود در حال حاضر نیز استفاده از الستیک بهجای
سوخت ،معضلی جدی در برخی از کورهپز خانههای گچ آهک قم به شمار
میرود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خاطرنشان کرد:
محیطزیست باید کنترل بیشتری داشته باشد و در جهت حذف پسماند سوزی
اقدامات الزم را انجام دهد.
وی گفت:سوزاندن الستیک توسط دورهگردها برای تهیه سیم که ارزش
اقتصادی دارد یکی از معضالت جدی است و گشتها تا حدی وضعیت را
کنترل میکنند اما باید با همراهی این معضل را به حداقل برسانیم.
میر ابراهیمی افزود :در جمعآوری سرشاخه فضای سبز نیز همکاری شد
و خوشبختانه خروجی پسماند فضای سبز نداریم و سرشاخهها به چرخه
بازمیگردند و ضایعات فضای سبز در چاله کود مورداستفاده قرار میگیرد.
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امروز درباره احتمال بازگشت
واشنگتن به برجام گفتوگو میکنیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در جلسه امروز این اتحادیه،
درباره احتمال بازگشت آمریکا به توافق هستهای ایران گفتوگو خواهد
شد.
به گزارش فارس ،شــبکه الجزیره به نقل از مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا گزارش داد در جلســه امروز ایــن اتحادیه ،درباره احتمال
بازگشت آمریکا به توافق هستهای ایران هم گفتوگو خواهد شد.
به گزارش وبســایت اقدام خارجی اتحادیه اروپا ( ،)EEASبورل گفت
این اتحادیه در خصوص توافق هســتهای ایــران تماسهای دیپلماتیک
مهمی با همه طرفهای این توافق و همچنین آمریکا دارد تا ببیند امکان
بازگشت مجدد آمریکا به توافق هستهای وجود دارد یا خیر.
پیشــتر پایگاه تحلیلی «پالتیکو» گزارش کرد که دیپلماتهای اتحادیه
اروپــا از «آنتونی بلینکــن» وزیر خارجه آمریکا دعــوت کردهاند تا روز
دوشنبه ( 22فوریه ،چهارم اســفندماه) در ویدئوکنفرانس با وزرای امور
خارجه ایــن اتحادیه در خصوص موضوع ایران ،روســیه ،چین و ترکیه
شرکت کند.
آمریکا در حدود ســه سال قبل از توافق هســتهای با ایران خارج شد و
دست به گســترش تحریمهای خود علیه تهران زد .پس از تغییر دولت
در آمریکا در ابتدای بهمن ســال جــاری ،دولت جدید آمریکا نیز همان
تحریمها را ادامه داده است.
جمهوری اســالمی ایران تاکید کرده اســت که از نظر تهران ،بازگشت
آمریــکا به برجام مســالهای مهم نیســت بلکه آنچه اهمیــت دارد رفع
تحریمهای آمریکا علیه ایران اســت و در ایــن خصوص نه به گفتههای
طرف آمریکایی که به عملکرد این کشور توجه خواهد کرد.
ایران پس از خروج آمریکا از برجام یک سال صبر راهبردی را پیشه کرد
ولی پس از یک ســال با توجه به عدم پایبندی اروپاییها به تعهداتشان،
جمهوری اســالمی ایران در  18اردیبهشــت  13۹8تصمیم خود برای
کاهش تعهدات برجامی در چارچوب ماده  36برجام را اعالم و در همین
راستا پنج گام از سوی ایران برداشته شد.
آذرماه امسال نیز مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی اقدام راهبردی
بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از منافع ملت ایــران را تصویب و پس از
تصویب آن در هیأت وزیران ،جمهوری اســالمی هفته گذشته قصد خود
برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارتهای فراتر از پادمان
را در نامــهای بــه آژانس اطالع داد که قرار اســت در صــورت عدم لغو
تحریمهای آمریکا ،از روز پنجم اسفند ماه این اقدام عملیاتی شود.

مقام منطقهای :WHO

همهگیری کرونا
اوایل  2022تمام میشود
مدیــر امور منطقه اروپای «ســازمان جهانی بهداشــت» در مصاحبه با
یک شــبکه تلویزیونی دانمارک اعالم کرد ،اوایل سال  2022همهگیری
ویروس کرونا پایان خواهد پذیرفت.
به گــزارش فارس ،از نظر «هانس کلوگ» پزشــک بلژیکی و مدیر امور
منطقــه اروپای ســازمان جهانی بهداشــت ،اوایل ســال آینده میالدی
همهگیــری ویروس کرونــا پایان مییابد و از آن زمــان نیازی به اعمال
محدودیتهای کرونایی نیست.
هانس کلــوگ مدیر امور منطقه اروپای ســازمان جهانی بهداشــت در
مصاحبه با شبکه تلویزیونی دانمارکی «دی آر» نظر خود را درباره زمان
به اتمام رسیدن همه گیری ویروس کرونا مطرح کرد.
به گزارش آناتولی ،این پزشک بلژیکی که از اول فوریه  12( 2020بهمن
 )13۹8کار خــود را به عنوان مدیر امور منطقه اروپای ســازمان جهانی
بهداشــت آغاز کرد ،معتقد است اوایل ســال  2021همه گیری ویروس
کرونا تمام خواهد شد.
از نظــر هانس کلوگ ،همهگیری ویروس کرونا در ســال ( 2021ســال
جاری میــالدی) همچنان ادامه دارد اما مقابله با آن در قیاس با ســال
 2020در وضعیت بهتر و قابل مدیریتتر خواهد بود.
این مدیر ارشد ســازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه بدترین سناریوها
درباره همهگیری ویروس کرونا دیگر پشت سر قرار گرفتهاند ،تاکید کرد
کــه در قیاس با ســال  2020هم اکنون اطالعات بیشــتری درباره این
ویروس وجود دارد.
وی البته هشــدار داد که هیچ کسی نمیتواند درباره همه گیری ویروس
کرونا در آینده به طور قطع اظهارنظر کند.
کلوگ افزود« :ویــروس (کرونا) همچنان وجود خواهد داشــت اما فکر
نمیکنم که (از اوایل ســال  )2022نیازی به اعمال محدودیتها وجود
داشته باشد .این یک پیغام خوشبینانه است».
به گفتــه او ،بروز جهشها در یک ویروس ،موضوعی طبیعی اســت اما
سرعت باالی جهشهای ویروس کرونا مایه نگرانی است.
کلوگ اعالم کرد ،ســازمان جهانی بهداشــت از نزدیک در حال رصد و
بررسی کارآمدی واکســنهای تولید شده علیه ویروس کرونا با توجه به
جهشهای ویروس کرونا است.
به اعتقاد او ،بروز جهشها در ویروس کرونا باعث از کنترل خارج شــدن
این ویروس نخواهد شد اما کشــورهایی که سیستم بهداشتی و درمانی
آنها تحت فشــارهای شدید ناشی از همه گیری قرار دارند باید با جدیت
مراقب این جهشها باشند.
مدیر امور منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت در بخش دیگری از این
مصاحبه اعالم کرد ،بزرگترین مشــکلی که بروز خواهد کرد این اســت
افرادی که واســک کرونا تزریق کردهاند در یک محیط مشترک با افراد
واکســن نزده قرار گیرند و به همین دلیل ،جدول زمانبندی برای تزریق
واکسن یک عامل بسیار مهم است.
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اندیشکده«کوئینسی»:

شرایط ایران و آمریکا شبیه به وضعیت
فیلمهای وسترن هالیوودی است
رابرت هانتر در  Responsible Statecraftوابسته
به اندیشکده «کوئینسی» نوشت :دولت جدید آمریکا به دو
دلیل ،پرونده ایران را در راس اولویتهای سیاست خارجی
خود قرار داده اســت .نخســت و پیش از هر چیز ضروری
است که ایران از دستیابی به توانایی ساخت سالح هستهای
یا حتی نزدیک شدن به این توانایی منع شود .دوم ،میزان
پوشش رسانهای این موضوع در خود آمریکا و تفسیرهای
سیاسی درباره آن ایجاب میکند که به مساله ایران توجهای
ویژه شود.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است :در
یکشنبهای که گذشت ،رئیس جمهور بایدن در پاسخ به این
پرسش که آیا آمریکا تحریمها را لغو میکند تا ایران را به
میز مذاکره برگرداند ،قاطعانه گفت :خیر! آنها ابتدا باید غنی
سازی اورانیوم را متوقف کنند .در همین حال ،سران ایران
هم گفته اند که اگر آمریکاییها میخواهند ایران به تعهدات
خود برگردد  ...باید تمام تحریمها را نه فقط روی کاغذ که
در عمل لغو کنند .هــر دو اظهار نظر میتواند بیانگر آغاز
یک روند چانه زنی غیررسمی باشد ،اگرچه در حال حاضر
هر یک از طرفین مواضع و خواســتههای حداکثری خود
را بیان میکنند ،اما بهتر اســت فعال روی این اظهارنظرها
حساب نکنید .در مجموع به دلیل پیشینه عمیق اختالفات
بین دو کشــور ،هرگونه تفسیری در مقطع فعلی غیرقابل
قبول است .اکنون شرایط بسیار شبیه به وضعیت فیلمهای
وسترن هالیوودی اســت و هر دو طرف منتظر نخستین
حرکت طرف دیگری اســت .تهران و واشنگتن تمایلی به
تنش زدایی ندارند مگر اینکه طرف مقابل اولین حرکت را
انجام دهد .خطر بزرگ این اســت که این لج بازی ممکن
اســت به یک بازی خطرناک کبوتر و شاهین تبدیل شده
و در نهایت منجر به جنگ احتمالی شــود.بنابراین دولت
بایدن چه کاری باید انجام دهد؟ در حال حاضر زمان برای
دولت آمریکا محدود است چرا که این نگرانی وجود دارد تا
پیش از تصمیمگیری بایدن ،ایران به توانایی ساخت سالح

هستهای دست پیدا کند .آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
نیز گفته است که اگر ایران همچنان به نقض برخی از این
محدودیتهای اعمال شده در برنامه جامع اقدام مشترک
 2015ادامه دهد ،پروســه بازگشت به برجام ممکن است
چندین هفته طول بکشــد .بلینکن همچنین به این نکته
اشاره کرده که داشتن اورانیوم غنی شده الزم برای ساخت
سالح هستهای یک موضوع است و رسیدن به سالحی که
آنها واقعاً بتوانند آن را منفجر کرده یا از آن استفاده کنند،
چیز دیگری است .آنچه بلینکن اشاره کرده درست است،
اما در جهانی که تهدیدها اغلب به عنوان یک واقعیت اشتباه
گرفته میشود ،بعید به نظر می رسد چنین تمایزی تغییری
در اصل موضوع ایجاد کند.
ســادهترین مرحله برای بایدن این است که با چرخش
ساده قلمش از تصمیم دونالد ترامپ در سال  2018عقب
نشینی کند .بدون شک چنین اقدامی از سوی رئیسجمهور
آمریکا ،ایران را به ســمت تنش زدایی میکشاند .در حال
حاضــر اما ظاهرا بایدن این موضوع را رد کرده اســت .در
واقع ،از زمان مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری ســال
گذشته ،هم وی و هم مقامات عالی رتبه مد نظرش بر این
موضوع که ایران بایستی نخست به تعهدات خودش پایبند
شود تاکید کردهاند .با وجود تقاضاها برای رسیدگی هر چه
سریعتر به پرونده هستهای ایران ،دولت جدید هنوز برای
پیدا کردن خودش به زمان نیاز دارد .دولت آمریکا بایستی با
سیاستورزی زیرکانه مانع از خسارتی عمده در آینده شود.
بلینکن در  31ژانویه اذعان کرد که هنوز اطالعات قطعی
در مورد برنامه هســتهای ایران در اختیار ندارد .قابل ذکر
اســت که رئیس جمهور بایدن در سخنرانی مهم سیاست
خارجی خود در تاریخ  4فوریه هیچ اشارهای به پرونده ایران
نکرد .عالوه بر این ،آمریکا هر رویکرد جدی که میخواهد
انتخاب کند باز هم میبایست حوادث چندین سال گذشته
را مــد نظر قرار دهد ،به عالوه اینکه اهداف واشــنگتن در
مورد ایران فراتر از مســائل هستهای است .اوباما ،ترامپ و

حوزه آموزش ،دانش فنــی ،کارآفرینی و ارزشهای طبقه
متوسط در مقایسه با بیشتر همسایگان عرب ،کشورهای
منطقه نگرانی مشروعی نســبت به مدرنیزه شدن ایران و
ادغامش در اقتصاد جهانی دارند .با تمام منافع متعارض و
عدم تعامل جدی بین قدرتهای مدعی منطقه ای ،اهداف
بلند مدت واشنگتن با محوریت ایجاد هرچه بیشتر ثبات
در منطقه ،در حال حاضر از دســترس خارج شــده است.
در حال حاضر این ســواالت وجــود دارد ،رئیس جمهور
بایدن چه مقدار وقت ،انرژی و ســرمایه سیاسی داخلی به
پرونده ایران اختصاص خواهــد داد؟ در هر صورت ،بدون
کاهش تحریمهای آمریکا ،روند حرکت اخیر ایران در برنامه
هستهایاش متوقف نخواهد شد .حتی اگر مذاکره یا کاهش
تحریمهــای ایران منافع امنیت ملی آمریکا را تأمین کند،
همانطــور که برجام هم به وضــوح چنین میکرد ،باز هم
بایدن برای عدم گفتگو با ایران یا دادن امتیازی به این کشور
در داخل به شــدت تحت فشار است .منتقدان داخلی وی
و همچنین رقبای منطقه ای ایران همچنین خواستار این
هستند که موضوعات غیر هستهای هم بخشی از توافق با
ایران باشد .خبر خوب این که بایدن راب مالی ،رئیس گروه
بحران بین المللی واشنگتن را به عنوان فرستاده ویژه خود
برای ایران منصوب کرده است .البته مالی در حال حاضر به
طور قطع نمیداند آیا ایرانیها آماده معامله هستند یا این
پیش شرط مذاکراتی که گذاشتهاند جدی است یا خیر؟ در
هر صورت ،اگر قرار به مذاکره شود ،بهتر است دور از چشم
افکار عمومی باشــد ،همانطور که در ماجرای برجام شاهد
آن بودیم .به فرض اینکه مذاکرات یا توافقی با ایران شکل
بگیرد که منافع آمریکا را نیز تامین کند ،مالی باید بتواند
روی تمایل رئیس جمهور بایدن برای مقابله با درگیری های
سیاسی داخل حساب باز کند .در غیر این صورت ،بن بست
فعلی همچنان ادامه خواهد یافت .اگر چنین شــود ،تهران
ممکن است همچنان به کاهش محدودیتهای برنامه غنی
سازی اورانیوم خود ادامه دهد.

اکنون هم مقامات دولت بایدن به طور قابل توجهی به همه
فعالیتهای خصمانه ایران در منطقه اشاره کردهاند .ایران با
لیست پرشماری از انتقادات و خواستهها مواجه است .اتهام
زنیهای دو طرف به یکدیگر بالفاصله پس از انعقاد برجام
در ســال  2015به طور جدی آغاز شد .واشنگتن و تهران
هر کدام یکدیگــر را به نقض توافق متهم میکردند .ایران
آزمایش موشکهای بالستیک را ادامه داد ،البته الزم به ذکر
است که طبق قطعنامه  2231مربوط شورای امنیت سازمان
ملل آزمایش موشک برای ایران غیر مجاز نبود .دولت آمریکا
طبق برجام در سال  2016تحریمهای هستهای را لغو کرد،
اما فشــار در حوزههای دیگر همچنان ادامه یافت .مسئله
پیچیده این واقعیت است که عامل اصلی تعیین کننده هر
رویکردی از سوی آمریکا سیاست داخلی این کشور است،
که اتفاقا بیشترین تاثیر را هم بر سیاستهای واشنگتن در
قبال خاورمیانه نسبت به سایر نقاط جهان دارد .به عنوان
مثال اوباما اگرچه موفق شــد برجام را به نتیجه برساند اما
در داخل با مخالفت سیاســی شدیدی روبرو شد .بنیامین
نتانیاهو ،نخســت وزیر اســرائیل در مارس  2015در یک
نشست مشترک با کنگره آمریکا از نمایندگان خواست تا
مقابل تصمیم رئیس جمهور برای امضا برجام بیاســتند،
جالب اینکه این اظهارات نتانیاهو با اســتقبال گستردهای
هم رو به رو شــد .عالوه بر این ،شرکای اصلی واشنگتن در
خاورمیانــه با هرگونه برقراری روابط نزدیکی بین آمریکا و
ایران مخالف هستند و این فقط به دلیل نگرانی آنها در مورد
مسائل هستهای نیست .عربستان سعودی و امارات متحده
عربی میخواهند از داشتن رقیبی جدی برای نفوذ در خلیج
فارس جلوگیری کنند .مهمتر اینکه ،اسرائیل هم میخواهد
نه تنها امنیت خود را تأمین کند ،بلکه همزمان قصد دارد به
برنامههای هستهای ،موشکهای بالستیک ،حمایت تهران
از حزب اهلل در لبنان و حماس در غزه پایان دهد .اسرائیل
همچنین به لحاظ ژئوپلیتیکی به دنبال حفظ برتری خود
در منطقه اســت.با توجه به پیشرفتهای نسبی ایران در

المانیتور ادعاکرد؛

رقابت روسیه و ایران برای نفوذ در سوریه از طریق شرکتهای امنیتی خصوصی
المانیتور نوشت :روسیه و ایران از فرصتهای جدید برای
افزایش نفوذ خود در سوریه اســتفاده میکنند .آنها اخیراً
از شــرکتهای خصوصی امنیتی خواســتهاند تا در سراسر
سوریه دفاتری باز کنند و به مردان جوان مبالغ زیادی پول
برای اســتخدام در این گروهها بدهند .بــا توجه به اوضاع
وخیم اقتصادی و کمبود فرصتهای شغلی در مناطق تحت
کنتــرل حکومت ســوریه جذب این جوانــان دور از انتظار
نیست.
بــه گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده اســت:
دولت ســوریه هنگام شــروع جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱
صدور مجوز برای شــرکتهای خصوصی امنیتی را متوقف
کرده بــود ،اما صدور مجوزها را در ســال  ۲۰۱۳دوباره از
سر گرفت.
بیــش از  ۷۰شــرکت امنیتی خصوصی در ســوریه ثبت
شدهاند .این شرکتها از افراد ثروتمند و طرفداران حکومت
ســوریه محافظت میکنند .شــرکتهای مورد اشــاره از
ســال  ۲۰۱۳دامنه فعالیتهای خود را گســترش داده و با
گروههای روســی یا ایرانی روابط برقــرار کردهاند .آنها از
رهبران بلندپایه نظامی یا محل نگهبانی نیروهای روســی،

از جمله تأسیســات نفتی در قامشــلی ،حســکه و دیرالزور
محافظت میکردند .این گروههــا همچنین از برخی دیگر
از کاروانهای ایرانی که برای اهداف مذهبی وارد ســوریه
میشدند محافظت میکردند و حتی در کنار نیروهای ایرانی
و روسی میجنگیدند.
یکــی از شــرکتهای اصلی که برای نیروهای روســی
کار میکند المهام متعلق به شــرکت قاطرجی اســت .این
شرکت از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه
نفت وارد میکند .شــرکت دیگر «سرویس گارد و خدمات
امنیتی ســناد» مستقر در دمشق اســت .این شرکت که با
نیروهای روسی ارتباط دارد ،از تأسیسات نفتی تحت کنترل
مســتقیم روسیه مانند میادین نفتی ال تیم و الورد و الشوال
در دیرالــزور محافظت میکند .شــرکت الصیاد با نیروهای
روســی برای تعقیب باقی مانده داعش در صحرای سوریه
همکاری میکند .اعضای گروه روســی واگنر مســتقر در
فــرودگاه نظامی دیرالزور نظارت بر آموزش شــرکتهای
خصوصی امنیتی وابسته به روسیه را بر عهده دارند .یکی از
کارمندان گارد و خدمات امنیتی سناد که نمیخواست نامش
فاش شــود به المانیتور گفت :دفاتر تامین امنیت خصوصی

در حمص پیشــنهاد کردند که ما در ازای دریافت  ۳۰۰دالر
در ماه برای نیروهای روسی در محافظت از تأسیسات نفتی
در حسکه و قامشلی کار کنیم .قبل از شروع کار ،شش ماه
پیــش پرداخت به اضافــه  ۱۰روز مرخصی هر دو ماه یک
بار پیشنهاد شده اســت .با تمدید قرارداد ،پرداخت به ۴۰۰
دالر در ماه افزایش مییابد .گزینه دیگر این است که افراد
استخدام شــده در ازای دریافت حقوق ماهیانه  ۲۰۰دالر و
هر ماه با  ۱۰روز مرخصی در دیرالزور یا ادلب کار کنند .وی
افزود :کمبود فرصتهای شــغلی و وخیمتر شدن وضعیت
زندگی در مناطق تحت کنترل نیروهای حکومت ســوریه،
بســیاری از جوانان را مجبور به همکاری با نیروهای روسی
کرده است .روسها ماهانه حقوق باالیی پرداخت میکنند،
ضمن اینکه این افراد مزایای بیشــتری نسبت به ارتش و
نیروهای اطالعات ســوریه دارند .یکی دیگر از شرکتهای
خصوصــی به نام القلعه که با نیروهــای ایرانی کار میکند
در شــهر البوکمال تحت کنترل نیروهای ایرانی در استان
دیرالزور فعال اســت .این گــروه کاروانهای حجاج ایرانی
و عراقی را که به ســوریه وارد میشــوند همراهی میکند.
افسران ســابق ارتش و اطالعات سوریه این شرکت را زیر

نظر تهران مدیریت میکنند.
شــرکت الفجر از کاروانهــای نفتی که بیــن عراق و
پاالیشــگاههای نفت در حمص و بانیــاس در حال حرکت
هســتند برای در امان ماندن از حمالت داعش در صحرای
سوریه محافظت میکند .حسن النایفی ،نویسنده و تحلیلگر
سیاســی به المانیتور گفت :تضاد منافع بین روسیه و ایران
دیگر مانند گذشته پنهان نیست .هر کشور به دنبال ابزارهای
الزم برای محافظت از منافع خود است .ایرانیها موفق شده
بودند ،قبل از روسها ،تعداد زیادی از جوانان ســوریه را به
خدمت بگیرند؛ بنابراین ایرانیها اکنون در جنوب ســوریه
و همچنین در البوکمال و المیادین در شــرق سوریه ،شبه
نظامیان محلی یعنی تیپ ابوالفضل العباس و تیپ فاطمیون
را در اختیار دارند .وی افزود :روسها اقدامات مشــابهی را
مانند ایرانیهــا در دیرالزور و مناطق تحت کنترل حکومت
در شرق سوریه انجام دادند .آنها با پول و قدرت جوانان را
جذب کردند .روســیه و ایران ممکن است به دنبال تشکیل
شــبه نظامیان محلی باشــند تا برنامههای خود را از طریق
آنهــا اجرا کرده و همچنین از آنها به عنوان نیرو پیاده در
جنگهای نیابتی خود استفاده کنند.

چین و آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار میشوند؟
روابط چین و ایاالت متحده آمریکا رو به وخامت اســت به
طوری که اکنون برخی از کارشناسان سیاست خارجی معتقدند
که جنگ بین کشورها ممکن است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،بولتن آمریکایی دانشمندان
اتمی در مقاله ای نوشــت :دولت بایدن گفته است که بررسی
کامل روابط تجاری و اقتصادی با چین را انجام در دســتور کار
قرار خواهد داد .در واقع ،برای بررسی همه جوانب روابط چین و
آمریکا در این زمینه ها الزم است :تجارت ،فن آوری ،تبادالت
فرهنگی ،دانشجویی و علمی ،و از همه مهمتر بحث امنیت .در
همه این حیطه ها زمینه برای پیشرفت گسترده وجود دارد ،اما
مهمترین (وبه طور بالقوه خطرناکترین) حیطه بحث امنیت را
در می گیرد.
روابط چین و ایاالت متحده آمریکا رو به وخامت اســت به
طوری که اکنون برخی از کارشناسان سیاست خارجی معتقدند
که جنگ بین کشورها ممکن است .گرچه این یک دیدگاه در
اقلیت اســت ،اما دیدگاهی خطرناک است .در گذشته ،جنگ
ایاالت متحده و چین غالب ًا به دالیل وابستگی متقابل اقتصادی
و بازدارندگی هسته ای ،بعید تلقی می شد؛ هزینه های هنگفت
جنگ نیز که بماند .عالوه بر این ،گفته شــده است ،اختالف
ایدئولوژیکی و کشــمکش های منطقه ای و بین المللی برای

برتری دلیل موجهی برای جنگ نیســتند .اما اکنون صداهای
بدبینانه تری نیز شنیده می شــود .با استناد به تشبیهات قبل
از جنگ جهانی اول ،که در آن (به طور کام ً
ال نادرســت) گفته
شده بود وابســتگی اقتصادی بین قدرتهای اروپایی ،جنگ را
غیرممکن می کند .گراهام آلیســون استراتژیســت هاروارد و
تحلیلگر بین المللی "دام توســیدید" را اینگونه تعریف کرده
است :زمانی گرایش به سمت جنگ وجود دارد که یک قدرت
نوظهــور موجودیت قدرت رهبری فعلــی را تهدید می کند و
برخی معتقدند که جنگ بین چین و ایاالت متحده قابل تصور
و حتی محتمل تر است.
ما نگران جهت گیری فعلی سیاســت های ایاالت متحده و
چین هســتیم ،اما معتقدیم که افراد بدبین هم احتمال جنگ
آمریــکا و چین را بزرگ جلوه می دهند و هم عواقب احتمالی
درگیری مسلحانه را نادیده می گیرند .تولید سالح های هسته
ای به اصطالح "کوچک" به عنوان دلیل احتمال جنگ بدون
تخریب گســترده ذکر شده است .جنگ هسته ای میان قدرت
های هســته ای از زمان گسترش ســالح های هسته ای رخ
نداده اســت؛ دقیق ًا بر حســب این که تخریب بسیار بزرگ و
وحشتناک خواهد بود .اما حتی سالح های هسته ای کم بازده
نیز بسیار مرگبار هستند .هر یک از آنها توانایی تخریبی هزاران

بمب هواپیمای جنگ جهانی دوم را دارند .ما نمی توانیم بگوییم
که استفاده از چنین سالح هایی قبل از درگیری مسلحانه چقدر
محدود خواهد بود و از آنجا که موشــک های چینی می توانند
به سواحل ما برســند ،ما نمی دانیم که آیا چنین جنگی مهار
می شود یا خیر.
دالیــل دیگر هم برای فکر کــردن در خصوص جنگ بین
آمریکا و چیــن وجود دارد که بایــد از آن پرهیز کرد .آمریکا
گذشته ای دارد که می تواند هشداردهنده باشد .آمریکا و چین
در جنگ کره علیــه یکدیگر مبارزه کردند زمانی که نیروهای
آمریکایی تا رودخانه "یالو" در مرز چین پیشــروی کردند و ما
می دانیم که چگونه اتفاق افتاد.
ایــاالت متحده چه نقاط درگیری با چیــن دارد که در واقع
می تواند به جنگ منجر شود؟ ما فقط یک مورد را می توانیم
پیدا کنیــم و این هیچ ارتباطی با تجــارت ،رقابت اقتصادی،
ایدئولوژی ،نقض حقوق بشر توسط چین یا مبارزه برای قدرت
نســبی در آســیا یا دیگر مناطق ندارد .تایــوان نقطه بحرانی
درگیری اســت .چین حق تاریخی خود را بر تایوان به عنوان
بخشــی جدایی ناپذیر از چین ابراز می دارد .ایاالت متحده به
این اصل متعهد است که رابطه تایوان با چین را نمی توان به
زور تغییر داد .بنابراین ،اگر چین از محاصره یا از نیروی نظامی

اســتفاده کند ،این که تا چه میزان به تایوان کمک نظامی می
شود  ،موضوعی مهم برای سیاست ایاالت متحده است .اقدام
نکردن در قبال تهدیدهای نظامی چین نه تنها تعهدات ایاالت
متحده را در همه جا زیر سوال می برد بلکه می تواند منجر به
گسترش سالح های هسته ای در آسیا شود .در این بین ژاپن،
جمهوری کره ،اســترالیا ،شاید ویتنام و اندونزی چه درسی می
توانند بگیرند؟ تایوان خود توانایی ســاخت سالح هسته ای را
دارد و می تواند چنین کاری را انجام دهد ،در صورتی که ایاالت
متحده روشن کند که به تهدیدات علیه تایوان پاسخ نمی دهد.
آمریکا باید مشــخص کند که چگونه به مســاله تایوان می
پردازد .ایاالت متحده باید روشن کند که اگر چین به زور علیه
تایوان استفاده کند ،عواقب ســختی در پی خواهد داشت .اما
آمریکا نمی تواند از قبل عواقب آن را مشخص کند ..واشنگتن
می پندارد جنگ با چین بر سر تایوان محتمل باشد .جوزف نای
اخیراً در وال اســتریت ژورنال اشــاره کرد ،با مشورت با چین،
دولت بایدن باید سیاست های جلوگیری از تصادف  ،مدیریت
بحران و ارتباطات ســطح باال را بررسی کند.نویسنده در پایان
می نویســد :یک ایاالت متحده قدرتمند و مطمئن می تواند
بدون درگیر کردن دشمنان جدید یا ایجاد جنگ سرد جدید با
چین رقابت کند و همکاری کند.

