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آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد

صفحه  3

 توصیه  اصولگرا یان و اصالح طلبان  
به رئیسی :

خط قرمز شما  ناکارآمدي 
باشد؛ نه دولت هاي پیشین 

 محمد رضا باهنر: آنچنان به پست چسبیده ایم 
که فقط ملک الموت باید مردم را نجات دهد

 پرسش جدي افكار عمومي 
از مسئوالن امنیتي و سیاست خارجي: 

 واقعا این طالبان با قبل 
تفاوت کرده است؟ 

 بعد از نمایش های حقیقی این روزهای طالب ها 
در افغانستان موضع ایران تغییر می کند
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آرمان ملی: با حضور طالبان در شهرهای مختلف افغانستان، 
ایده های خوش بینانه مقامات داخلی کشــور یا اظهاراتی که 
عده ای از آنان با انگیزه های سیاسی مطرح می کردند؛ مبنی بر 
اینکه این طالبان با گذشته فرق کرده است، روز به روز به محاق 

می رود و هربار بیشتر مشخص می شود ریشه های این ...

آرمان ملی : »داب آقای رئیســی این نباشد که می خواهیم 
کارهای دولت های گذشته را محکوم کنیم؛ از همه دولت های 
گذشته اگر وزیر خوب، کارآمد، توانمند و قادر پیدا می کنند، 
استفاده کنند و هیچ دولتی برای آنها خط قرمز نباشد.« این 
جمالت توصیه هایی است که بسیاری از دلسوزان به رئیسی...
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تزریق   می شود
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   خود در واکسیناسیون 
    عمل خواهیم کرد
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پشت پرده مافياي شركت هاي آب 
    دولت رئیسي مي بایست به این » مافیاي آبي« خاتمه دهد وگرنه کشور با بحران بي سابقه اي بدتر از تحریم مواجه خواهد شد     بررسي اقتصاد آب نشان مي دهد که در اکثر دولت ها، بودجه به آب هاي سطحي و نه آب هاي زیرزمیني اختصاص مي یابد؛ چرا؟ چون پول و انحصار براي »شرکت هاي واسطه«  است 

 گزارش »آرمان ملی« 
 از همه وعده هایی که درباره واکسن 

داده شد ولی عملیاتی نشد  

ويروس سوار بر بنز 
-و اكسن حركت 

الك پشتي  
 روزانه 200 کشته در روزهای 

عدم تحقق واکسیناسیون عمومی
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هزار ُدز واکسن« می گذرد ... 
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صفحه2

صدای اعتراض برای آب را بشنويم 

اعتراض برای »آب« به عنوان نخستین نیاز انسانی و شهروند، یک 
حق عمومی مردم است، اما نه با خشونت و سوءاستفاده برخی برای 
رسیدن به اهداف سیاسی. امروز بسیاری از مردم استان پنج میلیون 
نفری خوزستان تشنه هستند و مردم بی پناه این استان نیازمند عزم 
جدی سران سه قوه برای رفع مشکالت کمبود آب در این استان اند. 
در این میان و در کمال تاسف برخی نیز با اغتشاش و رفتارهای 
ناهنجارانه به این مطالبه به حق و اجتماعی مردم رنگ و بوی سیاسی 
می دهند، درحالی که همه باور دارند لب های تشنه، با خود مظلومیت 
می آورد و این روزها مظلوم ترین مردمان ایران، اهالی جنوب و 
جنوب شرق کشور هستند. همان طور که پیش تررسانه ها گزارش 
داده اند، انتقال آب برای صنایع مرکز کشور، دلیل اصلی اعتراضات 
مردمی بوده، درحالی که شمعی که به خانه رواست... . با این حال 
مردم تشنه هستند و اگر آب در مناطق جنوبی کشور نباشد، توسعه 
و پیشرفتی نیز صورت نخواهد گرفت. خوزستان در حالی با مشکل 
خشکسالی و کمبود شدید آب، دسته و پنجه نرم می کند که سه 
رودخانه پرآب )کارون، کرخه و دز( دارد و این رودخانه ها دلیل اصلی 
وجود تمدن چند هزارساله خوزستان هستند. اگر تمدن شوش 
حدود پنج هزار سال قدمت دارد، به دلیل رودخانه شاوور است که به 
دز می ریزد و اگر این رودخانه خشک می شد، از تمدن شوش نیز به 
ادامه صفحه 2 غیر از بیابان چیزی باقی نمی ماند. 

ازدواج سنتی ومدرن

ازدواج مهمترین رخــداد در زندگی هر انسانی است؛ خواه ازدواج 
سنتی باشد یا مدرن. در ازدواج های سنتی خانواده ها نقش اصلی را 
برعهده دارند زیرا این خانواده ها هستند که دختری را از بین بستگان 
و آشنایان انتخاب کرده و به پسرشان پیشنهاد می دهند. خانواده ها 
وقتی فرزندشان موافقت خود را اعالم می کند، به طریقی این موضوع را 
با خانواده دختر مطرح می کنند، در صورت توافق مراسم خواستگاری 
رسمی و عقد و ازدواج انجام می شود. بزرگترهای فامیل در این ازدواج ها 
زوجین جوان را به ساده زیستن، قناعت و گذشت توصیه می کنند و آنها 
نیز مطابق سنت سالیان طی شده با یکدیگر رفتار و سلوک دارند. این 
نوع ازدواج ها معموال پایداری بسیاری دارند. اگرچه برخی نیز با وجود 
اختالفات بسیار سالیان زیادی می سوختند و با هم می ساختند. اما در 
ازدواج های مدرن نقش خانواده ها حذف شده و در اختیار خود دختر و 
پسرها قرار داده شده است و مشاورین ازدواج جای بزرگ ترهای فامیل 
و تحقیقات محلی را گرفته اند. ازدواج مدرن دامنه بسیار گسترده ای 
پیدا کرده و حدود و چارچوب آن بسیار متفاوت و متغیر شده است؛ از 
آشنایی دختر و پسرها در مهمانی ها، محل کار، گردشگاه ها، مسافرت ها 
و محافل دوستانه گرفته تا ارتباطات دنیای مجازی و سایت های 
دوستیابی توسعه یافته است. این نوع آشنایی ها و پسند کردن ها در 
مواردی منجر به ازدواجی موفق و همراه با خوشبختی می شود. زمانی 
نیز تبدیل به ازدواج سفید و زندگی مشترک بدون رعایت قوانین و 
آیین های مرسوم می شود. برای بررسی کمی دقیق تر این موضوع به 
آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نگاه می کنیم که جمعیت 
کشور را 8۴میلیون و۷۰۰ هزار نفر اعالم کرده است. آمارهای این مرکز 
تعداد ازدواج ها گذشته را صعودی نشان می دهد؛ به طوری که در سال 
۱۳8۹به عدد8۹۱ هزار مورد رسیده است و از آن پس آمار ازدواج ها 
نز ولی شده و در سال ۱۳۹8به ۵۱۹۰۰۰ مورد کاهش یافته که رقمی 
نگران کننده است و نیازمند تجزیه و تحلیل جامع برای علت یابی و ارائه 
راهکار است. متاسفانه در این سال ها وقوع طالق هم رشد داشته و در 
سال ۱۳۹۵ به ۱8۱۰۰۰مورد رسیده است؛ سپس نزولی شده تا اینکه 
در سال ۱۳۹8به تعداد ۱۷۱۰۰۰مورد کاهش یافته، که در مقایسه با 
رشد جمعیت و تعداد ازدواج های انجام شده نیز نگران کننده و نیازمند 
بررسی های کارشناسانه است. باال رفتن سن ازدواج در این سال ها 
وکاهش فرزندآوری و رشد طالق و بررسی علل و عوامل آن موضوعی 
است که باید توسط اندیشمندان حوزه اجتماعی مورد ارزیابی و ارائه 
راه حل مناسب قرار گیرد. اینکه چه تعداد از طالق های واقع شده 
مربوط به ازدواج های سنتی یا مدرن است مشخص نیست و نمی تواند 
به نتیجه گیری خاصی منجر شود. با این وجود معموال ازدواج های 
سنتی بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی خانواده ها قرار می گیرند وکمتر 
با چالشی مواجه می شوند. در این راستا اگر هم موضوعی پیش  آید 
سازوکارهای مقابله با آن از قبل تعریف شده است و با اصالح ذات البین 
قابل حل وفصل است. در حالی که در ازدواج های مدرن خانواده ها 
امکان بسیار کمی برای مداخله دارند؛ زیرا کمتر در جریان مراودات 
 زوجین و بروز اختالفات قرار می گیرند. آزادی رفت وآمدها و ارتباطات 
و دادوستدها و تنوع انتظارات زوجین از یکدیگر می تواند عاملی برای 
از دست رفتن انسجام ساختار این نوع خانواده ها باشد. بدیهی است 
باگذشت زمان ازدواج هایی هم که به سبک مدرن هستند، قاعده مند 
خواهد شد و اصول خود را پیدا خواهند کرد زیرا به نظر می رسد این 

راه، مسیری بدون بازگشت است.

تشکیل  جلسه ای با حضور آقای رئــیسی، رئیس جمهــور 
منتخب و وزیر بهداشت و دیگر دست اندرکاران ستاد ملی 
کرونا در جهت تسهیل واکسیناسیون و هم و غمی که در جهت 
واکسینه سراسری صورت می گیرد، خبر خوبی است و از این 
بابت باید از رئیس جمهور منتخب تشکر کرد. بی تعارف در 
مورد گسترش ویروس کرونا از ابتدا با برنامه منسجم و منظمی 
روبه رو نبوده ایم. در ابتدا با کتمان ورود ویروس کرونا به کشور 
روبه رو شدیم و بعد از آنکه این ویروس گسترش پیدا کرد دچار 
بی برنامگی در جلوگیری از گسترش ویروس بوده و هستیم. 
اینکه در کشور موج پنجم گسترش ویروس را مقامات مسئول 
اعالن می کنند، درواقع شکست برنامه های ستاد ملی مبارزه 
با کرونا است. موج اول کی تمام شد که وارد فاز دوم و فازهای 
بعدی و امواج بعدی شده ایم؟ باید کف گسترش بیماری در 
حدی باشد که از آبی شدن شهرهای کشور باخبر باشیم. 
مناسبت های مختلف در کشور ما بیش از دیگر کشورهاست. در 
این یک سال و چندماهی که دچار ویروس کرونا هستیم، با دو 
انتخابات نیز روبه رو بوده ایم؛ انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و ریاست جمهوری. اگر نیم نگاهی به وضعیت گسترش کرونا 
بعد از هر یک از این انتخابات ها بیندازیم، متوجه می شویم، 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت برنامه منسجمی 
برای تعیین فاصله اجتماعی نداشته اند. همه کشورها در این 

دوره انتخابات داشته اند. نمی شود امور سیاسی کشور را معطل 
گذاشت. دوره ریاست جمهوری و مجلس زمان خاص خود را 
دارد و بالطبع باید در موعد معینی انتخابات برگزار شود؛ اما باید 
فاصله اجتماعی نیز رعایت بشود. درمورد مناسبت های ملی 
و مذهبی می شود از مردم درخواست کرد با توجه به گسترش 
ویروس کرونا حداقل در این زمان از اجرای مناسبت های 
ملی و مذهبی خودداری کنند. حج که یکی از ارکان دین 
اسالم است دو سال برگزار نشد یا راهپیمایی اربعین که در 
سال های گذشته به نوعی حرکت ملی- مذهبی تبدیل شده 
بود، مسئوالن راه عاقالنه ای در پیش گرفتند و برگزار نشد 
اما تا اندازه ای نتوانستیم مانع از اجرای دیگر مناسبت ها 
شویم. هم اکنون اخباری شنیده می شود مبنی بر اینکه همه 
مناسبت های ماه محرم برگزار خواهد شد. اگر این اتفاق 
بیفتد و هیات های مذهبی به صورت گسترده فعال شوند، 
خروجی آن موج های دیگری خواهد بود. ظاهرا مسئوالن 
وزارت بهداشت در این مدت خسته شده اند؛ چراکه از ادبیاتی 
که به کار می برند، خستگی می بارد. سخنگوی سازمان غذا و 
دارو از واژه ای استفاده می کند که در جامعه مورد تمسخر قرار 
می گیرد. وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی از واژه ای 
استفاده می کند که در حالت عادی هم از بیانش شرم داریم و 
این خستگی ظاهرا به دیگر مسئوالن هم سرایت کرده است. 
از رئیس جمهور منتخب با توجه به وضعی که در کشور حاکم 
است، تشکر می کنیم که دوره انتقالی از وزارت بهداشت 

دولت های یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم را...
ادامه صفحه 6

آن هایی که به دنبال تشکیل دولت در سایه بودند، حال 
دولت در عمل دارند؛ بنابراین ضرورت تشکیل دولت در سایه 
از بین می رود. دولت سایه برای نقد عملکرد دولت مستقر 
تشکیل می شود و اصوال پایش برای آن است که در مبارزه و 
رقابت، ضعف ها را پررنگ کند و آن ها را مورد استفاده سیاسی 
قرار دهد که این امور در خصوص آقای رئیسی صدق نمی کند. 
جریان رقیب آقای رئیسی اساسا ابزاری ندارد که دولت در 
سایه داشته باشد، پس رئیسی این شانس را دارد که دولت 
در سایه نداشته باشد و برهمین اساس پایش و نظارتی هم به 
طور مستمر بر عملکرد وی از موضع رقیب صورت نمی گیرد. 
این برای آقای رئیسی خوشایند، اما برای کشور ناخوشایند 
است. ارزیابی و نقد دائمی از سوی رقیب سبب اصالح متناسب 
و مستمر حزب یا جریانی است که در انتخابات پیروز شده 
است. اگر هیچ نقد و تحلیلی در خصوص عملکرد دولت 
صورت نگیرد، اصالحات هم به کندی رخ می دهد یا اصال 
رخ نمی دهد؛ بنابراین آقای رئیسی باید یک دولت در سایه 
را تشویق کند تا در اپوزیسیون تشکیل شود، حتی اگر در 
اپوزیسیون امکان تشکیل آن نیست. آقای رئیسی با حمایت 
تمام قد حامیان لشکری و کشوری خود از جریان راست سر 
کار آمده است. نمی توان انکار کرد که این هماهنگی می تواند 
سبب هم افزایی در پیشبرد امور دولت شود گرچه ممکن است 

به دلیل عدم پایش و نقد عملکرد، دولت چندان قادر نباشد با 
سرعت اشکاالت را بر طرف و اصالحات را اعمال کند. کشور 
در شرایط بسیار سختی در حوزه های مختلف است. اگر تمام 
ظرفیت های کشوراعم از اصالح طلب، اصولگرا، نیروهای مسلح 
و ظرفیت های سیاسی مستقل دست به دست هم دهند، باز هم 
برای عبور از شرایط کنونی با چالش های جدی مواجه خواهیم 
بود. درست است که آقای رئیسی درخصوص تشکیل کابینه 
تحت فشار گرایشات مختلف جناح اصولگراست، اما شرط 
توفیق وی گوش دادن به حرف همه و در نهایت اقدام در جهت 
آن چیزی است که خود تصمیم می گیرد. حدود ۱۷ میلیون 
نفر و بسیاری از آن ها برای حل مشکالت خود به آقای رئیسی 
رای داده اند. در صورت عدم توفیق این رئیس جمهور منتخب، 
شاهد اعتراضات مردمی خواهیم بود و در این صورت در بین 
خود اصولگرایان شعبه های مختلف و حتی مخالفات علنی 
شکل خواهد گرفت. یک جریان سیاسی در نهایت با تمام این 
مسائل، پایگاه رای خود را به شدت از دست خواهد داد و اتفاقی 
که برای اصالح طلبان افتاد، برای آن ها نیز تکرار می شود. اصوال 
جریان یکدست در میان مدت و بلندمدت حفظ نمی شود و 
حتما به گرایشات مختلف تقسیم خواهند شد؛ گرچه همین 
حاال هم گرایشات مختلفی زیر پوست جناح اصولگرا هستند، 
اما در نتیجه پیروزی، هنوز فضا برای بروز اختالفات و تنش ها 
محیا نشده است. در ادامه اما شاهد این مشکالت -به خصوص 
در صورت بروز ناکارآمدی دولت- خواهیم بود و امکان تشکیل 
دولت در سایه از سوی خود اصولگرایان از جریانات مختلف 

فراهم خواهد شد.

واكسيناسيون سرعت می گيرد؟

اصولگرايان دچار دولت سايه نشوند

نبیالهعشقیثانی
تحلیلگرمسائلاجتماعی

ما در تئوری های اقتصادی برای جهش اقتصادی، که خود رئیس 
دولت سیزدهم از این کلمه استفاده کرده است، نه تئوری کم داریم، 
نه اقتصاددان خوب. اگر هم در این حوزه کمبودی داشته باشیم 
می توانیم نصف قیمت مربی تیم ملی اقتصاددانان های بزرگ دنیا 
را هم دعوت کنیم تا به ما کمک کنند. در حوزه عملی هم مساله 
خیلی سخت نیست. کشورهای نمونه ای مانند کره جنوبی، ترکیه، 
امارات یا چین رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته اند و مدل های 
مختلف اقتصاد را دارند. بنابراین از نظر تجربی و عملی همه چیز 
در اختیارمان است. باید نگاهی به داخل کشورمان بیندازیم. برای 
رشد اقتصادی همه عوامل از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، 
موقعیت استراتژیک و... را داریم، پس اولویت همیشگی این بوده 
و در برنامه های مختلف شش گانه هم ذکر شده بود که ما باید به 
رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم؛ ولی این موضوع هیچ زمانی 
محقق نشده و فقط یک سال در زمان دولت نهم و دهم این اتفاق 
افتاده و به رشد ۶/۷ درصدی رسیده ایم. باید برای رشد اقتصادی 
اولویت بگذاریم، وقتی کلمه رشد اقتصادی یعنی تولید ثروت را 
در نظر بگیریم و اگر هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم در 
عرض، درآمد ملی ما به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی از 
۴۵۰ میلیارد دالر به ۹۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید. اگر این موضوع 
در هر سال تداوم داشته باشد می توانیم جز ۲۰ کشوری باشیم که 
باالی ۲۰۰۰ میلیارد دالر درآمد ملی دارند و این یعنی رفاه و افزایش 
درآمد سرانه بی نظیر. وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم قاعدتا نیاز به 
نیروی انسانی مورد نیاز خواهد بود؛ پس مساله بیکاری حل خواهد 
شد. وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم فضای کسب وکار بهبود 
می یابد. در این راستا باید عواملی که مانع رشد اقتصادی هستند از 
جمله مسائل بانکی و تامین اجتماعی را حل کنیم. هرچه مسائل 
قانونی و اجتماعی کمتر شود و حتی مسائل سیاسی در جهت رشد 
رشد اقتصادی قرار بگیرد وضعیت بهتر خواهد شد. رشد اقتصادی 
نیاز به سرمایه دارد. برای سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز و 
زمینه های مختلف نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. البته مساله 
صرفا مالی نیست؛ چراکه به انتقال تکنولوژی هم نیاز داریم. برای 
اینکه سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و مانند ترکیه بخواهیم 
از بانک جهانی استقراض کنیم تا رشد اقتصادی خودمان را داشته 
باشیم احتیاج به تغییر و تحوالت داریم. اگر اولویت اول را رشد 
اقتصادی قرار بدهیم و بقیه عوامل را در خدمت رشد اقتصادی 
بگذاریم مانند کاری که چین یا ترکیه کرد، می توان به نتایجی رسید 
ولی تا امروز اولویت ما واقعا رشد اقتصادی و تولید ثروت نبوده است. 
اگر این تصمیم را بگیریم که به این سمت حرکت کنیم نقدینگی و 
تورم کنترل و بیکاری کمتر و رفاه عمومی بیشتر خواهد شد. چینی 
که زمانی ۴۰۰ میلیون نفر زیر خط فقر داشته االن تنها ۵۰ میلیون 
نفر فقیر زیرخطر فقر دارد و این مساله از تولید ثروت محقق شده 
است. به نظرم اولویت اول و آخر باید رشد اقتصادی باشد و همه 
عوامل باید روی این موضوع کار کنند. در این رابطه برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی نیازمند تغییر و تحوالتی در کشور هستیم. 
همان طور که گفتم فضای کسب وکار هم باید تغییر کند و امنیت 
سرمایه گذاری ایجاد شود؛ چراکه رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری 
محال است و سرمایه گذاری هم احتیاج به امنیت سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی و برگشت پول و ثبات رویه دارد.

جمشیدعدالتیانشهریاری
عضواتاقبازرگانیایران

رشد اقتصادی؛  اولويت اول و آخر 

 اختصاص جایزه بزرگ هیات داوران 
جشنواره فیلم کن به فیلمساز ایرانی: 

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه2

همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

تشکیل  جلسه ای با حضور آقای رئیسی، رئیس جمهور 
منتخب و وزیر بهداشت و دیگر دست اندرکاران ستاد ملی 
کرونا در جهت تسهیل واکسیناسیون و هم و غمی که در جهت 
واکسینه سراسری صورت می گیرد، خبر خوبی است و از این 
بابت باید از رئیس جمهور منتخب تشکر کرد. بی تعارف در مورد 

گسترش ویروس کرونا ... 

واكسيناسيون سرعت می گيرد؟
نعمتاحمدی

حقوقدان

ازدواج مهمترین رخداد در زندگی هر انسانی است؛ خواه 
ازدواج سنتی باشد یا مدرن. در ازدواج های سنتی خانواده ها 
نقش اصلی را برعهده دارند زیرا این خانواده ها هستند که 
دختری را از بین بستگان و آشنایان انتخاب کرده و به پسرشان 
پیشنهاد می دهند. خانواده ها وقتی فرزندشان موافقت خود را 

اعالم می کند، به طریقی این ....

ازدواج سنتی ومدرن
نبیالهعشقیثانی

تحلیلگرمسائلاجتماعی

همین صفحه

اعتراض برای »آب« به عنوان نخستین نیاز انسانی و 
شهروند، یک حق عمومی مردم است، اما نه با خشونت و 
سوءاستفاده برخی برای رسیدن به اهداف سیاسی. امروز 
بسیاری از مردم استان پنج میلیون نفری خوزستان تشنه 
هستند و مردم بی پناه این استان نیازمند عزم جدی سران 
سه قوه برای رفع مشکالت کمبود آب در این استان اند. در 

این میان....

صدای اعتراض برای آب را بشنويم 

مجیدابهری
آسیبشناس

گزارش »آرمان ملی« از متناقض ترین 
روزهای محیط زیستی و اجتماعی کشور 

 مرگ یک نفر 
 به دلیل خشکسالی،

 6 نفر را آب برد! 
همزمان با اعتراضات خشكسالی یک نفر 
در شادگان کشته شد، 4 نفر با سیل و یک 
نفر با اصابت صاعقه و دو نفر مفقود هستند

 بگومگوی رسانه ای برادران 
»حبیبی«  و »مصطفوی«  

بازشدنپروندهقدیمی
خیانتدرتیمامید

مجیدابهری
آسیبشناس

نعمتاحمدی
حقوقدان

یدا...طاهرنژاد
عضوشورایمرکزیحزبکارگزاران

صفحه 8

صفحه8

صفحه15

 فرهادی بازهم 
»قهرمان« شد

صفحه 16

آرمان ملی: فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی موفق به کسب جایزه بزرگ هیات 
داوران از هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن به طور مشترک با فیلم فنالندی شد و 
جایزه نخل طالی بهترین فیلم نیز به »تیتان« ساخته »ژولیا دوکورنو« رسید.  مراسم 
اختتامیه هفتاد و چهارمین دوره جشنوار کن شامگاه 26 تیر ماه در سالن گرند لومیر 
کاخ جشنواره کن برگزار شد و فیلم »قهرمان« که به نمایندگی از سینمای ایران در 
بخش مسابقه اصلی این رویداد، حضور داشت در نهایت موفق به کسب جایزه بزرگ 

هیات داوران، ارزشمندترین جایزه پس از نخل طال شد. 
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امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
آمریکا در نشست خبری هفتگی 
خود در پاسخ به سوالی درباره روند 
مذاکرات وین و درخواست ایران برای 
تضمین عدم خروج مجدد واشنگتن 
از برجام در دولت های بعدی گفت: 
من نمی دانم که در دولت های بعدی 
چه اتفاقی خواهد افتاد و نمی توانم 
درباره آن نظر بدهم. ما هنوز وارد 
دور هفتم رایزنی ها نشده ایم، اما 
همان طور که وزیر خارجه بلینکن نیز 
گفته است، ما متعهد به تالش برای 
بازگشت متقابل به پایبندی به برجام، 
هم از سوی ایاالت متحده و هم ایران 
هستیم. جالینا پورتر افزود: اگر موفق 
به انجام این کار شویم، قصد داریم با 
استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی 
به عنوان بخشی از رویکردی جامع 
و بر مبنای آن به موضوع هسته ای و 
سایر موارد نگران کننده بپردازیم. وی 
در پاسخ به سوالی درباره ادعای وجود 
برخی اعتراضات علیه قطعی آب و 
برق در چند شهر ایران در اظهاراتی 
مداخله جویانه گفت که واشنگتن از 
دولت ایران می خواهد که از مردم 

خود حمایت کند.

 دغدغه اصالح طلبان
 تنها بقای خودشان نباشد

یک فعال سیاسی اصالح طلب در 
رابطه با خطرات و احتمال جبران پذیری 
»کاهش اقبال عمومی« جامعه نسبت 
به جریان اصالحات، اظهار داشت: 
من فکر می کنم انتخابات درس های 
زیادی برای اصولگرایان، اصالح طلبان 
و برای حاکمیت داشت و پر از درس 
بود. غالمعلی رجایی گفت: رای آقای 
خاتمی در سال ۷۶ همچنان سر است 
و این نشان می دهد ما نسبت به قبل 
عقب گرد داشتیم. اقتدار نظام به حضور 
مردم پای صندوق های رای و مشارکت 
مردم برای پیشبرد مصالح کشور، این 
درسی برای اصالح طلبان و اصولگرایان 
بخش  بدانند  که  است  و حاکمیت 
عمده ای از مردم را از دست داده اند. 
وی افزود: اگر بی اعتمادی به خواست 
مردم ادامه پیدا کند، ممکن است 
کسانی که آمدند و رای باطله دادند 
دیگر پای صندوق های رای نیایند و از 
این هم عقب تر برویم. رجایی بیان کرد: 
اصالح طلبی اگر به هر قیمتی به دنبال 
حفظ بقای خود باشد، خواهیم دید که 
مثل دولت روحانی مشارکتی می شود.  
وی تصریح کرد: مردم حس می کنند 
دغدغه اصالح طلبان تنها بقای خودشان 

است و اهمیتی به مردم نمی دهند.

مهار تورم شرط موفقیت 
دولت آینده است

نماینده شهربابک در مجلس، مهار 
تورم را شرط موفقیت دولت آینده 
عنوان کرد و از رئیس جمهور منتخب 
خواست از افراد خبره، کاربلد و باتجربه 
در کابینه خود استفاده کند. مصطفی 
رضاحسینی قطب آبادی اظهار کرد: در 
عالم سیاست شعار یک چیز است و عمل 
به آن چیز دیگری، آنچه آقای رئیسی 
مطرح کردند طبیعتا متفاوت خواهد بود 
از آنچه به آن عمل می شود. در این دوره 
از انتخابات طیف وسیعی از جریانات 
اصولگرایی دورهم جمع شدند و برای 
ایشان کار کردند؛ آقای قالیباف وارد 
عرصه انتخابات نشد. آقای رئیسی وارد 
این عرصه شدند. از طرفی آقای رئیسی، 
اصالح طلب ها و آقای روحانی را متهم 
به فروپاشی اقتصادی می کنند. برخی 
نزدیکانشان افراد این طیف را ضد انقالب 
و کسانی می دانند که به گفته آنها آب به 
آسیاب دشمن می ریزند. آقای رئیسی 
البته بعد از انتخابات گفت که از جریانات 
مخالف هم استفاده می کنم و با برخی 
از کارشناسان تماس گرفت و سامانه ای 
برای نظردادن مردم نیز طراحی کرد، اما 
در عالم سیاست این اقدامات بیشتر جنبه 

پوپولیستی دارد.

سـرمقــاله

دولت آقای رئیسی با چالش های بسیاری در حوزه های 
مختلف مواجه خواهد بود و این گونه نیست که بگوییم این 
مساله به سادگی قابل جمع و تفریق یا حل کردن است؛ لذا آقای 
رئیسی کار چندان راحتی در پیش ندارد. در ارتباط با سیاست 
خارجی -سیاست  هایی که آمریکا و هم پیمانان اروپایی آنها 
اتخاذ کردند- ایران حتی اگر در چارچوب تعهدات خود در برجام 
نیز عمل کند، آنها بنا دارند که تحریم ها را به عناوین دیگر مثل 
تحریم های تسلیحاتی ، حقوق بشر و... ادامه دهند؛ بنابراین شاید 
بخش جزئی  از تحریم ها برداشته شود، اما بخش کلی تحریم ها 
باقی خواهد ماند. اگر هم قرار باشد که روابط بانکی ایران آزاد نشود 
و ایران نتواند نقل و انتقاالت اعتباری خود را داشته باشد، حتی اگر 
بتواند نفت هم بفروشد، این فروش نفت بی معنا خواهد بود؛ چون 
در مقابل پولی که دریافت نمی کند باید نفت خود را به دیگران 
بدهد تا مشخص شود که اینکه آیا امکان بازگشت این سرمایه 
است یا خیر و چه موقع. طبیعتا از لحاظ سیاست خارجی این 
مشکالت پیش روی دولت قرار دارد و دولت باید با اینها دست و 
پنجه نرم کند. در حوزه سیاست داخلی نیز باتوجه به مسائلی که 
به تامین ارز برای تامین نهاده های دامی و مایحتاج غذایی مردم 
مثل گندم  و علوفه ای که برای دام ها استفاده می شود و بخشی از 
آن هم از خارج وارد می شود در حقیقت تامین و تهیه  همه اینها به 
ارز احتیاج دارد و حتی آن دسته ای هم که خریداری شده در بنادر 
هستند و منتظرند تا تامین منابع شود و در چرخه مصارف کشور 
قرار گیرند. در رابطه با غذای مردم مثل نان با وجود اینکه ۴ ماه از 
سال گذشته و وارد ماه پنجم می شویم صرفا نزدیک چهار میلیون 
تن گندم از کشاورزان خریداری شده و بقیه مایحتاج مردم باید 
از خارج خریداری شود که اگر کمبودی وجود داشته باشد با 
مشکالت جدیدی مواجه خواهیم شد. در ارتباط با وضعیت برق 
و مشکالتی که در تامین برق وجود دارد در حال حاضر واحدهای 
مختلف تولیدی با قطعی برق روبه رو هستند و کارگران ساعاتی 
در کارشان وقفه ایجاد می شود و مردم عادی و مراکز درمانی نیز 
با این مشکل مواجه اند که باید یک تصمیم حساب شده در مورد 
آن گرفته شود. از طرف دیگر کشور با مشکل کمبود آب مواجه 
است که با توجه به بارندگی کم در طول سال صورت گرفته و 
عدم جبران آن، گفته می شود اندازه دو سد امیرکبیر کمبود آب 
نسبت به گذشته داریم که این شرایط سختی را بر دوش دولت 
می گذارد. ازسوی دیگر عدم مشارکت کافی مردم در انتخابات و 
اینکه نزدیک ۵۰ درصد شرکت نکردند، چالش سیاسی داخلی و 
مهمی است که می تواند به سیاست خارجی نیز وصل شود و پیش 
روی دولت قرار دارد که دولت آینده با آن مواجهه است. حال اگر 
دولت آینده می خواهد کشورداری کند، طبیعتا کسانی که کمک 
کردند تا آیت ا... رئیسی رای آورده و به ریاست جمهوری برگزیده 
شود، طبیعتا ناراحت خواهند شد اگر رئیس جمهور منتخب 
بخواهد به آنها کم توجهی کند؛ اما اگر بخواهد توجهش به دوستان 
و نزدیکان خودش باشد و به کشورداری فکر نکند در بخش های 
مختلف اقتصاد آسیب خواهیم دید و مسائل اجتماعی، آموزشی و 
فرهنگی مشکالتی به وجود خواهد آمد. اگر رئیس جمهور منتخب 
نخواهد شایسته ساالری را رعایت کند و صرفا به حامیان خود بها 

دهد، با مشکالت مختلفی مواجه خواهد بود.

دولت رئیسی و چالش های پیش رو 

 انتصاب نمایندگی ولی فقیه
 در جهاد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
در حکمی حجت االسالم ربانی را به نمایندگی 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی منصوب 
کردند. متن حکم رهبر انقالب اسالمی به 
. الرحمن الرحیم  . . این شرح است: بسم ا
جناب حجت االسالم آقای حاج سیدحسن 
ربانی دامت توفیقاته با توجه به پایان یافتن 
ماموریت جناب حجت االسالم تقوی در وزارت 
جهاد کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان، 
جنابعالی را که بحمدا... از سوابق مدیریت 
جهادی و کارآمد برخوردار میباشید به 
نمایندگی در آن وزارت منصوب می کنم. 
شرح وظائف قانونی در احکام مربوطه آمده 
است. امید است با نشاط کاری و ابتکاری که در 
جنابعالی هست حضور جنابعالی به پیشرفت 

مطلوب امور کمک کند.
  والسالم علیكم و رحمةا... 
سّیدعلی خامنه ای 26 تیر 1400

خبر مهم کرونایی سردار فدوی 
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: با تولید 
واکسن کرونا از سوی دانشگاه بقیه ا... پس از 
بی نیازی کشورمان، این واکسن را در اختیار 
مردم دیگر کشورها خواهیم گذاشت. دریادار 
فدوی عنوان کرد: خداوند در قرآن می فرماید 
که همه آسمان ها و زمین را مسخر انسان 
آفریده است و این یعنی اینکه علم، دنیای 
بی انتهایی است که می تواند برای انسان ها 
خیر به همراه داشته باشد. در این زمینه سپاه 
تمام توجه و توان خود را به کار می گیرد تا در 
علم ژنتیک پیشرفت بیشتری داشته باشد؛ 
زیرا خیرات بسیار زیادی به دنبال دارد؛ لذا 
یکی از توجهات ما باید همین موضوع باشد. 
وی با اشاره به تولید واکسن بومی »نورا« 
اضافه کرد: از سوی دیگر، چون عمق بخشی 
خارجی یکی از ماموریت های سپاه است، 
 با تولید واکسن کرونا از سوی دانشگاه 
بقیه ا... )عج(، پس از بی نیازی کشورمان، این 
واکسن را در اختیار مردم مستضعف دیگر 

کشورها خواهیم گذاشت.

پاسخ به اتهام زنی های آمریکا
وزیر امور خارجه در واکنش به اتهام زنی اخیر 
مقامات آمریکایی به ایران در توئیتی به دولت 
آمریکا توصیه کرد به جای چنین نمایش هایی، 
امور خود را مرتب کند. محمد جواد ظریف 
روز جمعه در حساب کاربری توئیتر خود 
نوشت: افراد مسلح وابسته به ایاالت متحده 
نقشه هایی را درون خاک ایاالت متحده 
طراحی می کنند تا رهبران را در هائیتی و 
ونزوئال ترور کنند، آن هم در حالی که دولت 
آمریکا مشغول پوشاندن روابط مجرمانه اش، 
از طریق اتهام زنی به دیگران درخصوص 
یک عملیات به وضوح بچه گانه و مضحک 
ربایش است. وی افزود: قبل از اینکه چنین 
نمایش اتهام زنی راه بیندازید، امورات خود 

را مرتب کنید.

اخـــبار کوتاه

آرمان ملی: رئیس جمهور منتخب 
با بیان اینکه مبارزه با بیماری کرونا باید 
بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، 
گفت: دولت اختصاص اعتبارات و بودجه 
برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت 
قرار می دهد.حجت االسالم والمسلمین 
با  نشستی  در  رئیسی  سید ابراهیم 
مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن 
و واکسیناسیون کرونا ضمن تقدیر از 
کادر درمان و با گرامیداشت یاد شهدای 
مدافع سالمت که فداکارانه در میدان 
مبارزه با بیماری کرونا وارد عمل شده اند، 
اظهار داشت: ورود متخصصان داخلی به 
عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت 
با انواع واکسن خارجی باشد، باعث افتخار 
است. وی افزود: امروز با همت متخصصان 
کشورمان، دانش تولید واکسن کرونا 
بومی شده و باید گسترش یابد و دولت 

هم خود را موظف می داند در این زمینه 
حمایت های الزم و واقعی را انجام دهد. 
دکتر رئیسی حمایت عملی از شرکت ها 
و تولید کنندگان واکسن کرونا را مورد 
تاکید  قرار داد و گفت: نوع حمایت ها 
نباید در حد حرف باشد و دولت سیزدهم 
ضمن دقت و تسریع در صدور مجوزهای 
الزم، اختصاص اعتبارات و بودجه را 
در اولویت قرار می دهد. رئیس جمهور 
منتخب با بیان اینکه اقدامات الزم 
در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید 
بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، 
گفت: بی تردید آنچه تاکنون در زمینه 
واکسیناسیون انجام شده الزم بوده، اما 
قطعا کافی نیست و اعداد و ارقام موجود 
نباید ما را قانع کند. رئیسی خاطرنشان 
کرد: مالک و محور اصلی، تولید داخلی 
واکسن و  حمایت از تالش متخصصان 

ایرانی در این زمینه است که باید به دقت 
و سرعت، مشکالت و موانع موجود در این 
مسیر برطرف شود؛ البته در کنار تولید 
داخل باید خرید واکسن خارجی معتبر 
هم با سرعت پیگیری شود. رئیس جمهور 
منتخب در ادامه  باتاکید بر اهمیت 
واکسیناسیون عمومی و تاثیر آن بر 
زندگی روزمره، معیشت و اقتصاد، گفت: 
آرامش خاطر و مصونیت بخشی مردم 
برای ورود به فصل پاییز و زمستان اهمیت 
ویژه ای دارد؛ لذا باید با استفاده از تمام 
ظرفیت ها زمان واکسیناسیون عمومی 
را کاهش دهیم.رئیس جمهور منتخب 
همچنین با تاکید بر تاثیرات واکسن کرونا 
از لحاظ روحی و روانی و نیز کاهش تلفات 
انسانی، اظهارداشت: باید مبنای کار را بر 
هرچه کمتر شدن تلفات هموطنانمان 
بر اثر ابتالی به کرونا قرار دهیم و در این 

راستا حتی جان یک نفر هم اهمیت دارد؛ 
زیرا خانواده های بسیاری عزادار می شوند. 
وی در ادامه با طرح این سوال که آیا 
آنچه تاکنون انجام شده نهایت استفاده از 
ظرفیت کشور در راستای واکسیناسیون 
و  نیست  اینطور  است، تصریح کرد: 
ظرفیت های زیادی در عرصه تولید و 
واردات وجود دارد که باید فعال شود و 
در این زمینه اختصاص بودجه و انجام 
حمایت الزم از طرف دولت، دارای اولویت 
است.  رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه 
باید نسبت به واکسن تولید داخل، تشویق 
و حمایت های الزم، مالک عمل قرار بگیرد، 
گفت: ضروری است تشویق های ویژه ای 
واکسن  داخلی  تولیدکنندگان  برای 
در نظر گرفته شود و از طرف دیگر باید 
بتوانیم تا قبل از رسیدن فصل سرما کار 

جدی و متفاوتی انجام دهیم.

اعتبار برای واکسیناسیون در اولویت دولت استآیت ا... رئیسی:
  مشوق های ویژه  برای تولیدکنندگان داخلی واکسن 

رئیس جمهور:

10میلیون واکسن کرونا طی دو هفته آینده تزریق  می شود 
 تا پایان دولت به وعده   خود در واکسیناسیون  عمل خواهیم کرد

رئیس جمهور گفت: متاسفانه در حالی 
که فکر می شد شرایط به سمت آرامش 
است، همزمانی با انتخابات از یک طرف 
و مراسم عید فطر و سفرهای تابستانی و 
از آنها مهم تر ورود ویروس هندی -که از 
مرزهای شرقی و جنوبی وارد شد- همه 
دست به دست هم دادند و کار را به مراتب 
سخت تر کردند و در نتیجه امروز با یک 
خیز صعودی ویروس کرونا در سراسر 
کشور مواجه هستیم. اهم اظهارات 

حسن روحانی از این قرار است: 
 به طور متوسط در کشور ۴8 درصد 
به پروتکل ها عمل می شود که این رقم 
پایینی است. توقع این است پروتکل 8۵ 
درصدی و ۹۰ درصدی در کشور عمل 
شود. رعایت پروتکل ها پایین است؛ ورود 
ویروس هندی و فصل تابستان و تشکیل 
اجتماعات و دور همی ها هم که در کنار 
آن باشد و در رستوران ها هم پروتکل ها 
رعایت نشود؛ با این شرایط پیداست چه 
مشکالتی برای مردم به وجود می آید. 
راه حل اصلی برای اینکه از جان مردم 
حفاظت شود، فاصله گرفتن از ویروس 
است. این موضوع همیشه باید به عنوان 
یک دستور مهم مراعات شود. واکسن 
را هر چه بیشتر وارد کنیم، می تواند 
موثر باشد. تاکنون بیش از هفت میلیون 
واکسن تزریق شده و دو میلیون دیگر هم 
توزیع شده است که اینها هم به تدریج 

تزریق خواهد شد.
  در این هفته شش تا  هفت میلیون 
ُدز دیگر وارد کشور می شود. در مرداد ماه 
مقداری از تولید داخلی هم می توانیم 
استفاده کنیم؛ بدین ترتیب در یکی، دو 
هفته  آینده حدود ۱۰میلیون ُدز در دسترس 
داشته و تزریق می کنیم و اگر در اختیار باشد 
تزریق آن هم در ظرف دو، سه هفته می تواند 
انجام شود. متاسفانه در گزارش هایی که داده 
شد، مشاهده می شود که برخی استان ها 
مانند کرمان، مازندران،  هرمزگان،  گلستان 
و سیستان و بلوچستان و حتی تهران در 

زمینه بستری، شرایط مناسبی ندارند و 
تعداد بستری ها رو به افزایش است؛ بنابراین 
برخی استان ها در مسیر خیز هستند که 
باید مراقبت بیشتری کنیم. ویروس کرونا 
در این ۱۷ ماه فشار زیادی بر مردم و جامعه 
وارد کرد. غیر از موضوع سالمت مردم، آثار 
روانی که این ویروس در جامعه داشت، 
چالش ها و خسارت های فراوان اقتصادی 
و فرهنگی وارد کرد. در زمینه معیشت و 
خدمات مردم و در برخی مشاغل مانند 
حمل و نقل و گردشگری و در زمینه ورزشی 

دچار خسارت شدیم.
  در آموزش از شرایط ایده آل فاصله 
گرفتیم؛ گرچه آموزش در فضای مجازی 
بود، اما به هر حال هم در دبستان و 
دبیرستان و دانشگاه مقداری از مساله 
آموزش فاصله گرفتیم. در کنار آن در 
بحث مناسک دینی هم فاصله به وجود 
آمد. متاسفانه در حالی که فکر می شد 
شرایط به سمت آرامش است همزمان 
با انتخابات از یک طرف و مراسم عید 
فطر و سفرهای تابستانی همه دست به 
دست هم داد و از آنها مهم تر ورود ویروس 
هندی بود که از مرزهای شرقی و جنوبی 
وارد شد و کار را به مراتب سخت تر کرد 
و در نتیجه امروز با یک خیز صعودی در 

سراسر کشور مواجه هستیم.
 اساسا حضور طوالنی ویروس در 
بخشی از کشور و انتقال به بخش دیگر 
به طور طبیعی با یک جهش مواجه است. 

ویروس در استانی می ماند و به استان دیگر 
منتقل می شود که خود آن به معنی جهش 
داخلی است. اگر بخواهیم به طور کلی از 
ویروس فاصله بگیریم باید در داخل کشور 
در استان های مختلف از آن جدا شده 
باشیم. ضمن اینکه کشورهای همسایه و 
به طور کلی جهان هم باید شرایط مناسبی 
از نظر عدم شیوع کرونا داشته باشند. ما 
همه تالش خود را انجام می دهیم و مرز 
را کنترل می کنیم تا ویروس جهش یافته 
کمتر وارد شود. همه این کارها در سرعت 
ورود موثر است، اما به هر حال ویروس از 

جایی وارد کشور می شود.
 در استان ها تالش می کنیم که 
سفری انجام نشود، اما با فاصله زمانی 
از استانی به استان دیگر دو مرتبه شاهد 
انتقال ویروس هستیم. همه این تالش ها 
انتشار و شیوع را به تعویق می اندازد، اما 
اصل انتشار و انتقال و حتی جهش را 
متاسفانه در سراسر کشور به صورتی 
شاهد هستیم. ان شاءا... وعده ای که 
به مردم دادیم که تا پایان این دولت 
افراد ۶۵ سال به باال و آنهایی که دارای 
بیماری زمینه ای هستند از واکسن 
استفاده کنند را عملی می کنیم. اکنون 
حتی در برخی از استان ها ۶۰ سال  به باال 
و در برخی از استان ها ۵۰ سال به باال هم 
واکسن زده اند و در برخی از نقاط مرزی و 
جزایر حتی ۱8 سال به باال هم از واکسن 

استفاده می کنند.

 برای موضوع بازگشایی مدارس هم 
امیدواریم شرایطی باشد که در مهرماه 
گشایش صورت گیرد، واکسن را برای 
آموزش وپرورش و معلمان هم مدنظر قرار 
دادند. برای استادان دانشگاه و همچنین 
برای عشایر و گروه هایی که اعالم شده 
نیز از واکسن استفاده خواهد شد. ما به 
وعده مان در واکسیناسیون تا پایان دولت 

عمل می کنیم. 
 در بسیاری از کشورها، بعد از 
واکسیناسیون پروتکل ها را کنار گذاشتند، 
پشیمان شدند و االن دوباره به مردم 
توصیه می کنند از واکسن استفاده کنند 
و از اجتماعات پرهیز  کنند. اگر در آینده 
قادر باشیم تمام مردم را واکسینه کنیم 
کشورهای اطراف ما و منطقه یا حتی در 
جهان کشورهایی باشند که در آنجا کرونا 
باشد، باز هم ممکن است که به کشور ما 
سرایت پیدا کند. مصونیت کافی زمانی 
است که واکسیناسیون در همه کشورها 
انجام بگیرد. به همین دلیل کشورهای 
اروپایی در سطح وسیعی از واکسن استفاده 
کردند، اما چون کشورهای دیگر در اطراف 
آنها یا کشورهای آفریقایی یا کشورهای 
آمریکای التین استفاده نکردند دو مرتبه 
این ویروس جهش یافته وارد این کشورها 
شده است؛ البته شاید مرگ و میر به صورت 
قبل نیست، اما ابتال و اشغال تخت هست و 

مشکالتی به وجود می آورد.
 باید همه توان خود را به کار بگیریم 
که جلوی عادی انگاری کرونا در جامعه 
گرفته شود. مردم بدانند که این ویروس 
و چرخه انتقال و سرایت وجود دارد. 
این بیماری همچنان می تواند برای 
مردم خطرناک باشد بنابراین همه باید 
پروتکل ها را رعایت کنیم. مصونیت از 
این ویروس زمانی است که کل مردم 
جهان بتوانند از واکسن استفاده کنند که 
تا آن زمان فاصله زیادی است و باید برای 
زندگی طوالنی مدت در شرایط کرونایی 

و اجرای همه پروتکل ها آماده باشیم.

رئیس قوه قضائیه:

قوهقضائیهبامظاهرفساددرهمهحوزههابرخوردمیکند
رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم 
انقالب با مسائل متفاوت از دهه های گذشته مواجه 
هستیم، یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور 
عنوان کرد. غالمحسین محسنی اژه ای گفت: بسیاری 
از کسانی که قبل از انقالب را دیده بودند، اکنون در 
قید حیات نیستند و نسلی کامال جدید با خواسته ها 
و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه 
روحانیت به عنوان پرچمداران اصلی انقالب وظیفه 
دارند مسائل اسالم را با زبان جدید برای آنها تبیین 
کنند. وی افزود: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد 
شده، ناشی از گسترش فناوری های نوین و پیدایش 
فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی 
ما سایه افکنده و نیازمند نگاه، قوانین و مقررات و 
آموزش متناسب برای مواجه با این انقالب هستیم. 
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: مقام معظم رهبری در 
سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره 
به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و 
طراحی نحوه مواجهه  با آن تأکید داشتند و ریاست این 

شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین 
زیرساخت ها و نرم افزارها و تولید محتوا در 
این حوزه مهم جدی گرفته شود. وی ادامه 
داد: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که 
دشمن می خواهد از طریق مسائل فرهنگی 

و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در 
کنار اقدامات نظامی به این اقدامات 

امید بسته است.  محسنی اژه  ای 
اضافه کرد: گاهی اوقات ضرر و 
زیان فساد سیاسی به مراتب 
بیشتر از فساد اقتصادی است 
و یا با برخی مفاسد فرهنگی 

مواجه هستیم که خود زمینه ساز فساد اقتصادی و 
به مراتب خطرناک تر از این نوع فساد هستند. وی 
بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری الزم 
و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد 
توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این 
مسأله را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی ها و چندگانگی ها 
در برخورد با مسائل و پدیده ها، گفت: اگر نتوانیم این 
پراکندگی ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما 
کاریکاتوری می شود که بخشی متورم و بخش دیگر 
کوچک تر می شود و کارایی الزم را نخواهد داشت. 
محسنی اژه  ای افزود: باید در کنار مبارزه با کسانی که 
با قانون گریزی و برنامه ریزی و به طور سازمان یافته 
مرتکب فساد می شوند راه های فساد را ببندیم تا زمینه 
سرمایه گذاری سالم در کشور فراهم شود.  وی افزود: 
گاهی با برخی افراد مواجه می شویم که نمی دانند 
بانک ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه ای دادند 
یا چه تصمیم گرفتند و نمی توانند آنچه تعهد کرده اند 
عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می شوند. 
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: در کنار این افراد ما 
درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم 
که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می شوند 
و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت 
کردند اما در جای خود صرف نکرده اند به 
گونه ای دیگر عمل کنیم. محسنی اژه ای با 
اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: 
قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از 
وقوع جرم پیشگیری کند و یکی 
از عوامل بروز جرم کم کاری ها 
در دیگر حوزه هاست که منجر 
به معضالتی چون بیکاری 

می شود. وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید 
هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مساله دار 
می شوند و گرایش پیدا می کنند یا گرفتار معضالت 
اجتماعی همچون اعتیاد، طالق و افکار انحرافی 
می شوند. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه  ای  
تصریح کرد: قوای سه گانه وظایفی برای پیشگیری 
از وقوع جرم دارند که باید به طور همه جانبه انجام 
شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه بخش 
نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه ابراز داشت: امروز 
شاهد نفوذ دشمن و توطئه های آنها هستیم و اگر 
بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله 
این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و 
باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.  
وی  خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری 
عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است 
که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و 
از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد 
و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید 
رعایت شود. محسنی اژه ای با اشاره به اهمیت مسائل 
فرهنگی گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف 
خود را پیگیری می کند و می خواهد الگوی نامناسبی 
به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست 
و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. 
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده ها 
صرفا به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه 
و از اقدامات فرهنگی غفلت کنیم، نمی توان این نوع 
مسائل را حل کرد. وی  اظهار کرد: اگر می خواهیم 
عدالت اجرا شود باید افراد عادل، حلیم، توانا و شجاع 
در تصمیم گیری ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر 
کسی فاقد یکی از این ویژگی ها باشد، اجرای عدالت 

از او ساخته نیست.

 متعهد به بازگشت متقابل 
به برجام هستیم

صدای اعتراض برای آب را بشنویم 
ادامه از صفحه اول /  اما سوال اینجاست که 
با وجود این رودخانه ها، چرا باید ۷۰۰روستای 
این استان با تانکر آب رسانی شوند؟ پاسخ 
به مناطق دیگر  انتقال آب است که  در 
منتقل می شود و کشاورزی در این استان 
به شدت ناپایدار است. مدیران نیز توجه ای 
به این موضوعات ندارند و آبفای این استان 
نیز بودجه هایی که باید برای مصارف آبی و 
زیربنایی روستاها هزینه شود، معلوم نیست 
در کجا هزینه می  کند. هنوز کسی از سرنوشت 
یا اطالع درستی از هزینه کرد ۱۰۹ میلیون 
دالر وام جهانی که  در دولت های نهم و دهم 
در سال 8۳  برای فاضالب خوزستان دریافت 
شد، ندارد و کسی نمی داند این پول دقیقا به 
چه مصرفي رسیده است. عدم شفافیت در 
هزینه کردها و بی توجهی به زیرساخت های آب 
موجب شده که ما در زمستان شاهد سیالب 
و باال آمدن فاضالب باشیم و تابستان ها، 
خشکسالی شدید و تصفیه  خانه شهر اهواز 
و دیگر شهرها، برمدار درست حرکت نکند 
و برای مردم آزار دهنده باشد. همین نبود 
تصفیه خانه باعث شده که میزان آب محدودی 
که در استان وجود دارد، به صورت درست 
اداره و به چرخه باز نگردد. اگر امروز صدها 
معترض در خیابان ها فریاد خشکسالی و طرح 
انتقال آب سر می دهند و یک نفر )بنابراعالم 
فرماندار شادگان( توسط اغتشاش گران کشته  
می شود، همه ما را به یاد حرف های رئیس وقت 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
در سال ۹۶ می اندازد که گفته بود: »بحران آب 
در ایران وارد مقوله امنیتی شده است! « اما 
فارغ از این موضوعات سیاسی، مطالبه آب از 
سوی مردم را مسئوالن باید جدی بگیرند و اگر 
محیط زیست خوزستان نابود شود، دود آن به 
چشم همه کشور خواهد رفت. به عنوان مثال 
اگر چند دشت بزرگ خوزستان، منشاء ریزگرد 
شوند، این ریزگردها تا استان آذربایجان غربی 
و مشهد نیز خواهند رفت و تمام کشاورزی و 
در کل محیط زیست انسانی را دچار اختالل 

خواهد کرد.

دیدگاه

حسین کمالی
دبیرکلحزباسالمیکار

یـــادداشت

در سال های گذشته دو نگاه متفاوت نسبت به برجام در ایران 
و آمریکا وجود داشت و جریاناتی نیز وجود داشتند که مخالف 
جدی برجام هستند. در این میان البی های عربی و صهیونیستی 
با اتکا به همین مخالفان در آمریکا همواره به دنبال ایجاد مانع 
بر سر راه برجام بودند. همین امر سبب شد تا اختالفات جدی 
میان مخالفان و موافقان برجام در کنگره آمریکا به وجود آید. 
در همین راستا یک روز پس از آنکه برخی مقامات ارشد سنا از  
جلسه توجیهی محرمانه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 
بازگشتند که در آن دیدگاه هایی بدبینانه را نسبت به بازگشت 
به توافق هسته ای ایران مطرح کردند. کریس مورفی سناتور 
آمریکایی گفت که این توافق تنها گزینه پایدار کنار آمدن با ایران 
است. او یکی از مهم ترین حامیان بازگشت سریع آمریکا به توافق 
هسته ای و درخواست از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای لغو 
تحریم های اعمال شده دولت دونالد ترامپ علیه ایران در ازای 
پایبندی ایران به توافق در سنای آمریکا بوده است. مورفی مطرح 
کرد که نمی توانم این قضیه را بپذیرم که ما نمی توانیم راهی برای 
بازگشت به این توافق پیدا کنیم. این اقدام مستلزم انتخاب هایی 
سخت برای آمریکا و انتخاب هایی سخت برای ایران خواهد بود، 
اما بدون حضور در این توافق، مسیر رو به جلویی نمی بینم و هنوز 
بر این عقیده ام تنها کاری که می توانیم بکنیم، بازگشت به توافق 
برجام است. در پنج ماه گذشته به صورت جدی موافقان و مخالفان 
برجام به شدت فعال شده اند و دموکرات ها و همین شخص کریس 
مورفی نیز با اتکا به این ادعا که ایران هسته ای می تواند خطرناک 
باشد،  به دنبال این هستند که تا سایر اعضای کنگره را مجاب 
کنند که با ایران به یک توافق برسند. این یک معادله چند وجهی 
است که امروز مورد توجه دموکرات ها قرار گرفته است و آن ها با 
این موضع گیری به نحوی قصد دارند تا خیال خود را از خاورمیانه 
راحت کرده و تمام توان خود را صرف خاوردور کنند؛ زیرا در آن 
منطقه رقبای جدی همچون چین، روسیه و کره شمالی دارند. 
در این میان آنچه سبب شده تا تدکروز مقابل کریس مورفی و 
همفکران او قرار گیرد، این است که آن ها بر این باورند که برجام 
کافی نیست و باید موارد دیگری نیز به برجام اضافه شود تا بتوان 
از آن طریق ایران را به صورت کامل مدیریت کنند. این شکاف در 
کنگره آمریکا کامال جدی است، اما کفه ترازو در حال حاضر به 
نفع دموکرات هاست. باید توجه داشت که این برتری دموکرات ها 
خیلی زیاد نیست و جمهوریخواهان قدرتمندی نیز در کنگره 
حضور دارند که امروز مخالف برجام هستند و این خود یک علت 
جدی بود که بایدن نتوانست با سرعت بیشتری مذاکرات برجامی 
را در وین پیش ببرد. جمهوری خواهان مشخصا نمی توانند امروز 
مانع مذاکرات وین شوند، اما می توانند با سخت گیری های خود، 

به جو بایدن فشار وارد کنند.

کریس مورفی در مقابل تد کروز

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائلبینالملل
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a r m a n m e l i . i r  بررسی »آرمان ملی«
 از دیدگاه فعاالن و کنشگران سیاسی  

دولت رئیسی دولت 
گفت و گــــواحمدی نژاد نشود...

امیرعلی ابوالفتح در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
 سهم آمریکا در وخیم شدن روابط

 با ایران بیشتر است
   ایران در دولت های نهم و دهم در جایگاه متهم قرار داشت 

  ایران نسبت به 10 سال پیش قدرتمندتر شده است

سال ۱۳8۴ بـود که محمود احمدی نژاد 
بــا حمایـــت اصولگرایان توانست بــر مسند 
ریاست جمهوری بنشیند؛ البته احمدی نژاد 
خودش مـی گفت که مستقــل است و ربطی به 
اصولگرایان ندارد. یکی، دو سال قبل هم مجلس 
اصولگرای هفتم روی کار آمده بود؛ مجلسی 
کامال یکدست به ریاست غالمعلی حدادعادل. 
از تصمیم گیــران اصولگرا که او و دوستانش 
توانسته بودند در سایه ردصالحیت های گسترده 
وارد  انتخابات مجلس،  برای  اصالح طلبان 
بهارستان شوند. حاال سال ۱۴۰۰، سیدابراهیم 
رئیسی با حمایت یکپارچه اصولگرایان توانست 
بر مسند ریاست جمهوری بنشیند؛ رئیسی 
هم مانند احمدی نژاد ادعای مستقل بودن 
دارد و معتقد است که وابسته به هیچ جناحی 
نیست که البته با سوابق و گروه های حامی اش 
در تناقض است. یک سال و اندی قبل از این 
هم مجلس اصولگرای یازدهم سر کار آمد؛ 
مجلسی به یکدستی مجلس هفتم که این هم در 
سایه پایین ترین مشارکت مردمی در انتخابات 
مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل 
شد. یکی از وجوه اشتراک دولت های نهم و 
سیزدهم همین ادعای فراجناحی بودن روسای 
آنهاست. دیگر وجه اشتراک، تشابه بسیار نزدیک 
فضای سیاسی کشور با آن دوران است. آن 
زمان دولتی با گفتمان اصالح طلبی به یک 
دولت اصولگرا تحویل شد؛ این بار هم نه دولتی 
اصالح طلب که دولتی اعتدالگرا بر سر کار است و 
قرار است قدرت به دولتی منتقل شود که تماما 

اصولگراست.
 پیش از انتخابات

در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری 
چهره های زیادی در مجلس به حمایت از 
احمدی نژاد برخاستند؛ جمعیت این نمایندگان 
در دور دوم که او مقابل هاشمی  رفسنجانی قرار 
گرفته بود بیشتر هم شد. احمدی نژاد در آن 
انتخابات بر موجی که علیه هاشمی رفسنجانی 
و آنچه اشرافیت می خواندند، سوار شده بود. او و 
کمپین اش برابر هاشمی رفسنجانی یک دو قطبی 
تشکیل داده بودند. سال 8۴ و در مرحله دوم 
اصولگرایان همگی پشت سر احمدی نژاد رفتند 
و اصالح طلبان پشت سر هاشمی رفسنجانی. 
احمدی نژاد از طیف های مختلف اصولگرایی در 
مجلس حمایت می شد و آنها برایش سنگ تمام 
گذاشتند. در جریان انتخابات ۱۴۰۰ هم آرایش 
صحنه شبیه بود ولی نه مو به موی 8۴. ابراهیم 
رئیسی نامزد اصلی جریان اصولگرایان بود؛ 
نامزدهای دیگر اصولگرا هم در میدان بودند که 
آنها برای پوشش و کاور کردن رئیسی آمده بودند 
و لحظات آخر به نفع او کنار کشیدند. از سوی 
دیگر روند رد صالحیت های گسترده نامزدها 
از سوی شورای نگهبان چنان بود که اجازه 
ایجاد هیچ دو قطبی ای را نداد و سنگین ترین 
دو قطبی در انتخابات ۱۴۰۰، دو قطبی میان 
جلیلی و رئیسی بود که برخی می گفتند هرچند 
جلیلی قرار بوده نامزد پوششی باشد ولی نهایتا 
قصد ندارد به نفع رئیسی کنار برود که البته این 
پیش بینی اشتباه از آب درآمد و جلیلی پس از 
ایفای نقش پوششی اش، به سود رئیسی کنار 
رفت. در این انتخابات هم مجلس یازدهم نقش 
زیادی برای رئیسی بازی کرد و برخی حتی 
از مجلس به عنوان ستاد انتخابات رئیسی یاد 
می کنند. مجلس چنان پشت سر رئیسی بود که 
پیش از آغاز روند ثبت نام نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، ۲۲۰ نماینده در نامه ای خطاب 
به رئیسی از او خواستند برای ریاست جمهوری 

نامزد شود.
 هواداری از داخل مجلس

در جریان انتخابات سال 8۴ احمدی نژاد 
از داخل مجلس اقدام به یارگیری کرد. تعداد 
زیادی هوادار دوآتشه احمدی نژاد بودند و بر 
سر او قسم می خوردند. افرادی که یا تنها هوادار 
احمدی نژاد بودند یا برای او در انتخابات ایفای 
نقش کردند. آن روزها هجمه های سنگینی 
علیه هاشمی صورت گرفت و با موج  سواری بر 
آنچه خودشان ساخته بودند هاشمی را داروغه 
نشان دادند و خودشان را رابین هود! امسال هم 
نمایندگان خیلی بیشتری نسبت به 8۴ پشت سر 
نامزد پیروز ایستاده بودند. احتماال دو موضوع 
آنها را مجاب به این کرده بود؛  نخست اینکه با 
توجه به آرایش نامزدها و مواضع اتخاذ شده 
احتمال پیروزی رئیسی بیش از دیگران بوده 
و دوم اینکه مجلس هرچند کامال اصولگراست 
ولی طیف تندروی آن و نزدیک به پایداری نقش 
بیشتری نسبت به مجالس قبل تر از خود دارد. 
قالیباف هم که هیچ گاه به ریاست جمهوری 
نرسید، نهایتا مجاب شد در صورت حضور رئیسی 
وارد انتخابات نشود و از او حمایت کند و بر همان 
صندلی ریاستش بنشیند. در این انتخابات هم 
نمایندگان زیادی به ستاد رئیسی گسیل شدند؛ 
مقامات ارشد ستاد رئیسی شدند و برایش 

تبلیغ کردند.
 از مجلس به دولت

احمدی نژاد برای دولت نهم از مجلس چند 
نفر را انتخاب و وارد کابینه کرد؛ او از مجلس 
همسو برای کابینه اش چند نفر را فراخواند 
و از بهارستان با خودش به پاستور برد. داود 
دانش جعفری نماینده تهران در مجلس بود 
که راهی وزارت اقتصاد شد. او از شهریور 8۴ تا 
سال 8۷ وزیر اقتصاد بود. منوچهر متکی هم که 
نماینده کردکوی در مجلس بود، از شهریور8۴ 
به عنوان وزیر خارجه راهی کابینه احمدی نژاد 
شد تا سال 8۹ که در ماجرای معروفش روی 
هوا عزل شد. سید احمد موسوی نماینده اهواز 
هم شهریور 8۴ با حکم احمدی نژاد به عنوان 
معاونت حقوقی و امور مجلس مشغول به کار 
شد.                                                        ادامه در صفحه 6

گــــزارش

آرمان ملی - علیرضا پورحسین: 
نزدیک به ۲۰۰ سال از نخستین ارتباط 
ایران و آمریکا در عصر قاجار می گذرد و 
این ارتباط در طول ۲۰۰ سال گذشته با 
فراز و نشیب های جدی مواجه بوده تا جایی که در ۴۳ سال 
اخیر عمال به یکی از مهم ترین تقابل های سیاسی در جهان 
بدل شده است؛ تقابلی که برخی آن را قدیمی تر و حتی مربوط 
به دوران پهلوی دوم می دانند. فارغ از تاریخچه این تقابل، 
در هشت سال گذشته اتفاقات دیگری رقم خورد و دستگاه 
دیپلماسی ایران با در دست گرفتن ابتکار عمل نشان داد که 
می توان در عین همراه نشدن با سیاست های آمریکا، رابطه دو 
کشور را به نحوی دیگر ترسیم کرد و حتی علیه این کشور، اروپا 
را که از قدیمی ترین متحدان آمریکاست، با خود همراه کرد. 
اتفاقی کم نظیر که پس از انقالب نمونه آن را نمی توان مشاهده 
کرد که تمامی قدرت های جهان در پشت ایران ایستاده و 
آمریکا صرفا حمایت چند جزیره کوچک را در کنار خود دارد 
و درراستای فعال کردن مکانیسم ماشه شکست می خورد. 
این اتفاقات به ما نشان داده راه دیگری نیز وجود دارد که به 
مراتب می تواند کم هزینه تر برای کشور باشد و منافع بیشتری 
برای ایران در پی داشته باشد؛ مسیری که کیلومترها دورتر 
از تقابل سخت سال های گذشته است و دولت سیزدهم با اتکا 
به آن می تواند وضعیت متفاوتی در روابط دو کشور خلق کند. 
در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت و گویی با 
امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا داشته است 

که در ادامه می خوانید.
 آیا با روی کارآمدن دولت سیزدهم می توان شاهد 
روابطی متفاوت بین ایران و آمریكا نسبت به سال های 

قبل بود؟
تقابل ایران و آمریکا در سال های گذشته به مساله ای فراتر 
از ماهیت دولت ها بدل شده است. این یک موضوع ریشه دار 
است که انبوهی از خصومت ها، دلخوری ها، بدعهدی ها، 
بی اعتمادی ها و خشونت ها را در خود جا داده است. با روی 
کارآمدن هر دولت این سابقه برخوردها پاک نمی شود. نمونه 
بارز آن را می توان در دوران دولت اصالحات مشاهده کرد که 
رئیس جمهور وقت از ادبیاتی کامال متفاوت و بی سابقه ای 
استفاده کرد و عمال خواستار فروریختن دیوار بی اعتمادی 
میان ایران و آمریکا شد. در مقابل این پالس هایی که ایران 
ارسال کرد، به جای اینکه اتفاقات مثبتی رخ دهد و دیوار 
بی اعتمادی فرو ریزد، برعکس این دیوار قطورتر شده و بر 
اختالفات دو کشور افزوده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که 
ایران حسن نیت خود را در جریان ساقط کردن طالبان نشان 
داده بود. همین سابقه به ما می گوید که تغییر دولت در ایران و 
آمریکا خیلی نمی تواند بر روابط دو کشور تاثیرگذار باشد؛ مگر 
اینکه تحوالت بنیادی در نگاه سران دو کشور به وجود آید که 
در حال حاضر دور از انتظار به نظر می رسد. امروز مشکل اصلی 
در تهران نیست، بلکه در آمریکاست و آن ها هستند که بیشتر 
تمایل دارند بین ایران و آمریکا تنش وجود داشته باشد. سهم 
ایاالت متحده آمریکا در وخیم شدن روابط دو کشور به مراتب 
بیشتر از ایران است. در بهترین حالت ممکن امروز باید امیدوار 
بود اختالف هسته ای ایران و آمریکا حل شود و توافقی در این 
زمینه به وجود آید. در سایر موضوعات بعید به نظر می رسد در 

کوتاه مدت شاهد کاهش اختالفات باشیم.
 پس به چه علت دولت آقای روحانی توانسته به 
مراتب بهتر از دولت آقای احمدی نژاد روابط و تنش ها 

با آمریكا را مدیریت کند؟
ایران در دولت های نهم و دهم در جایگاه متهم قرار داشت 
و مظنون به انجام اقدامات خالف صلح و ثبات بودیم. مشخصا 
ایران در دولت یازدهم و دوازدهمٰ با در پیش گرفتن یک روند 
دیپلماتیک بسیار هوشمندانه از جایگاه متهم فاصله گرفته و 
به عنوان شاکی و مدعی شناخته شد و کشورهای جهان نیز 
پذیرفتند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده و در راستای 
ایجاد امنیت گام برداشته است و این آمریکا بوده که در این 
زمینه بدعهدی کرده است. آمریکای مطالبه گر با اقدامات 
دولت یازدهم و دوازدهم تبدیل به یک بدهکار بزرگ شد 
که همه از او انتظار داشتند به تعهدات خود عمل کرده و 
بدهی خود را بپردازد. این از ظرافت عمل دولت و نظام بود 
که منجر به چنین نتیجه ای شد. این یک دستاورد بزرگ 
بود که با تکنیک های مذاکراتی وزارت خارجه به دست آمد و 
البته حمایت حاکمیت را نیز در پشت خود داشت. ایران اگر 
در دولت سیزدهم نیز بتواند همین روند را ادامه دهد مشخصا 
دیگر شرایط سخت دوران دولت نهم و دهم تکرار نمی شود. 
ایران در این عرصه باید مراقب اقدامات خود باشد. ایران اگر به 
گونه ای رفتار کند که جهان بار دیگر علیه ایران یک صدا شود 
این احتمال وجود دارد که به شرایط مشابه آن ها سال  ها مواجه 
شویم. ساختار نظام بین الملل امروز کامال متفاوت با سال 
۲۰۱۰ و سال ۲۰۱۱ است. چین دیگر چین آن سال  ها نیست، 
روسیه، اروپا و سازمان ملل نیز با آن سال  ها تغییر کرده اند و 
واکنشی که آن  ها امروز درقبال ایران از خود نشان می دهند به 
مراتب با آن سال  ها متفاوت است. این تفاوت  ها زمانی خود را 
نشان می دهد که امروز حتی با غنی سازی ۶۰ درصد نیز ذیل 

بند ۷ شورای امنیت نرفته ایم.
 مولفه کنش های ایران در ایجاد این تغییرات تا چه 

میزان موثر بوده است؟
مشخصا تاثیر زیادی داشته است. ایران ۲۰۲۱ با ایران ۲۰۱۰ 
کامال متفاوت است. ایران۲۰۱۰ به مراتب از نظر اقتصادی 
ازایران امروز آسیب پذیرتر بود. ایران در آن برهه زمانی توان 
ایستادگی زیر فشار اقتصادی را مشخصا نداشت و همچنین 
نتوانسته بود به جهان ثابت کند که اقدامات صلح آمیز را در 
دستور کار خود قرار داده است. از نظر اقتصادی نیز ایران 
پخته ترشده است و توانسته تحریم صددرصدی را پشت سر  
بگذارد؛ هر چند نباید فراموش کرد که زندگی مردم سخت شده 
است. از سوی دیگر توانمندی هسته ای ایران نیز ارتقا پیدا کرده 
است و ایران امروز به راحتی می تواند غنی سازی ۹۰ درصد داشته 
باشد. قدرت ایران را زمانی می توان متوجه شد که هر وقت 
اراده می کند، می تواند هواپیمای آمریکایی را هدف قرار دهد 
و هر وقت اراده می کند عین االسد را هدف قرار می دهد. هیچ 
کشوری جرات انجام چنین کارهایی را در مقابل آمریکا ندارد. 
ایران دیگر با تهدید عقب نخواهد نشست و مهم ترین تغییر در 
عرصه بین المللی نیز همین قدرتمندتر شدن ایران است که 
برای رسیدن به این نقطه هزینه های زیادی پرداخت شده است.

آرمان ملی - یاسمین طالقانی: »داب آقای رئیسی این نباشد 
که می خواهیم کارهای دولت های گذشته را محکوم کنیم؛ از همه 
دولت های گذشته اگر وزیر خوب، کارآمد، توانمند و قادر پیدا می کنند، 
استفاده کنند و هیچ دولتی برای آنها خط قرمز نباشد.« این جمالت 
توصیه هایی است که بسیاری از دلسوزان به رئیسی می کنند و تاکید 
دارند به صرف اینکه فالن وزیر کارآمد در دولت اصالحات و روحانی 
حضور داشته، نباید کنار گذاشته شود. اکنون هم محمدرضا باهنر این 
توصیه را به رئیسی می کند. دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین می گوید 
که رئیسی باید از وزرای دولت اصالحات هم استفاده کند و ادامه 
می دهد: » دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، دولت آقای احمدی نژاد، 
باالخره نیروهایی کارآمد بوده اند و در دوره خودشان موفقیت هایی 
داشته اند. از این نیروهای توانمند استفاده شود و البته نیروهای جدید 
هم بیایند و وارد چرخه کار شوند؛ یعنی می خواهم این جمله کلی را 
بگویم که پیشنهاد می کنم که از میان دولت های گذشته هیچ دولتی 
برای آقای رئیسی خط قرمز نباشد. اگر نیروی باصالحیتی پیدا کردند، 
این نگرانی را نداشته باشند که این آقا در فالن دولت بوده است.« 
باهنر ادامه داد: »دولتی بر سر کار می آید و طبیعی است که وزیر را 
عوض می کند. وزیر هم می گوید معاونان را عوض می کنم و معاون 
هم می گوید، مدیران کل را عوض می کنم. مثال در آموزش و پرورش 
مدیرکل می گوید می خواهم رئیس ادارات را عوض کنم، رئیس اداره 
هم می گوید می خواهم مدیر مدرسه را عوض کنم و مدیر مدرسه هم 
می گوید می خواهم فّراش را عوض کنم؛ این که نمی شود. در کشور 
ما حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ پست سیاسی داریم و بقیه سیاسی نیستند؛ 
کارمند هستند و کارشان را می کنند و یکی موفق تر و یکی ناموفق تر 
است؛ بنابر این همین اشکال ایجاد می کند و تا این تعویض ها انجام 

شود، چهار سال تمام می شود. در حالی که ضرورتی ندارد.« وی 
خاطر نشان کرد: »اینکه بگوییم ۳۲ استاندار زمان آقای روحانی به 
درد نمی خورند و هر ۳۲ استاندار باید عوض شوند، ضرورتی ندارد. به 
دولت آقای روحانی حتما ایراداتی وارد هست؛ کما اینکه به دولت آقای 
خاتمی، احمدی نژاد و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم وارد بوده، 
اما نقاط مثبتی هم داشته اند. اگر بگوییم نقاط مثبت نداشته اند، پس 
این همه کار را چه کسی انجام داده است؟ هم ۱۰ مجلس گذشته و 
هم ۱۲ دولت گذشته کمک داده اند و مملکت پیشرفت کرده است.«  
وی گفت: »ما دو دوره دولت هایی داشتیم که زیاد کار می کردند، 
ولی خیلی فکر نمی کردند و بعضی از دولت ها هم بودند که فقط فکر 
می کردند و کار نمی کردند. ما دولتی می خواهیم که هم فکر داشته باشد 
و هم اهل تالش، کار و فعالیت باشد.« باهنر معتقد است: »باید میدان 
را برای جوان ها باز کرد. بعضی از ما آنچنان به پست چسبیده ایم که 
فقط ملک الموت باید مردم را نجات بدهد، نگذاریم به آن نقطه برسد و 

خودمان کار را تحویل بدهیم. البته تجربه ای که داریم این است 
که باید در اتاق فکر استفاده شود.« باهنر در بخش دیگری گفت: 
»مهم این است که رئیس جمهور منتخب خودش را رئیس همه 
مردم بداند و »جمهور« به معنای 8۰ میلیون نفر است. متاسفانه 

برخی تنگ نظری ها در برخی از دولت ها بود که مثال نگاه کنند 
در کدام استان بیشتر رای آورده اند و کدام استان کمتر رای 

آورده اند، کدام شهرستان بیشتر رای آورده اند و کدام 
شهرستان رقیب شان بیشتر رای آورده است. این 

تقسیم بندی ها خیلی تنگ نظری است.
 توصیه یک اصالح طلب به رئیسی

علی  محمد نمازی عضو شــورای مرکزی حزب 

کارگزاران هم گفته است: » اگر رئیسی به شعار فراجناحی واقعا پایبند 
است، باید از مدیران با تجربه و متخصص استفاده کند که اصولگرایان 
در این زمینه دست پری ندارند، زیرا کمتر در امور اجرایی بوده اند؛ 
بنابراین باید به سمت انتخاب وزرای موفق دولت های خاتمی، 
احمدی نژاد و روحانی برود. البته در این بین هماهنگ کردن این وزرا 
کار شخص رئیس جمهور است. وزرا از هر طیف و جناحی باشند نیاز 
به یک هماهنگ کننده قوی دارند تا بتوانند در کنار هم کار کنند و این 
مسئولیت شخص رئیس جمهور است که آنها را در کنار هم هماهنگ 
کند و به اصطالح جوش دهد.« وی ادامه داد: » دوره افراطی گری و 
شعاری عملی کردن سپری شده است امروزه همه دلسوزان کشور که 
تخصص و سابقه اجرایی دارند، دنبال خدمت به مردم هستند اگر رئیسی 
قوی ترین افراد را صرفنظر از حزب و جناح انتخاب کند و مجلس شورای 

اسالمی هم همکاری کند، کابینه قوی تشکیل می شود.«
 دولت آماده تعامل با دولت

اکنون دولت روحانی درصدد تعامل حداکثری با دولت رئیسی 
است چنانکه وزرا یک به یک به دیدار رئیسی می روند. رئیس 
دفتر رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره کرد  و گفته است: 
»رئیس جمهوری و وزرا هیچ کدام نمی خواهند هیچ وزیر یا فردی را 
به دولت منتخب تحمیل کنند. معتقدیم کسی حق فشار و فضاسازی 
ندارد و رئیس جمهوری منتخب باید با آزادی کامل همکاران و هر 
فردی را که به او اطمینان دارد، انتخاب کند.« محمود واعظی 
ادامه داد: »رئیس جمهوری دستور داده است انتقال قدرت 
آرام داشته باشیم و از طرف دیگر همه اطالعات خود را در 
اختیار آقای رئیسی قرار دهیم. می خواهیم طوری عمل کنیم 
وقتی رئیس جمهوری منتخب، دولت را تحویل گرفت به اندازه 
ما اطالعات داشته باشد.« واعظی اشاره ای به هشت سال 
پیش کرد و طعنه ای به دولت محمود احمدی نژاد 
زد: »می خواهیم همکاری داشته باشیم، چون 
سال ۹۲ کسی با ما همکاری نکرد و ما خود 
دنبال این وزیر و آن وزیر می رفتیم و اطالعات 

می گرفتیم.«

آرمان ملی- حمید شجاعی: اصالح طلبان 
حداقل چهار سال از عرصه قدرت اجرایی و 
عملیاتی کشور به دور هستند و به نظر بسیاری 
از کارشناسان این بهترین فرصت برای نوعی 
آسیب شناسی در جریان اصالحات است که از 
سویی یک بازنگری در خود و نقد درون جریانی 
داشته باشد تا بتوانند گفتمانی بالنده، پویا و این 
زمانی داشته باشند و از سوی دیگر با بازگشت به 
جامعه و شیفت کردن از اصالح طلبی قدرت محور 
به اصالح طلبی جامعه محور اعتماد عمومی و 
سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازگردانند. 
نکته مهم اینکه اصالح  طلبان محتوم به این 
سرنوشت هستند و اگر چنین نکنند پس از 
چندی به طور کامل از عرصه سیاست فعال و 
عمل ایران کنار گذاشته شده  و به فراموشی 
سپرده خواهند شد. لذا برای تغییر، امروز بهتر 

از فرداست. 
  بازگشت به سوی مردم 

برخی بر این عقیده اند که انتخابات ۱۴۰۰ 
میخ آخری بود که بر تابوت اصالحات نشست و 
کال آنها را از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشت. 
نکته ای که چهر ه هایی همچون صادق زیبا کالم 
یا در قالب دیگری سعید حجاریان مطرح 
می کنند. با این حال آنچه مسلم است اینکه 
شکاف ایجاد شده میان اصالح طلبان و جامعه 
امر انکار پذیری نیست و نمی توان آن را به مسائل 
دیگر ارتباط داد؛ چراکه اساسا این اصالح طلبان 
بودند که طی هشت سال گذشته نتوانستند 
آن طور که باید و شاید خود را به مردم نشان 
دهند، ثابت کنند و برای فرآیندهای پیش رو 
با خود همراه سازند. مسائلی چون عملکرد 
نه چندان موفق فراکسیون امید در مجلس 
دهم، عملکرد انتقاد آمیز دولت حسن روحانی 

و نوع سمت گیری های اصالح  طلبان در خصوص 
اتفاقات و مسائل رخ داده طی چند سال اخیر 
باعث شد تا مردم دیگر مثل سابق اصالح طلبان 
را باور نداشته  و صدای خود ندانند. به قول 
عده ای مردم دیگر اصالح طلبان را جریانی 
برای استیفای حقوق ملت که درصدد تالش 
برای حفظ و باقی خود می دانند. لذا از همین 
روست که بر خالف دفعات گذشته در انتخابات 
۱۴۰۰ دعوت آنها را نپذیرفته و پای صندوق 
رای نیامدند. البته برخی بر این باورند که این 
بی اعتمادی  و نا امیدی مردم نه تنها نسبت به 
اصالح طلبان بلکه بیشتر نسبت به روندهای 
موجود در جامعه و سیاست هاست و راه حل آن 
نیز نوعی بازنگری در این سیاست ها و نگرش ها 
است. قدر مسلم اصالح طلبان اگر می خواهند 
همچنان گفتمان غالب و جریان سیاسی برتر 
جامعه باشند و به بیان دیگر حرف شان تاثیر گذار 
باشد، باید به هر نحوی که شده اعتماد عمومی 
و سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازگردانند؛ 
چرا که اگر نتوانند در اجرای این مهم موفق 
شوند پس از چند سال به حاشیه سیاست عملی 
ایران رفته و کم کم حذف خواهند شد؛ چنانکه 
برخی احزاب همچون نهضت آزادی یا... به مرور 
زمان در نگاه مردم حذف شدند. آنچه که مسلم 
است اصالح طلبان باید در نوع رویکردهای خود 
تغییرات بسیاری حاصل کرده  و برای مدتی 
از اصالح طلبی قدرت محور به اصالح طلبی 
جامعه محور عزیمت کنند تا جامعه به این باور 
برسد که جریان اصالحات جامعه محور است و 
خود را با مردم تعریف می کند. اگر اینگونه باشد 
اصالح  طلبان باید نو به نو درخصوص اتفاقات 
جامعه و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
مواضع شان را با نگاه جامعه محور و مردم مدارانه 

مطرح کنند و اصل و پایه را مردم قرار دهند. در 
نتیجه اینگونه می توانند در درازمدت اعتماد 
جامعه را بازیابی کرده و در عرصه قدرت نیز 

حضور یافته و موفقیت حاصل کنند.
 آلترناتیوی برای اصالحات نمی شناسم 
یک چهره سیاسی اصالح طلب در خصوص 
آلترناتیو اصالح طلبی و جایگزین آن برای تکیه 
ملت اظهار داشت: مادام که یک گفتمان قادر به 
پاسخگویی به مبرم ترین نیازهای جامعه باشد و 
در حل مشکالت و رفع موانع کارآمد و راهگشا 
باشد، به حیات خود ادامه می دهد. محسن 
آرمین گفت: حال اگر گفتمان رقیبی پا به 
عرصه بگذارد و به نیازهای اساسی تر و مبنایی تر 
بپردازد و در راهگشایی و ارائه طریق، توانمندتر 
و کارآمد تر عمل کند، خواه ناخواه گفتمان اول 
را از میدان به در و طرفداران بیشتری جذب 
خواهد کرد. در حال حاضر من گفتمان رقیبی و 
آلترناتیوی که دارای چنین توانمندی و کارآمدی 
باشد برای اصالحات نمی شناسم. وی افزود: 
البته گفتمان اصالح طلبی به تعریفی که تاکنون 
محور فعالیت اصالح طلبان بوده است نیز نشان 
داده که توان حل مشکالت را ندارد و نمی تواند 
پاسخگوی نیازها و ضرورت های این مرحله از 
مبارزات سیاسی و  اجتماعی ملت ایران باشد؛ 
بنابراین این گفتمان باید مورد تجدیدنظر و 
بازنگری قرار گیرد و متناسب با نیازها، این 
مرحله از تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور به 
روز شود. عضو حزب توسعه ملی بیان کرد: کف 
خیابان راه حل نیست، بلکه معضالت و مشکالت 
را پیچیده تر، آزادی  ها را محدودتر می کند 
و هزینه هایی فراتر از ظرفیت های جامعه به 
جامعه تحمیل می کند. وی افزود: درباره چند 
و چون بازنگری در گفتمان اصالحات به مثابه 

کم هزینه ترین و کارآمدترین گفتمان ها نسبت 
به گفتمان های رقیب نیازمند این هستیم که 
کامال مسئوالنه و از موضع التزام به مصالح ملی 
و منافع جامعه به تفکر و گفت و گو بپردازیم. 
آرمین در خصوص نسخه اصالح طلبان برای 
بازگشت به جامعه گفت: اصالح طلبان از جامعه 
عبور نکرده اند که به آن بازگردند. آنچه رخ داده 
است بی اعتمادی جامعه به اصالح طلبان است. 
این بی اعتمادی البته بیش از آن که ناشی از 
بدبینی و قضاوت های منفی درباره اصالح طلبان 
باشد، نتیجه ناامیدی و بی اعتمادی نسبت به 

نظام است. 
 بازتولید گفتمان متناسب با نیاز امروز

محسن آرمین بیان کرد: فراموشی صندوق 
رای با ماهیت اصالح طلبی ناسازگار است، اما 
اصالح طلبان قدرت و اهرمی جز جامعه و افکار 
عمومی ندارند؛ لذا نقطه عزیمت اصالح طلبان 
باید جامعه باشد و از جامعه به صندوق رای 
بنگرند نه برعکس. معنای این سخن آن است که 
اصالح طلبان باید با بازنگری در گفتمان خود و 
نوسازی آن و ارتباط عمیق تر و وسیع تر با جامعه 
بکوشند و اعتماد از دست رفته جامعه را نسبت به 
کارآمدی و توانمندی خود در بهبود شرایط قانع 
کنند. نماینده مجلس ششم در خصوص اصالح 
اصالحات اذعان کرد: مادام که اصالح طلبان 
نتوانند رای و حمایت اجتماعی خود را به قدرت 
تبدیل کنند، قادر به اصالح امور و تحقق اهداف 
اصالح طلبانه نخواهند بود؛ بنابراین نخستین و 
مبرم ترین اقدام اصالح طلبان در شرایط کنونی 
بازنگری و بازتولید گفتمان اصالح طلبی بر اساس 
تجارب گذشته و متناسب با شرایط کنونی است. 
وی افزود: آن ها برای جلب اعتماد از دست 
رفته مردم نسبت به خود باید به جامعه ثابت 
کنند که هم از توان الزم برای اصالح و تحقق 
اهداف اصالحی خود برخوردارند و هم اراده 
الزم برای این کار را دارند. گرچه جامعه بیشتر 
در توان اصالح طلبان در تحقق اهداف خود 
بی اعتماد است تا به عزم و اراده آن ها. عضو حزب 
توسعه ملی ابراز داشت: ارتباط قوی تر احزاب 
اصالح طلب با اقشار مختلف جامعه، سازماندهی 
قوی تر حزبی و تشکیالتی، دفاع و حمایت صریح 
از مطالبات و حقوق قانونی اقشار مختلف جامعه، 
نقد صریح و شفاف قدرت و آگاهی بخشی جامعه، 
تدوین برنامه های عملی و کارآمد برای حل 
مشکالت و معضالت کشور و توجیه افکار عمومی 
نسبت به آن ها از جمله اقداماتی است که افکار 
عمومی برای بازسازی پایگاه اجتماعی خود و 
قانع کردن حاکمیت به پذیرش اصالح طلبان 
به عنوان نماینده واقعی بخش مهمی از جامعه 

الزم و ضروری است.

خطقرمزشماناکارآمديباشد؛نهدولتهايپیشینتوصیه  اصولگرایان  و اصالح طلبان به رئیسی  
    محمد رضا باهنر: آنچنان به پست چسبیده ایم که فقط ملک الموت باید مردم را نجات دهد

 مصطفی میرسلیم نماینده تهران نوشت: در تاریخ ۱۴ تیرماه 
جاری آتش سوزی بسیار گسترده ای انبارهای سازمان اموال 
تملیکی را طعمه خود می کند. عمدی بودن این حریق مورد 
سوال است. در این آتش سوزی اموال هنگفتی دچار حریق شده 
از جمله انواع خودروهای تجملی، انواع لوازم جانبی و الستیک 
خودرو، انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی و گوشی همراه و 
چاپگر، مقادیر بسیار زیادی دارو و مکمل ها و تجهیزات درمانی و 
پزشکی، مقادیر زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنی های مختلف، 
بسیاری از اموال که به عنوان اجناس قاچاق و توقیفی در تملک 
سازمان بوده تا تعیین تکلیف شود و به فروش برسد. آیا برای از 
بین بردن رد پای دزدی و خیانت به مردم، برنامه ریزی دقیق و 
بی نقصی در ورای این آتش سوزی نیست؟ چرا پس از هشت 
سال در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم باید این انبارها 
طعمه حریق شوند؟ شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی چه 
اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از این آتش سوزی خیانت آمیز 

کرده اند؟

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برجام، FATF  و کمبود 
منابع از چالش های اصلی رئیس جمهور بعدی خواهد 
بود. جواد امام با بیان اینکه مشکالت اصلی دولت روحانی 
پیش روی رئیسی هم خواهد بود، اظهار کرد: اگر این مشکالت 
حل نشود، کشور به مشکل بر می خورد؛ زیرا اگر برجام احیا 
نشود کمبود منابع در کشور مشکالت جدی درست خواهد 
کرد. وی با  اشاره به برخی مشکالت کشور از جمله وضعیت 
معیشتی جامعه، وضعیت اشتغال، اعتراضات کارگری و 
کمبود برق خاطر نشان کرد: به علت گرمای هوا و تولید 
۱۰ درصد رمز ارزهای جهان در ایران و نبود زیرساخت کافی 
برای آن، شاهد قطعی برق مصرفی منازل هستیم. تحریم ها 
هم به صنعت برق فشار آورده و با کمبود سرمایه گذاری در 
این زمینه مواجه ایم. این مشکالت پیش روی دولت سیزدهم 
هم خواهد بود و باید فکری به حال آن کرد. رئیسی باید با 
دنیا تعامل داشته باشد تا منابع الزم برای سرمایه گذاری وارد 

کشور شود.

    
آیا آتش سوزی انبارهای 

تملیکی عمدی بوده است؟
 رئیسی باید با دنیا
 تعامل داشته باشد

»آرمان ملی« از لزوم بازگشت اصالح طلبی به اصل خود گزارش می کند
 عزیمت از    

 اصالح طلبی قدرت محور

 به جامعه محور 
      محسن آرمین: اصالح طلبان باید خود را به مردم ثابت کنند

وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید: موکلش اقدامات 
قابل توجهی انجام داده و با توجه به اقداماتی که انجام شده 
چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعا موکل مشمول عفو 
خواهد شد. رسول کوهپایه زاده گفت: بر اساس دادنامه قطعی 
صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه موکل وجوه مربوطه 
را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات 
ذیل ماده ۱۱۴قانون مجازات اسالمی که به عفو و بخشودگی 
اشعار دارد، بهره مند می شود؛ لذا همان رای قطعی و مرجعی 
که  مجازات اعدام را برای موکل تعیین کرده است؛ بالفاصله 
پس از این تعیین مجازات به صراحت  در رای خود به عفو 
و بخشودگی که از تاسیسات مهم قانون مجازات اسالمی 
مصرح در ماده  ۱۱۴ قانون مربوطه است، تصریح کرده است 
.کوهپایه زاده در پایان تاکید کرد: از آنجا که دادنامه صادره 
بر این موضوع صراحت دارد و خالی از شک و شبهه است؛ 
با توجه به اقداماتی که انجام شده چنانچه وجوه مربوطه 

مسترد شود قطعا موکل مشمول عفو خواهد شد.

  
بابک زنجانی اقدامات  

قابل توجهی انجام داده 
است
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بازتــاب

خبــر
شبکه برق بدون خاموشی و 

پایدار است
آرمان ملی: مدیرمرکز دیسپاچینگ ملی گفت: 
شبکه برق کشور در شرایط پایداری کامل است و 
هیچ خاموشی وجود ندارد. داودفرخ زاد افزود: در این 
روزها میزان مصرف حدود ۵۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
خواهد بود و به این ترتیب شرایط شبکه عادی و 
پایدار است. وی ادامه داد: همزمان با افزایش دمای 
هوا پیش بینی می شود مصرف برق نیز افزایش یابد. 
مدیرمرکز دیسپاچینگ ملی یادآورشد: براساس این 
پیش بینی انتظار می رود همکاری مردم و صنایع 
تداوم یابد تا بتوان برق مطمئن و پایدار برای همه 
تامین کرد. فرخ زاد اظهارداشت: در ایران هم همانند 
سایر نقاط جهان مشکالتی برای برخی تجهیزات 
شبکه رخ داد که با سرعت نسبت به رفع آن اقدام 
شد. اکنون هیچ نقطه ای از کشور خاموشی ندارد و 

شرایط شبکه کامل پایدار است.

 صرفه جویی ۵ هزارمیلیاردی 
با انرژی  تجدیدپذیر

آرمان ملی: مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی 
و زیست محیطی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق، منابع مالی صرفه جویی شده ناشی از 
انتشار نیافتن آالینده ها از نیروگاه های تجدیدپذیر 
را نزدیک به پنج هزار و ۳۰۰میلیارد ریال برآورد 
کرد. رضا صمدی افزود: برآوردهای انجام شده نشان 
می دهد پارسال برق تولیدی منابع تجدیدپذیر 
نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت 
بوده است که با احتساب هزینه های زیست محیطی 
بر اساس رقم اعالمی سال ۱۳۹۵ معادل ۲ هزار و 
۴۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. به گفته مدیرکل دفتر 
ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی ساتبا، اگر 
 )CPI( رقم یک هزار و ۵۰۰ ریال با نرخ تورم شاخص
به روزرسانی کنیم، به رقم تقــریبی سه هــزار و 
۳۰۰ ریال خواهیم رسید که در این صورت منابع 
مالی صرفه جویی شده ناشی از عدم انتشار آالینده ها 
از نیروگاه های تجدیدپذیر نزدیک به پنــج هــزار و 

۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

 نوسازی و شماره گذاری
۳6۰۰ کامیون 

آرمان ملی: رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اعالم کرد: از سال ۹8 تاکنون و در راستای 
نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه ناوگان کامیون در استان 
۳۶۴۳ دستگاه با سرمــایه گــذاری  لرستان، 
۹۲۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی آماده 
شماره گذاری شده است. داریوش امانی در مراسم  
بهره برداری از چهار طرح حوزه راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شامل نوسازی ناوگان، راه روستایی )ابرار(، 
بازسازی سیل و بهسازی راه ها در استان لرستان 
که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور 
برگزار شد، اظهارکرد: پروژه های سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای در چهار حوزه نوسازی ناوگان، 
راه روستایی)ابرار(، بازسازی سیل و بهسازی راه ها 
با اعتبار ۱۴۲۰۰میلیارد تومان تقدیم مردم می شود 
که ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن در حوزه راهداری است 
درمجموع طی سال گذشته و امسال ۴۰۰۰ کیلومتر 
راه روستایی در قالب طرح ابرار و به صورت امانی با 

امکانات سازمان انجام شده است.

بنــگاه ها
 جهش ۱۱8 درصدی 
سود »فملی« در 99

آرمان ملی: سود شرکت ملی صنایع مس 
ایران در سال گذشته ۱۱8 درصد رشد کرد. 
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس ایران گفت: شرکت ملی صنایع 
مس ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 
۱۳۹۹ مبلغ ۱۳۰۲ ریال به ازای هر سهم سود 
حسابرسی شده محقق کرده که نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته ۱۱8 درصدی رشد داشته 
است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
سود خالص ۱۲ ماهه شرکت اصلی را ۲۶۱8۵ 
میلیارد تومان و سود تلفیقی هر سهــم را 

۱۳۰۹ ریال عنوان کرد.

 آمادگی ایران خودرو 
برای نوسازی تاکسیرانی

آرمــان ملی: مدیرعامل گــروه صنعتــی 
ایران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰۰ 
دستگاه تاکسی آماده واگذاری به اتحادیه 
تاکسیرانی و شهرداری است، برای توسعه و 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی توسط گروه صنعتی 
ایران خودرو اعالم آمادگی کرد. فرشاد مقیمی 
در نشست با مسئوالن ناوگان حمل ونقل عمومی 
ضمن اشاره به اینکه ایران خودرو با وجود همه 
مشکالت و مسائل مرتبط با حوزه تولید به 
واسطه تحریم ها و کرونا، سعی در برداشت 
گام های مهم و تاثیرگذار در توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی برداشت، اظهارکرد: در 
صورتیکه منابع مالی برای ادامه تولید خودروی 
اقتصادی ناوگان تاکسیرانی تامین شود، این 
روند ادامه خواهد داشت. مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو ادامه داد: تولید خودروهای 
ناوگان تاکسیرانی زنجیره تامین خاصی دارند. 
دوگانه سوز  خودروهای  تجهیزات  تامین 
براساس سفارش گذاری بهره بردار و مشتریان 
صورت می گیرد و این آمادگی در زنجیره تامین 
و خطوط تولید ایران خودرو وجود دارد تا با 
افزایش ظرفیت ها، نیاز موجود به ویژه در حوزه 
تاکسیرانی را رفع کند تا امکان ارائه خدمت بهتر 

و با کیفیت تر به مردم فراهم شود.

آرمان ملی: با تداوم افزایش قیمت بلیت هواپیما به رغم 
مخالفت ها و حتی هشدارهای وزیر راه وشهرسازی که در این 
بین به تغییر مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشور نیز منجر 
شد حال سخنگوی این سازمان از تعیین تکلیف قیمت بلیت در 
جلسه شورایعالی هواپیمایی کشور در این هفته خبر داده است. 
در واقع در بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما اگرچه دولت تمام 
تالش خود را به کار گرفت تا پرونده رشد قیمت ها تا پایان دولت 
مسکوت بماند اما به واسطه فشاری که در نتیجه تغییرات نرخ ارز 
و کاهش ظرفیت به ۶۰ درصد در نتیجه شیوع بیماری کرونا به 
ایرالین ها تحمیل می شد با عدم توجه شرکت های هواپیمایی به 
اخطارها که برای تداوم حیات آنها گریزناپذیر بود حال وزارت راه و 
شهرسازی مجبور شده تا نسبت به تعیین تکلیف قیمت بلیت وارد 
عمل شود موضوعی که اگرچه رشد قیمت ها مشکالت بیشتری را 
برای متقاضیان این نوع سفر ایجاد خواهد کرد اما به نظر می رسد 
در صورتیکه دولت قصد دارد تا در این حوزه فشار کمتری به 
مردم وارد شود باید دست در جیب کرده و تفاضل قیمت ها با 
هزینه تمام شده را در قالب یارانه بپردازد. محمدحسن ذیبخش 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه می گوید: 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه شواریعالی هواپیمایی 
کشوری که در همین هفته برگزار خواهد شد، تعیین می شود و 
درخواست ایرالین ها برای افزایش قیمت مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت اما مبنای اصلی تصمیم گیری در این جلسه آنالیز قیمتی 
است که شرکت های هواپیمایی باید ارائه دهند. وی افزود: هر 
احتمالی در این جلسه وجود دارد. ممکن است با بخشی از این 
افزایش قیمت موافقت شود و ممکن است مخالفت کاملی صورت 
گیرد و ایراالین ها مجبور به بازگرداندن قیمت  بلیت هایشان 
شوند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: موضوعات 
دیگری هم مانند تاثیر نوع هواپیما و تایپ پروازی در قیمت بلیت 
هواپیما مطرح شده است که احتمال دارد در جلسه پیش روی 
شورایعالی هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گیرد. ذیبخش 
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از ایرالین ها در 
هفته های اخیر قیمت بلیت پروازهایشان را بدون توجه به قانون و 
نرخ های مصوب کنونی افزایش داده اند، تکلیف آنها چه می شود؟ 
گفت: در این یکماه پرونده این شرکت های هواپیمایی که اتفاقا 
تخلفات کمی هم نداشتند در سازمان تعزیرات حکومتی در حال 
بررسی است اما هم اکنون چند ایرالین  معدود قیمت هایشان 
باالتر از نرخ مصوب است و بقیه شرکت ها نرخ های خود را به 

مصوبه کنونی بازگردانده اند.

 تكلیف قیمت بلیت در شورایعالی هواپیمایی 
مشخص خواهد شد

دو راهی افزایش قیمت یا پرداخت یارانه؟!

آرمان ملی- محمد سیاح: ایران یكی 
از سرزمین های خشک وکم آب در جهان 
است که با تغییرات اقلیمی شدید هم مواجه 
شده و این اتفاق خود به خشكسالی بیشتر 
دامن زده است و این روزها حتی تنش های 
جدی ای را در استان های مختف کشور از 
جمله خوزستان و سیستان وبلوچستان،  
اهواز و سایر استان هایی که در موقعیت 
خشكسالی قرار دارند ایجاد کرده است، 
تنش هایی که حتی کشورهای اطراف ایران 
و مشترک آبی هم سعی دارند با ساخت سد 
و کاهش حجم ورودی آب به مرزهای ایران 
حقابه کشورمان را برای خودشان نگه دارند.

»آرمان ملی« از درآمدهای میلیاردی سوداگران آب گزارش می کند: 

پشت پرده مافیای شرکت های آب 
  بررسي اقتصاد آب نشان مي دهد که در اکثر دولت ها، بودجه به آب هاي سطحي و نه آب هاي زیرزمیني اختصاص مي یابد؛ چرا؟

  چون پول و انحصار براي »شرکت هاي واسطه« است 
  دولت رئیسي مي بایست به این »مافیاي آبي« خاتمه دهد وگرنه کشور با بحران بي سابقه اي بدتر از تحریم مواجه خواهد شد

 با رشد بیش از 5 هزار واحدی شاخص  
پیش بینی می شود

احتمال ورود با تاخیر در فاز اصالحی 

آرمان ملی: روزگذشته)شنبه( بازارسرمایه در نخستین روز 
از معامالت هفتگی برخالف هفته گذشته با روند افزایشی کار 
خود را آغاز کرد و شاخص کل با رشد ۵ هزار و ۷۲۵ واحدی در 
کانال یک میلیون ۳۱۱ هزار واحدی قرار گرفت. موضوعی که 
به نظر می رسد در این هفته شاخص با کمی تاخیر به فاز اصالح 
وارد خواهد شد. براساس این گزارش روزگذشته در بازارسرمایه 
بیش از هشت میلیارد و ۶۰۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال دادوستد شد و 
شاخص کل با رشد ۵ هزار و ۷۲۵ واحدی در به رقم یک میلیون 
و ۳۱۱ هزار واحد رسید.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۹۷۱ واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۵8۳ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۶۱۷ واحد رشد به ۲۵۵ هزار و ۹۶8 واحد رسید. 
گفتنی است در معامالت شنبه نمادهای توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۹۰8 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۹۴ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۹۴8 واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با ۷۵۰ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با ۵۷۶ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با ۴۱۷ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با ۳۹۰ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با ۳8۹ واحد و گروه صنعتی پاکشو 
)پاکشو( با ۲۶۹ واحد بیشترین اثرگذاری را برای رشد شاخص 
داشتند و این در حالی بود که اثرگذاری منفی  نمادهای  معدنی 
و صنعتی چادوملو )کچاد( با ۵۴۱ واحد، پتروشیمی پردیس 
)شپدیس( با ۲۵۶ واحد، فوالدخوزستان )فخور( با ۲۳۱ 
واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۱۹۰ واحد، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با ۱۷۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با ۱۷۰ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۱۶۶ واحد و شرکت 
سرمایه گذاری استان خوزستان )وسخوز( با ۱۴۴ واحد نتوانست 
به تغییر مسیر شاخص به سمت نزولی منجر شود. گفتنی است 
در بازار فرابورس نیز دو میلیارد و ۵۳۶ میلیون برگه سهم به 
ارزش ۱۱8 هزار و 8۷۱ میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص 
این بازار با حدود سه واحد کاهش بر روی کانال ۱8 هزار و ۹8۷ 

واحد ثابت ماند.

البته این همه ماجرا نیست و در داخل کشور هم عده ای 
هستند که سیراب شدنشان به قیمت تشنه ماندن کل 
مردم ایران هزینه دارد! افرادی که با قدرت پول، نفوذ، 
ارتباط در سطح باالی دولت و رانت و فساد آب را برای 
مصارف شخصی از دل زمین یا از سطح زمین با کیلومترها 
لوله کشی و حفر چاه های متعدد به هرجایی می خواهند 
منتقل می کنند. برخی این افراد را مافیای آب می خوانند و 
برخی دیگر معتقدند علنی بودن این همه تخلف در عرصه 
آب دیگر کار مافیا نیست و افرادی هستند که به راحتی و 
با زدوبند منابع آبی را مصرف می کنند.  در تعریف مافیای 
آب که مدتی است از آن در رسانه های مختلف و مباحث 
کارشناسی بیان می شود، در واقع انتقال بین حوضه ای 
آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطه ها و 
رانت های سیاسی، راهزنی آب از رودخانه ها و سدها و 
فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقابه ها و انتشار 
حقابه های غیرقانونی، عرضه  آب با قیمت کمتر از هزینه  
نهایی به بخش های خاص و محروم کردن متقاضیانی 
مانند محیط  زیست و بخش تفریحی و گردشگری از 
آب، عدم مقابله با چاه های غیرقانونی و دادن مجوز 
غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژه های ذخیره، 
انحراف و انتقال آب، به ویژه سدسازی و کانال انتقال آب 
در وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای بدون توجیه 
اقتصادی و ناسازگار با زیست بوم، دست کاری داده ها 
و اطالعات مربوط به بیالن آب در حوضه های آبریز، 
انحراف نتایج پژوهش های اقتصاد آب و مدیریت منابع 
آب، انتقال تخصیص بهینه  آب از دانشکده های اقتصاد 
به دانشکده های فنی و مهندسی، جلوگیری از افزایش 
قیمت آب تا برابری با هزینه  نهایی تولید آب و مبارزه با 
فعالیت های بخش خصوصی واقعی در تولید و تخصیص 

آب، از بارزترین فعالیت های مافیای آب در ایران است.
 سواالت بی پاسخ درباره مافیا؟

کشور  مختلف  بخش های  در  مافیا  شکل گیری 
به دلیل حفره هایی که در قانون اساسی وجود دارد و 
فضاسازی هایی که خأل یا سوءاستفاده از همین خألها 
ایجاد شده اتفاقی است که سال ها در این کشور رخ داده 
و حتی بیان وجود مافیا در حوزه آبی بدون سند و مدرک 
چیزی دوراز انتظار نیست. اما چند سوال اساسی مورد 
مافیای آب مطرح است؛  چرا کماکان پروژه های عرضه  
آب با هزینه های بیشتر و بیشتر در حال اجرا هستند؟ 
چرا با عدم افزایش قیمت آب متناسب با افزایش هزینه  
نهایی تولید آب، عرضه  آب در حال افزایش است؟ چرا 

با وجود سدهای کوچک غیرفعال که حتی یکبار هم 
در طول بیست سال گذشته به صورت کامل آبگیری 
نشده اند و برخی سدهای بزرگ که با ظرفیت سی درصد 
فعال هستند و حتی کمتر، مجددا پروژه های سدسازی 
می توانند به تصویب در وزارت نیرو برسند و مبالغ سنگین 
را به خود اختصاص دهند؟ حکمرانی آب و تخصیص بهینه  
آب در ایران اصوال مانند اکثر بخش های اقتصاد ایران، نه 
مبتنی بر تئوری های اقتصادی که مبتنی بر تئوری های 
رفاقت، رابطه، رانت، البی گری، نقض قانون، آزمون وخطا، 

تقلیدی و مافیا انجام می شود. 
 طرح های مغرضانه انتقال آب 

بیشتر پروژه هایی که از آب به عنوان یک نهاده استفاده 
می کنند یا پروژه های سدسازی و انتقال آب که محصول 
نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوری های ذکرشده و 
به صورت ناسازگاری با زیست بوم، توسعه  پایدار و متوازن و 
متناقض با توان اکولوژیکی حوضه  آبریز، احداث شده اند و 
امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعه  بحران آب در کشور را 
برعهده نمی گیرد. در صورتی  که وزارت نیرو، شرکت های 
آب منطقه ای و شرکت های مشاور آنها باید در قبال فاجعه  
آب در کشور مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند 
و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در ایران را شفاف 
سازند. برخی مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس بدون 
آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح های سدسازی و 
انتقال آب بین حوضه ای و حتی واردات آب از خارج 
پرداخته اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب 
است. همچنین متاسفانه قوه قضائیه نیز به دلیل مشغله  
زیاد در فسادهای بانکی- مالی، زمین خواری و رانت های 
استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین 
امر منجر به تقویت مافیای آب شده است تا حدی که شاید 
مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا 

در ایران شده است.
 مافیا یا گروه های پشت پرده؟

اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آبی در همین رابطه 
به »آرمان  ملی« گفت: »من اعتقادی به مافیای  آب 
ندارم و حقیقت مطلب این است که عده ای با فروش 
آب میلیارد شده اند و اینکه این عده غیرقانونی کار 
می کنند یا نه من اطالعی ندارم. مساله این است که 
مثال در آب در لوله های ۲۰ اینچی از شهرستان میناب 
به بندرعباس حمل می شود که در آنجا با این آب ویال 
و هتل بسازند که در نتیجه مخزن های میناب خشک 
شده است.«  او ادامه داد: »آیا این اقدام از سوی مافیا 

انجام شده یا عده ای با نفوذ و همکاری شهرداری ها 
و استانداری این کار را انجام می دهد؟ این آبی  که از 
میناب به بندرعباس برای ویالسازی منتقل می شود 
را ۱۰ برابر قیمت به ویالسازها می فروشند و به کشاورز 
آبی نمی دهند.« کهرم توضیح داد: »نمی دانم چه کسانی 
پشت این قضیه هستند و به همین دلیل نمی توانم وجود 
مافیا را تایید کنم. آنهایی که می دانند ایمان دارند که 
اینها مافیا هستند.« این کارشناس منابع آبی اضافه کرد: 
»در واقع مافیا سیستم مخفیانه زیرزمینی است ولی آبی 
که از میناب به بندرعباس منتقل می شود علنی و از روی 
زمین منتقل می شود و اسم این کار مافیا نیست. در واقع 
با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری کرده 
و این آب را به بندرعباس منتقل می کنند! کدام مافیا این 
شکل کار می کند.« کهرم با تصریح همین موضوع به عنوان 
نمادی از اتفاقی که در حوزه انتقال آب بر پایه قدرت و پول 
و نفوذ صورت می گیرد،  ادامه داد: »تمام آب های سطحی 
و زیرزمینی از طریق این لوله ها منتقل می شود. یعنی هم 
از آب سد میناب و هم از آب های زیرمینی با حفر چاه  
بهره  می گیرند.« او اضافه کرد: »بنابراین به این طریق هم 
آب های سطحی و هم آب های زیرزمینی از طریق همین 
لوله ها به مناطقی مشخص منتقل می شوند و مورد مصرف 
اشخاص قرار می گیرند.« این کارشناس منابع آبی تاکید 
کرد: »اینها اقدامات مورد تایید کارشناسان محیط زیست 
نیست، ولی می بینیم روسای جمهور دولت های نهم، 
دهم، یازدهم و دوازدهم که هر دو اهل سمنان هستند 
طرح های انتقال آب خزر به  سمنان را پیش کشیدند! از 
آن طرف محمدخاتمی، رئیس دولت هفتم و هشتم که 
اهل یزد است می خواست آب خلیج فارس را به یزد برساند! 
اینها ملی فکر نکردند و فقط به فکر استان خود بودند و 
اشکال کار هم همین است.« او اضافه کرد: »متاسفانه هیچ 
اطالعاتی هم نه از میزان آبی که منتقل می شود و نه از 
میزان درآمدهای این گروه ها در دسترس نیست ولی اینکه 
این اتفاق رخ می دهد امری غیرقابل انکار است.« مهرداد 
ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس نیز در صفحه شخصی خودر 
در توئیتر نوشت: » مافیای آب در بیست سال گذشته 
به آب شرب لرستان هم رحم نکرد و با عدم سدسازی، 
سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب آب را برای شست وشو و 
آبیاری شوره زارهای پایین دست انتقال داد. نتیجه ظلم 
تاریخی، نه لرستان آب دارد، نه خوزستان  و  هنوز این 

سناریو درحال تکرار است!«

آرمان ملی: براساس مجموعه تحوالت اقتصادی و 
همچنین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای مدیریت 
نقدینگی تا پایان خردادماه انجام داده میزان حجم 
نقدینگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 
۶.۶ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در 
بخش صادرات با ۶.۳ میلیارد دالر صادرات شاهد رشد 
۴۷.8 درصدی بوده ایم همچنین در حوزه واردات نیز 
با ۶.۵ میلیارد دالر وادرات رشد ۲۹.۵ درصدی رقم 

خورده است.
 تحوالت اقتصاد کالن 

براساس این گزارش، بررسی روند شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و 
خردادماه نوسانات شاخص مذکور به صورت عمده متاثر 
از نوسانات قیمتی گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
ناشی از عوامل فصلی انجام شده است. در این میان، 
بررسی روند قیمت ها به تفکیک گروه های اختصاصی 
کاال و خدمت، گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ 
اگرچه اقالم کاالیی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه 
گروه خوراکی ها سهم پررنگ تری در شکل دهی به تورم 
ماهانه شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی داشته اند، 
اما اقالم خدمتی نیز به خصوص در دو گروه »بهداشت و 
درمان« و »مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« در 
ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده اند. 
براساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی 
کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه )به قیمت های ثابت 
سال ۱۳۹۰( نسبت به سال قبل به ترتیب )با نفت( ۳.۶ 
درصد و )بدون نفت( ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند 
فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از 
افت فعالیت های اقتصادی در شروع همه گیری کرونا 
در فصل اول سال ۱۳۹۹ )رشد منفی ۲.۵ درصد(، 
رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و 
پس از ثبت رقم ۳.8 درصدی در فصل سوم این سال، 
در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد. الزم به ذکر است 
میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و 
کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد،  ۷.۱ درصد و 
۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، 
تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. 
ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹8 کاهش بسیار 
شدیدی را تجربه کرد )رشد منفی ۳8.۷ درصد( و با 

بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد باالیی در 
این بخش مالحظه می شود. عدم تغییر ارزش افزوده 
بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این 
بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت 
مشابه سال ۱۳۹8 است؛ به طوری که رشد ارزش افزوده 
آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل منفی ۱.۳ 
درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و منفی ۰.۲ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. همچنین 
طبق گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره 
از سوی گمرک طی دوماهه نخست سالجاری ارزش 
صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دالر بوده که 
موید افزایش قابل مالحظه ۴۷.8 درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش 
واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دالر 
بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به 
مدت مشابه سال قبل است. بررسی بازار دارایی ها از 
جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها 
در بازارمسکن در خردادماه سالجاری با اندکی افزایش 
مواجه شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز 
قابل مشاهده است. همچنین شاخص کل بورس اوراق 
بهادار در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی 
ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه 
داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی ها داللتی بر 
تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است 
نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست گذار پولی وجود 
داشته باشد. براساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه 
پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 
۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده 
است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 
۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد 
رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور 
در دوره مشابه سال قبل )۷.۵ درصد( به میزان ۰.۹ واحد 
درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در 
پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ 
معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با 
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )8.۶ درصد( 
به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش 
رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به 

تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن 
)از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه هیات وزیران( 
و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه 
به سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای پرداخت به 
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید 
تضمینی گندم بوده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی 
نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر 
آن یعنی 88.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ 
درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که 
حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از 

سپرده گذاری بلندمدت در بانک هاست.
 اقداماتی  در مدیریت نقدینگی

براین اساس عملیات بازار باز مجموعا به ارزش 
۱۵۷.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید 
معکوس با سررسیدهای ۷ روزه انجام داد. مانده توافق 
بازخرید معکوس از محل عملیات بازارباز در پایان 
خردادماه معادل ۶۴.۴ هزارمیلیاردریال بوده که این 
عدد گویای جذب منابع مازاد بانک ها در بازار بین بانکی 
است. همچنین از اعتبارگیری قاعده مند بانک ها در نرخ 
سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 
۳۱۹ هزار میلیارد ریال استفاده کرد مانده اعتبارگیری 
قاعده مند در پایان خردادماه معادل ۷.۲ هزار میلیارد 
ریال بوده است. براساس اعالم وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خردادماه سالجاری، 
چهار مرحله حراج اوراق مالی اسالمی دولتی برگزار 
کرد که در مجموع، ۲۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی 
اسالمی دولتی توسط بانک ها و سایر سرمایه گذاران 
خریداری شد. در سه  ماهه نخست سالجاری حدود ۱۰ 
میلیارد دالر ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور 
تامین شد که از این میزان،  حدود سه میلیارد دالر 
با نرخ ترجیحی در راستای واردات کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با توجه به 
کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاسته شدن از 
شدت منفی بودن نرخ سودحقیقی، فعال ضرورتی برای 
تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه 
تحوالت قیمت دارایی ها نشانه ای از افزایش انتظارات 
تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی تداوم 
یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در داالن نرخ 

سود ضرورت یابد.

بررسی آمار بانک مرکزی از شاخص ها و تحوالت اقتصادی نشان می دهد
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لزوم تدوین آیین نامه  دریافت 
مالیات از خانه های خالی

رئــیس سـازمــان مدیریـت 
و برنامه ریزی استان تهران بر لزوم 
تدوین آیین نامه های وصول مالیات 
بر خانه های خالی و خودروهای 
لوکس تاکید کرد و گفت: متاسفانه 
عدم تدوین آیین نامه های وصول 
این مالیات ها سبب شده تاکنون 
نسبت به وصول آن اقدامی صورت 
نگیرد. مسعود شفیعی اظهارداشت: 
الزم است سهم درآمدهای ملی 
و استانی در استان تهران به طور 
کامل تفکیک شود، چراکه بخش 
زیادی از درآمدهای حاصله در 
استان تهران در درآمدهای ملی 
مستترشده و از همان بخشی هم 
که درآمد استانی محسوب می شود 
عمال سهمی به استان اختصاص 
نمی یابد. وی با اشاره به اینکه حدود 
۵۰ درصد درآمد مالیاتی از استان 
تهران وصول می شود، تاکید کرد: با 
این وجود سهم استان از این درآمد 
بسیاراندک بوده و الزم است راهکار 
واقعی کردن سهم درآمدی از مالیات 

را به طور مستدل ارائه دهیم.

 قیمت مسکن ملی 
تغییری نکرده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه وشهرسازی با اشاره به تالش دولت 
برای کاهش قیمت تمام شده مسکن 
ملی، گفت: قیمت مسکن ملــی 
تغییــری نداشته اســت. محمود 
محمودزاده افزود: قیمت مسکن ملی 
از روز ثبت نام تاکنون هیچ تغییری 
نکرده و  تمام تالش دولت کاهش 
قیمت مسکن ملی است. بر مبنای 
همین سیاست طی مصوبه هایی، 
قیمت اخذ پروانه، خدمات نظام 
مهندسی و  مالیات را برای این 
پروژه کاهش دادیم تا خانه های 
مسکن ملی با قیمت مناسب تر برای 
متقاضیان تمام شود. به گفته معاون 
وزیر راه وشهرسازی، قراردادهای 
مسکن ملی براساس فهرست بها 
تنظیم می شود و براساس ضرایب 
تعدیل فصلی سازمان برنامه و بودجه، 
قیمت ها اصالح و در آخر هم با بهای 
تمام شده تحویل متقاضیان می شود. 
وی هم چنین از تالش دولت برای 
توانمندسازی متقاضیان مسکن ملی 
خبر داد و گفت: وام مسکن ملی در 
ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان بود که فارغ 
از قیمت نهایی مسکن، این مبلغ را به 
۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش 400 درصدی 
مواداولیه تولید قارچ

رئیس انجمن پرورش دهندگان 
قارچ خوراکی از افزایش ۴۰۰ درصدی 
قیمت مواداولیه تولید قارچ در کمتر 
از ۶ماه و اقتصادی نبودن تولید این 
محصول به دلیل باالرفتن هزینه های 
تولید خبر داد. مهدی رجبی گفت: 
قارچ افزایش قیمتی نداشته است و 
در حال حاضر قیمت آن به صورت 
عمده و فله کیلویی ۳۵ هزارتومان و 
به صورت خرده فروشی و بسته بندی 
حدود ۵۵ هزارتومان است. وی افزود: 
در کمتر از ۶ ماه در مواداولیه افزایش 
قیمت ۴۰۰ درصدی داشته ایم. کلش 
که برای بستر رویش قارچ استفاده 
می شود از کیلویی ۱۵۰۰ تومان در 
فروردین ماه به کیلویی ۴۵۰۰ تومان 
در اردیبهشت ماه رسیده و خاک بیش 
از ۲ برابر افزایش قیمت داشته است. 
همچنین به دلیل کاهش جوجه ریزی 
تولید کودمرغی نیز کاهش یافته است.

بــازارسرمایه



نیمنگاه
 بیت کوین 

در کانال ۳۱ هزار دالری
آرمان ملی: در معامالت دیروز بازار جهانی 
ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۰.8 درصد 
نسبت به روز قبل باال رفت، ۳۱ هزار و ۶8۰ دالر 
رســید. همچنین حدود ۳۱ هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
دالر معــامله می شــد این قیمــت نسبــت به 
۷ روز گذشته ۶.۵  درصد پایین آمده و ارزش کل 
بــازار آن به ۵۹۵ دالر رسیده است. در ۲۴ ساعت 
گذشته همچنین ۶8۱ هزار بیت کوین به ارزش 
۲۱ میلیارد دالر در بازار جهانی خرید و فروش 
شده است. تعداد بیت کوین های جهان امروز به 
۱8 میلیون و ۷۵8 هزار و ۷۶۲ دالر رسید. اتریوم 
نیز همانند بیت کوین ۰.8 درصد باال رفت و به 
۱88۷ دالر رسید. این قیمت البته نسبت به ۷ روز 
پیش ۱۱.۵ درصد پایین تر است. باینانس کوین 
اما برخالف اتریوم و بیت کوین  ۱.۵ درصد افت 
قیمت داشت و هم اکنون ۳۰۱ دالر خرید و فروش 
می شود. کاردانو و ریپل هم با افت قیمت در حال 
حاضر ۱.۱8 دالر و ۵8 سنت در حال دست به 
دست شدن هستند. باج کوین اما بیشترین افت 
قیمت را در میان ارزهای مطرح بازار به ثبت رساند 
و با حدود ۳ درصد منفی شدن ۱۷ سنت در بازار 
خرید و فروش می شود. به طور کلی در ۲۴ ساعت 
گذشته ارزش کل بازار ارزهای مجازی جهان یک 
دهم درصد افت کرده و به ۱۲8۴ میلیارد دالر 

رسیده است.

پیک دمایی در پیش است
آرمان ملی: سخنگوی  صنعت برق گفت: در 
هفته جاری از روز دوشنبه و در هفته آینده در سه 
روز ابتدایی هفته، روزهای بسیار گرمی را در پیش 
داریم که نیازمند همکاری همه مردم برای تأمین 
پایدار برق هستیم. مصطفی رجبی مشهدی درباره 
آخرین وضعیت تأمین برق کشور گفت: شرایط 
شبکه سراسری برق کشور بسیار پایدار است و 
نیروگاه ی کشور در حداکثر تولید خودشان هستند. 
درحال حاضر هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده 
ای در کشور نداریم. او اضافه کرد: از روز دوشنبه با 
افزایش دما، افزایش ۳۰۰۰ مگاواتی مصرف برق را 
پیش بینی می کنیم که نیازمند همکاری جدی 
تر همه مشترکان، به خصوص مشترکان عمده 
صنعت برق و مردم عزیزمان هستیم تا بتوانیم با 
تأمین پایدار برق از این پیک دمایی عبور کنیم. او  
ادامه داد: روز گذشته وزیر محترم نیرو اعالم کردند 
که با توجه به همین افزایش دما از روز دوشنبه، 
نیازمند همکاری بیشتری از ساو  مردم هستیم که 
برداشت نادرستی از سخنان وزیر صورت گرفت که 
برخی رسانه  اعالم کردند »از روز دوشنبه خاموشی  
به پایان می رسد« که این برداشت درست نبود؛ 
بلکه قطعا بدانید ما روزهای گرمی را پیش رو داریم.

 قیمت هر پاکت سیمان 
7۰ هزار تومان شد

آرمان ملی: در بازار قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی 
سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان 
رسیده است. در حال حاضر قطعی برق و افزایش 
هزینه  تولید عاملی شده تا کارخانجات سیمان 
حدود سی درصد از تولیدات خود را کاهش دهند 
و این کمبود عرضه باعث بهم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضا شده است. به نحاو  که در بازار قیمت هر 
پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش 
از ۷۰ هزار تومان رسیده است. در همین ارتباط 
پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره 
به قطع برق صنایع سیمان و تعطیل شدن برخی 
کارخانجات سیمان گفته است: یک هفته است که 
سیمان در بازار نایاب شده و اگر کسی بتواند سیمان 
از عامل فروش تهیه کند، ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان برای 
هر پاکت می پردازد. او  عامل کمبود سیمان در بازار 
را کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید شرکت های 
تولیدکننده و  قطعی برق کارخانه های سیمان 
عنوان کرد و گفت: تبعات افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در افزایش 
قیمت تمام شده ساخت وساز بروز خواهد کرد، 
حتی بسیاری از کارگاه های ساخت وساز تعطیل 
خواهند شد و دود این گرانی مسکن به چشم 

مردم می رود.

 فرصت طلبی اقتصاد 
چین از دوران کرونا

آرمان ملی: بر اساس اطالعات ارائه شده از 
سوی اتاق بازرگانی تهران، مازاد تجاری چین با 
ایاالت متحده در ماه ژوئن به ۳۲.۵8 میلیارد دالر 
افزایش یافت. این رقم در ماه می ۳۱.۷8 میلیارد 
دالر بوده است. صادرات چین با سرعت باالتری 
نسبت به انتظارها در ماه ژوئن رشد کرد، چراکه 
تقاضای جهانی با کاهش محدودیت ها و افزایش 
واکسیناسیون، شیوع ویروس و تأخیرهای بندری 
را در سراسر جهان کاهش داده است. سی ان بی سی 
گزارشی درباره وضعیت تجارت چین منتشر کرده 
است. طبق اطالعات گمرک چین، رشد واردات هم 
باالتر از انتظارات بوده، هرچند سرعت آن نسبت به 
ماه می کمتر بوده است. به لطف تالش های پکن 
در مهار گسترده همه گیری زودتر از شرکای خود، 
بزرگ ترین صادرکننده جهان موفق به احیای 
اقتصاد از رکود ناشی از ویروس کرونا در سال 
۲۰۱۹ شده است. صادرات به دالر در ماه ژوئن 
نسبت به سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش یافت، 
درحالی که این رشد در ماه می ۲۷.۹ درصد رشد 
داشته است. تحلیلگران نظرسنجی رویترز افزایش 
۲۳.۱ درصدی را پیش بینی کرده بودند. حاال به 
نظر می رسد کاهش محدودیت های کووید ۱۹ و 
واکسیناسیون محرک تقویت کننده تقاضای جهانی 

برای کاالهای چینی بوده است. 

 حال با گذشت ۳ سال از طرح این موضوع به نظر می رسد به 
دلیل آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عدم تحقق طرح 
مالیات بر فعالیت های اختالل زا و همچنین عدم هوشمند سازی 
امور مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی می گوید عزم چندانی 
برای اجرای این مصوبه در دولت کنونی وجود ندارد. موضوعی 
که فارغ از انتقاداتی که نسبت به عواقب ناشی از اجرای این طرح 
با توجه به تورم دائمی حاکم بر اقتصاد کشور وجود دارد به نظر 
می رسد با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا شهریور 
ماه نهاد قانون گذاری کشور عزم خود را جزم کرده تا با ابالغ آن 
در دولت سیزدهم اجرای آن را از نیمه دوم سال کلید زند. وعده 

الیحه مالیات بر فعالیت های اختالل زا محقق نشد
بر اساس این گزارش،  سال ۹۱ بود که وزارت اقتصاد الیحه ای 
برای اصالح قانون مالیات های مستقیم به مجلس ارائه کرد 
و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای 
آن اعمال و در سال ۹۲ به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور ماه 
سال ۹۳ هم پس از بررسی این الیحه، با حذف بند ۱۷ آن، 
رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعالم شد. 
تا ابتدای سال ۹۷ که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش 
مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت ۲ ماه رئیس 
کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
مسکن در کمیسیون خبر داد. در بهمن ماه همان سال هم دولت 
وعده ارائه الیحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی 
سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹8 مطرح کرد. طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجددا مطرح شد و به سرعت 
در دستور کار قرار گرفت و اخیرا کلیات این طرح در صحن 
علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به 
کمیسیون اقتصادی بازگشته و قرار است تا پایان شهریورماه در 
صحن مجلس ارائه شود. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی  
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ابراز گالیه از دولت 
می گوید: دولت وعده ارائه الیحه ای تحت عنوان مالیات بر 
فعالیت های اختالل زا داده بود که محقق نشده است. همچنین 
هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را وزیر اقتصاد و رئیس 
این سازمان مکررا تاکید کرده اند اما متاسفانه در عمل تحقق پیدا 
نکرده است. پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: با توجه به اهمیت 

موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال ها دولت 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد، بر این 
اساس  در شهریور سال ۹۷ یعنی در دور دهم مجلس طرحی 
را در این خصوص با محوریت امالک و مستغالت تدوین کردیم 
که البته می توانست جامع تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: دلیل این مخالفت 
را از وزیر اقتصاد تدوین الیحه ای در دولت تحت عنوان مالیات 
بر فعالیت های اختالل زا عنوان کرد که البته از لحاظ محتوایی 
تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم 
هنوز این الیحه به مجلس ارائه نشده زیرا در همان زمان این 
الیحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد. وی بیان کرد: در 
کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع 
مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در 
دستور کار قرار گرفت و در مسیر بررسی آن هجمه ها و انتقادات 
بسیاری هم به مجلس شد. وی ادامه داد: البته برای آنکه مالیات 
بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد 
کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت های آن تأمین 
شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیرا به 
دولت ابالغ شده می تواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع 
کمک کند. پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آینده 
تالش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، 
صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی 
سرمایه جمع آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز 
گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به 

صحن علنی ارائه کنیم.
 نیم نگاهی بر نحوه اجرا 

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در 
خردادماه امسال به تصویب رسیده اگر فردی طال، ارز، مسکن و 
خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل 
سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به 
عنوان مالیات پرداخت کند. در این رابطه البته کارشناسان 
انتقادات زیادی دارند و پیش از این نیز در روزنامه »آرمان ملی« 
در خصوص معایب این طرح گزارش ارائه شده است. در واقع با 
توجه به اینکه تورم بیش از ۳۰ درصدی در چند سال اخیر عضو 
الینفک اقتصاد کشور شده است افزایش قیمت اکثر کاالها و 

خدمات به ویژه کاالهای سرمایه ای اجتناب ناپذیر بوده و در 
واقع سرمایه گذاری ها با هدف حفظ ارزش دارایی افراد صورت 
می گیرد، بنابراین دریافت مالیات از اختالف حاصل که نتیجه 
تورم است به معنای اجحاف در حد افرادی را داشته که تنها با 
هدف حفظ دارایی خود نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرده اند 
و به نوعی اخذ مالیات از تورم آن هم از جیب اقشار متوسط و 
ضعیف جامعه به شمار می رود، در این رابطه کارشناسان معتقدند

برای اجرای عادالنه این قانون مالیاتی باید در محاسبه عایدی 
سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر در نظر 
گرفته شود. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک 
میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 
۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه 
 میزان افزایش قیمت )۵۰ درصد( و رشد تورم در این مــدت 
)۲۰ درصد( و اختالف آنها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی 
سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند بخشی از آن را به 
عنوان مالیات دریافت کند. البته مجلس عالوه بر طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه ۳ پایه مالیاتی دیگر را با هدف کاهش فعالیت 
های سوداگرانه اتخاذ کرده که شامل مالیات بر خانه های خالی، 
مالیات بر امالک گران قیمت و مالیات بر خودروهای لوکس 
است  البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان 
خانه های باالی ۱۰ میلیارد تومان می بایست ساالنه مبلغی معادل 
یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، اما تحقق 
مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال گذشته صفر بوده 
است. از سوی دیگر دولت از ابتدای سال گذشته قرار بوده آیین 
نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را سه 
ماهه ارائه کند که عدم اجرای آن نشان دهنده وجود اختالف نظر 
بین دولت و مجلس در زمینه است به هر حال با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی دولت و با در نظر گرفتن اختالف های موجود 
این طرح فرصت اجرا در دولت دوزادهم را  نخواهد داشت اما به 
نظر می رسد مجلس تمام نگاه خود را متوجه رویکرد دولت آینده 
برای اجرای این مصوبه کرده است، به گونه ای که رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفته در صورتی که دولت آینده تمایل داشته 
باشد الیحه ای در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه 
کند کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد تا طرح فوق را در کنار 

طرح خود مورد بررسی قرار داده تا در صحن علنی مطرح شود.

آرمان ملی: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی از سوی مجلس نشینان تصویب شده که به نظر می رسد به دلیل برخی مخالفت های دولت مجال اجرای آن به دولت 
دوازدهم قد نخواهد داد. در واقع عقبه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سال 91 بر می گردد. در آن زمان وزارت اقتصاد و دارای و در راستای اصالح قانون مالیات های مستقیم 
الیحه ای را به مجلس تقدیم کرد اما در نهایت در سال 97 مالیات بر عایدی مسكن از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در اواخر همان سال دولت وعده ارائه الیحه جامع مالیاتی 

مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرد،

    کاهش تقاضا هم مانع زیاده خواهان نمی شود 

یـادداشـت  روز
ارسالی از مخاطبان

 تامین اجتماعی مصیبتی 
که همه را گرفتار می کند! 

هر ایرانی حداقل یکبار سروکارش به شعبات تامین اجتماعی 
افتاده است، به نظرم عده  کمی هستند که شانس آورده و کارشان به 
یک کارمند درست و حسابی افتاده که کارش را بلد است و برای کار 
خود و زمان مردم دل بسوزاند وگرنه کافی است سری به یکی از شعب 
تامین اجتماعی بزنید به وضوح مشخص است هیچ نظمی در کارشان 
وجود ندارد و همه چیز درهم است. مردم بین طبقات و باجه ها و اتاق 
رئیس و معاون مثل توپ پاسکاری می شوند. متاسفانه کارم به یکی از 
شعب تامین اجتماعی افتاد! شعبه ۱۱ تامین اجتماعی در نازی آباد 
تهران ساختمانی چهار طبقه بدون آسانسور است که چندین محله 
اطراف را پوشش می دهد و همین ساختمان چهار طبقه هر روز پر است 
از آدم هایی که کارشان روی زمین مانده است! از جوان تا میان سال و 
سالمند در این پله ها باال و پایین می روند تا بلکه کارشان حل شود اما 
نه قرار نیست این اتفاق بیافتد چراکه یا برق نیست یا سیستم ها قطع 
شده یا وقت ناهار و نماز است یا ساعت یک شده کارمندان پرتالش 
این شعبه باید کرکره را پایین بکشند! هر واحد هم برای خودش کار 
می کند و کاری به این موضوع ندارد که پرونده متقاضیان کامل شده 
یا ناقص است! بعد از سه هفته رفت و آمد و انتقال از این شعبه به آن 
شعبه باالخره قیمت همین شعبه مخروبه شد. کارمند یکی از واحدها 
بدون اینکه دقتی در پرونده داشته باشد نگاهی به آن می اندازد و پس از 
گرفتن توضیحاتم با سرکشیدن یک لیوان چای و خوردن بیسکوییت 
که جزو عالقه مندی ها و امتیازات کارمندی در ایران محسوب می شود، 
می گوید به واحد دیگری مربوط است. به واحد دیگر که در طبقه 
دیگری است مراجعه کردم او هم بعد از مالحظه مختصر پرونده مرا به 
باجه دیگری در طبقه دیگری فرستاد! باال و پایین رفتن از این پله ها 
خود داستان دیگری است و جالب اینکه باجه هایی که کار یکسان و 
مرتبط به هم انجام می دهند نه تنها کنار هم نیستند که به صورت 
سیستمی هم به هم وصل نیستند و مراجعه کننده باید برای هر امضا، 
کپی، مهر و ... به واحدی مراجعه کند که در طبقات مختلف قرار دارد 
و این پروسه برای جوان ها که هیچ برای سالمندان و ناتوانان بسیار 
طاقت فرسا است. در نهایت وقتی کارم انجام نشد و اشتباهات کارمندان 
باعث سردرگمی ام شد به سراغ مدیریت رفته با دادوفریاد او را مجبور 
به بررسی پرونده کردم و دیدم که همه چیزهایی که کارمندان درباره 
صدور کد کارگاهی گفتند اشتباه بوده اصال کدی صادر نشده است! آیا 

سه هفته زمان برای انجام کار کافی نیست؟ 
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a r m a n m e l i . i r5 اقتصـاد    

با افزایش صدور پروانه بهر ه برداری اتفاق افتاد؛

رشداشتغالدربخشصنعتکشور

»آرمان ملی« از دالیل تعویق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گزارش می کند:

فرش قرمز طرح مالیاتی مجلس برای دولت جدید
   افزایش شكاف دولت و مجلس

نیــم نگــاه
 آزمون شفاف سازی بانک مرکزی 

در موضوع ارز ترجیحی!

آرمان ملی: بانک مرکزی در برابر مطالبه جدی رسانه ای و حتی 
بخشی از بدنه دولت درباره شفاف سازی فهرست تخصیص ارز 
۴۲۰۰تومانی کاالهای اساسی به صورت اعتباری سکوت کرده است. 
در سال گذشته یک فهرست مهم شامل ۱۴ یا ۱۶ شرکت واردکننده 
نهاده های دامی برای بهره مندی از تخصیص اعتباری ارز ۴۲۰۰تومانی 
در اختیار دستگاه های دولتی قرار گرفت. بررسی آمارها از موجودی 
کاال در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی ها نشان می دهد، بیش از ۷ 
میلیون تن کاال از ۶ قلم کاالی اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت 
می کنند دپو شده است. به گفته مقامات مسئول برای اولین بار »یک و 
چهار دهم میلیون« تن کاال روی کشتی به  مدت یک ماه مانده است. 
فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کاال در بندر امام خمینی)ره( است 
که باید تعیین تکلیف شود و هیچ کدام از این محموله ها تخصیص 
نشده و تأمین ارز را دریافت نکرده اند. بر این اساس حجم قابل توجهی 
از کاالها در انبارهای بنادر دپو شده است. امروز در بنادر شمالی کشور 
بیش از ۱۱۰ هزار تن کاال بیش از 8 ماه در آنجا ماندند و نمی توانیم 
تشخیص دهیم که این کاالها فاسد شده یا نشده اند، در این باره 
بایستی قرنطینه از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی اعالم نظر 
کند. معاون فنی گمرک در خصوص فهرست واردکنندگان کاالهای 
اساسی که از تسهیالت تخصیص اعتباری ارز بهره مند شده اند، 
گفت: شورای عالی امنیت ملی در سال گذشته اعالم کرده بود فقط 
۱۶ شرکت، به صورت اعتباری نهاده های دامی را وارد کنند و به  غیر 
از آن افرادی که کاالی خودشان را وارد کرده بودند به آنها اعتباری 
نمی دادند یعنی کاالها در گمرکات و بنادر ماند. به عبارت دیگر حتی 
در برخی موارد که واردکنندگان دیگر  به رغم اینکه اسناد مالکیت 
داشتند کاالی خود را نمی توانستند خارج کنند. این مسئول گمرک 
افزود: این مشکل را مطرح کردیم و نهایتا اعالم شد تمامی شرکت ها 
می توانند اگر کاالی خودشان را در این شرایط تحریمی به بنادر و 
گمرکات کشور برسانند حتما از شیوه اعتباری استفاده کنند ولی 
هیچ کس اقدام  نکرد. بر همین اساس گمرک ایران از بانک مرکزی 
درخواست کرده است لیست شرکت هایی را که به صورت اعتباری در 
سال ۹۹ به آنها ارز داده شده است با میزان ارزی که به آنها اختصاص 
پیدا کرده است و مدت زمان بعد از ترخیص کاال، ارز خصیص داده شده 
را منتشر کند. اخیرا معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی 
وزارت جهاد کشاورزی  گفته است: از میزان ۳ میلیارد دالری که در 
حدود ۴ ماه دریافت کردیم حدود یک و نیم میلیارد دالر آن تأمین 
شده است و مصوب شده است عالوه بر تخصیص نقدی، تخصیص 
اعتباری هم انجام شود. امسال مقرر شده است هر فردی اعتبار نزد 
فروشنده خارجی دارد می تواند کاال وارد کند که ۴۳ شرکت اعالم 
آمادگی کردند و تا امروز ۱۹ شرکت اقدام کرده اند، از محل تخصیص 
ارز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر به صورت اعتباری است. بعد از 
مطرح شدن بحث فهرست تخصیص ارز اعتباری مطالبه شفافیت از 
بانک مرکزی باال گرفته است تا جایی که برخی مدیران میانی دولت 
نیز در برنامه های مختلف خبری در صداوسیما و سایر رسانه ها این 
مطالبه را از بانک مرکزی مطرح کرده اند اما تا کنون پاسخی به این 
موضوع داده نشده است! گفتنی است، معاون فنی گمرک ایران اواخر 
هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی نیز درباره این مطالبه گفت: چرا 
علی رغم تأکید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تخصیص 
ارز به صورت اعتباری به همه متقاضیان این امر محقق نشده است؟ 
بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعالم کند؛ در سال ۹۹ کدام شرکتها 
به صورت اعتباری تخصیص ارز دریافت کرده اند و بانک مرکزی بعد از 

چه مدتی با این شرکتها و صادرکننده تسویه ارزی انجام داده است؟

آرمان ملی: معاون طرح و برنامه وزارت 
صمــت با تاکید بر تــداوم رشـد تولید 
در حوزه های مختلف صنعتــی و معـدنی 
در سه ماهه نخست ۱۴۰۰، از افـزایش 
صدور پروانه های بهــره برداری در حــوزه 
صنعت و رشد ۵۶ درصــدی اشتغال در 
این حوزه خبر داد. سعیــد زرندی با اشاره 
به استمرار سیاست های ایـن وزارتخانه در 
تسهیل حمایت و مانع زدایی از تولید، افزود: 
سیاست ها و اقدام های بخش دولتی در کنار 
همت و اراده بخش خصوصی موجب تداوم 
رشد و پویایی در حوزه تولید و صنعت کشور 
بوده است و بر اساس آمار اعالم شده توسط 
دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، 
در سه ماهه نخست امسال شاهد اتفاق های 
خوبی در حوزه صنعت و معدن بودیم. او  با 
یادآوری سیاست های تسهیل صدور مجوزها 
و ابالغیه های درون سازمانی وزارت صنعت 
برای حذف قوانین و مقررات مزاحم تولید، 
از رشد ۳۱.8 درصدی مجوزهای تاسیس و 
رشد ۲۵.۳ درصدی پروانه های بهره برداری 
بخش صنعت در سه ماهه نخست سال جاری 
خبر داد. زرندی خاطرنشان کرد: در سه ماهه 
ابتدای سال جاری حدود ۱۰ هزار و ۷۱۴ 
فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری بیش از 
۲۷۱ هزار میلیارد تومان صادر شده است که 
موجب ایجاد ۲88 هزار و ۹۶ فرصت شغلی 
در کشور شده است. او  ادامه داد: پروانه های 

بهره برداری نیز نزدیک به یک هــزار و 
۵۷۲ فقره پروانه در بازه زمانی مذکــور 
با سرمایه گذاری بیش از ۴۶ هزار میلیارد 
تومان در حوزه صنعت صادر شده و ۳۹ هزار 
و ۵۶۶ فرصت شغلی را ایجاد کرده است. 
بر اساس توضیحات این مقام مسئول، در 
حوزه معدن نیز در سه ماهه نخست ۱۴۰۰، 
پروانه های اکتشافی با رشد بیش از هشت 
درصدی به ۲۲۱ فقره افزایش یافته و گواهی 
کشف های صادر شده نیز با رشد نزدیک به 
چهار درصد به ۱۰۷ فقره رسیده است. او  
با تاکید بر اهمیت حوزه معدن و برنامه های 
وزارتخانه برای حداکثر بهره برداری از این 
منابع، رشد پروانه های اکتشاف و گواهی های 
کشف را به معنای افزایش جذابیت این 
حوزه برای سرمایه گذاران اعالم کرد. زرندی 
گفت: هزینه های گواهی های کشف با رشد 

نزدیک به ۵۷ درصد به ۳۳۳ میلیارد ریال 
افزایش پیدا کرده است. سال های اخیر 
توجه جدی در وزارتخانه و سازمان های 
تابعه برای بهره برداری حداکثری در حوزه 
معدن شکل گرفته است و بر اساس آمار و 
گزارش های مربوط به سه ماه نخست سال، 
۱۲۱ پروانه بهره برداری با اشتغال زایی بیش 
از یک هزار نفر در کشور صادر شده است. او  بر 
ضرورت برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای نرخ 
رشد تولید محصوالت صنعتی و معدنی در 
کشور تاکید کرد و جذب سرمایه و ایجاد بازار 
جدید را الزمه تداوم تولید برشمرد. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
نگاه وزارت صنعت یک نگاه حمایت از 
تولید است و به همین منظور رویکرد تولید 
صادرات محور و واردات مبتنی بر تولید مورد 
توجه قرار دارد. او  در ادامه از استمرار رشد 

تولید در محصوالت پتروشیمی، لوازم خانگی، 
فوالد خام، انواع سواری، سیمان، کاتد مس 
و دیگر محصوالت منتخب صنعتی و معدنی 
در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ خبر داد. زرندی 
گفت: میزان تولید محصوالت پتروشیمی در 
سه ماه نخست امسال با رشد بیش از چهار 
درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، به 
حدود ۱۶ میلیون تن ارتقاء یافته است، لوازم 
خانگی نیز با رشد حدود ۳۰ درصدی به بیش 
از یک میلیون دستگاه رسید، همچنین 
 فوالد خام و کاتد مس نیز به ترتیــب رشــد 
۷.۵ درصــدی و ۹.۴ درصدی را تجربه 
کردند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
در ادامه میزان تولید خودراو  سواری را در سه 
ماه نخست امسال با رشد ۶.۵ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال ۹۹، بیش از ۲۱۳ هزار 
دستگاه اعالم کرد و گفت: تولید شمش 
آلومینیوم نیز در این سه ماه، با رشد حدود 
۴۰ درصدی نزدیــک به ۱۳۶ هزار تن بوده 
است. او  خاطرنشان کرد: در این مدت تولید 
الستیک خودرو با رشد ۱.۶ درصدی، انواع 
کاغذ با رشد ۱۴.۴ درصدی، کارتن با رشد 
۲.8 درصدی، نئوپان با رشد ۹.۹ درصدی، نخ 
سیستم پنبه ای و ترکیبی و الیاف مصنوعی 
با رشد ۱۰.۴ درصدی، ظروف شیشه ای با 
رشد ۷.۶ درصدی، کاشی و ســرامیک )با 
رشد ۲۲.۷ درصدی( و شیشــه جام با رشــد 

۳۱.۵ درصدی همراه بود.
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یادداشــت

زمانی که از دیپلماسی علم سخن به میان می آوریم دایره بحث تنها 
محاط به علم نیست، بلکه فواید حاصل از علم و مفاهیمی نظیر فناوری و 
نوآوری را نیز شامل می شود. این نوع از دیپلماسی موجب شده تا به جای 
بهره مندی مطلق از ابزار مذاکره در حل و فصل مناقشات و تعارضات 
بین المللی، سیاستمداران و سیاستگذاران امروزه خود را مجهز به 
ابزارهایی بی طرف، یاری دهنده و مورد اقبال عمومی نظیر علم، 
فناوری و نوآوری ببینند تا در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی و 
منافع کنشگران آنها این ابزارها را به کار ببندد.  با افزایش میزان انزجار 
از جنگ و توسل به شیوه های قهری، نظامی و خشونت بار در جوامع 
بین المللی، میزان قدرتمندی و نفوذ کشورها را عوامل و ابزارهایی جز 
موارد مذکور مشخص نموده است. ابزارهایی نظیر توان اقتصادی، نفوذ 
فرهنگی، احاطه و کنترل حرکت های اجتماعی، میزان توانمندی علمی 
و فناورانه، تجهیز بودن به انواع روش های نوآوری و... بنابراین برای 
احصای میزان قدرتمندی یک کشور می بایست به مولفه های تشکیل 
دهنده قدرت نرم نیز توجه ویژه صورت پذیرد.  مفهوم قدرت نرم از 
جوزف نای دانشمند علوم سیاسی آمریکا به جای مانده و مبین » قدرت 
همکاری« است، قدرت و توانی که به کمک آن یک کشور می تواند اقدام 
به نفوذ و متقاعدسازی کشورهای هدف خود کرده و از این طریق، اقتدار 
خود را در آن کشورها ارتقا دهد. یکی از روش های توسعه دیپلماسی 
علم توجیه و اقنا دیگر کشورها به این نکته است که ایشان نیز مانند او 
بیندیشند و مانند او از راه های حل مسائل بهره بگیرند. در چنین قدرت 
و اعمال نفوذی کشورهای پیشرو در تالش هستند تا با اتکا به مواردی 
چون تصویر عمومی خود، اعتبار، مهارت های ارتباطی، جذابیت های 
فرهنگی، علمی، فناورانه درصدد تامین منافع ملی خود بکوشند و در 
این راستا محدودیتی را نیز برای حیطه عملیاتی خود متصور نیستند. 
قدرت نرم، همانند قدرت سخت از منابع مختلفی شکل گرفته است. 
ژوزف نای عالوه بر سه مقوله مهم فرهنگ، ارزش هاي سیاسي و سیاست 
 خارجي که آنها را از منابع قدرت نرم برمی شمرد، توجهی ویژه  به مقوله 
علم و فناوري در اثرگذاري قدرت نرم دولت ها در عرصه بین المللي 
دارد. امروزه یکی از تحوالت نظام جهانی، ایجاد تغییر در ماهیت و 
اشکال قدرت و ارتقای تأثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت سخت است. در 
سیاست خارجی، قدرت نرم و سخت هر کدام، به عنوان یک واحد مجزا، 
برای حفظ و استمرار قدرت در نظام بین الملل تلقی می شوند. بنابراین 
استمرار و اصرار بر پیگیری روش هایی که مبتنی بر قدرت سخت هستند 
بی تردید به تقابل بیشتر و سیاست های چالشی تر در برابر کشورهای 
هم جوار و متخاصم منجر خواهد شد. همچنین این نکته را نیز باید 
مد نظر داشت که با به کارگیری اینگونه روش ها، کشورها می بایست 
هزینه ها و مخارج زیادی را به بودجه عمومی خود تحمیل کنند.  این 
درحالی است  که قدرت نرم با تأکید بر ارزش های سیاسی متعارف، 
استفاده از ابزارهای صلح آمیز برای مدیریت و حل وفصل اختالفات، 
همکاری اقتصادی به منظور دستیابی به راه حل های مرسوم اشاره دارد 
که دارای هزینه ها و مخارج بسیار کمتری نسبت به استفاده از قدرت 
سخت و نظامی- تسلیحاتی در روابط بین الملل است. موضوعی که با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم می تواند مورد بررسی جدی قرار گرفته 
و در بهبود روابط کشورمان با دیگر کشورها، خصوصا با کشورهای 
جهان اسالم و پیرامون از آن بهره مند شد. با گسترش فعاالن و 
بازیگران بخش های خصوصی و غیر دولتی و نیز پر رنگ تر شدن نقش 
شرکت های چندملیتی، دولت ها نمی توانند تنها با اتکا به ابزارهای 
قدیمی و سنتی قدرت منافع ملی خود را تامین نمایند. از این روست 
که جهان به سمت بهره گیری هر چه بیشتر از مزایا قدرت نرم چرخش 
نموده است.  بنابراین داشتن نگاه قدیمی و کالسیک به قدرت و اتکا 
به منابع طبیعی نظیر نفت، گاز، چوب، سنگ آهن و یا شمار جمعیت 
و مساحت سرزمینی دیگر مالک های خوبی برای ارزیابی قدرتمندی 
کشورها به حساب نمی آیند. در حال حاضر، سالح اصلی کشورها و زبان 
رقابت آنها دانش، فناوری و توسعه بازار برای این موارد در قالب بهره 
گیری از انواع نوآوری هاست. همچنین عناصری نظیر جایگاه و رتبه 
علمی کشورها، دانش و آگاهی ملی، توان و رتبه نوآوری جهانی، تعداد 
و رتبه مراکز آموزش عالی و تعداد دانش آموختگان دانشگاهی را نیز از 
دیگر مصادیق و عناصر قدرت نرم برمی شمرد. مواردی که بی تردید برای 
بهره گیری هر چه بهتر از آنها همکاری های عمیق و نزدیک دستگاه 
دیپلماسی کشور با اکوسیستم نوآوری و لزوم توجه سیاستگذاران کالن 

کشور را در دوره جدید می طلبد.

 ضرورت توجه دستگاه دیپلماسی
 در دولت جدید

بررسی »آرمان ملی« از دیدگاه فعاالن و کنشگران سیاسی   
دولت رئیسی دولت احمدی نژاد نشود...

ادامه از صفحه 3/  این یارگیری احمدی نژاد از مجلس به عالوه 
رویکرد حمایتی مجلسی ها از او که البته در وزارت نفت با احمدی نژاد 
همراه نشدند، باعث شد حاکمیت یکدست تحقق یابد و البته این 
سوال پیش بیاید که مجلسی که این چنین دل به رئیس قوه مجریه 
داده چگونه می تواند بر آن نظارت کند؛ البته افرادی مانند عماد 
افروغ، محمد خوش چهره، سعید ابوطالب و... هم بودند که بعدها 
منتقد احمدی نژاد شدند، اما پس از مجلس هفتم رویش های دیگری 
هم برای کابینه او داشت؛ مانند مرتضی تمدن که پس از نمایندگی 
مجلس استاندار تهران شد یا عادل آذر که پس از پایان نمایندگی 
رئیس سازمان آمار ایران شد. در انتخابات امسال هم مجلس نقش 
پررنگی ایفا کرد؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس به عنوان رئیس ستاد 
ابراهیم رئیسی انتخاب شد و فعالیت کرد. احمد امیرآبادی عضو 
هیات رئیسه مجلس و محمود نبویان هم از اعضای ارشد ستاد رئیسی 
بودند. دیگر نمایندگان هم برخی فعال تر و برخی آرام تر در دوران 
انتخابات برای رئیسی کار کردند. همین باعث می شود تا احتمال این 
داده شود که احتماال شاهد حضور پررنگی در کابینه خواهند داشت. 
البته زمزمه های حضور نیکزاد به عنوان معاون اول رئیس جمهوری 
در پاستور شنیده شد. کمااینکه بسیاری مخالف و منتقد حضور 

نمایندگان در کابینه هستند.
 دعوت کنندگان رئیسی؟

با این حال درباره رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هم همین 
سوال پیش می آید که مجلسی که ۲۲۰ نفر از آنها خواستار ثبت نام و 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بودند، چگونه می توانند بر آن دولت 
نظارت کنند؟ چگونه می خواهند دولت مطلوب خود را نقد کنند 
و ذره بین نظارت را بر عملکرد دولت محبوب شان بیندازند؟ شاید 
همان طور که اصولگرایان به نمایندگان مجلس دهم که البته آن زمان 
کسی نامه دعوت به روحانی هم ننوشته بود، لقب وکیل الدوله را داده 
بودند، این بار این لقب وکیل الدوله بیشتر بر نمایندگان حامی رئیسی 
بنشیند؛ البته در صورتی که چشم بر عالیق شان نبندند و ضعف های 
دولت را بخواهند قوت جا بزنند و برابر کم کاری ها توجیه گر باشند 

و نه پرسشگر.

دیـدگاه

فراسـو

یک تحلیلگر مسائل بین الملل در تحلیل بیست ودومین 
گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در خصوص برجام شامل 
آخرین وضعیت مذاکرات جاری که روز دوشنبه و پس از 
ارائه آن به مجلس منتشر شد، در خصوص پیامدهای عدم 
پیگیری مذاکرات وین برای احیای برجام اظهار داشت: ما 
برجام را از یک بعد می توانیم به طور فنی در قالبی تحلیل 
کنیم که آن مقطع زمانی است که برجام توسط ایران و 
آمریکا اجرا می شد؛ در این گزارش لیستی از اتفاقات مثبتی 
که برای اقتصاد ایران رخ داده را دیدیم به رغم این که در 
دوره آقای اوباما هم رفتارهایی از طرف آمریکا شکل گرفته 
بود که از نگاه ایران می توانست نقض برجام محسوب شود و 
ایران همان موقع هم شکایتی را تنظیم کرده و به کمیسیون 
مشترک در نامه های رسمی ارائه داده بود با این وجود در آن 
مقطع زمانی که برجام در حال اجرا بود، می توان در این قالب 
دید که با همه نواقص فشار در اقتصاد ایران تا اندازه زیادی 
کاهش پیدا کرد و فروش نفت ایران سامان گرفت و تبادالت 
مالی ایران و بانک های بین المللی کم و بیش در روال قابل 
قبولی به جلو حرکت می کرد که نگاه به برجام از این زاویه 
یک توافق قابل دفاع بود و شاید ایده آل تر بود ولی توافقی بود 
که می توانست به کاهش تنش و کاستن از فشار بر حوزه 
اقتصاد ایران کمک کند. دیاکو حسینی گفت: با این حال اگر 
از یک زاویه باالتر به موضوع نگاه کنیم و ماجرای خروج دولت 
ترامپ از برجام و حوادث بعد از آن را نیز در نظر بگیریم؛ باید 
این واقعیت را بپذیریم که برجام در حل و فصل اختالفات 
بین ایران و آمریکا یک توافق ناقص بود. ضمن اینکه در زمان 
انعقاد برجام هم هیچ اتفاق نظر محکمی درون واشنگتن و 
در درون تهران در رابطه با اینکه توافق می تواند منافع کشور 
را تامین کند وجود نداشت. وی افزود: از این زاویه دید طبعا 
برجام توافق  ناقصی بود که نمی تواند ضامن همه منافع ایران 
و آمریکا باشد و به مشکالت بنیادین دو کشور بی توجه است 
که البته بنا هم نبوده چنین توجهی صورت بگیرد و قرار 
بر این بود طبق توافق و تفاهم، صرفا به مشکل هسته ای 
ایران از یک طرف و تحقیق های مرتبط هسته ای از طرف 
دیگر توجه کند. این کارشناس مسائل بین الملل تاکید 
کرد: بنابراین چون ریشه اختالفات ایران و آمریکا و دامنه 
گسترده این اختالفات بر جای خود باقی بود طبیعی است 
که بی اعتمادی بین ایران و آمریکا همچنان وجود داشت و 
در این بین هم عده ای انتظار نابجایی از این توافق محدود 
داشتند؛ در نتیجه با اتکا به اینکه ایران بسیاری از رفتارهایی 
که از نظر آمریکا نامطلوب است را در سایر حوزه های غیر 
هسته ای ادامه می دهد و از نگاه ایران نیز آمریکا هم همچنان 
به تحریم های مختلف خودش ادامه می دهد و بی اعتمادی 
به ایران را در میدان عمل و در حوزه های دیگر تعقیب کرده 
و به ادعای تهران در حال آسیب زدن به ایران است. این 
توجیه کافی بود برای اینکه برجام را پس از مدت کوتاهی که 
به اجرا گذاشته شد به تدریج به سمت تضعیف و در نهایت 
توقف اجرای آن پیش ببرند. وی ادامه داد: ما در این مقطع 
در معرض یک انتخاب قرار داریم؛ اینکه بپذیریم برجام یک 
توافق ناقص است و به بسیاری از مشکالت بین دو کشور 
رسیدگی نکرده و بی اعتمادی های طرفین به جای خود 
باقی است و همچنان انگیزه هایی وجود خواهد داشت برای 
اینکه ایران از مواهب اقتصادی برجام منتفع نشود به خاطر 
اینکه از نگاه آن عده در واشنگتن، ایران با یک اقتصاد پویاتر و 
قوی تر اهرم ها و منابع بیشتری برای پیگیری سیاست هایی 
که از نگاه واشنگتن مضر به حال منافع آمریکا هستند، 
خواهد داشت و آمریکا هم احتماال در آینده تحریم هایی 
غیرمرتبط با هسته ای و غیرمرتبط با توافق مضر به حال 
اقتصاد ایران و برجام وضع خواهد کرد و حتی ممکن است 
این تحریم های جدید لغو برخی از تحریم ها در برجام را 
نیز تحت تاثیر منفی خودش قرار دهد؛ یا باید این واقعیت 
را بپذیریم و به این توافق نیم بند و ناقص اما به هر حال با 
حداقلی از منافع و تضمین آن برای طرفین کنار بیاییم و یا 
اینکه هیچ توافقی در کار نباشد و ایران برنامه های هسته ای 
را با همان شدت و سرعت ادامه دهد و آمریکا هم تحریم های 
مضاعفی همان طور که در دوره ترامپ دیدیم به ایران تحمیل 
کند و چه بسا در خالل این عدم توافق به سمت تنش های 
دوره ای و چه بسا یک جنگ خواسته یا ناخواسته تصادفی یا 
عامدانه محدود یا تمام عیار حرکت کنیم. حسینی تصریح 
کرد: ما این را هم می دانیم که هم در جریان برجام و هم در 
مذاکرات احیای برجام فقدان یک اجماع داخلی مانع بزرگی 
بود برای اینکه یک تصمیم منسجم و واحد گرفته شود. در 
دوره جدید این انسجام در ساختار نظام سیاسی ما در قیاس 
با گذشته بیشتر خواهد شد و این می تواند تصمیم گیری را 
هم راحت تر کند و مسئول پذیری آن را نیز تسریع کند برای 
نهادها یا کسانی که مجری هستند یا برای اختیار این توافق 

تصویب خواهند کرد.

دیاکو حسینی:
در مذاکرات فقدان 

اجماع داخلی، 
مانع بزرگی بود

سهراب آسا
 مدیر امور بین الملل صندوق 

نوآوری و شکوفایی

ادامه از صفحه اول/  دوره انتقال آموزه ها و 
تجارب قرار داده اند. وقتی در کنار وزیر بهداشت، 
رئیس انجمن هالل احمر، رئیس ستاد اجرائی 
فرمان امام، نمایندگان مجلس، مدیران نهادها و 
شرکت های متولی امر واکسن، تولیدکنندگان 
واکسن ایرانی و متخصصان حوزه واکسیناسیون 
می نشینند، پیداســت که قصــد دارند از انتقال 
تجربیات مدیران فعلی به مدیران بعــدی استفاده 
کنند. کاش در دیگر زمینه ها نیز چنین اتفاقی بیفتد. 
ایراد اساسی در گذشته این بوده که روسای جمهور 
منتخب به واقع رابطه خود را با رئیس جمهور قبلی 
قطع می کردند و عمال مدیریت جدید بدون استفاده 
از تجارب مدیران قبلی، کار خود را شروع می کرد. 
باید پذیرفت وضعیت جامعه از این منظر که 
نتوانسته ایم در این مدت با ویروس کرونا آنگونه 
که در دیگر کشورها برخورد شده، برخورد کنیم، 
قابل توجه است. حساسیتی که مدیران فعلی نسبت 
به انتقادها دارند، حتی انتقاد افراد شناخته شده ای 
مثل خانم دکتر مینو محرز، جای تاسف دارد. اگر 
واکسن های تولید داخلی در واقع تولید داخل است 
و نیازی به واردات از خارج ندارد؛ چرا با خانم مینو 
محرز وقتی گفت به علت تحریم نتوانسته ایم مواد 

اولیه تولید واکسن را وارد کنیم، این گونه برخورد 
شد. آیا پذیرفتنی است در شرایطی که هر روز 
جمعیتی به ویروس کرونا مبتال و تعدادی کشته 
می شوند، هنوز در پیچ و خم اداری این موضوع 
باشیم که مثال ژل تولید واکسن کرونا را از خارج 
وارد کنیم. آیا پسندیده است مردم فهیم کشور 
ایران راه دراز سفر به ارمنستان را با آن خفت و خاری 
که در رسانه های مجازی تصاویر آن را دیده ایم، در 
پیش گیرند و تحقیر  شوند. آیا پسندیده است برای 
تزریق واکسن در ارمنستان یک ایرانی به مدت ۱۰ 
روز بیتوته کند و مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج 
شود. بهتر آن نیست از کارتن خوابی مسافرین ایرانی 
ارمنستان زیر نهیب پلیس آن کشور جلوگیری 
کنیم و وجوهی که صرف این نوع واکسن زنی 
می شود را صرف واردات واکسن کرونا کنیم؟ ایران 
سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال در تولید واکسن دارد و 
هر یک از ما ایرانیان آثار واکسن های ایام دور و دراز 
خود را که تولید واکسن سازی پاستورند در بدن 
داریم اما موضوع کرونا و واکسن آن مساله جدیدی 

است. پذیرفتنی نیست درکشور ایران چندین 
شرکت سرمایه و هزینه خود را صرف تولید واکسن 
کرونا کنند در حالی که در کشورهای توسعه یافته 
بیش از یکی، دو شرکت در این زمینه فعال نیستند 
و نتیجه فعالیت این شرکت ها واکسینه کردن بخش 
وسیعی از جمعیت کشورشان است. امید است 
آقای رئیسی با توجه به عملکردی که از نشست 
دیروز داشتند، درصدد باشند واکسینه کردن مردم 
سرلوحه اقدامات شان باشد؛ نه اینکه در این شرایط 
بحرانی که هر روز چندین خانواده عزادار می شوند، 
منتظر تحقیقات این شرکت و آن شرکت باشیم. 
اطالعاتی که از نهادعای مرجع به دست می آید 
گویای این است که هزینه تحقیقات تولید واکسن در 
شرایط بحرانی فعلی به مراتب بیشتر و باالتر از هزینه 
واردات واکسن ایمن است. کاش آقای رئیسی خط 
تولید و تحقیق واکسن را نه برای امروز بلکه برای 
آینده باز نگه دارند اما برای بازگشایی دانشگاه ها، 
مدارس، کارخانه ها و دیگر مشاغل مبادرت به 
واردات واکسن از کشورهایی که رابطه خوبی با ما 

دارند، کنند و جامعه را از این التهاب خارج سازند. 
حاکمیت دولت و اقتدار آن به این بستگی دارد که 
دستورالعمل ها و فرامین حکومتی مورد توجه مردم 
قرار گیرد. دیدیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا، که 
مسئول صدور فرامین کرونایی در کشور است، دو 
هفته بازار تهران و دیگر شهرهای قرمز را تعطیل 
اعالم کرد. پلیس هم مسافرت از شهرهای قرمز 
را ممنوع اعالم  کرد اما هیچ کس به این فرامین 
توجهی نکرد. بازار کماکان باز و مسافرت ها برقرار 
است. این موضوع ضربه سختی به حاکمیت دولت 
و اقتدار حکومت  وارد می کند که مردم به فرامین 
و دستوراتش اهمیت ندهند. دستوراتی که  درواقع 
در شرایط موجود قابلیت اعمال و اجرا ندارد. همین 
مطلب ساده می تواند محور تصمیمات رئیس جمهور 
منتخب باشد تا کار را یکسره کند و به واکسینه کردن 
مردم سرعت دهد. اگر واکسن داخلی تولید شده 
است، بسم ا... واال با واکسن وارداتی از کشورهایی 
که با ما رابطه خوبی دارند، امنیت بهداشتی جامعه را 
تامین کنند تا به فرامینی که از ناحیه حاکمیت صادر 
می شود- مثل آنچه در دو هفته گذشته درخصوص 
ممنوعیت بازگشایی مشاغل و تردد از شهرهای قرمز 
اعالن شد و مورد قبول مردم واقع نشد-  توجه شود.

واکسیناسیونسرعتمیگیرد؟

داریوش قنبری:
باید دلخوری های داخلی 
اصالح طلبان را حل کنیم 

یک فعال سیاسی اصالح طلب اظهار داشت: دولت 
آقای روحانی اگرچه تماما یک دولت اصالح طلب نبود، اما 
اقداماتش به دلیل حمایت اصالح طلبان از وی به پای این 
جریان نوشته شد حتی با وجود اینکه در دور دوم دولت 
تعداد اصالح طلبان کم شد، عمال می توان گفت اصالح طلبان 
به حاشیه رفتند و حتی آقای جهانگیری بسیار کمرنگ تر 
شد و نقش آقای واعظی بیشتر شد، به طوری که همین 
موضوع باعث شد آقای جهانگیری هم چند باری قهر کند 
و با وساطت بزرگان به دولت برگردد؛ در واقع می خواهم 
بگویم با وجود اینکه در مجموع نقش اصالح طلبان کاهش 
پیدا کرد، اما به خاطر همان حمایتی که آنان از آقای روحانی 
در زمان انتخابات کردند، ناکامی هایش در عرصه های 
سیاست خارجی و اقتصاد و غیره به جریان اصالحات 
نسبت داده شد که همین مسأله باعث تضعیف جریان 
اصالحات شد. داریوش قنبری گفت: صحبت درباره اینکه 
جریان اصالحات بخواهد در آینده به چه سمت و سویی 
برود، به نظر من فعال زود است درباره این موضوع اظهارنظر 
کنیم اما به هر حال شکست در یک انتخابات هم به نظر 
نمی رسد دلیلی برای شکست کلی و همیشگی یک جریان 
سیاسی تلقی شود. وی با بیان اینکه اصالح طلبان بایستی 
تجدیدنظری در ساختارها و سازوکار خودشان داشته باشند، 
اظهار کرد: جریان اصالحات عالوه بر بازنگری در رفتارها و 
اقداماتش باید مواضعش را شفاف تر بیان کنند؛ به طور نمونه 
در جریان همین انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم ما مشاهده 
نکردیم که اصالح طلبان نظر واحدی را از خودشان ارائه 
دهند. نماینده سابق مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد 
یکسری اختالفات در جریان اصالحات باعث دلخوری هایی 
شده است که به اعتقاد من غلبه بر این دلخوری ها به این 
راحتی ها نخواهد بود و به آسانی صورت نخواهد گرفت اما 

باید آنها را حل کرد.

نکتــه و نــظر

  مذاکرات احیای برجام طی شش دور انجام شد اما به رغم 
گفته های طرفین مبنی بر امیدوار کننده و سازنده بودن این 
مذاکرات اما در نهایت توافقی حاصل نشد و فعال مذاکرات 
متوقف شده تا دولت بعد در ایران روی کار آید؛ اساسا روند این 
مذاکرات و چرایی عدم توافق تاکنون را چگونه تبیین می کنید؟

مذاکرات احیای برجام آنقدر پیچیده شده که برخی اظهارات 
مقامات کشورمان چندان درست به نظر نمی رسد، چراکه هیچ اتفاق 
خاصی در مذاکرات احیای برجام نیفتاده است. تا دور چهارم مذاکرات 
بر سر این بود که چه کار کنیم چراکه هیچ گشایشی اتفاق نیفتاده که 
قول هایی به مردم می دهند.  اینکه آقای روحانی می گوید سفره ای 
پهن شده و مهمانان از آن در بیایند اظهارنظرهایی است که چندان به 
واقعیت نزدیک نیست. یعنی مساله برجام در این دوره آنقدر پیچیده 
شده که امکان رسیدن به یک توافق کلی شاید غیر مقدور باشد. مگر 
اینکه مقامات عالی نظام امتیازاتی که طرف های دیگر مذاکره مخصوصا 
آمریکا از جمله بحث حقوق بشر، مسائل منطقه ای و... می خواهد را به 
آنها بدهند. لذا اکنون مساله برجام دیگر بحث مستقل و تنهایی نیست 
بلکه با مسائل جانبی دیگر در هم تنیده شده که خب برای ایران نیز 
خیلی مشکل است، چراکه به شکل و نوعی حضورمان در سوریه را از 
دست می دهیم و در آینده نیز همین وضعیت را در عراق پیدا خواهیم 
کرد. یعنی سفر آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به آمریکا و 
دیدار با آقای بایدن حاوی پیام های بسیاری برای ایران است. همین 
انفجارهایی که در دکل های برق در عراق اتفاق افتاد و برق ایران به 
عراق قطع شد را می توان در نتیجه برخی تحوالت دانست. لذا یک موج 
جدیدی در عراق در حال شکل گیری است که به احتمال خیلی زیاد این 
کشور نیز به زودی به دنیای عرب باز خواهد گشت. از طرفی مذاکرات 
احیای برجام به هیچ وجه در این شش دوره به نقطه قابل قبولی نرسیده 
و در آینده نیز نخواهد رسید. مگر اینکه ایران تغییرات اساسی نسبت به 
سیاست  های منطقه ای و بین المللی از خود نشان دهد. اگر ایران بخواهد 
در نقطه صفر خود یعنی همان استراتژی های ۲ سال پیش باقی بماند 
به هیچ نقطه توافقی نخواهیم رسید، چراکه برخالف توافق سال ۲۰۱۵ 
این برجام خیلی پیچیده شده است. اکنون بایدن از طرف هم حزبی ها، 
جمهوریخواهان در کنگره  و از طرف اسرائیل و عربستان تحت فشار 
است. لذا اکنون جبهه جدیدی در خاورمیانه و خلیج فارس در حال 
شکل گیری است. پیام های صمیمانه ای که آقای اردوغان هم به پادشاه 
عربستان داده که مساله خاشقچی را از بین ببرد و هم پیام دوستانه ای 
که به رئیس جمهور اسرائیل داده تا اختالفات گذشته را از بین ببرد 
بیانگر همین موضوع و رویکرد است. بنابراین اگر ایران در رسیدن به 
توافق کندی کند این جبهه چهار ضلعی ترکیه، عربستان، اسرائیل و 
مصر علیه ما بسیار قدرتمند خواهد شد و هم فضای خلیج فارس را به 
زیان ما خواهد کرد و ایران با این شرایط عصیانگرانه ای که اکنون در 
همه شهرها وجود دارد در پشت این جبهه باز هم در انزوای سیاسی و 
اقتصادی خواهیم بود. بنابر این طی ۶ دور مذاکرات به هیچ نقطه توافق 
روشنی نرسیدیم و فقط این به خاطر دادن پیام های دلخوش کننده 
به مردم بوده و هیچ کسی از کشورهای خارجی نیامده اعالم کند که 
به این نقطه نظرات رسیدیم و سر این موضوعات توافق کردیم، چراکه 
اساسا  مذاکرات به هیچ نقطه ای نرسیده و به این دلیل هم متوقف شد. 
از اواخر دوره پنجم قرار بود این مذاکرات متوقف شود و دور ششم نیز با 
اصرار ایران تشکیل شد و دور هفتم نیز که فعال متوقف شده است. اگر ما 
بخواهیم که به یک توافق جامع و کاملی برسیم  باید بپذیریم که برجام 

زوایایی دارد و اضالع جدیدی پیدا کرده که این اضالع جدید این است 
که ایران نوع نگاه خود را به منطقه و نظام بین الملل تغییر دهد و دیگر به 

دنبال آن استراتژی های گذشته نرود.
 برخی معتقدند که نگاه صفر و صدی به برجام  اشتباه است 
و باید نگاهمان صفرتا صدی باشد؛ یعنی حدی از موفقیت در 
مذاکره و رسیدن به اهداف را در نظر بگیریم  و بر اساس آن 
پیش برویم؛ طرف  های دیگر نیز نشان داده اند که می خواهند در 
برجام بمانند؛ اساسا این نوع رویكرد را چگونه تحلیل می کنید؟

برجام ۲۰۱۵ مرده بخاطر اینکه برجام ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ و نهایتا تا 
۲۰۲۵ همه امتیازات خود را از دست می داد و ایران به حالت طبیعی 
خود باز می گشت. آقای بایدن در نخستین سخنرانی خود در کاخ سفید 
که گفت ما حاضریم به برجام بازگردیم در جایی اظهار کرد؛ هرچند 
که حاضریم برگردیم اما نه برجامی که در سال ۲۰۱۵ امضا شده است، 
چراکه ممکن است شرایط ایران از نظر قید زمانی به ۲۰۵۰ برسد. بنابر 
این به ضرس قاطع می گویم که موضوع برجام و موضوعات دیگری که 
به ایران مربوط است، مثل حقوق بشر یا فعالیت های منطقه ای و حتی 
قدرت دفاعی باید به نوعی حل و فصل شود. در مساله موشکی قرار بود 
که این مساله در سال ۲۰۲۳ برطرف شود و ایران در خرید، فروش  و 
تقویت کردن آن آزاد باشد ولی جلوی آن را گرفته اند. بنابراین به هیچ 
وجه بحث برجام سال ۲۰۱۵ مطرح نیست و این دلخوشی است که 
مقامات ما به خود داده اند در حالی که برجام سال ۲۰۱۵ از بین رفته 
است. به هیچ وجه جدا کردن مساله برجام از موضوعاتی که مورد انتظار 
آمریکا  و کشورهای منطقه است میسر نیست. یعنی برجام به اضافه ۴ 
انتظاری که گفتم خواهد بود و اختالف نیز درست بر سر همین موضوع 
است. لذا اینکه گفته می شود اختالف اصلی بر سر این است که سپاه 
پاسداران یا بیت رهبری  از ذیل تحریم در بیاید، هرچند بسیار مهم است 
اما  اختالف اصلی اینها نیستند. در حالی که اکنون ما نه گرفتار این 
مسائل بلکه گرفتار ناتوانی اقتصادی و سختی معیشت مردم هستیم،  
بنابراین نمی توان به برجام سال ۲۰۱۵ تکیه کرد و برجام جدید با 
موضوعات غیر قابل تفکیک در دستور کار طرف های دیگر برجام است 

و برخی اظهارنظرها ناشی از بی اطالعی است. 
 با توجه به اینكه در دولت آقای روحانی سیاست خارجی 
تعاملی در دستور کار قرار گرفته بود در دولت آقای رئیسی 
نوع رویكردها در سیاست خارجی چگونه خواهد بود و اساسا 

دستخوش تغییر خواهد شد؟
من در جایی گفتم که آقای رئیسی گفته اند ما با کشورهای عرب 
منطقه مشکلی نداریم؛ خب این درست اما مشکل این است که آنها 
با ما مشکل دارند. یعنی اینکه ما دلخوش کرده بودیم که با مقامات 
عربستان در بغداد مالقات کردیم وزیر خارجه عربستان گفته مشکل ما 
با ایران دخالت در کشورهای عربی است و تا این مشکل برطرف نشود 
ما رابطه خود را با ایران اصالح نخواهیم کرد. لذا همین انتظار را آمریکا 
هم دارد. آمریکا می گوید ایران باید از کشورهای منطقه خارج شود و 
کانون های قدرت و نفوذش خود در منطقه را رها کند، بنابراین اگر قرار 
است با عربستان صلح جداگانه ای امضا کنیم اصال مقدور نیست، چراکه 
بخش عمده مساله ما با عربستان همان پیچیدگی هایی است که با 
اسرائیل و آمریکا داریم. اگر ما بخواهیم به خاطر عربستان از کشورهای 
منطقه خارج شویم تا رابطه خود با عربستان اصالح کنیم خب همین 
امتیاز را به آمریکا بدهیم ،جلوی دهان آمریکا را بگیریم و برجام را حفظ 
کنیم، بنابراین هیچ کدام از اینها قابل تفکیک نیست. متاسفانه برخی که 

اظهارنظر می کنند یا آگاه نیستند یا می خواهند واقعیت را به نحو دیگری 
منعکس کنند. اگر نه اختالف ما با عربستان همان اختالفاتی است که ما  
با آمریکا داریم و هیچ تفاوتی نمی کند. آقای اردوغان در نتیجه ارتباط 
با اسرائیل مقداری از چشم غربی ها افتاد و حال کم کم از روسیه جدا 
می شود و به سمت دنیای عرب و غرب حرکت می کند. از طرفی ما نقش 
عمده ای در سوریه نداریم  و صندلی آقای بشار اسد با نام و نشان خود 
در اتحادیه عرب خالی است که در جلسه آینده حتما در آنجا شرکت 
خواهد کرد،  بنابراین اینکه ما با آمریکا آشتی کنیم ولی خصومت خود 
را با آمریکا ادامه دهیم به هیچ عنوان مقدور نیست. برای دولت جدید 
نیز  فعال برای پیش بینی زود است و باید قدری بیشتر صبر کنیم. دولت 
روحانی یک دولت اقتصاد محور بود، سیاست آن روی مسائل اقتصادی 
متمرکز بود، با مشکالت شدیدی در این حوزه مواجه گردید و نگاه بیرون 
نگر نیز داشت یعنی دنبال صلح و تعامل با اروپا و آمریکا بود و در تبلیغات 
انتخاباتی هر دو دوره خود نیز به این پرداخت اما در نهایت چون اختیار 
کامل نداشت به رغم همه تالش های خود، نتوانست به نتیجه برسد، اما 
هدف رئیسی این است که با اتکا به منابع داخلی سر و سامانی به اقتصاد 
کشور بدهد. این تفکر اما امکان تحقق ندارد و اقتصاد فعلی ما به این 
سادگی احیا نمی شود. به خاطر عدم امنیت سرمایه گذاری سرمایه ای 
حتی از سوی ایرانیان خارج از کشور وارد ایران نخواهد شد و در ماه های 

اول دولت سیزدهم نیز مشکالت فزاینده وجود دارد. 
 چندی پیش آقای جهانگیری از بدعهدی کشورهای 
دوست ایران مثل هندوستان و چین در راستای نخریدن نفت 
از ایران سخن گفت و بخشی از به وجود آمدن شرایط فعلی را 
ناشی از  این مساله دانست؛ اساسا می توان عدم خرید نفت 
ایران از سوی کشورهای حتی دوست را ناشی از تاثیر آمریكا و 

تحریم های آن قلمداد کرد؟
البته آقای جهانگیری این صحبت ها را در روزهای آخر کابینه گفتند 
در حالی که ما خیلی زودتر از اینها گفته بودیم که هندوستان که دوست 
صمیمی ما است و حتی روسیه و چین به سمت تجارت گسترده با ایران 
پیش نخواهند رفت. اینها اکنون به دنبال این هستند که ارتباط خود را 
با غرب از دست ندهند. بنابراین سوال ما از آقای جهانگیری این است که 
چرا این اتفاق افتاده است. بنشینید فکر کنید ما با هندوستانی که آنقدر 
روابط نزدیک داشتیم، پول طلب داریم و بندر چابهار را در اختیارش 
گذاشتیم و همچنین با چین، روسیه و عراق نیز به همین صورت چرا 
باید اینگونه شود که پول های ما را ندهند و از ما دفاع نکنند، متاسفانه 
این کشورها به هیچ وجهی از ما دفاع نمی کنند و دلیلش نیز این است 
که کشور ما با قواعد بین المللی حرکت نمی کند و با ضوابطی که با قواعد 
بین المللی ناسازگار است فضایی انحصاری برای خود درست کرده است، 
بنابراین ما از کاروان جهانی عقب هستیم. اگر بخواهیم همین سیاست 
را ادامه دهیم بیش از این عقب خواهیم افتاد  و این تجربه تلخی که آقای 
جهانگیری بدان اشاره کردند می تواند عمیق تر و گسترده تر شود. بنابر 
این راه چاره ما برای رفتن از این تنگنایی که حتی میان همسایگانمان 
داریم این است که ما نوع نگاه و انتظاراتمان را تغییر دهیم.  می گویند 
آمریکا باید تمامی تحریم ها را لغو کند این نمی شود چون همه تحریم ها 
در قالب برجام نیامده است و همچنین در بحث راستی آزمایی که گفته 
می شود اصال کلمه راستی آزمایی در متن برجام نداریم. ما باید تغییراتی 
در نوع رفتار، نگاه و قضاوت هایمان داشته باشیم که عقب افتادگی مان 
از کاروان جهانی جبران شود. بنابر این اینکه هند پول ما را نداده  و نفت 

نخریده  باید پرسید چرا اینگونه شده و علل آن چه بوده است.

آرمان ملی- سهیل ثابت: بسیاری امیدوار بودند که با انتخاب جو بایدن در انتخابات آمریكا و روی کار آمدن دولت او شاهد احیای برجام و بازگشت آمریكا به این توافق باشیم. اما با اینكه 
چند ماه از روی کار آمدن چهل و ششمین رئیس جمهور در کاخ سفید می گذرد اما همچنان نه آمریكا به برجام بازگشته و نه برجام احیا شده است، هر چند که در این میان سایر طرف  های 
برجام موسوم به 1+4 طی ماه های گذشته مذاکرات احیای برجام را کلید زدند و طی شش دور مذاکره به گفته خود به نقاط مثبت و موثری در راستای دستیابی به توافق قریب الوقوع 
رسیدند، اما این پایان ماجرا نبود و اختالفات اصلی میان ایران و آمریكا باعث شد تا این توافق حتی به صورت حداقلی نیز شكل نگیرد. چراکه هر دو طرف مذاکره یعنی ایران و آمریكا 
خواهان حداکثر خواسته  های خود در مسیر مذاکره بودند. چنانكه ایران به دنبال برداشته شدن یكجای همه تحریم ها و آمریكا در پی عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای  و ایجاد 
محدودیت ها در این خصوص بود. همین امر نیز باعث شد تا پس از دوره ششم مذاکرات طرفین کفایت مذاکرات را اعالم کنند و بگویند پایتخت ها در نهایت تصمیم گیری خواهند کرد. 
از طرفی در حالی که ایران مطرح می کند که صرفا در چارچوب توافق سال 2015 مذاکره می کند و خواهان احیای برجام در آن سال است اما آمریكا و اروپایی ها درصددند تا الحاقیات و 
اضافاتی را نیز به برجام بیفزایند که مورد مخالفت شدید ایران قرار گرفته است. با این حال دور هفتم مذاکرات فعال در حالت توقف  و تعلیق قرار گرفته و باید دید با روی کارآمدن دولت 
و دستگاه سیاست خارجی جدید در ایران مسائل حول محور برجام چه تغییر و تحوالتی خواهد داشت. در این راستا برای بررسی مذاکرات احیای برجام، مسائل مورد اختالف طرفین 

و آینده این توافق»آرمان ملی« با علی بیگدلی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

علی بیگدلی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

 آمریکا برجام قبلی را 

 ناقص می داند؛

برجام چند وجهی می خواهد  
   برخالف 2015 این برجام پیچیده شده است 

   شاید رسیدن به یک توافق کلی مقدور نباشد 
    عقب افتادگی از کاروان جهانی باید  جبران شود 

    مذاکرات احیای برجام به نقطه قابل قبولی نرسید 
    جنس اختالفات ما با عربستان مثل با آمریكاست



سال  چهارم
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گـزارش

 راه های صرفه جویی 

در مصرف آب 
امسال وضعیت 
ذخیره آب پشت 

سدها چندان 
مطلوب نیست، 

بنابراین ضرورت 
دارد بیش از پیش 

در مصرف آب صرفه 
جویی کنیم.کاهش 

باران این نعمت 
ارزشمند را در این 
سال ها ایران بسیار 

کمتر کرده است 
با صرفه جویی در 
مصرف آب به خود 
و خانواده خود و 

جامعه کمک کنید. 
صرفه جویی در 

مصرف آب در خانه 
نیاز به هیچ هزینه 

اضافی ندارد. 
با اینكه وسایل 
و دستگاه های 

صرفه جویی آب 
مختلفی در بازار 

وجود دارد، اما حتی 
بدون کمک گرفتن 
از این وسایل هم 

می توانید در مصرف 
آب صرفه جویی 

کنید.
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منبع :  ایمنا

آرمان ملی- امید کاجیان: با حضور طالبان در شهرهای 
مختلف افغانستان، ایده های خوش بینانه مقامات داخلی 
کشور یا اظهاراتی که عده ای از آنان با انگیزه های سیاسی 
مطرح می کردند؛ مبنی بر اینکه این طالبان با گذشته فرق 
کرده است، روز به روز به محاق می رود و هربار بیشتر مشخص 
می شود ریشه های این طالبان همانی است که بود ه است. 
پخش تصاویری از کشتار بی رحمانه کماندوهای افغانستانی 
که اعالم صلح کرده و تسلیم نیروهای طالبان شده اند از سوی 
سی ان ان، نمونه بارز خوی وحشیگری ای است که همچنان این 
گروه دنبال می کنند. همه اینها در حالی است که هر از گاهی 
تصاویری غمبار از این گروه منتشر می شود که نشان می دهد 
ایدئولوژی های این گروه نیز همچنان تغییری نکرده است. 
کسانی که مراسم اعدام یک تلویزیون)!( را به یاد می آورند، که 
به بهانه غرب گرایی و رودررویی با فرهنگ اسالمی، این افراد 
با تبر به جانش افتاده بودند یا آن مردی که پشت میکروفن  
فریاد می زند از این به بعد زنان باید با یک محرم وارد ماشین 
غریبه شوند یا ممنوعیت فروش برخی اقالم را اعالم می کند و 
تهدید این موضوع که اگر کسی از این فرامین سرپیچی کند 

نیروهای آنها این افراد را رصد کرده  و شناسایی می کنند 
و ... قطعا می دانند این موارد نشان دهنده روزهای خوبی در 
آینده افغانستان نیست و همین مساله، موضوع را غمگین تر 
می کند. اما بوده اند کسانی که شوربختانه در تهران از این سخن 
می گفته اند که این گروه متفاوت شده است و امثال کیهان از این 
می نوشتند که طالبان با خونریزی زمین ها را تصاحب نمی کند.

  اشتباه و ضعف های 20 ساله دولت قانونی 
هرچند در ماجرای پیشروی طالبان، قطعا به دولت قانونی و 
مستقر افغانستان و اشرف غنی و عبدا... عبدا...، در کنار حامد 
کرزای از بابت عدم تامین زیر ساخت های امنیتی و ساخت یک 
ارتش ملی طی ۲۰ سال زمامداری آنها که بتوانند ال اقل در یک 
جنگ داخلی پیروز شوند، انتقادات بسیاری وارد است. این 
دولت های قانونی و البته به مراتب مترقی تر از طالب ها، در تمام 
این دو دهه،  با حضور آمریکا می توانستند از پیشرفته ترین 
سالح ها  و جنگنده ها بهره مند شوند یا تعدادی از آنها را بخرند 
تا در این گونه مواقع به رغم خروج آمریکا از افغانستان، خود 
پای طالبان را از کشور کوتاه کنند. اما مگر کجاست ارتش ملی 
افغانستان و آن تجهیزات که امروز پسراحمد شاه مسعود دوباره 

به سبک همان جنگ های چریکی بخواهد با طالب ها بجنگد. 
از سویی در این ۲۰ سال دولت افغانستان فرهنگ ترقی خواهی 
خود را هرگز نتوانسته در درون جامعه آنطور که باید نفوذ دهد 
تا اکنون گروه ها و افراد زیادی از خود افغان ها به دلیل تفکرات 
واپس گرایانه با طالبان همکاری و همراهی نکنند. اشتباه 
عجیب و غریب دیگر دولت قانونی افغانستان زمانی بوده است 
که هزاران هزار طالب را با برخی فشارها از زندان های خود آزاد 
کرده و آن موقع به فکر چنین روزی نبوده است. عمال این دولت 
قانونی افغانستان بوده  که با این سطحی نگری ها و عدم توان الزم 
و دور اندیشی ها زمینه را برای قدرت یابی طالبان فراهم ساخته 
است. البته همکاری های پیدا و پنهان برخی کشورها را هم برای  

قدرت گیری طالبان  نباید از نظر دور داشت.
 پایان زنان فعال  

 اما از سویی دیگر  نیز باید بسیاری از مسائل مثبتی که 
در این ۲۰ سال رخ داده است، در نظر داشت؛ اتفاقاتی که 
قطعا در دوره طالبان به کلی نابود خواهد شد.  اینکه قطعا 
زنان افغان دراین دو دهه به مراتب شرایط متفاوت تر و 
بهتری را تجربه کرده ا ند و این امر بر کسی پوشیده نیست.  

حضور پرشمار زنان در پارلمان این کشور، نقش بانوی اول 
افغانستان در کنار رئیس جمهور ، شرکت بی سابقه آنها در 
عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... چیزی 
نیست که بخواهیم آنها را نادیده بگیریم. امروز طالبان قطعا 
با مواضعی مبهم مانند اینکه با فعالیت زنان در چارچوب 
شریعت مشکلی نداریم، عرصه تمامی این حضور را بر آنها 
تنگ تر و تنگ تر می کند؛ چرا که مرز این شریعت را آنها 
تعیین می کنند، همانطور که در برخی از والیات،  طالب ها 
تخطی از امیر المومنین خودشان یعنی شیخ هبه ا... را خروج 
از اسالم تعبیر می کنند و می گویند : »هرکس با امیرالمومنین 
شیخ  هبه ا... بیعت نکند حتی اگر اهل نماز و روزه هم بگیرد 
از اسالم خارج است.« ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان هم 
در گفت وگوی اخیرش اعالم کرده چادر برای زنان اجباری 
است و گفته : »در گذشته زنان افغان با چادر از خانه بیرون 
می آمدند. این پوشش اسالمی است و باید داشته باشند.« 
زنانی که بعضا امروز در عرصه خوانندگی فعالیت دارند اکنون 
باید خود را برای شرایط ویژه ای در آینده آماده کنند. به غیر 
از موضوع زنان؛ قطعا قرار است مباحثی همچون آزادی های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم برای تمامی افغانستانی ها 
سخت تر شود. ولی جهان در برابر همه این ها واکنشی نداشته 
است و ایران هم سیاستش آماده شدن برای افغانستان آینده 
است و رفتارش به ویژه در مذاکرات اخیر با طالبان مورد انتقاد 
قرار گرفته است. در چنین شرایطی اما انتشار بیانیه مرجع 
تقلید آیت ا... صافی گلپایگانی بسیار قابل تامل بوده است. در 
کنار سکوت یا همراهی برخی با طالبان در داخل کشور وی در 
بیانیه اش با صراحت این رویه را مذموم دانسته و اعالم داشته 
است : »اعتماد به گروهی که سابقه شرارت و قتل و آدمکشی 
آنان بر همه جهانیان روشن است، اشتباه بزرگ و غیر قابل 
جبرانی است! اینجانب بنابر وظیفه دینی و انسانی خود، به 
همه دولت ها و مراکز بین المللی، به ویژه سازمان ملل و سازمان 
کنفرانس اسالمی و دولت جمهوری اسالمی ایران، هشدار 
می دهم نسبت به این وحشی گری ها و شهادت تعداد زیادی 
از مظلومین در افغانستان و آواره  شدن هزاران نفر از مردم؛ 
اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودك، واکنش جدی نشان 
دهند تا جلوی تجاوزها گرفته شود. به یقین، سکوت امروز آنها 
موجب پشیمانی و ندامت در آینده است.« او به مقامات ایران 
هشدار داده است؛ یعنی اینکه باید تغییری در این رویه ایجاد 
شود. اما سوال این است در چنین شرایطی هشدار این مرجع 
تقلید می تواند در نوع نگاه برخی از مقامات در داخل ایران 
تغیر ایجاد کند؟ از سویی دیگر هنوز هم با تمامی مواردی که 
در افغانستان شاهد آن هستیم برخی  آقایان اعتقاد دارند این 
طالبان با آن طالبانی که می شناسیم تفاوت دارد؛ آن هم بعد 

از تمام فیلم ها یی که دراین مدت از آن ها دیده ایم.

پرسش جدي افكار عمومي از مسئوالن امنیتي و سیاست خارجي: 

واقعا این طالبان با قبل تفاوت کرده است؟ 
  بعد از نمایش های حقیقی این روزهای طالب ها در افغانستان موضع ایران تغییر می کند
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۳۵۰۰ بی خانماِن اعتیاد منفی

ایلنا: معاون پیشگیری بهزیستــی استان 
تهران با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
۷۰۹ معتاد متجاهــر تاکنون به کرونا مبتال 
شده اند، گفــت: براساس برآوردها ۳ هزار تا 
۳۵۰۰ نفر بی خانمانی که تست اعتیادشان 
منفی است در مراکز غربال شناسایی می شوند. 
محســن فتاپور افزود: از نهم اردیبهشــت 
تــا ۲۹ اسفند سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار معتاد 
متجاهر در تهران جمع آوری و غربال شده اند. 
در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز ۹۳۰۰ نفر نیز 
غربال شده اند. تعداد این کودکان معتاد متجاهر 
حدود ۱۵۰ نفر است، البته نمی توانیم این عدد 

را به صورت قطعی اعالم کنیم.

 دیدار کارشناسان 
با رئیس جمهور 

آرمان ملی: تعدادی از کارشناسان و فعاالن 
حوزه واکسن کرونا با حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی دیدار کردند.  در این جلسه مسئوالن 
ذیربط از جمله وزیر بهداشت، رئیس جمعیت 
هالل احمر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
نمایندگان مجلس، مدیران نهادها و شرکت های 
متولی امر واکسن، تولیدکنندگان واکسن 
ایرانی و متخصصان حوزه واکسیناسیون حضور 

داشتند.

تحویل 9۰۰ هزار ُدز واکسن 
آرمان ملی: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
گفت: تا پایان امسال ۱۰۰۰ روستای کشور، 
روستای بدون بیکار خواهند شد. محمد مخبر 
افزود: تا پایان این هفته نیز حدود ۹۰۰ هزار دوز 
دیگر از واکسن برکت را تحویل وزارت بهداشت 
خواهیم داد. وی از آماده شدن خط دوم تولید 
واکسن در کارخانه شفافارمد خبر داد و افزود: 
این خط در حال گذراندن تست های نهایی است 
و با راه اندازی آن از اوایل مرداد، هفته ای بیش 
از ۲میلیون دوز واکسن برکت تحویل وزارت 

بهداشت خواهیم داد.

توقف صدور دفترچه بیمه اتباع 
آرمان ملی: معاون بیمه و خدمات سالمت 
سازمان بیمه سالمت از توقف صدور دفترچه 
بیمه برای اتباع و مهاجرین خارجی خبر داد. 
مهدی رضایی گفت: اتباع و مهاجرین خارجی 
آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر از این پس با ارائه 
کارت آمایش و برگ تردد معتبر خود به مراکز 
تشخیصی، درمانی طرف قرارداد می توانند 
خدمات مورد نیاز را بدون وقفه در قالب نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیک دریافت کنند. 
پناهندگان غیر آسیب پذیر در صورت پرداخت 
حق بیمه و ثبت و تائید اطالعات خود در مراکز 
پیشخوان دولت می توانند از خدمات بهره مند 

شوند.

 تاسیس شعب شورای 
امر به معروف

فارس: معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
دادگستری استان تهران از تأسیس شعب 
شورای امر به معروف و نهی از منکر در نواحی 
قضائی استان تهران خبر داد. محمدرضا مرادی 
حقگو افزود: شعبی از این شورا در شهرستان های 
دماوند، پردیس و ری، شهریار، فیروزکوه، پیشوا 
و پاکدشت تأسیس خواهد شد. در حال حاضر 
سایر شهرستان ها و دادگاه های بخش استان 
تهران نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند 
که هماهنگی های الزم برای اجرای این مهم در 

دست اجراست.

 ورود پلیس 
به بی اخالقی ورزشی ها!

آرمان ملی: رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان 
اینکه برای پلیس و تفاوتی بین افراد از جمله 
فوتبالیست و غیره وجود ندارد گفت: طبق قانون 
هیچ فردی حق تخریب و توهین به دیگران و 
تشویش اذهان عمومی را ندارد. سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی افزود: در سال های اخیر فضای 
مجازی و به  ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام به 
بستری برای طرح دیدگاه ها و مواضع شخصی 
فوتبالیست ها، مربیان، پیشکسوتان و دیگر 
عوامل  ورزشی  از جمله مدیران، هواداران و 
خبرنگاران در موضوعات مختلف تبدیل شده 
است و متاسفانه شاهد آن هستیم که در این فضا 
بعضا متن ها،تصاویر و جمالتی منتشر می شود 
که انتشار و منعکس کردن آن  در فضای رسانه ای 

و رسمی مغایر با اخالق و قانون است.

 دانشجویان 
به خوابگاه ها می روند

ایرنا: سرپرست سازمان امور دانشجویان 
گفت: در صورت واکسیناسیون دانشجویان علیه 
کرونا، خوابگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در اختیار آنها قرار می گیرد. غالمرضا غفاری 
افزود: واکسیناسیون دانشجویان این اجازه را 
به مسئوالن آموزش عالی می دهد که امکان 
حضور و استفاده بیشتر دانشجویان از ظرفیت 
های خوابگاهی و دیگر خدمات دانشجویی 
فراهم شود. در حال حاضر، اسکان دانشجویان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای آن دسته از 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی که هم اکنون در 

خوابگاه ها حضور دارند، اعمال می شود.

کوتـــــاه

یکی از اهداف اصلی آمــوزش و پــرورش هر کشـوری، 
باید حفظ امنیت روانی دانش آموزان باشد. این کار باید به 
عنوان اولویت اول امور حاکم بر آموزش و پرورش، در ذهن 
مسئوالن و معلمان و خانواده ها نهادینه شده و به نگرش 
تبدیل شود. اینکه دانش آموزی به خاطر امتحان، یا به موقع 
آنالین نشدن یا تاخیر در پاسخ به سواالت و ارسال تکالیف، 
به گریه و زاری بیفتد و روانش آسیب ببیند، نشان از یک 
آموزش و پرورش ناکارآمد و سهل انگار است. قبل از هر چیز 
و هر کسی، من معلم نباید دانش آموزم را در چنین شرایطی 
قرار دهم که او فکر کند اگر نتواند به علت مشکالتی که او 
هیچ نقشی در آنها ندارد؛ به موقع وظیفه اش را انجام دهد، 
حتما دچار مشکالت تحصیلی خواه دشد! آسیب روحی از 
آسیب هایی است که درمانش زمان بر و مشکل است و گاهی 
اثراتش تا پایان عمر ماندگار خواهد بود. ای کاش قبل از 
اینکه دانش آموزان مان دچار چنین مشکالتی می شدند، 
در بین صدها بخشنامه باخود و بی خود، بخشنامه ای هم 
در این رابطه صادر می شد تا مدیران، معلمان، خانواده ها 
و دانش آموزان بهتر می توانستند در چنین شرایطی، بر 
خود مسلط بوده و آسیبی متوجه احدی از دانش آموزان 
نشود. برای ترمیم روان آسیب دیده چنین دانش آموزانی، 
الزم است مدارس با همکاری اولیا، ضمن شناسایی آنان و 
معرفی به ادارات مناطق، با کمک هسته های مشاوره و بدون 
تحمیل هیچ گونه هزینه مادی، به این کار همت گمارند. این 
کمترین کار ممکن است که باید به صورت اورژانسی انجام 
شود و تا رسیدن به نتیجه مطلوب تداوم یابد. در کنار آن 
برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، توجیه مدیران، 
معلمان و آموزش خانواده ها و دانش آموزان بسیار الزم 
است. مسئوالن آموزش و پرورش باید از روانشناسان در این 
زمینه بیشتر استفاده کنند و به راهکارهای آنها گوش دهند 
و در مقام عمل برآیند. اما تنها این نیست، دانش آموزان در 
این دوسال همه گیری کرونا دچار فقر حرکتی از طرفی و 
وابستگی شدید به فضای مجازی شده اند، ضرورت دارد که 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برای جبران این نقیصه ها 
برنامه های فرهنگی مطابق با خاستگاه فرهنگی هر منطقه 
در نظر گرفته شود تا دانش آموزان بتوانند با استفاده از آن به 
تقویت بنیه های فرهنگی و محلی خود بپردازند.بازی های 
محلی، موسیقی، نقاشی، ورزش، بازدید از موزه ها و مناطق 
باستانی و انس با طبیعت می تواند به ریکاوری دانش آموزان 
کمک کند و ارتباطات اجتماعی و چهره به چهره را 
دوباره ایجاد کرده تا از انزوا خارج شوند و به جامعه پذیری 
البته درشرایطی که بیشترین  آنها بیشتر کمک کند.
بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان 
می شود شاید توقع به جایی نباشد که انتظار اجرای چنین 

برنامه هایی را از وزارت داشته باشیم.

وزارت، ُافت روحی دانش آموزان را نمی بیند

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

مشکل آرد
متاسفانه در شهر مشهد شرایط برای نانوا ها سخت شده 
است، بیشتر روز ها به دلیل اینکه آرد ندارند نمی توانند کار 
کنند. روزی هم که کار می کنند باید به مشتری خیلی تعداد 
کم نان بدهند و شرمنده مردم می شوند، از مسئوالن تقاضا 

داریم که به این مشکل رسیدگی کنند.
همتی از مشهد

ارمنستان
چرا مردم ایران باید شرایط سختی داشته باشند و برای 
واکسن به ارمنستان سفر کنند، یعنی اینقدر  مدیریت بحران 
در مورد کرونا در ایران ضعیف است که مردم به کشورهای 

دیگر سفر کنند.
یک شهروند از تهران

کمبود آب
هیچ مسئولی به فکر مردم اهواز نیست بی آبی در شهر بیداد 
می کند و تمام مردم وضعیت خوبی ندارند. بداد مردم شهر 

اهواز برسید مشکالت ما بسیار است.
احدی از اهواز

واکسن 
واکسن برای دانشجویان و دانش آموزان تهیه کنند. دغدغه 
بچه ها و کرونا و حضورشان در محل آموزش ذهن خانواده هارو 
درگیر کرده است، به طوری که حاضر هستند فرزندان خود را 

به مدرسه نفرستند.
حمیدی از تهران

داروی کرونا
چند روز قبل اعالم کردند داروی کرونا در سیستان و 
بلوچستان رایگان هست، اما من دیروز رفتم و گرفتم و با 
فیش ۵۰۰.۰۰۰ هزار تومانی داروخانه مواجه شدم مردم 
زابل چه درآمدی دارند که بتوانند ۵۰۰ هزار تومان فقط پول 

دارو بدهند.
یک شهروند از زابل

آب معدنی
یک آب معدنی کوچک  نیم لیتری شده ۴هزار تومان، چرا 
مسئوالن هیچ نظارتی نمی کنند گرانی بی داد می کند و کسی 

هم به فکر مردم نیست.
شادمهر از تهران 

طاهر قادرزاده
کارشناس آموزشی 

»آرمان ملی«- منیره چگینی:  باران که نمی بارد و زمین خشک می شود، عده ای می میرند و بر اثر اعتراضات مردم تشنه به دولت خسارات 
وارد می شود و باران که می بارد بازهم عده ای می میرند و این بار سیل و روان آب های ویرانگر جان و مال مردم را با خود می برد. در چند روز 
اخیر، متناقض ترین اتفاق زیست محیطی و اجتماعی کشور ما به وقوع پیوسته و با اعتراضات مردمی بر اثر خشكسالی و بی آبی در استان 
خوزستان، یكی از معترضان در شادگان کشته شده و در طرف مقابل بارش باران در چند استان و در 72 ساعت باعث مرگ پنج نفر شده است!

گزارش »آرمان ملی« از  متناقض ترین روزهای محیط زیستی و اجتماعی کشور 

مرگ یک نفر به دلیل خشکسالی، 6 نفر  را آب برد! 
     همزمان با اعتراضات خشكسالی یک نفر در شادگان کشته شد، 4 نفر با سیل و یک نفر با اصابت صاعقه و دو نفر مفقود هستند

 تنها پاسخی که می توان برای این اتفــاقــات 
متناقض در خوزستان، کرمان و چند استان دیگر 
داد، بی مسئولیتی و بی توجهی به سیاست های 
خشکسالی، منابع آبی و محیط زیست است. اگر 
اخبار ۷۲ ساعت اخیر را مرور کنیم، آن زمان بیشتر 
به این تناقض زیست محیطی ترسناک در ایران 
پی خواهید برد. طی این مدت، بارش های موسمی 
در ۱۰ استان باعث ایجاد روان آب در مسیل ها، آب 
گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، باال آمدن ناگهانی 
سطح آب رودخانه های فصلی و انسداد موقت 
جاده ها، خسارت به محصوالت کشاورزی، تخریب 
سازه های موقت و ... شد.  در استان آذربایجان 
غربی بارندگی همراه با تگرگ و طوفان، موجب 
خسارت تا 8۵ درصدی  به ۵۵۰ هکتار از زمین های 
باغی و ۴۵۰ هکتار از  زمین های زراعی در بخش 
انزل از توابع شهرستان ارومیه شد. همچنین در  سه 
روستا از توابع  شهرستان ارومیه در بخش صفائیه 
حدود هفت میلیارد تومان خسارت به زمین های 
کشاورزی و ابنیه ها وارد شده است. حدود ۳۰ رأس 
گوسفند نیز در شهرستان خوی روستای الند تلف 
شد. در استان کرمان نیز طوفان و وزش باد شدید و 
گرد خاک در شهر کرمان و بارش شدید در راین و 
بخش های از چترود و راور بودیم. در مجموع هشت 
استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، البرز، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، 
سمنان و کردستان متاثر از این بارش ها بوده و به 
۱۹۴ نفر اسکان اضطراری داده شده است و شش 
تن نیز به مناطق امن منتقل شدند. پنج نفر نیز 
جان خود را از دست دادند که چهار نفرشان درپی 
سیل و یک نفر نیز درپی اصابت صاعقه بوده است. 

دو نفر هم در رابر کرمان همچنان مفقود هستند.
 یک کشته در خوزستان 

اما وضعیت استان خوزستان و استان های 
همجوار، ۱8۰ درجه متفاوت است و مردم و 
محیط زیست این استان تشنه هستند. در چند 
روز گذشته اعتراضات مردم نیز به این موضوع 
بوده و پس از دستور فوری رئیس دستگاه قضا 
و معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به 
مشکل آب خوزستان، قاسم سلیمانی دشتکی، 
استاندار خوزستان نیز از جلسه سران سه قوه 
برای رفع مشکالت آب خوزستان خبر می دهد، 
همچنین مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس 

نیز از برگزاری جلسه ای در هفتــه جاری به ریاست 
رئیس مجلس و روسای کمیسیــون ها و مناطق 
نفت خیز از جمله خوزستان در زمینــه آب خبر 
داد. آن طور که توانگر در حساب کاربری خود 
در توییتر خود نوشت: »تزریق  آب در رگ های 
خوزستان/ افزایش خروجی سد دز با توجه به 
تنش های آبی در خوزستان و مطالبات مردمی و 
درخواست  نمایندگان خوزستان، دکتر قالیباف، 
گروهی را به ریاست تام االختیار دکتر حسنوند  به 
خوزستان فرستادند.« اما آن طور که ایرنا به نقل از 
سرپرست فرمانداری شادگان نوشته است: »یک 
شهروند جوان شادگانی )جمعه شب( در جریان 
تجمع اعتراضی برخی مردم شادگان به وضعیت کم 
آبی در این شهرستان توسط اغتشاشگران کشته 
شد.« بنا به گفته امید صبری پور: »برخی از مردم 
شادگان در اعتراض به وضعیت تنش آبی ناشی 
از خشکسالی تجمع کرده بودند که افراد فرصت 
طلب و اغتشاشگر یکی از  این تجمع کنندگان 
را با ضرب گلوله از پای درآوردند.« این در حالی 
است که مطالبه مهمی که مردم استان خوزستان 
از ارتش دارند، این است که وقتی ارتشی ها برای 
آبرسانی به سیستان و بلوچستان رفته اند، چرا به 
این استان نمی آیند؟ در این میان، فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در پاسخ به مطالبات و خواسته های 
مردم این منطقه از نیروی زمینی ارتش، تصریح 
کرد: »در دیدارهای چهره به چهره ای که با مردم 
فهیم منطقه صدیف سنچولی شهرستان هیرمند 
داشته ایم برخی  اقدامات، شامل اهدای کمک های 
مومنانه در قالب مواد غذایی، نصب ۲۷ تانکر آب 
آشامیدنی برای هر خانواده و احداث سرویس های 
بهداشتی و حمام را در دستور کار خود قرار دادیم 
که ان شاءا... در روزهای آتی این اقدامات در این 

منطقه انجام خواهد شد.« 
 هشدار سیل با کاهش بی سابقه بارندگی

با وجود اینکه سازمان هواشناسی نسبت به وقوع 
سیالب در ۱۵ استان کشور )شمال آذربایجان 
غربی، سمنان، یزد، شرق و جنوب اصفهان، غرب 
و جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، 
شرق و جنوب بوشهر و ارتفاعات استان های گیالن، 
مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران و کهگیلویه 
و بویراحمد( تا روز دوشنبه هشدار داده است، 
اسماعیل نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور 

اعالم کرد که »در سال جاری ۵۴ درصد کاهش 
بارندگی در کشور داشتیم!« به اعتقاد او، به نظر 
می رسد که بارندگی ها در وقوع خشکسالی در 
برخی نقاط کشور بی تاثیر نیست. ضمنا بارندگی ها 
در کشور ممکن است گاهی تبدیل به سیل شود. 
نشست های متعددی در بخش تأمین آب شرب 
و آب کشاورزی داشتیم تا بتوانیم این تنش های 
 آبی را کم کنیم و به همین منظور ۳ هــزار و

 ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برطرف کردن 
مشکالت آب شرب و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
نیز در بخش تأمین آب کشاورزی مصوب شده 
است.«  از سوی دیگر بنا بر آمار شرکت آب و 
فاضالب کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ شهر 
در معرض تنش آبی هستند و از میان این تعداد 
۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارند. 
در تابستان امسال هشت هزار و ۴۰۵ روستا توسط 

ناوگان سیار آبرسانی می شوند.
 چرا باران، سیل می شود 

اما در روزهایی که زمین ایران تشنه آب است، 
چرا باران که منبع اصلی تامین آب در کشورهاست، 
تبدیل به سیل ویرانگر می شود؟ این سوال را 
چندی پیش از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط 
زیست، پرسیدیم و او در پاسخ گفت: » چون ما 
زیرساخت هاي الزم را براي ذخیره و هدایت 
روان آب ها نداریم. مثال اکثر رودخانه هاي ما 
سال هاست که الیروبي نشد ه اند و آب با حجم 
زیادي که در آنها جاري مي شود نمي تواند به 
راهش ادامه دهد و با حجم گسترده اي از آن به 
داخل شهرها سرازیر مي شود. از سوي دیگر ما 
مسیل هاي رودخانه ها را خراب کرده ایم. بي شک با 
ارزش ترین دارایي هر کشوري خاک است و ارزش 
خاک بیش از نفت است. خاک به ما غذا، سرپناه و... 
مي دهد و وقتي سیل جاري مي شود، چون پوشش 
گیاهي نداریم، روان آب ها خاک را با خود مي برد 
و در نقاط دیگر انباشت مي کند. در اروپا ۱۰ برابر 
ایران باران سیل آسا مي بارد و اما چون بخش 
عمده اي از این سیل آب ها جذب پوشش گیاهي 
و سفره هاي زیرزمیني مي شود، در نهایت بدون 
خسارت به جان و مال مردم به دریا مي ریزد. آب که 
سرازیر مي شود اگر امکان جذب گیاهان، درختان 
و سفره هاي زیرزمیني را نداشته باشیم، با خودش 

همه چیز حتي پل هاي سیماني را مي برد. «

 گشت ارشاد 
همچنان پابرجاست

فرمانده انتظامــی پایتخت گفت: 
تمام طرح های امنیــت اخالقی در 
تهران با جدیــت و قاطعیت اجرا می 
شود. سردار حسین رحیمی با تشریح 
عملکرد پلیس امنیت اخالقی اظهار 
داشــت: امروز پلیس امنیت اخالقی 
با تغییر رویکرد صورت گرفته، نگاهی 
ایجابی و آموزشی دارد و ده ها کالس 
برای افــرادی برگزار می شــود که 
شــئونات را رعایت نمی کنند. تالش 
داریم از عفاف و حجــاب در جامعه 
پاسداری و حراست کنیم، همکاران 
ما در پلیس امنیت اخالقی در خیلی از 
موارد توهین های فراوانی را می شنوند 
اما از انجام وظیفه خــود هیچ کدام 
کوتاهی نکردند. نیروی انتظامی تمام 
قد حامی آمران به معروف و ناهیان از 
منکر و افرادی اســت که در جامعه، 
طبق قوانیــن تعیین شــده، امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند. تمام 
طرح های امنیت اخالقی در تهران با 

جدیت و قاطعیت اجرا می شود.

آرزو داریم به کادر یـادداشــت
آموزش واکسن بدهند

وزیر علوم و تحقیقات درباره روند 
تزریق واکسن کرونــا برای کــادر 
آمـوزش و دانشجویان برای سال 
تحصیلــی جدید گفت: امیدواریم 
این اتفــاق بیافتد. مسئوالن امر در 
این زمینـه قول داده و آرزومندیم این 
قول عملـی شود. منصور غالمی درباره 
آخرین وضعیت اعزام دانشجویان برای 
ادامه تحصیل و برگشت دانشجویان 
ایران در دانشگاه های وهان چین گفت: 
بنده در جریان نیستم و در این زمینه 
باید از وزارت بهداشت جویا شد. وزیر 
علوم درباره دانشجویان بورسیه که 
هنوز وضعیت اعزامشان مشخص نشده 
است، افزود: اغلب این دانشجویان در 
رشته  پزشکــی تحصیــل مــی کنند 
و باید از وزارت بهداشت روند اعزام این 
دانشجویان را جویا شد. وی درباره نوع 
واکسن تزریق شده به دانشجویان 
و کادر آموزش افزود: بنده در این 
زمینه مطلع نیستم و این امر به وزارت 

بهداشت و درمان مربوط می شود.

مجلس الیحه امنیت 
زنان را تصویب کند

معــاون رئــیس جمهور در امور 
زنان و خانــواده با تاکید بر اینکه 
مهمترین راهکار پیشگیری از بروز 
میان  در  اجتماعی  آسیب های 
دختران، آموزش مهارت های خوب 
زیستن به آنهاست،گفت: آمـوزش 
و پــرورش وظیفــه دارد که ایــن 
آموزش ها را ابتدا به معلمان و بعد 
به تمــام کودکان و نوجوانان انتقال 
دهد. هــمچنین انتظار می رود که 
مجلــس در تصویب الیحه »حفظ 
کرامــت و تامیـن امنیت زنان در 
برابر خشــونت« تعجیـل کــنــد. 
معصومه ابتکار افزود:  ما برای کاهش 
میزان بروز آسیب های اجتماعی در 
میان دختران، دو رویکرد کالن را 
در سطح ملی دنبال کرده ایم، یکی 
آموزش مهارت های خوب زیستن که 
با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
در حال اجرای آن هستیم و دوم، 
ارتقای مهارت های تاب آوری که 
با همراهی سازمان بهزیستی آن را 
اجرا می کنیم. وی در همین راستا 
به تصویب قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان در مجلس قبل اشاره کرد و 
گفت: بعد از تصویب این قانون نیز ما 

هم پشتوانه قانونی مناسبی داریم.
 

     گزارش »آرمان ملی« از همه وعده هایی که درباره واکسن داده شد ولی عملیاتی نشد   

ویروسسواربربنز-واکسنحرکتالکپشتي
   روزانه 200 کشته در روزهای عدم تحقق واکسیناسیون عمومی 

آرمان ملی: ۱۰ روز از قول وزیر بهداشت 
برای » تزریق روزانه ۵۰۰ هــزار ُدز واکسن« 
می گذرد. طبق آماری که وزارت بهداشت 
اعالم کرده، طی چهار روز گذشته )چهارشنبه 
تا جمعه ۲۳ تا ۲۶ تیرماه( در مجموع، حدود 
۶8۰ هزار ُدز واکسن برای گروه های هدف 
تزریق شده که نتیجه تقسیم این حجم بر 
این بازه زمانی، برابر با تزریق روزانه ۲۲۲۲۹8 
دز است. این ُکندی در واکسیناسیون در 
سیاست های وزارت بهداشت، نقش بسته 
که فقط از روز جمعه تا شنبه )۲۶ تیرماه( 
۱۷۵ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را به دلیل این بیماری از دست 
دادند و ۱۵ هزار و ۱۳۹ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۷۲۵ نفر از آنها بستری شدند. این 
در حالی است که آمریکا ۵۵.۳۶ درصد از 
جمعیت، هند ۲۲.۵۶ درصد از جمعیت، 
برزیل ۴۲.۹۱ درصد، روسیه، ۲۰.۹۳ درصد، 
 ۴۵.8۵ ترکیه  درصد،   ۵۳.۹۰ فـرانسه 
درصد، انگلیس ۶۷.۹۰ درصد، آرژانتین 
 ۴۶.۴۳ درصد، کلمبیا ۲۷.۰8 درصد، ایتالیــا  
۵۹.۹۵ درصد، اسپانیا ۶۱.۵۱ درصد، آلمان 
۵۹.۰۴ درصد از جمعیت کشورشان، حداقل 
یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند و مثال 
در کشوری مانند آلمان آمار مرگ کرونا 
کاهش ۳ درصـدی و آمار ابتال، افــزایــش 
۴ درصدی دارد.  این درحالی است که در 
ایران به سه میلیون و ۵۰۱ هـزار و ۷۹ نفر از 
جمعیت کشور  مبتالی کرونا شده و از این 
تعداد مبتال، 8۶ هزار و ۹۶۶ نفر فوت کرده اند. 
۹ درصد از جمعیت کشور حداقل یک دوز 
واکسن دریافت کرده اند. آمار مرگ کرونا در 

ایران افزایش ۳۶ درصـدی و آمار ابتال افزایش 
8۱ درصدی دارد. نرخ مرگ کرونا در ایران: 

۲.۵ درصد.
  ویروس دلتا همه استان ها

با توجه به این آمــار و اعالم سخنگوی 
ستاد مقابله با کرونا که سویه دلتا تقریبا همه 
استان های کشور را درگیر کرده است، باید در 
روزهای آینده شاهد افزایش شدید مرگ و میر 
و ابتال به کرونا باشیم. این درحالی است که ۱۶۹ 
شهر در وضعیت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعیت 
نارنجی و ۱۱۳ شهر در حالت زرد قرار دارند. 
بنا به گفته علیرضا رئیسی، »میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سراسر ایران به زیر ۵۰ 
درصد و عدد ۴8 درصد رسیده و این عدم رعایت 
منجر به افزایش مبتالیان و شیوع بیشتر خواهد 
شد.« با وجود اینکه از یک هفته قبل حسن 
روحانی و سعید نمکی وعده واکسیناسیون ۵۰۰ 
هزار دز در روز را داده بودند، اما رئیسی گفت که 
»تزریق روزانه واکسن از مرز ۲۵۰ هزار دوز عبور 
کرده.« این در حالی  است که بارها مسئوالن 
وزارت بهداشت صحبت از آماده بودن واکسن 

داخلی از ماه خرداد کرده بودند، که هیچکدام 
از این وعده ها تا به امروز عملی نشده است. با 
این حال و طبق آخرین گفته رئیس جمهور 
»در این هفته ۶ - ۷ میلیون دز واکسن کرونا 
وارد کشور می شود. واکسن ۶۵ سال به باال تا 
آخر تابستان عملی می شود و واکسیناسیون 
برای معلمان، اساتید و عشایر تا آخر تابستان 
انجام خواهد شد.« در این میان حمید عمادی، 
رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی 
تهران با انتقاد از روند واکسیناسیون کووید 
۱۹ روند آن را قطره چکانی و آرام خواند و گفت 
»هم واکسیناسیون مان را باید سریعا انجام داده 
و معطل نکنیم و دوما اینکه پروتکل ها را هم 
رعایت کنیم. شرایط بیمارستان های تهران 
خیلی خوب نیست و تقریبا تمام بیمارستان های 
شهر تهران اشباع شدند. احتمال اینکه وضعیت 
طی یکی دو هفته آینده بدتر شود هم هست. 
ممکن است شهرهای دیگرمان هم تا دو هفته 
دیگر مانند سیستان و بلوچستان شود. به 
همین دلیل شرایط نگران کننده ای پیش روی 

ما قرار دارد.«
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روی خــط

گـــزارش
 6 میلیون ایرانی دیابتی هستند

استــاد دانشـگاه علـــوم 
پزشکــی تهـــران گفـــت: 
6 میلیون بیمار دیابت در 
ایــران زندگی مـــی کنند 
و تعــداد آنها رو به افزایــش اســـت و در یـک 
 دهه آینده به حدود 9 میلیون نفر می رسد. 
علیرضا استقامتی افزود: در حال حاضر شاهد 
شیوع باالی بیماری دیابت در کشور هستیم 
به گونه ای که اگر امروز مبتالیان دیابت را به 
مثابه یک کشور در نظر بگیریم ایران پس از 
هند و چین سومین کشور جهان خواهد بود. 
وی اظهار داشت: براساس مطالعه ای که در 
ایران انجام شد فقط ۲۰ درصد مردم در رسیدن 
به سه هدف کنترل قند خون، فشار خون و 
چربی موفق عمل کرده اند و  وضعیت در دنیا 
بهتر از ایران نیست و در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته نیز آمار و اعداد حدود ۲۰ تا ۲5 درصد 
است. استقامتی با بیان اینکه در درمان دیابت 
بسیاری از بیماران به اهداف درمانی و مدیریت 
مناسب درمان دست پیدا نکرده اند، ادامه داد: 
دیابت یک بیماری مزمن مادام العمر است و همه 
ابعاد زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد زیرا 
میزان قند خون در فرد مبتال به دیابت با مصرف 
هر ماده غذایی و حتی انجام حرکت های فیزیکی 
تغییر می کند و این خود نشان از پیچیدگی این 
بیماری دارد و به عنوان مثال در فرد مبتال به 
آسم که آن هم نوعی بیماری مزمن بوده ، فقط 
بحث فعالیت فیزیکی مطرح است و نه تغذیه 

فرد بیمار. 
 تاثیر میزان دسترسی به دارو و آموزش

فوق تخصص غدد با اشاره به تاثیر میزان 
دسترسی به دارو و آموزش در درمان بیماری 
دیابت، تصریح کرد: چالش  اصلی مدیریت 
دیابت در دسترس قرار دادن دارو و وجود 
آموزش استفاده از آن است، به  خصوص 
انسولین که یک داروی تزریقی بوده  و استفاده 
از آن به آموزش مداوم نیاز دارد؛ چراکه در 
دسترس بودن دارو برای درمان بیماری مزمنی 
مانند دیابت، فوق العاده اهمیت دارد،  از این رو 
در زمینه قرص های خوراکی، انسولین های 
تزریقی و ابزارهای درمانی مانند قلم انسولین، 
گلوکومتر و دستگاه سی جی ام )CGM( به 
دسترسی هرچه بیشتر نیاز داریم. به گفته 
وی،  یک فرد مبتال به بیماری دیابت حداکثر 
سالی سه تا چهار ساعت با پزشک خود در 
ارتباط است درحالی که ده ها هزار ساعت 
دیگر را باید به تنهایی درخصوص مدیریت 
بیماری تصمیم گیری کند، برای مثال در برخی 
مطالعات معلوم شده که یک بیمار دیابتی 
گاهی روزانه با  ۳۰۰ مورد تصمیم متفاوت 
مواجه می شود و چنانچه فرد در این مورد 
آموزش ندیده باشد نمی تواند به تنهایی از عهده 
مدیریت صحیح بیماری برآید. بحث آموزش در 
بیماران دیابتی از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
و این موضوع از عهده و وظایف پزشکان نیز 
خارج است زیرا نمی توان در مدت زمان کوتاه 

این حجم از اطالعات را به بیمار انتقال داد. 
 بیمه ها؛ پوشش دهنده آموزش 

این پزشک خاطرنشان کرد: از این رو یکی از 
مهمترین مسائل مدیریتی در این حوزه مبحث 
آموزش است. استقامتی با بیان اینکه بیمه ها 
باید پوشش آموزش را بر عهده گیرند، افزود: 
برای انجام مدیریت صحیح در حوزه دیابت، به 
آموزش بیماران، خانواده ها، اجتماع، پزشکان 
و نیز دسترسی به ابزارهای درمانی و داروهای 
روز دنیا نیازمند هستیم. البته برای رسیدن 
به این هدف به مدیریتی همگانی نیاز داریم 
که تنها با کمک سازمان های مردم نهاد و خود 
مردم و مدیریت عالی از سوی دولت امکان پذیر 
است. این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از 
وظایف دولت ها در مواجهه با بیماری های مزمن 
کاهش هزینه های بیماران و کمک به بهبود 
شاخص های زندگی آنهاست و  هزینه هایی 
که در بحث درمان صورت می گیرد، نوعی 
سرمایه گذاری محسوب می شود. استقامتی 
تاکید کرد: اینکه فکر کنیم داروهای ارزان قیمت 
بهترین داروها هستند اشتباه بوده، نباید کیفیت 
را فدای قیمت دارو و درمان کرد. البته طبیعی 
است که ایجاد رقابت به از بین رفتن انحصار و 
تعدیل قیمت ها کمک خواهد کرد، اما معتقدیم 
رجوع به درمان های استاندارد و استفاده از 
داروهای جدید و مطابق با تکنولوژی روز 
جهان باید معیار اصلی برای اقدامات درمانی 
باشد؛ نه صرفا استفاده از داروهای ارزان قیمت، 
بنابراین در این راستا سازمان غذا و دارو باید 
مدیریت خود را در این روند بیشتر کند و با 
ایجاد زیرساخت های علمی، رقابت  سالم در بازار 
دارویی ایجاد کند تا بیماران نیز ازمحصوالت با 
کیفیت و مطابق با علم روز دنیا  برخوردار باشند.

 اهمیت انسولین درمانی 
وی در بخش دیگری از نشست به اهمیت 
انسولین درمانی در مدیریت دیابت اشاره 
کرد و از پیشرفت ها و تغییراتی که در تولید و 
توسعه انسولین در صد سال اخیر صورت گرفته 
گفت و افزود: با ورود انسولین های انسانی به 
بازار در سال 198۲ و جایگزین شدن آنها با 
انسولین های حیوانی، انقالبی در این بخش 
صورت گرفت چراکه آلرژی و عدم خلوص 
در انسولین های ابتدایی بسیار مشکل ساز 
بود. همچنین پس از آن در سال ۲۰۰۰ با 
ورود انسولین های آنالوگ و نیز تولید قلم های 
انسولین انقالبی در درمان دیابت  صورت 
گرفت چراکه این انسولین ها عوارض کمتر، 
حمل ونقل آسان تر، دقت بیشتر   و درد کمتر 

در تزریق را به بیماران هدیه دادند. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به کاهش سطح 
رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر 5۰ درصد هشدار داد و در 
عین حال گفت: ویروس کرونای دلتا تقریبا تمام استان های 
کشور را در نوردیده است. دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه 
استاده ملی کرونا که با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار 
شد، گفت: بحث های مختلفی در این جلسه انجام شد که در 
ارتباط با روند بیماری در دنیا به ویژه ویروس دلتا که خیلی 
از کشورهای دنیا را درگیر کرده و موجب افزایش بیماری در 
سطح دنیا شده صحبت شده است. وی افزود: در کشور خودمان 
هم این ویروس در حال چرخش است و می شود گفت تقریباً 
همه استان ها را درنوردیده و شیوع ویروس و مبتالیانی که 
االن هستند و نوع ابتال مشخص است که ویروس غالب دارد 
دلتا می شود و اکثر استان های کشور را درگیر کرده است. وی 
گفت: در حال حاضر 169 شهرستان کشور در وضعیت قرمز، 

166 شهر نارنجی و 11۳ شهر نیز در وضعیت زرد هستند. 
رئیسی همچنین گفت: اما نکته ای که جای تامل دارد و البته 
ناراحت کننده است، این است که میزان رعایت پروتکل ها در 
کشور به زیر 5۰ درصد رسیده و به 48 درصد رسیده است. 
مسلما این میزان از رعایت ها کافی نخواهد بود و منجر به افزایش 
و شیوع بیماری می شود. قطعا همه مردم هم این حس و نگاه 
را دارند و وقتی در سطح شهر عبور می کنند مشاهده می کنند 

میزان رعایت پروتکل ها پایین آمده است.
 سفرهای غیرضروری؛ ممنوع

وی در این راستا افزود: میزان پلمب ها در موارد تخلف و 
همچنین جرائم کم نیست، اما با این موارد نمی شود رعایت 
پروتکل ها را القا کرد. انتظار است مردم عزیز به خاطر حفظ 
جان خود بیشتر به پروتکل ها اهمیت دهند و از سفرهای 
غیر ضرور و حضور در جمع ها به شدت پرهیز کنند. سخنگوی 

ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: رستوران ها، تاالرها، مراکز 
سرپوشیده مثل سالن های ورزشی و استخرهای سرپوشیده 
و حتی پاساژهای سرپوشیده می توانند محل انتقال بیماری 
باشند. وی مجددا تاکید کرد: قدرت سرایت ویروس جدید 
باالست و اگر کوچک ترین کوتاهی صورت گیرد میزان ابتال 
را بیشتر خواهد کرد. رئیسی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت 
بسیاری از استان های کشور  قرمز است یا حداقل یک تا دو شهر 
قرمز دارند و برخی استان ها هم تعداد بسیار زیادی شهر قرمز 
دارند. همچنان بیماری در جنوب کشور، در استان های بوشهر، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان رو به افزایش است. 
گرچه این بیماری در سایر نقاط کشور هم رو به گسترش است.

 وضعیت واکسیناسیون در کشور
وی در ادامه صحبت هایش درباره وضعیت واکسیناسیون 
علیه کرونا در کشور نیز گفت: خوشبختانه وضعیتی که در 
زمینه واکسیناسیون داریم، میزان واکسیناسیون طی روزهای 
گذشته روند خوبی گرفته و میزان واکسیناسیون از مرز ۲5۰ 
هزار تزریق روزانه هم عبور کرده و امید داریم همچنان افزایش 
یابد. رئیسی گفت: در زمینه تامین واکسن هم برای سنین 6۰ 
سال به باال هم واکسن دوز اول هم دوز دوم را به اندازه کافی 
داریم. تاکنون ۲/11 میلیون واکسن بین استان ها توزیع شده 
است. در این هفته هم حدود شش میلیون دوز واکسن جدید 
به دستمان می رسد که این واکسن ها هم توزیع خواهد شد 
و ان شاءا... افراد 6۰ سال به باال و گروه های پرخطر را قطعا 
واکسینه خواهیم کرد. وی همچنین افزود: در برخی استان ها 
هم مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی واکسیناسیون را از سنین 5۰ سال به باال آغاز 
کرده ایم. رئیسی ادامه داد: جزایر خلیج فارس هم جز قشم و 
کیش که بعدا اعالم می شود، واکسیناسیون در سایر جزایر در 
سنین 18 سال به باال انجام خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: واکسیناسیون عشایر را هم از ماه آینده در 
افراد 18 سال به باال آغاز خواهیم کرد و معلمان و اساتید هم 
در مرداد ماه واکسیناسیون شان آغاز می شود تا این افراد هم به 

جمع واکسن زده ها اضافه شوند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

چرخش کرونای  دلتا   در  تمام استان ها 
  6 میلیون دوز واکسن دیگر در راه است

 تردد خودروهای فرسوده در کشور 
و ضرورت توجه مضاعف به آن

تردد خودروهای فرسوده به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی 
فرسوده در سطح شهرها و جاده ها نقش موثری در آلودگی هوا 
و رخ دادن تصادفات جاده ای دارد. گرچه در قانون راهکارها و 
مالك هایی برای تعیین سن فرسودگی و اسقاط خودروها وجود 
دارد اما یک کارشناس می گوید: الزم است تلفیقی از شاخص ها 
مبنای تعیین فرسودگی خودروها قرار گیرند. بخشی از تصادفات 
جاده ای از جمله حوادث اخیر اتوبوس خبرنگاران و سربازمعلم ها 
ناشی از فرسودگی سیستم حمل و نقل است. براساس آخرین 
اظهارات مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی و توسعه امور شهری 
و روستایی وزیر کشور در بهمن ماه سال گذشته،  7۰ درصد از 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است. قانون 
هوای  پاك با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی 
از آن در ۲5 تیرماه 1۳96 به تصویب مجلس رسید و از سوی 
رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ شد. این قانون در قالب ۳4 ماده 
برای ۲1 دستگاه اجرایی مختلف تکالیفی را تعیین کرد. یکی از 
راهکارهایی که این قانون برای کنترل آلودگی هوای ناشی از 
وسایل نقلیه فرسوده مشخص کرده بود اسقاط و از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده پس از رسیدن به »سن فرسودگی« 
بود اما آیین نامه اجرایی این ماده مهم درباره سن فرسودگی انواع 
وسایل نقلیه  در تیر ماه سال 99 بر اساس استعالم دیوان عدالت 
اداری از شورای نگهبان ابطال شد. آیین نامه سابق ماده 8 قانون 
هوای پاك که مصوب سال 97 بود، مالکان وسایل نقلیه موتوری 
اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت را مکلف کرده 
بود که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به »سن فرسودگی« 
از رده خارج کنند اما حدود دو سال پیش، درپی شکایت فردی 
که باید براساس این آیین نامه خودروی تویوتا لندکروز ۲۰ ساله 
خود را اسقاط می کرد، آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاك بر اساس 
استعالم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد. در 
آیین نامه قدیم ماده 8 قانون هوای پاك مالك اسقاط خودروها، 
»سن فرسودگی خودرو« بود درحالی که در آیین نامه جدید این 
ماده از قانون هوای پاك ؛ مالك اسقاط انواع خودروها »معاینه  
فنی« است. در این آیین نامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی 
و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به 
این ترتیب زمانی که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی می رسد 
نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه 

فنی ساالنه آن و عوارض سالیانه مربوطه افزایش یابد. 
 افزایش تعداد معاینه فنی

در آیین نامه جدید سن مرز فرسودگی نسبت به سن 
فرسودگی خودرو در آیین نامه قبلی کمتر اما تعداد دفعات 
معاینه فنی افزایش پیدا کرده و برای اتوبوس های برون شهری، 
سه مرتبه در سال یعنی هر چهار ماه یک بار تعیین شده است. 
براساس آیین نامه جدید ماده 8 قانون هوای پاك - که ماه گذشته 
تصویب شده است - وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر 
عملکرد مراکز معاینه فنی کالن شهرها است که دستورالعمل 
نحوه تشدید نظارت، ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه 
توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست 
تهیه و ابالغ می  شود همچنین وزارت کشور و نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران موظفند سازوکار الزم را از طریق سامانه 
یکپارچه معاینه فنی کشور به نحوی فراهم کنند که پس از انجام 
آزمون  های برخط معاینه فنی، نتیجه فرآیند آزمون وسیله 
نقلیه شامل غیر فرسوده، سن مرز فرسودگی، وسیله نقلیه 
فرسوده و تعداد دفعات متوالی مردودی وسیله نقلیه در سامانه 
و برگ معاینه فنی مربوط به مالک وسیله نقلیه درج شود. بهزاد 
اشجعی، دبیر اسبق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی 
سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره می گوید: فرسودگی 
بیش از حد ناوگان حمل بار و مسافر در کشور مسبب مشکالت 
زیادی هم از منظر ایمنی که منجر به وقوع سوانحی مانند 
اتوبوس خبرنگاران یا اتوبوس سربازان معلم و اتفاقات مشابه 
گذشته می شود و هم از منظر آالیندگی و مصرف سوخت تأثیر 

بسیار مخربی دارند و این آثار در آمارها نمایان است. 
 ضرورت نوسازی حمل و نقل عمومی

او ضمن تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
امروز یکی از ضروری ترین برنامه هایی است که هر دولتی باید در 
 پیش گیرد، تصریح می کند: سهل گیرانه تر کردن معیار فرسودگی 
خودروها منجربه نوسازی ناوگان نمی شود چرا که حذف صورت 
مسئله کمکی به حل مشکل نمی کند. در این زمینه الزم است 
با استفاده از معیارهای دقیق و فنی ناوگان فرسوده را تعیین و 
برای نوسازی آن ها برنامه ریزی شود. این عضو سابق کارگروه 
ملی کاهش آلودگی هوای کالنشهرها ادامه می دهد: در گذشته 
سن خودروها، معیار فرسودگی بود، گرچه معیار سن نیز به نوبه 
خود مشکالتی دارد و نمی  توان برای تمام خودروها و با هر کیفیت 
تولید و استاندارد آالیندگی یک سن واحد را به عنوان معیار 
فرسودگی تعیین کرد اما از طرفی دیگر نیز تکیه کامل بر شاخص 
معاینه فنی نمی تواند معیار محکم و قابل اطمینانی برای تعیین 
خودروهای فرسوده باشد چراکه در مراکز معاینه فنی مشکالت 
زیادی از صدور معاینه فنی های تقلبی گرفته تا تخلف در انجام 
آزمون ها و...  وجود دارد. او خاطرنشان می کند: اتوبوسی که منجر 
به فوت دو خبرنگار شد نیز یک ماه قبل از حادثه گواهی معاینه 
فنی اخذ کرده بود این در حالی  است که حتی همین گواهی های 
معاینه فنی سهل گیرانه نیز در خیابان ها و جاده ها کنترل 
نمی شود و در حال حاضر کنترل و جریمه خودروهای فاقد معاینه 
فنی تنها در تهران - که 45 درصد آالیندگی خودروها ناشی از 
ناوگان فرسوده است - و به صورت بسیار محدود در چند کالنشهر 
دیگر صورت می گیرد و اگر به فرض یک خودرو فاقد معاینه فنی 
در یک شهر کوچک تردد کند کسی نیست که جلوی تردد آن را 
بگیرد. اشجعی در پایان با بیان اینکه تکیه کامل بر معاینه فنی 
شاخص مناسبی برای تعیین ناوگان فرسوده نیست، تاکید 
می کند: الزم است تلفیقی از سن و معاینه فنی و در صورت امکان 
کیفیت و استانداردهای تولید خودرو به عنوان شاخص فرسودگی 

قرار گیرند تا بازدهی این شاخص به حد مطلوب برسد.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو با اشاره به برداشت بی رویه از منابع آبی گفت: بسیاری 
از سازه هایی که در تهران روی دشتی که سفره های آب 
زیرزمینی آن خالی شده ساخته شده اند ممکن است به جای 
یک زلزله هفت ریشتری با یک زلزله پنج ریشتری فرو بریزند. 
چندی پیش موسسه تحقیقاتی اینتل  لب با انتشار تصاویر 
ماهواره ای، فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی 
بی صدا توصیف کرده بود و آن را تهدیدی برای 1۳ میلیون نفر 
جمعیت ساکن در این مناطق دانست. البته پدیده فرونشست 
زمین مساله جدیدی نیست و چند سالی است که زنگ 
خطر آن در دشت های کشور از جمله تهران به صدا در آمده 
است، سازمان زمین شناسی نرخ فرونشست در تهران را ۳6 
سانتی متر در سال اعالم کرد در حالی که استاندارد جهانی آن 
4 میلی متر در سال است یعنی اگر میزان فرونشست زمین از 4 
میلی متر در سال بیشتر باشد باید شرایط بحرانی اعالم شود 
در حالی که ما در تهران ۳6 سانتی متر، فارس 54 سانت میتر، 
خراسان ۲5 و اصفهان ۲۳ سانتی متر ساالنه فرونشست زمین 
داریم. ایران در اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده از این 
رو منابع آبی محدودی دارد که متاسفانه با این حال از همان 
منابع محدود هم درست استفاده نمی کنیم به طوری که 
اکنون حدود 1۳۰ میلیارد متر مکعب تمام آب قابل استحصال 
در کشور است که متاسفانه ساالنه بیشتر از این میزان استفاده 
می کنیم؛ یعنی حدود 6 تا 7 میلیارد متر مکعب بیشتر از 
ظرفیت منابع آب قابل استحصال برداشت می کنیم در حالی 
که کارشناسان معتقدند باید حداقل 5۰ میلیارد متر مکعب 
از این رقم را استفاده نکنیم و بگذاریم در سفره  های آب های 
زیر زمینی ذخیره بماند. در کنار اقلیم خشک و برداشت 
بی رویه از منابع آبی، اما چند سالی است که خشکسالی هم 
بر آنها اضافه شده و دشت ها، کوه ها، رودخانه ها و انسان ها 
با آن دست و پنجه نرم می کنند که به مرور این مساله نیز 
مشکالت  زیادی را برای منابع آبی به همراه آورده است به 
طوری که اکنون 14 استان کشور از جمله تهران، کرمان، 
یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، فارس، آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، البرز، قزوین، مرکزی، 
اردبیل و گلستان درگیر پدیده فرونشست زمین شده است 
که می تواند عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم کرده بود اکنون از 
6۰6 دشت موجود در کشور، بیش از ۳۰۰ دشت با وضعیت 
قرمز و بحرانی مواجهند و همین مساله سبب شده بخش هایی 
از کشور خالی از سکنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را 
شاهد باشیم، تمام اینها نشان می دهد ما در مصرف منابع آبی 
زیر زمینی خود اسراف کرده ایم و االن نتیجه آن قابل مشاهده 
و لمس است و خطرش زندگی ما را تهدید می کند چون 
محمد درویش رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی یونسکو معتقد است بسیاری از سازه هایی که در 
تهران روی دشتی که سفره های آب زیر زمینی آن خالی شده 
ساخته شده اند ممکن است به جای یک زلزله 7 ریشتری با 

یک زلزله 5 ریشتری فرو بریزند. 
 ذخیره منابع آبی را مصرف کرده ایم

چنــدی پیش نیز محمــد درویــش رئیـــس کـمیته 
محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو گفته 
بود که در مدت پنج دهه گذشته ذخیره هزار ساله منابع 
آبی کشور را مصرف کرده ایم،  به طور نرمال انتظار داریم 
که از هر متر بارندگی یک چهارم آن در زمین نفوذ کند که 
اگر پوشش گیاهی مناسب باشد و طرح های آبخیزداری 
و آبخوانداری به درستی اجرا شود این نسبت یک چهارم 
می تواند تا یک دوم و حتی بیشتر هم افزایش یابد، اما اگر 
این اتفاقات نیفتاده باشد و زمین برهنه باشد پوشش گیاهی 

جنگلی و طبیعی از بین رفته باشد حتی این یک چهارم هم 
تحقق نمی یابد. درویش گفت: پدیده فرونشست در ایران 
بسیار بحرانی است؛ چون میزان برداشت از سفره های آب 
زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آنها است در مطالعه ای که 
اخیرا چند دانشمند ایرانی انجام داده اند گفته اند در مدت 
14 سال گذشته 74 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد 
سفره های آب زیرزمینی کشور شده برداشت صورت گرفته، 
بنابراین ماجرا بسیار جدی است. وی به تاثیر ساخت و سازها 
و آسفالت ها در کاهش منابع آبی زیر زمینی اشاره کرد و 
افزود: به خاطر اینکه بیشتر محیط های شهری آسفالت 
و سیمان است یا به پشت بام منازل تبدیل شده اند از این 
رو دیگر مجالی برای نفوذ آب در زمین وجود ندارد که باید 
مسئوالن شهری با روشی به نام آبخیزداری شهری بکوشند 
آب را وارد سفره های آب زیرزمینی در زیر دشت هایی که 
شهرها قرار دارند، کنند تا بحران جدی تر نشود، در خیلی 
از کشورها که حتی بیالن دشت های آنها منفی نیست اما 
در اطراف سکونتگاه های شهری با فرونشست زمین روبه رو 
هستند چون شهرها سبب می شوند میزان تغذیه آبخوان ها 

کاهش یابد. 
 اهمیت مدیریت منابع خاک و آب

آبخیزداری یا مدیریت منابع خاك و آب برای احیای 
توان خود ترمیمی طبیعت تنها راه نجات از مشکالت و 
چالش های زیست محیطی منابع آبی است،  آبخیزداری 
موجب بهره برداری صحیح و منطقی از اراضی می شود لذا 
محصوالت زراعی و دامی در سایه خاك و آب حفاظت شده، 
به صورت مستمر و پایدار تولید می شوند به طوری که منابع 
خاك و آب برای نسل های آینده به خوبی باقی می مانند. 
وی اظهار داشت: در آبخیزداری شهری دانشی است که 
در دانشگاه ها تدریس می شود اما عمال اجرا نمی شود 
چون اگر می شد اکنون وضعیت شهرها حداقل از لحاظ 
منابع آبی زیر زمینی بهتر بود. درویش ادامه داد: اکنون 
در تهران این دو مساله در حال تشدید شدن است،  یعنی 
عالوه بر اینکه دشت های اطراف تهران مانند دشت شهریار، 
معین آباد، ابرده، خررود، محمد آباد و فتح آباد همه دچار 
فرونشست زمین شده اند یعنی به شدت دچار افت سطح 
آب زیر زمینی و شکاف شده اند، تهران بزرگ هم به کمک 
شبکه فاضالب،  آسفالت ها،  جاده سازی، اتوبان کشی ها و 
ساخت و سازها،  آب دیگر مجال ندارد تا به صورت سنتی 
وارد سفره های زیرزمینی شود و به این ترتیب دیگر آبی به 
زمین نفوذ نمی کند. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: حتی کف 
رودخانه ها را نیز آسفالت کرده اند به عنوان مثال کنار باغ 
ملی گیاه شناسی کف رودخانه وردآورد را آسفالت کرده اند 

یعنی همان سیستم نفوذ طبیعی را هم از بین بردند االن در 
باغ گیاه شناسی ملی 6 چاه وجود داشت که در 8۰ متری به 
 آب می رسیدند االن ۲۲۰ متر کف شکنی کردند اما باز هم

۳ چاه به آب نرسیده و خشک شده است،  این یک بحران 
بسیار جدی است. وی افزود: در یک دهه اخیر در غرب 
تهران 17 متر سطح آب زیر زمینی کاهش یافته است 
بنابراین ماجرا در تهران بسیار جدی است،  بسیاری از 
سازه هایی که ساخته شده روی دشت هایی است که 
سفره های آب زیر زمینی آن تهی شده که ممکن است به 
جای یک زلزله 7 ریشتری با یک زلزله 5 ریشتری فرو بریزد. 
درویش گفت: بیشترین میزان فرونشست زمین را در استان 
فارس داریم، سازمان زمین شناسی اعالم کرده که به ساالنه 
حدود 54 سانتی متر بین دشت فسا و جهرم در استان فارس 
فرونشست زمین رخ می دهد همچنین بزرگترین فروچاله 
جهان هم در منطقه مهدی آباد در نزدیکی استهبان در میان 

یک باغ انار ثبت شده است. 
 شرایطی بحرانی فرونشست زمین

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو اظهار داشت: بر اساس استاندارد جهانی اگر میزان 
فرونشست زمین از 4 میلی متر در سال بیشتر باشد باید 
شرایطی بحرانی اعالم کنند در حالی که ساالنه در تهران 
۳6 سانتیمتر، فارس 54 سانتی متر، خراسان ۲5  و اصفهان 
۲۳ سانتی متر فرونشست زمین داریم. به گفته وی به 
 صورت نقطه ای در جنوب غرب تهران در دشت شهریار تا 
۳6 سانتی متر فرونشست زمین گزارش شده است. وی 
تصریح کرد: بر اساس گزارش مدیریت منابع آب ایران، از 
میان 6۰۰ دشت در کشور بیالن آبی حدود ۳۰۰ دشت 
منفی است و دشت ممنوعه اعالم شده اند. درویش درباره 
اینکه آیا دشتی که دچار فرونشست شده قابل برگشت است 
گفت: وقتی دشتی دچار فرونشست می شود دیگر مرده است 
و نمی شود برایش کاری کرد اما برای جلوگیری از افزایش این 
پدیده و نجات دیگر دشت ها باید طرح تعادل بخشی وزارت 
نیرو با شدت اجرا شود بر این اساس نباید بیشتر از 4۰ درصد 
از توان استحصال آب در اختیار بخش های کشاورزی، صنعت 
و شرب قرار گیرد؛ دست کم برای یک دوره 1۰ ساله باید این 
اتفاق بیفتد.وی تاکید کرد: منطقه ای که دچار فرونشست 
می شود دیگر بر نمی گردد اگر هم بخواهند برگردد دستکم 
5۰هزار سال طول می کشد اما می توانیم مانع رخ دادن آن 
در دشت های دیگر کشور شویم؛ هنوز این فرصت وجود دارد 
که بخش های قابل توجهی از کشور را نجات دهیم.  رییس 
کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی یونسکو 
اظهار داشت: برای کنترل شرایط اول باید روند منفی را 

متوقف کنیم بعد به سمت جبران حرکت کنیم.

فرونشستزمیندستیارخاموشزلزلهدرتهران



مجیــد واشقــانی در ســریال »برادر« یکی 
از متفاوت ترین نقش آفرینی های بازیگری اش را 
تجربه کرده است. او در این سریال از نقش های تقریبا 
مثبت همیشگی اش فاصله گرفته و نقش یک دالل 
خرده پای برنج را بازی می کند. سریال »برادر« به 
کارگردانی جواد افشار و با حضور بازیگرانی از جمله 
حسن پورشیرازی، حسین یاری، سهیال رضوی، 
پوریا پورسرخ، گالره عباسی، کاظم بلوچی، رضا 
توکلی، کاوه خداشناس و سوگل طهماسبی این 
روزها بر روی آنتن شبکه آی فیلم قرار دارد. »فارس« 
به همین بهانه، گفت وگویی با وی داشته که در ادامه 

می خوانید:
 آقای واشقانی مخاطبی که عموما شما را 
با نقش  های مثبت به یاد مــی آورد با کاراکتر 
مهــران که نقشش را در ســریال برادر بازی 
می  کنید بــه نوعی غافلگیر می شود. از این 
منظر، نقش مهران در سریال برادر را می  توان 
یكی از نقاط عطف کارنامه بازیگری شما تصور 

کرد. موافق هستید؟
مهران یک نقش متفاوت در سابقه بازیگری ام 
است. همه چیز این نقش متفاوت است؛ لحن بیانش، 
طرز تفکرش و حتی گریمــی که دارد. از این نظر، 
واقعا نقش مهران را دوســت دارم و با آن ارتباط 
برقرار کردم. مهران یک دالل خرده پای برنج است 
که می خواهد یک شبه ره صدساله را برود و در این 
مسیر، حاضر است تن به هر کاری بدهد. او در عین 
حال، شخصیت خاص و پیچیده ای ندارد و امثال این 

کاراکتر را به وفور می توان در جامعه مشاهده کرد.
 در عین اینكه نقش مهران به لحاظ حضور 
در جلوی دوربین خیلــی پررنگ نیست و از 
جمله کاراکترهای فرعی ســریال محسوب 
می شود اما شاید از برخی شخصیت  های اصلی 

بهتر و بیشتر دیده می  شود.
بله، نقش مهران در قصه خیلی پررنگ نیست اما 
به خاطر ویژگی های جذابی که دارد خیلی خوب 
دیده می  شود. این نقش در ابتدا از آنچه که هست 
کوتاه تر بود اما بعد از صحبت هایی که با آقای افشار 
داشتیم حجم بیشتری گرفت و پررنگ  تر شد. نقش 
مهران را با وجود کوتاهی اش دوست داشتم و به نظرم 
به اندازه کافی هم تاثیرگذار بود. طبیعی است که 
اگر این نقش اثرگذاری کافی را در قصه نداشت اصال 

قبول نمی کردم بازی اش کنم.

 افرادی مثل مهران در جامعه کم نیستند 
و می توان شبیه او را زیــاد مشاهده کرد. این 
موضوع باعث می  شود که ایـن نقش ما به  ازای 
بیرونی داشته باشد و کار شما به عنوان بازیگر 
راحت تر شــود اما از سوی دیگر، نقش های 
این چنینی یعنی دالل خرده پا و در عین حال 
قالتاق، بارها از سوی بازیگران متعددی ایفا 
شده است. هنگام ایفای نقش مهران چقدر 
مالحظه و وسواس داشتید که کارتان به تیپ 

نزدیک نشود؟
امثال مهران را در جامعه خودمان زیاد می بینیم. 
افرادی که فقط به پول فکر می  کنند و حاضر هستند 
برایش هر کاری بکنند. البته این آدم  ها دنیای بزرگی 
هم ندارند و انسان های کم عمقی هستند. مثال اگر به 
بازار سری بزنید احتماال می  توانید آدم  هایی شبیه 
به مهران را به راحتی ببینید، تقریبا همه شان هم 
یکسری رفتارها و خصوصیات اخالقی مشابه را 
دارند. این افراد معموال خیلی سطحی نگر هستند 
و در لحظه، فکر می کنند و تصمیم می  گیرند اما 
به هرحال، برای بازی باید به اندازه کافی آنالیز و 
شناسایی شوند. اگر یک کاراکتر را درست شناسایی 
و با آن ارتباط برقرار نکنی، طبیعتا نمی  توانی نقشش 
را به درستی ایفا کنی. مهران هم شامل همین قاعده 
بود. سعی کردم با آنالیز دقیق، خودم را در قالب این 
کاراکتر قرار دهم و رفتارهایش را پیش بینی کنم. در 
عین حال، چیزهایی از خودم به نقش اضافه کردم 
تا شبیه نقش های مشابه نشود و به تیپ نزدیک 
نباشد. به نظرم، چهره پردازی این کاراکتر هم سهم 

قابل توجهی در باورپذیری او دارد.
 رگه هایی از کمــدی هم در رفتار و گفتار 
مهران دیده مـی  شود. چقدر از این بار کمیک 
در فیلمنامه آمده بـود و چه میزانش را شما در 

بازی تان لحاظ کردید؟
معموال آدم هایی شبیه مهران نوعی استهزا را در 
کالم و رفتارشان دارند و برای رسیدن به مقصودشان، 
زیاد لودگی می  کنند. گاهی هم خودشان را خیلی 
بامزه تصور می  کنند. از این لحاظ، سعی کردم تا 
بخشی از این خصوصیات شخصیتی را در نوع رفتار 
و گفتار مهران بازتاب دهم تا به کاراکتر نهایی مدنظر 
نویسنده و کارگردان نزدیک باشد. البته خودم هم با 
نقش  های کمدی چندان غریبه نیستم و اصوال کارم 

در بازیگری را با کمدی آغاز کرده  ام.

 واکنش مخاطبــان پس از شروع پخش 
اولیه سریال بــرادر چگونه بود؟ استقبال 

می کردند؟
سریال برادر بیننــدگان خــودش را داشــت 
و استقبال از آن خوب بود. فکر می  کنــم یکــی از 

سریال های پرمخاطب ماه رمضان بود.
 خودتان از حضــور در این سریال راضی 
بودید؟ نتیجه کار همانی بود که انتظارش را 

داشتید؟
 بله، هم نقشم در این سریال متفاوت بود و هم 
خود اثر با استقبال مخاطبان مواجه شد. نقش کوتاه 
اما تاثیرگذار بود. برادر اولین سریال مناسبتی است 
که در آن بازی کردم و از نتیجه کار هم راضی بودم. 
سریال مناسبتی ساختن آدم خودش را می  خواهد 
و شاید هر کارگردانی از عهده آن بر نیاید. از سوی 
دیگر، تجربه کار با جواد افشار هم خیلی شیرین و 
خاطره انگیز بود. همیشه دوست داشتم که با آقای 

افشار همکاری داشته باشم.
 سریال برادر یک کار مناسبتی جذاب 
بود که توانست بینندگان زیادی را با خود 
همراه کند. ســریال های مناسبتــی معموال 
پربیننده هستند و با واکنش مثــبت مردم 
مواجه می  شوند. نقاط قوت و تمایز سریال را 

در چه می  بینید؟
قصه سریال، ساده اما جذاب بود. کاراکترهای 
سریال از درون جامعه و از خود مردم بودند. مخاطب 
شبیه این کاراکترها را در محیط زندگی خودش زیاد 
دیده بود و با آنها احساس غریبگی نمی  کرد. سریال 
در حالی که یک قصه جذاب را روایت می کرد به 
بخشی از معضالت جامعه هم می  پرداخت. از سوی 
دیگر، کارگردانی مثل جواد افشار باالی سر کار بود 
که خوب می داند چگونه سریال بسازد تا بتواند 

مخاطب را جذب کند.
 این شب ها بیننده سریال برادر از شبكه 

آی  فیلم هستید؟
به علت مشغله کاری فرصت تماشایش را ندارم اما 

باخبر هستم که از آی فیلم پخش می شود.
 طی این ســال ها  تماشای ســریال های 
خارجی باب شده است. شما کدام سریال را 

تماشا می کنید؟
فرصت کنم ترجیح می دهــم بیننده کــارهای 

خوب باشم.

سال  چهارم
a شماره 1063 r m a n m e l i . i r
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10فرهنگ وهنر  
رو به رو

مرجانــه گلــچین با انتشار ویدئویی 
در فضـای مجازی از ابتالیش به کرونا 
و طی کــردن دوران سخت بیماری 
خبـر داده است. این بازیگر با ظاهری که 
گویای شرایط دشوار کروناست که از سر 
گذرانده، در ویدئوی منتشرشده، گفته 
است: »بعداز طی کردن دوران سخت 
بیماری کرونا خدمت رسیدم تا از همراهی ها، دلجویی ها و 
احوالپرسی های شما تشکر کنم. اگر چه اصال دلم نمی خواست 
کسی از بیماری من آگاه شود زیرا همیشه شما من را با روحیه 
شاد دیده اید اما گوش به گوش رفت و خبردار شدند.« گلچین 
درباره شرایط بیماری اش اظهارداشت: »سخت بود؛ آنقدر 
سخت که فکر می کنم از یک کابوس وحشتناک پریده ام و 
هنوز هم بدنم از آن خواب وحشتناک عرق کرده، ترسیده و 
یخ زه است. خیلی سخت گذشت به اندازه  ای که اگر تجربه اش 
نمی کردم آنقدر کرونا را جدی نمی گرفتم اما بسیارجدی و 
بسیارخطرناک و آزاددهنده است. مشکل من در کرونا بیشتر 
مربوط به قسمت سرم بود. سردرد  و گردن درد. گوش دردهای 
وحشتناکی داشتم که هنوز هم برطرف نشده است. در روزهای 
اول بدن درد و سرفه هم داشتم خوشبختانه با تشخیص به موقع 
دکترم و شروع آنتی بیوتیک ریه ام درگیر نشد، اما تا آخرین 
روزهای درمان تعریق و تب را داشتم. بی حالی و بی انرژی 
عجیبی و غریبی دارد کرونا، همه ما بارها مریض شده ایم و 
آنفلوآنزا گرفته ایم اما این بیماری را هیچکس تجربه نکرده و 

امیدوارم هیچکس هم تجربه نکند.«
 در این دوران بدون پرستار ماندم

او ادامه داده است: »برای همه مریضان آرزوی شفا دارم. 
بیماری سخت است اما این سختی را دوستان و یاران و خانواده 
برایم سبک کردند. کمی سخت بود زیرا در این دوران بدون 
پرستار ماندم یکی دو تا از پرستارها متوجه شدند و فکرکنم 
که ترسیده بودند خودم هم صالح نمی دانستم در کنارم باشند؛ 
از ترس اینکه در مورد یکی واکنش هی حادتری نشان دهد 
وجدانم قبول نمی کرد. در تمام این مدت در کنار مادرم بودم 
که سالمندند و چون تماس نزدیکی با ایشان داشتم دلهره 
داشتم که درگیرشان نکنم. سخت از جایش بلند می شود و من 
ناچار بودم تمام امورات یک مریضی که بستری هست را هم 
انجام دهم.« این بازیگر در ادامه با بیان چندی از  دلخوری های 
این روزهایش گفته است: »کمی دلخور و دلگیرم. وقتی ما در 
مورد مقام و منزلت سالمند صحبت می کنیم نباید فقط در حد 
شعار باشد. سالمند نیاز به توجه دارد و اگر خانواده ها اینکار 
را با عشق و محبت و با تمام وجودشان انجام می دهند نیاز 
به حمایت هم دارند. در هر صوت اینها عمری را در این کشور 
گذرانده اند، پیر شده اند و خدماتی داشته اند؛  این به این منزله 
نیست که وقتی سالمند شدی باید فراموش شوی. متاسفم که 
برای ماهایی که داریم عالوه بر مراقبت هایی که باید از خودمان 
بکنیم از سالمند هم مراقبت می کنیم، هیچگونه حمایتی 
نداریم. پوشک هایی که بسیارگران شده اند اما بی کیفیت 
هستند. چیزی که من در همه جای دنیا شنیده ام به صورت 
رایگان در اختیار سالمندان قرار می گیرد.« وقتی مریضی و 
دچار کرونا می شوی باید از مواد غذایی خوب استفاده کنی؛ با 
این هزینه های سرسام آور یک خانواده در حالت طبیعی هم 
نمی تواند از مواد غذایی که یک مریض نیاز ندارد هم استفاده 
کند چه برسد به کسی که باید هر روز آبمیوه بخورد و از گوشت 
و مرغ فراوان استفاده کند و این ها برای خانواده هایی که در 
توانشان نیست به یک رویا شبیه است. داروهای بسیار گران و 
قیمت های سرسام آور هر کدامشان معضلی است برای کسانی 
که هنوز واکسن نزده اند و حاال حاال هم نخواهند زد. نمی دانم 
تا کی باید در مورد این مشکالت صحبت کنیم. از طرفی هم 
اخبار ناخوشایند در مورد کشتن حیوانات اذیت کننده است 
ما به اندازه کافی اذیت شده ایم خواهش می کنم بیش از این 
با روح و روان مردم بازی نکنید بگذارید حداقل وقتی مریض 
هستند و در خانه اگر یک لحظه تلویزیون را روشن می کنند 

اخبار انقدر اذیت کننده نباشد.«

دبیــر بیستمیــن جشنــواره 
نمایش های آئینی و سنتی اعـالم 
کرد که برای برگزاری ایــن دوره 
از جشنواره و با توجه به شــرایط 
کــرونایی۲ روش مدنظــر قرار 
گرفتــه که به زودی در خصوص 
نحــوه برگــزاری تصمیم گیری 
می شــود. داود فتحعلــی بیگی 
گفت: در هفته جاری بــرای نحوه 
برگـزاری بیستمین جشنــواره 
نمایــش های آئینــی و سنتــی 
تصمیم گیری قطعــی خواهیم 
کرد. آنچه مسلم است مــا باید ۲ 
روش را برای برگزاری این دوره 
از جشنواره مدنظر قرار دهیم. وی 
توضیح داد: اگر شرایط کرونایی 
موجود در جامعــه فروکش کند 
برخی برنامه های جشنواره بیستم 
در فضاهای داخلــی و برخی در 
فضاهای بیرونی اجــرا خـواهند 
شد. اگر شرایط فروکش نکند که 
کارگردان ها طراحی آثار خود را 
به گونه ای انجام می دهند که در 
فضای باز اجرا شوند. فتحعلی 
بیگی با بیان اینکه البته برخی آثار 
امکان تغییر طراحی برای اجرای 
در فضای باز را نخواهند داشت، 
یادآور شد: از این رو برگزاری آنالین 
و اینترنتی جشنواره بیستم نیز 
مدنظر است تا اجرای برخی آثار 
که باید در فضای داخلی سالن ها 
انجام شود، از طریق اینترنت برای 

مخاطبان پخش شود. 

 »کاوه فرزانه«  
درگذشت

»کاوه فرزانه« عکاس طبیعت 
و حیات وحش و پژوهشگر، براثر 
ابتال به بیماری کرونا درگذشت. 
مسعود زنده روح کرمانی، عکاس 
خبر درگذشت زنده یاد فرزانه را 
تایید کرد و گفت: مطلع شدم که 
آقای فرزانه پس از ابتال به کرونا 
براثر ایست قلبی در منزل از دنیا 
رفته اند و مراســم تشیــیع پیکر 
ایشــان ۲۴ تیرماه در امامزاده 
عبدا... مهرشهر انجام شد؛ اما از آنجا 
که تمام اعضای خانواده به کرونا 
مبتال شده بودند امکان اطالع رسانی 
نبود. ضمن اینکه مراسم کوچک 
برگزار  ایشان  برای  خانوادگی 
خواهد شد. زنده روح کرمانی درباره 
کاوه فرزانه فقید افزود: آقای فرزانه 
شاگردان زیادی را در عرصه عکاسی 
تربیت کردند و در یکسال ونیم 
گذشته کالس های آنالین خود را 
با جدیت ادامه دادند. تنها می توانم 
بگویم یکی دیگر از سرمایه های 
اجتماعی خود را از دست دادیم. 
این افراد مدام همانند برگ درخت 

می ریزند و باید کاری کرد.

مرجانه  گلچین: 
دوست نداشتم کسی بفهمد کرونا گرفتم

 
سینمــا

منتقد هالیوودریپورتر »قهرمان« اصغر فرهادی 
را شایسته نخل طــالی جشنواره فیلم کن خواند 
و گفت که ایــران با این فیلـم به فهرست فیلم های 
اسکاری برمی گردد. اسکات افینبرگ منتقد نشریه 
هالیوودریپورتر از »قهرمان« اصغر فرهادی که برای 
اولین بار در جشنواره فیلم کن روی پرده رفت به عنوان 
شایسته ترین فیلم برای دریافت نخل طالی کن 
امسال یاد کرد و اظهارداشت. ایــران با این فیلم به 
فهرست فیلم های اسکاری برمی گردد.  این منتقد با 
اشاره به تشویق ایستاده طوالنی مدت تماشاگران و 
اقبال منتقدان به این فیلم که تقریبا در ابعاد جهانی 
ابراز شده از »قهرمان« به عنوان یک درام نئورآلیست 
یاد کرد که درباره اخالق، افتخار و رسانه های اجتماعی 
در امروز ایران است و آمازون نیز قرار است فیلم را در 
پاییز پیش روی راهی سینماها کند. وی با اشاره به 
داستان فیلم »قهرمان« که درباره مردی است که سه 
سال برای بدهی ۳۵ هزار دالری اش در زندان بوده و 
در دو روز مرخصی درگیر شبکه ای از دروغ های سفید 
می شود می نویسد: فرهادی داستان پیچیده ای ساخته 
که به نظر می رسد به طرز عمیقی قابل قبول باشد و این 
در حالی است که هر شخصیتی معموال عملکرد خود را 

موجه جلوه می دهد. 

 برگزاری جشنواره 
تئاتر آئینی و سنتی

 
نکتــه و نــظر

تهیه کننده برنامه مطرح کرد
ادامه بالتکلیفی »نقد سینما«

یک تهیه کننــده »نقــدسینمــا« با اشاره به 
درخواست های غیرمنطقی برخی مدیران نسبت به 
این برنامه سینمایی بیان کرد که وضعیت این برنامه 
همچنان بالتکلیف است. یوسف بچاری گفت: برخی 
از مدیران تلویزیون به دنبال یک برنامه زرد به سبک 
برنامه های غربی هستند و از طرفی هم می خواهند 
محتوای خوب داشته باشد، در زمان تولید این برنامه، 
اتهامی به ما وارد بود و می گفتند شما خیلی جدی 
هستید و این قابل بحث است که جدی بودن می تواند 
عیب باشد یا خیر. بچاری تصریح کرد: ویژگی نقد 
سینما این بود که جامعه سینمایی را نقد کند و درباره 
مسائل سینمایی صحبت کند و مخاطبش مشخص 
است با این حال تکلیف برخی از مدیران نسبت به آن 
روشن نیست. برخی از مدیران ارتباط نزدیکی با سینما 
ندارند و نقدشان به برنامه بیشتر سلیقه ای و شخصی 
است. به طور مثال درباره بعضی موضوعات اساسی 
سینما نقد داشتند و می گفتند اینکه درباره قهرمان در 
سینما یا درباره کرونا حرف می زنید به درد چه کسی 
می خورد و ما حتی بابت پرداختن به این موضوعات 
مواخذه شده ایم! وی اضافه کرد: متاسفانه چون 
شناختی از سینما و تلویزیون نیست، برخی مدیران 
انتظار دارند برنامه سینمایی صداوسیمای جمهوری 
اسالمی، مثل برخی برنامه های سرگرم کننده صرفا به 
ازدواج سلبریتی ها، قراردادها، لباس سلبریتی ها در 
اکران ها و… بپردازد. تهیه کننده »نقدسینما« با اشاره 
به سیاست این برنامه با توجه به قواعد سازمانی عنوان 
کرد: نسبت سازمان با موسیقی، سینما و… کلی است 
اما قواعدی وجود دارد که هرکسی اینها را می داند. 
اینکه به تصور یک حرکت انقالبی و تغییر خالقه، 
حرکت اشتباهی کنید درست نیست درحالیکه 
برخی از مدیران فکر می کنند باید چرخ را از اول کار 
کرد. وی با اشاره به بازخوردهای این برنامه اظهارکرد: 
»نقدسینما« از برنامه های پربیننده بود که به شهادت 
بسیاری از عالقه مندان این حوزه، بازخوردهای 
مناسبی هم داشت. درست است که رضایت صد 
درصدی نیست اما تکلیفش با مخاطب مشخص است 
که در سه سطح عالقه مندان به سینما، آماتورها و 
حرفه ای های سینما پربیننده بوده است. این برنامه 
در سنین مختلف و در نقاط پراکنده ایران مخاطب 
داشته است. بچاری با اشاره به هم صنفی های خود نیز 
گفت: ما به عنوان تیم برنامه ساز دو سال برای اعتبار 
این برنامه تالش کردیم تالشی که فقط در راستای 
فرم و ساختار نبود و با گروه های مختلف سینمایی، 
آدم های مختلف ارتباط گرفتیم و افکار مختلف را 
بازگو کنیم. سعی کردیم مواضع معتدلی داشته 
باشیم تا جذب حداکثری داشته باشد و بعداز دو سال 
مقبولیت حرفه ای در سینما پیدا کردیم که بسیاری در 
برنامه حضور پیدا می کردند. وی اضافه کرد: این برنامه 
اسفندماه تمام شد و شبکه ای که طی دو سال برنامه را 
منظم پخش کرده است اما در یک بازه پنج ماه هنوز 

نتوانسته است تصمیم جدید بگیرد. 

تهیه کننده »ملکه گدایان« از 
ابتالی عوامل و بازیگران این سریال 
به کرونا و تعطیلی موقت تولید پروژه 
خبر داد. رحمان سیفی آزاد توضیح 
داد: عوامل تیم تولید برای اینکه 
لحظات خوبی را برای مخاطبان 
فراهم کنند در ساخت این سریال نهایت تالش خودشان 
را کردند، اما کرونا آمد و ما کار را متوقف کردیم تا بهبودی 
حاصل شود و وضعیت مشخص شود تا برای ادامه کار 
برگردیم. او درباره وضعیت سالمت بازیگران این مجموعه 
پس ابتال به کرونا گفت: همه بازیگران باالخره شرایط 
سختی را گذراندند و در حال گذراندن هستند. کرونا 
همه مراحلش سخت است. تقریبا در زمان های مختلف 
همکارانمان درگیر کرونا شدند و خوب شدند. امیدواریم 
شرایط دیگر همکارانمان هم بهتر شود و از خطر شدت 
بیماری عبور کنند. ما منتظر بهبودی شان هستیم و بیش 
از اینکه نگران وضعیت کار باشیم، نگران بهبودی عوامل و 
بازیگرانمان هستیم. سیفی آزاد درباره ادامه روند ساخت 
سریال »ملکه گدایان«، با بیان اینکه بخش کمی از تولید 
باقی مانده است، خاطرنشان کرد: زمان زیادی برای پایان 
کار نداریم و درصد کمی باقی مانده است که امیدواریم با 

بهبودی عوامل، به اتمام برسد.
 تولید در شرایط کرونا سخت است

این تهیه کننده درباره دشواری ساخت پروژه ها در 

وضعیت کرونا نیز اظهارکرد: تولید در شرایط کرونا واقعا 
سخت است و کار آسانی نیست. بار روانی این بیماری 
در جامعه هست و به تبع روی عوامل پروژه هم حس 
می شود. عوامل در شرایط سختی کار می کنند و به همان 
نسبت با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی، شرایط 
تولید سخت است. کرونا روی همه چیز تاثیر گذاشته؛ 
از زمان تصویربرداری تا موارد دیگر که خود اینها باعث 
جابه جاشدن هزینه ها هم شده است. اما دیده شدن کار 
و وجود مخاطبان وفادار، انگیزه مضاعفی را برای ما 
در ساخت »ملکه گدایان« ایجاد کرد که کار را با قوت 
بیشتری پیگیری کنیم. مخاطبان استقبال خوبی در 
این شرایط از سریال داشتند و همچنان منتظر پایان کار 

هستند. سیفی آزاد که تجربه همکاری با 
تلویزیون و مدیریت گروه نمایش سیما را 
داشته است، در پاسخ به پرسشی درباره 
تفاوت ساخت سریال در شبکه نمایش 
خانگی و تلویزیون، اظهارکرد: هر کدام به 
نوعی سختی خودشان را دارند و تولید در 
هر شرایطی سخت است؛ چرا که شرایط 
تولید در کشور ما شرایط لحظه ای است 
و هماهنگی دشوار است. هم هزینه ها 
باالست و هم شرایط تولید دشوار است 
اما گاهی اوقات سختی ها در هر کدام 
از کارها می چربد. به هر صورت تولید 

محصول فرهنگی در ایران سخت است. به گفته سیفی آزاد 
ساخت »ملکه گدایان« به مدت ۱۲ روز است در شبکه 
نمایش خانگی متوقف شده تا عوامل بهبود پیدا کنند. 
پانته آ بهرام از بازیگران اصلی مجموعه »ملکه گدایان«  
که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده بود، با 
بهترشدن شرایطش مرخص شد و حاال مراحل درمان را 
در خانه سپری می کند. آرمان درویش )بازیگر نقش البرز 
شمس( و رضا بهبودی دیگر بازیگر اصلی »ملکه گدایان« 
در نقش »شبیر« نیز طی روزهای گذشته به کرونا مبتال 
شده بودند. سیفی آزاد در پایان از ساخت پروژه ای جدید 
پس از »ملکه گدایان« خبر داد و گفت: در حال بررسی 

هستیم و کار تا دو هفته دیگر به قطعیت می رسد.

تهیه کننده اعالم کرد
تعطیلی»ملکهگدایان«بهدلیلابتالیبازیگرانبهکرونا

 تجلیل منتقد هالیوودریپورتر 
از فیلم فرهادی

»قهرمان« شایسته نخل طال

کوتــاه
رامبد جوان از »حمیدرضا صدر« نوشت

 مثل آدمی که کره مریخ را دیده بود
رامبد جــوان در یادداشتی به خاطرات 
خود از حمیدرضا صدر نوشت. »حمید عزیز، 
حمید مهربان، حمید متوجه، حمید بسیار 
باهوش و حمید بسیار صمیمی و محترم، 
خیلی متاسفم که دیگه نمی تونم با تو راجع 
 به سینما حرف بزنم. راجع  به فیلم هایی که 
دوستشون داریم. راجع به فوتبالی که تو برای من مثل آدمی که 
کره  مریخ را دیده و برای دوستش که چیزی از مریخ نمی دونه، حرف 
می زدی و سعی می کردی ابعادی ازش برام مفهوم کنی که جذاب و 
خواستنی بشه. حمید عزیزم غصه دار هستم که دیگه نمی بینمت. تو 
و همسر مهربانت و دختر بسیار عزیزت برای من و »نگار« خاطراتی 
ساختین هرچند کوتاه ولی حتما فراموش نشدنی. تو برای من 
تابلویی هستی که می توان در میان انبوه عالقه مندان در موزه ای از 
میان سرها و شانه ها برای ثانیه های کوتاهی دید ولی هرگز فراموش 

نکرد. تو در خاطر تک تک دوستانت جاودانه هستی«.

تجربه متفاوت »مجید واشقانی« در بازیگری

  اول نقش هایم  
را درک می کنم
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اول شخص

یادم هست که به قول امروزی ها تین اجیر 
بودم و داستان های مصور می نوشتم و آنها 
را با کمک دوست هایم اجرا می کردیم. آنها 
خواننده های پروپاقرص من بودند. اگر بشود 
این را شروعی برای نویسندگی دانست، 
اینطوری شروع کردم. از آن به بعد همیشه 
می نوشتم و بعد هم آنها را یا گم کردم و یا 

دور ریختم.
خاطره انتشار اولین کتابم پر از ناباوری 
بود، پر از شادی بود. مخصوصا دریافت جایزه 

گلشیری... مثل یک رویا بود.
-بهترین خاطره ای که از خواننده های 
کتاب هایم دارم هم برایم جذاب است. کال 
آشنایی دادن بعضی ها یک جوری  شیرین 
و دلگرم کننده است. مثل خانمی که در 
یک مهمانی  از من پرسید به من گفته اند 
شما نویسنده هستید. گفتم: بله. وقتی از 
اسم کتاب هایم پرسید و گفتم یکیشان 
هست »چه کسی باور می کند رستم«  با 
شگفت زدگی گفت: خدای من این شما 
هستید. آخر این کتاب را خواهرم قبل از 
مسافرتم به لندن به من داد که بخوانم. و 
همینطور یک روز در یکی از شهر کتاب های 
تهران داشتم کتاب ها را می دیدم جوان 
فروشنده آمد و آهسته گفت: شما خانم 
شریفیان هستید. بعد هم گفت: لطفا یکی از 
کتاب هایتان را برایم امضا کنید و اضافه کرد 
هر که دنبال کتاب فارسی خوب می گردد 
من کارهای شما را معرفی می کنم. اینها 
خاطره های خوب و جالبی است که فراموش 

نمی کنم.
من  نوشته های  روی  زیادی  نقدهای 
شده است. بعضی از آنها به دستم می رسد 
و از بعضی بی خبر می مانم. به نظر من 
هیچ نوشته ای نمی تواند مورد پسند همه 
منتقدین باشد. اما نقد می تواند مثبت و 
کارآمد باشد یا اینکه برای مطرح بودن نوشته 
شود. اگر نقدی درست باشد آدم کلی از آن 
درس می گیرد. برای من که اینطور بوده 

است. 
اگر بخواهم از بین کتاب خودم یکی را 
انتخاب کنم، »آخرین رویا« به من از همه 
نزدیک تر است. در آن سعی کرده ام  یک 
مرثیه انسانی را به تصویر درآورم. کتابی که 

شاید خوب شناخته نشده.
اما از بین شخصیت های داستانی ام، رستم 
را به خاطر روح آزادش و اینکه خیلی خوب 
می شناسمش دوست دارم. اما خانم خانم و 
ننه  ددری در »چه کسی باور می کند رستم«، 
نتخابم هستند. خانم خانم برای  اولین ا
شخصیت خودساخته و استوارش، دانایی 
و وقار مخصوص خودش و ننه ددری برای 

مهربانی روان و بی پایانش.  
من خودم را نویسنده ای سیاسی نمی دانم. 
من از زندگی می نویسم و زندگی هم یک 
طوری با سیاست در هم شده است، به 
خصوص در عصر ما. نگاهم از کنجکاوی، به 
پرس وجو و مطالعه، سپس به حیرت، خشم، 
ناباوری و دلسردی تغییر پیدا کرده است.  با 
اینکه جامعه به طور دائم رو به رشد و تغییر و 
پیشرفت است )یادمان نرود که تکنولوژی هم 
دستآورد انسان است(، اما سیاست همواره 
بر یک پایه می چرخد، فرقی هم نمی کند 
در کجای دنیا زندگی می کنید. سیاست 
یک بازی است برای منافع شخصی. جهان 
سیاسی امروز به نظر من وجدانش را یا رها 
کرده یا از یاد برده. او دیگر دردهای انسان را 
نمی بیند. اینها آدم را ناامید می کند، اما مثل 
این است که باور کنیم گیاه ها دیگر نخواهند 
رویید. البته که آنها می رویند می شکفند و 

همه را به شگفتی می اندازند. 
به نظر من زندگی سراسر رویا است،  همه 
ما رویا داریم هر یک به شکلی. داشتن رویا 
زندگی را راحت تر می کند. وقتی بچه بودم 
می گفتم یا مشهور می شوم یا ثروتمند و یا 
می روم تارك دنیا می شوم. تارك دنیا نشدم، 
ثروتمند هم نیستم. شهرتم هم کامال محدود 
اما خوب است. کتاب هایم درواقع بخشی 
از قصه رویاهایم هستند. زندگی ام هنوز 
پر از رویا است، رویاهایی که روی تخته 
پرش منتظر ایستاده اند، من آنها را می بینم، 
نگه شان می دارم تا شاید روزی باز هم آنها را 

بنویسم...

 از داستان های مصور تا »آخرین رویا« 

روح انگیز شریفیان

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: هر داستان نویسی از یک جایی شروع می کند به نوشتن. نوشتن به عنوان سخت ترین و لذت بخش ترین کار دنیا. برای هر نویسنده، نوشتن از یک 
جایی و با یک قصه شروع می شود؛ شروعی که مسیر زندگی هر یک از آنها را تغییر می دهد و آنها را به سمتی می کشاند که به قول ژرژ باتای فیلسوف فرانسوی، ادبیات یا همه چیز است 
یا هیچ چیز. سمِت ادبیات، سمتی است که نه تنها نویسنده  خود را در آن می بیند، که خواننده های آثارش را نیز در کنار کاراکترهایی که خلق می کند دارد. نویسنده های برجسته ایرانی 
نیز از کودکی تا به امروز می نویسند، و ما را با هر اثری که می نویسند، به خواندن بخشی از خود، انسان و هستی دعوت می کنند. آنچه در ادامه می خوانید روایت شخصی چهار نویسنده 

معاصر -محمدقاسم زاده، علی خدایی، مجید قیصری، و روح انگیز شریفیان- است که از نوشتن اولین قصه شان تا اولین کتاب منتشرشده شان می گویند.

داستان نویس های ایرانی از نوشتن اولین قصه  تا انتشار اولین کتابشان می گویند

علیه  لذتِ  نابِ نوشتن

مجید قیصری 
  از سیاه مشق های سانتیاگو 

تا »باغ تلو«
  اگر می دانستم که قرار است روزی نویسنده 
شوم حتما یادم می ماند. نوشتن امری خودآگاه 
و از پیش تصمیم گرفته شده برایم نبود. مثل رفتن به مدرسه. 
کلی سیاه مشق می نوشتم. نه به این امید که داستان بنویسم.  
فقط می خواستم بنویسم. و می نوشتم. بی نظم ولی با شوق و 
امیدواری. درست مثل سانتیاگو. موفقیتی برای خودم متصور 
نبودم، ولی امید داشتم. نویسندگی را خیلی بزرگ و مقدس 
می دیدم. صیدی که بعید می دانستم به چنگ وتورمن بیفتد. تا 
روزی که دیدم وسط دریایی از کلمات دارم پارو می زنم و هزار 
صید در اطرافم غوطه ورند. دیگران که نزدیکم بودند، نمی دیدند 
ولی نخ قالبم هر لحظه و هر روز صیدی را می گرفت و ول می کرد. 
تخته چوبی نازك داشتم که گیره کوچکی باالیش داشت،  کاغذ 
را به اش بند می کردم و با مداد شروع می کردم به تراشیدن کلمات 
و شکل دادن به کوچه ها و درخت ها و آدم های اطرافم. هی پاك 
می کردم و می تراشیدم. درست در همان اتاق، زیر همان پنجره ای 
که تیر به چشم های اسفندیار نشسته بود و من به خودپیچیدن 

اسفندیار را دیده بودم.
از بین کتاب های خودم، کتابی که در حال نوشتنش هستم... و 
ممکن است هرگز تمام نشود دوست دارم؛ داستانی درباره تعزیه 
است... اما از داستان های موجود »شماس شامی« را ترجیح 
می دهم. از کاراکترهای خودم، جالل سیستانی را دوست دارم:  

نوجوان و راوی »باغ تلو«.
اسم اولین مجموعه داستانی که ازم منتشر شد »صلح« بود. 
خیلی ها تماس می گرفتند یا حضورا می گفتند کلمه ای قبل و 
بعدش احتماال افتاده. یک دهه بعد از جنگ بود ولی هنوز کلمه 
صلح برای خیلی معنا نداشت یا جور دیگری معنایش می کردند 
که من متوجه نمی شدم. ولی تجربه اولین داستان کوتاهی که 
چاپ کردم هرگز از یادم نمی رود. در ویژه نامه جنگ ادبیات 
داستانی، داستان »بار« را منتشر کرده بود و من در سفر بودم با 
چندین نفر از دوستانم. ویژه نامه را از روی کیوسک پیدا کردم. 
داستانم چاپ شده بودم ولی به جای مجید قیصری نویسنده را 
رضا قیصریه نوشته بودند. بعدا متوجه شدم که اسمی به نام مجید 

را نمی شناختند برای همین زیر داستان نوشته بودند رضا.
هر کتابی خاطرات خودش را دارد. ولی »شماس شامی« 
بیشترین حاشیه را داشته. بعد از سال ها شخصی از قم به زحمت 
شماره تماسم را پیدا کرده بود و می خواست نسخه ای از کتاب 
بین النهرین را که ماخذ روایتم بوده ببیند. هرچه می گفتم چنین 
سندی وجود ندارد باور نمی کرد. با دلخوری تماسش را قطع کرد.

نوشتن،  آفت  بزرگ ترین  همین.  می نویسم،  فقط  من 
سیاسی نویسی است. سیاست به لحظه فکر می کند و ادبیات به 
ابدیت. ایده ها را روی کاغذ ثبت می کنم. دفترچه یادداشت ایده 
دارم. نکته ها، اسامی، مشخصات اشخاص و خیلی چیزها را روی 
کاغذ پیاده می کنم تا یادم نرود. ایده ها فّرارند. ایده ها را بالفاصله 
یادداشت نمی کنم می گذارم چند وقتی بگذرد. اگر دیدم ایده ای 
دست از سرم برنمی دارد آن وقت ثبتش می کنم و برایش خانه و 
کاشانه ای در نظر می گیرم. ایده می شود مستاجرم تا جایی برایش 
در نزدیک خودم پیداکنم. کم کم که سر و شکلی پیدا کرد به فکر 
سروسامانش می شوم. آخرین مرحله نوشتن اجرای متن است که 

برای اجرای متن پشت لپ تاپ می نشینم.  
سیاست را امری اخالقی می دیدم. کالم را مصداق امر واقع 
می دیدم. آنچه می شنیدم را باور می کردم. امروز کالم فروشی و 
شراب فروشی را یک امر می بینم. اگر بشود به کلمه طیبه و شجره 
خبث باور داشت پس می شود به »شرابا طهورا« نیز باور داشت و 
به همین سادگی می شود با کالم بازی کرد. کالم زنده آن جسمی 
است که راه می رود فعل ازش سرمی زند و محل قضاوت قرار 
می گیرد، نه آنکه کلمات مرده از لبش خارج می کند تا لبخند 

و رای بخرد.
رویا اگر رویا باشد نباید درباره اش حرف بزنی یا رویا محقق 
می شود یا نمی شود. مهم انرژی رویاست که تمامی ندارد. رویا، 
رازی است که فقط خودت می دانی. سانتیاگو با همین ایمان به 
دریا زد هرچند که نتیجه کار آن چیزی نبود که او می خواست، 
مهم انرژی و ایمانی بود که به سانیتاگو منتقل می شد تا بتواند به 
زندگی اش روی آب ادامه دهد. پیروزی باطنی در عین شکست 
 ظاهری رمز »رویا« در این است. یکی از رویاهایم نوشتن از

 ۳4 روز مقاومت مردم در خرمشهر است. یک بار دورخیز کردم که 
نتیجه اش شد »ضیافت به صرفه گلوله«. امیدوارم فرصتی دست 

دهد که آن روزها را بنویسم.

محمد قاسم زاده 
 از قصه دختری با چشم های 

سبز تا »چیدن باد«
 اولین روزی که داستانی 
نوشتم، پانزده ساله بودم. »دشمنان« چخوف 
را تمام کرده بودم. در محله ما دختری بود با 
چشم های سبز که به هیچ کس نگاه نمی کرد. 
واقعا طوری می رفت و می آمد، انگار کسی را 
نمی دید. این سردی نگاه را من از اثر چشم های 
سبزش می دانستم. داستانی نوشتم به اسم 
»چشمان سبز او«. آن را سر کالس به عنوان انشا 
خواندم. وسط داستان بودم که یکی از ته کالس 
گفت »خواهر حسینه.« حسین به او حمله کرد 
و کالس به هم خورد. معلم که نسبت خانوادگی 
با من داشت و احمق ترین آدمی بود که تا حاال 
دیده ام، اجازه نداد دنباله داستان را بخوانم. 
حسین هم دیگر با من حرف نزد. آن روز تصمیم 
گرفتم در زندگی فقط به ادبیات فکر کنم نه به 
چیزی دیگر. به ظاهر ربطی به عشق به ادبیات 
ندارد. واقعا در عالم نوجوانی پی بردم ادبیات چه 

دنیای شیرینی است.
خاطره انتشار اولین کتابم هنوز هم یادم است: 
کتاب اولم با شمایل خوبی منتشر شد تا آنجا 
که چند نفر که کتاب های بیشتری چاپ کرده 
بودند، به سراغ ناشر رفتند تا با آن شکل و شمایل 
کتابشان را چاپ کند. چند کتابفروش معتبر آن را 
در ویترین گذاشتند. چند ناشر ابراز عالقه کردند 
که از من کتاب چاپ کنند. به این صورت بود که 

سال بعد دو کتاب از من درآمد.
اولین کتاب من داستانی نبود؛ تالیف مشترك 
چند نفر بود، به اسم فرهنگ زندگی نامه ها. در 
سال 69 منتشر شد. اولین کتاب داستانی ام در 
سال 76 درآمد. برای نمایشگاه آن سال اعالم 
وصول به کتاب ندادند. این هم یکی از کارهای 
شگفتی آور وزارت ارشاد است. به کتاب مجوز 
می دهند، اما نباید در نمایشگاه شرکت کند. اما 
خاطره های خوش این کار ارشاد را از ذهنم زدود. 
دوستان از کتاب استقبال کردند و نقدهای مثبتی 
بر آن نوشتند. چاپ این کتاب مرا امیدوار کرد که 
کارم را با قدرت بیشتری ادامه بدهم. خوانندگان 
فراوانی در برخورد با من همواره مشوقم بوده اند. 
اما وقتی »رمان بانوی بی هنگام« منتشر شد، در 
یکی از فرهنگسراها جلسه ای برای بررسی کتاب 
گذاشتند. خانمی در بین شرکت کنندگان بود، 
که وقتی صحبت منتقدین تمام شد، گفت: »من 
شروع به خواندن این کتاب کردم. نزدیک به نیمه 
آن عصبانی شدم و کتاب را پرت کردم. نیم ساعت 
با خودم کلنجار می رفتم. کتاب  را دوباره برداشتم 
و به خواندنش ادامه دادم. پنجاه صفحه که جلو 
رفتم، دوباره پرتش کردم. چند دقیقه بعد، باز 
ادامه دادم تا کتاب تمام شد.« مرتب معذرت هم 
می خواست. گفتم شما نمی دانید که دارید از من 
تعریف می کنید. وقتی نمی توانید حتی با خشم 
هم از خواندن کتاب دست بردارید، نشان می دهد 
این کتاب گیرایی دارد و من موفق شده ام ذهن 

شما را به داستانم جلب کنم.
اگر بخواهم از بین کتاب های خودم، کتابی 
انتخاب کنم، واقعا به سختی می توان از کتابی 
نام برد، ولی »چیدن باد« به خاطر موفقیتش و 
جلب نظر خیلی از دوستان بیشتر به دلم نشست. 
هرچند دو کار منتشرنشده ام به نظرم موفق تر از 

»چیدن باد«اند.
مرد  خودم،  داستانی  کاراکترهای  بین  از 
خواب فروش را بیشتر دوست دارم؛ پیرمردی 
که مثل روح در تن تمام اشخاص می گردد و هیچ 
چیز جالبی نمی بیند. بر باالی آن تپه، مشرف 
بر همه چیز  و همه کس نشسته و فروپاشی 
تمام مفاهیم و ارزش ها را می بیند. مفاهیم و 
ارزش هایی که آدم ها از خود بروز می دهند همه 

پوچ و بی معنی است. از شهری به شهر دیگر 
می گریزد، اما در هیچ شهری آدم های متفاوت 
نمی بیند. همه جا خواسته ها و آرزوهای آدم ها 
یکسان است و همه بدل شده اند به آدم های 
حداقلی. این پیرمرد روح ابتذال زندگی طبقات و 

قشرهای مختلف را می بیند.
اینکه خودم را نویسنده ای متعهد می دانم یا نه، 
پرسش سختی است. برای اینکه تعهد خیلی بد 
تعریف شده. بعضی آن را تا حد سرسپردگی به 
احزاب و جریان ها تنزل داده اند. از این دسته که 
بگذریم، در اصل مگر می شود نویسنده ای متعهد 
نباشد؟ هم متعهدم به باورها و رویاهایم و هم 
به ادبیات. اگر سرسپرده احزاب و گروه ها بودم، 
برایم سروصدا راه می انداختند. بااین حال، نگاهم 
به سیاست و جامعه تغییرات اساسی داشته است. 
گذر سالیان و کسب تجربه همیشه به دگرگونی 
منجر می شود. زمانی که من دوره ابتدایی را تمام 
کردم و وارد دبیرستان شدم، کم کم چشمم به 
مسائل باز شد. فضای سیاسی ایران به شدت 
رادیکال شده بود. حتی در شهر کوچک ما گروهی 
سیاسی از بچه های دبیرستانی درست شده بود 
که بعدها دست به اقدام زدند و اعضای اصلی 
دستگیر و یک روز قبل از خسرو گلسرخی و 
دانشیان اعدام شدند. این بچه ها به شریعتی 
تمایل داشتند. سال بعد دوره دبیرستانی ام، صمد 
بهرنگی در ارس غرق شد. بعد ماجرای سیاهکل 
و ترورهای گروه های چریکی پیش آمد. این 
اتفاقات به شدت بر دهه پنجاه اثر داشت. ادبیات 
هم متاثر از این فضا بود. امروزه درباره آن مسائل 
پرسش های جدی است، نه تنها درباره آنها که در 
باب سال های و وقایع پیشتر از آنها. امروزه متون 
تئوریک اساسی در اختیار است. در سال های 
دهه های چهل و پنجاه چنین نبود. آنقدر فقر 
متون تئوریک اساسی و بررسی های تاریخی و 
سیاسی جدی بود که مثال کتاب »حالج« نوشته 
علی میرفطروس که به لحاظ تاریخی فاجعه بار 
است، به عنوان اثری معتبر، زیرزمینی دست به 

دست می شد.
اگر نویسنده ای بگوید گرایش سیاسی خاصی 
ندارد، دروغ می گوید. در سراسر جهان، آنها که 
می گویند گرایش سیاسی نداریم، سروسری با 
قدرت حاکم دارند. در تمام دنیا این یک اصل 
است. داشتن گرایش سیاسی مساوی با این 
نیست که آن را در کتابت بچپانی یا به گروه و 
دسته یا حزبی بپیوندی. در سیاست اصل برای 
من توجه به آزادی فرد و عدالت اجتماعی است. از 
روزی که خودم را شناخته ام و با مطالعه با دنیای 
پیرامونم آشنا شده ام، همواره این دو اصل معیار 
و اصول اساسی در توجه ام به برنامه های سیاسی 
بوده است. البته چه بسیار گروه ها و دسته ها و 
احزابی که این دو اصل را نقابی کرده اند برای 
فریب، حال آنکه هیچ اعتقادی به آن ندارند 
یا گروه ها و احزابی بوده اند و هستند که به آن 
اعتقاد دارند، اما برنامه ریزی و سازماندهی آنان 
آزادی فردی و عدالت اجتماعی را نابود می کند. 
من گرایش سیاسی دارم و آن را در کتاب هایم 

نشان می دهم.
و اما رویاها... هنوز کمتر از نیمی از رویاهایم را 
نوشته ام. رویاهایی که زاده می شوند و می بالند 
و در ذهن جا می کنند، تغییر شکل می دهند، 
اما هسته اصلی آنها همیشه همراه من است. اگر 
سی سال دیگر هم زندگی کنم، باز رویاهایی برای 
نوشتن دارم. در دفترچه یادداشت هایم حداقل 
طرح شش رمان دارم که کم کم شکل، آدم ها و 
فضای آنها روشن شده است. طرح بعضی شان 
به بیست صفحه می رسد، حال آنکه در ابتدا تنها 
چند سطر بوده. هرکه می نویسد رویایی دارد. 
آن ِکه رویایی ندارد یا می میرد و یا خودش را در 

گوشه ای محکوم می کند به مرگ تدریجی.

علی خدایی
 از داستان فیلم ها تا 

»از میان شیشه«
 نوشتن را به معنای داستان یادم 
نیست دقیقا کی بوده، اما وقتی کوچک بودم کالس دوم 
دبستان، مجالت و روزنامه و آگهی های سینما و حتی 
هنرپیشه ها را می دیدم و می خواندم و بعد برای فیلمی 
که آگهی شده بود داستان می نوشتم. یا می رفتم سینما، 
»برنامه آینده« یا »به زودی« را که نشان می داد کلمات 
آن را به عنوان یک فیلم می نوشتم و اجرا می کردم. شاید 
بهترین تصویر این باشد که یک میِز گردی بود که روی آن 
یک رومیزی بود. میز بلند نبود و من روی آن میز می نوشتم. 
یادم است که روی این میز داستان  فیلم ها را می نوشتم. و 
بعد نشان می دادم که آن فیلم را در کدام سینما و کدام 

سانس نشان بدهند.
به جای اینکه بگویم کدام کتابم دوست دارم، درستش این 
است که بگویم تکه هایی از کتاب هایم را دوست دارم، به خاطر 
اینکه وقتی چاپ می شود برای من تمام می شود و معموال هم 
مراجعه نمی کنم. اما اگر بخواهم تکه هایی از داستان هایم را 
بگویم، می توانم به داستان »جاده« اشاره کنم از مجموعه »از 
میان شیشه، از میان مه«؛ مکان داستان، اسم قهرمان داستان 
خانم دلفریب سبحانی، و نوع غذادرست کردنش را دوست 
دارم. یا در »تمام زمستان مرا گرم کن« اسم داستانم »ساالد 
لوبیاسبز با سیر تازه« را خیلی دوست دارم یا در همین کتاب 
اسم داستانم با عنوان »مکالمه« را دوست دارم. باز در همین 
داستان »مکالمه«، شخصیت داستان با پنبه الکی دست 
یک نفر را پاك می کند و برمی گردد به پنجره نگاه می کند... 
این همانی هایی در این داستان ها است که من دوستشان 
دارم. در هر داستان تکه ای است که من دوستش دارم. در 
داستان »از میان شیشه از میان مه« هر دو تا آدِم داستان حال 
خوبی ندارند، و یک دفعه یکی از زن های پیر می گوید راستی 
علف های روی قبر را بکنم. این تکه های ریز است که داستان 
را روی پا نگه می دارد و باعث می شود که از یاد نرود. مثل اسم 
داستان که برای من از سرشار از اتفاق های ریزیزی است که 
در آن می افتد. و صحنه  ای هم دارم در »تمام زمستان مرا گرم 
کن« که یک کشتی در زاینده رود روی آب ها می رود... اینها 

را دوست دارم. 
از بین شخصیت های داستانی ام، که البته زیادی نیستند 
که بخواهم اسم ببرم، اما هستند شخصیت هایی که در 
داستان های دیگر تکرار می شوند. این تکرار نشان دهنده 
عالقه من است. نشان دهنده این است که من نتوانستم 
در داستان قبلی یا داستان های دیگر این شخصیت را تمام 
کنم، پس تکه ای از آن باقی مانده و این تکه در داستان بعدی 
یا داستان های بعدی خود را نشان می دهند. حاال بنا به آن 
شکل داستان. زن هایی که در داستان هایم پیر هستند، 
بیشتر از کارکترهای دیگرم دوست دارم، مثال زن پیر 
داستان »جاده« دلفریب خانم سبحانی. اگر آن را خوانده اید 
یا بخوانید، می بینید که چه کارهای ریزی می کند. اصال 
قرارگرفتن در یک سه راهی که یک طرفش کوه و یک طرفش 
جاده است و اینکه خانم سبحانی دارد چه کار می کند، این 
برای من مهم است؛ اینکه پیرمردی که می آید پیام آور چه 
چیزی است برای او. دوست دارم تاثیری را که روی من 
گذاشتند بگویم که چطور داستانش نوشته شد. شاید طعم 

یک سبزی بود یا کیف کهنه که در آن مکان نوشته شود.
بهترین خاطره انتشار اولین کتابم، همان انتشار آن بود. 
خیلی جالب بود که اولین کتابم »از میان شیشه، از میان 
مه« را نشر آگاه چاپ کرد. داستان از این قرار بود: کتاب را 
ناشر یک بار چاپ کرد، اما بعد گفتند که ارشاد گفته دوتا از 
داستان ها نباید باشد. نشر از من دو داستان دیگر خواست، 
آن داستان ها  بیرون آمد و بعد با وجود این کتاب اجازه پیدا 
نکرد تا چاپ شود و ماند تا زمانی که اجازه پیدا کرد؛ یعنی 
از پِس یک بار خمیرشدن و دو داستان کم و زیادشدن. همه 
اینها چاپ کتاب را برایم به یک خاطره مهم تبدیل کرد. و 
من همیشه مدیون آقای حسینخانی مدیر نشر آگاه هستم.

چند سال بعد از اینکه وقتی کتاب اولم درآمده بود، یکی 
گفت »شما این کتاب را نوشته اید؟ من فکر کردم یک پیرمرد 
این را نوشته!« یک خاطره دیگری هم از اولین کتابم دارم. 
یک زن و شوهر مسنی که سالیان سال از ایران رفته بودند به 
آمریکا، وقتی برگشته بودند و »از میان شیشه، از میان مه« را 
خوانده بودند، احساس کرده بودند که یک گمشده ای در این 
داستان دارند، و به اصفهان آمدند و مرا به شام دعوت کردند.

من نوشتن را دوست دارم. می نویسم. بیشتر هم االن دارم 
می نویسم. ولی اسمش را دغدغه نمی گذارم. من دغدغه 
نوشتن ندارم، اما هرچه را که در زندگی تماشا می کنم تالش 
می کنم که بنویسم. و دوست دارم که ثبت کنم. یک تکه از 
جهان را که دارم می بینم. بنابراین این مساله به من لذت 

می دهد و این لذِت نوشتن را دوست دارم.
حاال که در این سن هستم، نگاهم به مسائل آرام تر شده. 
البته هیچ وقت تند نبوده، ولی فکر می کنم با آرامش بیشتری 
نگاه می کنم. هرچند که سیاست در دنیای امروز، و سیاست 
در دنیای دیروز، برای من که رادیو یا رادیوها همیشه اخبار 
را می گویند، به نظر می آید که فرق نکرده، فقط هی قطع 
شده. وسط همه چیز، قطع شدن را داشتیم. فکر می کنم 
نوشته های یک نفر و کارهایش باید آن تعهد را نشان بدهد، 
در غیر این صورت با چه متر و معیاری می خواهیم این تعهد 

را پیدا کنیم. راستش نمی دانم.
طبیعتا کسانی که داستان های من را خوانده باشند، 
حتما دیده اند که بخشی از آنها به واقعیت هایی می پردازد 
که بیشتر به رویا می ماند. عین این را من در کتاب »از میان 
شیشه، از میان مه« دارم، در »تمام زمستان مرا گرم کن«، 
در »سین اصفهان« و... دوتایش را به طور مشخص می گویم: 
در یکی از داستان هایم آنجایی که پسر عبور می کند تا به 
سلمانی برود، یک دختر از الی پنجره فلزی، مدادرنگی های 
ُخردشده را می ریزد بیرون. و در داستان »سین اصفهان«، 
صبح ها پسر با یک باِر االغ از گرمک وارد شهر می شود. یا 
در داستان »خاکسپاری« تصویری دارم که بارها دیدمش: 
ریختن گیالس ها روی جاده، درحالی که ماشین ها می گذرند 
و یک نفر از پشت به آن فرد نگاه می کند... فکر می کنم خیلی 
از وقت ها در جهان عادی زندگی نمی کنم؛ در داستان هایم 
زندگی می کنم؛ داستان های من در شهری به نام اصفهان 
اتفاق می افتد، و تا وقتی اصفهان است، رویاها زاییده 
می شوند و بزرگ می شوند... دنیای این روزهای من این 

شکلی است.
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عوامل سفیدی مو ها را بشناسید

سفیدشدن مو ها در پیش از ۲۰ سالگی 
در سفیدپوستان و پیش از ۳۰ سالگی در 
سیاه پوستان بروز پیدا می کند و به عنوان 
سفیدشدن زودرس تلقی می شود. در پروسه 
پیرشدن، سلول ها توانایی و کارایی خودشان 
را از دست می دهند و این اتفاق در مورد 
ریشه سلول ها یا همان فولیکول مو می تواند 
برای سلول رنگدانه ساز زودتر رخ دهد. با 
باالرفتن سن، مو ها سفید می شوند با این 
حال در این شرایط مو ها زنده هستند و 
رشد می کنند، ولی سلول رنگدانه سازی که 
باید رنگدانه تولید کند و در اختیار ساقه مو 
قرار دهد، از بین می رود که در این شرایط 
باعث سفیدی مو ها می شود. از جمله دالیل 
سفیدشدن زودرس مو ها عوامل تغذیه ای 
هستند که در این میان کمبود ویتامین ها 
مانند ویتامین B1۲ و  B6 و B5 و ویتامین 
D و E از جمله این دالیل است. کمبود 
بعضی از امالح شامل مس، آهن و روی 
هم باعث سفیدی زودرس مو ها می شود. 
استرس، یکی دیگر از دالیل سفیدشدن 
مو هاست. ثابت شده است استرس باعث 
مرگ زودتر سلول های رنگدانه ساز ریشه 
مو ها می شود، برای مثال فردی که شغل 
پراسترسی دارد بعد از گذشت یک یا ۲ سال 
ناگهان مو های سفیدش بیشتر می شود. 
یکی دیگر از دالیل سفیدی زودرس مو ها 
استعمال دخانیات است. افرادی که سیگار 
می کشند معموال بیشتر و زودتر از بقیه دچار 
سفیدی زودرس مو ها می شوند. کم کاری 
تیروئید هم از علت های بروز سفیدی مو  
است. لک و پیس در ناحیه مو ها هم می توانند 
باعث بروز این مشکل شوند. موادشیمیایی 
که شایع ترین آنها هیدروژن پراکسید موجود 
در رنگ های مو است هم از دالیل سفیدی 
زودرس مو هاست. برای درمان این مشکل 
ابتدا برای تشخیص کمبود عوامل تغذیه ای 
مانند ویتامین ها و امالح آزمایش هایی گرفته 
 D می شود. منابع غذایی مانند ویتامین
موجود در غذا های دریایی و قارچ، منبع 
مس موجود در جگر و عدسی و ویتامین  
B1۲ موجود در گوشت و ماهی، هم چنین 
آنتی اکسیدان بسیار مناسبی که در میوه ها 
و سبزیجات وجود دارد، روند سفیدی مو ها 
را کند تر می کند. البته باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که سفیدشدن مو ها با 
افزایش سن یک روند طبیعی است بنابراین 
در این شرایط نمی توانیم از سفیدشدن 
مو ها جلوگیری کنیم و فقط در شرایطی 
که فرد سفیدی زودرس مو داشت، علت 
بروز را شناسایی و روند این مشکل را کند تر 

می کنیم.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره1063جد ول سود وکو                                          

حل جد ول 1062

1ـ از دروس نوشــتنی- ورزش مــادر ۲- بشــر- 
سنگ ترازو- قدرت وتوان ۳- پروردگار- عاقبت اندیش- 
معدنــي- خودروي 1۰نفــره 4- از ماه هــاي میالدي- 
درخشان- راه میانبر!- خووالفت 5- نفرین- اشاره به دور- 
ازبیماري هــاي پوســتي 6- رئیس جمهــور به همراه 
هیات وزیــران- مقابل- پســندیده 7- واحدســنجش 
المــاس- زمزمه کننــده- ویتامین جدولــي 8- کاالي 
دست نخورده- جاي مرطوب- ازپرندگان- درون دهان 
9- خیس- وزیرفرعون- دچارشدن 1۰- مالک- مالمت- 
شــاخه باریک درخت 11- مهرباني- ضرر- اجراکننده 
1۲- اراده قوي- یکی ازدوجنس- بلندمرتبه- وســیله 
نخ ریســي 1۳- فرمان خودرو- مقصود- درنگ کردن- 
غرور 14- سنگ تراش- توان- آهستگي 15- اختراعي 

از پاسکال- تهمت 

1- جهان دیگر- رفت وآمدخویشــاوندان ۲- چشــمه عرب- بي نظیر- پناهگاه ۳- شــخص- 
رعدوبرق- وفات- غذایــی ایراني 4- کامل- درفیزیک به مقدار کار انجام شــده درواحد زمان گفته 
می شــود- مرغابي- ریاکننده 5- اســتارت قدیمي- آســیب و صدمه- مرتجع فلزي 6- نان شب 
مانده- نوعي پارچه- بوکننده 7- گردش روزگار- اســرارآمیز- وســیله درو 8- نوعي مو- رهایي از 
خطر- فرمانده- نشانه مفعولي 9- میداني در تهران- ناراحت کردن- نورخورشید 1۰- زمام وافسار- 
زشت وناپسند-کرم کدو 11- راه روشن- جاي روشنایي- از گیاهان دارویي 1۲- پست وفرومایه- رود 
فرانسه- زبان بسته و گنگ- یار مشهدي 1۳- حرف ندا- شهر سیماني قزوین- شب زنده داري- اسب 
ترکــي 14- امپراطور دیوانه روم- موي میان ســر- هدیــه اي به عروس 15- نهادی در ســازمان 

ملل متحد- زیرك ودقیق

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

پیشگیریازکرونابا»قهوه«سس»گوجه«دندانراخرابمیکندسفیدهتخممرغیاتخممرغکامل
سفیده تخم مرغ  دارای مقادیر زیاد پروتئین و مقادیر کم، چربی و 
کلسترول است که آن را تبدیل به یک غذای مفید برای کاهش وزن کرده 
است. تخم مرغ  کامل گستره  وسیعی از ویتامین ها، موادمعدنی، پروتئین 
اضافی و برخی چربی های سالم را شامل می شود. با وجود مقادیر باالی 
کلسترول در تخم مرغ  کامل، طی تحقیقی مشخص شد که هیچ ارتباطی 
بین مصرف تخم مرغ  کامل و خطر ابتال به بیماری قلبی وجود ندارد. زرده 
تخم مرغ  غنی از آنتی اکسیدان است که به جلوگیری از بروز آب مروارید و 
دژنراسیون چشم کمک می کند. خوردن تخم مرغ  کامل باعث می شود فرد 

احساس سیری کند. 

با مصرف برخی موادخوراکی احتمال خرابی زودهنگام دندان هایتان 
وجود خواهد داشت. مارینا ماکیشا، اظهارکرد: »دندان ها به دلیل مشکالت 
مینای دندان تیره می شوند. همچنین مشکالت وقتی به وجود می آیند که 
تراکم مینای دندان برهم خورده باشد.«”او افزود: اغلب در نتیجه عملکرد 
باکتری ها در حفره دهان، پالك بر روی دندان ایجاد می شود. در بعضی 
موارد، پس از مسواك زدن دندان ها دوباره سفید می شوند. یکی از غذا هایی 
که می تواند به دندان های شما آسیب برساند، سس گوجه فرنگی است. این 
ماده حاوی اسیداستیک، شکر، گوجه فرنگی طبیعی و گاهی رنگ های 

شیمیایی است. 

قهوه حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان است که خواص ضدالتهاب دارد و 
می تواند خطر ابتال به کرونا را کاهش دهد. قهوه حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان 
است و خاصیت ضد التهاب دارد؛ بررسی ها نشان می دهد که مصرف آن در 
افرادمسن موجب کاهش خطر ابتال به ذات الریه می شود. در این تحقیق 
4۰ هزاربزرگسال مورد بررسی قرار گرفتند و رابطه بین رژیم غذایی آنها و 
ابتال به کووید19 بررسی شد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مصرف 
بیشتر سبزیجات خطر ابتال به کووید19 را کاهش می دهد. استفاده دائم از 
گوشت های فرآوری شده حتی به اندازه نزدیک به نیم وعده روزانه، خطر ابتال به 
کرونا را باال می برد، درحالی که مصرف گوشت قرمز در این زمینه تاثیری ندارد.

نـــکته
ورزشی برای »پشت میزنشینی« 

یک متخصص طب ایرانی گفت: ساعتی یک دقیقه باید 
ورزش کرد؛ اگر پشت میزنشین هستید هر ساعت یکبار، یک 
دقیقه پشت میز آهسته باالوپایین بپرید تا ضربان قلب باال 
و پایین برود. علیرضا یارقلی، درباره »افزایش فشارخون در 
افراد با طبع های مختلف«، افزود: این واژه ها جدید هستند 
و برداشت حکمای متاخر طب ایرانی است. در طب ایرانی 
واژه ای به نام امتال یا پُری وجود دارد که از بدانباشت مواد زاید 
در بدن ایجاد می شود. وی ادامه داد: این موادزاید در زمان 
مناسب از بدن خارج نشده و یا به میزان کافی خارج نشده و 
اصوال تعادلی بین ورود و خروج مواد به بدن وجود ندارد؛ در 
نتیجه موجب بروز این حالت در بدن می شود. این متخصص 
طب ایرانی خاطرنشان کرد: اگر مزاج گرم باشد امتال ناشی از 
مواد زاید گرم و اگر مزاج سرد باشد امتال ناشی از مواد زاید 
سرد است. یارقلی بر پاکسازی بدن از موادزاید تاکید کرد و 
گفت: اگر خلط دم در بدن زیاد باشد اولین کار فصد و اهداخون 
است. افرادی که سرخ رو هستند و هموگلوبین باالتری دارند، 
زود عصبانی می شوند، خسته هستند و کوفتگی دارند؛ در این 
حالت با فصدخون حال بهتری پیدا می کنند. وی متذکر شد: 
برخی مواقع امتال علت دیگری دارد. در طب ایرانی کارکرد 
قلب و کلیه بسیار مهم است و برای کارکرد خوب آنها اولین 
کار پاکسازی است؛ اگرچه پاکسازی به معنای ناپرهیزی 
نیست. این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد: افراد بلغمی 
مزاج پاکسازی سخت تری دارند و نسبت به درمان مقاوم تر 
هستند. در برخی مقاالت می بینید استفاده توأمان عسل و 
سیاهدانه فشارخون را پایین می آورد اما همین معجون در 
مزاج گرم موجب افزایش فشارخون می شود. یارقلی بیان 
داشت: یا اینکه استفاده از زردچوبه در مزاجی موجب کاهش 
غلظت خون می شود اما برای مزاجی دیگر این ماده ضرر 
دارد. اگر کسی چاق است حتما باید براساس موازین علمی 
الغر شود. پاکسازی مناسب، فشارخون را کنترل می کند. 
وی افزود: فشارخون گرم و سرد عالئم خاصی ندارد. بعضی 
مواقع فشارخون سیستول و برخی مواقع دیاستول باالست 
که بیشتر مواقع بی عالمت است؛ البته می توان آن را با عالئم 
غیراختصاصی سنجید. این متخصص طب ایرانی یادآور شد: 
به عنوان مثال فردی که سردرد دارد می تواند فشارخون 
باالیی داشته باشد؛ معموال با کنترل مرتب فشارخون می توان 
به وجود آن پی برد. یارقلی بر تعادل رژیم غذایی با توجه به 
فصل تاکید کرد و اظهارداشت:  در هر فصل باید تعادل خوراکی 
داشته باشیم؛ در فصل پاییز نباید غذاهای سرد و خشک 
بخوریم بلکه باید از غذای گرم و مرطوب استفاده کرد. وی با 
بیان اینکه دومین عامل برای جلوگیری از بدانباشت، ورزش 
روزانه است، تصریح کرد: 15 بار ورزش در روز و هر دفعه یک 

دقیقه توصیه می شود. 

هرگز از »گوش پاکن«  استفاده  نکنید
یک متخصص گوش، حلق و بینی با بیان اینکه استفاده از 
گوش پاك کن توصیه نمی شود، گفت: گوش پاك کن می تواند 
موجب صدمه زدن به مجرای گوش خارجی شده و منجر 
به عفونت شود. محمد اجل لوئیان، درباره »التهاب گوش و 
نشانه های آن«، اظهارکرد: التهاب به معنی تورم و به هم ریختگی 
و بی نظمی ایمنی قسمتی از بدن است و التهاب گوش میانی 
یعنی اینکه مخاط گوش میانی متورم شده باشد. وی ادامه داد: 
التهاب گوش میانی در کودکان و بزرگساالن دیده می شود اما 
معموال در کودکان شایع تر است. زمانی که به دستگاه تنفسی 
حمله ویروسی می شود متعاقب آن این ویروس به گوش 
میانی هم راه می یابد و موجب تورم مخاط گوش میانی شده و 
ترشحات آبکی که در نهایت عفونی می شوند به وجود می آید. 
این متخصص گوش، گلو و بینی تاکید کرد: عالئم التهاب 
گوش میانی در کودکان و برزگساالن متفاوت است و معموال 
در کودکان این التهاب با تب و گوش درد و در برخی موارد حاد 
با تشنج شروع می شود. اجل لوئیان بیان داشت: در کودکانی 
که خیلی کوچک هستند و نمی توانند بگویند درد دارند 
معموال دست خود را به سمت گوش می برند و گوش خود را 
می کشند. التهاب گوش میانی در وهله اول بدون درد و احساس 
پُری گوش است و به تدریج با تب خود را نشان می دهد. وی 
یادآور شد: التهاب گوش را در صورت تشخیص سریع می توان 
حتی بدون آنتی بیوتیک درمان کرد. این بیماری محدود به فرد 
است و معموال به خودی خود بهبود می یابد و فقط در موارد 
کمی به درمان آنتی بیوتیکی نیاز دارد؛ بنابراین اگر سریع 
تشخیص داده شود با درمان های محافظتی بهبود می یابد. این 
متخصص گوش، گلو و بینی در مورد راهکارهای پیشگیری از 
این بیماری، تصریح کرد: تا حدودی می توان از التهاب گوش 
میانی پیشگیری کرد. وقتی مقابل عوامل مختلف ویروسی مثل 
سرماخوردگی و عوامل آلرژن مثل گرده های گیاهی و حیوانی 
قرار نگیریم تا حدودی می توانیم از بروز التهاب در گوش میانی 

جلوگیری کنیم.
  عوامل ویروسی زمینه ساز تورم 

اجل لوئیان  متذکر شد: عوامل ویروسی و آلرژن می توانند 
زمینه تورم را ایجاد کنند تا فرد در مواجهه با حمله ویروسی به 
التهاب گوش میانی دچار شود. وی با اشاره به اینکه نمی توان 
گفت خشک کردن گوش می تواند از التهاب گوش میانی 
جلوگیری کند، اظهارداشت: خشک کردن گوش فقط در 
مواردی است که التهاب گوش خارجی داشته باشیم که در 
این زمان می توان با سشوار و حوله گوش خارجی را خشک 
کرد. این متخصص گوش، حلق و بینی متذکر شد: استفاده 
از گوش پاك کن توسط پزشکان گوش و حلق و بینی توصیه 
نمی شود؛ چون می تواند موجب صدمه زدن به مجرای گوش 
خارجی شده و منجر به عفونت می شود؛ اینکه کاری کنیم 
آب درون گوشمان نرود هم توصیه نمی شود . اجل لوئیان 
ابراز داشت: آب پس از ورود به گوش در کسانی که پرده گوش 
سالم دارند خارج می شود و مشکل ندارد و افرادی هم که پرده 
گوششان سوراخ است هم باید به توصیه پزشک عمل کنند. 
جلوگیری از ورود آب به گوش و استفاده از گوش پاك کن هیچ 
نقشی در جلوگیری از التهاب گوش میانی ندارد. وی تاکید کرد: 
التهاب گوش میانی در بزرگساالن خطرناك تر از کودکان است 
و بزرگساالن باید در صورت عفونت و التهاب گوش میانی که با 
گوش درد و تب و حالت تهوع همراه است به سرعت به پزشک 

مراجعه کنند.

عمــود ی افقــی  

    محمد  رضوانی
متخصص پوست سالم ترین 

 خوراکی ها 

 برای بهبود 
التهاب مزمن

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
التهاب مزمن به دالیل زیادی از جمله عفونت هایی که از بین نمی روند، استرس، دارو های خاص و رژیم غذایی سرشار 
از کربوهیدرات تصفیه شده و قند ایجاد می شود و می تواند به بسیاری از مناطق بدن از جمله قلب، مفاصل و مغز شما 

آسیب برساند. خبر خوب اینکه افزودن غذا های ضد التهاب به رژیم روزانه می تواند به کاهش این خطر کمک کند:

 مغز ها غنی از ویتامین E و دارای اثرات ضد التهابی همچنین منابع خوبی از امگا3 برای مبارزه با التهاب هستند. به ویژه 
گردو دارای خواص ضد التهابی همچنین حاوی پلی فنول هایی )ترکیبات گیاهی( است که در دستگاه گوارش به مولكول هایی 

با خاصیت ضد التهابی تبدیل می شود.

آجیل

گوجه فرنگی سرشار از ویتامین  C، پتاسیم و لیكوپن است؛ یک آنتی اکسیدان با خاصیت ضد التهابی چشمگیر. لیكوپن 
ممكن است به ویژه برای کاهش ترکیبات پیش التهابی مربوط به چندین نوع سرطان مفید باشد. نوشیدن آب گوجه فرنگی 
به طورقابل توجهی  التهاب را در زنان دارای اضافه وزن کاهش می دهد. پخت گوجه فرنگی در روغن زیتون می تواند میزان 

لیكوپن جذب شده را به حداکثر برساند،

گوجه فرنگی

آووکادو منبع خوبی از ویتامین C و E و اسید های چرب امگا3، چربی های اشباع نشده، بتا کاروتن، لیكوپن و منگنز است 
که می تواند پاسخ التهابی بدن شما را کم رنگ کند. آووکادو همچنین حاوی انواع کاروتنوئید و توکوفرول است که با کاهش 
خطر ابتال به سرطان مرتبط  اند. عالوه بر این، یک ترکیب موجود در آووکادو ممكن است التهاب سلول های جوان پوست را 

کاهش دهد.

آووکادو

روغن زیتون حاوی یک ترکیب فنلی به نام اولئوکانتال است که دارای مزایای ضدالتهابی است. اثر اولئوکانتال حتی با 
دارو های ضد التهابی مانند ایبوپروفن مقایسه شده است. یک مطالعه نشان می دهد که اسیداولئیک که اصلی ترین اسیدچرب 
موجود در روغن زیتون است، می تواند مارکر های التهابی در بدن را کاهش دهد. روغن زیتون فوق بكر )تصفیه نشده( مزایای 

ضد التهابی بیشتری نسبت به روغن های زیتون تصفیه شده دارد.

روغن زیتون

 گیالس  بسیار خوشمزه و سرشار از آنتی اکسیدان  است که با التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن مقابله می کند. 
استرس اکسیداتیو می تواند باعث آسیب سلول و بافت همراه با برخی شرایط جدی سالمتی، از جمله سرطان و بیماری های 

قلبی شود. خوردن گیالس شیرین می تواند نشانگر های زیستی التهابی را در بدن شما کاهش دهد.

گیالس شیرین
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فراســــــو
 همه پرسی در سوئیس

 برای اصالح سیستم بازنشستگی
مردم سوئیس تالش می کنند به موجب طرحی پیشنهادی 
که سن بازنشستگی مردان و زنان را در مرحله اول به ۶۶ سال و 
تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۶۷/۵ سال می رساند، امکان جدیدی 
برای اصالح سیستم بازنشستگی به وجود می آورند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، جمعیت سالخورده و نرخ بهره بسیار پایین، 
سیستم های بازنشستگی در همه جا را تحت فشار قرار داده است 
و بسیاری از کشورها سن بازنشستگی را افزایش داده اند. با این 
وجود تالش های اخیر برای آغاز اصالحات از طریق سیستم 
دموکراسی مستقیم سوئیس در صندوق های رای شکست 
خورده است. حال شاخه جوانان حزب دموکراتیک لیبرال 
سوئیس موسوم به لیبرال های جوان قصد دارند شانس خود 
را باز هم امتحان کنند. این گروه روز جمعه ۱۴۵ هزار امضا به 
مقام های شهر برن تحویل دادند تا زمینه برگزاری همه پرسی 
در مورد طرح پیشنهادی افزایش سن بازنشستگی به ۶۶ سال 
تا سال ۲۰۳۲ از سن کنونی ۶۴ سال برای زنان و ۶۵ سال برای 
مردان فراهم شود. پاتریک یوگستر رئیس کمیته این ابتکار 
عمل گفت: اصالحات مورد بحث در پارلمان به اندازه کافی 
پیش نمی رود. این فقط سیستم را برای چند سال امن می کند، 
اما مشکل بزرگ بعد از آن ایجاد می شود. وی افزود: اکنون به 
راه حل پایداری نیاز داریم. اگر مردم بیشتر عمر کنند، باید 
طوالنی تر کار کنند. این طرح پیشنهادی مطابق با متوسط امید 
به زندگی، از سال ۲۰۳۲ با سرعت کمتری سن بازنشستگی 
را افزایش می دهد. این ابتکارعمل نیاز به تائید پارلمان دارد 
و انتظار می رود همه پرسی طی سه سال آینده برگزار شود. 
منتقدان می گویند این اصالحات برای زنان ناعادالنه است، زیرا 
سن بازنشستگی آنها سریع تر افزایش می یابد و همچنین صرفا 
به نفع ثروتمندان است. سدریک ورموت یکی از روسای حزب 
سوسیال دموکراتیک سوئیس گفت: مردمی با درآمدهای پایین 
و متوسط برای بهبود تامین مالی سیستم بازنشستگی طوالنی تر 
کار می کنند تا ثروتمندان مجبور به کمک بیشتر نشوند. یک 
منتقد دیگر گفت که این اصالحات باعث می شود کارگران 
مسن بیشتری به عنوان افراد بیکار یا از کار افتاده ثبت نام کنند. 
سوئیسی ها سال ها پیش با شرکت در یک همه پرسی با افزایش 
سن بازنشستگی زنان به ۶۵ سال مخالفت کردند. مقام های 
سوئیس که درصدد اعمال اصالحاتی جدی در سیستم 
بازنشستگی این کشور هستند، هشدار داده اند که مزایای 
کهنسالی به دلیل افزایش میانگین عمر و پایین بودن نرخ های 
بهره در معرض خطر قرار دارد. به موجب طرح دولت سوئیس 
که پذیرفته نشد، قرار بود سن بازنشستگی بین ۶۲ تا ۷۰  سال 
در نظر گرفته شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال ۲۰۲۱ 
افزایش یابد تا کمکی به تامین هزینه های سیستم بازنشستگی 
این کشور شود؛ همچنین قرار بود در صورت اجرای این طرح، 
میزان مقرری بازنشستگی بازنشستگان تا سال  ۲۰۳۰ با کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمدهای مازاد حفظ شود. نتیجه مطالعه ای 
که در سال ۲۰۱۴ انجام شد نشان داد در سوئیس یک کارگر 
به طور میانگین ساالنه بیش از ۹۱ هزار دالر درآمد دارد، تنها 
۶/۶ درصد تولید اقتصادی صرف بازنشستگی عمومی می شود.

 افزایش تنش
 در روابط کابل و اسالم آباد

تنش در روابط کابل و اسالم آباد طی ماه ها و 
هفته های اخیر به دنبال پیشروی سریع طالبان 
در شهرهای مختلف افغانستان به طور بی سابقه ای 
افزایش یافته است. رئیس جمهوری افغانستان، 
معاون رئیس جمهوری و رئیس دستگاه اطالعاتی 
و امنیتی این کشور همواره دستگاه ها امنیتی 
و اطالعاتی پاکستان را به تقویت طالبان متهم 
کرده اند و خواستار فشار اسالم آباد به جنگجویان 
طالبان شده اند. محمداشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانستان در ازبکستان گفت حامیان طالبان در 
پاکستان ویرانی ما را جشن می گیرند و فروبردن 
معنی  به  همه جانبه  یک جنگ  در  افغانستان 
فروبردن منطقه در وضعیت بی اعتمادی کامل 
است. وی افزود: بر خالف ضمانت های مکرر از 
طرف نخست وزیر پاکستان و ژنرال های این کشور 
مبنی بر اینکه پاکستان تسلط طالبان بر افغانستان 
را به سود اسالم آباد نمی  داند و اطمینان شان از 
اینکه از نفوذ خود بر طالبان برای کشاندن آنان 
به میز مذاکره جدی کار می  گیرند، اما شبکه ها و 
سازمان های حامی طالبان، به گونه علنی، ویرانی 
دارایی ها و توانایی های مردم و دولت افغانستان 
را در پاکستان جشن می گیرند. رئیس جمهوری 
افغانستان گفته است اطالعات آنها نشان می دهد 
طی یک ماه گذشته ۱۰هزار جنگجو از پاکستان 
و بخش های دیگر، به افغانستان آمده اند و در کنار 
طالبان علیه دولت و مردم افغانستان می جنگند و 
جامعه بین المللی نیز بر این باور هستند که طالبان 
هیچ اقدامی برای قطع روابط خود با تروریست ها 
نکرده اند. به گفته غنی حرف و عمل طالبان یکسان 
نیست و آنها برخالف گفته های خود که برشهرها 
حمله نمی کنند، طی یک ماه گذشته بر مراکز چند 
استان حمالت خود را افزایش داده و تالش کرده اند 
که شهرها را در محدودیت نیازمندی های مردم قرار 
دهند. رئیس جمهوری افغانستان اما تأکید کرده 
است که دولت و مردم آماده مقابله با طالبان هستند و 
این روند تا هرزمانی که ادامه یابد، ایستادگی خواهند 
کرد. اما نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در 
نشست ازبکستان به گفته های  اشرف غنی واکنش 
نشان داده و گفته است که اسالم آباد، روند صلح 
افغانستان و مذاکرات بین افغانستانی را با صداقت 
تسهیل کرده است و متهم ساختن پاکستان به علت 
جنگ افغانستان، عادالنه نیست. خان افزوده است 
که پاکستان بارها طالبان را تحت فشار قرار داده است 
تا بر سر میز مذاکره حاضر شوند و اضافه کرده است 
که هدف وی از سفر به کابل در ماه نوامبر گذشته 
این بود که به پاکستان در زمینه صلح افغانستان 
به عنوان یک کشور دوست دیده شود. به گفته خان 
سرزنش کردن پاکستان برای آنچه در افغانستان 
می گذرد، بسیار غیرمنصفانه است. روز گذشته 
معاون رئیس جمهوری افغانستان نیز نیروی هوایی 
پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرد و هشدار 
داد طالبان به گذرگاه مرزی اسپین بولدک نزدیک 
نشوند. وزارت خارجه پاکستان ضمن رد اظهارات 
.. صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان  . امرا
گفت در مرزهای داخلی افغانستان دخالتی نکرده 
. نبیل رئیس سابق امنیت ملی  . . است. رحمت ا
افغانستان گفته است که اگر این گفته های معاون 
ریاست جمهوری درست باشد، دولت باید به صورت 
رسمی بیانیه  صادر کند. وی گفته است که اگر این 
گفته ها درست باشد، باید لویه جرگه ملی فراخوانده 
شده و علیه پاکستان بسیج ملی اعالم شود و موضع 
آمریکا نیز باید براساس توافقنامه امنیتی با افغانستان 
در این باره روشن شود. در چنین اوضاعی که قرار بود 
نشست رهبران و جریان های سیاسی افغانستان که 
قرار بود به دعوت رسمی اسالم آباد در هفدهم جوالی 
در آن کشور برگزار شود، ظاهرا به تعویق افتاده است 
و دلیل آن هم روشن نیست . منصوراحمدخان، سفیر 
پاکستان در کابل در توئیتی نوشته است که نشست 
رهبران سیاسی افغانستان در اسالم آباد، به بعد از 
عید قربان به تعویق افتاده است. این روزها افغانستان 
شاهد سخت ترین نبردها بین دولت و افراد گروه 
طالبان در استان ها و شهرستان های مختلف است 
و اوضاع این کشور به شدت بحرانی و مردم را با 

مشکالت زیادی مواجه کرده است.

رئیس جمهور چین:
 طالبان خشونت را کنار 
گذاشته و صلح را بپذیرد

شی جین پینگ در تماس تلفنی با اشرف 
غنی ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت جاری 
امنیتی افغانستان، از طالبان خواست دست از 
خشونت برداشته و صلح را بپذیرد. »اشرف غنی« 
رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود 
به ازبکستان، با »شی جین پینگ«، رئیس جمهور 
چین، تلفنی گفت وگو کرد. رئیس جمهور چین در 
این تماس تلفنی گفت که کشورش یک میلیون دوز 
واکسن کرونا به افغانستان کمک می کند و در بخش 
اقتصادی نیز با افغانستان در پروژه های مشترک 
کار خواهد کرد. به گفته ارگ، همکاری های چین با 
افغانستان در عرصه های مختلف از جمله روند صلح، 
از موضوعات مورد بحث در این گفت وگوی تلفنی 
بوده است. همچنین رئیس جمهور چین بر همکاری 
کشورش در عرصه های امنیت، توسعه اقتصادی، 
بهداشت و روند صلح با افغانستان تاکید کرده است. 
شی جین پینگ ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت 
جاری امنیتی افغانستان، از گروه طالبان خواست 
که دست از خشونت برداشته و صلح را بپذیرد. وی 
تاکید کرد که چین از افغانستان در راستای مبارزه 
با تروریسم و روند صلح به  صورت کامل حمایت 
می کند. در همین حال، غنی از همتای چینی خود 
به خاطر حمایت این کشور از روند صلح و تعهد چین 
برای کمک در بخش های مختلف به افغانستان 
قدردانی کرده است. رئیس جمهور چین درحالی از 
کمک یک میلیون دوز واکسن کرونا به افغانستان 
 خبر داده است که این کشور پیش از این نیز

۷۰۰ هزار دوز واکسن به افغانستان کمک کرده 
بود.

گــــزارش

کوتـــــاه

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

فراســـــــو

وزیر خارجه روسیه با تاکید بر رسیدن سطح 
روابط مسکو و پکن به یک »اوج بی سابقه« گفت، 
همکاری نظامی دو کشور علیه هیچ کشور ثالثی 
نیست. سرگئی الوروف به مناسبت بیستمین 
سالگرد امضای پیمان دوستی روسیه و چین 
در یادداشتی تاکید کرد روابط دو کشور به یک 
»اوج بی سابقه« رسیده است. سرگئی الوروف 

در یادداشتی برای روزنامه »روسیسکایا گازتا«  
تاکید کرد همکاری های دو کشور در زمینه 
نظامی، تنها »ماهیت دفاعی« داشته است. 
اشاره او به پیمانی است که در ۱۶ جوالی ۲۰۰۱ 
)۲۵ تیر ماه ۱۳8۰( توسط »جیانگ زمین« و 
»والدیمیر پوتین« رئیسان جمهور چین و  روسیه 
امضا شد. به نوشته وزیر خارجه روسیه، این پیمان 

به عنوان پایه ای برای روابط صلح آمیز بین دو ملت 
عمل می کند و همکاری در زمینه های تجاری، 
انرژی، ترانزیت و سایر موارد را فراهم می کند. 
از نظر سرگئی الوروف، پیمان دوستی روسیه و 
چین کمک کرده است که این دو ملت »الگویی 
برای همکاری بین دولتی در قرن ۲۱« باشند. او 
نوشت: »روابط روسیه و چین به اوج بی سابقه ای 

رسیده است. ]این سند[ الگویی است که منافع 
اساسی ملی هر دو کشور و آرمان های مردم آنها 
را برآورده می کند و در حفظ نظم جهانی چند 
قطبی پایدار و تأمین امنیت و ثبات نقش مهمی 
دارد.« وزیر خارجه روسیه در این یادداشت تاکید 
کرد  محدودیت های ایدئولوژیکی باعث ممانعت 
از همکاری بین مسکو و پکن نمی شود؛ چرا که این 
همکاری مبتنی بر اصول برابر است. به نوشته این 
مقام ارشد روس، همکاری مسکو و پکن از جمله 
همکاری ارتش های دو کشور، علیه کشورهای 
ثالث نیست .سرگئی الوروف با بیان اینکه از زمان 
امضای پیمان دفاعی روسیه و چین، دو کشور نه 
تنها از نظر نظامی بلکه از نظر اقتصادی نیز به هم 
نزدیک شده اند، افزود: گردش تجارت متقابل 
تقریباً ۱۴ برابر افزایش یافته و اکنون از ۱۰۰ 
میلیارد دالر در سال فراتر رفته است. هر چند 
وزیر خارجه روسیه در یادداشت خود مستقیما به 
آمریکا اشاره نکرده، اما تاکید او بر لزوم حفظ یک 
نظم چند قطبی در جهان در شرایطی انجام شده 
که از سال ۲۰۰۱ اقدامات یکجانبه آمریکایی ها 
در سطح بین المللی به طرزی فزاینده تشدید 
شده و واشنگتن طی سال های اخیر بارها علیه 
منافع مسکو و پکن اقدام و برای بر هم زدن روابط 

نزدیک آنها تالش کرده است.

روسای جمهوری ازبکستان و افغانستان در نشستی توافق و 
تاکید کردند که اوضاع کنونی در کشور جنگ زده افغانستان را 
نمی توان از طریق ابزار نظامی حل و فصل کرد. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای یک نشست 
بین المللی دو روزه وارد تاشکند، پایتخت ازبکستان شد. این نشست 
بین المللی با عنوان »آسیای مرکزی و جنوبی: ارتباط منطقه ای. 
چالش ها و فرصت ها« در حال برگزاری است. شوکت میرضیایف، 

رئیس جمهوری ازبکستان و اشرف غنی در این نشست به بررسی 
اوضاع کنونی افغانستان پرداخته و توافق کردند که حل مسائل در این 
کشور با استفاده از ابزار نظامی غیرممکن است. میرضیایف همچنین 
به اشرف غنی درباره همکاری فعال ازبکستان در دستیابی به صلحی 
بادوام در افغانستان تاکید کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
ازبکستان همچنین آمده که میرضیایف و اشرف غنی همچنین 
درباره روابط دو جانبه، امنیت منطقه ای و همچنین بهبود همکاری 

بین دو کشور گفت وگو داشتند. آنها همچنین با اشاره به اهمیت 
پروژه های انرژی و همکاری متقابل با هدف افزایش ظرفیت ترانزیت 
از جمله ساخت خط آهن و خطوط برق، بر آغاز سریع مذاکرات جامع 
بین طرف های درگیر افغاستان تاکید کردند. طالبان اخیرا مدعی 
شده که کنترل بیش از 8۵ درصد نواحی افغانستان را به دست آورده 
و نیروهای دولتی نیز پست های خود را ترک کرده اند. اخیرا طالبان 
کنترل مرزها با تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان را نیز به 
دست آورده اند. وزارت دفاع افغانستان اما تمامی این ادعاهای طالبان 
را رد کرده و گفته که صدها شبه نظامی در جریان بازپس گیری 

مناطق مذکور از آنها کشته شده اند.

روسای جمهوری ازبكستان و افغانستان: 

ابزار نظامی راه حل بحران افغانستان نیست

هزاران شهروند فرانسوی در اعتراض به طرح دولت برای واکسیناسیون اجباری، بار 
دیگر وارد خیابان های پاریس شدند. در پی تشدید محدودیت های کرونایی در فرانسه، 
شهروندان در پاریس تجمع اعتراضی برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
هزاران معترض با شرکت در این تظاهرات، به سیاست های »امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانسه اعتراض کردند. روز چهارشنبه نیز هزاران نفر از مردم فرانسه که با 
تشدید محدودیت های کرونایی مخالفند، در اعتراض به طرح واکسیناسیون اجباری 
کرونا، در روز »باستیل« )جشن های ملی فرانسه( در شهر پاریس پایتخت فرانسه با 
نیروهای امنیتی بشدت درگیر شدند. معترضان از تصمیم روز دوشنبه هفته گذشته 
رئیس جمهور فرانسه برای اجباری کردن واکسیناسیون برای تمامی کارکنان بخش  
درمان و امداد و داشتن پاسپورت بهداشتی برای حضور در اماکن عمومی ناراضی بودند. 
طبق ابالغیه جدید فرانسه، افرادی که واکسن نزده اند، باید به عنوان مثال برای ورود 
به رستوران، نتیجه آزمایش منفی با خود همراه داشته باشد. ماکرون دوشنبه شب 
هفته جاری در یک سخنرانی که از تلویزیون این کشور پخش می شد، ضمن هشدار 
درباره شیوع ویروس دلتا در فرانسه، بر سیاست دولت خود در خصوص مقابله با کرونا 
تأکید کرد و اجباری شدن واکسیناسیون برای کارکنان بخش درمان و امداد و داشتن 
پاسپورت بهداشتی برای حضور در اماکن عمومی ضروری است. رئیس جمهور فرانسه 
تا ۱۵ سپتامبر )۲۴ شهریور ماه( به کادر درمان و امداد برای انجام واکسیناسیون فرصت 
داده است و هشدار داد از این تاریخ به بعد، یک سیستمی برای کنترل و حتی مجازات 

وجود خواهد داشت.

تظاهرات در فرانسه علیه طرح کرونایی ماکرون

مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری بشار 
اسد به وقت محلی در پارلمان سوریه برگزار 
شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای دوره جدید 
هفت ساله ریاست جمهوری خود در برابر اعضای 
مجلس این کشور سوگند یاد کرد. بشار اسد در 
مراسم تحلیف خود طی سخنانی خطاب به ملت 
سوریه گفت: ملت هایی که راه آزادی را می دانند، 
در راه دفاع از حقوق خود خسته نمی شوند و به 

راه خود ادامه می دهند. اسد با اشاره به مشارکت 
باالی مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری 
خردادماه سوریه تصریح کرد، مشارکت ملی 
گسترده در انتخابات نشان دهنده رشد و آگاهی 
باالی ملی است. وی تأکید کرد که برخی ها 
می خواستند کشور را تجزیه کنند اما مردم با 
وحدت خود تیر خالص را به سوی سناریوهای 
آنها شلیک کردند. رئیس جمهور سوریه گفت: 
دشمنان در مراحل اول روی ترسیدن ما از 

تروریسم و تبدیل کردن شهروندان به مزدور 
حساب باز کرده بودند. اسد افزود: آگاهی مردمی، 
قلعه شما و ما و معیاری است که با آن توانایی و 
قدرت ما را برای مقابله با چالش ها می سنجیم. 
وی تصریح کرد: بار دیگر به کسانی که فریب 
خورده اند و به سقوط کشورشان دل بسته اند 
را دعوت می کنم تا به آغوش وطن بازگردند. 
رئیس جمهور سوریه خطاب به ملت این کشور 
افزود: شما با آگاهی و حس میهن دوستی 
خود نشان دادید که عزم ملت ها برای دفاع از 
حقوق شان سست نمی شود. درود بر ملتی که با 
خون خود از وطن شان محافظت کردند و از آن 

چون امانتی با قلب و روح خود مراقبت کردند. 
در این مراسم، عالوه بر نمایندگان دیپلماتیک 
معتبر در دمشق، شخصیت های سیاسی و 
رسانه ای داخلی و بین المللی نیز حضور پیدا 
کردند. بشار اسد ۲۷ مه گذشته با کسب ۹۵/۱ 
درصد آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور شد. این انتخابات، دومین انتخابات 
ریاست جمهوری از زمان آغاز بحران در این 
کشور در سال ۲۰۱۱ بود. رئیس جمهور سوریه 
موفق شد از مجموع آرا، ۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار 
و ۳۶۰ رأی را بدست آورد و برای چهارمین بار 

رئیس جمهوری سوریه شود.

بشاراسدسوگندیادکرد

سرگئی الوروف:

 روسیه و چین 
حافظ نظم چند قطبی 

هستند

کره شمالی:
 کوبا می تواند مداخله خارجی را در هم بشكند

کره شمالی در بیانیه ای به ابراز حمایت 
از کوبا پرداخت و افزود: اعتراضات در کوبا 
در راستای دسیسه چینی برای از بین بردن 
به گزارش  است.  انقالب  و  سوسیالیسم 
پایگاه نیوزویک، یک سخنگوی وزارت امور 
خارجه کره شمالی در یک بیانیه مطبوعاتی 
که روز جمعه انتشار یافت، استدالل کرد 
که اعتراضات ضد دولتی که در کوبا رخ 
داد نتیجه دستکاری پشت صحنه از سوی 
نیروهای خارجی به همراه محاصره مداوم 
کوبا با هدف دسیسه چینی برای از بین بردن 
سوسیالیسم و انقالب است. هر چند این 
بیانیه مستقیما از آمریکا نام نبرد و این ممکن 
است نشانه احتمالی تداوم عالقه کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی به دیپلماسی بالقوه 
با واشنگتن باشد، اما اشاره اش به تحریم 
طوالنی مدت اعمال شده از سوی واشنگتن 
علیه هاوانا مشخص بود. این مقام اظهار کرد 
که کره شمالی تالش های نیروهای خارجی 
برای مداخله در امور داخلی کوبا با هدف 

دسیسه چینی برای سرنگون کردن نظام 
سوسیالیستی کوبا با بهره برداری از اعتراضات 
ضد دولتی اخیر را محکوم و رد می کند. در 
ادامه این بیانیه عنوان شد: ما به حمایت و 
همبستگی کامل خود در قبال تمامی تالش ها 
و تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و مردم کوبا 
برای حراست از منزلت و حاکمیت کشور و 
دفاع از سرزمین پدری، انقالب و دستاوردهای 
سوسیالیسم تا آخر می پردازیم. در این بیانیه 
تاکید شد: اطمینان داریم که کوبا مداخله 
نیروهای خارجی را در هم خواهد شکست و به 
شکلی معتبر بر وضعیت فعلی غلبه کرده و با 
قدرت از ثبات سیاسی کشور حراست خواهد 
کرد. کره شمالی اخیرا هر چه بیشتر در قبال 
امور بین المللی ساکت مانده اما این کشور 
دارای روابط پرسابقه با کوبا است که به زمان 
جنگ سرد برمی گردد و این روابط امروز نیز 
تا حد زیادی هم در زمینه سیاست مربوط به 
هر دو کشور و هم در زمینه تعامالت شان با 

آمریکا زنده است.



رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام 
یکی از بزرگترین شبکه های توزیع داروهای 
غیرمجاز در سطح کشور با کشف بیش از 
۱۶۰ هزار قلم دارو خبر داد. سرهنگ داود 
معظمی گودرزی گفت: اخیرا گزارش هایی 
به پلیس فتا واصل شده بود که حاکی از 
فعالیت افرادی در فروش داروهای غیرمجاز 
در فضای مجازی بود که در همین راستا تیمی 
ویژه، رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود 
قرار داد. وی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی 
ماموران مشخص شد که این افراد اقدام به 
فروش داروهای غیرمجاز مختلف و به خصوص 
داروی گلوریا کرده اند، افزود: این داروها عوارض 
وحشتناکی داشته و حتی پلیس نیز پیش از این 
نسبت به مصرف آن هشدار داده بود، چرا که 
حتی احتمال مرگ مصرف کنندگان این قرص 
نیز وجود دارد. معظمی گودرزی ادامه داد: 
در جریان تحقیقات ماموران با افرادی مواجه 
شدند که مشخص شد جزو نفرات اصلی این باند 
نیستند و لذا عملیات شناسایی ادامه پیدا کرد 
تا اینکه مدتی بعد ماموران پلیس فتا با استفاده 
از شیوه و شگردهای پلیسی متوجه شدند که 
سرکردگان اصلی این باند فروش داروهای 
غیرمجاز سه نفر هستند که از طریق واسطه ها 

اقدام به فروش این داروها کرده اند. 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه 
با بررسی های بیشتر و اقدامات فنی مشخص 
شد که این شبکه نه در تهران که در سطح 
کشور فعال است، تصریح کرد: این افراد با 

تبلیغات اغواکننده و دروغین تحت عنوان 
الغری تضمینی، افزایش وزن و... اقدام به توزیع 
و فروش این داروها کرده بودند. وی ادامه داد: 
سرانجام پس از اخذ مجوز قضائی، ماموران در 
عملیات های جداگانه هر سه عضو اصلی این 
باند را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین 

بیش از ۱۶۰ هزار داروی غیرمجاز از جمله 
همین قرص های گلوریا نیز از محل دستگیری 
این افراد کشف و ضبط شد. معظمی گودرزی با 
اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر 
شده، گفت: این افراد برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم روانه دادسرا شدند. همچنین تحقیقات 

تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد. 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان 
هشدار داد که خریدوفروش هرگونه دارو در 
فضای مجازی ممنوع بوده و در صورت مواجهه 
با چنین موارد ضمن پرهیز از خرید، موضوع را 

حتما به پلیس اطالع دهند.
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کوتاه حوادثی 
قتل »فرانک« با »متادون« 

پدر در اقدامی جنون آمیز قصد پایان دادن 
به زندگی خود و دختر ۵ ساله اش را داشت؛ 
متادون، فرانک را از پا درآورد و پدر را راهی 
عمد  قتل  ویژه  قاضی  کرد.  بیمارستان 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد در گفت وگو 
با »فارس« از قتل دختربچه ۵ ساله خبر 
داد و تشریح کرد: جسد بی جان دختری ۵ 
ساله به نام فرانک در کنار جسم نیمه جان 
پدرش در کشف رود کشف شد. قاضی حسن 
زرقانی ادامه داد: در کنار جسد نیمه جان پدر، 
دستنوشته ای از پدر به جا مانده که در آن 
نوشته این پایان زندگی است. وی گفت: پدر 
۳۵ ساله فرانک در اقدامی جنون آمیز مقادیر 
زیادی متادون به کودک خورانده و خود نیز 
خورده است تا به زندگی خود و دخترش پایان 
بدهد. قاضی ویژه قتل عمد دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد با بیان اینکه در حال حاضر 
جسد فرانک برای تحقیقات بیشتر به پزشکی 
قانونی اعزام شده و پدر در بخش مسمومیت 
بیمارستان تحت درمان است، از تحقیقات 

بیشتر در مورد این جنایت خبر داد.

قاچاق 8۰ هزارلیتر گازوئیل 
فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف 8۰ 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان میناب خبر 
داد. سردار غالمرضا جعفری بیان داشت: ماموران 
انتظامی میناب با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری 
از شیوه های پلیسی از قاچاق مقادیر زیادی سوخت 
در یکی از سواحل این شهرستان مطلع و موضوع را 
به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وي افزود: 
ماموران انتظامی میناب ضمن هماهنگی با مقام 
قضائی با همکاری دریابانی شهرستان با تشکیل 
چند اکیپ به محل موردنظر اعزام و در بازرسی 
از مشک های ماری8۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
کشف کردند. فرمانده انتظامي استان هرمزگان 
تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و 
تالش ماموران برای شناسایی و دستگیری دیگر 
متهمان احتمالی این پرونده در دستور کار قرار 
دارد. این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه 
قاچاق کاال و سوخت، حیات اقتصادي یک جامعه 
را تهدید مي کند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام 
توان و با جدیت همواره با قاچاقچیان و اخاللگران 
نظام اقتصادي کشور مبارزه می کند ودر این راستا 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

اعتراف به ۴۲ فقره سرقت 
از  فارس  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
دستگیری سارقان سابقه دار و کشف ۴۲ فقره 
سرقت اماکن خصوصی و درون خودرو در شیراز 
خبر داد . سرهنگ کاووس حبیبی اظهارداشت: 
خصوصي  اماکن  سرقت هاي  وقوع  پی  در 
و درون خودرو در سطح شهرستان شیراز، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پایگاه جنوب پلیس آگاهی قرار گرفت . وی با 
بیان اینکه با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی، 
یک سارق سابقه دار شناسایی و طی یک عملیات 
منسجم دستگیر شد، افزود: در این راستا یک 
همدست این سارق نیز توسط ماموران دستگیر 
و به مقر انتظامی انتقال داده شد. رئیس پلیس 
آگاهی استان فارس تصریح کرد: متهمان در 
بازجویی های خود به ۴۲ فقره سرقت اماکن 
خصوصي و درون خودرو اعتراف و پس از تشکیل 
پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند. 
سرهنگ حبیبی به شهروندان توصیه کرد: 
حتی االمکان از پارک خودروها در مکان های 
پرت و فاقد روشنایی خودداری و برای این منظور 

از پارکینگ های سطح شهر استفاده نمایند.  

۳ کشته در تصادف 
رئیس پلیس راه استان کردستان، گفت: 
تصادف ۳ دستگاه خودرو در محور مریوان– 
سنندج ۳ کشته برجای گذاشت. سرهنگ  
عیسی گوهری اظهارداشت: با اعالم گزارشی 
به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
تصادف در محور مریوان- سنندج بالفاصله 
ماموران به همراه گروه امداد به محل حادثه 
اعزام شدند. وی افزود: ماموران با بررسی 
صحنه دریافتند خودروی سواری ساینا با وانت 
نیسان و سپس با یکدستگاه کامیون کمپرسی 
برخورد کرده که متاسفانه ۲ نفر از هموطنان 
در این حادثه در دم کشته و یک نفر دیگر پس 
از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داد. رئیس پلیس 
راه استان با بیان اینکه علت تصادف توسط 
کارشناسان پلیس راه بی احتیاطی راننده 
سواری ساینا به علت انحراف به چپ اعالم 
شده است، گفت: رانندگان قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد 

وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.

قتل اعضای  یک خانواده ۳ نفره 
۳ نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای 
شهرستان مرند به وسیله اسلحه گرم به قتل رسیدند. 
فرمانده انتظامی مرند، اظهارداشت: در پی اعالم فوریت 
های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل  اعضای یک خانواده در 
یکی از روستاهای این شهرستان، بالفاصله ماموران 
کالنتری ۱۴ زنوز به محل اعزام شدند. سرهنگ مجید 
جلیلیان افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص 
شد اعضای یک خانواده ۳ نفره )پدر، مادر و دختر ۱۴ ساله 
خانواده( با استفاده از اسلحه گرم به قتل رسیده اند. این 
مقام انتظامی گفت: با حضور فرمانده انتظامی شهرستان 
در محل حادثه، پرونده اولیه تشکیل و اقدامات الزم برای  
شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتالن این فاجعه هولناک 
به صورت ویژه آغاز که اخبار تکمیلی متعاقبا اطالع رسانی 

خواهد شد.

۲ کشته در تصادف پژو با پراید 
رئیس پلیس راه استان اصفهان از تصادف سواری پراید 
با پژو پارس و فوت ۲ نفر و مجروح شدن ۳ فرد دیگر خبر داد. 
سرهنگ اصغر زارع  بیان داشت: ماموران پلیس راه اصفهان- 
اردستان از یک مورد تصادف فوتی در این محور مطلع و 
بالفاصله به محل اعزام شدند. وی عنوان داشت: در این 
حادثه رانندگی یک سواری پراید با یک پژو پارس تصادف 
کرده بود که راننده هر ۲خودرو در دم فوت و ۳ سرنشین 
نیز مجروح شدند . رئیس پلیس راه استان اصفهان با 
اشاره به اینکه مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل 
شدند اظهارداشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط 
کارشناسان تصادفات رانندگی پلیس راه اصفهان-اردستان 
انحراف به چپ سواری پژو پارس اعالم شده است . سرهنگ 
زارع در پایان به رانندگان توصیه کرد: در مسیرهای دوطرفه 
رانندگان می بایست در منتهی الیه سمت راست حرکت 
کنند و از هرگونه انحراف به چپ و یا سبقت غیرمجاز 

خودداری تا ان شاٍءا... شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

زمین خواری ۱8 میلیاردی با سندسازی
از  کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
دستگیری ۳ متهم که ۷۵۰ مترمربع زمین از اراضي 
دولتی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده بودند، خبر 
داد. سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی اظهارداشت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی استان با پیگیری های تخصصی 
از تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی به مساحت 
۷۵۰متر مربع در محدوده شهرک ا...آباد کرمان مطلع 
و موضوع را در دستور کار قرار دادند. وی افزود: با انجام 
تحقیقات بعدی مشخص شد، ۳ نفر اقدام به سندسازی و 
تصرف غیرقانونی این زمین کرده اند تا به تدریج با افزایش 
قیمت نسبت به فروش آن اقدام کنند که در این رابطه 
ماموران با پیگیری های بعدی هر ۳ نفر را شناسایی و آنان 
را ضمن هماهنگی قضائی در چند نقطه از شهر کرمان 
دستگیر کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با 
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این زمین که متعلق 
به شهرداری بود را  ۱8 میلیارد ریال برآورد کردند، 
خاطرنشان کرد: متهمان مرتبط با این زمین خواری 
با تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند که 
رسیدگی به چند مورد مشابه در محدوده همین نقطه از 

شهر کرمان و دیگر نقاط نیز در دست انجام است.

توقیف ۳ موتورسیکلت قاچاق 
جانشین فرمانده انتظامي استان فارس از توقیف ۳ 
دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران انتظامی الرستان خبر داد. سردار  
یوسف ملک زاده اظهارداشت: در پی دریافت گزارش های 
مردمی مبنی بر تردد چند دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز 
در سطح شهر الرستان و ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت 
برای شهروندان، بالفاصله پیگیری موضوع در دستور کار 
ماموران انتظامي قرار گرفت. وی افزود: ماموران انتظامي 
الرستان پس از هماهنگي با مقام قضائي حین گشتزنی  
هدفمند و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی موفق 
شدند ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجي قاچاق 
را توقیف کنند. جانشین فرمانده انتظامي استان با بیان 
اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت هاي مکشوفه را ۳۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این خصوص ۳ نفر 
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. سردار ملک زاده 
خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کاال و برخورد قاطعانه با 
برهم زنندگان نظم و امنیت عمومي در جامعه همواره در 
دستور کار پلیس است و از شهروندان درخواست مي شود 
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به 

مرکز فوریت های پلیسي ۱۱۰ گزارش کنند.

خــــبر

تلفات سیل در آلمان  به ۱۳۳ تن  رسید
امدادگران آلمانی با جست وجو در مناطق سیل زده این 
کشور در تالش برای یافتن حادثه دیدگان هستند و این 
درحالی است که سطح آب در بسیاری از روستاها همچنان 
باالست. عملیات جست وجو در مناطق سیل زده آلمان 
در حالی ادامه دارد که بسیاری از روستاها هنوز گرفتار 
سیالب هستند و فروریختن خانه ها همچنان ادامه دارد. 
برآوردهای پلیس آلمان نشان می دهد: دستکم ۱۳۳ نفر 
از جمله حدود ۹۰ نفر براثر وقوع سیل جان خود را از دست 
داده اند. صدها نفر نیز همچنان ناپدید هستند. به گفته 
مقامات آلمانی، حدود ۷۰۰ نفر از ساکنان شهر وازنبرگ 
در نزدیکی شهر کلن، اواخر روز جمعه پس از شکستن یک 
سد مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. طی چندروز 
گذشته وقوع سیل که بیشتر در ایالت های راینالندفالتس و 
نوردراین- وستفالن رخ داده، موجب قطع برق و ارتباطات 
شده است. وقوع سیالب همچنین در بخش هایی از بلژیک 
و هلند گزارش شده است و در بلژیک دستکم ۲۰ تن بر اثر 

سیالب کشته شده اند.

 

جهان

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی 
از شناسایی عامل برداشت یک میلیارد 
ریالی کودک 8 ساله مشهدی از حساب 
پدرش خبر داد. سرهنگ جواد جهانشیری 
گفت: یکی از اتباع خارجه با دردست داشتن 
دستور قضائی سراسیمه به پلیس فتا استان 
مراجعه و درخواست رسیدکی به شکوائیه 
خود مبنی بر برداشت یک میلیارد ریالی 
از حسابش که به صورت خرید غیرمجاز 
اینترنتی صورت گرفته بود را داشت. وی 
افزود: با بررسی های صورت گرفته از اظهارات 
شاکی و مستندات فنی موجود کارشناسان 
تحقیقات فنی خود را آغاز و پس از بررسی 
های الزم دریافتند تمام وجه موردنظر صرف 
خرید اینترنتی لوازم التحریر و برخی کاالهای 
خانگی شده است. سرهنگ جهانشیری ادامه 
داد: در بررسی بعدی کارشناسان دریافتند 
نام کاربری که خرید اینترنتی از آن صورت 
پذیرفته منطبق با دختر بزرگ خانواده 
شاکی است که با انجام تحقیقات بعدی 
مشخص شد عالقه مندی دختر 8 ساله به 

خرید اینترنتی و لوازم التحریر موجب بروز 
اتفاق موصوف شده است و وی برای پنهان 
ساختن هویت خود از نام کاربری خواهرش 
برای خرید اینترنتی سوءاستفاده کرده 
است. این مقام ارشد انتظامی بیان داشت:  
بنا بر تحقیقات صورت گرفته عامل برداشت 
غیرمجاز خرید اینترنتی با رقم یک میلیارد 

ریال کسی نبود جز دختر 8 ساله شاکی که 
بدین ترتیب پدر خانواده که از رفتار دختر 
کوچک خود متعجب شده بود تقاضای لغو 
خرید اینترنتی صورت گرفته و برگشت 
وجه به حساب خود را داشت که با راهنمایی 
کارشناسان پلیس فتا بخش هایی از خرید 
اینترنتی لغو شد؛ الزم به ذکر است اگر همین 

کودک خرید بازی رایانه ای و اینترنتی غیر از 
بازار داخلی را داشت صاحب حساب هرگز 
قادر به استرداد وجه خود نخواهد بود. رئیس 
پلیس فتا استان به شهروندان اکیدا توصیه 
کرد: جهت هرگونه پیشگیری از مخاطرات 
برداشت های  جمله  از  سایبری  فضای 
غیرمجاز والدین گرامی باافزایش آگاهی 
خود سعی بر نظارت استفاده صحیح فرزندان 
از فضای سایبری را داشته و با کاستن شکاف 
دیجیتالی خود با فرزندانشان از مخاطرات 
این فضا جلوگیری نمایند. گفتنی است 
شهروندان گرامی می توانند در صورت وقوع 
هرگونه اتفاق و حادثه ای در فضای سایبر 
بالفاصله با شماره تماس ۰۹۶۳8۰ مرکز 
فوریت هاي سایبری پلیس فتا ارتباط برقرار 
نموده تا نسبت به دریافت خدمات اورژانس 
سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا بهرمند 
گردند و یا با آدرس الکترونیکی به نشاني 
www.cyberpolice.ir از بروز ترین 
اخبار و حوادث و آموزش های پیشگیرانه در 

حوزه فضای سایبری مطلع شوند.

خریداینترنتییکمیلیاردریالیکودک8ساله

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهـران 
 بزرگ از دستگیری اعضـــای باند ۲ نفره 
سارقان تلفن همراه با ۶۰ فقره سرقت خبر 
داد. سرهنگ  کیانوش ناصری اظهارداشت: 
در پی وقـــوع چندین فقــــره ســرقت 
تلفن همراه و معرفی  ۲متهم از کالنتری 
۱۵۳ شهرک ولیعصر، موضوع در دستور 
کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی، افزود: 
با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های 
همه جانبه، کارآگاهان موفق شدند هویت 
واقعی متهمان را شناسایی کنند و در ادامه 

به دست آوردند موتورسیکلت متهمان 
سرقتی بوده و با تغییراصالت ارکان آن، در 
معابر عمومی تردد و موبایل قاپی می کردند. 
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران 
در ادامه، تصریح کرد: موتورسیکلتی که 
متهمان سرقت کرده بودند؛ مالک آن 
شناسایی شد. این مقام انتظامی افزود: این 
افراد در تحقیقات به عمل آمده تاکنون به 
۶۰  فقره موبایل قاپی از عابران پیاده اعتراف 
کردند و  پس از تکمیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

اعتراف به 60 فقره موبایل قاپی
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
یکدستگاه  توقیف  از  کرمان  استان 
خودروی زانتیا حامل ۲۰۲ کیلو حشیش 
هنگام عبور از محور بهرامجرد- کرمان 
سوری  علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر 
اظهارداشت: یک تیم از ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان هنگام پایش 
هدفمند محور بهرامجرد- کرمان به 
عبوری  زانتیا  خودروی  یکدستگاه 
مشکوک شده و به آن دستور ایست 
دادند. وی افزود: راننده این خودروی 

تیزرو در ابتدای مواجهه با ماموران قصد 
فرار داشت اما با مشاهده دیگر ماموران 
مستقر و موضع گرفته در این محور کنار 
جاده متوقف شد. رئیس پلیس مبارزه با 
موادمخدر استان تصریح کرد: ماموران 
در بازرسي از این خودرو ۲۰۲ کیلو 
حشیش کشف و در این رابطه یک متهم 
که قصد داشت این محموله را با عبور 
از محورهای اصلی و جاده های فرعی 
محدوده محور بهرامجرد- جوپار به دیگر 
نقاط استان منتقل کند؛ دستگیر کردند.

توقیف زانتیا حامل 202 کیلو حشیش

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از حضور به موقع 
پلیس و جلوگیری از حادثه جبران ناپذیری که 
به واسطه سرقت پیچ های ریل راه آهن متصور بود؛ خبر 
داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهارداشت: در راستای 
ارتقای امنیت اجتماعی واحدهای عملیاتی در مناطق 

تهران فعال بودند که گشت انتظامی کالنتری ۱۷۹ 
خلیج فارس به یک مرد که گونی سفید رنگی در دست 
داشت در محدوده بزرگراه فتح مشکوک می شوند. 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: واحد 
گشت کالنتری ۱۷۹ خلیج فارس پس از متوقف کردن 
مرد و بازرسی محتویات گونی متوجه شدند که 
متهم تعداد ۵۰ قطعه پیچ مربوط به ریل  راه آهن 
آذربایجان را سرقت کرده است. وی افزود: با توجه به 
حساسیت موضوع بالفاصله عوامل گشت کالنتری 
۱۷۹ خلیج فارس با هماهنگی عوامل پلیس راه آهن 

تهران از یک حادثه بزرگ و جبران ناپذیر و از عبور 
قطار بر روی ریل ناایمن را جلوگیری کردند. سرهنگ 
جلیل موقوفه ای افزود: پس از انتقال متهم به کالنتری 
تیم تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن اقدام به تعمیر و 
بازسازی خط ریل  آذربایجان کردند و قطار با سرعت 
کم از روی ریل عبور کرد. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ خاطرنشان: تیم پلیس وهمکاران راه آهن 
در تالش هستند تا خط راه آهن آذربایجان را به حالت 
اولیه برگردانند تا قطارها بتوانند طبق روال عادی 

حرکت داشته باشند.

کشفپیچهایریلراهآهنازگونیسارق

فرمانده انتظامي استان لرستان از دستگیري اعضای 
باندسارقان مسلح زورگیر و کشف ۲۹ فقره انواع سرقت 
در خرم آباد خبر داد. سردار یحیی الهی بیان داشت: 
در راستاي طرح مبارزه با سارقان، ماموران پلیس 
آگاهی استان پس از مدت ها کار اطالعاتی و پلیسي، 
موفق به شناسایی اعضای باند ۵ نفره سارقان مسلح 
زوگیر درخرم آباد شدند. وي افزود: ماموران پس از 
شناسایي مخفیگاه سارقان با هماهنگي قضائي در اقدامي 
غافلگیرانه ۵ نفراعضای این باند مسلح و زورگیر را در 

اطراف خرم آباد دستگیر کردند. فرمانده انتظامی لرستان، 
گفت: درتحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان 
سوژه های خود را در زمان و مکان های مختلف از جمله، 
تاریکی شب، بیراهه ها، مکان های خلوت، محورهای 
فرعی و روستایی و غیره انتخاب و با استفاده از سالح گرم 
اموال آنان را سرقت می کردند. این مقام انتظامی استان، 
تصریح کرد: سارقان تاکنون به ۲۹ فقره انواع سرقت 
اعتراف کرده اند و مقادیر زیادی اموال مسروقه و سالح 
و مهمات از آنان کشف شده است. وی با اشاره به اینکه 

مالباختگان شناسایی و اموال کشف شده به آنان تحویل 
شده است، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اموال 
کشف شده را بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد کردند. سردار 
الهی در پایان با بیان اینکه مبارزه بی امان با افراد زورگیر 
و اراذل واوباش خط قرمز پلیس است، به هم استانی ها 
توصیه کرد: ضمن حفاظت از اموال خود و توجه جدی 
به توصیه های پلیسی، هرگونه موارد مشکوک را به ۱۱۰ 
اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی 

جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

سارقانزورگیربهدامافتادند

انهدام باند بزرگ توزیع داروهای غیرمجاز 
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بحث غرزدن نیست ، چند سال 
است فریاد می زنیم

ایلنا: صمد نیکخواه بهرامی در خصوص 
وضعیت تیم ملی بسکتبال صحبت هایی را 
بیان کرده است. صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان 
تیم ملی بسکتبال ایران و پرچمدار کاروان 
ایران در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو در 
آیین رونمایی از لباس تیم ملی گفت: المپیک 
بزرگترین میدان ورزشی است و امیدوارم 
مسابقات خیلی خوبی برای تیم  ملی باشد. با 
توجه به شرایطی که وجود دارد، توقعات واقعی 
نمی توانیم داشته باشیم. نسبت به گذشته 
تالش زیادی کردیم اما حتما شرایط در حد 
المپیک نیست و نه تنها در بسکتبال بلکه همه 
جا و همه رشته ها همین است. وقتی تیم های 
ورزشی برای المپیک می روند باید در حد 
همین مسابقات باشد. وی افزود:  بحث غرزدن 
نیست  و چند سال است فریاد می زنیم. از لحاظ 
سخت افزاری و تکنولوژی خیلی از دنیا عقب 
هستیم و حتی به کشورهای درجه دو سه دنیا 
هم نمی توانیم برسیم. من امکانات خیلی از 
کشورها را دیدم و با این شرایط باید منتظر 
سقوط آزاد در ورزش کشور باشیم. این شرایط 
خیلی ناراحت کننده است و در هر صورت 
می طلبد کسانی که مدیران ورزش هستند 
کار کارشناسی بیشتری کنند. پرچمداری 
افتخار بزرگی است و امیدوارم الیق این 
افتخار باشم. قبال آنهایی که پرچمدار بودند 
را ا الگوی خودم قرار می  دادم و االن خوشحالم 
که نامم کنار آنها قرار دارد. کاپیتان تیم ملی 
بسکتبال در خصوص اینکه چقدر جای آیدین 
برادرش خالی است، گفت:  من همه چیز را با 
آیدین تقسیم می کنم  و اگر او بود حتما نقش 
 بزرگی االن در بسکتبال ما داشت و جایش

 خالی است.

خارج ازمستطیل سبز

»ژیرو«  میالنی  شد 
باشگاه میالن با انتشار بیانیه ای رسمی 
از اولیویه ژیرو رونمایی کرد. این مهاجم 
فرانسوی که ماه سپتامبر امسال ۳۵ ساله 
می شود، در تیم جدید خود پیراهن شماره 
۹ را به تن خواهد کرد. ژیرو که فرانسوی ها 
را هم در یورو ۲۰۲۰ همراه کرد، دوران بازی 
حرفه ای خود را در تیم گرنوبل فرانسه در 
سال ۲۰۰۵ آغاز کرد و پس از آن به تیم 
مون پولیه در لوشامپیونه پیوست و در آنجا 
بود که بازی هایش نظر آرسن ونگر سرمربی 
وقت آرسنال را جلب کرد و به این ترتیب او 
سال ۲۰۱۲ پس از دو سال بازی در مون پولیه 
به توپچی ها پیوست. در آرسنال، ژیرو ۲۵۳ 
بازی انجام داد و ۱۰۵ گل زد و افتخاراتی 
همچون سه قهرمانی در جام حذفی انگلیس 
و سه قهرمانی در جام خیریه )سوپرجام( 
کسب کرد. مقصد بعدی ژیرو چلسی بود 
که سال ۲۰۱8 به آن پیوست و مهمترین 
افتخارات حرفه اش در رده باشگاهی را با این 
تیم کسب کرد.  گفته می شود که رقم قرارداد 
ژیرو یک میلیون یورو است. او بابت هر یک از 
دو فصل قراردادش با میالن ۳.۵ میلیون یورو 
حقوق می گیرد و امکان تمدید این قرارداد 

برای سال سوم هم وجود دارد.

خـــبر

دیـــدگاه

دربی ۹۶ به شکل کلی جذاب نبود، واقعا دیداری نبود که 
لذت و هیجان خاصی را برای بیننده ایجاد کند. به اعتقادم بار 
فنی این بازی هم چندان پربار و قابل توجه نبود اما مشخصا 
و راجع به ۲تا تیم، من از پرسپولیس شروع می کنم؛ با توجه 
به جایگاه پرسپولیس در جدول و عملکرد خوب این تیم من 
خودم به شخصه این تصور را داشتم که پرسپولیس بازی به 
مراتب هجومی تر و با میل به بردن بیشتری را از خودش نشان 
دهد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و احتیاط تفکر غالب بر 
عملکرد این تیم بود. پرسپولیس دچار یکسری مشکالت است 
که فقط مربوط به آقای گل محمدی نیست، این مشکالت از 
زمان آقای برانکو وجود دارد و هنوز در این زمینه ها به اندازه ای 
که انتظار می رود، پرسپولیس موفق نشده پیشرفت کند. مثل 
اینکه تیمی که کیفیت خوبی دارد و می تواند دفاع را از عقب 
زمین انجام دهد، پرسپولیس به شدت در مقابل یک همچون 
تیمی در خلق و رسیدن به گل دچار سختی و نقصان می شود. 
اینکه استقالل نیمه اول به ویژه خیلی عقب و بسته بازی 
می کند، هیچ ایرادی نمی شود به آن گرفت. این یک روش و 
استراتژی است، کامال معقول و براساس تفکرات یک مربی؛ 
اما اینکه تیم مقابل قادر نیست که بر ضد این ایده و روش، 
سبک و استراتژی مخصوص به آن را داشته باشد و سعی در 
بازکردن و خلق موقعیت با توجه به این بازی بسته هم داشته 
باشد، این دیگر یک موضوع تاکتیکی است. ضمن اینکه من 
کماکان معتقدم که در بخش استفاده از ضدحمالت، زمانی که 
براساس شرایط بازی خود پرسپولیس به عقب می رود و تیم 
حریف، تیمی است که تمایل به حمله و رسیدن به دروازه 
این تیم را دارد، پرسپولیس در بخش ضدحمله هم می تواند 
عملکرد بهتری داشته باشد، عملکردی که نه فقط وابسته به 
خالقیت و ذهنیت های بازیکنان باشد، ذهنیت و ایده هایی از 
بیرون برای تکمیل این خالقیت وجود داشته باشد. حقیقتا 
پرسپولیس در ضدحمله از زمان برانکو مشکل دارد و دچار 
ضعف است و اگر به گذشته برگردیم و مرور کنیم، چندین بار 
من خودم به شخصه صحبت های برانکو را یادم است که 
تیم حریف را متهم به یک دفاع بسته یا بازی خیلی دفاعی 
می کردند و در این شرایط، کار را سخت می دانستند. بله، در 
این شرایط کار خیلی سخت است اما حقیقتا نمی توان به 
استراتژی تیم حریف ایرادی گرفت. این می طلبد که شما 
در تمرینات روش هایی را متناسب با بازی حریف تمرین و 
تکرار کنید. متاسفانه این اتفاق برای پرسپولیس کماکان 
هم نیفتاده و به رغم اینکه از شکل تیمی بهتری نه نسبت 
به استقالل، نسبت به تمام تیم های لیگ برترمان برخوردار 
است، متاسفانه در دربی ۹۶ شکل خوبی نداشت. نمی خواهم 
ایراد بگیرم، مربیگری هم یک کار بسیار سنگین و پرریسک 
است و اگر آقای گل محمدی به این نتیجه می رسد که در ۲۰ 
یا ۲۵ دقیقه آخر بازی هم زمان دو مهاجم خودش را بیرون 
می کشد، یعنی هم امید عالیشاه و هم شهریار مغانلو که هر 
دو پنالتی زن های خوبی هستند. این دو وجه دارد، یکی اش 
این است که شما این قدر شهامت دارید و به تیم خود باور 
دارید که اصال به این فکر نمی کنید که بازی بخواهد به ۱۲۰ 
دقیقه و ضربات پنالتی کشیده شود اما در یک شرایط نرمال و 
استاندارد، به هر حال فکر می کنم راجع به آن فکر کرد و مثال 
آقای گل محمدی، امید عالیشاه را از بازی بیرون می آورد و 
عیسی آل کثیر یا مهدی عبدی را به بازی اضافه می کرد. یکی 
از این بازیکن ها داخل زمین می ماند. مورد بعدی تعویضی 
است که مهدی شیری با سیامک نعمتی انجام می شود. این 
بزرگ ترین عالمت سوال در ذهن من است. به خاطر اینکه 
وقتی مهدی شیری در آن دقیقه از بازی با توجه به فاصله 
بسیار اندکی که تا ضربات پنالتی وجود دارد به بازی می آید، 
این تصور هست که مهدی شیری قرار است در ضربات پنالتی 
کمک کننده تیم پرسپولیس باشد. حداقل ما این را می دانیم 
که سیامک نعمتی می تواند بازیکنی باشد که روی ضربات 
پنالتی او حساب کرد، پس وقتی مهدی شیری می آید، قرار 

است که ما بازیکن بهتری را داشته باشیم.  

دربی 96؛ دربی بدون جذابیت 

    تمدید
جووانی دی لورنزو قراردادش با ناپولی را 5 سال دیگر 
تمدید کرد. دی لورنزو که با ایتالیا قهرمان یورو شد، به 
سبب عملكردش مورد توجه تیم های بزرگی قرار گرفت. 
او تابستان سال 2019 با قراردادی به ارزش 8 میلیون 

یورو به ناپولی پیوست.

        جدایی واران
به نظر می رسد آینده رافائل واران در لیگ برتر رقم 
می خورد و اخیرا به غیر از منچستریونایتد، مدیران 
چلسی نیز برای خرید این بازیكن اقدام کرده اند. 
همچنین اخباری در مورد تمایل پاری سن ژرمن نیز به 

خرید رافائل واران منتشر شده است.

               ستاره منچستر 
برونو فرناندز، ستاره پرتغالی منچستریونایتد در تمرینات تیم 
بوآویشتا شرکت کرده است. باشگاه بوآویشتا ویدئویی از حضور 
برونوفرناندز در مرکز تمرینی خود منتشر کرد و نوشت: برونوفرناندز 
با بوآویشتا، هیچ عشقی مانند عشق اول نیست. منچستریونایتد نیز 
نگران نباشد، او حتی در شرایطی بهتری به اردوی این تیم اضافه می شود.

ـت
وشـ

س ن
عک

در روزهای گذشته کارشناسان فوتبال 
کشورمان در مورد دربی صحبت های متفاوتی 
سابق  بازیکن  بادامکی  داشته اند. حسین 
پرسپولیس در این خصوص و البته حضور 
مهدوی کیا در تیم امید کشورمان صحبت کرد. 
 در مورد کیفیت دربی 96 چه نظری 

دارید؟
 حساسیت بازی کیفیت بازی را کاهش 
داده بود و بازی ای که انتظار داشتیم دو 
تیم ارائه دهند را ندیدیم. به هرحال پنالتی 
با  نیز  استقالل  و  پنجاه به پنجاه است  نیز 
خوش شانسی موفق شد در ضربات پنالتی 
پرسپولیس را شکست دهد. شرایط طوری 
شده بعداز هر بازی هواداران در صفحات 
مجازی شروع به فحاشی می کنند که این برای 
فوتبال ما اتفاق خوشایندی نیست. هوادار به 
صحبت های مدیران و مربیان گوش می کنند و 
ما باید هنگام صحبت کردن با رسانه ها از تدبیر 
بیشتری بهره ببریم تا از صحبت های ما سو 
تعبیری به وجود نیاید و این موجی از خشم را 

در بین هواداران به وجود می آورد.
 در خصوص انتخاب مهدی مهدوی کیا 
به عنوان سرمربی تیم ملی امید چه نظری 

دارید؟
 البته هنوز ایشان به طور رسمی سرمربی 
تیم ملی امید نشده است اما امیدوارم این 
موضوع هرچه سریع تر رخ دهد چرا که ایشان 
چندین سال است که در این رده مشغول به کار 
است و آکادمی حرفه ای را در اختیار دارند و 
قطعا هیچکس الیق تر از ایشان برای این پست 
نیست. اما شرط الزم این نیست که ایشان را 
آوردیم همه چیز را رها کنیم باید از او و تیم امید 
حمایت شود تا ان شاءا... بعد از چندین سال به 

المپیک راه پیدا کنیم.

گفت وگو

تسنیم: گل ستاره جوان استقالل به االهلی عربستان 
یکی از گزینه های بهترین گل از راه دور مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۱ شد. گل مهدی قائدی به 
االهلی عربستان در هفته نخست مرحله گروهی مسابقات، 
یکی از نامزدهای این نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیاست. سایت AFC نوشت: از قائدی به عنوان یکی از 
ستارگان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ نام برده می شود و این 
بازیکن با نمایش استعداد شگرف در همان بازی نخست، گل 
دوم خود را از فاصله ۳۰ یاردی به سمت دروازه شلیک کرد تا 

استقالل مقابل االهلی به پیروزی ۵ بر ۲ برسد.

  گرث بیل ۳۲ ساله که فصل گذشته به طور 
قرضی در تاتنهام عضویت داشت، به نظر 

می رسد فصل آینده در رئال مادرید 
زیرنظر کارلو آنچلوتی توپ خواهد 
زد. این بازیکن ۳۲ ساله در جریان 
مسابقات یورو ۲۰۲۰ گفته بود که 
رابطه خیلی خوبی با کارلتو دارد و 
دوست دارد زیرنظر این سرمربی 

ایتالیایی بازی کند. نونو اسپیریتو 
سانتو که اخیرا با امضای قراردادی دو ساله 
هدایت تاتنهام را برعهده گرفت، در اولین 
کنفرانس خبری خود به عنوان سرمربی 
اسپرز گفت: گرث بیل برای فصل جدید 
عضوی از ترکیب تیم ما نخواهد بود. بیل 

تنها یکسال دیگر با رئال مادرید قرارداد 
دارد و ارزشش در بازار نقل وانتقاالت ۱8 

میلیون یورو تخیمن زده شده است. 

فوتبال  داخلی 

بین الملل

رئیس فدراسیون والیبال  باالخره سکوتش را 
شکست و نسبت به اظهارات »فرهاد قائمی« واکنش 

نشان داد.
  اعزام  تیم ملی 

 محمدرضا داورزنی درمورد شرایط تیم ملی 
ایران در آستانه اعزام به رقابت های  والیبال 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ اظهارداشت: در لیگ ملت ها 
به ۱۰۰درصد خواسته های خود رسیدیم، غیراز 
شکست مقابل استرالیا که برای هیچکس قابل درک 
نبود. ما می خواستیم آلکنو از ظرفیت و توانایی والیبال 
کشورمان استفاده کند و به جمع بندی نهایی برای 
انتخاب ۱۲ بازیکن برسد. ۱۰ شکست در لیگ ملت ها 

فشار زیادی به بازیکنان و کادرفنی وارد می کند.
 لیگ ملت ها 

وی با بیان اینکه بعداز انتخابی المپیک، تیم ملی 
ما هیچ مسابقه رسمی نداشت، ادامه داد: ۱۵ بازی 
ایران در لیگ ملت ها موجب شد تا آلکنو وضعیت 

بازیکنان را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد. 
بعداز لیگ ملت ها ۱۷ بازیکن را به اردو دعوت کرد. 

بحث هایی درمورد دریافت کننده های 
تیم ملی مطرح بود. همه دنبال بهترین 

گزینه برای حل مشکل دریافت تیم ملی بودیم. با 
نظر برخی از کارشناسان گفته شد که »قائمی« هم 
می تواند به تیم ملی کمک کند. رئیس فدراسیون 
والیبال تصریح کرد: من به »قائمی« پیام دادم و 
خواستم که اگر شرایطش خوب است به تمرینات 
اضافه شود. درواقع منافع ملی نسبت به هر چیزی 
ارجح است. آلکنو اختیار تام داشت و لیستی که اعالم 
کرد ۱۷ به اضافه ۲ بود. فدراسیون اقداماتی انجام داد 
و میرزاجانپور و قائمی واکسن هم زدند 
تا شرایط برای آنها فراهم باشد. 

سعی آلکنو این بود که 
بهترین گزینه را 

انتخاب کند.

  شأن والیبال 
داورزنی عنوان کرد: ما با ۱۲ بازیکن می توانیم به 
المپیک برویم، اما شرایط به گونه ای شد که رفتاری 
اتفاق افتاد که در شان والیبال کشور نبود. قائمی با 
اظهاراتش در حق خودش و والیبال ایران جفا کرد. 
نمی خواستیم وارد حاشیه ای شویم که به تیم ملی 
خدشه ای  وارد شود. اگر حاال سکوت کرده ایم هم به 

دلیل برخی مباحث اخالقی است.
 تصمیم  آلكنو 

وی اظهارداشت: آلکنو از بهترین های جهان 
است و تالش می کند که به آرمانی که فدراسیون 
برایش ترسیم کرده است برسد. تمام بازیکنان 
از جان، مایه گذاشتند و امیدوارم همه کمک 
کنند. یک نفر نباید به خودش اجازه دهد منافع 
ملی را نادیده بگیرد و شرایطی را فراهم کند که 
اصحاب رسانه، برخی خبرگزاری ها و رسانه های 

ایتالیایی و روسی و... به این مساله پبردازند و چهره 
والیبال ایران را خدشه دار کنند. رئیس فدراسیون 
والیبال گفت: فرهاد قائمی هرچه دارد از والیبال 
و تیم ملی دارد، اما حاال اتفاقی افتاده که از او 
درخواست شده تا اگر آمادگی دارد به تمرینات 
برگردد. ۳۰ بازیکن داریم که در سال های گذشته 
برای تیم ملی زحمت کشیدند و حاال به هر دلیلی 
نفرات جوان تر جایگزین آنها شده اند. دنبال این 
هستیم که نفرات برتر به المپیک بروند. نظر نهایی، 

نظر سرمربی و کادرفنی است.
 12 نفر

داورزنی خاطرنشان کرد: آلکنو وضعیت قائمی 
را بررسی کرد و دید آمادگی کامل ندارد و 8 روز هم 
بیشتر زمان نداشت تا به اوج آمادگی برسد. آلکنو 
احساس کرد که قائمی از شرایط آمادگی فاصله دارد و 
تصمیم  گرفت او را کنار بگذارد. وی تصریح کرد: کاری 
که فدراسیون کرد در جهت منافع ملی بود. ما چند 
بازیکن دیگر را هم خط زدیم، چون نفرات بهتر از آنها 
در اردو بودند. از هر کارشناسی سوال شود، متوجه 
می شوید که ۱۲ نفر نهایی، بهترین های والیبال 

ایران هستند.  

محمدرضا  داورزنی، رئیس  فدراسیون  والیبال: 
»قائمی«هرچهداردازوالیبالدارد

 آرمان ملی: داریوش مصطفوی در حالی 
به عنوان مدیر تیم فوتبال امید انتخاب شده است 
که »گودرز« و »حسن« حبیبی از  ماجرای خیانت 
به تیم امید پرده برداشتند و »مصطفوی« نیز پاسخ 

آنان را حاال داده است. 
 همكاری 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
مراسم امضای تفاهم نامه مشارکت در هزینه های 
تیم ملی امید با حضور شهاب الدین عزیزی خادم، 
سیدرضا صالحی امیری، میرشاد ماجدی، بهروز 
منتقمی، علیرضا رحیمی، مجید کیهانی، عیدی 
افتخاری، امین نوروزی و داریوش مصطفوی در 
محل کمیته ملی المپیک برگزار شد. سیدرضا 
صالحی امیری درباره برگزاری این نشست گفت: 
خیلی خوشحالیم که خدمت همکاران مان در 
فدراسیون فوتبال هستیم و امیدواریم که از این 
ایام سخت کرونایی و شرایط سخت اقتصادی 
که مردم تحت فشار هستند، هرچه زودتر عبور 
کنیم. او اضافه کرد: در آستانه المپیک توکیو 
هستیم. اولین کاروان ایران  به بازی های المپیک 
اعزام می شود و در نتیجه امیدواریم مردادماه 
کام ملت شیرین شود. این نشست با حضور آقای 
عزیزی خادم، رئیس فدراسیون و همکاران وی با 
انگیزه و فلسفه همکاری مشترک میان تیم امید در 
کمیته ملی المپیک تشکیل شد. رئیس کمیته ملی 
المپیک گفت: به شخصه اعتقاد دارم اگر همدلی و 
هماهنگی و انسجام شکل بگیرد مطمئنا به نتیجه 
می رسیم. دلیل موفقیت فدراسیون در رویداد اخیر 
به عقیده من همدلی بود که صورت گرفت. در 
این راستا وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه 
و بودجه، دولت و همه تصمیم گرفتند به کمک 
فدراسیون بیایند و فدراسیون هم لیاقت خودش 
را اثبات کرد که توانایی جذب کمک را دارد. جا 
دارد یکبار دیگر به مدیریت جدید فدراسیون 
تبریک بگویم. ما به عنوان کمیته ملی المپیک یک 
سازمان منسجم در چارچوب معین هستیم. قطعا 
حمایت حداکثری را برای تیم امید خواهیم داشت. 
اما محور مدیریت و تصمیم گیری برای هدایت فنی 
جزو وظایف فدراسیون فوتبال خواهد بود و کمیته 
در این حوزه هیچ دخالتی نمی کند. این منطق 
روشنی است که سازمان رسمی ایران فدراسیون 
فوتبال است. ابتدای سال ۱۴۰۰ جلسه ای را 
در فدراسیون با عزیزی خادم برگزار کردیم. در 
جلسه مشترکی که با حضور داریوش مصطفوی 
و عزیزی خادم داشتیم، تقاضا کردیم که از ایشان 

به عنوان یکی از پیشکسوتان بزرگ فوتبال کشور 
در تیم ملی امید استفاده کنیم. صالحی امیری 
اضافه کرد: برای اولین بار اعالم می کنم قصد داریم 
در پایان نیم سال اول تاالر مشاهیر فوتبال ایران را 
در موزه ملی المپیک افتتاح کنیم. مقدمات کار 
انجام شده است. جلسات هیات ژوری با مدیریت 
مصطفوی و شعبانی، کالنی، کوثری و جمعی 
دیگر از نخبگان فوتبال در حال برگزاری است.  
لیست ۳۰۰ نفره ای در دست داریم. بی شک یکی از 
جذاب ترین بخش های موزه در آینده، تاالر فوتبال 
خواهد بود. من برای همه جامعه فوتبال ایران و 
همه قهرمانان و کسانی که حمایت می کنند تا 
فوتبال ایران مانند ستاره ای بدرخشد تقدیر و تشکر 
و سپاس دارم. از زحمات کوتاه مدت مدیریت جدید 
فوتبال هم قدردانی کرده و آروزی موفقیت در این 

مسیر سخت را برای آنها دارم.
 افشاگری

حسن حبیبی و گودرز حبیبی، در  گفت وگو  
با »تسنیم«  از  ماجرای خیانت به تیم امید در 
زمان سرمربیگری حسن حبیبی پرده برداشتند. 
جایی که تیم امید با نسلی مستعد امیدوار به صعود 
به المپیک بود، اما بازهم موفق به نتیجه گیری نشد. 
برادران حبیبی از یک خرابکاری صحبت کرده اند 
که توسط ۲ بازیکن صورت گرفته و این اقدام نیز با 
تحریک مصطفی هاشمی طبا، رئیس وقت سازمان 
تربیت بدنی و داریوش مصطفوی، رئیس وقت 

فدراسیون فوتبال صورت گرفته است. 
  پاسخ  مصطفوی

از سوی سیدرضا  که  داریوش مصطفوی 
صالحی امیری به عنوان مدیر تیم فوتبال المپیک 
انتخاب شده، گفت: شاید شرایط همکاری من 

با این تیم فراهم نشود. مصطفوی در خصوص 
آخرین وضعیت تیم فوتبال المپیک و اینکه آیا 
مهدی مهدوی کیا رضایت باشگاه هامبورگ را برای 
هدایت این تیم جلب کرد یا نه، افزود: اطالعی از 
این ماجرا ندارم و خود آقای عزیزی خادم مستقیم 
با مهدی مهدوی کیا صحبت کرده و شاید اگر 
من اظهارنظر کنم، اشتباه باشد؛ تا جایی که 
همه می دانیم، مهدوی کیا باید رضایت باشگاه 
هامبورگ را جلب کند، چون با آنها قرارداد دارد. 
وی درباره اینکه به عنوان مدیر تیم فوتبال المپیک 
برنامه ریزی برای مسابقات پیش رو چطور بوده 
است، اظهارداشت: من به عنوان مدیر تیم المپیک 
انتخاب نشده ام. جلسه ای برای امضای تفاهم نامه 
و قرارداد بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی 
المپیک بود که آقای صالحی امیری پیشنهاد داد 
به عنوان مکمل قرارداد، داریوش مصطفوی مدیر 
تیم المپیک باشد اما اصل ماجرا این است که باید 
بنشینیم، صحبت و برنامه ریزی کنیم و سپس 
تصمیم بگیریم. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
تصریح کرد: من از اینکه فدراسیون فوتبال چنین 
خبری را اعالم کرد، ناراضی هستم. خود فدراسیون 
هم هنوز نمی داند باید چکار کند. من قبال تمام این 
سمت ها را داشتم و زمانی که دبیرکل فدراسیون 
فوتبال بودم، تیم را با مربیگری آقای حسن 
حبیبی به المپیک ۱۹8۰ بردیم؛ اما به دلیل حمله 
شوروی به افغانستان آن مسابقات را تحریم کردیم. 
چون تجربه صعود را داشتیم از من خواستند به 
این تیم کمک کنم اما من هنوز قبول نکرده ام. 
فدراسیون هم هنوز در این خصوص تصمیم 
نگرفته و منتظر پاسخ مهدوی کیاست. مصطفوی 
افزود: برای همکاری با تیم المپیک و موفقیت، 

باید همه چیز دست به دست هم بدهد که هنوز 
اینطور نشده و فرصت تا المپیک بعدی زیاد است 
اما نباید فرصت را از دست بدهیم که ظاهرا در 
حال از دست رفتن است. وی تاکید کرد: در شرایط 
فعلی اگر فدراسیون فوتبال آمادگی دنبال کردن 
برنامه ها را داشته باشد، می روم و با آنها کار می کنم 
اما اگر آن چیزی که قواعد جهانی و بین المللی 
است و در وظایف یک مدیر تعریف شده، در این 
مسیر ایجاد نشود با فدراسیون همکاری نخواهم 
کرد و از آقایان صالحی امیری و عزیزی خادم نیز 
عذرخواهی می کنم. رئیس پیشین فدراسیون 
فوتبال همچنین درباره صحبت های  صبحت های 
گودرز حبیبی گفت: اصال روحم هم از این مساله 
خبر ندارد. من در پاسخگویی به این مسائل، خیلی 
گردن کلفت هستم اما چرا باید دست خودم را 
بُبرم؟ این صحبت ناپخته و غیرفوتبالی بوده، 
چون ما با یک اختالف گل به المپیک نرفتیم. 
مصطفوی در خصوص اینکه این مساله عنوان 
شده او با دستور هاشمی طبا ذهن ۲ بازیکن تیم 
را شست وشو داده بودند و خرابکاری آن بازیکنان 
نظم تیم را به هم ریخت و نتیجه حاصل نشد، 
تصریح کرد: اینطور نبوده و من چیزهایی در دل 
دارم که گفتنش صحیح نیست، چون باعث هتک 
حرمت می شود، اما برای خودم هم شده، دوست 
داشتم آن تیم نتیجه بگیرد. کاش حسن حبیبی 
در این خصوص صحبت کند و هرچه او گفت را 
می پذیرم، اما این ماجرا به گودرز حبیبی ارتباطی 
ندارد. مطمئنا یک مهاجم، دروازه خالی را بیرون 
نمی زند یا یک دفاع دوست ندارد تیمش گل 
بخورد، این مساله ای که عنوان شده شبیه به این 

است که ما دروازه خودی را بازکنیم.

حسین   بادامكی:
 هیچ کس الیق تر از 

»مهدوی کیا«  برای 
بگومگوی رسانه ای برادران »حبیبی«  و »مصطفوی« »امید«  نیست

بازشدن پرونده  قدیمی خیانت در تیم  امید
فرزاد  آشوبی 

  کارشناس  فوتبال 

مجید نامجومطلق در خصوص برتری تیم فوتبال استقالل مقابل 
پرسپولیس در دربی ۹۶ اظهارداشت: بازی کیفیت خوبی نداشت 
چون هر ۲ تیم به زمین آمدند که گل نخورند. وی افزود: با توجه به 
اینکه اگر هر دو تیم اشتباه می کردند کارشان برای جبران سخت 
می شد، به همین دلیل استقالل و پرسپولیس محتاط بودند و مسابقه 
۲ تیم سطح باالیی نداشت. مربی اسبق تیم فوتبال استقالل تاکید 
کرد:  از نظر فنی نکته خاصی در این مسابقه ندیدیم اما خوشحالم 
که استقالل توانست در ضربات پنالتی برنده بازی شود و با عبور 

از پرسپولیس شانس قهرمانی خود را در جام حذفی بیشتر کند. 
نامجومطلق گفت: پیروزی استقالل از این جهت بیشتر نمود پیدا 
می کند که این تیم درگیر مشکالت مدیریتی فراوان است. جای 
تقدیر دارد که استقالل در این بازی های اخیر نتایج خوبی گرفته 
چون هیچ توجهی از طرف مدیریت باشگاه به کادرفنی و بازیکنان 
نمی شود. وی تصریح کرد: اوج ناتوانی برای مدیرعامل و هیات مدیره 
اقدامات فرهاد مجیدی است اینکه سرمربی استقالل خودش دست 
به کار شده و هر کاری برای تیمش انجام می دهد. از نظر شخصیتی  

این اقدام بزرگ ترین توهین به مدیریت است اما سوال من اینجاست 
که دوستان چه اصراری دارند که در این باشگاه بمانند. اصرار وزارت 
ورزش برای ماندن این نفرات در استقالل چیست را نمی دانم اما 
امیدوارم در دوره بعدی وزارت ورزش شاهد انتخاب های این چنینی 
برای باشگاهی مثل استقالل نباشیم. وی خاطرنشان کرد: وظیفه 
فرهاد مجیدی ارتقا استقالل در مسائل فنی است اما او هم نقش 
اسپانسر را دارد و هم خأل های مدیریتی را پرمی کند. مجیدی این 
کار را می کند چون می خواهد تیمش موفق شود اما اعتقاد دارم این 
رویه تا یک مدتی جواب می دهد فعال رفتارهای مجیدی جواب داده 
اما مطمئنا بازیکنان هم بعداز مدتی با مشاهده این روند سرخورده 
می شوند. نامجومطلق تصریح کرد: هواداران استقالل طی سال های 
اخیر خیلی سختی کشیدند، امیدوارم با به دست آوردن جام حذفی 

دل آنها شاد شود. 

مجید   نامجومطلق:

دربی96بارفنیخاصینداشت
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 شماره 
1063

شهادت  امام محمد باقر )ع(        را  تسلیت می گوییم

صفحه2

آرمان ملی روایت می کند:

همه معترض  رد صالحیت ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صالحیت ها انتقاد کرد

صفحه  3

 توصیه  اصولگرا یان و اصالح طلبان  
به رئیسی :

خط قرمز شما  ناکارآمدي 
باشد؛ نه دولت هاي پیشین 

 محمد رضا باهنر: آنچنان به پست چسبیده ایم 
که فقط ملک الموت باید مردم را نجات دهد

 پرسش جدي افكار عمومي 
از مسئوالن امنیتي و سیاست خارجي: 

 واقعا این طالبان با قبل 
تفاوت کرده است؟ 

 بعد از نمایش های حقیقی این روزهای طالب ها 
در افغانستان موضع ایران تغییر می کند

صفحه 7

آرمان ملی: با حضور طالبان در شهرهای مختلف افغانستان، 

ایده های خوش بینانه مقامات داخلی کشــور یا اظهاراتی که 

عده ای از آنان با انگیزه های سیاسی مطرح می کردند؛ مبنی بر 

اینکه این طالبان با گذشته فرق کرده است، روز به روز به محاق 
می رود و هربار بیشتر مشخص می شود ریشه های این ...

آرمان ملی : »داب آقای رئیســی این نباشد که می خواهیم 

کارهای دولت های گذشته را محکوم کنیم؛ از همه دولت های 

گذشته اگر وزیر خوب، کارآمد، توانمند و قادر پیدا می کنند، 

استفاده کنند و هیچ دولتی برای آنها خط قرمز نباشد.« این 

جمالت توصیه هایی است که بسیاری از دلسوزان به رئیسی...

 ۱۰میلیون
  واکسن کرونا 
طی دو هفته آینده 
تزریق   می شود
      تا پایان دولت به وعده 
   خود در واکسیناسیون 
    عمل خواهیم کرد

رئیس جمهور: 

صفحه 4

»آرمانملی«ازدرآمدهایمیلیاردیسوداگرانآبگزارشمیکند:

پشت پرده مافياي شركت هاي آب 
     بررسي اقتصاد آب نشان مي دهد که در اکثر دولت ها، بودجه به آب هاي سطحي و نه آب هاي زیرزمیني اختصاص مي یابد؛ چرا؟ چون پول و انحصار براي »شرکت هاي واسطه«  است 

    دولت رئیسي مي بایست به این » مافیاي آبي« خاتمه دهد وگرنه کشور با بحران بي سابقه اي بدتر از تحریم مواجه خواهد شد

 گزارش »آرمان ملی« 
 از همه وعده هایی که درباره واکسن 

داده شد ولی عملیاتی نشد  

ويروس سوار بر بنز 
-و اكسن حركت 

الك پشتي  
 روزانه 200 کشته در روزهای 

عدم تحقق واکسیناسیون عمومی

آرمان ملــی: ۱۰ روز از قــول وزیر 
بهداشــت برای »تزریق روزانه ۵۰۰ 

هزار ُدز واکسن« می گذرد ... 

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
امیرعلی ابوالفتح : 

 سهم آمریكا در وخیم شدن روابط 
با ایران بیشتر است 

صفحه 3

                          یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : حسین کمالی
 دولت رئیسی 

و چالش های پیش رو 
مرتضی مكی

 کریس مورفی 
در مقابل تد کروز

 طاهر قادرزاده
 اُفت روحی 

دانش آموزان

صفحه2

صفحه8 

علی بیگدلی :

آمریكا برجام قبلی را ناقص می داند؛ 
برجام چند وجهی  می خواهد

صفحه6

محسن آرمین:

 عزیمت از اصالح طلبی قدرت محور 
به اصالح طلبی جامعه محور 

صفحه 3

صفحه2

صدای اعتراض برای آب را بشنويم 

اعتراض برای »آب« به عنوان نخستین نیاز انسانی و شهروند، یک 

حق عمومی مردم است، اما نه با خشونت و سوءاستفاده برخی برای 

رسیدن به اهداف سیاسی. امروز بسیاری از مردم استان پنج میلیون 

نفری خوزستان تشنه هستند و مردم بی پناه این استان نیازمند عزم 

جدی سران سه قوه برای رفع مشکالت کمبود آب در این استان اند. 

در این میان و در کمال تاسف برخی نیز با اغتشاش و رفتارهای 

ناهنجارانه به این مطالبه به حق و اجتماعی مردم رنگ و بوی سیاسی 

می دهند، درحالی که همه باور دارند لب های تشنه، با خود مظلومیت 

می آورد و این روزها مظلوم ترین مردمان ایران، اهالی جنوب و 

جنوب شرق کشور هستند. همان طور که پیش تررسانه ها گزارش 

داده اند، انتقال آب برای صنایع مرکز کشور، دلیل اصلی اعتراضات 

مردمی بوده، درحالی که شمعی که به خانه رواست... . با این حال 

مردم تشنه هستند و اگر آب در مناطق جنوبی کشور نباشد، توسعه 

و پیشرفتی نیز صورت نخواهد گرفت. خوزستان در حالی با مشکل 

خشکسالی و کمبود شدید آب، دسته و پنجه نرم می کند که سه 

رودخانه پرآب )کارون، کرخه و دز( دارد و این رودخانه ها دلیل اصلی 

وجود تمدن چند هزارساله خوزستان هستند. اگر تمدن شوش 

حدود پنج هزار سال قدمت دارد، به دلیل رودخانه شاوور است که به 

دز می ریزد و اگر این رودخانه خشک می شد، از تمدن شوش نیز به 

ادامه صفحه 2 غیر از بیابان چیزی باقی نمی ماند. 

ازدواج سنتی ومدرن

ازدواج مهمترین رخــداد در زندگی هر انسانی است؛ خواه ازدواج 

سنتی باشد یا مدرن. در ازدواج های سنتی خانواده ها نقش اصلی را 

برعهده دارند زیرا این خانواده ها هستند که دختری را از بین بستگان 

و آشنایان انتخاب کرده و به پسرشان پیشنهاد می دهند. خانواده ها 

وقتی فرزندشان موافقت خود را اعالم می کند، به طریقی این موضوع را 

با خانواده دختر مطرح می کنند، در صورت توافق مراسم خواستگاری 

رسمی و عقد و ازدواج انجام می شود. بزرگترهای فامیل در این ازدواج ها 

زوجین جوان را به ساده زیستن، قناعت و گذشت توصیه می کنند و آنها 

نیز مطابق سنت سالیان طی شده با یکدیگر رفتار و سلوک دارند. این 

نوع ازدواج ها معموال پایداری بسیاری دارند. اگرچه برخی نیز با وجود 

اختالفات بسیار سالیان زیادی می سوختند و با هم می ساختند. اما در 

ازدواج های مدرن نقش خانواده ها حذف شده و در اختیار خود دختر و 

پسرها قرار داده شده است و مشاورین ازدواج جای بزرگ ترهای فامیل 

و تحقیقات محلی را گرفته اند. ازدواج مدرن دامنه بسیار گسترده ای 

پیدا کرده و حدود و چارچوب آن بسیار متفاوت و متغیر شده است؛ از 

آشنایی دختر و پسرها در مهمانی ها، محل کار، گردشگاه ها، مسافرت ها 

و محافل دوستانه گرفته تا ارتباطات دنیای مجازی و سایت های 

دوستیابی توسعه یافته است. این نوع آشنایی ها و پسند کردن ها در 

مواردی منجر به ازدواجی موفق و همراه با خوشبختی می شود. زمانی 

نیز تبدیل به ازدواج سفید و زندگی مشترک بدون رعایت قوانین و 

آیین های مرسوم می شود. برای بررسی کمی دقیق تر این موضوع به 

آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نگاه می کنیم که جمعیت 

کشور را 8۴میلیون و۷۰۰ هزار نفر اعالم کرده است. آمارهای این مرکز 

تعداد ازدواج ها گذشته را صعودی نشان می دهد؛ به طوری که در سال 

۱۳8۹به عدد8۹۱ هزار مورد رسیده است و از آن پس آمار ازدواج ها 

نز ولی شده و در سال ۱۳۹8به ۵۱۹۰۰۰ مورد کاهش یافته که رقمی 

نگران کننده است و نیازمند تجزیه و تحلیل جامع برای علت یابی و ارائه 

راهکار است. متاسفانه در این سال ها وقوع طالق هم رشد داشته و در 

سال ۱۳۹۵ به ۱8۱۰۰۰مورد رسیده است؛ سپس نزولی شده تا اینکه 

در سال ۱۳۹8به تعداد ۱۷۱۰۰۰مورد کاهش یافته، که در مقایسه با 

رشد جمعیت و تعداد ازدواج های انجام شده نیز نگران کننده و نیازمند 

بررسی های کارشناسانه است. باال رفتن سن ازدواج در این سال ها 

وکاهش فرزندآوری و رشد طالق و بررسی علل و عوامل آن موضوعی 

است که باید توسط اندیشمندان حوزه اجتماعی مورد ارزیابی و ارائه 

راه حل مناسب قرار گیرد. اینکه چه تعداد از طالق های واقع شده 

مربوط به ازدواج های سنتی یا مدرن است مشخص نیست و نمی تواند 

به نتیجه گیری خاصی منجر شود. با این وجود معموال ازدواج های 

سنتی بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی خانواده ها قرار می گیرند وکمتر 

با چالشی مواجه می شوند. در این راستا اگر هم موضوعی پیش  آید 

سازوکارهای مقابله با آن از قبل تعریف شده است و با اصالح ذات البین 

قابل حل وفصل است. در حالی که در ازدواج های مدرن خانواده ها 

امکان بسیار کمی برای مداخله دارند؛ زیرا کمتر در جریان مراودات 

 زوجین و بروز اختالفات قرار می گیرند. آزادی رفت وآمدها و ارتباطات 

و دادوستدها و تنوع انتظارات زوجین از یکدیگر می تواند عاملی برای 

از دست رفتن انسجام ساختار این نوع خانواده ها باشد. بدیهی است 

باگذشت زمان ازدواج هایی هم که به سبک مدرن هستند، قاعده مند 

خواهد شد و اصول خود را پیدا خواهند کرد زیرا به نظر می رسد این 
راه، مسیری بدون بازگشت است.

تشکیل  جلسه ای با حضور آقای رئــیسی، رئیس جمهــور 

منتخب و وزیر بهداشت و دیگر دست اندرکاران ستاد ملی 

کرونا در جهت تسهیل واکسیناسیون و هم و غمی که در جهت 

واکسینه سراسری صورت می گیرد، خبر خوبی است و از این 

بابت باید از رئیس جمهور منتخب تشکر کرد. بی تعارف در 

مورد گسترش ویروس کرونا از ابتدا با برنامه منسجم و منظمی 

روبه رو نبوده ایم. در ابتدا با کتمان ورود ویروس کرونا به کشور 

روبه رو شدیم و بعد از آنکه این ویروس گسترش پیدا کرد دچار 

بی برنامگی در جلوگیری از گسترش ویروس بوده و هستیم. 

اینکه در کشور موج پنجم گسترش ویروس را مقامات مسئول 

اعالن می کنند، درواقع شکست برنامه های ستاد ملی مبارزه 

با کرونا است. موج اول کی تمام شد که وارد فاز دوم و فازهای 

بعدی و امواج بعدی شده ایم؟ باید کف گسترش بیماری در 

حدی باشد که از آبی شدن شهرهای کشور باخبر باشیم. 

مناسبت های مختلف در کشور ما بیش از دیگر کشورهاست. در 

این یک سال و چندماهی که دچار ویروس کرونا هستیم، با دو 

انتخابات نیز روبه رو بوده ایم؛ انتخابات مجلس شورای اسالمی 

و ریاست جمهوری. اگر نیم نگاهی به وضعیت گسترش کرونا 

بعد از هر یک از این انتخابات ها بیندازیم، متوجه می شویم، 

ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت برنامه منسجمی 

برای تعیین فاصله اجتماعی نداشته اند. همه کشورها در این 

دوره انتخابات داشته اند. نمی شود امور سیاسی کشور را معطل 

گذاشت. دوره ریاست جمهوری و مجلس زمان خاص خود را 

دارد و بالطبع باید در موعد معینی انتخابات برگزار شود؛ اما باید 

فاصله اجتماعی نیز رعایت بشود. درمورد مناسبت های ملی 

و مذهبی می شود از مردم درخواست کرد با توجه به گسترش 

ویروس کرونا حداقل در این زمان از اجرای مناسبت های 

ملی و مذهبی خودداری کنند. حج که یکی از ارکان دین 

اسالم است دو سال برگزار نشد یا راهپیمایی اربعین که در 

سال های گذشته به نوعی حرکت ملی- مذهبی تبدیل شده 

بود، مسئوالن راه عاقالنه ای در پیش گرفتند و برگزار نشد 

اما تا اندازه ای نتوانستیم مانع از اجرای دیگر مناسبت ها 

شویم. هم اکنون اخباری شنیده می شود مبنی بر اینکه همه 

مناسبت های ماه محرم برگزار خواهد شد. اگر این اتفاق 

بیفتد و هیات های مذهبی به صورت گسترده فعال شوند، 

خروجی آن موج های دیگری خواهد بود. ظاهرا مسئوالن 

وزارت بهداشت در این مدت خسته شده اند؛ چراکه از ادبیاتی 

که به کار می برند، خستگی می بارد. سخنگوی سازمان غذا و 

دارو از واژه ای استفاده می کند که در جامعه مورد تمسخر قرار 

می گیرد. وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی از واژه ای 

استفاده می کند که در حالت عادی هم از بیانش شرم داریم و 

این خستگی ظاهرا به دیگر مسئوالن هم سرایت کرده است. 

از رئیس جمهور منتخب با توجه به وضعی که در کشور حاکم 

است، تشکر می کنیم که دوره انتقالی از وزارت بهداشت 
دولت های یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم را...

ادامه صفحه 6

آن هایی که به دنبال تشکیل دولت در سایه بودند، حال 

دولت در عمل دارند؛ بنابراین ضرورت تشکیل دولت در سایه 

از بین می رود. دولت سایه برای نقد عملکرد دولت مستقر 

تشکیل می شود و اصوال پایش برای آن است که در مبارزه و 

رقابت، ضعف ها را پررنگ کند و آن ها را مورد استفاده سیاسی 

قرار دهد که این امور در خصوص آقای رئیسی صدق نمی کند. 

جریان رقیب آقای رئیسی اساسا ابزاری ندارد که دولت در 

سایه داشته باشد، پس رئیسی این شانس را دارد که دولت 

در سایه نداشته باشد و برهمین اساس پایش و نظارتی هم به 

طور مستمر بر عملکرد وی از موضع رقیب صورت نمی گیرد. 

این برای آقای رئیسی خوشایند، اما برای کشور ناخوشایند 

است. ارزیابی و نقد دائمی از سوی رقیب سبب اصالح متناسب 

و مستمر حزب یا جریانی است که در انتخابات پیروز شده 

است. اگر هیچ نقد و تحلیلی در خصوص عملکرد دولت 

صورت نگیرد، اصالحات هم به کندی رخ می دهد یا اصال 

رخ نمی دهد؛ بنابراین آقای رئیسی باید یک دولت در سایه 

را تشویق کند تا در اپوزیسیون تشکیل شود، حتی اگر در 

اپوزیسیون امکان تشکیل آن نیست. آقای رئیسی با حمایت 

تمام قد حامیان لشکری و کشوری خود از جریان راست سر 

کار آمده است. نمی توان انکار کرد که این هماهنگی می تواند 

سبب هم افزایی در پیشبرد امور دولت شود گرچه ممکن است 

به دلیل عدم پایش و نقد عملکرد، دولت چندان قادر نباشد با 

سرعت اشکاالت را بر طرف و اصالحات را اعمال کند. کشور 

در شرایط بسیار سختی در حوزه های مختلف است. اگر تمام 

ظرفیت های کشوراعم از اصالح طلب، اصولگرا، نیروهای مسلح 

و ظرفیت های سیاسی مستقل دست به دست هم دهند، باز هم 

برای عبور از شرایط کنونی با چالش های جدی مواجه خواهیم 

بود. درست است که آقای رئیسی درخصوص تشکیل کابینه 

تحت فشار گرایشات مختلف جناح اصولگراست، اما شرط 

توفیق وی گوش دادن به حرف همه و در نهایت اقدام در جهت 

آن چیزی است که خود تصمیم می گیرد. حدود ۱۷ میلیون 

نفر و بسیاری از آن ها برای حل مشکالت خود به آقای رئیسی 

رای داده اند. در صورت عدم توفیق این رئیس جمهور منتخب، 

شاهد اعتراضات مردمی خواهیم بود و در این صورت در بین 

خود اصولگرایان شعبه های مختلف و حتی مخالفات علنی 

شکل خواهد گرفت. یک جریان سیاسی در نهایت با تمام این 

مسائل، پایگاه رای خود را به شدت از دست خواهد داد و اتفاقی 

که برای اصالح طلبان افتاد، برای آن ها نیز تکرار می شود. اصوال 

جریان یکدست در میان مدت و بلندمدت حفظ نمی شود و 

حتما به گرایشات مختلف تقسیم خواهند شد؛ گرچه همین 

حاال هم گرایشات مختلفی زیر پوست جناح اصولگرا هستند، 

اما در نتیجه پیروزی، هنوز فضا برای بروز اختالفات و تنش ها 

محیا نشده است. در ادامه اما شاهد این مشکالت -به خصوص 

در صورت بروز ناکارآمدی دولت- خواهیم بود و امکان تشکیل 

دولت در سایه از سوی خود اصولگرایان از جریانات مختلف 
فراهم خواهد شد.

واكسيناسيون سرعت می گيرد؟

اصولگرايان دچار دولت سايه نشوند

نبیالهعشقیثانی
تحلیلگرمسائلاجتماعی

ما در تئوری های اقتصادی برای جهش اقتصادی، که خود رئیس 

دولت سیزدهم از این کلمه استفاده کرده است، نه تئوری کم داریم، 

نه اقتصاددان خوب. اگر هم در این حوزه کمبودی داشته باشیم 

می توانیم نصف قیمت مربی تیم ملی اقتصاددانان های بزرگ دنیا 

را هم دعوت کنیم تا به ما کمک کنند. در حوزه عملی هم مساله 

خیلی سخت نیست. کشورهای نمونه ای مانند کره جنوبی، ترکیه، 

امارات یا چین رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته اند و مدل های 

مختلف اقتصاد را دارند. بنابراین از نظر تجربی و عملی همه چیز 

در اختیارمان است. باید نگاهی به داخل کشورمان بیندازیم. برای 

رشد اقتصادی همه عوامل از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، 

موقعیت استراتژیک و... را داریم، پس اولویت همیشگی این بوده 

و در برنامه های مختلف شش گانه هم ذکر شده بود که ما باید به 

رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم؛ ولی این موضوع هیچ زمانی 

محقق نشده و فقط یک سال در زمان دولت نهم و دهم این اتفاق 

افتاده و به رشد ۶/۷ درصدی رسیده ایم. باید برای رشد اقتصادی 

اولویت بگذاریم، وقتی کلمه رشد اقتصادی یعنی تولید ثروت را 

در نظر بگیریم و اگر هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم در 

عرض، درآمد ملی ما به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی از 

۴۵۰ میلیارد دالر به ۹۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید. اگر این موضوع 

در هر سال تداوم داشته باشد می توانیم جز ۲۰ کشوری باشیم که 

باالی ۲۰۰۰ میلیارد دالر درآمد ملی دارند و این یعنی رفاه و افزایش 

درآمد سرانه بی نظیر. وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم قاعدتا نیاز به 

نیروی انسانی مورد نیاز خواهد بود؛ پس مساله بیکاری حل خواهد 

شد. وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم فضای کسب وکار بهبود 

می یابد. در این راستا باید عواملی که مانع رشد اقتصادی هستند از 

جمله مسائل بانکی و تامین اجتماعی را حل کنیم. هرچه مسائل 

قانونی و اجتماعی کمتر شود و حتی مسائل سیاسی در جهت رشد 

رشد اقتصادی قرار بگیرد وضعیت بهتر خواهد شد. رشد اقتصادی 

نیاز به سرمایه دارد. برای سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز و 

زمینه های مختلف نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. البته مساله 

صرفا مالی نیست؛ چراکه به انتقال تکنولوژی هم نیاز داریم. برای 

اینکه سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و مانند ترکیه بخواهیم 

از بانک جهانی استقراض کنیم تا رشد اقتصادی خودمان را داشته 

باشیم احتیاج به تغییر و تحوالت داریم. اگر اولویت اول را رشد 

اقتصادی قرار بدهیم و بقیه عوامل را در خدمت رشد اقتصادی 

بگذاریم مانند کاری که چین یا ترکیه کرد، می توان به نتایجی رسید 

ولی تا امروز اولویت ما واقعا رشد اقتصادی و تولید ثروت نبوده است. 

اگر این تصمیم را بگیریم که به این سمت حرکت کنیم نقدینگی و 

تورم کنترل و بیکاری کمتر و رفاه عمومی بیشتر خواهد شد. چینی 

که زمانی ۴۰۰ میلیون نفر زیر خط فقر داشته االن تنها ۵۰ میلیون 

نفر فقیر زیرخطر فقر دارد و این مساله از تولید ثروت محقق شده 

است. به نظرم اولویت اول و آخر باید رشد اقتصادی باشد و همه 

عوامل باید روی این موضوع کار کنند. در این رابطه برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی نیازمند تغییر و تحوالتی در کشور هستیم. 

همان طور که گفتم فضای کسب وکار هم باید تغییر کند و امنیت 

سرمایه گذاری ایجاد شود؛ چراکه رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری 

محال است و سرمایه گذاری هم احتیاج به امنیت سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی و برگشت پول و ثبات رویه دارد.

جمشیدعدالتیانشهریاری
عضواتاقبازرگانیایران

رشد اقتصادی؛  اولويت اول و آخر 
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تشکیل  جلسه ای با حضور آقای رئیسی، رئیس جمهور 

منتخب و وزیر بهداشت و دیگر دست اندرکاران ستاد ملی 

کرونا در جهت تسهیل واکسیناسیون و هم و غمی که در جهت 

واکسینه سراسری صورت می گیرد، خبر خوبی است و از این 

بابت باید از رئیس جمهور منتخب تشکر کرد. بی تعارف در مورد 
گسترش ویروس کرونا ... 

واكسيناسيون سرعت می گيرد؟
نعمتاحمدی

حقوقدان

ازدواج مهمترین رخداد در زندگی هر انسانی است؛ خواه 

ازدواج سنتی باشد یا مدرن. در ازدواج های سنتی خانواده ها 

نقش اصلی را برعهده دارند زیرا این خانواده ها هستند که 

دختری را از بین بستگان و آشنایان انتخاب کرده و به پسرشان 

پیشنهاد می دهند. خانواده ها وقتی فرزندشان موافقت خود را 
اعالم می کند، به طریقی این ....

ازدواج سنتی ومدرن
نبیالهعشقیثانی

تحلیلگرمسائلاجتماعی
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اعتراض برای »آب« به عنوان نخستین نیاز انسانی و 

شهروند، یک حق عمومی مردم است، اما نه با خشونت و 

سوءاستفاده برخی برای رسیدن به اهداف سیاسی. امروز 

بسیاری از مردم استان پنج میلیون نفری خوزستان تشنه 

هستند و مردم بی پناه این استان نیازمند عزم جدی سران 

سه قوه برای رفع مشکالت کمبود آب در این استان اند. در 
این میان....

صدای اعتراض برای آب را بشنويم 

مجیدابهری
آسیبشناس

گزارش »آرمان ملی« از متناقض ترین 
روزهای محیط زیستی و اجتماعی کشور 

 مرگ یک نفر 
 به دلیل خشکسالی،

 6 نفر را آب برد! 
همزمان با اعتراضات خشكسالی یک نفر 
در شادگان کشته شد، 4 نفر با سیل و یک 
نفر با اصابت صاعقه و دو نفر مفقود هستند

 بگومگوی رسانه ای برادران 
»حبیبی«  و »مصطفوی«  

بازشدنپروندهقدیمی
خیانتدرتیمامید

مجیدابهری
نعمتاحمدیآسیبشناس

حقوقدان

یدا...طاهرنژاد
عضوشورایمرکزیحزبکارگزاران

صفحه 8
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 فرهادی بازهم 
»قهرمان« شد

صفحه 16

آرمان ملی: فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی موفق به کسب جایزه بزرگ هیات 

داوران از هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن به طور مشترک با فیلم فنالندی شد و 

جایزه نخل طالی بهترین فیلم نیز به »تیتان« ساخته »ژولیا دوکورنو« رسید.  مراسم 

اختتامیه هفتاد و چهارمین دوره جشنوار کن شامگاه 26 تیر ماه در سالن گرند لومیر 

کاخ جشنواره کن برگزار شد و فیلم »قهرمان« که به نمایندگی از سینمای ایران در 

بخش مسابقه اصلی این رویداد، حضور داشت در نهایت موفق به کسب جایزه بزرگ 

هیات داوران، ارزشمندترین جایزه پس از نخل طال شد. 
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خیابان خوابی در ارمنستان بخاطر واکسن! 
صفحه کارتون و طنز

آخر آرمان ملیروزنامه آرمان ملی

دکتر جان دیشب رویای میهمانی به مناسبت جشن تولد حیوان خانگی نیکالس کیج برگزار 
شده بود. مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که حیوان خانگی او اوختاپوس کریه المنظری بود 
که موقع فوت کردن شمع تولدش پاهای لزجش را از حوضچه ای که برایش وسط سالن تعبیه شده 
بود با سرو صدا بیرون آورد و کف سالن را خیس کرد تا برسد به کیک و فوتی حاوی آب دهانش به 
سمت شمع روشن روی کیک پرتاب کند. موضوع به همین جا ختم نشد چون سایر مشاهیر هم 

حیوانات خانگی شان را همراه خود آورده بودند و برخی از آنها سر سازگاری با یکدیگر نداشتند.
لئوناردو دی کاپریو اصرار داشت که الک پشت قول پیکرش هم باید شمع های روی کیک را 
فوت کند تا به اوختاپوِس کیج حسودی نکند، چهل دقیقه زمان برد تا الک پشتش از جایی که 
نشسته بود به سمت کیک برود و در این مدت حوصله مدعوین حسابی سر رفته بود. درست 
زمانی که الک پشت به کیک نزدیک شد، تمساح جاستین بیبر که صبرش سر آمده بود الک پشت 
دی کاپریو را دنبال کرد و همین امر موجب شد الک پشت قهر کند و در الک خود مخفی شود. 
در آن هیاهو گراِز روبرت گرینت تنها موجودی بود که آرام نشست بود و در موبایل صاحبش 
کارتون قلعه حیوانات را تماشا می کرد اما این آرامش زمانی که سگ گرگی کریستین استوارت 

به او حمله کرد بر هم خورد.
صاحبان حیوانات هم به دفاع از حیوانات شان با هم درگیر شده بودند و ناسزا بار هم می کردند، 
فضای میهمانی خیلی مشوش بود. رازی رو به خیام گفت: »این وضعیت مشاهیره! خوبه حیوون 
خونگی تو کاری به کار کسی نداره وگرنه االن ما هم مورد هجوم یک سری افراد مدعی واقع 
می شدیم.«  خیام نخی را که دور گردن کرم خاکی اش بسته بود، آهسته به سمت خود کشید و 

گفت: »هرچند به نزد عامه این باشد زشت، سگ به ز من است اگر برم نام بهشت.«
از بلندگوی سالن اعالم شد با کسانی که کرم خاکی خود را برای گردش، پیاده روی و یا شرکت 
در میهمانی، از خانه خارج کنند برخورد جدی به عمل خواهد آمد. در یک چشم به هم زدن 
چند نفر مسلح به آرپی جی و کالشنیکف دور خیام و رازی حلقه زدند. خیام به افراد مسلح گفت: 
»تضمین می کنم که بچه من آزاری برای کسی نداره. االن همه مشکالت دیگه حل شده فقط 
کرم من مونده؟!« افراد مسلح پاسخ دادند: »اون های دیگه حداقل الگوی رفتاری برای خود ما 
هستند اما کرم شما چی؟! فقط یه بی تربیته که بی اجازه خاک باغچه رو هم زده، بعد هم با تن 
خاکی خزیره اومده توی سالن و همه جا رو کثیف کرده.« رازی گفت: »شما اجازه بدین من با 

الکل دست ساز خودم تمام سالن رو تمیز می کنم.« اما گوش شان بدهکار نبود.
شانس آوردیم قورباغه یکی از میهمانان در نزدیکی خیام و کرم ش ایستاده بود و زبانش را دراز 
کرد و کرم را بلعید و حداقل کار به شلیک نکشید. البته خیام علی رغم اینکه عزادار کرم خاکی 
خودش است، هنوز درگیر پرداخت غرامت به صاحب قورباغه هم هست. گویا نخ قالده کرم خیام 

به قورباغه نساخته و قورباغه شان رودل کرده!

دلیل اصلی ایران و مصر برای حرکت به سوی کاهش تنش و بهبود روابط، آن است که هم قاهره 
و هم تهران تحت فشار هستند. ایران به شدت تحت فشار تحریم هاست و مصر هم مشکالت اقتصادی 
بسیاری دارد. قاهره در بعضی از جریانات سیاسی منطقه – همانند جنگ یمن - مشارکت داشته که به 
ضرر مصر تمام شده و به صبغه و تاریخ این کشور ضربه زده است. هم تهران و هم قاهره به این درک 
رسیدند که باید روندی که در پیش گرفته اند را اصالح کنند، به دوستان خود بیفزایند و از دشمنان 
خود بکاهند. ایران اکنون دریافته که باید دوستان بیشتری در منطقه و جامعه بین المللی داشته باشد تا 
اینگونه هم قدرت مانور بیشتری داشته و هم از شدت فشارهای منطقه ای از خود بکاهد. اگر روابط دو 
کشور به اصطالح جوش نخورد و ایران و مصر نتوانند با یکدیگر درباره کاهش تنش و مدیریت روابط به 
توافق برسند، این مساله به ضرر تهران و قاهره است. آنچه اهمیت دارد این است که کشورهای جهان 
اسالم و در حال توسعه از جمله ایران و مصر، باید به این رهیافت برسند که باید با یکدیگر به تفاهم 
برسند تا تخاصم. گروه های فشار که اقلیت غوغاساالری هستند و صدای بلندی هم دارند، همچنان 
ایران و مصر به سمت عادی شدن روابط پیش  حضور دارند. متاسفانه در زمان دولت اصالحات که 
می رفتند، این گروه مانع از عادی سازی شدند و بعد هم به سفارت های انگلیس و عربستان سعودی 

حمله کردند. آمریکا درگیری های زیادی با روسیه و چین دارد و می خواهد فشار خود را متمرکز بر آنها 
کند و به همین دلیل، درصدد کاهش دخالت خود در منطقه غرب آسیاست. آنها با چین رقابت تجاری 
و اقتصادی دارند و با روسیه، رقابت های سایبری و سیاسی. در این شرایط آمریکا اگر احساس کند 
تامین منافع اش در بهبود روابط ایران و مصر است، مانع از بهبود روابط دو کشور نمی شود. ریاض اکنون 
به این واقعیت رسیده است که نمی تواند تهران را نادیده بگیرد. این واقعیتی است که ایران هم باید آن 
را در نظر بگیرد. این نگاه، فرصت آفرین است و به همین خاطر است که هر دو کشور، همانند آنچه در 
روابط ایران و مصر رخ داده، طی ماه های گذشته به سمت کاهش تنش و مدیریت روابط حرکت کرده اند. 
تالش اسرائیلی ها همواره بر این بوده که مصری ها روابط نزدیک، دوستانه و بدون تنشی با ایران نداشته 
باشند. اساسا رویکرد اسرائیل قطبی سازی و روابط سطح پایین کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای 
اسالمی و منطقه با ایران است. بهبود روابط تهران و قاهره، به معنای افزایش نفوذ منطقه ای تهران 
و نزدیک شدن ایران به مرزهای اسرائیل است. تل آویو نمی خواهد ایران بازیگر اثرگذاری در منطقه و 
کشور مصر باشد و به همین خاطر، آنها حداکثر فشار خود را برای عدم عادی سازی روابط ایران و مصر 
می آورند. احیای برجام و بهبود روابط منطقه ای، هر دو در یک بستر قرار دارند و همسو با یکدیگرند. 
احیای برجام نیازمند رفع موانع پیش پای توافق است و این موانع چیزی نیستند جز FATF، بهبود 
مناسبات منطقه ای، ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و گسترش روابط ایران با کشورهای مختلف دنیا. 
حل مسائل سیاست خارجی نیازمند اراده سیاسی است. حرکت به سمت عادی سازی روابط و کاهش 
تنش روابط تهران و قاهره، اگرچه می توان گامی به خاطر کاستن از فشار و ناشی از عدم رغبت دو 
کشور دانست، اما به هرحال باید این اقدام را مثبت و گامی به جلو دانست که به منصه ظهور رسیده و 

در راستای تامین منافع دو ملت و دو کشور است.

آرمان ملی: جشنواره فیلم کن پس از ۱۱ روز سرانجام دیشب شنبه ۲۶ تیر با اهدای نخل طالیی به فیلم 
»تیتانیوم« ساخته ژولیا دوکورنو به پایان راه رسید. هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن در دوران همه گیری 
و سایه افکندن کرونا بر جهان برگزار شد. دوره پیشین جشنواره به دنبال شیوع گسترده »کووید ۱۹« در جهان، 
برگزار نشد. امسال اصغر فرهادی از ایران با فیلم »قهرمان« در این جشنواره شرکت کرد و به همراه سارینا فرهادی و 
امیر جدیدی در جشنواره حضور پیدا کرد. محسن تنابنده و فرشته صدرعرفایی هم در فیلم »قهرمان« بازی کرده اند. 
اصغر فرهادی باز هم از جشنواره فیلم کن دست پر به خانه بر می گردد. او این بار جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن را 
با فیلم »قهرمان« به دست آورد. او که پیش از این با »فروشنده« برنده جایزه بهترین فیلمنامه کن شده بود، حاال 

نگاهش به اسکار و دیگر جوایز بزرگ سینمایی است.  
 هیات داوری کن هفتاد و چهارم 

در هیات داوری هفتاد و چهارمین دوره فیلم کن پنج زن و چهار مرد حضور دارند. میلن فارمر خواننده و 
فرانسوی سنگالی، جسیکا  فیلمساز  دیاپ  ماتی  آمریکایی،  بازیگر سرشناس  مگی جیلنهال  فرانسوی،  ترانه سرای 
هاسنر فیلمساز اتریشی و مالنی لوران بازیگر فرانسوی، پنج زن عضو هیات داوری هستند. این پنج زن در کنار کلیبر 
مندوسا فیلیو کارگردان برزیلی، طاهر رحیم بازیگر فرانسوی الجزایری و سونگ  کانگ  هو بازیگر اهل کره جنوبی 
هیات داوری را به ریاست اسپایک لی تشکیل می دهند. مراسم اهدای جوایز با اهدای جایزه به فیلم های کوتاه شروع 
شد. نخل طالی فیلم کوتاه به فیلم »TIAN XIA WU YA / تمام کالغ های دنیا« ساخته تانگ یی اهدا شد.  

 دوربین طالیی کن  
 دوربین طالیی کن به بهترین فیلم اول اهدا می شود امسال به فیلم »مورینا« ساخته آنتونتا کوشیانوویچ 

اهدا شد. در این دوره از جشنواره فیلم کن جایزه بخش نوعی نگاه را نیز فیلمی از سینمای روسیه با عنوان 
»باز کردن مشت ها« دریافت کرده بود. در ادامه مراسم نوبت به اهدای جایزه به مارکو بلوکیو فیلمساز 

نامدار ایتالیایی رسید. او نخل طالیی افتخاری را برای یک عمر دستاورد هنری در سینما دریافت کرد.  
 امیر جدیدی جایزه نگرفت 

 در حالی که پیش بینی می شد که امیر جدیدی شانس خوبی برای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد 
داشته باشد، این جایزه به کیلب لندری جونز بازیگر »نیترام« اهدا شد. به این ترتیب شهاب حسینی همچنان 
تنها بازیگر ایرانی برنده جایزه کن باقی ماند. »نیترام« فیلمی از سینمای استرالیا به کارگردانی جاستین 
کرزل است. هیات داوران تصمیم گرفت که جایزه هیات داوری را به دو فیلم »مموریا« و »زانوی احد« اهدا 
کند. به این ترتیب امسال این جایزه جشنواره فیلم کن دو برنده دارد. جایزه بهترین بازیگر زن نیز برای 
بازی در »بدترین فرد در جهان« به کارگردانی یواخیم تریر به رناته رینسوه اهدا شد. »ماشینم را بران« 
 که نزد منتقدان از شانس های اصلی دریافت نخل طالی کن بود به جایزه بهترین فیلمنامه بسنده کرد.

فهرست برندگان جوایز جشنواره فیلم کن:  
 نخل طالیی: »تیتانیوم« به کارگردانی ژولیا دوکورنو 

 نخل طالیی فیلم کوتاه: »تمام کالغ های دنیا« ساخته تانگ یی 
 دوربین طالیی: »مورینا« ساخته آنتونتا کوشیانوویچ 

 جایزه بزرگ: اصغر فرهادی برای »قهرمان« و یوهو کوسمانن برای »کوپه شماره شش« 
 بهترین فیلمنامه: »ماشینم را بران« نوشته ریوسوکه هاماگوچی 

 بهترین کارگردان: لئو کاراکس برای »آنت« 
 جایزه هیات داوران: نداف الپید برای فیلم »زانوی احد« و آپیچاتپونگ ویراستاکول برای فیلم »مموریا« 

 بهترین بازیگر مرد: کیلب لندری جونز برای بازی در »نیترام« 
 بهترین بازیگر زن: رناته رینسوه برای بازی در »بدترین فرد در جهان«

 خاطرات 
یک فضانورد

هرچیبیآزارتردشمنتر

رابطهاحیایبرجامبابهبودروابطمنطقهای

اختصاص جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره فیلم کن  به فیلمساز ایرانی:

فرهادیبازهم»قهرمان«شد

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
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بهار اصالنی

غیـــر محرمانـــه
ورود ۱۴ هزار ایرانی به ارمنستان!

سـخنگوی گمـرک گفـت: از ابتـدای تیـر سـال جاری تـا 
پایـان روز گذشـته، ۱۴ هـزار و چهـار نفـر به ارمنسـتان سـفر 
کرده اند که ۱۰ هـزار و ۹۳ نفـر آنـان از مرز زمینـی »نوردوز« 
در اسـتان آذربایجـان شـرقی به سـمت این کشـور مسـافرت 
کرده انـد. سـید روح ا... لطیفـی افـزود: در این مـدت ۳۵ پرواز 
نیز از فرودگاه امام )ره(، ۳۹۱۱ مسـافر را به مقصد ارمنسـتان 

منتقـل کرده اسـت.
لغو مجوز کتاب های شیرعلی نیا

جعفــر شــیرعلی نیا در کانــال تلگــرام خــود نوشــت: 
ــد  ــایان گفته ان ــارات س ــر انتش ــه مدی ــاد ب از وزارت ارش
کتاب هــای شــیرعلی نیا را تجدیــد چــاپ نکنیــد؛ 
ــادالت را  ــن مع ــه راســتی ای ــو شــده اســت. ب ــا لغ مجوزه
چــه کســی می توانــد حــل کنــد؟ امیــدوارم جنــاب اژه ای، 
ــاد،  ــر ارش ــی، وزی ــاب صالح ــه، و جن ــوه  قضائی ــس ق رئی
ــایان  ــاراتی س ــد. انتش ــاره کاری کنن ــن ب ــد در ای بتوانن
ــتر  ــت. بیش ــیرعلی نیا اس ــر ش ــار جعف ــر کننده آث منتش
ــرده  ــر ک ــارات منتش ــن انتش ــه ای ــیرعلنی نیا ک ــار ش آث

ــت. ــور اس ــخ مص تاری
تجمع کارگزاران شهرداری کوت عبدا...

ــتان  ــدا... )شهرس ــهرداری کوت عب ــران ش ــدادی از کارگ تع
ــا تجمــع مقابــل ســاختمان شــهرداری، طــی یــک  کارون( ب

ــی شــهر اعتــراض خــود را  ــا یکــی از نقــاط اصل ــاده روی ت پی
ــود  ــات خ ــری مطالب ــی و پیگی ــات حقوق ــه معوق ــبت ب نس
ــرج ۹ و  ــوق ب ــد: حق ــران می گوین ــن کارگ ــد. ای ــان دادن نش
۱۰، عیــدی و ســنوات ســال گذشــته به همــراه حقــوق برج ۳ 
کارگــران پرداخــت نشــده اســت. همچنیــن حقــوق بــرج ۱۱ 
و ۱۲ ســال گذشــته و بــرج ۱ و ۲ ســال جــاری نیــز بــه صورت 

ــت. ــده اس ــت ش ــاب پرداخ علی الحس
»فارسی«: پنجمین زبان اینترنت 

دبیـر شـورای اجرایـی فنـاوری اطالعـات کشـور، از جایـگاه 
پنجـم زبـان فارسـی بعـد از انگلیسـی، روسـی، ترکـی و 
اسـپانیولی، خبـر داد. رضـا باقری اصـل، در توئیتـی نوشـت: 
سـهم زبان فارسـی از محتوای وب بـه ۳/۴ درصد رسـید. زبان 
فارسی بعد از انگلیسـی، روسی، ترکی و اسـپانیولی در جایگاه  
پنجم قرار گرفـت. زبان فارسـی از محتوای وب بـه ۳/۴ درصد 
رسـیده که در ابتدای سـال ۲۰۱۴ )دی مـاه ۱۳۹۲( تنها ۰/8 

درصـد و در جایـگاه چهاردهـم بوده اسـت. 
 نوه صدام عاشق این خواننده شد

ــا  ــین ب ــدام حس ــری ص ــوه دخت ــل ن ــین، کام ــر حس حری
انتشــار تصویــری از خــود و محمــد رمضــان خواننــده مصری 
بــه طــور قابل توجهــی بــه ســتایش از او پرداخــت. بــه گفتــه 
ــری  ــوه دخت ــد، ن ــر رغ ــه دخت ــی ک ــان، در حال کارشناس
ــر  ــی و دیگ ــه پرســه زدن در دیســکوهای دب صدام حســین ب
کشــورهای عربــی مشــغول اســت کــه مــادرش بارهــا شــعار 

ــر داده  ــدرش را س ــت پ ــری حکوم ــرای بازپس گی ــارزه ب مب
ــت. اس

آب دوغ خیار، ۴۳۰ هزار تومان!
آبدوغ خیـار ایـن روزهـا بـه یکـی از غذاهـای الکچـری بـا 
قیمت کاسـه ای حـدود ۴۳۰ هـزار تومان تبدیل شـده اسـت. 
قیمـت لبنیـات کـه در هفته هـای اخیـر حـدود ۷۰ درصـد 
افزایـش داشـته، یکـی از اصلی تری مـواد تشـکیل دهنده این 
غذاسـت. غذایی که طـرز تهیـه آن بسـیار راحـت و کم هزینه 
اسـت، حـاال بـه یکـی از گران تریـن غذاهـای رسـتوران ها و 
کافی شـاپ ها تبدیل شـده اسـت. با یک حسـاب سرانگشـتی 
هزینه درسـت کردن ۱۲ کاسـه آبدوغ خیار ۳8۰ هـزار تومان 
اسـت اما در فروشـگاه های اینترنتی یک کاسـه آن را ۵۰ هزار 

تومـان می فروشـند.
 داور فوتبال جاعل فاکتور!

ســایت »فوتبال ایتالیــا« خبــر داد دو داور باســابقه فوتبال 
این کشــور بــه دلیــل جعــل فاکتــور محــروم شــدند. طبق 
گــزارش هــای رســیده دو داور فوتبــال ایتالیــا به نــام های 
ــور در  ــل فاکت ــا جع ــکوا ب ــو پاس ــا و فابریتزی ــو الپن فدریک
ــول  ــه پ ــوان هزین ــه عن ــی بیشــتر ب ــت مبلغ صــدد دریاف
تــو جیبــی بودنــد کــه مســئوالن فدراســیون متوجــه ایــن 
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط ــدند. کمیت ــف ش تخل
ــه ترتیــب ۱۳ و ۱۶  ــا ایــن دو داور جاعــل فاکتــور راب ایتالی

ــاه از قضــاوت محــروم کــرد. م

قیمت ۲۵ کاال ۲ تا ۵ برابر شد 
ــت  ــوی وزارت صم ــده از س ــر ش ــار منتش ــن آم  جدیدتری
ــوراک  ــواع خ ــی از ان ــت برخ ــه قیم ــد ک ــان می ده نش
دام و طیــور، برنــج، روغــن، مــرغ و همچنیــن آهــن آالت و 
الســتیک در اردیبهشــت مــاه امســال بیــش از ۱۰۰ درصد 
ــر شــده و  ــا بیــش از پنــج براب افزایــش داشــته و بیــن دو ت
۴۰ کاال از جملــه گوشــت، برنــج، لبنیــات، حبوبات، شــکر 

و چــای بیــش از ۵۰ درصــد گــران شــدند. 
نماینده ای که برجام را آتش زد  

مجتبــی ذوالنــوری، نماینــده اصولگــرای قــم در مجلــس 
هــم بــا بیــان اینکــه برجــام توافــق خوبــی نبــوده و ترمــز 
مــا بــوده اســت، دربــاره رویکــرد دولــت آینــده بــه توافــق 
ــد،  ــده نمی گوی ــت آین ــاً دول ــه اســت قطع هســته ای گفت
ــوده مــن برجــام را رهــا خواهــم  چــون برجــام ناموفــق ب
کــرد. قطعــاً نــه سیاســت نظــام جمهــوری اســالمی ایــن 
اســت و نــه دولــت جدیــد ایــن سیاســت را خواهــد 
داشــت، بلکــه دولــت جدیــد اتفاقــاً مدعــی ادامــه برجــام 

ــت. اس
پرستاری اجباری اعضای هیات علمی  

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم در شــرق اســتان کرمان 
ــا  ــی ب ــاران کرونای ــاد بیم ــه زی ــه مراجع ــد در نتیج می گوی
کمبــود تخــت و محــل تخــت بســتری و نیــز نیــروی پرســتار 

مواجهیــم بــه گونــه ای کــه مجبــور شــده ایم اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه نیــز در بیمارســتان خدمــات پرســتاری ارائه 
ــچ  ــرد:در هی ــار اویســی خاطــر نشــان ک ــر مازی ــد. دکت دهن
جــای کشــور در بیمارســتان های ۳۲ تختخوابــی بیمــار 
ــه بیمارســتان های نرماشــیر،  ــا ب ــا م ــد، ام بســتری نمی کنن
ــرای  ــا را ب ــا فض ــم ت ــی داده ای ــالم آمادگ ــگان اع ــرج و ری بســتری بیمــار آمــاده کننــد.فه

استقبال از زائران عتبات  
ــای  ــه هواپیم ــرط آن ک ــه ش ــات ب ــارت عتب ــای زی کاروان ه
ــند، در  ــی باش ــرکت های عراق ــی از ش ــم یک ــا ه ــل آنه حام
ــرده  ــت ک ــزا دریاف ــرف وی ــف اش ــداد و نج ــای بغ فرودگاه ه
و وارد کشــور شــوند. هیــأت گردشــگری وزارت فرهنــگ 
ــری ورود  ــرای پیگی ــدان خــود را ب ــرد، کارمن ــالم ک ــراق اع ع
ــف  ــداد و نج ــای بغ ــگری در فرودگاه ه ــای گردش کاروان ه

ــت.  ــرده اس ــتقر ک مس
 کی روش در راه بغداد؟  

 بعــد از آنکــه وزیــر ورزش عــراق اعــالم کرد کــه یک ســرمربی 
ــه عهــده خواهــد  ــن کشــور را ب ــی ای ــزرگ هدایــت تیــم مل ب
ــه  ــده اندک ــی ش ــی مدع ــای عراق ــانه ه ــاال رس ــت، ح گرف
ــا پیشــنهاد فدراســیون فوتبــال عــراق  ــوس کــی روش ب کارل
موافقــت کــرده اســت و احتمــاال طــی روزهــای آینــده، خبــر 
ــه صــورت رســمی  ــراق ب ــال ع ــا فدراســیون فوتب ــق او ب تواف

ــد. ــد ش ــالم خواه اع

روند کند واکسیناسیون در کشور و انتشار تصاویری از خیابان خوابی مسافران 
ایرانی در ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، سوژه شد 
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