رئیسجمهورتاکید کرد:

طرحنهایی
مقابله با کرونا
هفتهآینده
در دستور کار

در عین حمایت از
تولید داخلی برای واردات
واکسن اقدام خواهیم کرد
صفحه2

سخــــن روز

«آرمانملی»ازوضعیتوخیمدرمانی
وروندصعودیکروناگزارشمیکند:

«آرمانملی»
گزارشمیکند:

رئیس خانه پرستاری:
واردات داروهای ناکارآمد عدهای را ثروتمند کرد،
اما حقوق پرستاران پرداخت نمیشود

حفظ جان مردم اولویت دارد؛
برخی اظهارات نگرانکننده است

آرمانملی :شاید بعد از گذشت  ۱8ماه که از شیوع ویروس
کرونا در ایــران و جهان میگذرد ،ذکر ایــن نکته که مردم
بهدلیل بیماری و مرگ در بیمارســتانها و آرامســتانها
سرگردان هستند ،موضوعی تکراری و دارای یک پیام...

آرمانملی :فرارسیدن ایام محرم و مراسم عزاداری و تاکید
برخی مبنیبــر برگزاری حضوری و پرشــکوه آن در حالی
است که شاهد یکی از سیاهترین دوران پیک کرونا در کشور
هستیم .البته این نخستینبار نیست که میان..

شماره

روزنامهصبحایران

1078

کرونایکقدم
تانقطهاوج

یکشنبه
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قیمت 4000تومان
armanmeli.ir

صفحه 8

انتـقام به وقت طالبان
«آرمانملی»آخرینوضعیتتحوالتافغانستانگزارشمیکند:

سرانجامبرجامدردولترئیسی؟
علی بیگدلی

استاد دانشگاه

اگرچه شورای امنیت در ماجرای کشتی اسرائیلی با
مخالفتهای روسیه ،نتوانست قطعنامهای علیه ایران صادر
کند ،ولی از طرف دیگر انگلیس ،آمریکا و اسرائیل بهدنبال
ایجاد یک اجماع بین المللی علیه ایران هستند تا برای
خودشان توجیه پیدا کنند که اگر ایران وارد مذاکره نشود،
تحریمها را اضافه کنند و شاید هم اسرائیل هم بخواهد
دست به اقدامات تالفیجویانه ...
همین صفحه

یادداشت 1

دوران مطالبه و پاسخگویی شروع شد
مجید ابهری
آسیبشناس

همانگونه که هریک از فصول سال ویژگیهای اقلیمی خود را
از نظر حسی و نظری دارند ،دولتها نیز دارای خصوصیتهای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بوده و درمسیر مدیریت
خود از ویژگیهای آنها بهره میگیرند .اصلیترین خصیصه
مورد لزوم برای هر دولت در راستای اجرای برنامههای خود،
موضع آن دولت در قبال مطالبهگری ...
همین صفحه

یادداشت 2

جویخونوسیلآوارگانازغربافغانستان

شهریارحیدریدرگفتوگوبا«آرمانملی»:طالبانتوافقتهرانرانقضکردهاست

غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفت وگو با «آرمان ملی»:

مجلس با محدود کردن اينترنت
دست رئيسی را میبندد
رئیسی پرونده استخوانهای در گلو مانده را حل میکند

شوکشهردارشدنزاکانی
حسن نجفی

این روزها تایید و تکذیب های فراوانی پیرامون شهردار شدن
علیرضا زاکانی شنیده میشود و در همین راستا صداهای متفاوتی
از شورای شهر تهران هم به گوش میرسد .در این خصوص یک
فایل صوتی مربوط به جلسه شورای شهر تهران به دست خبرنگاران
رسیده که در آن ،چمران رئیس این شورا میگوید شب قبل بهدلیل
فشار برای انتخاب شهردار خوابش نبرده است .چمران در آن فایل
صوتی خطاب به نرجس سلیمانی درباره انتخاب شهردار تهران،
که بدون اطالع از روشن بودن میکروفن حرف می زند ،می گوید:
دیشب برای من از جنگ هم بدتر بود ،عده ای را تهدید کردند.
نرجس سلیمانی :اگر رای گیری به صورت شفاف انجام می شد،
بهتر بود .چمران :عدهای فشار میآورند .نرجس سلیمانی :برخی
دوستان از اول رایشان این نبود .چمران :یک عده را میترسانند،
اصال تهدیدشان کردند؛ همین حاال که رای مخفی هم دادند ،به آنها
گفتند اگر رای ندهید چنین میکنیم .عدهای اما بر این باورند که
شاید این فایل صوتی عمدی منتشر شده باشد که با حذف زاکانی
بتوانند گزینه قالیباف را به کرسی شهرداری تهران بنشانند .عدهای
هم میگویند خارجکردن شهرداری تهران از دسترس تیم قالیباف
کار حسابشدهای بوده که باعث شوک عجیبی به یاوران قالیباف
شده است .شهردارشدن زاکانی با مواضع دیروزش در جلسه با اساتید
قم که گفته است پیشنهاد وزارت رفاه و بهداشت را داشتم ،اما در
صحبت با آقای رئیسی ایشان گفت به شهرداری برو من هم کمک
میکنم ،تایید شد.

یادداشت های آرمان ملی
سر مقاله:علیاصغر زرگر

توافق
نزدیک است؟

صفحه2

خنثی کردن طرح «صیانت»
با طرحی دیگر؟

صفحه2

سهیال جلودارزاده

سید مهدی شریفی

دغدغهای با
نرگس سلیمانی!

صفحه6

مقصرتاخیرواکسیناسیون
و هزینه مردم؟

صفحه 8

محمدرضا محبوب فر

گفتوگوهای آرمان ملی
عبداله کوثری :

صفحه 11

سیدمهدی سیدصالحی:

فینالحذفی؛
دیدار خط هافبکهاست

صفحه15

وزارت کشور به دلیل عدم
تحصیالتمرتبطونداشتن
سابقهاجرایی،شهرداریزاکانی
راتاییدمیکند؟
آرمان ملــی :امــروز آخریــن روز
مسئولیت پیروز حناچی خواهد بود.
بنابر گفته مهدی چمــران امروز نام
شهردار منتخب تهران اعالم میشود.
شهرداری که انتخابش با حاشیههای
بسیار همراه شد .حاشیههایی که حتی
تا خارج از شورای شهر نیز کشیده شده
است .روز چهارشــنبه هفته گذشته
برخی خبرگزاریها اعالم کردند که از
میان دو گزینه مازیارحسینی و علیرضا
زاکانی ،بیشتر رایها به سمت زاکانی
بوده است؛ فردی بدون سابقه اجرایی و
تحصیالت مرتبط با شهرداری است که
همین امر زمینهساز ایجاد موانع قانونی
بر سر راه شهردارشدن او میشود .اما ..
صفحه2

علی احمدی در گفت و گوبا «آرمانملی»:

چالشیکشورا
با  2برادر برسر
صالحیت!
صادقالریجانیاعتبارنامه
رئیسیراامضانکرد
صفحه3

عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

دولت رئیسی شرکت سهامی نشود
علی تاجرنیا

فعال حوزه رسانه

شهردار راحت به
بهشت نميرود!

علی الریجانیُ :مه ِر محرمانه نامه عدم احراز
صالحیت بنده را بردارید

فعال سیاسی اصالحطلب

فارغ از جناح بندی های سیاسی ،رئیس جمهوری که
قدرت را در دست میگیرد ،باید دارای اختیارات کامل
اجرایی باشد و یک تیم منسجم ،کارآمد و هماهنگ را برای
همکاری با خود انتخاب کند .بهرغم اینکه آقایرئیسی در
یک انتخابات با مشارکت اندک روی کار آمد و پشتوانه قوی
را به لحاظ مردمی برای یک رئیسجمهور ...همینصفحه۲
صفحه

گزارش «آرمان ملی» از موانع کم اثر بر سر
راه انتخاب شهردار تهران:

صفحه2

صفحه 6

علی تاجرنیا

صفحه3

صفحه 7

کرونااعتمادعمومیرا
بهرسانههابازگرداند

تمام کابینه رئیسی رای اعتماد میگیرند

دولت رئیسی شرکت سهامی نشود

آنچه ترجمه را میسر کرده
مشترکاتانسانیاست

افزایشنگرانیها
ازمراسمحضوری وبدونمجوز
ایاممحرم

فعال سیاسی اصالحطلب

فارغ از جناح بندی های سیاسی ،رئیس جمهوری که
قدرت را در دست میگیرد ،باید دارای اختیارات کامل
اجرایی باشد و یک تیم منسجم ،کارآمد و هماهنگ را برای
همکاری با خود انتخاب کند .بهرغم اینکه آقایرئیسی در
یک انتخابات با مشارکت اندک روی کار آمد و پشتوانه قوی
را به لحاظ مردمی برای یک رئیسجمهور مقتدر را ندارد،
اما به لحاظ پشتوانه نهادهای مختلف حاکمیت در بهترین
وضعیت قرار دارد .آقای رئیسی باید به یاد داشته باشد که به
فکر یک دوره چهارساله باشد ،چون معموال روسایجمهور
در سال چهارم ولو اگر یک چهره اصولگرا هم باشند حتی
مثل مرحوم آقایان هاشمی ،احمدینژاد و روحانی بازهم در
دور دوم به چالش کشیده میشوند و حمایتهایی که در دور
اول از آنها میشود در دور دوم صورت نمیگیرد که این مساله
را در دوره آقای احمدینژاد هم دیدیم .لذا حق آقای رئیسی
است که برای یک دوره چهارساله افرادی را بهطور منسجم و
همراه بچیند و مدیریت کند .بهنظر میرسد عنوان اینکه یک
رئیسجمهوری فراجناحی است ،چندان ارزشمند نیست.
مهم این است شخصی که به ریاست جمهوری برگزیده
می شود ،کارآمد باشد و حتی اگر دولتش با کابینه کامال
حزبی و جناحی هم شکل بگیرد ،اما کارآمد و توانا باشد.
این بهتر است تا اینکه افراد بگویند دولت ما فراجناحی
است اما ناکارآمد باشند .سابقه این مساله در دو دولت آقایان
احمدینژاد و روحانی قابل مشاهده است که هر دو عنوان
میکردند فراجناحی هستند و منتسب به جناحهای رسوم
نیستند .احمدینژاد که خط سومی را دنبال میکرد و آقای
روحانی هم بحث اعتدال را مطرح کرد ،اما هیچکدام از آنها
به کارآمدی دولت آقای خاتمی نبودند که شفاف و صریح آن
را دولت اصالحات میدانیم و اتفاقا وزرای آن که کامال هم از
یک خط سیاسی بودند و کارآمدترین دولت را تشکیل دادند.
آقای رئیسی به شخصه فرد دلسوزی است ولی متاسفانه
سابقه اجرایی زیادی ندارد و باید بیش از اینکه دولت خود
را فراجناحی نشان دهد ،بهدنبال دولت کارآمدی باشد.
وجود چهرههای متعدد از جریانات مختلف حتی بخشی از
نیروی دولت را برای انجام کارهای جدی میگیرد .پس اگر
قرار باشد که شرکت سهامی در دولت ایجاد شود ،احساس
میشود که خیلی نمیتوان به کارآمدی این دولت خشنود
بود .ولی در عین حال امید میرود که آقای رئیسی بتواند با
حمایتهای خوبی که از طرف تمامی نهادهای حاکمیتی
دارد و شاید در چهل سال گذشته این همه همراهی از طرف
نهادهای حاکمیت با یک کاندیدا کم سابقه باشد ،بتواند
عملکرد موثر و مفیدی داشته باشد .بدون شک آقای رئیسی
در طول برنامههای اجرایی خود با تندروهایی از همین جریان
اصولگرا برخورد خواهد کرد .بهخاطر اینکه رئیسجمهور در
عین اینکه انتظاراتی از وی میرود ،اما متاسفانه از آنجا که
اختیاراتش متناسب با انتظاراتی که از وی میرود نیست،
همین امر برای آقای رئیسی هم پیش خواهد آمد .مگر اینکه
طی این دوره شاهد تغییرات دیگری باشیم .این حلواحلوا
کردنهایی که اصولگریان از آقای رئیسی میکنند ،بیشتر از
نیمی از دولت آقای رئیسی دوام نخواهد آورد و باالخره برخی
از این تعارضات علنی خواهد شد.

سرانجامبرجامدردولترئیسی؟
علی بیگدلی

استاد دانشگاه

اگرچه شورای امنیت در ماجرای کشتی اسرائیلی با
مخالفتهای روسیه ،نتوانست قطعنامهای علیه ایران صادر کند،
ولی از طرف دیگر انگلیس ،آمریکا و اسرائیل بهدنبال ایجاد یک
اجماع بینالمللی علیه ایران هستند تا برای خودشان توجیه پیدا
کنند که اگر ایران وارد مذاکره نشود ،تحریمها را اضافه کنند و
شاید هم اسرائیل هم بخواهد دست به اقدامات تالفیجویانه علیه
ایران بزند که بحثی جداگانه است و تابهحال هم این کار را انجام
داده است .اما اینکه برجام به کجا خواهد رسید ،چندان اهمیتی
ندارد که چه کسی به ریاست جمهوری رسیده بلکه اهمیت در
این است که مجموعه نظام میخواهد همان نگاه سنتی را نسبت
به برجام داشته باشد که تغییری بهوجود نخواهد آمد و آمریکا
هم از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد .ما باید برای یک
برجام جدید تصمیم بگیریم و همانطور که هم سخنگوی وزارت
خارجه و هم سخنگوی کاخ سفید گفته؛ ایران نباید فرصت برای
تجدیدنظر در برجام جدید را طوالنیمدت کند .شرایط حساسی
است و ایران هم با نمایش قدرتی که از خودش نشان داده ،شاید

بخواهد بر سر میز مذاکره امتیاز بیشتری از آمریکاییها بگیرد.
بنابراین مساله برجام از یک طرف پیچیده شده و از طرف دیگر
آمدن آقای رئیسی ،مشکلی را در کوتاهمدت حل نمیکند ،برای
اینکه از جهت منابع داخلی در تنگنا هستیم ،معیشت مردم با
مشکل مواجه است .پس باید نوع نگاهمان را به برجام تغییر دهیم؛
سیاست خارجیمان را مورد بازبینی قرار دهیم ،نوع داوریمان
را نسبت به جهان تغییر دهیم .این بیاعتمادی نسبت به قواعد
بینالمللی مشکالتی را برای ما بهوجود آورده است .درواقع برجام
جدید آمریکا با برجام  ۲0۱۵تفاوت دارد ،چون عمر برجام ،۲0۱۵
سال  ۲0۲۳برای کنترل موشکی از بین میرود و بههمین دلیل
طرف مقابل بهدنبال یک برجام جدید است .همانطور که آقای
بایدن هم در نخستین سخنرانیاش در کاخ سفید اعالم کرد که
آماده مذاکره بر سر برجام با ایران هستیم منتها ممکن است قید
زمانی تا سال  ۲0۵0ادامه پیدا کند .ما خواهان این هستیم که به
برجام گذشته برگردیم ولی آمریکاییها طرح جدیدی برای برجام
دارند که قید زمانی را طوالنیتر کنند .ازطرفی اختالف ما با آمریکا
بر سر مذاکرات وین هم که به هیچ نتیجهای نرسید بر سر این بود
که آمریکا غیر از مساله برجام ،انتظارات دیگری هم از دارد ،ازجمله
موضوع حقوق بشر و بحث موشکی.
ادامه صفحه ۲

کارکردخانوادهراحفظکنیم
نبیاله عشقیثانی

تحلیلگر مسائل سیاسی

چهاردهم مردادماه در کشور ما بهعنوان روز خانواده و تکریم
بازنشستگان و روز حقوقبشر اسالمی و کرامت انسانی نامگذاری
شده است .هر یک از این عناوین شایسته ،بزرگداشتی فاخر و
نیازمند توصیف و تبیینی ویژه است که در این یادداشت مختصر
نمی گنجد؛ اما تکریم و بزرگداشت خانواده ضرورتی است که
نیازمند توجه خاص است و غفلت از آن ناپسند و نابخردانه است
زیرا خانواده ارزش واالیی است که نزد همه انسان ها در همه
کشورهای جهان نهتنها جایگاه باالیی دارد؛ بلکه باالترین است.
خانواده در همه فرهنگها و ادیان و مذاهب و اندیشهها مورد
احترام و توجه ویژه است .شاید باید گفت خانواده قدیمیترین
ساختاری است که بشر ایجاد کرده و انسانها به آن نیازمند و
مدیون آن هستند .در حقیقت خانواده در راس همه تشکلها و
ایجادکننده و تقویتکننده هر اجتماع و جامعهای است .خانواده
بهمعنای زندگی مشترک دینی ،قانونی و اجتماعی زنوشوهر و
فرزندان در زیریک سقف است؛ افرادی که بهلحاظ خصوصیات،
چشمانداز ،اهداف مشترک و امید به آینده بیشترین نزدیکی به
یکدیگر را دارند .خانواده سازنده ،ایجادکننده و پشتیبان همیشگی
اعضا خود است .دلبستگی انسانها به خانواده و زندگی مشترک
با یکدیگر بسیار تاثیرگذاربوده و برای همیشه ارزش های آن
برای اعضایش پایدار است و بهآسانی ازهم نمیگسلد .همچنین
خانواده برای حفظ جهان آینده انسانسازی میکند .خانواده
بهوجودآورنده ،تربیتکننده ،آموزشدهنده و هدایتگر فرزندان
خود است .خانواده مکان مقدسی است که اعضایش هیچوقت آن
را فراموش نمیکنند و به ارزشهای آن میبالند و برای حفظ آن
فداکاری میکنند .در کشور ما وقتی میخواهند از کسی تعریف
کنند ،میگویند؛ فالنی آدم خانوادهداری است یا میگویند فالنی
سر سفره پدر و مادرش بزرگ شده است .خانواده همانجایی است

که فرزندان در آن متولد شده ،رشد میکنند ،تربیت میشوند و
صاحب عواطف و کماالت انسانی میشوند ،عاشقی میآموزند
و انسان می شوند .در سال های اخیر با تغییرات تکنولوژیکی،
مدرنیسم ،پیداشدن و رشد دنیای مجازی و تاثیرگزاری آن بر همه
تحوالت جهانی ،سبک و روش تشکیل و اداره خانواده هم دچار
تغییر و دگرگونی شده است و میرود که از ارزشها و کارکردهای
آن کاسته شود .جدیترین خطری که ساختار خانواده را تهدید
میکند ،باال رفتن سن ازدواج ،کاهش تعداد ازدواجها ،افزایش
زیاد تعداد طالق ها و ازهمگسیختگی خانوادهها ،تغییر سبک
زندگی های سنتی به مدرن مطالعه نشده و به حداقل رسیدن
تعداد فرزندان است .اگرچه هریک از این عوامل میتواند گوشهای
از کانون خانواده را متزلزل کند وآن را فروپاشد اما نکته مهم آنکه
به هم پیوستگی این عوامل تهدیدی جدی برای آینده جامعه
بشری به حساب میآید .اینها نکات مهمی هستند که کارشناسان
امور خانواده و مصلحین اجتماعی باید به آن بیندیشند .نامگذاری
یک روز به نام روز خانواده و ثبت آن در تقویمها به هیچوجه هدف
اصلی کسانی که این نامگذاری را انجام داده اند ،نبوده است؛
بلکه هدف حراست از تقدس ،حفظ جایگاه و حریم خانواده و
ترویج کارکردهای آن بهخصوص ویژگی انسانسازی آن بوده
است که نیازمند داشتن طرح و برنامه منسجم است که کمتر به
چشم میخورد .این وظیفه مطبوعات ،رسانه ملی ،صاحبان قلم،
کارشناسان امور خانواده و آسیبهای اجتماعی ،جامعهشناسان
و خبرگان و اندیشمندان حوزه خانواده است که با مالحظه آمارها
و تحلیل دادهها و بررسی تحوالت اجتماعی بهموقع زنگ خطر را
برای سیاستگذاران ،نمایندگان مجلس ،متولیان سالمت و حفظ
خانواده بهصدا درآورند تا آنان برای تشکیل بهنگام ،انسجام،
همبستگی و پایداری خانواده وکاهش عوامل ازهمگسیختگی
خانوادهها وآسیبهای اجتماعی طرح و نقشه راهبردی ارائه دهند.
با امید به آنکه این روزها که دولت جدید در حال شکلگیری و
ارائه طرح و برنامه جدید برای اداره کشور است ،برای حفظ کیان
خانواده نیز طرح و برنامهای شایسته ملت عزیز ارائه دهد.

دوران مطالبه و پاسخگویی شروع شد
مجید ابهری
آسیبشناس

همانگونه که هریک از فصول سال ویژگی های اقلیمی خود را از نظر
حسی و نظری دارند ،دولتها نیز دارای خصوصیتهای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی بوده و درمسیر مدیریت خود از ویژگیهای آنها بهره
میگیرند .اصلیترین خصیصه مورد لزوم برای هر دولت در راستای اجرای
برنامههای خود ،موضع آن دولت در قبال مطالبهگری مردم و پاسخگو بودن
در قبال اقدامات انجام شده یا برجای مانده از دولت قبل خواهد بود .در
بسیاری از کشورهای جهان (از اروپا تا آسیا) دولتها بهطور صریح در قبال
وظایف خود جوابگوی سواالت و انتقادات عمومی یا نمایندگان مردم بوده
و همین امر موجب شده است سران دولتها و وزرا بارها وادار به استعفا یا
کنارهگیری جمعی شوند .بیشک در این کشورها ،مردم مطالبهگری را بلد
بوده و دولتها نحوه مطالبه آنها را بهخوبی میشناسند .هیچوقت ندیده
و نشنیده ایم که مثال گرانی گوشت را به گرمای هوا مرتبط بدانند ،یا با
محدودسازی اینترنت ،مطالبه خشکسالی فراموش شود ،همانطور که در
این کشورها ،مطالبه اصلی مردم در میانه خواستههای کاذب گم نشده است.
الزم میدانم بهعنوان یک وظیفه ملی از تالشهای دولت یازدهم و دوازدهم
و دکتر روحانی تشکر کنم ،هرچند انباشت مشکالت آنچنان بوده که کاهش
آنها چندان بهنظر نمیرسید؛ ولی بههر حال دولتمردان تالش مقدور خود را
کردهاند .از گرانیهای غیرقابلکنترل در عرصه گوشت و مرغ و مواد لبنی تا
خاکستر شدن  ۲۳0هکتار از مراتع جزیره میانکاله ،دفن جوجههای یکروزه
و رشد بیمهار قیمت مرغ تا کمبود بسیاری از داروهای ضروری ،که به بهانه
تحریمها توجیه میشد .عدمجوابگویی مدیران ارشد و وزرا در قبال حوادث
تلخ و جانکاهی مثل اتوبوس دانشجویان ،قطار مسافربری ،اعتراضات آبان،
هواپیمای اوکراینی و ...بیشتر داغ و رنج مصیبتدیدگان را فزونی میبخشید.
از اواخر سال  98و شیوع کرونا نیز آشفتگی و بیبرنامگی سازمانهای ذیربط
و پاسکاری تقصیرات فیمابین آنها ،هیچکس پاسخگوی مرگ روزانه تا
چهارصد نفر نبود و نیست که چرا :الف -در زمان مناسب مثل بسیاری از
کشورهای دنیا به سبد کووکس نیازها اعالم و پیشخرید نشد .ب -از نظر
شخصیت جهانی ،چرا باید صدقه واکسن از ژاپن برای ما ارسال شود که از
دولت و ملت ژاپن سپاسگزاریم .ج -چگونه درتمام کشورهای پیشرفته یک
یا دو نوع واکسن تولید و عرضه شد ،اما در کشور ما شش نوع واکسن تولید که
بهغیر از واکسن برکت که تولید آن بهصورت محدود است ،مابقی در همان
مرحله رونمایی هستند؟ چ -در مورد سیاستهای اجرایی قرنطینه ،چرا
بهطور جدی و کاربردی این حرکت اجرا و پیگیری نشد و میلیاردها تومان
پول و جریمه خودروها و مغازهها که به خزانه دولت سرازیر میشد ،در کجا
هزینه شد که دولت توان قرنطینه شهرها و حمایت از اقشار آسیبپذیر
جامعه را نداشت؟ بیشک در پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی این
نکته وجود دارد که اگر این مورد در نامهنگاری و تشریفات دیوانساالرانه
خالصه و اجرا شود ،هیچ امیدی به حصول نتیجه مطلوب نباید داشت؛ بلکه
اینگونه نظارتها باید توسط ماموران امین ،صادق و مخلص انجام شود تا
بتوان به پیشبرد اهداف و سیاستها امید داشت .در این میان دولت آینده در
این دو محور باید خلوص و صداقت را مبنای کار قرار داده و در قبال «توصیه»
و «رانت» واکسینه باشند .در مورد مدیران یاد شده و اینکه آیا اساسا امیدی
به یافتن اینگونه افراد موجود است ،باید به مدیران دهه اول انقالب اسالمی
اشاره کرد .صداقت ،پاکدستی ،تالش ،ایمان ،توکل و بردباری مدارج اولیه
و اصلی این مدیران بود و هست .کافی است جنابآقای رئیسی گفتههای
خویش در جلسه تحلیف را بهعنوان برنامه اجرایی و سیاست راهبردی
مورد توجه و عمل قرار دهند .در این میان مردم شریف ما بهمحض مشاهده
گامهای اولیه از سوی رئیس جمهور جدید با تمام امکانات به حمایت و
پشتیبانی ایشان خواهند پرداخت و این تنها راه برای ترمیم اعتماد عمومی
میان دولت و ملت است.
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سیاسـت
سـرمقــاله

توافق نزدیک است؟
علیاصغر زرگر
تحلیلگر مسائل بینالملل
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری
درباره تداوم مذاکرات احیای توافق هستهای گفته است که
ما از ایران میخواهیم بهزودی بهمذاکرات بازگردد تا بتوانیم
پیگیر بهنتیجه رساندن کارمان شویم .او همچنین این موضع
آمریکا را تکرار کرده که روزنه دیپلماسی برای همیشه باز
نخواهد بود .پرایس عالوهبر این ،در پی برگزارشدن مراسم
تحلیف سیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور جدید کشورمان
گفته است که اگر رئیسی در عزمش برای لغو تحریمها جدی
باشد ،این دقیقا همان چیزی است که در وین روی میز است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفته است،
پیام ما به دولت جدید ایران همان پیاممان به مقامات پیشین
است .آمریکا به دفاع و پیشبرد منافع ملیاش و شرکایش ادامه
خواهد داد و امیدواریم ایران حاال برای پیشبردن راهکارهای
دیپلماتیک از فرصت استفاده کند .پرایس تکرار کرده که
دولت جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به رغم نگرانی هایی
که پیرامون ایران وجود دارد ،توافق هستهای را راهکار تامین
محدودیتهای دائمی و قابل راستیآزمایی بر برنامه هستهای
ایران میداند .بهنظر میرسد پیشنهاد لغو تحریمها در ازای
پایبندی به توافق هستهای بهطور نامحدود پابرجا نخواهد بود
و در برههای منافع احیای توافق با توسعههای برنامه هستهای
ایران دچار فرسایش خواهد شد .سخنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا همچنین گفته است که برای ما ،دانستن مسائلی که
مطرح هستند ،یک اولویت فوری است و امیدوارم ایرانیها
هم با همان میزان فوریت با آن برخورد کنند .این اظهارات
پالسهایی است که در این روزها میان طرفین برجام ردوبدل
میشود و امیدها را برای احیای برجام بیشتر میکند .ایران
امروز نیاز مبرم به منابع مالی دارد و باید برای حل بحرانهای
مختلف امروز توافقی را بهدست آورد .ایران امروز نیاز زیادی
به منابع مالی خود در خارج از کشور دارد .حتی اگر مذاکرات
به صورت همهجانبه شکل نگیرد امروز توافق اولیه را نیاز دارد
تا اقتصاد خود را سروسامان دهد .دولت سیزدهم به همین
علت مذاکرات برجامی را حداقل ادامه میدهد و به همین
علت رئیس دولت سیزدهم در مراسم تحلیف عنوان کرده
است که از تمامی روشهای دیپلماتیک برای رفع تحریمها
استفاده میکند .مهمترین روش دیپلماتیک نیز امروز برای
رفع تحریم ها ،واردشدن به دور هفتم مذاکرات وین است.
مجموعهای از نشانهها امروز وجود دارد که مشخصا بهنظر
میرسد توافق به ماههای آتی موکول نمیشود و شاید طبق
گفته مقامات آلمان در چند هفته این امر محقق شود .اینکه
آمریکا برخی اوقات تهدیدهایی می کند به این علت است
که میخواهد ایران را با انتظارات کمتری بهپای میز مذاکره
بکشاند .از سوی دیگر اروپاییها نیز سیاستی مداراگرایانه را
در پیش گرفتهاند و سکوت آنها در این روزها به این علت است
که اروپا بیش از همه طرفها امروز عالقهمند به احیای برجام
است؛ زیرا خاورمیانه آرام سبب میشود سیل مهاجرتها به
سمت این قاره کاهش یابد و سایه معضالت اقتصادی و امنیتی
را از روی اروپا برداشته شود.

یـــادداشت

خنثی کردن طرح «صیانت» با طرحی دیگر؟
سهیال جلودارزاده
نماینده ادوار مجلس
طرح «صیانت از فضای مجازی» غیرمتناسب با شرایط
کشور تهیه شده است و حتی از پشتوانه کارشناسی قوی
نیز برخوردار نیست .از طرفی نمایندگان هم در نهایت آن را
هشتادوپنجی کردهاند .مجلس هفتم هم دست به اینگونه
اقدامات میزد که طرحی را هشتادوپنجی کند تا هرکار که
خود مایل هستند ،انجام دهند .در این مورد هم تصویب
شده است که کمیسیون این طرح را هشتاد و پنجی کند؛
یعنی کمیسیون کارگروهی تشکیل دهد که روی آن بحث،
تصویب و بعد مستقیم آن را ارسال کند و در نتیجه اصال این
طرح به صحن نخواهد آمد .در برخورد با این طرح به انحای
مختلف میتوان عمل کرد .بعضی از مجلسیها کارهایی از
این قبیل انجام میدهند که طرحهایی را آنقدر در کمیسیون
نگه میدارند تا از ضرورت ساقط یا فراموش شود؛ برای مثال
در حال حاضر شرح وظایف زیرمجموعههای کار ،تعاون و
رفاهاجتماعی یا بازرگانی و صنعتومعدن که قرار بوده بعد از
تصویب قانون ،تهیه و تصویب شود ،در مجلس خاک میخورد
و به فراموشی سپرده شده است .در این روش کارگروهی
تشکیل میشود ،جلسهای میگذارد و بعد هم در دستور کار
مجلس قرار نمیگیرد .این راه غیررسمی برای زمانی است که
اشتباهی صورت گرفته است .درخصوص طرح صیانت ،این
کمیسیون فرهنگی که میبینیم ،بعید است که تصمیم بگیرد
طرح را عقب بیندازد .قانونی هم که یکبار تصویب شده است
امکان مسکوت کردن آن نیست ،اما میتوان آن طرح را آنقدر
معطل کرد که چهارساله شود یا آن را بسیار تغییر دهد اما باز
هم باوجود هر تغییری که ایجاد شود ،مشکل اینجاست که
دیگر به صحن برای تصویب باز نخواهد گشت .اما راه رسمی
این است که طرح دیگری در مجلس بیاید و پارلمان تصویب
کند که طرح جدید با طرح پیشین ادغام شود و به صحن بیاید
تا شاید تاثیرات حاصل از طرح اولیه تعدیل شود ،اما همه اینها
بستگی به توافق هیاترئیسه با کمیسیون مربوطه دارد .برخی
اوقات هنگام بروز چنین اتفاقاتی هیاترئیسه به مذاکره با
کمیسیون میپردازد تا طرح چندان جدی گرفته نشود .درست
است که موافقتهایی از سوی هیاترئیسه یا ریاست بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم ابراز شده است ،اما بهنظر میرسد در
این مورد موافقتهای هیاترئیسه با طرح ،مقداری حاصل از
رویکرد این افراد در شدت نشان دادنهای عمدی در برخی
امور از این دست به علت نزدیک شدن به برجام و برخی شرایط
دیگر در حال حاضر باشد .انتقادات از سوی افراد مختلف
بسیار است و باالخره خود هیاترئیسه باید خود راهی برای
این مساله پیدا کند.

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

سال چهارم
شماره 1078

رئیسجمهورتاکید کرد:
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بازدید سرزده
رئیس قوه قضاییه از زندان اوین

در عین حمایت از تولید داخلی برای واردات واکسن اقدام خواهیم کرد

آرمان ملی :رئیسجمهور روز شنبه
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ،با بیان
اینکه برای تغییر این وضعیت نیازمند
اقدام جهادی و جهشی هستیم ،تاکید
کرد :کار مسئوالن اجرایی کشور فقط
توصیه نیست و باید ضمانت اجرای
مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ شده
درنظر گرفته شود .سیدابراهیم رئیسی با
تاکید بر اینکه باید از انفعال در نحوه مقابله
با کرونا خارج شویم و رویکردهای فعاالنه
اتخاذ کنیم ،تصریح کرد :ضروری است
که سازوکارهایی متناسب برای بسیج
نیروهای داوطلب و نهادهای مردمی
طراحی شود .رئیس جمهور با اشاره
بهضرورت دریافت پیشنهادات تخصصی
دانشگاه های علوم پزشکی و تجربیات
عملی دستگاههای اجرایی سراسر کشور
برای نهاییکردن طرح تحول در مقابله
با کرونا ،خاطرنشان کرد :دانشگاه های

علوم پزشکی و استانداری های سراسر
کشور هرچه زودتر تجارب یکسالونیم
اخیر در مقابله با کرونا ،موانع پیش رو
و پیشنهادات تحولی خود را به وزارت
بهداشت و وزارت کشور ارسال کنند .وی
همچنین تاکید کرد :طرح جامع تحول
در نحوه مقابله با ویروس کرونا با استفاده
از تجربیات یک سال و نیم اخیر کشور
در کمیته ویژه ای تدوین شده و هفته
آتی در دستور کار جلسه ستاد ملی قرار
خواهد گرفت .رئیسی افزود :طرح جامع
تحول شامل پروتکل های بهداشتی،
سازوکارهای درمانی ،فرآیند تامین و
تولید واکسن ،سازوکار واکسیناسیون
عمومی ،برآورد وضعیت آینده کرونا و
راهکارهای پیشگیری و نحوه مواجهه با
انواع جهشیافته ویروس ،سازوکارهای
حمایت از کسبوکارهای متضرر از کرونا،
نحوه حمایت شایسته از کادر درمان

و افزایش مشارکت مردم و نهادهای
مردمی در بخش های مختلف خواهد
بود .رئیس ستاد مقابله با کرونا با بیان
اینکه تدوین طرح تحول در نحوه مقابله
با کرونا بالفاصله پس از پایان انتخابات،
زیر نظر دفتر رئیسجمهور آغاز شده بود،
اظهارکرد :با دریافت نظرات کارگروههای
تخصصی و فراخوان پیشنهاداتنو و اخذ
تجربیات از مجامع علمی و تخصصی
سراسر کشور ،این طرح وارد مرحله
نهایی و تصویب در ستاد ملی کرونا
خواهد شد .رئیس جمهور با بیان اینکه
باید خودمان را مجهز کنیم که اگر کرونا
ادامه داشت چگونه کشور را اداره کنیم،
تصریح کرد :در عین حمایت از تولید
داخلی واکسن ،برای واردات واکسن از
خارج نیز از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم
کرد .رئیسی همچنین در این جلسه
وضعیت برخی استانها از جمله گلستان

و خراسانرضوی را که شرایط حادتری
دارند ،در ارتباط ویدئو کنفرانسی و در
گفت و گوی مستقیم با استانداران این
استان ها ،پیگیری کرد .اعضای ستاد
ملی کرونا نیز در سخنانی ضمن تقدیر از
اهتمام آیتا ...رئیسی در تشکیل جلسه
کمیته های تخصصی و ستادملی کرونا
بالفاصله بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف،
گزارشی از عملکرد حوزههای خود ارائه
کردند.

گزارش «آرمان ملی» از موانع کم اثر بر سر راه انتخاب شهردار تهران:

شهردارراحتبهبهشتنميرود!

وزارت کشور به دلیل عدم تحصیالت مرتبط و نداشتن سابقه اجرایی ،شهرداری زاکانی را تایید میکند؟

آرمان ملی -نرگس کارخانهای :امروز آخرین روز
مسئولیت پیروز حناچی خواهد بود .بنابر گفته مهدی چمران
امروز نام شهردار منتخب تهران اعالم میشود .شهرداری
که انتخابش با حاشیههای بسیار همراه شد .حاشیههایی
که حتی تا خارج از شورای شهر نیز کشیده شده است .روز
چهارشنبه هفته گذشته برخی خبرگزاریها اعالم کردند
که از میان دو گزینه مازیارحسینی و علیرضا زاکانی ،بیشتر
رایها به سمت زاکانی بوده است؛ فردی بدون سابقه اجرایی
و تحصیالت مرتبط با شهرداری است که همین امر زمینهساز
ایجاد موانع قانونی بر سر راه شهردارشدن او میشود .اما
زاکانی رقیب پیشین رئیسجمهور که از رقابتهای انتخاباتی
به نفع سید ابراهیم رئیسی کنار رفت .بعدتر چمران اعالم کرد
این رایگیری غیررسمی بوده است .چمران تغییر رایها در
رایگیری اصلی را چندان محتمل نمیداند و رئیسجمهور
نیز به زاکانی تبریک گفت؛ اما همین رایگیری غیررسمی
هم چندان ساده تمام نشد و مکالمات میان مهدی چمران و
نرجس سلیمانی و استیصال آنها میان رایگیری شفاف و
مخفی از فشارهای پشت پرده خبر داد که این روزها چندان
هم پشت پرده نمانده است.
موانع و حمایتها
باوجود تمام گمانه زنی ها کسی مطمئن نیست فشار
از چه جریانی و به چه جهتی است .برخی از اصولگرایان

مخالفت شدید خود را با شهردارشدن زاکانی اعالم کردهاند
و حتی اتهاماتی را به زاکانی و افراد نزدیک به وی چون حداد
عادل وارد دانستهاند ،اما نرجس سلیمانی ،از اعضای اصلی
شورای شهر ،پس از انتشار آرا در فضای مجازی برخالف رای
منتشر شدهاش به نفع حسینی اظهار کرد که بدون هیچگونه
فشاری به آقای زاکانی رای داده است .وی همچنین بعدتر نیز
در بیانیهای هرگونه فشار و حتی اظهارنظر از سوی قالیباف
و حداد عادل را رد کرد .هرچند همین حاال هم انتقادات
بسیاری نسبت شیوه ریاست مرکز پژوهشهای مجلس از
سوی اصالحطلب و اصولگرا وارد شده است ،اما از طرف دیگر
شورای اصولگرایان قم گالیه خود را در بیانیهای به این صورت
عنوان کردهاند که برای زاکانی رای مردم قم ،نمایندگی آنها
در مجلس و مسئولیتها در مجلس اولویت ندارد .برخی حتی
به این موضوع قانونی اشاره کردند که رفتن زاکانی از مجلس
به شهرداری چندان هم آسان نیست و باید ابتدا استعفا و
رایگیری نسبت به استعفای وی در مجلس صورت گیرد.
باید کمک کنم
علیرضا زاکانی در نشست با جمعی از اساتید ،نخبگان و
فضالی حوزه علمیه قم اظــهار کــرد :در صــحبت با رئیس
مجلس و رئیسجمهور ،ایشان پیشنهاد ،وزارت رفاه ،وزارت
بهداشت و ریاست دفتر ریاستجمهوری را مطرح کردند و
من بین حضور در شهرداری تهران و حضور در کابینه نتیجه

گرفتم که در شرایط کنونی و افزایش نارضایتیهای مردم از
شهرداری تهران و نیاز تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی در
شهرداری پایتخت حاضر شوم .نماینده تندرو قم در مجلس
درخصوص نتیجه رایگیری شورای شهر گفت :تعدادی از
اعضای شورای شهر تهران برنامه عملیاتی خواستند و من و
تعدادی دیگر از افراد برنامه دادیم و پس از دفاع از برنامه،
خروجی تصمیم اعضای شورای شهر تهران این شد و پس
از جمع بندیها ،برنامه من برای مدیریت شهرداری تهران
انتخاب شد .وی افزود :در برنامه خود نیاز شهر تهران به
تحول فرهنگی و اجتماعی را طرح کردم و برنامهای برای
زندهکردن روح شهر با نگاه جدید به این کالنشهر را ارائه دادم.
زاکانی با بیان اینکه اراده من حضور در مرکز پژوهشهای
مجلس و نمایندگی مردم شریف قم است و مگر اینکه نیاز
به حضور در عرصهای باشد ،ادامه داد :پس از انتخابات از من
خواسته شد که شانه مسئولیت به کار اجرایی بدهم تا در
این مسئولیت در جهت رضایت حداکثری مردم از انقالب و
کاهش مشکالت کشور حرکت کنم .اگر زاکانی شهردار شود،
با توجه به درگیریهای مجلس در هفته آینده در خصوص
رای اعتماد به کابینه رئیسی و انتخاب وزیـران تـــا طی
شــدن مسیرطرح استعفا زاکانی و مراحل قانونی آن احتماال
پیروزحنــاچی در صــــورت رضایــت خــود او و شـورای
شهــر بــهعنوان سـرپرست در شهرداری میماند.

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی از دو هفته دیگر آغاز میشود؟

تقاضای توقف رسیدگی به طرح صیانت
امید مخالفان صیانت به رئیسجمهور است

آرمان ملی :یک روز با ذوق و شوق طرح
صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
را امضا میکنند ،اما وقتی با مخالفتهای
گسترده مواجه می شوند ،سعی دارند به
آرامی این طرح را کنار بگذارند .طرحی که
حتی سبب واکنش یک مرجع تقلید شد.
آیت ا ...جوادی آملی با انتشار یک مطلب
در شبکه اجتماعی توئیتر آورده است« :اگر
واقعا ما آدم درستی باشیم ،ترسی نداریم
که فضای مجازی چه چیزی را میخواهد
منتشر کند ».در ادامه این مطلب آمدهاست:
«اگر کسی چیزهای دروغی را منتشر کرد،
محاکمه بشود ،اما ما اگر با طهارت زندگی
کنیم ،از دنیای مجازی باکی نیست».
همچنین آیت ا ...جوادی آملی در دیدار
اخیر خود با رئیس قوه قضائیه بر دیدگاه

خود بر فضای مجازی تاکید و بیان داشتند:
«درباره فضای مجازی اگر واقعا آدمهای
صالحی باشیم و ترسی از اینکه چه چیزی
میخواهند منتشر کنند ،نداریم .ما وقتی
که درست باشیم حرف ما ،گفتار ما ،رفتار
ما ،مطابق باشد ،میخواهند چه چیزی را
منتشر میکنند؟ اگر یک سلسله چیزهای
خالف را منتشر کنند که آن راه دارد و
میشود از آنها جلوگیری کرد ،مثال اگر کسی
چیزهایی دروغی را منتشر کرد ،محاکمه
بشود بعد دیگران حسابش را میکنند ،اما
ما اگر با طهارت زندگی کنیم ،از دنیا مجازی
باکی نیست ».از سوی دیگر حامیان این
طرح جنجالی توانستند اصل هشتادوپنجی
شدن این طرح را به تصویب مجلس برسانند
و قرار است طی دو هفته آینده این طرح در

کمیسیون بررسی و به احتمال زیاد تصویب
و اجرایی شود .در این بین رئیس جمهور
جدید و هیچ یک از نزدیکان او در طول یک
ماه گذشته واکنشی رسمی به این طرح
نداشتهاند ،اما رئیسجمهور جدید میتواند
در توقف یا اصالح آن نقش ویژهای ایفا کند.
*مسکوت یا رای گیری؟
دیروز برخی نمایندگان مجلس از
مسکوت گذاشتن طرح صیانت از حقوق
کاربران مجازی سخن گفتند و جالبتر از
آنها هم برخی نمایندگان بودند که صحبت
به پایان رسیدگی به این طرح میکردند .در
ابتدا جلیل رحیمی جهانآبادی ،نماینده
تایباد در مطلبی در توئیتی نوشت« :طرح
صیانت فضای مجازی غیر کارشناسی و
چالش زاست ،براساس تبصره  ۲ماده ۱۶7

قانون آئین نامه داخلی ،درخواست توقف
رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن
را به صحن بر میگردانیم ،بدان امید که با
همراهی سایر نمایندگان محترم ،طرح را
مسکوت بگذاریم .اولویت کشور واکسن و
مساله معیشت است نه اینترنت ».نماینده
مردم خلخال و کوثر در مجلس یادآورشد:
«مجلس برای موضوعات مهمی مانند
آب خوزستان و پیامدها و مسائل ناشی
از آن جلسه غیرعلنی تشکیل می داد ،نه
اینستاگرام و تلگرام و غیره ».وی گفت:
«مجلس  ۲90نماینده دارد و این طرح و
اصل هشتادوپنجی شدن آن مورد قبول
اکثر نمایندگان نیست« .سیدغنی نظری
خانقاه اظهار کرد« :از  ۲90نفر نماینده
 ۱۲۱نفر به این طرح رای دادند .این نشان
میدهد  ۱۶9نماینده مجلس یا برای رای
دادن حضور نداشتند یا مخالف آن بودند .به
هر حال این موضوع طوری مدیریت شد تا
نتیجه مورد نظر یک جمع مشخص تامین
ادامه صفحه ۶
شود.... ».

علی احمدی استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت و گو با «آرمان ملی»:

کرونا اعتماد عمومی را به رسانهها بازگرداند

علی احمدی :گسترش اخبار جعلی «عفونت خبری» است که بهسرعت سرایت پیدا میکند

آرمان ملی -منیره چگینی :شیوع ویروس کرونا ،با همه
مضراتی که در بُعد اقتصادی و سیاسی برای جامعه بههمراه داشت،
برای رسانههای رسمی و مکتوب نقطه عطفی در جهت بازیابی اعتماد
عمومی بود .در شرایطی که از یک دهه پیش و با افزایش رسانههای
مجازی غیر رسمی و گسترش شبکههای اجتماعی ،مردم اخبار مورد
عالقه و بعضا دور از واقعیت را در این فضاها بهراحتی دریافت میکردند ،شبکههای اجتماعی
گوی سبقت را از رسانههای نوشتاری و مکتوب ربودند .این اتفاق زمانی رنگ و بوی جدی بهخود
میگرفت که سطح اعتمادی عمومی میان دولت و ملت ،روند افزایشی پیدا کرد و در شکاف
اعتماد عمومی این رسانههای رسمی و مکتوب بودند که قربانی این بیاعتمادی میشدند.
رسانههایی که حیاتشان به استقبال مردم و خرید از روی پیشخوان مطبوعاتی وابسته بود .اما
بروز و ظهور شایعه پراکنی در این رسانهها تا جایی برای مردم خوشایند بود که سالمتیشان
در خطر جدی قرار نمیگرفت و زمانی که پاندومی کرونا ،جهان را دچار شوک کرد ،گسترش
شایعه و اخبار جعلی برای جذب مخاطب هدف در این شبکههای غیر رسمی نیز بیشتر شد و
سبب گردید که مردم به سمت پیگیری اخبار از رسانههای رسمی و مکتوب تمایل بیشتری پیدا
کنند .این موضوع جنبه جهانی داشته و چندی پیش نیز نشریه گاردین در گزارشی عنوان کرد
که اعتماد مردم به مطبوعات در این دوران شیوع کرونا روند افزایشی داشته است.
گسترش شبکههای اجتماعی در فضای اخبار جعلی
در این رابطه یک عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
به «آرمان ملی» میگوید :سالهاست که روزنامه نگاری در ایران شرایط ویژهای پیدا کرده
و با توجه به افزایش شبکههای اجتماعی و دسترسی مردم به تولید و بازنشر خبر ،یک نوع
اختالل در اطالعرسانی بهوجود آمده است .گسترش شبکههای اجتماعی ،شرایط حرفهای
روزنامهنگاری را در وضعیتی قرار داده که مردم هر دو را با یک چشم میبینند؛ بدین معنا که
اگر خبر رسمی منتشر شود ،باز هم مردم به چشم آنچه که در شبکه مجازی و اجتماعی اتفاق
میافتند ،به آن نگاه می کنند .دکترعلی احمدی در ادامه میافزاید :علت این موضوع بیسر و
سامان بودن شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در در کل دنیا و بهتبع کشور ما است .برای
جلوگیری از این پدیده ،قوانین بازدارنده زیادی تدوین و به مرحله اجرا درآمد ،اما در نهایت
مدیران رسانههای بزرگ و دولتها به این نتیجه رسیدند که تا مردم سواد اطالعاتی و رسانهای
نداشته باشند ،دَر برروی همین پاشنه خواهد چرخید .وی معتقد است که روزنامه نگاری را
میتوان به دو دسته «روزنامهنگار با کیفیت» و «روزنامهنگاری ضعیف» تقسیم بندی کرد
و امروز ما با روزنامه نگاری ضعیف روبهرو هستیم ،و در ادامه میافزاید :یکی از علتهای آن
آلودگی شدید در محیط اطالعاتی و خبری است .منظور بنده از «آلودگی» ،اطالعات غلط
و گمراه کنندهای است که در اختیار مردم قرار میگیرد و بازنشر میشود و همین امر روی
خبرهای رسمی اثر خود را میگذارد و موجب میشود که روزنامه نگاری در معرض خطر جدی

قرار بگیرد اتفاقی که امروز در جامعه رسانهای ایران بارز است ،آسان بودن دسترسی مخاطبان
به شبکههای اجتماعی است .در جاهایی رسانههای معتبر ما کمتر و ضعیفتر کار میکنند،
مخاطب خبر منطبق و مورد تایید ذهن و عقیدهاش را در شبکههای اجتماعی مییاید و آن
را بازنشر و تایید میکند .این اطالعات غلط و گمراه کننده با عنوان «هرج و مرج خبری» یا
«اختالل اطالعاتی» نام برده میشود .نکته دیگر که در این مجال میتوان به آن اشاره کرد و از
آسیبهای روزنامهنگاران در عصر جدید نام برد ،اخالق در روزنامهنگاری است که این روزها
در جامعه رنگ باخته و کمرنگ شده است .روزنامه نگاری با کیفیت روزنامهنگاری اخالقمدار
است ،روزنامه نگاری که بهدلیل حمایت سیاسی از یک جریان ،نباید تن به هرکاری بدهد
و روزنامه نگار قلمش را در مسیر تعالی یک جریان سیاسی بچرخاند .ما در روزنامه نگاری از
عینی گرایی اسم میبریم و روزنامه گرایی مدافعهگر داریم که از یک جریان دفاع میکند.
دفاع کردن بههر قیمت ،اعتماد مردم را به رسانهها کمرنگ میکند .اگر بگوییم روزنامهنگار،
ارتباط گری است که باید در خدمت حقیقت باشد ،در جاهایی بهدلیل جانبداری سیاسی ،از
حقیقت دور خواهد شد .پس این تنها شبکههای اجتماعی و اخبار غلط و جعلی نیستند که
شان روزنامهنگاری را در جامعه ما پایین آوردهاند و موجب کاهش اعتماد مردم به رسانههای
رسمی شدهاند ،بلکه خود روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز دراین موضوع نقش دارند و گاهی
بهدلیل وابستگی به برخی موضوعات سیاسی یا ارتزاق مالی از این طریق ،روند حقیقت نگاری
آنها تحت الشعاع قرار میگیرد.
کرونا ،چشمان جامعه را باز کرد
وی در ادامه به آسیبهایی که شبکههای اجتماعی میتوانند به رسانهها بزنند ،اشاره
می کند و درجایی که بسیاری براین باورند که شبکه های اجتماعی برای ساقط کردن
روزنامهنگاری بهوجود آمدهاند تا اعتبار روزنامه نگاری را کم کنند ،میافزاید :این اتفاق زمانی
رخ میدهد که خبرنگاران در دام اخبار جعلی در فضای مجازی بیفتند .نمونههای این اتفاق
ناخوشایند در سالهای اخیر کم رخ نداده و چندین بار خبرگزاریهای رسمی ،خبرهای جعلی
شبکههای مجازی را برروی سایت خود منتشر کردهاند و این بزرگترین آسیب به یک رسانه
است .زمانیاین اتفاق رخ میدهد که خبرنگار در دام خبر جعلی افتاده باشد و اگر این خبر از
سوی آن خبرگزاری نیز برداشته شود ،بازهم مُهر تاییدی در مشکل انتخاب و تولید خبر در
آن رسانه رسمی است .اما شیوع کرونا که به باور بسیاری از کارشناسان ،نقطه شروعی برای
رسانههای رسمی و مکتوب بود .ویروسی که با همه مضراتش ،تا حدودی حس اعتماد مردم
به رسانههای رسمی را افزایش داد .افزایش انتشار اخبار جعلی در دوران پاندومی کرونا ،باعث
شد که مردم بیشتر به رسانههای رسمی روی بیاورند ،این اتفاق در اکثر کشورهای دنیا رخ داد
و مردم برای پیگیری اخباری که به سالمتیشان مربوط به بود ،کمتر به شبکه های اجتماعی
اعتماد کردند .اخباری که می توان به آن عنوان «عفونت خبری» داد و مانند ویروس بهسرعت
سرایت میکند و در جاهایی موجب عفونت میشود.

رئیس قوه قضــــاییه بطور سرزده
از بخش های مختلف زندان اوین به
ویژه هر سه بند امنیتی آن (بندهای
دو الف  )۲4۱ - ۲09 -بازدید کرد و با
برخی متهمان بازداشت موقت به صورت
چهره به چهره به گفت وگو پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژه ای روز جمعه با حضور در
زندان اوین به مدت چند ساعت از بندهای
امنیتی و بازداشت موقت این زندان بازدید
کرد .وی در مدت حضور خود در زندان
اوین ،عمدتاً با «متهمین بازداشت شده
تحت قرار تامین» به صورت چهره به
چهره دیدار و گفت و گو کرد .محسنی
اژهای به هنگام حضور در بندهای امنیتی
زندان اوین ،تعداد روزهای بازداشتی
متهمان را از آنها جویا و در همین زمینه
خواستار ارائه توضیحات الزم از سوی
مقامات قضایی و ضابطان شد .وی در
گفت وگوی چهره به چهره با متهمین از
نوع اتهام ،مدت بازداشت موقت و شرایط
بهداشتی و غذایی زندان سوال کرد .در
جریان این بازدید تعدادی از متهمین
تقاضا کردند به تنهایی با رئیس قوه
قضاییه گفت وگو کنند که قاضیالقضات
در خلوت با آنها به گفت وگو نشست.

گاهی سخنگو بودم
گاهی سخننگو

سخنگوی ســابق شورای نگهبــان
گفت :بنـــده در نشســتهای خبری
شورای نگهبان هم سخنگو بودم و هم
سخن نگو .بنده در برخی موضوعات که
باید نظر شورا اعالم می شد ،صحبت
کردم و در برخی موضوعات صحبت
نمیکردم .عباسعلی کدخدایی گفت:
امروز قرار است سخنگوی جدید
شورای نگهبان صحبت کند و قاعدتا
مــن نبــاید در خــدمت شما صحبت
مـیکردم اما با اصرار دوستان خدمت
رسیدم و عرض سالم و ادبی داشته
باشم و همچنین عرض خداحافظی.
به گزارش مهر ،وی در ادامه از همه
خبرنگاران طلب حاللیت کرد و گفت:
اگر جسارتی از طرف من شده ،غیرعمد
بوده است و اگر کوتاهی ای داشتم
نسبت به قصور و تقصیرهایم طلب
حاللیت میکنم .طحان نظیف از بنده
شایستهتر است .خوشحالم وی را در
این سمـــت میبینم .طحان نظیف در
طول دو سال گذشته در حوزه رسانهای
به من کمک کرد .از دوستانم در اداره
کل قوانین تشکر میکنم .مصوباتی که
بنده در چند دقیقه بیــان مـــیکردم
در این اداره تهیه میشد.

درخواست شده تا برای رفع
فیلتر یوتیوب مکاتبه کنم

رئیس دانشگاه تهران گفت :دانشگاه
آمــاده اســت تـا نظریه تخصصــی
خــود را در خـصوص اینترنت و فضای
مجازی در اختیار مسئوالن قرار بدهد؛
در حالی که حــداقل من در دانشگاه
تهران نامــهای در ایــن زمینه دریافت
نکردم .با این وجــود آمـــادگی خود را
برای ورود به این موضوع اعالم میکنم.
محمود نیلیاحمدآبادی گفت :در حال
حاضر مثال شبکه اجتماعی یوتیوب
فیلتر است ایــن درحالی است که این
شبکه اجتــماعی یک ذخیره علمی
بسیار ارزشمندی اسـت که بسیاری
از اساتید دنیا فیلمهای آموزشی خود
را در این شبکه قرار مــیدهند .از من
در دانشــگاه درخواست شده است که
برای رفع فیلتر یوتیوب مکاتبه کنم اما
من صالح ندیدم به خاطر یک شبکه
اجتماعی نامه ای بنویســــم  .امروز
در تولید محتوا در دنیا مشارکت داریم
وقتی ما در حوزههای اقتصادی تحریم
میشویم بــــسیاری تصور مـــیکند
که فقط در واردات با مشکل مــواجه
میشویــم این در حالــی است که در
صادرات نیز این مشکل ایجاد میشود.

اخـــبارکوتاه

پیام رهبر انقالب به مدالآوران
کشورمان در المپیک توکیو
با پایان کار کاروان وزرشی ایران در المپیک
 ۲0۲0توکیو ،حضرت آیت ا ...خامنه ای در
پیامی از مدالآوران کشورمان تشکر کردند .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به
این شرح است« :بسمه تعالی -از مدالآوران
المپیــک کــه بـــا تالش خود مـــلت ایران
را خوشحال کردند ،تشکر میکنم.
سیّدعلی خامنهای ١۶مرداد ١۴۰۰

زمان اعالم وزرای پیشنهادی
فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
به احتمال بسیار زیاد در نشست علنی امروز
مجلس اعالم وصول میشود .فهرست وزرای
پیشنهادی دولت سیزدهم به احتمال بسیار
زیاد در نشست علنی امروز مجلس اعالم
وصول می شود .به گزارش صداوسیما ،یکی
از نمایندگان نزدیک به دولت تصریح کرد:
قرار است دولت لیست وزرای پیشنهادی را به
مجلس بفرستد و امروز فهرست کابینه طبق
آییننامه داخلی مجلس توسط رئیسمجلس
اعالم وصول شود .وی افزود :تاکنون خبری از
دولت مبنی بر لغو این وعده به دست ما نرسیده
است ،اما طبق آییننامه دولت دو هفته برای
ارائه فهرست وزرا به مجلس فرصت دارد.

حناچی فعال شهردار است
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :پیروز
حناچی تا زمانی که شهردار جدید پایتخت
بهطور رسمی انتخاب و انتصاب شود ،مسئولیت
اداره این کالنشهر را برعهده دارد .مهدی چمران
در حاشیه آیین «عطر سیب» افزود :در نخستین
جلسه اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار
تهران اقدام های الزم صورت می گیرد .وی
یادآورشد :تا زمان رسمیت یافتن تمامی این
اقدامات ،حناچی بهعنوان شهردار تهران به کار
خود ادامه میدهد .چمران اظهار داشت :شهردار
جدید مشخص است و در جلسه نخست و علنی
شورای شهر به طور رسمی انتخاب و معرفی
می شود .مراسم تحلیف اعضای شورای ششم
 ۱4مرداد برگزار و در آن چمران بهعنوان رئیس
این شورا انتخاب شد .در مراسم عطر سیب،
پنج پرچم امام حسین(ع) با حضور شهردار
پایتخت و رئیس شورای شهر تهران در میدان
امام حسین(ع) برپا شد.

پاسخ به بیانیه وزرای خارجه گروه 7

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای گروه7
اظهار داشت :بیانیه بی اساس وزرای خارجه
گروه 7و نماینده عالی سیاسی خارجی اتحادیه
اروپا را که طی آن اتهامات بیاساسی را متوجه
ایران کرده است ،به شدت محکوم می کنیم.
سعید خطیب زاده افزود :قابل توجه است که
این حادثه تنها چند روز قبل از مراسم تحلیف
رئیسجمهور جدید ایران که جلوهای از انتقال
دموکراتیک قدرت در ایران است ،سناریوسازی
شده است .خطیب زاده در ادامه خاطر نشان
کرد :اینگونه سناریوسازیهای بیپایه که غالبا
رژیم صهیونیستی در پشت آن قرار دارد ،با هدف
مشوه ساختن فضا طراحی می شود و متاسفانه
مشتریانی را که بالفاصله آماده نتیجه گیریهای
غیرواقعی و نابخردانه هستند را نیز به همراه دارد.
در واقع برای اهل فن و آشنایان به تاریخ این
منطقه ،طراحی چنین توطئه هایی در مقاطع
مختلف از سوی رژیم صهیونیستی تازگی ندارد.

سخن روز

سرانجام برجام در دولت رئیسی؟

ادامه از صفحـــه اول| از طــــرفی
آمدن نماینده اتحادیه اروپا به ایران از چند
جهت قابل بررسی است .نخست اینکه خیلی
اهمیتی ندارد ،دوم اینکه ایران هم خیلی روی
این موضوع مانوری نداد ولی اتحادیه اروپا
نمی خواهد همه پنجره ها را به سمت ایران
ببندد و سعی دارد ایران را به نحوی راضی کند
تا تن به برجام و خواستههای آمریکا بدهد و
البته بستگی به ایران دارد که آقای رئیسی هم
در سخنرانی مراسم تحلیف خود گفتند که ما
آماده ایم تا دست همسایگانمان به خصوص
کشورهای عرب را به گرمی بفشاریم و البته
بالفاصله اشاره کردند که ما از حق کشورهای
مظلوم دنیا از جمله یمن حمایت می کنیم.
البته بدون حلشدن مشکل یمن امکان ندارد
که با شیخ نشین ها تحت رهبری عربستان
سعودی مشکل مان را حل کنیم .از اینکه
حاضریم مذاکره کنیم ،سخن گفتند اما شرایط
آمریکا با زمان آقای روحانی فرق نکرده است؛
بنابراین باید نوع نگاهمان را نسبت به منطقه و
جهان تغییردهیم .درحقیقت این تحلیل که
میخواهند دسته گل برجام را به گردن آقای
روحانی نیندازند و قصد انداختن آن به گردن
آقای رئیسی را دارند ،قابل پیش بینی بوده
و واقعیت این است که هیچ اتفاقی نیفتاده؛
چراکه درسیاستهای عمده خارجی تصمیم
گیرنده رهبری هستند .ضمن اینکه تا ما
مشکلمان با برجـــام حل نشود ،امکان ندارد
که بر همه مشــکالت داخلیمان فائق آییم.
به صرف یکدست شــــدن قدرت در نظام،
مشکلی حل نخواهد شــد ،زیرا از احتیاج به
سرمایهگذاری خارجی داریم.

گــــزارش

«آرمان ملی» آخرین وضعیت تحوالت افغانستان
گزارش میکند:

انتقامبهوقتطالبان

جوی خون و سیل آوارگان از غرب افغانستان
زرنج ،مرکز نیمروز سقوط کرد و لشکرگاه،
مرکز هلمند در خطر سقوط

آرمان ملی -نرگــــس کارخانهای :برخــی
والیتهــای شمــالی افغانستان صــدایی از گلوله
نمی شنــوند؛ طالبان با تمرکز بر مناطق مرکزی،
جنوبی و غــربی مشــغول فتح شهرها و بـهخصوص
مراکز والیتهاســت .طـــالبان که پیشتر موفق به
تصرف مراکز استانها نشده بود ،اما حاال با تمرکز بر
این مراکز ،از لشکرگاه مرکز هلمند هم هنوز دست
نکشیده است .چند روز پیش ارتش و دولت مرکزی
اعالم کرده بود طالبان در لشکرگاه دفع شده ،اما حاال
این شهر نزدیک به سقوط است و زرنج مرکز نیمروز
از روز جمعه سقوط کرده است .طالبان همچنین
در هرات مشغول درگیریهای شدیدی است .با باال
گرفتن این درگیریها برخی از مردم افغان در تالش
برای حفظ جان مردم و کشور از دست جنگ و طالبان
هستند .از همین رو برخی با ترک افغانستان نه تنها
از شهرها و والیت های جنوبی و غربی ،که از دیگر
شهرهای استانها نیز سیل آوارگان جنگی در حال
وارد شدن به ایران و برخی دیگر از کشورهای همسایه
هستند و برخی دیگر با تالش برای اطالع رسانی و
داغکردن هشتگها ،سعی دارند موجب ورود نهادهای
بینالمللی و کشورهای همسایه برای مداخله و کمک
به افغانستان شوند.
فرار مردم و نظامیان
حدود نیمی از شهرهای افغانستان تحت تصرف
طالبان است؛ اما خود طالبان ادعا کرده است که بیش از
90درصد خاک افغانستان را در دست دارد .در میان این
شهرها ،مراکز والیتها از اهمیت بسیاری برخوردارند
که طالبان هم تعهد کرده بود قصد تصرف آنها را ندارد.
برخی از این مراکز مانند لشکرگاه موقعیت استراتژیک
دارند .با تصرف زرنج و نزدیکشدن لشکرگاه به سقوط،
سیل آوارگان به سمت کشورهای همسایه روان شده
است که برای حفظ جان خود به قاچاقچیان مرزی پناه
بردهاند .این شرایط تنها برای ایران نیست ،بلکه در
مرز تاجیکستان نیز شاهد خروج جنگزدگان افغان
از کشور هستیم .معاون رئیس کمیته فوریت های
تاجیکستان ،این کشور را آماده پذیرش ۱00هزار
جنگزده افغان اعالم کرده است .در ایران همچنین
کمپهایی در مرز برای این آوارگان فراهم شده است،
اما برخی در این کمپ ها نمی مانند .مقصد برخی
از آنها ترکیه یا تهران است و سوار بر خودروهایی
میشوند که بیشتر از حالت عادی افغانها را داخل
خودروی خود سوار میکنند ،به شهرهای ایران میبرند
یا به سمت مرکز و شمال غرب ایران حرکت میکنند.
به گفته یکی از افراد محلی این مردم جنگزده برای
حفظ جان خود افغانستان را ترک میکنند .جانشان؛
که اگر در خالل جنگ گرفته نشود ،پس از جنگ
توسط طالبان ممکن است ستانده شود .همین حاال در
کوچه و خیابانهای شهرها بدن بیجان افرادی دیده
میشود که حتی کسی نمیداند از مردم عادی هستند
یا طالبان .از طرفی طالبان پیش از این خبر داده بود که
با دستگیری افراد دولت مرکزی و نظامیان ارتش آنها
را زنده نخواهد گذاشت و حال خبر رسیده طالبان به
نظامیانی که دستگیر شدهاند ،آسیب جسمانی جدی
وارد کرده است .از اینرو در میان سیل افغانها نیروهای
نظامی افغان نیز دیده میشوند که با تصرف شهرها
دیگر امیدی به مقابله و زنده ماندن ندارند؛ اما مردم
عادی همین حاال هم در برخی شهرهای درگیر جنگ
با قطعی آب و برق داخل خانههای خود حبس هستند.
برای این مردم تنها خطر طالبان نیست؛ حمالت هوایی
نیروهای آمریکایی نیز سبب کشته شدن برخی از
غیرنظامیان شده است؛ چراکه جنگ به داخل کوچهها
و خیابانهای شهرهای مختلف نیز کشیده شده است.
ردخون در «سراسر» افغانستان
در روزهای اخیر کشورهای مختلف به مردم خود
در افغانستان اعالم کرده بودند که هرچه سریعتر از این
کشور خارج شوند و به هیچیک از شهرهای این کشور
نیز پرواز نکنند؛ چراکه طالبان عالوه بر درگیریهای
شدید در برخی شهرهای مرکزی و جنوبی در کابل و
دیگر شهرهای نیز دست روی دست نگذاشته است.
روز جمعه دواخان مینه پال ،رئیس مرکز اطالعات
و رسانههای افغانستان توسط طالبان ترور شد .وی
پیش تر سخنگوی دولت اشرف غنی بود .همچنین
چند روز پیش عبدا ...عاطفی ،شاعر و مورخ افغان،
توسط طالبان در خانهاش کشته شد و محمد خاشه
کمدین معروف افغان در قندهار و بهگفته پلیس بلخ در
این والیت به دست طالبان تیرباران شده است .بدیهی
است که شنیدن چنین اخباری تاثیر بسیار بدی حتی
بر افغانهایی خواهد گذاشت که بهطور کامل در جبهه
مقابل طالبان نبودهاند؛ چه رسد به آنهایی که جزو
اقوامی مانند هزارهها هستند که پیوسته در جنگ با
طالبان تهدید شدهاند که به هیچوجه جان سالم بهدر
نخواهند برد و همچنین مردمی که از به حکومت
رسیدن طالبان وحشت دارند .همه این موارد به این
معناست که کشورهای همسایه با خیل بسیار عظیمی
از مهاجران افغان مواجه خواهد بود.
مشکالت دیگر
روان شدن سیل آوارگان تنها مشکل برای
همسایگان نیست .با بسته شدن گمرک میلک،
کامیونها و محمولههای تجاری بازگردانده شدند و
باید تا اطالع ثانوی از ارسال هرگونه کاالی صادراتی و
ترانزیتی خودداری کنند .از سوی دیگر به گفته یکی از
کارشناسان مسائل افغانستان ،طالبان دارای دو جریان
است؛ یکی جریان کویته که بهدنبال ایجاد مشکل در
روابط خود با ایران نیست .اما دیگری جریان شبکه
حقانی است که با داعش متحد شده و انگیزه الزم برای
ایجاد مشکل برای ایران را دارد .طالبان میگوید که
میخواهد با ایران ،چین و روسیه رابطه برقرار کند .اما
بعید نیست که بخشی از توافق دوحه در ارتباط با داعش
و گروههای قومی باشد تا در آنجا فعال شوند ،اما نه علیه
آمریکا بلکه روسیه ،چین و ایران .از طرف دیگر هلمند
تامینکننده 9۵درصد تریاک در دنیاست و ایران یکی
از مسیرهای ترانزیت آن .اطمینانی از وفادارماندن
طالبان به ایران و تعهداتش وجود ندارد به همین جهت
کنترل مرزها برای ایران با از بین رفتن ثبات در این
والیتهای مهم و مرزی به چالشی بزرگ تبدیل خواهد
شد؛ بنابراین با کشیدهشدن خاک افغانستان به خون و
گلوله مردمی در شعاع بسیار فراتر از مرزهای افغانستان
درگیر مشکالت خواهند شد و میتوان گفت حقیقتا
سیاست های آمریکا و دیگر کشورها در افغانستان،
بالیی برای جان این قسمت از خاورمیانه شده است.
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علی الریجانیُ :مه ِر محرمانه نامه عدم احراز صالحیت بنده را بردارید

چالش يک شورا
با دو برادر
بر سر صالحيت!

برادران الریجانی کوتاهبیا نیستند
صادق الریجانی اعتبارنامه آیتا ...رئیسی را امضا نکرد

آرمان ملی – مطهره شفیعی :دو برادر
هستند؛ دو برادری که از اواسط بهار امسال
نام شان بیش از همیشه به گوش می رسید
به ویژه در زمان بررسی صالحیت کاندیداهای
ریاست جمهوری .علی الریجانی کاندیدا بود
و صادق آملی الریجانی عضو شورای نگهبان!
صادق از عدم احراز صالحیت برادرش دلخور بود
و هست .علـــی هـــم که تا به امـروز درصدد
انتشار علنی دالیــل ردصالحیت خودش است.
میزان گالیهمندی دو برادر به اندازهای است که
از حضور در مراســم تحریف آیت ا ...رئیسی
خودداری کردند .
تداوم چالش علنی یا خصوصی یک نامه
ظاهرا قرار نیست این دلخوری و مشکل
به زودی حل شود ،چنانکه دیروز برگه دیگری
به پرونده چالش میان علی الریجانی و شورای
نگهبان افزوده شد .روز گذشته سخنگوی
شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دلیل عدم
احراز صالحیت علی الریجانی گفت« :آنچه در
بررسی صالحیت افراد وجود داشته در اختیار
خود افراد قرار میدهیم ،اینکه مبنای عدم احراز
چه بوده ،بهدلیل مخفی بودن آرا معلوم نیست.
«طحان نظیف» درباره درخواست علی الریجانی
برای شفاف سازی دالیل رد صالحیتش نیز
گفت« :مواردی را که آقای الریجانی درخواست
دادند ،به ایشان منعکس شده است ».همین
پاسخ کافی بود تا علی الریجانی در نامه ای به
شورای نگهبان تصریح کند « :شورای محترم
نگهبان؛ با سالم؛ احتراما سخنگوی محترم آن

شورا اعالم فرمودند دالیل عدم احراز اینجانب را
اعالم نمودهاید .متأسفانه نامهای که اخیرا برای
اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که
از طریق اینجانب بهدلیل محرمانگی قانونا قابل
انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه
نامه را حذف نمایید تا بتوانم نامه شورا را برای
اطالع عموم علنی نمایم .بنده خدا؛ علی الریجانی
 ۱۶مرداد ماه »
نامههایی از  ۲۲خرداد تا دیروز!
باید توجه داشت آیتا ...رئیسی بر ســـر کـــار
آمــد و پرونده انتخابات  ۱400بسته شد ،اما هنوز
ظاهرا تمایلی ندارند پرونده علی الریجانی با ارائه
پاسخ صریح به او بسته شود .علی الریجانی دبیر
شورای امنیت ملی ۱۲ ،سال رئیس مجلس ،رئیس
سازمان صداوسیما بوده و در همه سالهای پس
از انقالب در مناصب با اهمیت حضور داشته است
پس پربیراه است اگر ادعا شود با تکرار اعالم دالیل
ردصالحیتش درصدد تضعیف نهادهای مختلف
است .علیالریجانی از  ۲۲خرداد تا دیروز بارها
خواستار اعالم علنی دالیل ردصالحیتش شده،
اما ظاهرا تصمیمی برای تحقق خواست او وجود
ندارد .الریجانی مطمئن است که دلیل مهمی برای
ردصالحیت او پس از سالها جلوس بر مناصب
مهم وجود ندارد ،اما تا مدتها دلیل ردصالحیتش
را نمیدانست۲۲ .خرداد صبر او تمام شد و بیانیه
مهمش خطاب به شوراینگهبان درباره عدم احراز
صالحیتش منتشر شد .در این بیانیه آمده بود:
«با تبریک سالروز بزرگداشت حضرت معصومه
(سالم ا ...علیها) و گرامی داشت روز دختر؛ از

شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و
خدا باتوجه به اثبات کذببودن گزارشهای داده
شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانوادهام در
جریان بررسی احراز صالحیت نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری ،تمامی دالیل عدم احراز
صالحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی
بهصورت رسمی و عمومی اعالم فرمایید .حداقل
به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم
انقالب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید».
همان روز سخنگوی شورای نگهبان گفت برای
اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار عمومی
دالئل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری
حکمی پیشبینی نشده است .الریجانی اما قانع
نشد و این توئیت را منتشر کرد« :مطابق دستور
حاکمیتی رهبر انقالب در پی ابالغ سیاستهای
کلی انتخابات در سال  9۵و پیرو بند ،۱۱ -۲
شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست
داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری درخصوص
دالیل ردصالحیت به آنان به صورت مکتوب
دالیل خود را ارائه نمایند ».باز هم الریجانی روز
سهشنبه  ۲۵خردادماه ،در صفحه توئیترش خطاب
به علیرضا اعرافی ،عضو شورای نگهبان نوشت
که باوجود تقاضای مکرر و کتبی ،این نهاد هیچ
پاسخی در زمینه دالیل احراز نشدن صالحیتش
ارائه نکرده است .این واکنش الریجانی به آن بخش
از سخنان اعرافی است که گفته بود «دالیل عدم
احراز صالحیت کاندیداهای ریاستجمهوری به
آنان به روشنی اعالم میشود ،اما اعالم عمومی
این مساله جای کار بیشتری دارد».

«آرمان ملی» از سرنوشت سیاسی هفتمین رئیس جمهور گزارش میکند:

روحانی؛اززیستقدرتتازیستدرجامعه
دوره پسا رئیسجمهوری روحانی چگونه خواهد گذشت؟

آرمان ملی -حمید شجاعی :هفت رئیسجمهور تاکنون مدیریت
اجرایی کشور را در مقاطع مختلف برعهده داشتهاند که آینده سیاسی
هرکدام بهنحوی رقم خورده است؛ بنیصدر از سوی مجلس عزل و کنار
گذاشته شد ،محمدعلی رجایی ترور و به شهادت رسید ،آیتا ...خامنهای
به رهبری نظام رسیدند ،مرحوم آیتا ...هاشمی به ریاست مجمع تشخیص
رسید ،سیدمحمد خاتمی از بنیاد باران سر در آورد و محمود احمدینژاد
نیز به عضویت مجمع تشخیص درآمد .حال به دوران پسا روحانی
رسیدهایم و صحبت از آینده سیاسی وی در میان است .آیندهای که
برخی به جهت در قدرتبودگی روحانی آن را در نهادی دیگر غیر از
ریاستجمهوری میبینند و عدهای نیز بهواسطه تحوالت سیاسی کشور
آن را بیرون از قدرت جستوجو میکنند .رئیسجمهور پیشین خود گفته
به کار فرهنگی خواهد پرداخت ،اما باید دید مجموعه نظام چه تصمیمی
برای استفاده از روحانی خواهد داشت.
آینده شیخ دیپلمات
آینده کارکردی و سیاسی روسایجمهور از گذشته تاکنون به دو صورت
رقم خورده است؛ یا به هر نحوی از قدرت فاصله گرفتهاند یا اینکه امتداد
فعالیتهای خود را در قدرت ،اما در جایی جدای از ریاستجمهوری پی
گرفتهاند .شاهد مثال این دو نوع رویکرد را میتوان نخست ،در آینده
رویکردی و عملکردی سیدمحمد خاتمی دید که از قدرت کناره
گرفت و به فعالیت در بنیاد باران و تاثیر در صحن اجتماعی
جامعه مشغول بکار شد و در رویکرد دوم نیز در اغلب
روسای جمهور که پس از دوران مسئولیت خود با حضور
در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت در قدرت خود را
البته با حوزه نفوذ کمتر ادامه دادند .این در حالی است
که اگر نگاهی به نوع نگاه روسایجمهور به قدرت و
مردم داشته باشیم ،متوجه میشویم که رویکرد
اغلب روسای جمهور به جامعه و مردم صرفا به
پلی برای قدرت گرفتن آنها بوده و از قدرت
برای پیش بردن اهداف از پیش تعیین شده
خود در حوزههای مختلف بهره بردهاند و در این

رئیسی به یک توافق
حداکثری در داخل کشور
نیاز دارد
یک فعال سیاسی اصالحطلب در رابطه با سنگاندازی برخی
طرح بر سر راه دولت ها گفت :به نظر می رسد آقای رئیسی
اگر بخواهد وارد بحثی جدی برای عبور از موانع شود و سد
پیشروی ملت به نام تحریمها را رفع کند ،هیچ راهی جز برجام
ندارد و باید بتواند با زبانی که مناسب حال بینالمللی است از
حقوق مردم ایران دفاع کند تا بتواند از رنج ،سختی ،فالکت و
نخوتی که بهواسطه تحریمها سهم مردم ایران شده ،جلوگیری
کند .محمدجواد حقشناس اظهار داشت :رئیسی برای اینکه
بتواند به رویکردی کارآمد برسد ابتدا به یک توافق و هماهنگی
حداکثری در داخل کشور نیاز دارد .در این مرحله آقای رئیسی
باید به کشورهای غربی بگوید که رسیدن به توافق ،نیازمند
توافق در سطح کالنتری است که آقای روحانی و نمایندگان
وزارت خارجه نمیتوانستند بهتنهایی آن را نمایندگی کنند.
وی افزود :در این مرحله آقای رئیسی باید بتواند مساله را حل
کند و با اختیار تام و بدون وجود موانع این موقعیت را رفع کند.

میان عمل به وعدهها و مطالبات مردم کمتر از آنچه که بهنظر میرسیده
تحقق پیدا کرده است .هر چند که این مساله در دوره روسای جمهور
مختلف کمرنگ و پررنگتر شده؛ چنانکه در دولت مرحوم آیتا ...هاشمی
رفسنجانی،؛ محمود احمدینژاد و حسن روحانی بهدلیل برخی نارضایتیها
این مساله کمرنگتر بوده و در دولت سیدمحمد خاتمی به علت اهمیت
دادن بیشتر به مردم این مساله پررنگتر دیده شده است .این در حالی است
که امروز در دوران پساروحانی قرارداریم و تا کنون بسیاری از سیاسیون
و صاحبنظران نسبت به اینکه شیخ دیپلمات آینده عملکردی خود را در
کجا سپری خواهد کرد به اظهار نظر پرداختهاند .آنچه مسلم است چندین
سناریو برای آینده حسن روحانی تاکنون مطرح شده است؛ حضور در
مجمع تشخیص مصلحت نظام به سنت مالوف روسایجمهور ،احتمال
کار سیاسی و حزبی و در نهایت همانطور که خود گفته کار فرهنگی و علمی
گزینههایی است که پیشروی روحانی قرار دارد .هر چند که به نگاه محمد
عطریانفر فعال سیاسی اصالحطلب روحانی این قابلیت را دارد که بنا به
احراز صالحیت و قابلیتهای منحصربهفردش در قیاس با اعضای فعلی
مجمع ،ریاست این نهاد انقالبی را برعهده گیرد .حال اینکه خود روحانی
به کجا خواهد رفت تا اینکه مجموعه نظام او را در کجا قرار خواهد داد؛ دو
نکته مجزا و البته مهم و قابل تامل بهحساب میآیند .قدر مسلم روحانی
ظرفیتی است که می توان از او در صحنه نظام بین الملل استفاده
مطلوبی کرد؛ مثل محمدجواد ظریف که هر کشوری آرزوی داشتن
چهرهای با کاراکتر او را دارد؛ لذا از ظرفیت روحانی نیز میتوان در
قامت فرستاده ویژه ایران در مسائل بینالمللی بهره برد .چندی
پیش بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در این خصوص گفته
بود« :من نصیحتی به دو رئیسجمهور قبلی کردم که به آن
عمل نکردند؛ به خاتمی گفتم هیچ کشوری کسی که
دو دوره رئیسجمهور بوده است را دور نمیاندازد،
پس شما طوری عمل کنید که ولیفقیه بتواند
از شما استفاده کند .به احمدینژاد هم همین
را گفتم .به او گفتم اگر رهبری کسی را
بهعنوان نماینده به فلسطین بفرستد ،شما را

نسخه شفابخش برجام؛
همان نسخه
آیتا ..هاشمی است
یک فعال سیاسی اصالحطلب اظهار داشت :اصالحطلبان باید
بهعنوان یک ظرفیت خود را حفظ کنند .من نمیدانم آقای رئیسی از
دولتمردان اصالحطلب مشورت گرفته است یا خیر؟ بههر حال تجربه،
نژاد و جناح سیاسی نمیشناسد .اصالحطلبان باید برای در اختیار
گذاشتن تجارب سیاسی خود به دولت ،اعالم آمادگی کنند .غالمعلی
رجایی گفت :اصالحطلبان باید تجارب خود از اداره شهر تهران در
اختیار شورای شهر جدید و شهردار جدید قرار بدهند .شهردار جدید
تجربه و تخصص الزم را ندارد .وی تاکید کرد :اصالحطلبی امروز
بیشتر یک جریان نخبگانی سیاسی است تا جریانی مردمی و کسانی
که به سبد رای آنها میل میکنند ،آرا خاکستری است که چندان
سیاسی نیستند و معموال در تقابل با مردم به جناحی مایل شده و رای
میدهند .وی با اشاره به طرح صیانت تصریح کرد :رئیسی در روزهای
اول با چند چالش روبهرو میشود که یکی همین مصوبه مجلس است.
نسخه آقای هاشمی برای برجام کماکان نسخه شفابخش ماست و
باید مصوبه مجلس توسط خود مجلس اصالح شود.

صادق الریجانی هم خبرساز است
آیتا ...صادق الریجانی هم این روزها خبرساز
شد که دلیلش عدم امضای اعتبارنامه آیت ا...
رئیسی بهعنوان رئیسجمهور است .دیروز هادی
طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان در
پاسخ به سوالی درخصوص امضانشدن اعتبارنامه
رئیسجمهور توسط آیتا ...آملی الریجانی گفت :بر
اساس قانون خدشهای در اعتبارنامه پیش نخواهد
آمد .اعتبارنامه در آخرین جلسه شورای نگهبان
پیش از مراسم تنفیذ امضا شد و طبیعتا اعضای
حاضر آن را امضا کردند .دلخوری صادق الریجانی
هم مربوط به زمان بررسی صالحیت هاست که
در رشته توئیتی در اعتراض به تصمیم شورای
نگهبان در انتخابات  ۱400نوشت« :از نخستین
حضور اینجانب در شوراینگهبان در سال ،۱۳80
قریب به بیست سال میگذرد .در تمام این مدت،
از شورای نگهبان دفاع کردهام ،حتی در سالهایی
که در قوه قضائیه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات
شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافتهام؛ چه در
تأیید صالحیتها و چه در عدم احراز صالحیتها.
سبب این نابسامانیها تا حد زیادی ،دخالتهای
فزاینده دستگاههای امنیتی از طریق گزارشهای
خالف واقع ،در تصمیمسازی برای شورای نگهبان
است؛ بهویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارشهای
محققانه به شورا ارائه کند ،خود عامدانه چیزی بر
آن بیفزاید! چنان که از وزارت اطالعات با قاطعیت
تمام مطلبی نقل میکنند ،حال آنکه با پرسش از
معاونت مربوطه در وزارت اطالعات به صراحت این
مطلب تکذیب میشود .گالیه بنده از سر دغدغهای
است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان.
این فقیر وقتی با چنین وضعیتی مواجه شدم
و استدالل هایم را بی تأثیر یافتم ،این کالم حق
متعال را بر همکاران عزیزم در شورا تالوت کردم:
«یاایهاالذین آمنوا اتقوا ا ...و لتنظر نفس ما قدمت
لغد و اتقوا ا ...ان ا ...خبیر بما تعملون» .در میانه این
زمانه غریب و رفتارهای عجیب به خدا پناه میبریم
و به محضر او عرضه میداریم :اعوذ بک مما استعاذ
منه عبادک المخلصون ».پس از آن عباسعلی
کدخدایی ،سخنگوی وقت شورای نگهبان درباره
اینکه آقای آملی الریجانی به عنوان یک عضو از
اعضای شورای نگهبان ،صحبت هایی را درمورد
دخالت نهادهای دیگر در این شورا داشتهاند .آیا
شما تایید میکنید؟ گفت :درمورد صحبتهای
آقای آملیالریجانی ،بنده صحبتهایی با ایشان
داشتهام و نکاتی را متذکر شدم.

میفرستد و اگر بخواهد نمایندهای به اروپا بفرستد ،خاتمی را میفرستد.
ولی طوری عمل کردند که نه رهبری توانست از آنها استفاده کند و نه در
بین مردم االن موقعیتی دارند ».وی در مورد روحانی نیز بیان کرده بود:
«آقای روحانی نیز اگر به گونهای عمل کند که در خدمت نظام باشد ،از او
استفاده میشود ».حال باید دید روحانی در دوران پساروحانی در کجای
حاکمیت قرار خواهد داشت.
پایان زیست قدرت روحانی؟
نگاهی به کارنامه عملکردی بسیاری از مقامات ،شخصیت ها و
سیاسیون که حداقل زمانی در پست و مقامی مشغول فعالیت بودند،
این نگرش را به دست میدهد که برخی از این مدیران و شخصیت ها
با قدرت عجین بوده یا به عبارتی«زیست قدرت» داشتهاند و عملکرد
عدهای نیز اساسا تقارنی با این زیست قدرت نداشته و پس از چندی که
در موقعیتی بودهاند از آن سمت کنار رفته و دیگر در سایر نهادها پست
یا سمتی به آنها واگذار نشده است .در این راستا شاید بتوان افراد زیادی
را مثال زد که طی  40سال گذشته زیست قدرت داشته و همواره در
نهادهای قدرت انتصابی و انتخابی حضور داشتهاند .اما حجتاالسالم
حسن روحانی یکی از مهمترین افرادی است که از این خصیصه مهم
برخوردار بوده است .نگاهی به مسئولیت های روحانی طی دهه های
گذشته نشان میدهد که او از نمایندگی مجلس ،معاونت فرماندهی جنگ،
فرماندهی پدافند هوایی کل کشور و معاونت جانشین فرماندهی کل قوا
تا دبیری شورایعالی امنیت ملی ،عضویت در مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجلس خبرگان و همچنین ریاستجمهوری همواره در مناصب
حکومتی قرار داشته و با زیستقدرت همراه بوده است .این در حالی است
که با روند تحوالت قدرت در کشور بهنظر میرسد این در قدرتبودگی
این بار برای روحانی تکرار نشود و اگر هم باشد چندان جایگاه موثری برای
او در نظر نگیرند .از این رو شاید خود روحانی هم چون از این موضوع
باخبر است ،صحبت از فعالیتهای فرهنگی میکند؛ در حالی که این امر
چندان جدی بهنظر نمیرسد چرا که جامعه روحانی را بیشتر از چهرهای
فرهنگی ،چهرهای سیاسی و امنیتی میشناسد .در نتیجه او نه میتواند
مثل آیتا ...هاشمی جریانسازی کند و شخصیت وجیهالمله در میان
اصالحطلبان و اصولگرایان از خود بسازد و نه با عملکرد نهچندان موفق
دولتش مثل خاتمی میتواند لیدری جامعه مدنی را برعهده گیرد و نه
مانند احمدینژاد ژست اپوزیسیون بگیرد و ساختارهای نظام را به چالش
بکشد .لذا بهنظر روحانی تنها رئیسجمهوری خواهد بود که پس از دوران
مسئولیتش چندان فعالیت جدی از او نخواهیم دید و حسن روحانی صرفا
رئیسجمهور سابق خواهد بود.

دولت مقاومت بیشتری
برابر آمریکا و غرب
خواهد کرد
عالءالدین بروجردی درخصوص سناریوهای اسرائیل علیه ایران
اظهار کرد :اینگونه تبلیغات و جنگ روانی را علیه جمهوری اسالمی
به روالهای مختلف راه میاندازند .در حال حاضر هم در آستانه دولت
جدید بهنظر میرسد که این یک نقشه طراحی شده برای ایجاد یک
فضای منفی علیه دولت جدید و مثل همیشه راه به جایی نخواهد
برد .وی گفت :سیاستهای ایران در منطقه کامال مشخص است .ما
هم در سوریه و هم در عراق عامل اساسی مبارزه با تروریسم بودیم
و آمریکا و همپیمانان او هم بهوجود آورنده و هم حمایتکننده
تروریستها بهخصوص داعش و رژیم صهیونیستی بودند که جهان
شاهد آن بوده است .بارها مجروحان داعش را در جنگ تحمیلی
داعش به سوریه در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی درمان کرده
و از آنها حمایت کردند .بروجردی تصریح کرد :این هیاهوی سیاسی
راه به جایی نمیبرد و یک سروصدای گذراست .ذهنیت آنها درباره
دولت جدید این است که در مقابل فشار آمریکا و غربیها مقاومت
بیشتری برای ایجاد انفعال به خرج خواهند داد.

سیاسـت 3
گفت و گــــو

شهریار حیدری در گفت و گو با «آرمان ملی» :

طالبانتوافقتهرانرا
نقضکردهاست
وضعیت مرزهای شرقی آرام است

آرمان ملی -علیرضا پورحسین:
پیشروی طالبان به سمت مرزهای ایران
در محدوده جنوب شرقی افغانستان
منجر به سقوط شهر مهم زرنج و رسیدن
نیروهای طالبان به پل میلک شد تا
طالبان از سمتی دیگر نیز به نقطه صفر مرزی با ایران برسد.
هجومی که منجر به سرازیر شدن تعداد زیادی مهاجر به
داخل کشورمان شد و ارتش و نیروهای مرزبانی را به حالت
آماده باش درآورد .هرچند که تا به امروز طالبان خطری
مسلحانه برای مرزهای ایران بهوجود نیاورده ،اما این نگرانی
وجود دارد تا تنشهایی در این حوزه بهوجود آید .طالبانی
که این روزها هرات را نیز محاصره کرده و عمال با کشتار
شهروندان افغانستانی توافق چند هفته پیش در تهران را زیر
پاگذاشته است .افغانستانی که پس از آغاز خروج نیروهای
آمریکایی از این کشور در بحرانی کمسابقه گرفتار شده
و خطراتی همچون تجزیه ،سقوط دولت مرکزی و حتی
قدرتگیری فزاینده داعش در این کشور محتمل است.
افغانستانی که هرگاه روزهای ناآرامی را تجربه کرده ،ناامنی
و بحران را به سمت مرزهای شرقی ایران نیز گسیل کرده و
تبعات سنگینی برای کشور ما بهوجود آورده است .کشوری
که بهنظر میرسد میتواند با گفتوگو و تقسیم قدرت به
سالها تنش پایان دهد .در راستای بررسی آخرین وضعیت
افغانستان و مرزهای کشورمان «آرمان ملی» گفتوگویی
با شهریار حیدری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس یازدهم داشته است که در ادامه میخوانید.
آخرین وضعیت افغانستان به چه شکل است و
چه خطراتی مرزهای ایران را تهدید میکند؟
امروز در مرزهای ایران و افغانستان وضعیت آرام است،
اما مسلما زمانی که کشور همسایه ما دچار بینظمی و تنش
میشود ،تبعات آن مرزهای ایران را نیز درگیر میکند .ما
این تجربه را بارها درخصوص عراق و افغانستان داشته ایم.
مشکل اصلی درافغانستان این است که نمیتوان طالبان یا
دولت مرکزی را نادیده گرفت؛ زیرا هرکدام از آنها نماینده
طیف عظیمی از مردم افغانستان هستند .اگر از مدتها
قبل باب گفتوگو در افغانستان باز میشد و طالبان و سایر
گروهها مذاکرات خود را آغاز میکردند ،امروز افغانستان
درگیر این بحران گسترده نمیشد .امروز ایران بهشدت
برای افغانستان نگران است و مسیرهای دیپلماتیک را برای
حل بحران افغانستان پیگیری میکند .هماکنون نیروهای
امنیتی و نظامی نیز در مرز با افغانستان مستقر هستند و
اجازه نزدیکشدن طالبان را به مرزها را نخواهیم داد و
برای آن ها مشخص شده است که کوچک ترین حرکتی
به سوی مرزها ایران ،خط قرمز ماست و در این خصوص
آگاه هستند .از سوی دیگر ما بیشتر نگران سیل مهاجرت
افغانستانیها به سمت ایران و بهدنبال راهکارهایی در این
خصوص هستیم .امروز در داخل کشور ما نیز تحلیلهای
مختلفی درخصوص طالبان وجود دارد و برخی این گروه
را مخوف و برخی اصالحشده توصیف میکنند ،اما فارغ از
این مسائل باید بهدنبال راهحلی بود تا جنگ در افغانستان
متوقف و قدرت از طریق گفت و گو تقسیم شود .ایران
همچنان دولت مرکزی افغانستان را طرف خود و دستگاه
حاکم بر افغانستان میداند و طالبان امروز بهعنوان یک
واقعیت موثر در افغانستان به رسمیت شناخته شده است
و باید با تعامل امروز تنشها از بین رود .نباید فراموش کرد
که همزمان با آغاز خروج آمریکاییها ازافغانستان ،این
کشور دچار تنش شد و این نشان میدهد که آمریکا نیز
در این عرصه دخیل است .افغانستان مشخصا با حضور
کشورهای بیگانه ثبات پیدا نمی کند و این امر پس از
حضور طوالنی مدت آمریکا در افغانستان قطعیت پیدا
کرد؛ زیرا این حضور ۲0سال عمال بینتیجه به اتمام رسید.
مردم افغانستان سال هاست رنگ آرامش را ندیده اند و
صاحبان قدرت در این کشور امروز باید به این مساله توجه
و رویکردی دیگر در پیش گیرند.
ایران به چه علت درخصوص درگیری داعش در
عراق یک حریم امن برای مرزها ایجاد کرد ،اما این
اتفاق درخصوص افغانستان و طالبان رقم نخورد؟
خط قرمز ما مشخصا امنیت مرزهاست و در مرحله اول
اجازه تجاوز به مرزهای خود را به هیچ گروه و کشوری را
نمیدهیم .در همین راستا ما وارد عراق شده و با هماهنگی
با دولت عراق با داعش مقابله کردیم .دولت عراق این اجازه
را داده بود تا وارد عمق  ۳0کیلومتری این کشور شویم تا اگر
داعش به سمت مرزهای ایران حرکت کرد ،آن را در نطفه
خفه کنیم و این اقدام نیز در یک مورد که در حال حرکت
به سمت مرزهای ایران بودند ،مستقیما صورت گرفت.
طالبان نیز اگر بخواهد مسیر داعش را بپیماید باز هم با
آنها برخورد خواهیم کرد .از سوی دیگر شیعیان افغانستان
نیز جمعیت قابلتوجهی از جمعیت افغانستان را تشکیل
میدهند و امروز به رسمیت شناخته شدهاند و طالبان نیز
چارهای جز پذیرش و به رسمیت شناختن شیعیان ندارد
و مقامات طالبان نیز به این امر اذعان کردهاند .طالبان اگر
اقدام به کشتار شیعیان کند ،پیشاپیش محکوم به شکست
است و راه به جایی نخواهد برد و قدرت خود را از دست
میدهند .طالبان اگر صرفا بهدنبال قدرت است ،میتواند از
طریق گفتوگو نیز سهم خود را بهدست آورد .سالهاست
شیعیان و اهل سنت درافغانستان در کنار یکدیگر زندگی
میکنند و اگر طالبان بخواهد این روند را مختل کند یا علیه
شیعیان اقدامی انجام دهد ،با واکنش ایران و همه مسلمانان
روبهرو خواهد شد.
طرفهـــای حاضر در نشســت تهـــران،
به مفاد توافق صورت گرفتـه عمل کردند؟
تضمین توافق تهران برعهده دولت مرکزی افغانستان و
طالبان است که متاسفانه این توافق از سوی طالبان نقض
شده است و آن را زیرپاگذاشته است .ایران دلسوز مردم
افغانستان است و در همین راستا نشست تهران را برگزار
کرد تا مردم افغانستان کم تر درگیر تنش باشند .ایران
امروز نمیتواند طرفهای توافق را توبیخ کند؛ زیرا ضامن
توافق نبوده است .متاسفانه طالبان پس از اشغال هر شهر از
مقامات دولتی و مردم انتقامگیری نیز کرده و این برخالف
توافق تهران است .ایران خواستار پایبندی طرفها به مفاد
توافق تهران است و طالبان باید به آن پایبند باشد.
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اقتصـاد
نیم نگــاه

افزایش  ۳۲درصدی هزینه تولید برق

آرمان ملی :آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در
خصوص شاخص قیمت تولیدکننده در حوزه برق نشان می دهد
درصد تغییرات شاخص قیمت تولید در مقایسه با فصل قبل با حدود
 8درصد کاهش همراه بوده اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
حدود  ۳۲درصدی را تجربه کرده است به عبارتی میانگین قیمت
دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به
شرکتهای توزیع برق با رشد مواجه بوده است بر اساس این گزارش
 ،درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت
به فصل قبل (تورم فصلی) در بهار  ۱400به  ۱,۲درصد رسید که در
مقایسه با همین اطالعات در زمستان 8.۲ ،واحد درصد کاهش دارد.
در فصل مورد بررسی ،درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
بخش برق نسبت به فصل قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار ،میانبار و
کمبار ،به ترتیب  -4.۳ ،۳.9و  ۱۱.۲درصد بوده است .درصد تغییرات
شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال
قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار  ۱400به ۳۲درصد رسید .به
عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاههای برق به ازای فروش
محصول خود به شرکتهای توزیع برق ،در فصل بهار  ۱400نسبت
به فصل بهار  ۳۲.0 ،۱۳99درصد افزایش داشته است .درصد تغییرات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به
فصل مشابه سال قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار ،میانبار و کمبار ،به
ترتیب  ۳0.8 ،۲۲.8و  4۱.۲درصد بوده است .درصد تغییرات میانگین
شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به
فصل بهار  ۱400نسبت به مدت مشابه در سال قبل ( متوسط تورم
ساالنه) به  4۵درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ۱.۶
واحد درصد کاهش نشان می دهد .همچنین درصد تغییرات میانگین
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل
بهار نسبت به مدت مشابه در سال قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار،
میانبار و کمبار ،به ترتیب  4۶.0 ،۳8.8و  47.4بوده است.

نکتــه

معافیت بیمهای  1۰هزار بنگاه اقتصادی

آرمان ملی :بررسی آخرین آمار ارائه شده از عملکرد طرح کارورزی
نشان میدهد بیش از  ۱44هزار و  ۶00نفر از فارغ التحصیالن در این
طرح ثبتنام کرده که در نتیجه آن بالغ بر  ۱0هزار بنگاه اقتصادی
از معافیت بیمهای بهره مند شدند .بر اساس این گزارش ،در راستای
فراهم کردن فرصتهای اشتغال و مهارت آموزی کارجویان و فارغ
التحصیالن دانشگاهی ،طرح کارورزی به عنوان یکی از برنامه های مهم
دولت به اجرا در آمده است .کارورزی طرحی موثر در توسعه اشتغال
همراه با مهارت آموزی است که زمینه آشنایی فرد با محیط کار و جذب
وی در بنگاه اقتصادی را فراهم میکند .هدف از اجرای کارورزی،
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانشآموختگان از طریق انتقال مهارت
و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار ،ایجاد انگیزه کارآفرینی
و کسبوکار دانش آموختگان ،تسهیل در جذب و بکارگیری فارغ
التحصیالن در بنگاه و فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانشآموخته
به بنگاه است .آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد که
 ۱44هزار و  ۶9۵نفر از فارغالتحصیالن دانشگاهی به عنوان متقاضی
طرح ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شدهاند که  ۵4هزار و 78۱
نفر موجب انعقاد قرارداد و جذب در بنگاه شده است .استانهای فارس،
لرستان ،خوزستان ،کرمان ،ایالم ،اصفهان ،کرمانشاه و خراسان رضوی
بیشترین تعداد داوطلب واجد شرایط را به خود اختصاص داده اند.

بازار سرمایه

مقاومت شاخص برای ورود به فاز اصالح

آرمان ملی :بازار سرمایه در نخستین روز از معامالت هفته را با
نوسان زیادی آغاز کرد ،به گونهایکه شاخص که در ساعات اولیه با
رشد قابل مالحظهای به کانال یک میلیونو  4۱7هزار واحدی رسیده
بود در نیمه معامالت روند نزولی به خود گرفت و در نهایت با رشد
یک هزار و  7۱8واحدی کار خود را پایان داد و شاخص کل در کانال
یک میلیون و  407هزار واحدی قرار گرفت .موضوعی که به اعتقاد
کارشناسان اگرچه حرکت صعودی بازار به تبعیت از رشد نسبی نرخ
ارز و البته موضعگیریهای رئیس جمهور منتخب در آئین تحلیف
رقم خورده اما بعد از هر صعودی ورود به فاز اصالحی اجتناب ناپذیر
بوده و سهامداران نباید تحت تاثیر این تغییرات تصمیمات هیجانی
اتخاذ کنند .بر اساس این گزارش روز گذشته در بازار سرمایه بیش از
هفت میلیارد و  84۵میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۵9هزار و  4۶۵میلیارد ریال داد و ستد شد و شاخص کل با یک هزار و
 7۱8واحد رشد در نهایت به رقم یک میلیون و  407هزار واحد رسید،
همچنین شاخص کل (هموزن) با  99۳واحد افزایش به  404هزار
و  ۲48واحد و شاخص قیمت (هموزن) با  ۶۲7واحد رشد به ۲۵۵
هزار و  4۱۵واحد رسید .گفتنی است در بازار دیروز نمادهای صنایع
پتروشیمی خلیجفارس (فارس) با سه هزار و  998واحد ،بانک ملت
(وبملت) با  9۲۲واحد ،بانک تجارت (وتجارت) با  ۵۲۳واحد ،بانک
صادرات ایران (وبصادر) با  4۱8واحد ،سایپا (خساپا) با  ۳۳0واحد،
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با  ۲98واحد ،شرکت سرمایه گذاری
دارویی تامین (تیپیکو) با  ۲98واحد ،ایران خودرو (خودرو) با ۲9۲
واحد و پتروشیمی فناوران (شفن) با  ۲7۵واحد و نفت و گاز پتروشیمی
تامین (تاپیکو) با  ۲۶۳واحد بیشتر اثرگذاری مثبت را بر روی شاخص
داشتند و در مقابل نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
با  ۶7۵واحد ،فوالد خوزستان (فخوز) با  ۶09واحد ،ملی صنایع مس
ایران (فملی) با  497واحد ،توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(میدکو) با  49۲واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  477واحد ،پتروشیمی
پردیس (شپدیس) با  4۶7واحد ،پتروشیمی نوری (نوری) با 4۶۵
واحد ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با  ۳88واحد،
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با  ۳8۶واحد و معدنی و
صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۳۵8واحد با بیشترین تاثیر منفی زمینه
صعود یک هزار و  7۱8واحدی شاخص را رقم زدند .همچنین در بازار
فرابورس نیز روز گذشته سه میلیارد و  ۳۵7میلیون برگه سهم به ارزش
 ۵۲هزار و  44میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص این بازار با بیش از
 47واحد افزایش بر روی کانال  ۲0هزار و  ۲4۱واحد ثابت ماند.
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آرمانملی» از پیامدهای ادغام وزارتخانهها گزارش میکند:

تفکيک وزارت راه نشانه سردرگمی مجلس

آمادگی کامل برای
بازگشت به بازار نفت

نقش بیاثر طرح انتزاع در عملکرد بیثباتی در ساختار وزارتخانههای ایران!
کاسه چه کنم مجلس در وزارتخانهها ایران پیشتاز تفکیک و ادغام وزارتخانههاست

آرمانملی -محمدسیاح :تفکیک
و ادغام وزارتخانــه در ایران یکی
از اقداماتی است کـه دولت ها در
دوره هــای مختلف انجام دادند،
اقدامی که نه در ادغام موفق بود و
نه در تفکیک .کاهش وزارتخانههای
ایران از  ۲١به  ١۷در ماده  ۵3برنامه
پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت
با این حال با کم و کسر و اضافه شدن
نهایتا این عدد روی  ١۹ایستاد و
البته همچنان در حال آزمون و خطا
هستیم! طی سالهای گذشته طرح
جداسازی وزارتخانه های ادغام
شده در دولت دهم بارها مطرح شد
و مدافعان و مخالفان در این باره
مباحث بسیاری را مطرح کردند.
در دولت حسن روحانــی ،برخی دولتمردان
به این نتیجه رسیدند که این ادغامها ناهماهنگ
و مشکل زا بوده و گاه یکی از حوزه ها زیر نفوذ
حوزههای دیگر قرار گرفته است .از این رو در مجلس
یازدهم بارها درباره تفکیک وزارتخانههای ادغام
شده مباحثی صورت گرفته ولی به نتیجهای نرسیده
است .موضوعی که نشان میدهد اگرچه تفکیک
فعالیت وزارتخانههایی که عملکرد و سیاستهای
جداگانه ای دارند می تواند به لحاظ عملکرد و
تمرکز و حتی تخصیص بودجه بهتر عمل کند
اما آنچه مشخص است بهبود اقتصادی کشور با
تفکیک و ادغام صورت نخواهد گرفت .در همین
زمینه عطا آیت الهی ،کارشناس بازار مسکن و
رئیس هیات بازرسان جامعه مهندسان مشاور
ایران به «آرمان ملی» گفت« :معتقدم سالیان
سال وزارت مسکن و شهرسازی که قبلتر وزارت
آبادانی و مسکن بوده است کار خودش را به خوبی
در حوزه مسکن و شهرسازی و توسعه ساختمانی
کار انجام میداد ،وزارت راه هم حوزه عمل وسیعی
از توسعه راه ها گرفته تا توسعه شبکه راه آهن و
فرودگاه ها در حال انجام وظایف خود بود ».او
ادامه داد« :شخصا در آن زمان هم با ادغام موافق
نبوده و اعتقاد داشتم هر ادغامی کار درستی نیست
همینطور که هر تفکیکی را کار درستی نمیدانم،
ولی در دروهای از این تصمیمات گرفته میشد».
آیت الهی تاکید کرد« :ساختمان و مسکن یک
مساله درون شهری و راه و راهآهن سازه برونشهری
است و هر دو کاربردهای متفاوتی دارند؛ درست
است که کارشناسان و متخصصانی که در این دو
بخش کار میکنند از یک دانشگاه فارغالتحصیل
میشوند و حتی ممکن است که در هر دو رشته هم
تجربیاتی داشته باشند یا مصالحی که در این دو
بخش از استفاده میشود ،مشترک هستند؛ دلیلی
برای ادغام نیست!» این کارشناس بازار مسکن
ادامه داد« :هر بخش سیاستگذاری و نیازسنجی
و اجرای خاص خودش را دارند ضمن اینکه این دو؛
دو اقتصاد متفاوت هستند .اقتصاد مسکن با اقصاد
شبکه ارتباطی ریلی و هوایی کشور دو موضوع کامال
مجزا محسوب می شوند .بنابراین همان طور که
گفته شده «جلوی ضرر را هر کجا بگیریم ،منفعت
است» این تفکیک که در مجلس درباره آن صحبت
میشود ،به نفع کشور خواهد بود».

هر ادغام و تفکیکی پیامد دارد
آیت الهی در پاسخ به این سوال که با توجه به
ده سالی که از عمر ادغام وزارت راه و شهرسازی
میگذرد ،سیاستها و برنامههایی صورت گرفته
است؛ آیا در زمان تفکیک ممکن است که برنامهها
با اختالل مواجه شود ،از طرفی نباید در حوزه
وزارتخانه شاهد ثبات ساختاری باشیم ،پیامدهایی
که این ادغام و تفکیک در کشور چیست ،توضیح
داد« :مثالی بزنم مگر سازمان برنامه و بودجه را
در همان دوران منحل نکردند؟ آیا این کار درستی
بود؟ بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ دوباره این سازمان
را احیا کردند چون به وجود آن در کشور نیاز بود .هر
انحالل و تفکیک یا ادغامی و احیای پیامدهایی را
در کشور دارد .اتفاقات زیادی در چارچوب تفکیک و
ادغام و انحالل و احیاها افتاده است ».او با بیان اینکه
با نبود وزیر هم امورات وزارتخانهها پیش میرود،
ادامه داد« :وزیر در راس امور وزارتخانهها قرار دارد
ولی وقتی از سمت خود جدا میشود دیگر کاری به
امورات ندارند و معاونان او کار را پیش میبرند ،یعنی
هر برنامهریزیای هم در وزارتخانه صورت گرفته
باشد قابل اجرا در بخش های مختلف وزارتخانه
خواهد بود ».آیتالهی اضافه کرد« :معتقدم تفکیک
به نفع مردم و کشور است و با هرگونه برنامهریزیای
که در وزارتخانه صورت گرفته می توان کارها را
پیش برد البته که در بخش جزئیات بحث های
بسیار زیادی وجود دارد ولی در حوزه کالن میتوان
به همین میزان بسنده کرد».
تجربیات گذشته چراغ راه امروز نشد
رئیس هیات بازرسان جامعه مهندسان مشاور
ایران اخیرا در واکنش به این سوال که محمد
اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در
دولت آینده هم حضور دارد ،ابقای وی در این سمت
با اجرای طرح تفکیک می تواند چه پیامدهایی
داشته باشد؛ توضیح داد« :عرض من نه به وزیر
نه به دولت دوازدهم و سیزدهم ارتباطی دارد،
این موضوع کامال کارشناسی است هرچند که
اسالمی وزیر توانمند و قابل احترامی است ولی
چه ایشان باشند یا یک فرد دیگر ادامه این وضعیت
مناسب وزارتخانهها نیست ،به عبارت دیگر ادغام و
تفکیک ارتباطی به اشخاص و دولتها ندارد ».او
ادامه داد« :این موضوع بر اساس نیازهای اساسی،
سیاستهای کالن کشور و منافع ملی باید مطرح

شود ،وقتی به منافع ملی نگاه کنیم به همین موضوع
تفکیک میرسیم ».او با تاکید بر اینکه مخالف ادغام
بوده و موافق تفکیک است؛ توضیح داد« :آن روزی
که به دنبال ادغام بودند باید فکر امروز را میکردند
قطعا تفکیک هم مانند ادغام پیامدهایی را در
کشور خواهد داشت ،ولی باالخره در کوتاهمدت
و میانمدت مسائل روی ریل خودش قرار خواهد
گرفت ».آیتالهی افزود« :بحث تفکیک بیش از ۵0
سال در کشور سابقه دارد ،برگردیم ببینیم که در آن
زمان چه مشکالتی وجود داشت که تفکیک و ادغام
صورت گرفته است؟ کجای کار مشکل داشتیم؟
وقتی چیزی تجربه شده و بیش از  ۵0سال سابقه و
تجربه دارد باید از این تجربیات استفاده کنیم ولی
استفادهای از این تجربیات صورت نمیگیرد».
ادغام و تفکیک غیرکارشناسی
این کارشناس بازار مسکــن اظهار کرد« :یک
زمانی وزارت صنایع داشتیم ،تفکیک شد به
وزارت صنایع سنگین و سبک؛ بعد اینها را ادغام
و وزارت صنایع شد ،وزارت معادن و فلزات هم
جدا بود ،بعد سه وزارتخانه را در این حوزه درست
کردند؛ بعد دوباره ادغام شد و وزارت صنایع و
فلزات ایجاد شد؛ بعد از آن بازرگانی را هم به آن
اضافه کردند؛ دولت قبلی تالش کرد جدا کند ولی
زورش نرسید ».او ادامه داد« :این ادغامها اصال
کارشناسی نیست و متاسفانه از این موارد در کشور
زیاد داریم و هیچ استفاده ای از تجربیات آن در
ادغام و تفکیکهای بعدی نشده است ».او در پاسخ
به این سوال که آیا ما نمونهای در کشورهای اروپایی
یا خاورمیانه آمریکا داریم که به این شکل بارها و
بارها وزارتخانههایشان را تفکیک یا ادغام کرده
باشند ،گفت« :من نمونه بارزی در این مورد در
سایر کشورها ندیدهام و بعید میدانم به این شکل
ادغام و تفکیک در این کشورها وجود داشته باشد».
به هر حال فقدان ثبات در تعداد وزارتخانهها بویژه
در حوزه اقتصادی در  40سال گذشته باعث شده
تا امور اقتصادی با مشکالت زیادی مواجه شود؛
وضعیت امروز نشان میدهد نه تفکیک و نه ادغام
وزارتخانهها نتوانسته انتظارات فعاالن اقتصادی و
عموم مردم را برآورده کند و معلوم نیست که طرح
تفکیک جدید که هزینههای فراوانی به کشور وارد
میکند چه اتفاقاتی را میتواند رقم بزند که به نفع
کشور باشد.

وزیر نفت از آمادگی فنی کامل ایران
برای بازگشت به بازارهای جهانی نفت
خام در باالترین سطح پس از توافق
سیاسی و لغو تحریمها خبر داد .بیژن
زنگنه در دیدار با «محمد سانوسی
بارکیندو» ،دبیرکل سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) ضمن اشاره به
آمادگی ایران برای بازگشت به بازارهای
جهانی گفت :پس از خروج آمریکا از
برجام (مه  ۲0۱8تاکنون) ایران از
صادرات حدود  ۲میلیارد بشکه نفت خام
محروم شد که این مقدار معادل حدود
 ۱۲0میلیارد دالر است .وی با بیان اینکه
اوپک تنها سازمان اقتصادی جهان سومی
تأثیرگذار در فعل و انفعاالت اقتصادی
جهان است ،تصریح کرد :معنا یا مفهوم
کلیدی که اوپک توانسته به آن عمل کند
و موفق شود ،همکاری در عین رقابت و
اختالف سیاسی بوده است ،به طوری که
در نشست و اختالف اخیر بین عربستان
و امارات این همکاری را مشاهده کردیم.

کشور به سند جامع اجتماعی
نیاز مبرم دارد

معــاون وزیــر تعــاون ،کــار و
رفاه اجتماعی گفـت :با هدف کاهش
آسیب های اجتماعــی و هـمسو با
سیاستهای کالن ،تدوین سند جامع
اجتمــاعی در کشور الزامی اســت.
علی اوسط هاشمی اظهار کرد :نظارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قابلیت
ارزشمندی را با همراهی  ۱0سازمان
و ارگان دولتی دارد تا در بخشهای
مختلف پولی ،مالی ،بانکی ،اقتصادی،
بهداشت و درمان و ارتباط با جامعه
بازنشستگــی و کارگری بتواند از
سرمایههای انسانی به خوبی صیانت
کند .وی بــه برگزاری نشست های
شورای هماهنگی مدیران حوزه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت:
تاکنون به درستی از این ظرفیت و
منابع ارزشمند نیروی انسانی در این
مجموعه ها استفاده نشده در حالی
که با تعامل بهتر و نقش آفرینی در
این بخشها به راحتی میتوان دامنه
وسیعی از اهداف و برنامهریزیها را
با پشتوانه کار تخصصی و علمی در
پیش گرفت.

لزوم توجه به مدیریت
درست منابع آبی

بررسی وضعیت قرارداد توسعه بندر چابهار با شرکت هندی نشان میدهد؛

تداوم حضور هندیها در چابهار با تغییر قرارداد

آرمان ملی :موافقت نامه تاسیس داالن تجاری
ایران – هند -افغانستان خرداد ماه سال  9۵بین سه
کشور به امضا رسید تا از این طریق سهم ایران در
ترانزیت شرق کشور گسترش یابد ،در این راستای
شرکتی هندی وظیفه توسعه بندر شهید بهشتی
چابهار را برای تحقق این اهداف و برعهده گرفت و
مقرر شد تا پس از اجرای تعهدات اولیه قراردادی ۱0
ساله با هند برای استفاده از این بندر منعقد شود در
نهایت بهرغم مخالفتهایی که در این زمینه وجود
داشت در دی ماه  97شرکت هندی آی پی جی ال به
صورت رسمی در منطقه آزاد چابهار اجرای قرارداد
موقت خود را به مدت  ۲سال در بندر شهید بهشتی
شروع کرد از آن زمان شرکت هندی نسبت به اجرای
بخشی از تعهدات خود به میزان  ۲4میلیون یورو اقدام
کرده اما به دلیل مشکالتی که اجرای تمامی بخش
های تعدات را با تاخیر مواجه میکرد تاکنون قرارداد
 ۱0ساله با هند منعقد نشده و ادامه حضور این کشور
در چابهار با ابهام مواجه شده است به گونهایکه
حتی اواخر سال گذشته با حذف شرکت خصوصی
ایرانی طرف قرارداد شرکت هندی در چابهار و
جایگزینی شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان به
جای آن ،تالش شد تا به نوعی ادامه کار هندیها در
بندر شهید بهشتی ضمانت شود حال با پایان یافتن
عمر دولت دوازدهم که مهمترین حامی این قرارداد
محسوب میشد و همچنین بسته شدن مرز میلک
با افغانستان که نزدیکترین مرز به بندر چابهار است
و عمده کاالها از طریق این بندر به سمت افغانستان
میرود ،اهداف تعریف شده برای بندر شهید بهشتی
چابهار را به شدت تحت شعاع خود قرار داده از سوی
دیگر کرونا هم مزید بر علت شده تا با عدم امکان
ارسال گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر
شهید بهشتی انجام نشد و ترانزیت کاالهای صادراتی

افغانستان به هند نیز به دلیل عدم وجود سرویس
منظم حمل دریایی کانتینر بین بندر شهید بهشتی و
بنادر هندوستان قطع شد و به سمت کراچی و پورت
قاسم و بخشی هم بندرعباس روانه شد ،بنابراین به
نظر میرسد اصل و اساس توافق سه جانبه ایران و
هند و افغانستان تحت الشعاع قرار گیرد حال در حالی
که به نظر میرسید قرارداد توسعه چابهار با طرف
هندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت شنیده ها از
اصالح قرارداد و تداوم فعالیت شرکت هندی در بندر
چابهار خبر میدهند.
ارجاع اختالفات به داوری بینالمللی
محمدرضا رضــایی کوچــی رئـیس کمیسیون
عمران مجلس در این رابطه میگوید :در حال حاضر
کار با هندیها در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه
دارد و شرکت هندی یک اپراتور داخلی را به عنوان
همکار خود از طریق مناقصه انتخاب کرده که در
مرحله اول شرکت کاوه بود و اکنون شرکت سینا
(زیرمجموعه بنیاد مستضعفان) است و این همکاری
اپراتور هندی با اپراتور ایرانی به قوت خود باقی
است .رئیس کمیسیون عمران با اشاره به تغییرات

مهم قرارداد با شرکت هندی اظهار داشت :از دیگر
تغییرات ،تغییر جزیی و شکلی نام شرکت هندی
( با حفظ هویت و ساختار قبلی) است و شرکت آریا
بنادر ایرانیان هم از این پروژه حذف میشود .رضایی
کوچی با تاکید بر اینکه ارجاع اختالف قراردادی به
داوری بین المللی که مورد درخواست طرف هندی
است ،اضافه کرد :یکی از تغییرات مهم دیگر ،ارجاع
حل اختالف قراردادی به داوری بین المللی است
که البته این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد و در
حال حاضر الیحه آن به مجلس ارسال شده است .وی
افزود :قراردادی با هندیها برای بندر شهید بهشتی
چابهار داریم در حال حاضر عملیاتی و در حال اجرا
است ،اما با توافق طرفین تغییراتی در قرارداد در
حال اعمال بوده که مراحل آن در دست اقدام است
.طرفین برای اعمال این اصالحات به توافق رسیدهاند
و فقط تشریفات قانونی آن در حال انجام است .رئیس
کمیسوین عمران گفت :اخیرا شرکت هندی ۶
جرثقیل موبایل ساحلی که جزو تعهدات قرارداد است
را وارد بندر شهید بهشتی چابهار کرده که ارزش آنها
مجموعا به حدود  ۲4میلیون یورو میرسد.

معـــاون وزیـر صنعــت ،معدن
و تجارت با تاکید بر اینکــه باید به
منابع آب موجود توجه کرد ،گفت:
سیاستگذاریها باید بر اساس منابع
آب موجود باشد ،همچنین باید توجه
بیشتری به نوع مدیریت کشاورزی
داشته باشیم که همه این موارد
میتواند دســت به دست هم دهد تا
از این بحرانهـای خشکسالی عبور
کنیم .علیرضا شهیدی در خصوص
وضعیت استان خــوزستان گفت:
عالوه بر خوزستان اکنون در سیستان
و بلوچستان ،جنوب فارس ،جنوب
کرمان و جاهای دیگر خشکسالی
داریم .به گفته وی ،در بحث خوزستان
میتوان با مدیریت آب از طریق سدها
بحران را حل کرد اما ما در یک کشور
خشک واقع هستیم .ممکن است
 ۲ماه دیگر بحران را رفع کنیم ،ولی
سال بعد و سالهای دیگر را چه کار
باید کرد؟ باید مدیریت منابع آب
در دستور کار باشد .رئیس سازمان
زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور
درباره خشکسالیهایی که در برخی
نقاط کشور شاهد آن هستیم ،افزود:
خشکسالیهایی که در حال رخ دادن
هستند ،چیزی نیست که مربوط به
یک دهه گذشته باشد در ایران در بحث
مدیریت بحران باید قدری بیشتر و
جدیتر عمل کنیم و بر اساس نیازهای
کشور فرهنگسازی کرد تا مردم آب را
درست مصرف کنند.

بنگــاه ها

کسب عنوان چهارمین شرکت
بازار سرمایه از سوی گل گهر

آرمان ملی :مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر از کسب جایگاه چهارمین شرکت بازار
سرمایه ایران توسط گــل گهر خبر داد و گفت:
شرکت گل گهر با نماد کگل ،با کسب جایگاه
چهارمین شرکت بزرگ فعال در بازار سرمایه
کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ،موفق به کسب
بازدهی  ۵۳درصدی از طریق رشد ارزش بازاری
سهام خود شده است .ایمان عتیقی افزود :ارزش
بازار نماد «کگل» در بازه زمانی مورد بررسی ،از
 ۱49۳000میلیارد ریال به  ۲۲89000میلیارد
ریال افزایش یافته است که این رشد در مقایسه
با بسیاری نمادهای معدنی وهمچنین میزان رشد
شاخص کل بورس اوراق بهادار باالتر بوده است .وی
ادامه داد :عمده دالیل کسب بازدهی مورد اشاره
فروش مناسب شرکت در  4ماهه نخست سال
جاری( ،که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱0
درصد رشد کرده است)؛ سودآوری مناسب شرکت
در سه ماهه نخست سال جاری (که نسبت به دوره
مشابه سال قبل  ۳97درصد رشد کرده است)؛
طرح های توسعه و چشم انداز سودآوری بسیار
مناسب این شرکت در سال  ،۱400بوده است.

برنامه صدر تامین برای کمک
به اکتشافات عمیق معدنی

آرمان ملی :سلیمانی گفت :راه اندازی شرکت
حفاری در راستای کمک به اکتشافات عمیق و
نیمه عمیق مواد معدنی کشور ،تکمیل زنجیره
فعالیت های هلدینگ و ایجاد ارزش افزوده باال به
دلیل دستیابی مطمئن تر به ذخایر جدید معدنی
در دستور کار قرار گرفت .غالم رضا سلیمانی،
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
گفت :در کشور ما آنچه که در طول تاریخ اکتشافات
رخ داده ۳تا  4میلیون متر حفاری برای رسیدن به
ذخایر معدنی بوده است اما در کشورهای پیشرفته
معدنی همچون کانادا و استرالیا ساالنه 4میلیون
متر حفاری انجام می شود و از این مقایسه ساده می
توان متوجه شد که اکتشاف در ایران با این تنوع
معادن و شرایط کانی سازی چه میزان مغفول مانده
و باید برای کشف و استخراج آن اقدام جدی صورت
گیرد .وی افزود :یکی از مهمترین بخش های پروژه
اکتشاف ،انجام حفاری اکتشافی است براین اساس
با توجه به تخصصی بودن هلدینگ صدر تامین از
شرکت های زیر مجموعه شستا در بخش فعالیت
های معدنی و ماموریت آن که «خلق ارزش پایدار
در زنجیره معدن و صنایع معدنی با استفاده از
فناوری های بهینه و نوین به منظور حداکثرسازی
ثروت و منافع سهامداران و ذینفعان» است ،که
براساس گزارش تحقیقاتی نبود ماشین آالت و
تجهیزات حفاری ،کمبود اپراتورهای حرفه ای و
عدم برنامه ریزی صحیح از اصلی ترین موانع در
این حوزه است.

خبــر

پرداخت مطالبات گندمکاران در
آخرین روز کاری دولت دوازدهم

آرمان ملی :سازمان مدیریت اعالم کرد تا تاریخ ۱۱
مرداد شرکت بازرگانی دولتی ایران  4هزار میلیون تن
گندم را خرید تضمینی کرده که  ۱0۳هزار میلیارد ریال
آن از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد مطالبات گندمکاران
تا پایان دولت دوازدهم پرداخت شد .بر اساس مصوبه
شورای عالی اقتصاد از  ۳۱فروردین امسال هر کیلوگرم
گندم با قیمت  ۵هزار تومان خریداری می شود که
نسبت به سال گذشته دو برابر شده است .همچنین تا
تاریخ  ۱۱مرداد شرکت بازرگانی دولتی ایران 4.۳74
میلیون تن گندم را با ارزش  ۲۲0.۶۲۵هزار میلیارد
ریال خرید تضمینی کرده است .بر اساس سامانه بانک
کشاورزی مبلغ  0۲۱9.۲۵هزار میلیارد تومان از این
مبلغ تأمین شده است .به این ترتیب تقریبا صددرصد
مطالبات گندم کاران تا آخرین روز کاری دولت دوازدهم
پرداخت شده است .گفتنی است که تنها ۱0۳.4۵0
هزار میلیارد ریال از مبالغ پرداختی برای این منظور از
محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.

رشد ماهانه قیمت مسکن
 1۳برابر کمتر شد

آرمان ملی:میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت
مسکن در  4ماهه ابتدایــی سال گذشته  ۱۱درصد
و متوسط رشد ماهانه قیمـت در  4ماهه امسال 0.8
درصد است که  ۱۳.7برابر امسال محسوب میشود.
در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل از آن (فروردین
 )۱400متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران
کاهش  ۱.8درصدی داشت .اما در خرداد ماه امسال
نسبت به اردیبهشت سال جاری شاهد افزایش ۳
درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم؛ این سرعت رشد
ماهانه متوسط قیمت مسکن در تیر ماه نسبت به ماه
قبل از آن (خرداد  )۱400نیز  ۱.۳درصد بود .میانگین
رشد ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران
در  4ماهه نخست امسال  0.8درصد برآورد شده است.
این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته،
متوسط قیمت هر متر مسکن نسبت به فروردین ۱۳99
رشد  ۱۱درصدی داشته است .این روند در ماههای
پس از آن نیز ادامه یافت و در خرداد سال قبل شاهد
افزایش  ۱۱.۶درصدی متوسط قیمت مسکن نسبت به
اردیبهشت  ۱۳99بودیم .ضمن اینکه متوسط قیمت
هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته در
مقایسه با ماه قبل از آن (خرداد  )۱۳99افزایش ۱0.4
درصدی داشته است .بنابراین میانگین افزایش ماهانه
متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در
 4ماهه نخست سال گذشته ۱۱ ،درصد بوده است.
مقایسه این سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در دو
سال  ۱۳99و  ۱400نشان دهنده  ۱۳.7برابر بودن
این سرعت در سال گذشته نسبت به سال جاری است.

خبــر

افزایش  1۵۰درصدی
تورم تولیدکننده بخش معدن

آرمانملی :در فصل بهار  ۱400درصد تغییرات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به
فصل قبل به  ۳8.7درصد رسید که در مقایسه
با همین اطالع در زمستان  8,۲۵ ،۱۳99واحد
درصد افزایش دارد .تورم فصلی مربوط به گروه
استخراج زغال سنگ معادل  ۳۲.7درصد ،استخراج
کانه های فلزی  40.4درصــد و استخراج سایر
معادن  ۲4.4درصد بوده اســت .تورم فصلی هر
سه گروه عمده استخراج زغال سنگ ،استخراج
کانه های فلزی و گروه استخراج سایر معادن در
مقایسه با فصل قبل افزایش یافته است .در این
فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل به
 ۱۵4.۱درصد رسید .بهعبارتــی ،میانگین قیمت
دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای
فروش محصوالتشان در داخل کشور ،در بهار
۱400نسبت به بهار  ۱۵4.۱ ،۱۳99درصد افزایش
دارد .تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل
زمستان سال  ۱۱۳.7 ،۱۳99درصد بوده است.
در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به
گروه استخراج زغال سنگ معادل  ۱۲۶.۵درصد،
استخراج کانههای فلزی  ۱۶۶.۲درصد و استخراج
سایر معادن  77.۱درصد است .تورم نقطه به نقطه
در گروه استخراج زغال سنگ ،گروههای استخراج
کانههای فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه
با فصل زمستان  ۱۳99افزایش داشته است .درصد
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده
بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار
 ۱400نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۱۱۲.۳
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل
 ۵.۳۲واحد درصد افزایش نشان میدهد .در فصل
مورد بررسی ،تورم ساالنه مربوط به گروه استخراج
زغالسنگ برابر با  99.4درصد ،استخراج کانههای
فلزی  ۱۲0.۱درصد و استخراج سایر معادن ۶۱.7
درصد است.

کمتر از نصف شدن درآمدهای
ارزی کشور

آرمان ملی :معاون اقتصادی رئیس جمهور
سابق شاخص های کالن اقتصادی و حوزه های
بخشی را به همراه جدول مقایسه سال 98 ،9۲ ،9۱
و  99ارائه کرد .آمارهای ارائه شده توسط نهاوندیان
نشان میدهد در حوزه نفت ،صادرات کشور در سال
 99نسبت به سال قبل آن  ۳7درصد افت داشته و به
 ۱8.۳میلیارد دالر رسیده است .قبل از تحریمهای
آمریکا این رقم باالی  ۶0میلیارد دالر بود .صادرات
کاالهای غیرنفتی نیز پارسال نسبت به سال 98
حدود  ۱۱درصد افت داشته است .آمارهای ارائه
شده توسط نهاوندیان نشان میدهد پارسال کل
درآمدهای ارزی کشور (صادرات نفت ،محصوالت
نفتی ،گاز ،برق ،کاالهای غیرنفتی و خدمات) 48
میلیارد و  ۶۱4میلیون دالر شده است که نسبت به
سال  98یک سوم کاهش داشته ،اما نسبت به سال
 97کمتر از نصف شده است .در حوزه نفت ،صادرات
کشور در سال  99نسبت به سال قبل آن  ۳7درصد
افت داشته و به  ۱8.۳میلیارد دالر رسیده است .قبل
از تحریمهای آمریکا این رقم باالی  ۶0میلیارد دالر
بود .صادرات کاالهای غیرنفتی نیز پارسال نسبت به
سال  98حدود  ۱۱درصد افت داشته است.

ریزش  ۴۵دالری طال در یک روز

آرمانملی :در نظرسنجــی طــالی هفتگی
کیتکونیوز درحالیکه اکثر ســرمــایهگــذاران
غیرحرفه ای همچنان به افزایش قیمت طـال در
کوتاهمدت خوش بین بودند ،اما در میان تحلیلگران
والاستریت هیچکس افزایش قیمــت ایــن فلز
ارزشمند در معامالت هفته جاری را پیش بینی
نکرد .فضا در بازار طال نسبتا نوسانی بوده و قیمتها
در بازه معامالتی کوچکی ماندهاند .درنظرسنجی
هفته پیش هیچکدام از تحلیلگــران والاستریت
کاهش قیمت طال را پیش بینی نکرده بودند ،اما
درنظرسنجی هفته جاری موضع آنها چرخش ۱80
درجهای پیدا کرد .کالین سیژینسکی ،استراتژیست
ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی  SIAاظهار
کرد :در مواجهه با موانع بنیادین مانند رشد بازده
اوراق قرضه و دالر قویتر ،مشکل بتوان نسبت به طال
خوش بین بود .به نظر می رسد طال آماده عقبگرد
است و اگر نتواند حمایت در سطح  ۱7۵0دالر را
حفظ کند ،حمایت مهم بعدی این فلز در  ۱700و
سپس  ۱۶80دالر قرار دارد .بهای هر اونس طال در
معامالت روز جمعه بازار آمریکا  4۵دالر و  80سنت
معادل  ۲.۵درصد کاهش یافت و در  ۱7۶۳دالر و
 ۱0سنت بسته شد .قیمت طال برای کل هفته ۲.9
درصد کاهش داشت که بزرگترین کاهش هفتگی
از هفته منتهی به  ۱8ژوئن بود.
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رویکــرد

چشمانداز  1۴۰۴صنایع معدنی
در انتظار تامین زیربناها

«آرمان ملی» از دالیل مخالفت دولتها برای تغییر ارز محاسبه حقوق ورود کاالها گزارش میکند:

بحران قيمتی در انتظار
کاالهای اساسی؟!
الزام قانون بودجه همچنان رانتزاست
پاک کردن صورت مسأله به جای بستن منافذ رانت

آرمان ملی :با گذشت بیش از  ۵ماه از الزام قانون بودجه مبنی بر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از مبنای محاسبه عوارض وارداتی کاالهای اساسی همچنان اجرای این قانون در
بالتکلیفی به سر میبرد .در واقع اگرچه افزایش نرخ ارز به  ١۷۵۰۰تومان که مجلس تعیین کرده میتواند زمینه افزایش  ۴۰هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت و جبران
کسری بودجه را فراهم آورد و به اعتقاد موافقان این طرح به نوعی زمینه ساز پایان یافتن رانت ارزی خواهد بود که از این طریق به جیب عدهای خاص سرازیر میشود
اما آنچه مسلم است اجرای این قانون نتیجهای جز افزایش
چندبرابری قیمتها به ویژه کاالهای اساسی نخواهد داشت و نه
تنها دولت دوازدهم به واسطه ایجاد بحران در کاالهای اساسی
و برخالف تاکید رئیس مجلس از ان سر باز زد و معاون اول
رئیس جمهور مجددا با ابالغ به گمرکات مبنای محاسبه حقوق
کاالها را ارز  4۲00تومانی قرار داد بلکه شنیدهها از عدم موافقت
دولت سیزدهم با این الزام قانونی خبر داده به طوریکه حتی در
مکاتباتی که با مقام معظم رهبری صورت گرفته برای جلوگیری
از تورم و عدم توقف واردات پیشنهاد شده تا در صورت صالحدید
رهبری مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه مالک قرار گیرد
و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر
الزم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند .موضوعی که به اعتقاد
کارشناسان حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از رانت بیشتر
پاک کردن صورت مسأله بوده و برخالف آنچه گفته میشود
پرداخت یارانه در اقتصاد کنونی جایی ندارد در اکثر کشورهای
توسعه یافته تخصیص یارانه از الزامات اقتصاد عمومی بوده و الزم
است با افزایش نظارت دقیق در توزیع یارانه از کوچکتر شدن
سفره مردم جلوگیری کرد .به گفته تحلیلگران حتی تغییر ارز
ترجیحی به نرخ  ۱7۵00تومانی که مجلس الزام کرده بازهم از
فاصله بیش از  8هزار تومانی برخوردار است که خود می تواند به
رانتی دیگر مبدل شود ،بنابراین انتظار میرود دولت سیزدهم به
جای تغییر و رها کردن موضوع به بستن منافذ رانت تمرکز کند.
تاکید مجلس بهرغم مخالفت دولت
بر اساس این گزارش ،حواشی حقوق ورودی کاالهای
وارداتی ،به مصوبه قانون بودجه  ۱400بر میگردد که برای سال
جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کاالها را تغییر داد.
حقوق ورودی ،سود بازرگانی ،مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
مربوط به هالل احمر از بخشهای درآمدی دولت در واردات
است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز  4۲00تومانی
صورت می گرفت ولی طبق تبصره ( )7قانون بودجه امسال
مقرر شد که این نرخ فقط برای کاالهای اساسی و همچنین
دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر
کاالها به نرخ ارز «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک
به بازار است تغییر کند ،البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد
و برای اقالم اساسی و دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی به
یک درصد کاهش یافت .از ابتدای سال جاری این مصوبه با
واکنش ها و حواشی بسیاری از سوی تجار و البته مسئوالن
مربوطه همراه شد؛ استدالل این بود که در حال حاضر بعد از
کاالهای اساسی ،تا  80درصد کاالهای دیگر وارداتی را اقالم و
مواد اولیه تولید تشکیل میدهد که با این مصوبه هزینه واردات

آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد ،بر این اساس با
پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت
جلوگیری از گرانی و تورم ،گمرک به صورت موقت مجاز باشد
که تا زمان تصویب و ابالغ حقوق ورودی ،ارزش گمرکی و حقوق
ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز  4۲00تومان محاسبه
کند .اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ،طی
مکاتبهای با حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ضمن تذکر در
رابطه با الزام اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی ،مصوبه
هیات وزیران برای اقدام به روال سال قبل را خالف قانون بودجه
دانسته و آن را ملغی اعالم کرد .البته این تذکر رئیس مجلس
چندان مورد توجه دولت قرار نگرفت و همچنان ابالغیه معاون
اول رئیس جمهور با وجود پایان یافتن عمر دولت دوازدهم در
حال اجرا است .موضوعی که ارونقی معاون فنی گمرک ایران
در تازهترین اظهارات خود اعالم کرده که دولت دوازدهم در
روزهای پایانی خود ،با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق
ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین
تعیین تکلیف موضوع مکاتبهای داشته است .وی در ادامه افزود:
بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خالف قانون دانسته و ملغی
کرد ،هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی
به میزان  80درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کاال
در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد ،ولی ابالغ نهایی این
مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد .وی درباره
موضع دولت جدید نیز میگوید :در آن زمان آنچه آقای رئیسی
و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعالم کردند حاکی از عدم
موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و
آن را عامل تنش و گرانی دانستند .معاون فنی گمرک ایران
در ادامه ،با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری گفت :با
توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز وجود
ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید
دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد
نحوه محاسبه حقوق ورودی ،حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح
شد .ارونقی افزود :دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت
صالحدید رهبری ،مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه
مالک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس
بتوانند تدابیر الزم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند .به گفته
وی ،پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این
مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد،
تصمیم الزم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکالتی
ایجاد نکند .آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد ،در حال
حاضر نیز جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات،

رزمنابرابرصمتباصنایع؛

خاموشی سهم صنایع از وعدههای آقای وزیر!

ورود غیرقانونی پورشه
به بندر نوشهر

آرمانملی :ناظر گمرکـــات استان مازندران
گفت ۳۱ :دستگاه خودروی پورشه که ثبت سفارش
آنها قانونی نبوده وارد بندر شده بود که طبق دستور
مقام قضایی توقیف شدند .علی یوسفی منش گفت:
ورود کاالهای لوکس و خودروهای با حجم موتور
 ۲۵00سی سی با توجه به فرمایش رهبر معظم
انقالب و مصوبه های ابالغ شده ممنوع است.
عالوه بر  ۳۱دستگاه خودروی پورشه تعداد دیگری
خودرو نیز در بندر نوشهر توقیف هستند و با توجه
به آخرین دستور قابلیت ترخیص را از گمرکات
ندارند .او ادامه داد :تعدادی از این خودروها ضوابط
فنی مورد نظر سازمان استاندارد را ندارند و قابل
ترخیص نیست و سازمان استاندارد در این خصوص
تعیین کننده است .ناظر گمرکات مازندران با بیان
اینکه پرونده قاچاق کاال برای این خودروها تنظیم
شده است ،افزود :پرونده واردات این پورشهها در
محاکم قضائی است و هنوز حکمی برای آن صادر
نشده است.

اقتصـاد

آرمانملی :درحالیکـــه دو هفته پیش ،معاون امور معادن
و صنایع معدنی ایران از قول وزیر نیرو برای تامین برق صنایع
فوالدی و سیمانی به جهت پیشگیری از زیانهای بیشتر این
صنایع خبر داده بود تا امروز این قول محقق که نشد ،آخرین
اطالعیه شرکت توانیر هم گویای ادامه روند فعالیت صنایع
مذکور تا اطالع ثانوی مطابق توافقات قبلی و به همان شیوه
سابق است .از نیمه تیرماه سال جاری بود که شرکت توانیر
در نامه ای خواستار توقف فرآیند اصلی شرکت های فوالدی
و سیمانی شد و اعالم کرد که پیرو مصوبات دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه تاریخ  ۱۵تیر ماه
 ۱400ستاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو و باتوجه به
محدودیتهای جدی در تامین برق به دلیل افزایش بیسابقه
مصرف ،به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری
از خاموشیهای گسترده ،ضروری است نسبت به هشدار توقف
فرآیند اصلی فعالیت مشترکان فوالدی با حداکثر برق دریافتی از
شبکه به میزان  ۱0درصد دیماند مصرفی از روز  ۱۵تیرماه به این
دسته از مشترکان اقدام شود .پس از آن ،انجمن تولیدکنندگان

فوالد در نامهای از وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن درخواست
بازنگری در محدودیت ابالغی فعالیت کارخانههای زنجیره فوالد
به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تولید زنجیره فوالد در شرایط
کمبود برق شده و بر لزوم تفکیک حلقههای زنجیره فوالد در
محدودیت های اخیر شرکت توانیر تاکید کرد .براین اساس
باتوجه به اینکه محدودیتهای ابالغی در مصرف برق صنایع
مذکور بسیار به تولید این فوالد و سیمان آسیب وارد کرد که در
نهایت هم منجر به کاهش سیمان در بازار و افزایش قیمت آن شد،
شخص وزیر و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
پیگیر موضوع و خواستار رسیدگی به موضوع شدند؛ اما آنطور
که علیرضا رزمحسینی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلسه
کارگروه تنظیم بازار روز چهارم مرداد ،ضمن اشاره به اینکه در
پی تصمیمات وزارت نیرو ،واحدهای مختلف صنعتی با قطعی
برق روبرو شدند و بیشترین فشار ناشی از این عدم تامین برق ،به
واحدهای سیمانی و فوالدی تحمیل شد ،تصریح کرد :پیشنهادات
وزارت صمت برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از
قطعی برق به بخش صنعت ،مورد قبول واقع نشد .رزمحسینی
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بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقالم اعم
از اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز  4۲00تومانی انجام میشود که
در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش
چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار ،به طور
حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت
کاال در داخل بدیهی خواهد بود .وی تاکید کرد که رئیس جمهور
و دولت جدید ،باید بالفاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند
که تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوق ورودی کاالهای وارداتی،
در رأس این موضوعات قرار دارد.
افزایش منافذ رانت
تکلیف تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کاالها
در حالی به عهده دولت سیزدهم گذاشته شده که به اعتقاد
کارشناسان اساسا هرگونه تغییری در حذف ارز تنها به افزایش
منافذ رانتی منجر خواهد شد .در این رابطه آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی به «آرمان ملی» می گوید :ارز 4۲00
تومانی برای تخصیص به کاالهای اساسی مطرح شد و حتی
به ارز جهانگیری شهرت یافت اما نتیجه آن رانتی بود که جیب
برخی از افراد را پر می کرد .وی با عنوان اینکه خود ارز به تنهایی
رانتزا نیست گفت :رانت در شرایطی شکل میگیرد که افراد با
دریافت این ارز از انجام تعهدات و اهداف مورد نظر سرباز بزنند
و یا با احتکار و روش های مشابه ضمن فروش کاال با قیمت
گرانتر اجازه دستیابی جامعه هدف به کاالهای وارد شده با این
ارز را ندهند .این کارشناس اقتصادی گفت :آنچه باعث ایجاد
مشکل میشود در ابتدا ضعف نظارتی است که به نظر میرسد
به صورت عمدی رخ میدهد و در مرحله بعدی به جای بستن
منافذ رانتی با تصمیمات فاقد توجیه نسبت به تغییر نرخ ارز و
رها کردن ان برای جلوگیری از رانت اقدام میشود .بغزیان در
پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان پرداخت یارانه را در اقتصاد
کنونی جایز ندانسته و معتقدند اگرچه تجارت آزاد هزینههای
زیادی را به جامعه تحمیل میکند اما باعث توسعه و ساماندهی
اقتصاد میشود ،گفت :برخالف نظر این افراد در اکثر کشورهای
توسعه یافته و یا در حال توسعه یارانه به بخش های مختلف
اقتصادی و تولید پرداخت میشود در واقع در پرداخت یارانه
از محل درآمدهای مالیاتی جزو الینفک اقتصاد اجتماعی
محسوب میشود و دولت با تخصیص آن به جامعه هدف برنامه
اقتصادی خود را اجرا میکند .وی تاکید کرد :حذف ارز ترجیحی
و تغییر آن به میزان باالتر تنها پاک کردن صورت مسأله است و
در صورتیکه دولت تمرکز خود را بر نظارت و نحوه تخصیص ان
قرار دهد قطعا رانتزا نیز نخواهد بود البته اگر هدف این قانون
جبران کسری بودجه نباشد.
ضمن تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با توزیع در
کارگروههای تخصصی و بررسی کارشناسی آن برای اخذ یک
تصمیم درست جهت رفع چالش نظام توزیع موجود ،اظهار کرد:
وزارت صمت در این مدت ،بیشترین مطالبه و درخواست را برای
تامین برق واحدهای تولیدی از وزارت نیرو داشته است و این
موضوع را به صورت مستمر و جدی پیگیری کرده و خواهد کرد؛
امیدواریم با کمک و همکاری وزارت نیرو ،بتوانیم این مشکل را
از سر راه تولید برداریم .هرچند که پیشنهادات وزارت صمت در
این موضوع ،مورد قبول واقع نشد ،اما در روزهای آخر تیرماه،
مصوبهای دیگر توسط ستاد فرماندهی راهبری اوجبار کشور ابالغ
شد که براساس آن تامین برق واحدهای سیمان و فوالد کشور
زمانبندی شد و هیات دولت تصمیم گرفتند تا صنایع سنگین
همچون فوالد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند .البته
که این برنامه زمانبندی برای فوالدیها تنها سه روز اجرا شد و
سپس تغییر کرد و بعد از آن فقط سیمانی ها مجاز به فعالیت
نامحدود شدند .بنابراین همچنان روند کاهش فعالیتها ادامه پیدا
کرد که کاهش بیشتر تولید و در نتیجه افزایش بیشتر قیمتها را
به دنبال داشت؛ تا اینکه پنجم مرداد ،معاون امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از پیگیریهای وزارت
صمت و وعده وزارت نیرو برای تامین برق صنایع از روز پنجشنبه
همان هفته (هفتم مرداد) خبر داد؛ وعدهای که احتماال جزو
آخرین قولهای این وزارتخانه با سکانداری رضا اردکانیان وزیر
نیروی دولت دوازدهم بوده است؛ نهتنها تا هفتم مرداد اجرایی
نشد؛ بلکه باتوجه به اینکه کم کم وزرای کابینه دولت حسن
روحانی جای خود را به اعضای کابینه دولت سیزدهم خواهند داد،
بهنظر میرسد تامین برق این صنایع به عمر وزارت رضا اردکانیان
هم قد ندهد؛ چراکه شرکت توانیر در آخرین اطالعیه خود اعالم
کرد« :با توجه به استمرار گرمای هوا ،فعالیت صنایع مذکور تا
اطالع ثانوی مطابق توافقات قبلی ادامه خواهد داشت .البته این
در حالیست که شش روز پیش از این اطالعیه مدیرعامل شرکت
مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با
هماهنگی وزارتخانههای نیرو و صمت ،کارخانههای سیمانی که
از روز ششم مرداد سیمان خود را در بازار عرضه و باعث تعدیل و
کاهش حباب قیمتی شدند ،از در اولویت رفع محدودیتهای برقی
قرار گرفتن این صنعت خبر داد و گفت :در صورت همکاری ،رفع
محدودیتهای برقی سایر کارخانههای سیمانی که محصوالت
خود را در بازار عرضه کنند ،با نظر وزارت صمت ،انجام خواهد شد.

آرمانملی :طبق برآوردهای انجام شده ،هزینه مورد نیاز
زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی به منظور تحقق
اهداف چشم انداز  ۱404بیش از  ۱9میلیارد دالر است که
 ۶8درصد از این رقم مربوط به زنجیره فوالد است .تامین امور
زیربناها برای بخش خصوصی از جمله آب ،جاده ،خط ریلی
و برق ،در راستای سیاست های توسعه ای سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام میشود.
در این میان تامین پایدار آب معدن و صنایع معدنی ،از جمله
اقدامات اساسی است که راهبری این مهم از سوی ایمیدرو و
سرمایهگذاری آن توسط شرکتهای بزرگ و همکاری بانکها
انجام شد .در سال گذشته قطعات یک تا سه خط انتقال آب
از خلیجفارس به فالت مرکزی ایران (سیرجان ،سرچشمه و
اردکان) افتتاح و سپس عملیات اجرایی سه خط انتقال آب از
خلیجفارس به استانهای خراسانرضوی و اصفهان و همچنین
از دریای عمان به سیستان و بلوچستان آغاز شد .همچنین
امسال تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق برای  ۵۶معدن،
طراحی شده و اجرایی میشود .مبادله تفاهمنامه ساخت 778
کیلومتر راه آهن سنگان بافق -سنگان با سرمایهگذاری  8۱هزار
میلیارد ریالی با وزارت راه و مشارکت بخش خصوصی ،شروع
عملیات اجرایی جاده ناحیه سنگان ،با ارزش هشتهزار میلیارد
ریال در قالب قرارداد مشارکت و مبادله تفاهمنامه ساخت اتوبان
المرد -پارسیان با سرمایه گذاری  ۱0هزار میلیارد ریال در
راستای اهداف توسعهای ایمیدرو انجام میشود .از سوی دیگر
ایمیدرو توسعه مناطق صنایع انرژیبر را با تسهیالتی که در
اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد ،از ابتدای دهه  80عملیاتی
کرده است .اکنون ایمیدرو عالوه بر منطقه ویژه صنایع معدنی و
فلزی خلیجفارس در غرب بندرعباس ،توسعه مناطق ویژه المرد
در جنوب استان فارس ،پارسیان در غرب استان هرمزگان و نیز
کاشان را با هدف جذب سرمایهگذار در بخش صنایع معدنی
کشور را در حال اجرا دارد .زنجیره تولید فوالد به فرآیند تولید
فوالد از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش فوالد گفته میشود.
به طور کلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و
سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش فوالدسازی و
در نهایت ورود به بخش نورد است .طبق جدیدترین پایش طرح
جامع فوالد ،ظرفیتهای ایجاد شده تا پایان سال  99شامل
 ۳9.4میلیون تن ظرفیت تولید شمش فوالد ۳7.۱8 ،میلیون
تن آهن اسفنجی ۶۶.7۵ ،میلیون تن گندله و  ۶4.۱۱میلیون
تن کنسانتره است .تولید محصوالت این زنجیره تا پایان سال
 99مشتمل بر تولید  ۳0.7میلیون تن فوالد خام۳۱.۱4 ،
میلیون تن آهن اسفنجی 4۶.0۶ ،میلیون تن گندله۵0.0۶ ،
میلیون تن کنسانتره و  ۱04.۱میلیون تن سنگ آهن بود .امروز
افزون بر  ۶0میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی
شده که از این رقم حدود  ۳7میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه
احتمالی است .شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور  ۶8ماده
است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.
ایران دارای  ۱0هزار و  400معدن دارای پروانه بهرهبرداری
است که پنجهزار و  ۶00معدن آن فعال است

خبــرو نظــر

با انتخاب وزیر کاردان؛

عدم توجه به بخش خصوصی
در دولت سیزدهم جبران شود

آرمانملی :سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران خطاب
به رئیسجمهور سیزدهم کشور گفت :بخش خصوصی بزرگترین
مجموعه اقتصادی کشور است که متأسفانه در سال های اخیر
توجهی به این بخش نشده و حوزه اقتصادی و صنعتی کشور نیاز
به وزیر کاردان و عملیاتی دارد .مجتبی صفایی اظهار کرد :دوران
پشتمیزنشینی و تصمیم گرفتن برای وضعیت اقتصادی مردم به
سر آمده است و اگر میخواهیم شاهد رونق و پویایی اقتصاد کشور
باشیم باید وارد عمل شویم و توجه بیشتری به بخش خصوصی
کشور و ارتقای تولید داخلی کشور داشته باشیم .او تصریح کرد :در
چند سال گذشته بخش خصوصی کشور بهنوعی همواره مغضوب
برخی از مسئوالن بوده و گوش شنوایی برای مشکالت و مطالبات
آنها وجود نداشته است و انتظار این است وزیری انتخاب شود که
کاربلد و مردمی باشد و دغدغه مردم و رفع مشکالت اقتصادی
نظام را داشته باشد .صفایی افزود :در دوره قبلی وزیر منتخب
هیچ جلسهای را با هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نداشت؛ بنابراین
میطلبد افرادی که دغدغه نظام و مردم را دارند پای کار بیایند و
هوای مردم را داشته باشند کسی که قرار است بر مسند وزارت تکیه
کند باید بداند که سرنوشت  80میلیون هموطن متاثر از تصمیمات
او است ،بنابراین اینکه پشت میز نشسته و به صورت جهادی در
میدان حضور نداشته باشیم و از نزدیک با مشکالت مناطق صنعتی
و صنفی کشور آشنا نشویم و از خیلی اتفاقات بیاطالع باشیم نتایج
مطلوبی به دنبال ندارد .او تأکید کرد :مجموعه صنفی کشور در یک
سال و نیم اخیر به دلیل خسارتهای پیدرپی از تعطیلی کرونا و
وضعیت ایجاد شده تغییر شغل داده و یا بهطورکلی ورشکست
شدند و توجهی که اصناف انتظار داشتند از سوی دولت ،صورت
نگرفت .صفایی اظهار کرد :وزیر منتخب حوزه صنعتی و اقتصادی
باید در میدان حضور داشته باشد ،حضور وزیر در میدان برای اخذ
تصمیمات ضروری که وضعیت را به سمت بهبودی پیش ببرد الزم
است؛ و بهگونهای که در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور حضور
فعال داشته باشد که در غیر این صورت چگونه میتواند اشراف
عملیاتی بر قیمتگذاری دقیق کاال و تصمیم مثبت در راستای
نهادهای دامی و دیگر موضوعات مهم اقتصادی کشور داشته
باشند؟! او تصریح کرد :جامعه صنفی کشور و اتاق اصناف ایران
برای رئیس جمهور و تمامی اعضای کابینه دولت سیزدهم آرزوی
موفقیت دارند و اصناف در کنار آنان خواهند بود و امیدواریم این
عزیزان نیز دغدغه بخش خصوصی را داشته باشند.
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سیــــاسی
یادداشــت

دغدغهای با نرگس سلیمانی!
سید مهدی شریفی
دانشیار دانشگاه تهران
سالم خانم سلیمانی .آنانکه رفتند تا مهر مردانگی بر شرافت
ایرانیان بدرخشد از ما خواهند پرسید تا شما برای درخشش
شناسنامه ایران چه کردهاید؟ حداقل پاسخ شما برای مسئولیت
فعلیتان به شهیدان این است که برای انتخاب شهردار پایتخت،
تعهد و فساد ستیزیاش را چنانچه نوشتهاید سنجیدید و مالک
قرار دادید و با نمره  ۲0او را بدرقه این مسئولیت نهادید! آیا
شهیدان از شما این پاسخ را خواهند پذیرفت؟! آنان خواهند
گفت ما با عقل خود مسیر وصال را انتخاب کردیم چنانچه نهضت
حسینی یکپارچه شکوفایی عقل بود .تخصص برای امور در داالن
تنگ قبیله گرایی خفه می شود! شهدا خواهند پرسید مگر در
منطق توسعه مسیر شغلی ،از انبوه کارشناسان و مدیران مجرب و
پاکدامن حوزه عمران شهری فردی پیدا نمیشد که پلههای رشد
را به درستی گذرانده است و با اشراف به نبض پایتخت میتواند
مسیر شغلی بعدی خویش را که همان مسئولیت شهرداری است
بدست آورد؟ برنده چنین جدالی بدون شک علم و عقل است که
اتفاقا در هندسه معرفت دینی جایگاه بسیار پر منزلتی دارد .هنوز
دیر نشده است .همه ما شرمنده شهیدان هستیم اما شرمندگی
زمانی بیشتر خواهد شد که پاسخ این سوال را که چرا بسیاری از
خبرگان ،تحصیلکردگان و مجریان حوزه شهری را رها کردهاید
نخواهید داشت و دیگر آنکه چرا فردی را انتخاب کردهاید که
تجربه اداره و فعالیت در حوزه تخصصی شهرداری و یا سازمانهای
عمرانی را در کارنامه خود نداشته است .شاید فردا هم دیر باشد.

نگــــــاه

نصرتا ...تاجیک:

دولت سیزدهم
راهی جز ادامه مذاکرات ندارد

یک تحلیلگر مسائل بینالملل در این خصوص که تا چه میزان
حفظ میراث هشت ساله که شامل خروج ایران از فصل هفتم منشور،
تعلیق قطعنامهها و همچنین خروج ایران از انزوا بوده برای کشور
ضروری است ،اظهار داشت :ما هیچ راهی نداریم جز اینکه از مسیر
مذاکره و تفاهم مشکالت بینالمللی را با قدرتهای موثر از جمله
اروپا و آمریکا حل کنیم و هیچ مسیر دیگر و یا طرح جدیدی که
ما بتوانیم به کسب منافع حداکثری ملی برسیم جز این راه وجود
ندارد؛ نه جنگی میشود و نه راه حل دیگری وجود دارد .با این اوضاع
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و مخصوصا اقتصاد سیاسی کشور که
متاسفانه تک محصولی و به فروش نفت گره خورده ،تنها راه ،مذاکره
و تفاهم با قدرتهایی است که در تعیین مسیر آینده ،رفاه و توسعه
کشور تعیینکننده هستند .نصرتا ...تاجیک گفت :به این دلیل
جنگ نمیشود که غربیها راهی را در پیش گرفتهاند که نیازی به
جنگ ندارند و آن راه در صورت تداوم ،فروپاشی درونی است یعنی
فشارهای اقتصادی به کشور و مردم باعث خواهد شد نظام سیاسی
زیر فشار برود و مردم تاب تحمل نداشته باشند و قشر آسیبپذیر
عاصی شود و دست به عصیان بزند و این مهمترین وضعیت است که
ما االن داریم .متاسفانه قشر متوسط را از دست دادهایم و گروههای
مرجع االن کاری از دستشان برنمیآید ،به این معنی که مشخصا
در یک دو قطبی حکومت و قشر آسیبپذیر قرار گرفتیم که اگر
این قشر عاصی شود ،راهی نداریم .وی افزود :با درک این وضعیت،
قدرتهای موثر االن به دنبال این نیستند که با ما وارد جنگ شوند
و به دنبال این هستند که اگر ما نخواهیم با تفاهم مسائلمان را حل
کنیم ،همین روند تحریمها را ادامه دهند و با ادامه دادن این روند،
بنیه و توان مقاومت مردم در مقابل مسائل و مشکالت از بین خواهد
رفت .با این وضعیت تنها راهمان این است که وارد یک مذاکره یا
یک تفاهم شویم و راه نیمه رفته را تمام کنیم .یعنی با این اوضاع
داخلی و فشار خارجی که وجود دارد ،وارد هر روند و گزینه دیگری
که وجود هم ندارد ،بشویم بیش از برجام گیرمان نمیآید! فقط
کافیست طرفین زیادهخواه نباشند و به برجام برگردند ،در آنصورت
ما برندهایم زیرا دانشی را داریم که قابل از بین بردن نیست و بسیاری
از اقدامات اجرایی که در پنج مرحله کاهش تعهدات انجام دادهایم،
قابل بازگشت است .وی افزود :بحث من برای تفاهم ،بحث اعتماد،
بحث ذلت و تن دادن به هر چیز نیست و بحث این است اشتباه
محاسبه و توهم نداشته باشیم .متاسفانه بهطول انجامیدن روند
احیای برجام یا مذاکرات وین در شش دور ،به هیچ عنوان یک روش
معقول نبود ،بلکه یک خطای استراتژیک بود که ما و غربیها دچار
آن شدیم و یک خطای محاسباتی بود .خطای استراتژیکمان این
بود که مذاکره را طوالنی کردیم .مذاکره طوالنی هم توان و هم حسن
نیت را از دست میدهد و سبب وسواس میشود و هم باعث تخریب
روند توسط دشمنان و مخالفان ما خواهد شد .بهترین وضعیت برای
ائتالف عبری-عربی این است که مذاکرات طوالنی میشد که شد تا
بتواند زمینههای تخریبی را فراهم سازد .اشتباه محاسبهمان نیز این
بود که دو طرف مسائل خارج از برجام را مطرح کردند .این تحلیلگر
سیاست خارجی بیان کرد :در این میان ،نه حرفهای آمریکا وجاهت
دارد که بخواهد شرط بگذارد که ما بعد از برجام به سراغ مسائل دیگر
برویم که البته مشکلی ندارد با تفاهم برویم ولی اینکه شرط گذاشته
شود ،درست نیست .ما هم درخواستهایی مانند لغو همه تحریمها
را مطرح کردیم که خارج از برجام است .ما در قدم اول باید خواهان
لغو تحریمهای برجامی باشیم و سپس بگوییم میخواهیم با تفاهم
بقیه موارد را حل کنیم ،نه اینکه از اول خودمان خارج از برجام باشیم
و انتظار داشته باشیم طرفمان داخل برجام باشد؛ لذا هر دو طرف
این اشتباه محاسبه را داشتند و اشتباه استراتژیک هم داشتند که
به تبعات مذاکرات طوالنی و فعال شدن روندهای تخریبی داخلی
و خارجی توجه نکردند .تاجیک تاکید کرد :مذاکره طوالنی باعث
تحلیل رفتن توان طرفهای مذاکره شد .کشورها بیکار نیستند و
اولویتهایشان عوض میشود ،چه کشورهایی که مخالف و مقابل
ما هستند و چه کشورهایی که هم پیمان ما هستند و لذا دولت
سیزدهم هیچ راهی ندارد جز اینکه به ادامه روند مذاکرات برگردد
و اگر این استدالالت مورد قبول است ،به آن سرعت ببخشد زیرا
هرچه زمان بگذرد و مذاکرات وین به نتیجه نرسد ،دولت از منظر
داخلی درگیر مشکالت ناشی از تحریمها و سایر معضالت ،بحرانها و
چالشهای داخلی میشود و از منظر خارجی نیز فشارهای منطقهای
و بین المللی افزایش پیدا می کند و بطور مشخص سعودی ها به
آمریکاییها و تیم بایدن نزدیک میشوند و قدرت و البی تخریبیشان
را علیه این مذاکرات و ما به کار میگیرند؛ یعنی ائتالف عبری -عربی
منسجمتر و نزدیکتر با تیم امنیت ملی و سیاست خارجی بایدن
عمل نموده و منابع مادی و معنوی خود را برای تخریب این مذاکرات
و روند حل مشکالت ایران و غرب به کار میگیرند.
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غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفت وگو با «آرمان ملی»:

مجلس با محدود کردن
اينترنت دست رئيسی
را میبندد
رئیسی پرونده استخوانهای در گلو مانده را حل میکند
تمام کابینه رئیسی رای اعتماد میگیرند
مذاکرات در دولت رئیسی به نتیجه نمیرسد
آینده قاضی خوبی برای دولت روحانی خواهد بود

آرمان ملی -سجاد جنت آبادی :با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی مردم به دنبال یک اتفاق بزرگ در حل مشکالت اقتصادی هستند .اتفاقی که فقر و بیکاری و
تورم را کاهش دهد و بعضی از مردم امیدوار هستند که رئیس جمهور منتخب مردم بتواند به شعارهای انتخابات ریاست جمهوری خود عمل کند .اما در این میان مسائلی هم
وجود دارد که مردم را نگران کرده است ،مانند رفع تحریمها که زندگی را برای مردم سخت کرده است .حال باید ببینیم رئیس سابق آستان قدس رضوی میتواند گره تحریمها،
بیکاری ،فقر ،گرانی و یا پالرمو که مدتها است در مجمع خاک میخورد را باز کند .در همین رابطه «آرمان ملی» با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین
مجلس دهم و نماینده ادوار مجلس به گفت وگو پرداخته است که میخوانید.
دولت سیزدهم بعد از کلی فراز و نشیب باالخره بر سرکار تمامیتخواه هستند .این افراد و گروهها نیز اجازه تشکیل یک دولت رئیسی توانایی حل مشکالت خوزستان را دارد؟
آمد .از دیدگاه شما رئیسی میتواند در حل مشکالت مردم فراجناحی را به آقای رئیسی نخواهند داد .اگر آقای رئیسی در عمل
درباره مساله خوزستان معتقدم که نباید به صورت منطقهای و
چنین دولتی تشکیل بدهد هجمه ها به دولت
قومیتی به این موضوع نگاه کنیم .شاید امروز به
موفق عمل کند؟
من امیدوارم ابراهیم رئیسی بتواند در حل مشکالت کشور موفق وی بیشتر خواهد شد و کار را برای دولت سخت
عنوان مثال مردم سوسنگرد مشکالت زیادی را
باید به آقای
باشد .از دیدگاه من موفقیت رئیسی ،روحانی و حتی احمدی نژاد می کند .خواسته های این گروه ها نیز تمامی
در مساله کم آبی و خشکسالی سپری میکنند،
رئیسی برای حل
هم به سود ملت تمام خواهد شد .من از رئیسی درخواست دارم تا ندارد و هیچگاه به پایان نمیرسد .این اتفاق آقای
اما قطعا مردم در شهرهای دیگر خوزستان هم با
مشکالت کشور
در برخورد با مسائل روز واقعبینانه برخورد کند و از دادن شعارهای رئیسی را خسته می کند؛ همان گونه که آقای
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکنند .من
انتخاباتی خودداری کند .اگر بخواهیم منصفانه به مسائل نگاه کنیم ،احمدینژاد را خسته کردند .آقای رئیسی نباید
اعتقاد دارم که نباید به این مساله که بسیار مهم
فرصت داد و
مردم در حال حاضر از گفتمان ابراهیم رئیسی راضی هستند و اعتقاد گمان کند اگر چهار کرسی وزارت به آنها بدهد
و حیاتی است ،به صورت منطقه ای نگاه کنیم.
نمیتوانیم به این
دارند که رئیس جمهور منتخب مردم گفتمان خوبی دارد و امیدوارم ماجرا تمام خواهد شد و خواستههای آنها به پایان
به این شکل نیست که مابقی مردم در مناطق
زودی دولت جدید
که مردم امید خود را از دولت رئیسی از دست ندهند .باید به ابراهیم خواهد رسید .درواقع چنین اتفاقی رخ نخواهد
مختلف خوزستان از بیآبی و خشکسالی و فقر رنج
را قضاوت کنیم.
رئیسی برای حل مشکالت کشور فرصت داد و نمی توانیم به این داد .زمانی که لیست اعضای کابینه آینده مشخص
نمیبرند ،بلکه خوزستان غرق در مشکالت مختلف
هر قضاوتی هم
زودی دولت جدید را قضاوت کنیم .هر قضاوتی هم در حال حاضر به و به مجلس تحویل داده شود مشاهده خواهیم
است و مردم بیشتر باید به این منطقه توجه کنند.
در حال حاضر
دولت رئیسی داشته باشیم ،کار درستی نیست و باید به رئیسی حاال کرد که هجمهها نسبت به تصمیم آقای رئیسی
دولت جدید باید توجه ویژهای به منطقه خوزستان
آغاز خواهد شد .این در حالی است که انتخاب
داشته باشد و تمام تالش خود را برای حل این
به دولت داشته
حاالها فرصت داد.
جدید
جمهور
رئیس
طبیعی
حق
کابینه
اعضای
مشکالت به کار گیرد.
مجلس در روزهای گذشته طرحی را در دستور کار
باشیم ،کار
خود قرار داد که با انتقادات زیادی از سمت هم اصولگرایان است .در چنین شرایطی باید به رئیس دولت
از دیدگاه شما روحانی چرا در حل
درستی نیست
و هم اصالحطلبان روبهرو شد .از نگاه شما اجرای این طرح با کمک کرد در یک شرایط مناسب بهترین انتخاب
مشکالت کشور به خصوص مساله خوزستان
و باید به رئیس
را انجام دهد ۲۲0.نمایندهای که با یک نامه از
نتوانست موفق عمل کند؟
وعدههای انتخاباتی رئیسی همخوانی ندارد؟
جمهور حاال حاالها
طرح فضای مجازی در واقع بستن دست رئیسی است و انتظار آقای رئیسی خواستند در انتخابات حضور پیدا
آینده قاضی خوبی برای کشور خواهد بود و قطعا
فرصت داد
میرود که رئیس جمهور با ورود به این مساله از اجرای آن خودداری کنند نباید انتظار داشته باشند در انتخاب افراد
زمان خیلی از مسائل کشور را روشن خواهد کرد
کند .اما در آن سمت موضوع مردم به یکپارچگی نظام رای دادهاند کابینه نیز دخالت داشته باشند و عنوان کنند
و در آینده نه چندان دور مردم خواهند فهمید که
و قبول کردند که دولت و مجلس دیدگاه های سیاسی نزدیکی باید بر اساس دیدگاه آنها اعضای دولت انتخاب
روحانی تمام تالشش را برای حل مشکالت کشور
با یکدیگر داشته باشند .آن عده از مردم که در انتخابات شرکت شوند .این روزها صداهایی از مجلس به گوش میرسد با این مضمون کرد و یا نه شرایط برای او به شکل دیگری رقم خورد.
کردند و به مجلس انقالبی و همچنین ابراهیم رئیسی رای دادند ،که دولت باید درباره انتخاب اعضای کابینه با ما نیز مشورت کند.
آقای رئیسی میتواند با توجه به رابطه خوبی که با مجمع
گفتیم
عالقهمند هستند که این ایدئولوژی سیاسی در کشور حاکم باشد .استدالل این افراد نیز این است که ما بودیم که به آقای رئیسی
تشخیص مصلحت نظام دارد ،پرونده پالرمو را در مجمع
کسی
نباید
با توجه به شرایط موجود کشور ،مجلس یازدهم باید دیدگاه خود را در انتخابات شرکت کند .کسی منکر مشورت نیست؛ اما
تشخیص به نتیجه برساند؟
یک
دارد
امکان
را برای حضور در دولت به رئیسجمهور تحمیل کرد.
به دولت رئیسی نزدیک کند و با خواست مردم
انتظار میرود که رئیسی استخوانهای در گلو مانده را حل کند و به
اما
باشد
داشته
وجود
مدیر قوی در هر وزارتخانهای
برای حل مشکالت این ملت تالش کند و قطعا
نظر میآید برای حل این مسائل برنامه هم داشته باشد و صحبتهایی
طرح فضای
مجلس این را بداند که اگر بخواهد به دنبال سهم
نتواند با سیستم مدیریتی آقای رئیسی کار کند .که رئیس جمهور جدید بیان میکند نشان میدهد که این سخنان
خواهی باشد قطعا مردم پاسخ سختی را به آنها
در نتیجه نباید از چنین فردی استفاده کرد .آقای بیریشه نیست و حتما اتفاقهای خوبی خواهد افتاد.
مجازی در واقع
رئیسی قرار است دولت تشکیل بدهند .به همین
خواهند داد.
دولت جدید چه اولویتهایی را برای حل مشکالت مردم
بستن دست
نمایندگان مجلس به کابینه ابراهیم
دلیل مدیرانی که قرار است در دولت فعالیت در دستور کار خود قرار دهد؟
رئیسی است و
کنند باید تفکرات خود را با تفکرات آقای رئیسی
رئیسی رای اعتماد خواهند داد؟
اقتصاد و فقرزدایی باید جزو اصلیترین مسائلی باشد که رئیس
رود
می
انتظار
تفکرات
رئیسی
آقای
اینکه
نه
کنند؛
هماهنگ
اکثریت
رای
انتظار میرود که کابینه رئیسی با
جمهور برای حل آنها تمام تالش خود را به کار گیرد .آقای رئیسی
ابراهیم
کابینه
اگر
کند.
هماهنگ
آنها
با
را
خود
جمهور
رئیس
که
درباره
و
بیاورد
نمایندگان در مجلس یازدهم رای
شعار مبارزه با فساد را سرلوحه کار خود قرار داده است ،اما نباید این
قوی
دولت
ایشان
قطعا
باشد،
فراجناحی
رئیسی
جدی
اختالفات
این مساله بین مجلس و دولت
با ورود به این
موضوع را فراموش کنیم که وقتی اقتصاد در جامعه ضعیف باشد و
داشت.
خواهند
مجلس
که
مساله
وجود نداشته باشد .در این
فقر باال برود ،فساد هم در کشور افزایش پیدا میکند .باید مسئوالن
مساله از اجرای
رئیسی
آقای
که
کــنید
می
فکر
ندارد،
وجود
شکی
یازدهم ایده آل گرا است،
تمام تالش خود را به کار گیرند و کشور را از فقر نجات دهند ،تا همه
آن خودداری کند،
مذاکرات
در
خود
دیــپلمات
تیم
با
تواند
می
مجلس
نمایندگان
که
اما مردم انتظار دارند
مسائل در کشور حل و فصل شود .مردم در کشور به سمت فقر کامل
اما در آن سمت
کند؟
عمل
موفق
برجام
آینده
برای
باید
و
نکنند
عمل
برخالف خواست مردم
در حرکت هستند و درآمد آنها بسیار پایین آمده است و بعضی از افراد
به
مردم
موضوع
مذاکرات
در
رئیسی
که
دانم
نمی
واقعا
من
مردم
کنند.
کمک
دولت
حل مشکالت کشور به
در جامعه از سر گشنگی و فقر به سمت بزهکاری روی آوردهاند .امروز
نظام
یکپارچگی
اما
کند،
می
انتخاب
را
استراتژی
چه
ای
هسته
دولت
به
انقالبی
مجلس
تقاضا دارند که این
مهمترین دغدغه مردم معیشتی و اقتصادی است .شاید روزی مردم
مردم
منتخب
جمهور
رئیس
که
آید
می
نظر
به
باید
مجلسی
هر
البته
کند.
رئیسی کمک رسانی
رای دادهاند و
دغدغه سیاسی یا فرهنگی داشتند اما امروز شرایط فرق میکند و
نشان
شواهد
نیست.
مذاکرات
طالب
خیلی
کند
کمک
ها
دولت
به
کشور
برای حل مشکالت
مهمترین دغدغه مردم اقتصادی و معیشتی است .نکته مهم در این
قبول کردند که
توجه
با
خصوص
به
رئیسی،
ابراهیم
که
دهد
می
باعث
که
است
دولت
و
مجلس
و همین انسجام
زمینه این است که آقای رئیسی باید در اولویتبندیهای خود مردم را
دولت و مجلس
این
دنبال
به
یکجانبه
صورت
به
غرب
اینکه
به
باشند.
امیدوار
کشور
شرایط
به
میشود تا مردم
در اولویت نخست قرار بدهد .اگر همه پروژههای عمرانی نیز به نتیجه
دیدگاههای
مشتاق
خیلی
شود،
مند
بهره
مذاکرات
از
که
است
دولت
ایشان
قطعا
باشد،
فراجناحی
اگر کابینه
برسد اما سفره مردم خالی باشد فایدهای ندارد .به همین دلیل آقای
نزدیکی
سیاسی
که
کنم
نمی
فکر
نیست.
ای
هسته
مذاکرات
به
داشت.
خواهند
قوی
رئیسی باید به فکر سفره مردم باشد و بقیه مسائل را در اولویتهای
داشته
یکدیگر
با
در
مخصوصا
جدید
دولت
در
ای
هسته
مذاکرات
اساسا شرایط برای شکل گیری یک
بعدی قرار بدهد .کسانی که تالش می کنند در فضای رسانه ای
باشند
دولت فراجناحی توسط آقای رئیسی وجود
شش ماه آینده به نتیجهای برسد و بعید است که با کشور خود را به دولت آینده تحمیل کنند افرادی نیستند که بتوانند
دارد؟ برای تشکیل یک دولت فراجناحی
توجه به این رویکردی که در مذاکرات پیش رفته مشکالت اقتصادی مردم را حل کنند .این افراد درگذشته امتحان
آقای رئیسی باید چه رویکردی را در پیش
اصال در دوران ابراهیم رئیسی مذاکرات هستهای خود را پس دادهاند و برای مردم نتیجهای به همراه نداشته است .بدون
به نتیجه برسد.
بگیرد؟
افراطوتفریط باید فکر کرد و اولویت نخست آقای رئیسی باید مردم
واقعیت این است که شرایط شکلگیری یک دولت فراجناحی
اعتراضات خوزستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا باشد و مردم و مردم .بنده بهصراحت عنوان میکنم روزی فاتحه این
توسط آقای رئیسی خیلی سخت شده است .افراد و گروه هایی برخی مساله کم آبی و خشکسالی و فقر خوزستان را به مربوط انقالب خوانده خواهد شد که مردم فراموش شوند و مسئوالن خود
در انتخابات ریاست جمهوری اطراف آقای رئیسی بوده اند که به مشکالت منطقهای و قومیتی میدانند و به نظر شما آقای را از مردم جدا بدانند .چنین روزی فاتحه انقالب خوانده خواهد شد.

طرح جدید دیپلماتیک برای خروج از بن بست سیاست خارجی
وحید کریمی
تحلیلگر مسائل سیاست خارجی

رئیس جمهوری در نطق مراسم تحلیف از طرح دیپلماتیک در سیاست خارجی استقبال کرد .اشاره
ایشان بیانگر توجه به تعامل ،در کنار آمادگی دفاعی از حقوق مشروع جمهوری اسالمی به جهانیان
به خصوص انگلیس و امریکاست .از آنجایی که چالش جمهوری اسالمی با  ۳کشور انگلیس و آمریکا و
فرانسه است ،مناسبت دارد تمرکز هر گونه اقدام دیپلماتیک برای رفع موانع را به این  ۳کشور معطوف
کنیم .در این رابطه بهتر است از هرگونه اقدام مشترک یا مذاکرات جمعی باید خودداری کرد و از تجارب
قبلی اجتناب کرد و هر کشوری که در خصوص فعالیت دفاعی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی
در روابط با همسایگان و منطقه آسیب دیده از حضور این  ۳کشور خارجی ،مشکل یا سوالی برای پاسخ
الزم دارد ،بصورت انفرادی و نه گروه کشورها ،برای تفهیم و تبادل نظر برنامه جمهوری اسالمی در
رفع بحران مزمن منطقه در تهران حضور پیدا کنند .در بین  ۳کشور یاد شده؛ فرانسه قابل تعامل است
و انگلیس قدرت مهار آمریکا را دارد و آمریکا اسیر اسرائیل است .مهم ،مذاکرات دو جانبه مجزا با هر
کدام از  ۳کشور است و از هر گونه مذاکرات جمعی از جمله اتحادیه اروپایی باید خودداری کرد زیرا
اتحادیه اروپایی فاقد قدرت اجرایی است و مذاکرات مشابه برجام ،قابل سوءاستفاده و ایجاد ابهام توسط

اعضای مقابل جمهوری اسالمی ایران است .اغفال قدرت سخت آمریکا توسط انگلیس در جنگ عراق
توسط کنگره اثبات شد و برای همین ،اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درصدد کاهش قدرت
خودرایی رئیس جمهوری آمریکا برای مداخالت نظامی هستند .آمریکا بدون انگلیس در هیچ جنگی در
خاورمیانه شرکت نداشته و نمی تواند شرکت کند و نتیجه اینکه انگلیس محرک و تهییج کننده آمریکا
برای شرکت و یا عدم مداخله نظامی در خاورمیانه بوده و هست .مناسب است در مذاکرات دوجانبه ،اول
مذاکره با انگلیس ،مشخص شود سیاست خارجی انگلیس در روابط دوجانبه ،خاورمیانه و تأثیرگذاری
بر سیاست خارجی مداخله جویانه آمریکا چگونه است؟بدیهی است مقامات انگلیس تأثیرگذاری بر
سیاست خارجی آمریکا را انکار می کنند اما ،همراهی و هدایت انگلیس در جنگ های عراق ،سوریه و
یمن انکارناپذیر است و اگر انگلیس عقب نشینی کند قطعا آمریکا در خاورمیانه فلج خواهد شد .قرآن
کریم می فرماید« :مردم دشمنند ،آنچه را نمی دانند( ».کذبو بما لم یحیطو بعلمه .سوره یونس آیه .)۳9
ارائه اطالعات غلط دولت تونی بلر ،نخست وزیر اسبق انگلیس به جورج بوش پسر ،رئیس جمهوری
متجاوز به عراق ایاالت متحده ،مسبب اصلی در اخذ مجوز جنگ توسط کاخ سفید از کنگره آمریکا بود
که مستند است .اکنون دیگر روشن شده است که گزارش تهیه شده توسط نخست وزیر بلر برای امریکا،
غلو و گمراه کننده و دروغ بود .برای پیشگیری از سوء استفاده «قدرت سخت امریکا» علیه کشورهای
اسالمی در منطقه ،باید به انگلیس فشار دیپلماتیک آورد و یا مطابق همان طراحی جدید دیپلماتیک
که منظور دولت جناب آقای رئیسی است ،اقدام کرد.

فرارو

غالمرضا انصاری:

اصالحات گام به گام راه خروج
از بحرانهاست

یک فعال سیاسی اصالحطلب درخصوص اینکه برخی
معتقدند یکدستی نهادهایی مانند ریاست جمهوری،
مجلس و قوه قضائیه به نفع کشور خواهد بود ،اظهار داشت:
تحقق جریان یکدست در عرصه سیاسی آفت مردمساالری
است و در تمام جوامعی که حاکمان و قوای سه گانه به
صورت یکدست و حداقلی شکل میگیرند ،در بسیاری از
موارد گرایش به سمت تهدید آزادیهای مشروع مردم،
بروز و ظهور می یابد .غالمرضا انصاری گفت :اگر جریان
حاکم به نیازهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
مردم پایبندی نداشته و در جهت حل مشکالت با نخبگان،
صاحب نظران و کارشناسان همفکری نکند ،امکان حل
مشکالت معیشتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مردم
را هم نخواهند داشت .این عضو شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت یادآور شد :بعد از انقالب یکدستی قدرت را
در دولت نهم و دهم در زمان آقای احمدی نژاد شاهد
بودیم .یادمان نرفته که در آن زمان شعار دلواپسان حاکم،
تحقق ژاپن اسالمی بود و رئیس دولت هم اشاره میکرد
که به ما میتوانیم همه مشکالت را حل کنیم و نفت بر سر
سفره مردم میآوریم که نه تنها به ژاپن اسالمی نرسیدیم،
امروز به سمت کره شمالی شدن حرکت می کنیم ،نه
تنها نفت سر سفره مردم نیامد ،بلکه همان نان حداقلی
مردم هم از سفر ه هایشان زدوده شد .وی تاکید کرد:
قطعا با یکدستی در یک نظام اداری شاهد کمرنگ شدن
نظارت ،پایش برنامهای و نقد منصفانه به دلیل حذفها،
خواهیم بود .عدم همراهی و همکاری نخبگان و یأس و
دلمردگی جامعه و جوالن تشنگان قدرت فقط میتواند
موجب نارضایتی عمومی ،گسترش اعتراضات و عدم
باروری ظرفیتهای بالقوه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی شود که در این صورت روز به روز شرایط اقتصادی
و معیشت مردم را سخت تر خواهد کرد.وی اظهار کرد:
امروز عرصه بینالمللی مبتنی بر تعامل سازنده است ،نه
تقابل و درگیری؛ حکومتها و کشورهایی از توفیق رقابت
و حرکت سازنده برخوردارند که قدرت تعامل بیشتری را
داشته باشند .انصاری عنوان کرد :تعامل هنگامی در عرصه
بینالمللی بروز و ظهور پیدا خواهد کرد که ظرفیت ایجاد
آن در داخل کشور را داشته باشیم و بتوانیم ،اختالفات
سلیقهای و سیاسی خود را در قالب گفتوگو حل کنیم.
طبیعتا در چنین شرایطی امکان استفاده از این ظرفیت در
فضای بینالمللی هم به وجود خواهد آمد .وقتی ما در داخل
کشور موافقین نظام را که در برخی سیاستهای اعمالی نقد
دارند ،دچار چالش میکنیم ،یعنی ظرفیت تعامل داخلی
را هنوز نداریم .وی با بیان اینکه اتفاقی که در انتخابات
مجلس اخیر و در انتخابات ریاست جمهوری افتاد ،این بود
که به طور طبیعی تعامل جای خودش را به تقابل داد ،گفت:
نباید بگذاریم دشمنانگاری در فضای بینالمللی به صورت
جدی در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی،
وضع کشور ،روز به روز بدتر خواهد شد و طبیعی است که در
این فضا ،دوستان خیالی هم نه تنها به دنبال تعامل سازنده و
برد -برد نبوده ،بلکه به دنبال کسب امتیازات خود میروند؛
بنابراین تعامل سازنده در شرایط رقابتی بهوجود خواهد آمد.
انصاری در خصوص اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری
نسبت به جریان اصالحات انتقاداتی صورت گرفت و حتی
برخی عنوان کردند آیا ضرورت یک بازسازی در بدنه
این جریان را احساس میکنید ،عنوان کرد :در انتخابات
مجلس یازدهم و انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم ،با
رد صالحیت حداکثری اصال نامزدی برای اصالحطلبان
باقی نماند که در فضای انتخابات امکان حضور داشته باشند.
وی ادامه داد :جریان دلواپسان تمام مشکالت موجود
و نواقص دولت آقای روحانی را تاکنون به اصالحطلبان
نسبت میدادند ،درصورتی که اتاق فکر دولت دوم روحانی
در خدمت دیگران بود و هیچ اصالحطلبی دارای اختیار در
دولت نبود .اگر دلواپسان در شانتاژ ناکارآمدی صادق بودند
که پایگاه مردمی اصالحات از بین رفته باید اجازه میدادند
که اصالحات با نامزدهای حداکثری حضور پیدا کند و مردم
با رای خودشان اصالحطلبان را از صحنه خارج کنند ،قطعا
تفکر و اندیشه از بین رفتنی نبوده و نخواهد بود.

گــــــزارش

تقاضای توقف رسیدگی به طرح صیانت
ادامه از صفحه  | ۲وی یادآور شد« :اگر در بستر
و زمانی رای گیری انجام میشد که همه نمایندگان
مجلس در صحن حاضر بودند یا حتی در همین روز
اگر ساعت  ۱0تا  ۱۱صبح هم رای گیری میشد ،این
طرح رای الزم را کسب نمی کرد ».اما از سوی دیگر
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه
تصویب بررسی طرح صیانت در قالب اصل  8۵به معنی
مخفی کاری نیست ،اعالم کرد« :بهزودی کمیسیون
مشترکی با حضور نمایندگان از کمیسیون های
تخصصی مختلف مجلس تشکیل و از دو هفته آینده
بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد».
مجید نصیرایی با اشاره به اینکه فعال شیوه بررسی این
طرح در قالب اصل  8۵قانون اساسی تصویب شده و
هنوز جزییات آن بررسی نشده است ،به دفاع از طرح
صیانت پرداخته و گفت« :آیا فضای مجازی صرفا به
کسبوکارها محدود میشود و نباید فرهنگ و امنیت
در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیتهای
داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت
شود؟ ما یک پیشنویس برای طرح ساماندهی فضای
مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در
آن دیده نشده است؛ بنابراین صاحبنظران میتوانند
پیشنهادات خود را برای اصالح آن ارائه دهند ».او با
تاکید بر این که بررسی طرح در قالب اصل  8۵به معنای
مخفی کاری نیست ،میگوید« :قرار است کمیسیون
مشترکی با حضور نمایندگانی از کمیسیون های
تخصصی مختلف مجلس تشکیل شود و از دو هفته
آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد
شد» .
اگر اینستاگرام قطع کند؟ چه؟
نماینده کرج هم اظهارات قابل تاملی دارد .علیرضا
عباسی ضمن درخواست از منتقدان طرح صیانت از
حقوق کاربران فضای مجازی مبنی بر مطالعه طرح،
گفت« :اگر اینستاگرام به این نتیجه برسد که خودشان
دسترسی به کاربران ایرانی را غیرفعال کنند ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ درست است که در این صورت اینستاگرام
از نظر اقتصادی ضرر میکند ،اما ممکن است سیاست
را به اقتصاد ترجیح دهند .ما در شرایط تحریمی هستیم
و ممکن است آنها اینستاگرام را قطع کنند؛ بنابراین ما
باید آمادگی داشته باشیم تا در کم ترین زمان ممکن
بتوانیم فضای دیگری را برای مردم جایگزین کنیم».
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گـــزارش
آرمان ملی -امید کاجیان :فرارسیدن ایام محرم و مراسم
عزاداری و تاکید برخی مبنیبر برگزاری حضوری و پرشکوه آن در
حالی است که شاهد یکی از سیاهترین دوران پیک کرونا در کشور
هستیم .البته این نخستین بار نیست که میان برگزاری مراسم
مذهبی و ماجرای کرونا شاهد چنین تقابل فکری ای هستیم.
درهفتههای نخست ورود کرونا به کشور هم عدهای خواستار حضور
در مراسم مذهبی بیتوجه به شر ایط کشور بودهاند .در زمان شیوع
موج اول؛ آن زمانهایی که خیلیها فکر میکردند این ویروس بعد
از چند ماه اوجگیری کاهش یافته و تمام شده و زندگی به شرایط
عادی برمیگردد ،دولت تصمیم گرفت برای مهار ویروس ،بسیاری
اماکن از جمله مراکز زیارتی و حرم ها را در کنار مواردی مثل
نمازجمعه تعطیل اعالم کند یا ساعات کاریشان را تغییر دهد .اما
این اقدامات ،ناگهان موجی از اعتراضات را از سوی افراد خاص به
همراه داشت .این عده معتقد بودند این اقدامی هماهنگشده برای
از بین بردن عقاید مذهبی است و نباید به آن تن داد .کار به جایی
رسید که گروههایی از این افراد تجمع کرده و علیه مسئوالن دولتی
به خاطر اقدامشان شعار داده یا حتی مسیرهای بسته به سمت
اماکن زیارتی را شکسته و وارد آنجا میشدند .یکی از عجیبترین
این اتفاقات در آن زمان جنبش لیسزنندگان ضریح حرمهای
مطهر بود؛ کسانی که تصاویر خود را با افتخار در شرایط کرونایی در
اماکن زیارتی نمایش داده و مشغول لیسزدن ضریح میشدند؛ آن
هم با این مضمون که اینجا شفا میدهد و از کرونا واهمهای نیست
و . ...اتفاقات عجیب و غریب از این دستکم نبودهاند .در این میان
هرازگاهی هم که آمار مبتالیان کرونا نزولی اعالم میشد ،بودند
مقامات و افرادی که خواستار بازگشایی نمازهای جمعه و سایر
اماکن زیارتی میشدند .در نهایت آنچه این روزها رخ داده دیگر
بسته بودن این اماکن نیست؛ چراکه حرم ها باز هستند و مملو

«آرمان ملی» گزارش میکند:

افزايشنگرانیهاازمراسمحضوری
وبدونمجوزاياممحرم
حفظ جان مردم اولویت دارد؛ برخی اظهارات نگرانکننده است

از جمعیتند و بعضا اگر زمان ورود و خروج آن هم تغییر کند با
انتقاداتی روبهرو میشود .بسیاری تصور میکردند با توجه به ابالغ
تصمیمگیری درباره تعطیلی دوهفتهای در ستاد کرونا این بار به
شکل جدی تری دوهفته تعطیلی در کشور با قرنطینه ای سفت
و سخت انجام گیرد؛ اما با این تعطیلی مخالفت شد و در نتیجه،
آش همان آش است و کاسه همان .درچنین شرایطی افزایش
آمار مبتالیان و مرگومیر در آستانه ماه محرم و مراسم عزاداری
و همچنین برخی اظهارنظرها بر نگرانیها افزوده است .این در
حالی است که بعضی مسئوالن از مبتالیان ناشی از تجمعات در
مراسم عید قربان و عید غدیر طی روزهای گذشته نیز سخن به میان
آوردهاند .در این راستا آنچه از شرایط امروز پیداست اینکه بهرغم
تمامی این مسائل عدهای برگزاری مراسم عزاداری محرم به طریق
گذشته و سنتی را ارجح بر ابتال به این ویروس میدانند؛ نشان به
آن نشان که انتشار ویدئویی از سیدمهدی فقیهامامی ،استاد حوزه
علمیه اصفهان تعجب بسیاری را برانگیخته است .استاد حوزه

علمیه اصفهان در این ویدئو در مورد عزاداری ایام محرم میگوید
اگر کسی کرونا گرفته و فوت کند شهید محسوب میشود(!) او در
مورد حضور در این مراسم گفته« :احتمال خطر هست ،بله ممکن
است کرونا بگیرید .شخص میداند و با اختیار خودش میآید تا
پرچم امام حسین(ع) را برسر بلند نگه دارد ،ولو اینکه کرونا بگیرد.
چه اشکالی دارد! اگر کرونا بگیرد و از دنیا برود ،شهید مدافع حرم
میشود ».از سویی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از برگزاری
علنی مراسم دهه اول ماه محرم در سطح کشور خبر داده و مخالفان
را ابلیس دانسته است .حجتاالسالم محمد قمی در ادامه گفته
است« :امسال بیش از سال گذشته و چندین برابر وظیفه خودمان
را تعظیم شعائر حسینی میدانیم .حال و هوای شهرها در این کشور
حسینی باید معلوم شود که محرم است و کسی که نمیخواهد
اینگونه باشد ،ابلیس است . ...ما ملت امام حسینیم و برپایی مراسم
حسینی رگ حیات ماست ». ....حاج منصور ارضی ،مداح معروف
هم در این باره میگوید« :چرا پارسال مراسم حسینی را تعطیل

کردید ،باید استغفار عملی کنیم .چرا برخی کوتاه آمدند؟ امسال
که راهکار را پیدا کردید تالش کنید همه مردم خادم هیات و عزای
حسینی باشند .سال گذشته بهدلیل دیر اعالم شدن دستورالعملها
برخی از هیاتها نتوانستند جلسات خود را در دهه اول ماه محرم
برگزار کنند .امسال هر هیات در منطقه و شهر ،خود را سفیر امام
حسین(ع) بداند و عالوه بر برگزاری جلسه به کمک سایر هیاتها
بروند تا آنان نیز جلسه خود را با رعایت شیوهنامهها برگزار کنند».
با این حال مسعود مردانی ،فوقتخصص بیماریهای عفونی و عضو
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا وضعیت فعلی بیمارستانها را در
پیک پنجم کرونا اسفناک دانسته و گفته است« :در چنین شرایطی،
تجمع و برگزاری هیات عزاداری و برپایی دستههای عزاداری نباید
اتفاق بیفتد .همچنین ایستگاههای صلواتی نباید برپا شوند ».وی
تاکید کرد« :توصیه ما این است که مردم عزاداریهایشان را به
صورت مجازی برگزار کرده یا از تلویزیون مشاهده کنند تا بیماری
گسترش نیابد ».اما امثال منصور ارضی مداح معتقدند روضه
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مجازی فایده ندارد و اظهار میکند« :این روزها میگویند مجازی
هیأت بگیرید .ما از واقعیتش چه استفادهای کردهایم که از مجازی
ببرند .دستگاه امام حسین(ع) شفابخش است .اینها میخواستند
بگویند نیست .همواره بیماران العالج را به هیأت میآوردند و شفا
میگرفتند .آیا دروغ است؟ جبهه را خالی نکنید و کار را به فضای
مجازی نکشید ».از سویی یوسف ارجونی ،رئیس بسیج مداحان
و نوشادی ،رئیس شورای هیاتهای مذهبی کل کشور در نامه
مشترکی که به امضای هر دو رسیده است از هیاتهای مذهبی
سراسر کشور درخواست کردهاند مجالس محرم امسال را با رعایت
پروتکلها و موارد بهداشتی در سراسر ایران اسالمی با تمام توان و
امکانات بهصورت باشکوه برگزار کنند .این در حالی است که نادر
توکلی ،معاون درمان ستاد کرونا تهران گفته است« :هرگونه تجمع
به هر شکلی ممنوع است و هر کسی بنا به مصالحی اگر قرار است
جمعی باالی  ۳0نفر را شکل دهد ،باید از ستاد کرونای استان مجوز
بگیرد ».البته در این میان کسانی مثل حجت االسالم یوسفی،
استاد دانشگاه مفید بر این نکته تاکید دارند که حفظ جان مردم
بر عزاداری حضوری اولویت دارد؛ چر که اگر ولی شعائر مذهبی
مستحب است؛ اما حفظ جان اولویت است .اما هرچه هست
اینکه آمار مرگومیر صعودی است ،ساده ترین وسایل درمانی از
جمله سرم پیدا نمیشود و از سویی گفته میشود ممکن است در
آینده بیماران به جای حیاط بیمارستانها کارشان به جلوی در
بیمارستانها هم بکشد و . ...واژه رعایت پروتکلها هم بیشتر به
یک شوخی میماند .اما ظاهرا در این اوضاع آشفته و غمبار مرگ و
بیماری عدهای از مردم دغدغهشان چیز دیگری است .حال باید دید
که آیا شاهد تجمعات بدونمجوز در این رابطه خواهیم بود؟ یا دولت
و مدیران کشوری فکری به حال رسیدگی به این موضوع و برخی
اظهارات نگرانکننده خواهند کرد؟
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جامعـه
یـادداشــت

مقصر تاخیر واکسیناسیون و هزینه مردم؟
محمدرضا محبوب فر
کارشناس حوزه سالمت
و بحرانهای محیطی
بیش از چهار ماه از روزشمار پروژه احداث بزرگترین کارخانه واکسن
سازی منطقه در گروه دارویی برکت با ظرفیت تولید ماهانه  ۱۲میلیون
دُز واکسن کرونا میگذرد .طبق این روزشمار اکنون باید  ۱۳۶میلیون دز
واکسن کرونا در ایران تولید میشد ،اما این وعده نه تنها تا به امروز محقق
نشده بلکه در روزهایی که نفسهای ایران به شماره افتاده ،سایه مرگ،
مردم و کشور را احاطه کرده است .مرگهای ناشی از کرونا در کشور
بیداد میکند و کشور دوست یعنی روسیه هم به هیچ یک از تعهدات
خودش درخصوص احداث سولههای تولید واکسن در ایران عمل نکرده
است و مدتهاست که واکسن اسپوتینگ وارد کشور نشده است .در این
میان مردم به امید تولید واکسن داخلی جان میدهند اما همچنان از
تولید صنعتی و انبوه واکسنهای ایرانی خبری در دست نیست .اوضاع
کرونا در ایران وخیمتر از آمارهای اعالمی است .شهروندان میگویند
با این صف های طوالنی واکسن ،بیشتر کرونا منتشر می شود و تعداد
بیشتری میمیرند .شیوع گسترده ویروس دلتا در  ۲9استان ،عالوه بر
تکمیل ظرفیت تختهای بیمارستانی و افزایش مراجعه های سرپایی،
آمار تست های مثبت روزانه کرونا را هم به بیش از  ۵0درصد رسانده
است .میانگین واکسیناسیون در جهان بیش از  ۵0درصد است و در
شرایطی که تنها  ۱۱درصد مردم ایران یک دز واکسن دریافت کردهاند،
دنیا به دنبال تزریق دز سوم واکسن کرونا است .وضعیت فوق بحرانی
کرونا در بیمارستانهای ایران آژیر مرگهای فلهای و دسته جمعی
بیماران را به صدا درآورده است .بهعنوان نمونه در محوطه تعدادی از
بیمارستان های مرجع و اصلی تهران چادر و کانکس برپا شده است.
حتی ظرفیت چادرها نیز تکمیل شده و انبوه بیماران بر روی زمین
و چمن دراز کشیده و منتظر خالی شدن تخت هستند .نمازخانه
بیمارستان های کشور تبدیل به درمانگاه کرونا شده است ،راهروهای
بیمارستان ها هم تخت چیده شده است و حتی روی صندلیها و روی
زمین هم بیمار بستری کردهاند .بسیاری از بیماران جدید نیاز فوری به
بستری در  ICUدارند اما حتی تخت ساده در چادرهایی برپا شده در
محوطه بیمارستان ها وجود ندارد و به همین دلیل بیماران جوان جان
می دهند .ظرفیت تخت بیمارستانها تکمیل شده و از شهرداریهای
تهران و شهرهای دیگر کشور درخواست شده است تختهای بستری
موقت در سولههای بحران ایجاد کنند .نیروهای نظامی مانند ارتش
و سپاه هم به جنگ کرونا رفتهاند و در گام اول در پایتخت و تعدادی
دیگر از شهرهای قرمز و سیاه ،بیمارستانهای صحرایی دایر کردهاند.
همزمان سرمهای تزریقی و آب مقطر جیرهبندی شده است .در این
شرایط ظرفیت آرامستانها در تعدادی از شهرها نیز اشباع شده است.
«مردگان آواره» پدیده جدید این روزهای کشور است؛ در تهران نسبت
به جانمایی و احداث آرامستان های جدید برنامه ریزی شده است و
در کرمان هم مسیر کوهنوردی به محل خاکسپاری تعداد انبوه جان
باختگان کرونا تبدیل شده است .در ایران یک کشتار بیسابقه به راه
افتاده است .وضعیت کشور و بسیاری از نقاط شهری از جمله تهران و
اصفهان و مشهد و کرمان از سیاه هم سیاهتر است و خانوادههای بیماران
کرونایی عنوان کردهاند که بیماران خود را به بیمارستان بردهاند و در
آنجا از مشاهده وضعیت بیماران حاضر در بیمارستان شوکه شدهاند.
حتی سرم و داروهای تقویتی هم کمیاب شده است ،نه تخت خالی پیدا
میشود و نه دارو و نه دستگاه اکسیژن .بسیاری از بیماران در حیاط
بیمارستانها بستری شدهاند و برخی در راهرو و صندلیهای انتظار.
امکانات نیست .اما اگر بیماران و خانواده آنها  ۱00تا  ۱40میلیون هزینه
کنند میتوانند حتی در منزل آی سی یو داشته باشند .بیماران دیگر
هم میگویند اکنون بیمارستانهای مرجع و دولتی اشباع از ظرفیت
شدهاند و بیمارستانهای خصوصی نیز برای هر شب بستری بیماران
بین  400میلیون تا یک میلیارد تومان طلب هزینه کردهاند .ثانیا کشوری
که دچار کمبود سرم شود و ظرفیت بیمارستان ها تکمیل و اشباع شده
باشد ،هشدار به جهان خواهد بود که کشور به مرحله بحران در حوره
سالمت رسیده است .ایران اکنون به باالترین سطح بحران در حوزه
سالمت رسیده و حتی شرایط فوق بحرانی است .چنین کشوری یا باید
فورا از صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورها درخواست
کمک نماید یا خود سازمان های بین المللی و کشورها برای جلوگیری
از وقوع فاجعه انسانی و همچنین ممانعت از انتشار هر چه بیشتر ویروس
به ماجرای کرونا در ایران ورود پیدا کنند .همین روزها حسن روحانی
در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا در دولتش اعالم کرده بود این ستاد
و تصمیمات و اختیاراتش مساوی اختیارات شورای امنیت ملی کشور
است .با این حال وزیر بهداشت دولت حسن روحانی روز یکشنبه دهم
مرداد در نامهای به رهبر معظم انقالب خواستار «مداخله جدی» شورای
عالی امنیت ملی به دلیل وضعیت وخیم ناشی از شیوع ویروس کرونا
در کشور شد .به باور کارشناسان ،ضمن اینکه اصل چنین نامهای با
صحبتهای رئیس جمهور در تضاد آشکار قرار دارد ،معلوم نیست چرا
ستاد کرونا که اختیارات آن برابر اختیارات شورای عالی امنیت ملی ذکر
شده ،خود به ماجرای تعطیلی و قرنطینه کشور و به صحنه آوردن کلیه
امکانات کشور برای مقابله جدی با موج ویرانگر کرونا ،به طور مستقیم
ورود پیدا نکرده است.

روی خط آرمان ملی
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تزریق واکسن

اینگونه تزریق واکسن پیش برود کروناهای جهش یافته
جدیدی میآیند و وضعیت خوبی نخواهیم داشت ،اگر چه االن
هم وضعیت خوبی نداریم و تک تک عزیزانمان عزادار میشوند .در
حال حاضر اکثر مردم ایران افسرده شدهاند و جای شک نیست که
بعد از کرونا با آدمهایی مواجه هستیم که اکثرا افسردگی گرفتهاند.
حسنی از تهران

قطعی برق
وضعیت قطعی برق در برخی از محالت تبریز فاجعه بار و امنیت
را دچار اختالل کرده و موقع شب رانندگی را دشوار کرده است .از
مسئوالن اداره برق تبریز تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.
شریفی از تبریز

اجاره خانه
بنده یک مستاجرم و شغل آزاد دارم صاحبخانه من در این
وضعیت بازار به شدت روی اجاره خانه کشیده و دیگر با این
اوضاع و گرانی نمی دانیم چه باید بکنیم ،بخدا دیگر توان
اسباب کشی هم نداریم چه برسد به دنبال خانه بگردیم.
یک شهروند از تهران

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

سال چهارم
شماره 1078

«آرمان ملی» از وضعیت وخیم درمانی و روند صعودی کرونا گزارش میکند:

کرونا يک قدم تا نقطه اوج

رئیس خانه پرستاری :واردات داروهای ناکارآمد عدهای را ثروتمند کرد ،اما حقوق پرستاران پرداخت نمیشود
افزایش مرگ و میر نشان میدهد که در مبارره با کرونا شکست خوردهایم
آرمان ملی -منیره چگینی :شاید بعد از
گذشت  ١8ماه که از شیوع ویروس کرونا
در ایران و جهان می گذرد ،ذکر این
نکته که مردم بهدلیل بیماری و مرگ در
بیمارستانها و آرامستانها سرگردان
هستند ،موضوعــی تکـراری و دارای
یک پیام مشخص اسـت« :شکست در
سیاستهای شکسته کرونا» شکستی
که در اعمال آزمون و خطاهای پیدرپی
و بدون تجربه از شرایط قبل در هر موج
و پیک تکرار شده و پس از تجربه پنج
موج پر فراز و نشیب ،شرایط کشور به
نحوی است که هر  ۲.۵ثانیه یک نفر به
کرونا مبتال می شود و هر چهار دقیقه
یک نفر فوت میکند.

واکسیناسیون عمومی نیز که از بهمن  ،99آغاز
شده تا چند روز پیش روند کُندی داشت و با سرعت
اندکی که واکسیناسیون در کشور گرفته ،بازهم تا
وعده واکسیناسیون  70درصدی جمعیت کشور
تا پایان مرداد! ،ماههای زیادی فاصله داریم .طبق
آخرین آمار وزارت بهداشت ،در هفته اخیر ۲۶
هزار و  8۵۱بیمار مبتال به کرونا بستری شدند و
همچنین موارد سرپایی با تست مثبت کرونا در
هفته اخیر  ۲0۵هزار و  ۲94نفر بوده است .بیشترین
بروز هفتگی بیماران بستری با تست مثبت کرونا از
هشتم تا چهاردهم مرداد ماه به ترتیب در استانهای
مازندران ،ایالم ،گلستان ،گیالن و بوشهر بوده است.
به طور میانگین در این هفت روز ،روزانه  ۳۳0۱۵نفر
در کشور به کرونا مبتال شدند .در مجموع در این
هفته سیاه کرونایی  ۲۵۵4نفر از کسانی که کرونا
مبتال شده بودند جان باختند و تعداد جانباختگان
نسبت به هفته گذشته ۲7درصد بیشتر شد .هفته
پیش تعداد جانباختگان  ۳۶.7درصد بیشتر شده
بود .نکته نگران کننده به نقل از مسئوالن است که
هنوز به اوج موج پنجم نرسیدهایم و وضعیت از این
هم بدتر می شود .علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد
ملی مقابله با کرونا در این رابطه در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان هشدار داده بود« :ابتالی بیشتر
به کرونای دلتا میتواند موجب مرگ و میر بیشتر
شود و عالوه بر واکسیناسیون باید میزان رعایت
شیوهنامههای بهداشتی افزایش یابد ،در  ۲9استان
روند بیماری افزایشی است و هنوز به قله نرسیدهایم
و اگر روند همین طور ادامه داشته باشد ممکن است
 ۲تا  ۳هفته دیگر درگیر باشیم و از طرفی میانگین
اقامت بیماران مبتال به کرونای دلتا در حال افزایش
است و بیماران بیش از  9روز در بیمارستان بستری
میشوند ،ما درمان سرپایی را راه اندازی کردهایم و
اکثر بخش های بیمارستانی در حال تبدیل شدن
به کووید  ۱9است» همچنین سیماسادات الری،
سخنگوی وزارت بهداشت گفته است« :روند افزایشی
بستری بیماران مبتال به ویروس کرونا در کشور در
هفته دوم مرداد ماه همچنان ادامه دارد و این روند از
قله خیز چهارم نیز بیشتر شده است».
ایران در آتش قرمز کرونا میسوزد
طبق رنگبندی شهرهای کشــور بر اساس میزان
شیوع کرونا ،درحال حاضر  ۳۳۶شهر کشور در
وضعیت قرمز 84 ،شهر در وضعیت نارنجی ۲8 ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند و این نشان میدهد که
کشور در شرایط قرمز کرونایی میسوزد .این درحالی
است که تا روز پنجشنبه شماره شهرهای با وضعیت
قرمز کرونا  ۲8۵شهر اعالم شده بود که با وخیم شدن
وضعیت کرونا در  ۵۱شهر اکنون مجموع شهرهای با
وضعیت قرمز کرونا به  ۳۳۶شهر رسیده است .در این
میان ،وزارت کشور با تعطیلی دو هفتهای و اضطراری
کشور موافقت نکرد ،علیرضا زالی ،فرمانده عملیات
مقابله با کرونا در تهران ،گفته بود« :فشار زیادی بر
روی کادر درمان وجود دارد اما قرارگاه کرونا اهمیت
این موضوع را درک نکرده است ».او همچنین
معتقد است که تعطیلی موثر یعنی الکدان .هر نوع

تعطیلی غیر از این عمال اثربخشی ندارد ،باید همه
شهر تعطیل شود و فقط مشاغل بسیار ضروری ،مانند
تامین غذا ،دارو و امدادی ،فعالیت کنند ».مسعود
مردانی ،فوقتخصص بیماریهای عفونی که پیشتر
با توصیف این وضعیت با کلمه «اسفناک» خوانده
بود ،در این رابطه به «آرمان ملی» میگوید« :راه
حل شرایط موجود و کنترل روند شیوع کرونا ،توزیع
هرچه سریعتر واکسن در کشور ،رعایت پروتکلها از
سوی مردم و اقدام جهادی در ذهنیت دولتمردان که
اولین موضوع کشور در حال حاضر باید کاهش آمار
مرگ و میر و کنترل شرایط موجود باشد ».وی در
پاسخ به این سوال که چرا مسئوالن اقدام به قرنطینه
شهرها و محدویتهای کامل نمیکنند ،میافزاید:
«من وزیر بهداشت نیستم و شما باید این موضوع را از
وزیر و شخص رئیس جمهور بپرسید که چه اولویتی
مهمتر از کنترل کرونا برای آنهاست! پس در این
شرایط مردم باید بهفکر خودشان باشند و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،از خود محافظت کنند».
کادر درمان بیپناه
اما موضوع نگران کننده ،شکست سنگر اول
مقابله با کرونا است .در روزهایی که روند گسترده
شیوع بیماری سبب شده که مردم به بیمارستانها
هجوم ببرند ،به غیر از کمبود امکانات ،زوال نیروی
جسمی کادر درمانی است که  ۱8ماه بهطور شبانه
روزی درگیر درمان بیماران بودهاند ،سبب شده که
آنها بیش از هر زمان دیگری خسته و ناامید باشند،
همچنین طی چند روز اخیر ویدیویی در شبکههای
اجتماعی منتشر شده که در آن یک مرد در داروخانه
مرکزی هالل احمر میگوید« :همسرش پرستار است
و به کرونا مبتال شده ولی مسئوالن داروخانه با رد
درخواست او برای تهیه داروهای مورد نیاز گفتهاند:
پرستاران در اولویت نیستند ».در رابطه با این شرایط
دبیر کل خانه پرستار معتقد است که ما از کرونا
شکست خوردهایم و تنها امید به آخرین تالشهای
کادر درمان در سنگر اول مقابله با کرونا است .محمد
شریفی مقدم در ادامه به «آرمان ملی» میافزاید:
«در جنگها همواره شاهد هستیم که وقتی دشمن
خط اول شکست میخورد ،خط دوم و سوم نیز سقوط
میکند .در شرایطی که هیچ درمانی برای کرونا وجود
ندارد و همه چیز از جمله واکسن و داروهای موجود،
فقط نقش پیشگیری را دارند ،بیشترین بار شیوع این
بیماری بر دوش پرستاران و کادر درمانی در خط
نخست مقابله با کرونا است .کادردرمانی که در خط
اول مشغول نبرد است ،نیاز به پشتیبانی ،حمایت،
تغذیه و مهمات دارد».
سربازهای ما خستهاند
شریفی مقدم که نیروهای درمانی و کادر پرستاری
را همان سربازان جانبرکف و گمنام جبه های جنگ
مثال میزند ،معتقد است که در زمان شروع جنگس
نابرابر تعداد نیروهای ما کم بود و از حداقل کف
استاندارد جهانی نیز در حوزه پرستاری برخوردار
نبودیم ،او در ادامه صحبتهایش میافزاید۱۳0 « :
پرستار در این نبر شهید داده ایم و این آمار ما را
در دنیا در صدر آمار جانباختگان کادر پرستاری

قرار می دهد .این آمار فاجعه بار نشانگر آن است
که نیروهای ما کم بود و در دفاع از سنگر سالمت
تلفات زیادی داشتهایم .در مبارزه با کرونا وقتی نیرو
کم باشد و نیروی جدیدی اضافه نشود و پشتیبانی
کند ،سنگرهای ما ضعیف و آسیب پذیر خواهند
شد و زود فتح میگردند .اگر امروز به یکی از ادارات
یا وزارتخانهها مراجعه کنیم ،هر روز تعداد زیادی از
کارمندان دورکار هستند ،ولی پرستاران در  ۱8ماه
اخیر هیچ تعطیالت و استراحتی نداشتند و از طرفی
نیرو کم ،سبب شده اضافه کاری تحمیلی بر آنها بیش
از حد مجاز باشد و سبب افت توان بدنی و افزایش
ضریب اشتباهات شود .بدون تردید اگر این نیروها
شکست بخورند ،ویروس همه کشور را تقصیر می کند
و آن زمان باید جنازه از کف خیابان جمع کنیم .امروز
ما می بینیم همه تخت های بیمارستانها پر شده
است ،تختهای آی سی یو پر است و بیماری در کف
راه روهای بیمارستان سرگردان و بستری هستند.
بیمارستانها با وجود اینکه افراد  ۶0درصد ریه شان
درگیر شده و باید در آی سی یو بستری شوند ،آنها
را مرخص میکنند یا در راه رو ها بستری میکنند
که سرانجام آن بیمار مرگ است ».وی در ارتباط
با افزایش آمار مرگ و میر و تاثیر کمبود نیروهای
درمانی بر افزایش این آمار اظهار میکند :از دید ما،
وضعیت کشور در مواجهه با کرونا رها شده است و
نشانه این موضوع افزایش آمار مرگ به روزانه 400
تا  ۵00نفر است .البته رقم مرگ و میر در مجموع
بسیار بیشتر از این آمار رسمی است .وقتی تلفات
زیاد می شود یعنی سیاست های وزارت بهداشت
جواب نداده و ما شکست خورده ایم .وقتی تعداد
ابتالی امروز از  ۱8ماه گذشته بیشتر است ،نشان
میدهد که سیاستها ،مدلها و روشهای ما جواب
نداده است و قدرت رویارویی با کرونار ا نداشتیم .من
بارها گفتهام که ساختار وزارت بهداشت معیوب است
و این ساختار براساس سیستم پزشک ساالری تعیین
و پایه گذاری شده است و به جای اینکه هزینهها
صرف استخدام پرستاران شود صرف داروی درمان
کرونا میشود که اثر چندانی روی بیمار ندارد .در این
ایام کرونا رانت هایی بر اساس همین داروها داده شد
که عدهای را به بهای جان مردم ثروتمند کرد در حالی
که بسیاری از این داروهای وارد شده ،تاثیر چندانی
ندارند .معلوم نیست پشت این قضیه چه خبر است
که بیشترین منابع به سمت دارو و تجهیزات میرود
و به مهمترین و واجب ترین نیاز مردم که استخدام
نیروی درمانی توجهی نمیشود .امروز سد محافظ
و سنگر نخست مقابله با کرونا شکسته و همینطور
مشغول نابودی است و کار از دست وزارت بهداشت
خارج شده است .کادر درمانی ما تنشهای بسیاری
دارد در کنار این موضوع آنها نگرانی انتقال کرونا به
خانواده و عزیزانشان مانند زن و همسر و فرزند دارند
و این عوامل کارایی الزم پرستاران را کم میکند.
ما نیاز به استخدام داریم و برای  40هزار استخدام
پرستار تبلیغات کردند و از این میزان  ۱۳هزار نفر را
قرار شد تا بهمن استخدام کنند ،اما هنوز این افراد
وارد بازار کار نشدهاند.
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دانشگاهیاندرحوزه
اقتصاد و صنعت کم است

وزیر علوم درباره نقش دانشگاهیان
در مبارزه با فساد گفت :بدون لکنت
میگویم استفاده از نیروهای دانشگاهی
در کنترل فساد در کشور با باالترین
ضریب تأثیر موفق خواهد بود ،استاد
دانشگاهی که دریافت ۱00برابر دستمزد
را رها کرده و در سرزمین خود به فعالیت
ادامه میدهد هرگز راضی به تاراج منابع
کشور خود نخواهد بود .منصور غالمی
در پاسخ به این سوال که دولت چقدر از
توان دانشگاهها برای مقابله با فساد بهره
گرفته است؟ گفت :گنجینه متخصصان
که در دانشگاههای کشور مستقر هستند
میتوانند در بخشهای مختلف مورد
استفاده قرار گیرند .اینکه چه تعداد از
دانشگاهیان در امر نظارت در بخشهای
مختلف به کار گرفته شدهاند مشخص
نیست ،اما با توجه به نابسامانی های
متعدد در حوزههایی مثل قاچاق کاال
و ارز ،مالیات بر عایدی بورس و تأمین
مالی بنگاه های اقتصادی ،صنعتی و
دهها بلکه صدها حوزه دیگر علوم است
که بروکراسی وجود دارد و الزم است از
ظرفیت علمی دانشگاهها برای رفع آنها
استفاده کرد.

بالگردها کارایی نداشتند

بایدجایگزیناینستاگرام
داشته باشیم

نماینده کرج در مجلس و از مدافعان
طرح محدودسازی اینترنت گفت :پرسش
من این است که اگر اینستاگرام به این
نتیجه برسد که خودشان دسترسی به
کاربران ایرانی را غیرفعال کنند ،چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ ما در شرایط تحریمی
هستیم و ممکن است آنها اینستاگرام را
قطع کنند .علیرضا عباسی افزود :بنابراین
ما باید آمادگی داشته باشیم تا در کمترین
زمان ممکن بتوانیم فضای دیگری را برای
مردم جایگزین کنیم .مجلس یازدهم از
ابتدای کار خود ،به همه موضوعات ورود
جدی داشته است .مجلس ما تک بعدی
نبوده و به اندازه اهمیت هر موضوع به آن
پرداخته است .این عضو مجمع نمایندگان
استان تهران در مجلس با اشاره به سخنان
نمایندگان مخالف با هشتاد و پنجی شدن
طرح صیانت گفت :اگر منتقدان یک
بار طرح را بخوانند متوجه خواهند شد
که هیچ کجای این طرح بندی در مورد
مهلت چهار ماهه به پلتفرمها مشاهده
نمیشود .این عدد و رقمها وجود خارجی
ندارد .مساله فیلترینگ نیز هیچ کجای
طرح نیست.

خدمات رسانی
به دختران فراری

فرونشست زمین ،تهدید خاموش در هیاهوی خشکسالی و کرونا
آرمان ملی ۳00 :دشت بحرانی
کشور نشان از خطری جدی دارد که
به شکل خزنده به شهرهای پرجمعیت
نزدیک می شود .یکی از این شهرها،
تهران است که فرونشست دشت
ورامین این شهر  ۱۳میلیون نفر را در
آستانه خطری بزرگ قرار داده است.
طی چهار دهه اخیر در کشور فشار
بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی
وارد شده و این منابع تخلیه شدهاند.
تخلیه منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد
یک نوع خشکسالی مصنوعی شده
که فرونشست زمین در بسیاری از
مناطق کشور را موجب شده است؛
فرونشستهایی که باعث وارد آمدن
خسارات سنگینی خواهد شد و تنها
ناشی از مدیریت نادرست منابع آبی
است .این درحالی است که بیش از
 ۱۲0درصد میزان آبی که به زمین
نفوذ می کند برداشت می شود و این
امر باعث شده بیش از  ۳00دشت
در ایران از جمله دشت ورامین با
وضعیت بحرانی مواجه شوند؛ ساالنه
 ۱۵۲میلیون متر مکعب فقط برداشت
اضافی .پایین رفتن سطح آب های

زیرزمینی کم شدن فشار محفظهای را
در پی دارد که باعث فرو نشست زمین
میشود .تبعات آن نیز فروچالههایی
است که در مناطق شهری یا جادهها
می بینیم؛ فروچاله هایی که باعث از
بین رفتن تأسیسات میشوند و خطوط
انتقال آب ،گاز ،راه آهن ،تونل ها و
دکل های برق را نابود می کنند .دو
سوم دشت های بزرگ کشور در
وضعیت بحرانی هستند .سطح افت
آب چاهها در بسیاری از مناطق کشور
 ۲00متر پایین رفته و مطالعات خاک
شناسی نشان می دهند به ازای هر
 ۱0متر پایین رفت آب ،خاک هم

 ۳تا  ۱0سانتی متر نشست می کند.
این را دکتر هدایت فهمی پژوهشگر
منابع آب می گوید .به گفته این
پژوهشگر در بسیاری از دشت های
کشور به خصوص استانهای مرکزی
و شرقی کشور زمین تا  40سانتیمتر
هم نشست کرده و اطراف تهران نیز
بیش از  ۳۵سانتی متر فرو رفته است:
«متأسفانه تغذیه آبهای زیرزمینی
کمتر از برداشت است و بزودی بحران
بزرگی کشور را فراخواهد گرفت و
عامل انسانی دلیل این فاجعه است.
ما به طور متوسط هر دو کیلومتر به
دو کیلومتر زمین را سوراخ کردهایم و

برگزاری محرم
در فضاهای باز شهری

آرمان ملی :شهردار تهران گفــت :تمامی
فضاهای باز شهــر تهـــران به علــت رعایت
پروتکلهای بهداشتی و شرایط کرونا دراختیار
هیاتها برای برگزاری مراسم امام حسین (ع)
قرار می گیرد .پیروز حناچی ،افزود :با توجه
به لزوم برگزاری عزاداری هیات ها در شرایط
کرونایی در فضاهای باز ،همه فضاهای باز شهر
را در اختیار عزاداران امام حسین (ع) قرار دادایم
و امیدواریم که همه این اقدامات مورد رضایت
خداوند قرار گیرد.

«آرمان ملی» بررسی می کند

آب سفره زیرزمینی را مصرف کردهایم.
البته خشکسالی هم تأثیر گذار است
و باعث کاهش  ۱0درصدی نفوذ آب
می شود .تعداد دشت های بحرانی
کشور در سال  ۵۲محدود بود اما امروز
تعداد دشتهای بحرانی در کشور به
بیش از  ۳00دشت رسیده است .با این
وضعیت تعداد دشتهای بحرانی در
آینده بیشتر هم خواهد شد».
برای این فاجعه چه باید کرد؟
راه حــل پیشگیری از فرونشست
زمین چیــست و چطور می توانیم
دشتهای بحران زده کشور به خصوص
دشت بزرگ ورامین یا تهران را نجات
داد؟ هدایت فهمی تنها راه جلوگیری
از اضافه برداشت و نشست زمین را
انقالب در بخش کشاورزی ،تغییر
الگوی کشت و جایگزین کردن بعضی
از مشاغل می داند« :دولت وظیفه
دارد با تغییر کشاورزی در این مناطق
بحرانی مشاغلی مانند بوم گردی یا
صنایع دستی یا کشــت گلخانهای را
حمایت کند .بایــد گیاهانی پرورش
دهیم که آبیــاری کم ولی ارزش
اقتصادی باالیی دارند».

کوتـــــاه

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت:
بررسیهای ما نشان میدهد دختران
به دو دلیل عمده از خانه فرار میکنند؛
یکی ناسازگاری و اختالف درون خانه
است و دیگری خشونت علیه دختران
که باعث میشود دختری تصمیم بگیرد
از خانه خود فرار کند .محمود علیگو،
افزود :حدود  ۳۱خانه سالمت در سراسر
کشور وجود دارد و دختران در معرض
آسیبی که از طریق مداخله در درمان،
اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی و با
رأی دادگاه به بهزیستی معرفی میشوند،
راهی این خانهها میشوند و فعالیتهای
مددکاری برای بازگرداندن این دختران
به خانوادههایشان آغاز میشود .خدمات
مددکاری و روانشناسی ،نگهداری،
حقوقی ،روان پزشکی ،آموزشی،
مهارتهای فنیوحرفهای و آمادهسازی
شغلی و توانمندسازی از جمله خدماتی
است که به این دختران یعنی دخترانی
که در معرض آسیب های اجتماعی
هستند به صورت شبانه روزی در
خانههای سالمت ارائه میشود.

ایسنا :مدیرکل مدیریت بحران استانداری
آذربایجان شرقی از شعلهور شدن دوباره آتش
در ارسباران (منطقه کیارق) خبر داد .محمدباقر
هنربر با اشاره به درخواست فرمانداری کلیبر از
وزارت دفاع برای اعزام بالگردهای بسکتدار برای
مهار آتش سوزی گسترده جنگل های کلیبر،
گفت :هیچ کدام از دو بالگردی که وزارت دفاع به
منطقه فرستاد کارایی نداشتند چون سبد حمل
آب و اطفای حریقشان کار نمیکرد.

امکانات بانک مسکن
برای واکسیناسیون

آرمان ملی :واکسیناسیون سراسری خانواده
بانک مسکن آغاز شد .در این طرح قرار است ظرف
حداکثر یک هفته تمامی کارکنان بانک اعم از
شاغل و بازنشسته واکسینه شوند .این طرح به
دنبال آغاز فاز اول واکسیناسیون کارکنان این
بانک در تاریخ  7مرداد ماه به اجرا درآمده است و
در حال حاضر همه نیروهای خدمتگزار در شبکه
بانکی کشور تحت پوشش عملیات واکسیناسیون
برای مقابله با کرونا قرار گرفتهاند .الزم به ذکر
است تاکنون  ۳۵0نفر از کارکنان شبکه بانکی به
خاطر کرونا جان خود را از دست دادهاند.

 1۰۰۰روستا
بدون بیکار میشوند

آرمان ملی :بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) ایجاد  ۱۱هزار شغل در استان تهران را
برای سالجاری در دستور کار دارد .مرتضی نیازی،
معاون توسعه اشتغال اجتماعمحور بنیاد برکت
ضمن بیان این مطلب افزود :از این تعداد ،تا به
امروز  ۵00طرح در استان تهران به بهرهبرداری
رسیده که باعث فراهم آمدن فرصتهای کسب
و کار برای  ۱۵00متقاضی شده است .وی درباره
مناطق تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی
بنیاد برکت در استان تهران هم توضیح داد۱۱۵ :
روستا و تمامی شهرستانهای استان به غیر از
لواسانات زیر چتر اشتغالزایی بنیاد قرار دارند.

نمایان شدن ابعاد جهانی
خیابان ولیعصر

میزان :امور گردشگــری اداره کــل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستـی استان
تهران گفت :ثبت جهانی خیابان ولیعصر باعث
میشود تا این محور گردشگری از شکل تاریخی و
نوستالژیک خود خارج نشود و در کنار این مساله
ثبت جهانی شدن تسهیلگر حضور گردشگران و
معرفی این محور به عنوان یادگار جهانی برای
همه مردم خواهد بود .علی رفیعی افزود :اگر
گذرنده ای از میدان راه آهن به سمت شمال
حرکت کند موزه هایی که متعلق به نهاد های
مختلف مثل شهرداری هستند یا خانه های
تاریخی و همچنین مناظر فرهنگی و معماری و
حتی پیاده راهها و میادین و مراکز تفریحی مثل
پارک شهر که در مسیر این خیابان قرار گرفتهاند
را خواهید داد.

ثبت دو جریمه برای سفر

فارس :جانشین پلیــس راهور ناجا گفت:
در تردد غیرمجاز کرونایی هم در مسیر رفت و
هم هنگام بازگشت ،جریمه برای خودرو ثبت
میشود .سردار سید تیمور اظهار کرد :بنابر اطالع
قبلی ،همچنان تردد «از» و «به» شهرهای قرمز و
نارنجی ممنوع بوده و جریمه یک میلیون تومانی
تردد به شهر قرمز و  ۵00هزار تومانی سفر به شهر
نارنجی برای رانندگان متخلف لحاظ خواهد شد.
حتی اگر ماموران حضور فیزیکی نداشته باشند
دوربینهای هوشمند ،تخلفات غیرمجاز را ثبت
خواهند کرد بنابراین شهروندان دقت داشته
باشند که «ترددهای غیرمجاز در مسیر رفت
و برگشت اعمال قانون شده و جریمه برایشان
ثبت خواهد شد.

تکذیب واکسیناسیون
بدون محدودیت سنی

آرمان ملی :دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،واکسیناسیون بدون محدودیت
سنی در خوزستان را تکذیب کرد .در این اطالعیه
آمده است :اطالعیهای که در فضای مجازی در
خصوص تزریق واکسن در استان خوزستان
بدون محدودیت سنی منتشر شده ،خالف
واقع و نادرست است .الزم به ذکر است در حال
حاضر تنها متولدین سال  ۱۳۵9به قبل امکان
مراجعه به مراکز واکسیناسیون جهت دریافت
واکسن دارند و واکسیناسیون سایر گروههای
سنی متعاقبا و بعد از انتشار اطالعیه رسمی انجام
خواهد شد.

گـــزارش

کدام ماسک در برابر نوع دلتا
محافظت بیشتری ایجاد میکند؟

یکی از متخصصان اظهــار کرد :با پوشیدن
ماسک ،ذرات ویروسی کمتری به بدن منتقل
خواهد شد اما از آنجا که نــوع جدید سرایت
بیشتری دارد ممکن است ماسک شما مانند
 ۶ماه پیش کارایی الزم در برابر این نوع را
نداشته باشد .کارشناسان اظهار کردند :نوع
دلتا به راحتی گسترش می یابد و ممکن
است بیماری شدیدتری نسبت به گونه های
قبلی ویروس ایجاد کند بنابراین استفاده از
ماسک در محیط داخلی توصیه شده است.
اما آیا ماسک هایی که افراد طی یک سال و
نیم گذشته استفاده کردند در برابر نوع دلتا
نیز محافظت ایجاد می کنند؟ جوزف تیل،
استادیار پزشکی بالینی خانواده و سالمت
جامعه در دانشکده پزشکی پرلمن دانشگاه
پنسیلوانیا ایاالتمتحده گفت« :با ویروسی که
اکنون به راحتی منتقل میشود مطمئنا نسبت
به گذشته در معرض خطر بیشتری قرار داریم».
البته علت سرایت بیشتر دلتا مشخص نیست و
به عقیده کارشناسان احتماال افراد آلوده به این
نوع ،ذرات ویروسی بیشتری تولید میکنند یا
ویروس در عفونت سلولها موثرتر شده است.
احتماال به دلیل سرایتپذیری بیشتر نوع دلتا،
کارایی برخی از ماسکها نیز کمتر خواهد بود.
ترسا سویت ،دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار
زیستی دانشگاه درکسل ( )Drexelپیشنهاد
میکند ،به دلیل انتقال بیشتر این نوع ،برای
محافظت در برابر ذرات ویروسی ،ماسک با
کیفیت باالتری تولید شود .مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماری با توجه به افزایش تعداد
مبتالیان ،بیماران بستری شده در بیمارستان
و مرگومیر ناشی از نوع دلتا ،استفاده از ماسک
و شواهدی مبنی بر اینکه افراد واکسینهشده
مبتال به کووید قادر به انتقال ویروس هستند،
توصیه جدیدی برای استفاده از ماسک صادر
کرده اما ماسک خاصی را توصیه نکرده است.
استفاده از ماسک در خانه
دپارتمان بهداشت عمــومی فیالدلفیا که
استفاده از ماسک در داخل خانه را توصیه کرده
اما آن را اجباری اعالم نکرده است ،تاکید کرد:
استفاده از ماسک مهمترین عامل در پیشگیری
از ابتال به بیماری است و برای افراد واکسینهنشده
استفاده از دو ماسک توصیه میشود .جیمز گر،
سخنگوی این مرکز گفت« :ما فقط خواهان
استفاده از ماسک هستیم و بهطور کلی ،هرچه
تعداد الیه ماسک بیشتر باشد محافظت بیشتری
ایجاد خواهد کرد ».حتی به افراد واکسینهشده
توصیه میشود که از ماسک با محافظت بیشتر
استفاده کنند .متخصصان تاکید کردند که
واکسیناسیون بهترین محافظت ممکن در
برابر دلتا یا هر نوع دیگر کووید ۱9است .سویت
بیان کرد :به طور قطعی می دانیم که واکسن
در جلوگیری از عفونت های جدی ،بستری
شدن در بیمارستان و مرگ بسیار موثر است.
به گفته مرکز منابع کرونای جانهاپکینز ،خطر
انتشار ویروس توسط افراد واکسینهشده موجب
تغییراتی در انتشار ویروس در جمعیت عمومی
میشود .یک فرد واکسینهشده در صورت قرار
گرفتن در معرض ویروس کرونا حتی به نوع
دلتا نیز مبتال نمیشود اما موارد نادری از ابتال
این افراد گزارش شده است که کمتر از آنچه
تصور می شود غیر معمول است و خطر بسیار
کم بیماری جدی برای فرد واکسینهشده وجود
دارد .سویت خاطرنشان کرد :افراد واکسینهشده
بیمار برای افراد واکسینه نشده ،افراد دارای نقص
ایمنی و کودکان زیر  ۱۲سال که واجد شرایط
دریافت واکسن نیستند ،خطر ایجاد خواهند
کرد .آنان همچنین میتوانند عاملی در توسعه
انواع دیگر شاید نوعی بدتر از دلتا باشند .وی
ادامه داد :هرچه تعداد مبتالیان در سطح جامعه
کمتر باشد وضعیت بهتری خواهیم داشت.
ماسک ها می توانند کمک کننده باشند اما
مهم است که ماسک شما چقدر کارآمد باشد و
صورت شما را پوشش دهد .به گفته کارشناسان،
ماسکهای  N9۵که توسط موسسه ملی ایمنی
و بهداشت کار مورد آزمایش قرار گرفته اند،
بهترین گزینه هستند .آن میلر ،مدیر اجرایی
پروژه  N9۵یک موسسه غیرانتفاعی میگوید:
«من شخصا توصیه می کنم به سراغ ماسکی
بروید که بر اساس استاندارد آزمایش شده
است ».ماسکهای جراحی ارزانتر هستند و اگر
با دقت مورد استفاده قرار گیرند (بدون کشیدن
مکرر آنها به باال یا پایین) کارآیی خواهند داشت
و ماسکهای پارچهای نیز اگر چند الیه باشند یا
دو برابر شوند میتوانند مفید باشند.
اهمیت زمان مواجهه
وی هشدار داد :زمان مواجهه احتمالی نیز
اهمیت دارد و برخی از ماسکها برای حضور در
مکانهای خرید مناسب نیستند .سویت توصیه
کرد :اگر قرار است مدت طوالنی در یک فضای
بسته کوچک حضور داشته باشید باید از ماسک
بهتری استفاده کنید .اگر بیرون هستید و فقط
وارد یک مغازه شده و سپس خارج می شوید
ممکن است نیاز به ماسک خاصی نداشته باشید
اما این موضوع به خطرپذیری شخصی شما نیز
بستگی دارد و اینکه شما چقدر مایل به خطر
کردن هستید .این خطرپذیری شامل سواالتی
ازجمله ابتال به بیماری های زمینه ای مانند
دیابت یا سایر مشکالت خود ایمنی است که
حتی در صورت واکسیناسیون مستعد ابتال به
عفونت هستند یا خیر .آیا کودکــان خردسال
یا سالمندان در خانه شما حضور دارند و یا
در تجمعات مملو از افرادی حضور دارید که
وضعیت واکسن آنان مشخص نیست.
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دکتر جالل نژادجواد ،رئیس بیمارستان شهدای یافت آباد مطرح کرد

قدرتسرايت«دلتا»300درصدبيشترازکرونایووهان

رئیس بیمارستــان شهدای یافت آباد با اشاره به وضعیت
پیک پنجم کرونا در کشور و با بیان اینکه میزان سرایت دلتا
تا  ۳00درصد بیش از کرونای ووهان است ،گفت :پیش از این
اعالم میشد که در فضای بسته هر فرد مبتال میتواند دو نفر را
آلوده کند ،اما اکنون میگوییم در فضای بسته یک فرد مبتال به
کرونای دلتا میتواند  9نفر را آلوده کند .دکتر جالل نژادجواد با
اشاره به وضعیت مراجعات و بستریهای کرونایی در بیمارستان
شهدای یافت آباد ،گفت :بیمارستان شهدای یافت آباد که در
جنوب غربی تهران قرار گرفته ،جمعیتی بالغ بر یک میلیون
و  400هزار نفر را پوشش میدهد .این بیمارستان با ظرفیت
 ۱۵0تخت است که در حال حاضر حدود  7۵درصد از بیماران
ما بیماران کووید  ۱9هستند که در این مجموعه یک بخش
 ۵0تخته عادی و  ۲۵تخت آیسییو در اختیار بیماران مبتال
به کرونا قرار گرفته است .عالوه بر این روزانه حدود  ۲0بیمار
هم در اورژانس پذیرش و بستری میشوند .در عین حال کار
بیماران اورژانسی و غیرکووید را هم انجام میدهیم .به هر حال
بیماران قلبی ،دیابتی و ...هستند که در بخشی پاک و جدای از
بخش کووید مراجعه میکنند .وی با بیان اینکه روزانه حدود 90
بیمار مبتال به کرونا داریم ،گفت :البته بیماران مبتال به کرونا
به صورت سرپایی هم مراجعه میکنند و از بالغ بر  ۳00بیمار
اورژانسی ما حدود  ۲00بیمار ،یعنی دو سوم بیماران ،مبتالیان
به کووید ۱9هستند که اقداماتشان به صورت سرپایی انجام
میشود.
گسترش تزریق رمدسیویر
نژادجواد با بیــان اینکه اخیرا کلینیک تزریق رمدسیویر
را گسترش دادیم ،گفت :پیش از این شش تخت برای تزریق
رمدسیویر داشتیم که روزانه  ۳0بیمار به صورت موقت مراجعه
کرده و رمدسیویر دریافت میکردند ،اما اخیرا این شش تخت
را به  ۱۲تخت تبدیل کردیم و روزانه  ۱00بیمار را به صورت
موقت بستری کرده و برایشان رمدسیویر تزریق میکنیم که
این موضوع به تعادل حجم بیمارستان کمک کرده است .در
عین حال چهار تخت رمدسیویر اورژانس هم ایجاد کردیم که
بیمارانی که به اورژانس ما مراجعه میکنند ،همانجا دوز اول
رمدسیویر را دریافت کرده و برای دوزهای بعدی به کلینیک
اصلی مراجعه کرده و روزانه رمدسیویر را دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه طب اورژانس مان  ۲4ساعته فعال است و
متخصصین طب اورژانس مرتبا فعالیت دارند ،گفت :عالوه بر
این متخصصین داخلی ،عفونی ،فوق تخصص ریه و بیهوشیمان
روزانه بیماران را ویزیت میکنند .در مجموع آمار خدماتمان
رو به رشد است و خوشبختانه میزان مرگ و میر طی چند ماه
اخیر حدود سه درصد مطابق آمار کشوری کاهش یافته است .به
گفته رئیس بیمارستان شهدای یافت آباد ،مطابق آمار کشوری
در موج پنجم آمار فوتیها نسبتا کمتر است .بهرغم اینکه تعداد
بیماران و شدت ابتال بسیار بیشتر و زیاد است .باید توجه کرد که
میزان مرگ و میر به نسبت مجموعه بیماران بستری و مراجعین
ما و نسبت به پیکهای قبلی کمتر شده است .زیرا هم تجربیات
بهتری برای درمان بیماران وجود دارد و هم اینکه مردم نسبت
به پیک های قبلی به موقع تر مراجعه کرده و مراجعه بهتر و
زودرستری به بیمارستان دارند و در سنین باال هم تعدادی
از افراد واکسینه شدهاند و بر همین اساس هم در مجموع آمار
مرگومیر در بیمارستانهای ما در کل کشور ،سه درصد کاهش
یافته است و از باالی  ۲۲درصد به زیر  ۲0درصد رسید و اکنون
به  ۱9درصد هم رساندیم .امیدواریم طی یکی دو ماه آینده با

واکسیناسیون بیشتری که انجام میشود و مراقبتهای بیشتر،
آمار مرگها کمتر هم شود.
تفاوت پیک پنجم با سایر پیکها
نژادجواد درباره تفاوت پیک پنجم کرونا با سایر پیکهای
بیماری در کشور ،گفت :باید توجه کرد که میزان سرایت کرونای
دلتا خیلی بیشتر است .در نتایج تحقیقات اخیری که منتشر
شد ،متوجه شدند که میزان سرایت دلتا تا  ۳00درصد بیش از
کرونای ووهان است .قبال فکر میکردند تا  ۱40درصد بیشتر
است ،اما اکنون متوجه شدند که  ۳00درصد میزان سرایتش
نسبت به کرونای ووهان بیشتر است و به سرعت میتواند همه
را درگیر کند .به طوری که در یک خانواده اگر یک نفر درگیر
شود ،به سرعت همه مبتال میشوند .پیش از این اعالم میشد
که در فضای بسته هر فرد مبتال میتواند دو نفر را آلوده کند ،اما
اکنون میگوییم که در فضای بسته یک فرد مبتال به کرونای
دلتا میتواند  9نفر را آلوده کند .در بالین هم این موضوع را
میبینیم که در خانوادهها همه درگیر میشوند حتی کودکان.
وی ادامه داد :در عین حال کرونای دلتا سنین پایینتر را هم
درگیر میکند و در موج پنجم تعداد مبتالیان زیر  ۱8سال باالتر
از پیکهای قبلی است .البته خوشبختانه هنوز مرگ و میر در
کودکان کمتر است .این دو تغییر عمده در پیک پنجم است .وی
افزود :همچنین شدت ابتال هم بیشتر است و میزان ماندگاری
بیمار در بیمارستان نیز بیشتر است؛ به عبارتی طول بیماری
هم بیشتر است که این موضوع باعث میشود که ظرفیتهای
بیمارستانی ما بیشتر پر شود و به سختی بتوانیم بیماران جدید
را پذیرش کنیم .این تفاوتها در این پیک است.
دو ماسک بزنید
نژادجواد ادامه داد :مــردم در این پیک باید از دو ماسک
استفاده کنند .به ویژه در فضاهای بسته ،از مراجعه به فضاهای
بسته یا مراکز شلوغ و رفتن به مهمانی ،عروسی و عزا و...
خودداری کنند .زیرا میزان سرایت زیاد است و در عین حال
احتمال درگیری افراد در این مراسمات بیشتر می شود.
همچنین شستوشوی دستها و فاصلهگذاری نیز باید رعایت
شود .در عین حال مردم اگر عالئمی از بیماری را دیدند ،نباید
دیرهنگام به مراکز درمانی مراجعه کنند .باید توجه کرد که بالغ
بر  80درصد فوتیهای ما بیماریهای زمینهای دارند .بر این
اساس مراجعه زودهنگام و به موقع بیمار و شروع درمان به موقع
کمک میکند که مشکالت کمتر شده و مرگ و میر را کاهش
میدهد .بنابراین مردم به محض دیدن عالئم به پزشک مراجعه
کنند؛ بخشی به صورت سرپایی درمان شده و کنترل میشوند و
برخی داروهایی را به صورت بستری موقت دریافت میکنند .در
حال حاضر بالغ بر چند هزار بستری موقت در تهران ایجاد شده
و ما با همین ظرفیت کممان در بیمارستان شهدای یافت آباد،
روزانه به  ۱00بیمار دارو میدهیم .در عین حال برای بستری
دائم هم هرچه زودتر درمان آغاز شود ،عوارض و شدت بیماری
و بدحال شدن بیمار کمتر خواهد بود.
وضعیت تامین رمدسیویر
وی با بیان اینکه به صورت کلی کمبــودی در زمینه اقالم
مربوط به کرونا نداریم ،گفت :بحثهایی که مطرح میشود
مقطعی است .گاهی ممکن است که شدت مراجعه بسیار باال
باشد و در مقطع کوتاهی داروخانه بیمارستان بگوید که دارو کم
شده ،اما به سرعت کمبود جبران میشود .در برخی داروها هم
کمبود کشوری گزارش میشود که این کمبود کشوری هم در
حال جبران است .مانند همان سرم تزریقی که در حال رفع است

و ما در بیمارستان نوع سرم را تغییر دادیم و اجازه ندادیم کمبود
ایجاد شود .در بیمارستان از این بابت نگرانی نداریم.
شروط تعطیلی موثر
نژادجواد درباره شرایط تعطیلــی موثر در راستای کاهش
سرعت شیوع کرونا در کشور ،اظهار کرد :الزمه تعطیلی کامل
کشور یا الکداون کردن ،این است که همه بخشها پای کار
بیایند .اگر به این نتیجه برسند که این اتفاق بیفتد ،هزینههایی
هم دارد و همه بخشها عالوه بر وزارت بهداشت باید پای کار
آمده و الکداون واقعی انجام شود تا سیکل بیماری متوقف
شود .در عین حال آنچه مهمتر از تعطیلی کامل است ،این
است که جاهایی را که منشاء بیماری و سرایت می دانیم،
تعطیل کنیم و کنترل کنیم .به عنوان مثال اگر اعالم میکنیم
که سفر به استانهای قرمز و نارنجی انجام نشود و برعکس یا
اگر رستورانها و هتلها و ...مراکز پرخطر هستند و جاهایی
که احتمال سرایت بیماری زیاد است ،میتوان اقدام کرد و
همه بسیج شوند که حداقل این بخشها تعطیل شوند .مانند
اقداماتی که در موجهای دوم و سوم انجام شد و این موضوع
کمک کرد که سریت بیماری علیرغم اینکه کامال متوقف نشد،
اما محدود شد.
نحوه برگزاری محرم در پیک پنجم
وی درباره نحــوه برگزاری محــرم در پیک پنجم کرونا،
گفت :باید توجه کرد که به طور کلی تجمع خطرناک است
و فاصلهگذاری به این معنی است که تجمعی انجام نشود .در
پیکهای قبلی اعالم میکردیم تعداد زیادی از افراد کنار هم
نباشند ،اما اکنون اعالم میکنیم که حتی دو نفر هم کنار هم
نباشند .قاعدتا فاصلهگذاری در هم مراسمی باید انجام شود.
نژاد جواد با بیان اینکه پروتکلهای بهداشتی برای محرم سال
گذشته هم ابالغ شد و فکر میکنم به صورت خوبی هم اجرا شد،
گفت :همان پروتکلها باید به صورت کاملتر برای ایام محرم و
عزاداریها ابالغ شود .مواردی اعم از فاصلهگذاری و ...با رعایت
پروتکلهای بهداشتی قابل انجام است .تجربه پارسال هم نشان
داد که در عین اینکه عزاداریها بر پا بود ،پروتکلهای بهداشتی
به خوبی رعایت شد و شدت بیماری را بعد از محرم آنطور که
پیشبینی میشد زیاد باشد ،نبود .اگر همه اعم از هیاتهای
مذهبی ،دستاندرکاران عزاداریها و خود عزاداران و مردم
محکم رعایت کنند ،میتوان به بهترین نحو عزاداری را انجام
داد و در عین حال بیماری هم گسترش نیابد.
لزوم افزایش سرعت واکسیناسیون
وی همچنین در ادامه تاکید کرد :امیدواریم ظرف دو ماه
آینده بتوان آمار واکسیناسیون را به سرعت افزایش داد.
البته در حال حاضر هم انجام روزانه  ۵00تا  ۶00هزار تزریق
واکسن ،آمار کمی نیست ،اما شاید بتوان آمار را باال برد و بتوانیم
سرعت تکمیل واکسیناسیون را بیشتر کنیم و در این صورت
در زمان زودتری جمعیت هدف را واکسینه کنیم .البته افزایش
واکسیناسیون کمک بخشهای دیگر را هم نیاز دارد و هرچه
زمان انجام واکسیناسیون جمعیت را کاهش دهیم ،کمک
میکند و اولویت اصلی است .وی گفت :در عین حال باید امید
بیشتری به مردم داد تا پای کار آیند و پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کنند تا در عین واکسیناسیون سریعتر با رعایت حداقل
 ۶0تا  70درصدی مردم بتوانیم پیک را مدیریت کنیم .هنوز
به قله پیک پنجم نرسیدیم و احتماال یکی دو هفته دیگر پیک
پنجم کار دارد تا بعد از آن بتوانیم در سرازیری افتاده و آمار را
کاهش دهیم.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا:

درمان ناباروریدیگرلوکس و الکچرینیست
مدیر مرکز درمــان نابــاروری ابنسینا با بیان اینکه تالش
شده نگاه به درمان ناباروری از درمان لوکس و الکچری فاصله
بگیرد و به امری مهم تبدیل شود ،گفت :امروز دیدگاه تغییر
کرده و اینکه خانوادهای دچار ناباروری است و رنجی تحمل
میکند ،شایسته نیست .دکتر علی صادقیتبار ،مدیر مرکز
درمان ناباروری ابنسینا در نشستی خبری که در محل این
مرکز برگزار شد ،گفت :همکاران ما در پژوهشگاه ابن سینا در
زمینه تولید مثل و تحقیقات در این موضوع سابقه دارند و
شما خبرنگاران در انتشار این اطالعات در این زمینه کمک ما
میکنید و ما مرهون زحمات شما هستیم که این اطالعات را
به اطالع عالقهمندان میرسانید .وی با اشاره به اینکه امروز
سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی است ،اظهار کرد :جهاد
دانشگاهی سازمانی است که نیروهای آن از جنس فرهیخته
و دانش آموختگان دانشگاهی هستند و دلسوخته نیازها و
دغدغههای سالمت و فناورانه جامعه هستند .جایگاه ویژه
سازمان در مرز بین دانشگاه و جامعه قرار دارد و شاغلین در
جهاد دسترسی به منابع علمی دانشگاهها دارند و شعار اینکه
ما راه دانشگاه تا جامعه را کوتاه کنیم و نیازها را در دسترس
قرار دهیم در بستر جهاد دانشگاهی اتفاق میافتد و در همه
واحدهای جهاد بچه های جهاد دانشگاهی در استفاده از

توانمندیهای دانشگاه و تبدیل این توانمندیها به اقدامی
که جامعه به آن نیاز دارد ،فعالیت میکنند .وی افزود :شاید
موفقیت سازمان جهاد دانشگاهی همین است که مورد وثوق
دانشگاهیان و جامعه است و توانسته کارهای بزرگ انجام دهد.
جهاد دانشگاهی یک نهاد عمومی غیردولتی است و چندان
بروکراسی اداری ندارد و دغدغه سازمانهای دولتی و سنگینی
فعالیتهای اجرایی آنها در جهاد دانشگاهی دیده نمیشود.
من به عنوان عضوی در جهاد دانشگاهی افتخار می کنم
که عضو سازمان هستم و معتقدم اگر سازمان ما توانسته
توفیقی داشته باشد که به چشم بیاید به واسطه نیروهای
خوب آن است و امروز چهل و یکمین سالروز تاسیس سازمان
جهاددانشگاهی است  .صادقی تبار تاکید کرد :پژوهشگاه
ابن سینا از بدو تاسیس و از زمانی که اقدام به ارائه خدمات
تولیدمثل و درمان ناباروری نمود سعی کرد همواره جدیدترین
دستاوردهای روز دنیا در حوزه پزشکی را در اختیار داشته
باشد و هم تاثیرگذار در توسعه این دانش باشد .از سال  ۱۳8۲با
نگاه مدیران و کارکنان سازمان در برهههایی تاثیرگذار بودیم.
اگر امروز شاهد هستیم که سازمانهای بیمه خدمات درمانی
آمدند و خدمات درمان ناباروری را پوشش میدهند بخشی
از آن محصول زحمات و تالشی بود که مرکز درمان ناباروری

ایجاد کرد و تالش شد نگاه به درمان ناباروری از درمان لوکس
و الکچری فاصله بگیرد و به امری مهم تبدیل شود .وی ادامه
داد :امروز دیدگاه تغییر کرده و اینکه خانوادهای دچار ناباروری
است و رنجی تحمل میکند ،شایسته نیست .خوشبختانه این
روزها برخی ارگانها مانند نیروهای مسلح ،درمان ناباروری
را جزو درمانهای اصلی حساب کردند؛ به نحوی که پوشش
 ۱00درصدی بیمهای برای آن قائل میشوند و اینها تالشهای
شما خبرنگاران برای اطالع رسانی است .مدیر مرکز درمان
ناباروری ابن سینا ادامه داد :امروزه اگر شاهد هستیم در
مجموعه ما خدماتی مثل سلول درمانی که نوین است ،ارائه
میشود ناشی از تالش همکاران ما در حوزه پژوهش و سپس
خبرنگاران در راستای پوشش خبری و اطالعرسانی است .از
طرفی خدماتی درحوزه آندومتریوز ،سقط مکرر و ...توسط
همکاران من در مرکز درمان ناباروری ارائه میشود.

روی خــط
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دلتا کرونا کدام کودکان را
بیشتر درگیر میکند؟
یک فوق تخصص ریه کودکــان گفــت :کودکـــانی که
بیماریهای زمینهای یا مادرزاد مثل بیماریهای قلبی ،دیابت
و ...دارند بیشتر در معرض دلتا کرونا قرار دارند .محمدرضا
مدرسی ،فوقتخصص ریه کودکان اظهار کرد :شدت انتقال
ویروس دلتا ،از انواع قبلی بسیار بیشتر است به گونهای که
حتی افرادی که واکسینه شده اند هم باید همچنان بر رعایت
شیوه نامههای بهداشتی مداومت کنند ،چون همچنان در
معرض ابتال قرار دارند .مدرسی ادامه داد :برای پیشگیری
هر چه بهتر از ابتال به این ویروس ،باید روند واکسیناسیون
سریعتر شود و به ویژه افرادی که به بیماری های خاص و
زمینهای مبتال هستند ،حتماً واکسن خود را در زمان مقرر
دریافت کنند .او افزود :در حال حاضر زمان مناسبی برای تأمل
و تعلل در مورد کیفیت واکسنها نیست .اصل این است که
واکسن ،تزریق شود زیرا این واکسنها میتوانند جلوی انتشار
ویروس را بگیرند .متاسفانه این ویروس به گونهای است که
حتی اگر فرد واکسینه شده باشد هم از ابتال در امان نیست و
صرفا به بیماری با شدت کمتر ،مبتال میشوند.
ضرورت رعایت پروتکلها
مدرسی گفت :باید به این نکته توجــه داشت که همراه با
واکسیناسیون تنها راه پیشگیری از ابتال ،رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و استفاده مداوم از ماسک است .این فوقتخصص
ریه کودکان بیان کرد :طبق آخرین تحقیقات انجام شده،
مشخص شده است افرادی که واکسن میزنند دچار ابتال به
جهش شدید دلتا نمیشوند و کارشان به آیسیو یا مرگومیر
نمیکشد .با انجام واکسیناسیون گسترده از همه گیری کامل
دلتا ،جلوگیری میشود .مدرسی افزود :افرادی که تاکنون
واکسینه شده اند پس از واکسیناسیون ،همچنان ماسک
بزنند و در فضاهای بسته با تهویه نامناسب حضور پیدا نکنند.
در صورت دریافت دوز اول ،حتماً دوز دوم را در زمان مقرر،
دریافت کنند .او تصریح کرد :ویروس دلتا بسیار غیرقابل
پیش بینی تر از انتظار همه محققان و متخصصان است.
مردم باید به این نکته توجه کنند که شدت آلودهکنندگی
این ویروس بسیار بیشتر از تمام جهشهای ویروس کرونا تا
کنون است .مدرسی گفت :با توجه به اعالم بازگشایی مدارس؛
معلمان و دانش آموزانی که ناچارند در یک فضای سربسته
مثل کالس به صورت طوالنی مدت حضور داشته باشند حتماً
ال
باید از ماسک استفاده کنند و فضای کالسها از تهویه کام ً
مناسب برخوردار باشد.
افزایش بستریها در اطفال
او تاکید کرد :به دلیل شــدت میــزان شیوع ویروس دلتا،
بستریها در اطفال نیز افزایش پیدا کرده است .در مورد ابتالی
کودکان به دلتا کرونا باید گفت عالئم گوارشی ناشی از ابتال
در کودکان بسیار مشهودتر است ،ولی از ابتدا به صورت یک
سرماخوردگی ساده خود را نشان میدهد و خانوادهها به دلیل
عالئمی مانند عطسه ،سرفه ،آبریزش بینی و گاهی احساس
نفس تنگی خفیف به اشتباه آن را با یک سرماخوردگی ساده
اشتباه می گیرند .مدرسی ادامه داد :خانواده ها باید توجه
داشته باشند پس از مشاهده چند عالمت در فرزندشان حتماً
او را به یک متخصص نشان دهند تا به موقع ویروس تشخیص
داده شود و برای درمان اقدام کنند .در صورت مشاهده تنگی
نفس ،درد مداوم قفسهسینه ،گیجی و بی حواسی ،بی حالی،
خواب زیاد ،رنگ پریدگی و یا لب های آبی رنگ در کودکتان
خیلی سریع به پزشک متخصص و یا اورژانس مراجعه کنید.
این فوقتخصص ریه کودکان بیان کرد :عالئم ویروس دلتا
در بزرگساالن و کودکان تفاوت چندانی ندارد اما تب و سرفه
بارزترین عالمتهایی هستند که در کودکان بروز میکنند.
از دیگر عالئم ابتالی کودکان به دلتا ،لرز ،سرفه ،گرفتگی
بینی،گلودرد و تنگی نفس ،تهوع و استفراغ ،دل درد ،سردرد،
گردن درد و دردهای عضالنی و کاهش اشتهاست .مدرسی
تصریح کرد :بعضی از کودکان زیر یک سال و کودکانی که مبتال
به بیماریهای زمینهای مثل دیابت و یا سی اف ،بیماریهای
قلبی یا مادرزاد ،بیماریهای ژنتیکی و انواع بیماریهای مزمن
پزشکی بیشتر در معرض ابتالی شدیدتر دلتا هستند.

ویــژه

چهره عجیبوغریب کرونا
فوقتخصص بیماریهای عفونی گفت :دلتا یک ویروس
عجیبوغریب است و هرکس ادعای سرماخوردگی کند ،به
او عالم می کنیم حتما باید آزمایش دهد .مسعود مردانی در
پاسخ به چرایی بی توجهی مسئوالن نسبت به شمار باالی
قربانیانِ کرونا اظهار کرد :دنیا با معضلی جدید روبهرو است و
منابع سازمان جهانی بهداشت از یک پاندمی جدید صحبت
کرده است .وی افزود :هم اینک پاندمی کرونا رنگ و بوی اصلی
خود را از دست داده و پاندمی «دلتا» ایجاد شده کشوری در
آسیب آن درامان نباشد .بسیاری واکسنها
ِ
دنیا نیست که از
نیز از «دلتا» مصونیت ندارند و بیمارانی که قبال به کرونا مبتال
شدهاند نیز مصون نیستند .وی با بیان اینکه «دلتا» معادالت
را کامال در دنیا برهمریخته است ،تصریح کرد :این تعداد از
بیمار و موارد جدید کرونا در هیچیک از پیکهای ۵گانه شاهد
مخصوص ما نیست .ایتالیا
ِ
نبودیم .این واقعه استثنایی است و
دو ماه پیش اعالم کرد درها را روی توریست باز کرده است ولی
یکباره متوجه شدند موارد ابتال به  ۱9رسیده و امروز مجددا
محدودیتها را از سرگرفته است .چین که سرزمینی امن بود،
امروز درگیر «دلتا» شده است .مردانی ادامه داد :تنها مسالهای
که اتفاق افتاده این است که میزان مرگومیر به شدتِ ابتدای
کرونا نیست ،چراکه واکسنزدهها ممکن است فر ِم خفیف تر
بیماری را بگیرند ولی این مساله نیز صددرصد نیست.
ضرورت واکسیناسیون
وی خاطرنشان کرد :سازمان جهانی بهداشت شدیدا
نسبت به این مساله در حال تحقیق است و حتی از «دلتا»
به عنوان یک پاندمی جدید نام برده است .این به واقع یک
ویروس عجیب و غریب است و هرکس ادعای سرما خوردگی
کند ،به او عالم می کنیم حتما باید آزمایش دهد .این
فوقتخصص بیماریهای عفونی گفت :یکی از راهکارها ،ادامه
واکسیناسیون است .بسیاری مردم اعالم میکنند با تزریق
واکسن هم به کرونا مبتال میشوند و حتی پرسنل پزشکی که
واکسنهای مختلفی زدهاند ،به بیماری مبتال شدهاند ولی این
افراد به صورت سبک مبتال شدهاند و کارشان به مرگ نکشید.
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«امیرنیکیار»

پژمان جمشیدی:

درگذشت

احتماال «زیرخاکی »۳
را برای نوروز

تهیهکننده «دینامیت» گفت :از زمانیکه شورای صنفی نمایش
پیشنهاد اکران فیلم «دینامیت» را در شرایط کرونایی مطرح کرد
پیشبینی فروش باالی  ۱0میلیارد را بهدلیل پتانسیل باالی آن
داشتم .سیدابراهیم عامریان درباره اکران «دینامیت» و تاثیر آن
در فروش این فیلم در اکرانعمومی اظهارداشت« :دینامیت» به
معنای واقعی سانسور نشده است فقط زمانیکه درگیر گرفتن
پروانه نمایش بودیم ،بخش هایی به فیلمنامه اضافه شد که
بعدتر گفتند می توانید حذف کنید ،این فیلم سانسور نشده و
بنابراین تاثیری در نهایت امر و اکران عمومی نداشته است .وی
با بیان اینکه «دینامیت» در شرایط عادی قابلیت فروش بیش از
 ۵0میلیاردی را هم داشت؛ بیان کرد :از زمانیکه شورای صنفی
نمایش پیشنهاد اکران فیلم «دینامیت» را در شرایط کرونایی
مطرح کرد؛ پیشبینی فروش باالی  ۱0میلیارد را بهدلیل پتانسیل
باالی آن داشتم .قطعا در وضعیت کرونازده سینما فیلمهایی نظیر
«دینامیت» که المانهای فروش باال را دارند نجاتدهنده سینما
هستند و قابلیت کشاندن مخاطب به سینما را خواهند داشت.
تهیهکننده «انفرادی» پیرامون پیشبینی خود از آینده سینما
اظهارداشت :آینده سینما و یا هر شغل دیگری با توجه به اپیدمی
کرونا به خطر افتاده و وضعیت آنها نامعلوم است ،ولی باید با آن
کنار آمد و مدیریت کرد .خوشبختانه سینما بیش از هر مکان
دیگری به رعایت پروتکلهای بهداشتی اهمیت میدهد؛ و با توجه
به استقبال مردم از فیلم سینمایی «دینامیت» احساس امیدواری
می کنم که سینما به روز های خوب خود برخواهد گشت .وی
همچنین عنوان کرد :من شبکه نمایش خانگی را رقیب سینما
نمیدانم .همزمان که شبکه نمایش خانگی در اوج خود بود مگر
سینما چه میزان مخاطب داشت؟ ما در سالهای اخیر باالترین
تعداد مخاطبی که برای پرفروشترین فیلمها داشتیم حدود چهار
میلیون نفر بود؛ بنابراین تعداد مخاطبان نمایش خانگی خیلی
بیشتر از سینماست .اما بهنظرم افرادی که طرفدار سینما باشند و
ترجیح میدهند که فیلمها را روی پرده نقرهای سینما ببینند قطعا
به این روش ادامه خواهند داد و بنابراین اتفاقی برای سینما نخواهد
افتاد .سیدابراهیم عامریان خاطرنشان کرد :در حال حاضر با وجود
اینکه فیلمهای کمدی سخیف مخاطب آگاه را پسزده است ،اما
فیلمهای کمدیِ با کیفیت میتوانند این ژانر را زنده نگه دارند.

سینمــا

فهرست فیلمهای «کارلوویواری» تکمیل شد

 ۲فیلم ایرانی در جشنواره

جشنواره فیلم «کارلوویواری»  ۲0۲۱با تکمیل اسامی
فیلمهای حاضر در این دوره از  ۲فیلم ایرانی نیز در فهرست
خود یاد کرد .جشنواره فیلم کارلوویواری امسال که با  7هفته
تاخیر برگزار میشود که فهرست فیلمهای حاضر در این دوره
را تکمیل کرد« .قصیده گاوسفید» ساخته بهتاش صناعیها و
مریم مقدم و «جادهخاکی» ساخته پناهپناهی  ۲فیلم ساخته
کارگردانهای ایرانی هستند که در بخش افقهای جشنواره
فیلم کارلووی واری  ۲0۲۱به نمایش در میآیند« .قصیده
گاوسفید» چهار اکران دارد و در روزهای  ۲۳ ،۲۱ ،۲0و ۲7
آگوست به نمایش در میآید و فیلم «جادهخاکی» نیز روزهای
 ۲۶ ،۲۲ ،۲0و  ۲7آگوست دیده میشود« .بین دو دنیا» از
فرانسه ساخته امانوئل کریر با بازی ژویت بینوش« ،نقطه
فروپاشی» ساخته مایکل کورتیز از آمریکا محصول ،۱9۵0
«کفرناحوم» ساخته نادین لبکی محصول  ۲0۱8از لبنان و
فرانسه و آمریکا« ،اتاقک شماره  »۶ساخته جوهو کوسمانن
از فنالند و آلمان محصول « ،۲0۱۱کنفرانس» ساخته ایوان
توردوفسکی از روسیه محصول « ،۲0۲0یک کیارا» ساخته
جوناس کارپینانو محصول  ۲0۲۱از ایتالیا« ،ماشین من را
بران» ساخته ریوسوکی هاماگوچی ساخته  ۲0۲۱از ژاپن،
«استخدامکننده و استخدامشونده» ساخته انوئل نیتوزاس
از مجارستان محصول « ،۲0۲۱پرها» ساخته عمر الزهیری
محصول فرانسه و مصر « ،۲0۲۱اولین اصالحشده» ساخته
پل شریدر با بازی ایتن هاوک محصول « ،۲0۱7ارواح» ساخته
آزرا دنیس اوکیاف از ترکیه محصول « ،۲0۲0شوالیه سبز»
ساخته دیویدالوری محصول  ۲0۲۱آمریکا« ،بره» ساخته
والدمار یوهانسن از فنالند محصول « ،۲0۲۱سرزمین پسرها»
ساخته کالدیو کوپلینی از ایتالیا محصول « ،۲0۲۱آخرین و
اولین مردان» ساخته یوهان یوهانسن از فنالند مصول ،۲0۲0
«خاطره» ساخته آپیچاتپونگ ویراستوکول از کامبوج محصول
« ،۲0۲۱آینهها در تاریکی» ساخته سیمون هولی از جمهوری
چک محصول « ،۲0۲۱جاده مالهالند» ساخته دیوید لینچ
محصول  ۲00۱آمریکا« ،نادیا ،پروانه» ساخته پاسکال پالنته
از کانادا محصول  ۲0۲0و «نه» ساخته دیتریش بروگهمان از
آلمان محصول  ۲0۲۱از جمله فیلمهایی هستند که این دوره
در بخشهای مختلف اکران میشوند .در پنجاهوپنجمین دوره
جشنواره فیلم کارلوویواری  ۳۲فیلم برای اولینبار اکران
میشوند.
 ١۲فیلم در بخش رقابتی
این جشنواره کارش را با نمایش «زاتوپک» ساخته دیوید
اوندریک درباره امیل زاتوپک برنده  4مدال المپیک و مهمترین
چهره ورزشی تاریخ جمهوری چک شروع می کند که ۲0
آگوست به نمایش درمیآید .این دوره همچنین از بنیاد فیلم
مارتین اسکورسیزی که بنیادی غیرانتفاعی است و ۱990
تاسیس شده تا از تاریخ تولید فیلم و بازیابی آنها حمایت کند
و تاکنون بازسازی بیش از  900اثر کالسیک سینما را انجام
داده با نمایش  ۱0فیلم از این مجموعه تجلیل می کند .در
بخش رقابتی  ۱۲فیلم جای دارند که اسامی آنها پیشتر اعالم
شده بود و فیلمهایی از جمهوریچک ،بریتانیا ،آلمان ،کانادا،
صربستان ،ایتالیا و کرواسی را شامل میشود .فیلمهای بخش
رقابتی شرق تا غرب نیز پیشتر تعیین شده بودند .جشنواره
فیلم کارلوویواری  ۲0۲۱با  7هفته تعویق بهدلیل شیوع کرونا
از  ۲0تا  ۲8آگوست ( ۲9مرداد تا  ۶شهریور) برگزار میشود.

آماده کنیم
پــژمــان جمـــشـــیــدی
با محتمــل خوانــدن ساخـــت
سریال «زیرخاکی »۳برای نوروز
 ،۱40۱اعالم کرد که در صورت
محققشدن این احتمال ،از اواسط
امسال مشغول بازی در این پروژه
خواهد بود .پژمــان جمشیدی
درباره ساخت «زیرخاکــی »۳
خاطرنشان کرد :احتمــاال این
سریال را برای نوروز آماده کنیم
و در این صورت از اواسط مهرماه
درگیر این پروژه میشوم که خیلی
هم دوستش دارم .جمشیدی که
با برنامه «پرانتزباز» رادیونمایش
با موضوع جایگاه رسانه در میان
عموم مردم گفت وگو می کرد،
درباره هجمه و انتقادهای رسانهای
به ورودش از فضای فوتبال به
عرصه هنر ،گفت :هر موفقیتی با
ابعادش تبعاتی دارد .نمی توانی
موفقیت را پشت سر بگذاری و از
سختی ها و تبعاتش عبور نکنی و
البته یکی از این سختیها ،همین

. .

یکشنبه

هجمه ها بود .ولی برای من مهم
این بود که احترام این حرفه را
حفظ کنم .برای مــن هنـر عرصه
محترمی بود و میدانستـــم باید
در شأن هنر عمل کنم .از همــان
ابتدا می دانستــم ممکن است
مخالفتهــایی باشــد ولی چون
از قبل این شرایط را پـیش بینی
می کردم ،به راحتــی از آن عبور
کردم .بازیکن ســابق تیم ملی
فــوتبال که چند سالــی است
در عـرصه بازیگری تئاتر ،سینما و
تلویزیون فعالیت دارد ،معتقد است:
بهترین پاسخ به منتقدان این است
که بتوانی خودت را در زمین فوتبال
یا در قاب تلویزیون اثبات کنی و با
حرف زدن به جایی نمی رسی؛ در
صورتیکه از عهده کارت بهخوبی
برآیی ،منتقدان منصفنظرشان را
تغییر میدهند و تبدیل به مدافعان
تو میشوند .بر این اساس هیچوقت
از انتقادها گلهمند نبودم و معتقدم
هرکس با نگاهـــش به جامعـه،

زندگی و کار میتواند نظرش را ابراز
کند .پژمان جمشیدی در عین حال
افزود :فوتبال و هنر بازیگری اصال
حرص و جوش خوردن ندارد چون
مخاطبش مردم هستند .اگر آنها تو
را قبول کنند ،پذیرفته میشوی و
در غیر این صورت کنار میروی .این
بازیگر با اشاره به رابطه متقابل رسانه
و سلبریتیها ،در این زمینه توضیح
داد :اگر جامعه خبری نباشد،
حرف های ما شنیده و کارهای
ما دیده نمی شود و اگر دوستان
ورزشکار و هنرمند هم مصاحبه
نکنند ،کار دوستان خبرنگار پیش
نمیرود.
شهرت برایم اهمیتی ندارد
او در پاسخ به دالیل رفتارهای
حذفی برخی هنرمنــدان در رابطه
با اطالعرسانی و خبــر خاطرنشان
کرد« :گاهی هنرمنــدان بهواسطه
کــم رویی یا روابــط دوستانــه
نمیتوانند به خبرنگــاران توضیح
دهنــد که در موضــوع موردنظر

برای انجام مصاحبه ،حرفی برای
گفتن ندارند یا اگر صحبت کنند
به ضررشان تمام میشود ،بنابراین
از انجام مصاحبه طفره می روند
و امروز و فردا می کنند .حقیقت
این است برای من که  4۵سال
از عمرم می گذرد ،دیگر شهرت
و منتشرشدن عکسم روی جلد
نشریات اهمیتی ندارد ،صرفا برایم
حفظ احترام خبرنگار جوانی که با
من تماس میگیرد یا روزنامهنگار
باسابقهای که حقی بر گردن ورزش
و هنر دارد ،مهم است و اگر مواردی
بوده که کوتاهی کرده ام همینجا
عذرخواهی میکنم و قطعا سهوی
بوده است ».پژمان جمشیدی در
پایان در پاسخ به این پرسش که
این روزها مشغول بازی در چه
پروژه ای است؟ از فیلم سینمایی
«علفزار» به تهیه کنندگی بهرام
رادان و کارگردانی کاظم دانشی
نام برد که برای جشنواره فیلم فجر
آماده خواهد شد.

سختترین دوره مدیریتم بود
مدیرکل هنرهای نمایشی عنوان کرد

مدیرکل هنرهای نمایشی در نشستی رسانهای
تصریح کرد که حدود  ۲سال گذشته سختترین
دوره مدیریتی وی بوده زیرا کرونا اجازه برنامهریزی
را از بین برد .قادر آشنا در این نشست رسانهای به
ارائه گزارشی از فعالیت های اداره کل هنرهای
نمایشی در دوران کرونایی سپری شده از جمله
جمعآوری اطالعات گروهها و سالنهای متضرر
در شرایط کرونا در تهران و استان های دیگر و
ارائه گزارشی آماری به وزارتارشاد ،فعالکردن
فضایمجازی و راهاندازی تلویزیون تئاترایران،
برگزاری جشنوارهها و رویدادهای تئاتری نظیر
جشنواره تئاترفجر ،توجه ویژه به هنرمندان
و گروه های تئاتر مقیم شهرستان ها ،توجه به
مقوله نمایشنامه نویسی و حمایت از آن ،تعامل
با وزارت بهداشت در ایام کرونایی برای بازگشایی
سالنهای تئاتر ،مستندسازی اجراهای تئاتر ایران
در دهههای مختلف ،تغییر گروه تئاتر از گروه  ۳به
 ۲مشاغل کرونایی ،حمایت از گروههای متضرر،
در حال اجرا و آنهایی که اثر خود را بهرغم داشتن
مجوز به صحنه نبردند و همچنین مستقلشدن
مراکز انجمن هنرهای نمایشی ایران در استانها
پرداخت .وی در بخشی از سخنان خود با بیان
اینکه  ۱۶فروردین  99فعالیتام را شروع کردم،
یادآور شد :بهدلیل تعهدات مالی مانده و همچنین
قرارگرفتن در شروع دوره جدید مالی ،شرایط
سختی برای آغاز مدیریت بود .بعد هم با کرونا
مواجه شدیم که دنیا هم نمیدانست با این ویروس
و شیوع آن چه کند .این مدیر فرهنگی و هنری
تصریح کرد :یکی از سختترین دوران مدیریت
من یکسال ونیم گذشته بود زیرا کرونا اجازه
برنامه ریزی نمی داد .بودجه کم تئاتر ،معیشت
هنرمندان و توقعات آنها و از سوی دیگر وضعیت
فعالیت در شرایط کرونا کار را برای من و همکارانم
سخت کرد .من  ۱0سال پیش در ادارهکل بودم و
قصد بازگشت به حوزهای که در آن فعالیت کرده
بودم نداشتم ولی خواست وزیر و همچنین تکلیفی
که برای من تعیین کرد باعث حضور مجددم در
اداره کل هنرهای نمایشی شد.
بودجه تئاتر کافی نیست
آشنا در این نشست به وضعیت بودجه تئاتر نیز
اشاره کرد و گفت :بودجه تئاتر در بدبینانهترین
شکل  ۱4و در خوش بینانه ترین وضعیت ۲4
میلیارد تومان است که این بودجه جوابگوی
تعهدات ،بیکاری هنرمندان و شرایط کرونایی
نیست .مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه به
بدهی مالیاتی این اداره کل اشاره کرد و توضیح
داد :از سال  87تا سال  9۳اداره کل هنرهای
نمایشی  ۱۳میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته
است و تا سال  99این بدهی مالیاتی با جریمه آن
حدود  ۲7میلیارد تومان شده است .این بدهی
باعث شده بود .وی درباره سرانجام وضعیت بدهی
مالیاتی اداره کل هنرهای نمایشی اظهارکرد:
بدهی  ۳میلیاردی به دارایی پرداخت شده و
طی رایزنی های انجام شده  90درصد جریمه

پیگیری واکسیناسیون گروههای تئاتر

مالیاتی نیز بخشوده شده است .البته از دیوان
عدالت پیگیر این ماجرا هستیم که بودجه ما
مشمول مالیات نمی شود و معافیت مالیاتی و
عودت مالیات پرداخت شده را پیگیری می کنیم.
آشنا با اشاره به برخی موارد که قصد انجامشان را
در دوره اخیر مدیریت خود در اداره کل هنرهای
نمایشی داشت ولی به سرانجام نرسید ،گفت :دلم
می خواست با نهادهای دیگر هم پوشانی داشته
باشیم و بودجه ناچیز تئاتر را بهتر صرف کنیم
ولی کرونا اجازه نداد .مدیرکل هنرهای نمایشی
در ادامه تاکیدکرد :نتوانستیم جشنواره های
تئاتری را چابکسازی کنیم .برگزاری  ۳جشنواره
تئاتر تئاتر کودک ،عروسکی و آئینی و همچنین
تئاتر فجر در طول سال برای یک ادارهکل زیاد
است و باید در هم ادغام شوند .ما باید به سمت
این برویم که یک جشنواره مهم داشته باشیم و
حکم دبیری جشنواره باید  4ساله و
دبیرخانه جشنواره مستقل باشد .وی
متذکر شد :بهدلیل وضعیت برگزاری
جشنوارهها ،از اجرای عمومی و تولید
تئاتر غافل شدهایم.
وضعیت حریم تئاترشهر
آشنا در بخش دیگی از سخنان
خود به این نکته اشاره کرد که
به اشتباه فکر می شود که بودجه
اداره کل هنرهای نمایشی برای
کل تئاتر ایران است ،یادآور شد:
بودجه استان ها متمرکز در خود
استان هاست .بودجه تئاترشهر
تهران توسط اداره کل هنرهای
نمایشی تامین می شود و اینگونه
نیست که بودجه ادارهکل به معنای
کل بودجه تئاتر ایران باشد بلکه
بودجه تئاتر استان ها در ادارات
کل ارشاد استانهاست .ادارهکل به
تئاتر استان ها کمک مالی می کند
و این مبلغ در سال  8 ۱400میلیارد
تومان است .وی درباره وضعیت
واکسیناسیون گروه ها و عوامل
سالنهای دولتی و خصوصی تئاتر،
اضافه کرد :خیلی وقت پیش بود که

برای واکسیناسیون هنرمندان تئاتر اقدام کردیم
و در آخرین صحبت با وزارت بهداشت  ۳اولویت
واکسیناسیون کارکنان سالن ها ،گروه های در
حال اجرا و گروههایی را که قرار است آثارشان
را اجرا کنند ،ارائه دادیم .امیدواریم هرچه زودتر
انجام شود .مدیرکل هنرهای نمایشی در بخش
پایانی سخنان خود درباره وضعیت حریم مجموعه
تئاترشهر نیز یادآور شد :برای حریم مجموعه
تئاترشهر ابتدا با شهردار ناحیه ،شهردار منطقه
و سپس با سازمان زیباسازی شهرداری تهران و
بعد با حوزه ریاست شهرداری تهران گفتوگو و
نشستهایی داشتیم که همه موافق اجرای طرح
حریم مجموعه تئاترشهر بودند .با وزارت میراث
فرهنگی نیز رایزنیهای الزم انجام شد .همچنان
پیگیر این طرح هستیم و شاید این طرح در دولت
سیزدهم اجرا شود.

امیر نیکیار صبح  ۱۶مردادماه
براثر ایست قلبی در بیمارستان
درگذشت .عماد نیکیار فرزند
امیر نیکیار با اشاره به درگذشت
پدرش گفت :صبح  ۱۶مردادماه
پدرم براثر ایست قلبی در
بیمارستان درگذشت .وی با
اشاره به وضعیت جسمانی پدرش
عنوان کرد :پدرم درگیر سرطان
رودهبزرگ بود و مدتی هم بود
که شیمیدرمانی میکرد تا اینکه
دو روز پیش یکباره حالش بد شد
و در بیمارستان بستری شد و
صبح دیروز براثر ایست قلبی در
بیمارستان عرفان درگذشت .امیر
نیکیار از بازیگران جنگهای طنز
و نمایشهای دهه بعداز انقالب
بود که به آقانیکی معروف شد.
نیکیار چند دهه فعالیت در حوزه
طنزهای نمایشی دارد و در دهه
 70با بازی در نقش آقانیکی در
تلویزیون به شهرت رسید.

تجلیلاز «یکتا»دراکران
«طبقهیکونیم»

خبـــر

طرح حمایت تابستانه از سینماها
در آخــرین جلســه کــارگروه بررسی
آسیبهای کرونا در سینما مصوب شد :بهازای
فروش هر  ۳00میلیون تومان در گیشه ،مبلغ
 ۱00میلیون تومان به مالکان فیلم پرداخت
شود .در آخرین جلسه کارگروه بررسی
آسیبهای کرونا در سینما مقرر شد؛ هرفیلم
جدید موردتایید شورای صنفی نمایش که
به چرخه اکران وارد شود و حداقل  4هفته،
روی پرده باشد مبلغ صد میلیون تومان به
شرکت پخش ( برای آماده سازی اکران) و
به ازای فروش هر  ۳00میلیون تومان ،مبلغ
 ۱00میلیون تومان به مالکان فیلم پرداخت
میشود .اعتبار این طرح از  ۳0خرداد تا ۱۵
مهرماه  ۱400است .همچنین حمایت از
سالنهای نمایشدهنده فیلمهای با موضوع
دفاع مقدس یا مخاطب کودک که دربازه
زمانی فوق به چرخه اکران وارد شوند به شرح
زیر است :معادل  ۲درصد تعداد صندلیهای
هر سانس براساس سهم سینمادار از قیمت
خالص بلیت سینما (در روزهایی که حداقل
 ۳سانس از فیلم موردنظر در سمفا تعریف
شده باشد) جبران بخشی از ضررهای ناشی
از کرونا و جلوگیری از بیکاری کارکنان
سینماهای بخش خصوصی دیگر مصوبه
کارگروه بود که به تشخیص شورای تخصصی
ذیربط متشکل از مدیرکل دفتر نظارت بر
نمایش و نمایندگان موسسه سینماشهر و
انجمن سینماداران خواهد بود .شاخص یا
مدارک الزم؛ لیست بیمه ،نسبت سالنهای
فعال به کل سالن های سینما ،پایین بودن
میزان فروش ،تعداد سینما در شهر یا منطقه
است .در این جلسه که با ریاست حسین
انتظامی برگزار شده بود ،سعید رجبی فروتن،
رمضانعلی حیدری خلیلی ،محمد رحمتی،
سیدحسین سیدزاده ،منوچهر شاهسواری،
سید غالمرضا موسوی ،مرتضی شایسته،
محمد قاصد اشرفی ،محمدرضا فرجی و
مسعود نجفی حضور داشتند.

کوتــــاه

اهدای یادگاریهای زندهیاد
«ماهچهره خلیلی» به موزه سینما
اسدا ...یکتا بازیگر پیشکسوت
سینمای ایران در اکران خصوصی
فیلم سینمایی «طبقه یکونیم»
تجلیل شد .مراسم اکران خصوصی
فیلمسینمایی«طبقهیکونیم»به
کارگردانی نوید اسماعیلی شامگاه
جمعه  ۱۵مردادماه در پردیس
سینمایی ملت برگزار شد و در
این مراسم از اسدا ...یکتا بازیگر
پیشکسوت سینما تجلیل بهعمل
آمد .همچنین عوامل این فیلم در
بخشی از مراسم با پخش ویدئویی
از ارشا اقدسی بدلکار سینما که
هفته گذشته به دلیل سانحه ای
در پشتصحنه یک اثر سینمایی
جان خود را از دست داده بود ،یاد
او را زنده نگه داشتند و دقایقی
بهصورت ایستاده به تشویق این
هنرمند پرداختند .امید معلم یکی
از مهمانان این مراسم بود که با
ابراز ناراحتی شدید از مرگ ارشا
اقدسی به توصیف شخصیت او
پرداخت ،از بیتوجهی سینمای
ایران و مسئوالن جشنواره فیلم
فجر به رشته بدلکاری گالیه و ابراز
امیدواری کرد که مردم و مسئوالن
در زمان حیات هنرمندان به آنها
توجه کنند تا اتفاقات بهتری
در مسیر حرفهای آنها رخ دهد.
در بخش دیگری از این مراسم،
امین حیایی روی صحنه رفت و
به نمایندگی از سینمای ایران و
عوامل فیلم «طبقه یک ونیم»
لوح تقدیر را به اسدا ...یکتا بازیگر
پیشکسوت سینما تقدیم کرد.

جوایز ،اسناد ،مدارک ،یادگاری ها و برخی
وسایل شخصی زنده یاد «ماه چهره خلیلی»
به مجموعه منابع موزه سینمای ایران اضافه
شد .گزیده ای از اقالم اهداشده آن مرحوم به
شرح زیر است :جایزه  Jackie brownاز
جشنواره فیلم تارانتینو ،تندیس اولین جشنواره
فیلمسازی کودک و نوجوان ،تندیس چهارمین
هفته فیلم و عکس (تیرماه  ،)۱۳8۱جایزه
چهارمین جشنواره فیلم کانادا بهعنوان بهترین
بازیگر -در سال  ،۲0۱۳لوح تقدیراز  ۲۶امین
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و
نوجوانان اصفهان -مهرماه  ،۱۳9۱جایزه اولین
جشنواره فیلم و عکس گردشگری برای بهترین
فیلم«عیدقربانی» ،تندیس اولین منشور حقوق
بشر ،لوح سپاس از سازمان صدا و سیما برای
بازی در«مختارنامه» ،یادگاریهای شخصی و ...
این هنرمند بازی در فیلمهایی همچون اشنوگل،
تصویرم در آیینه نیست ،قرارمون پارک شهر،
یادم تو را فراموش ،سوتدل ،سرانگشتان فرشته،
قلب سفید قاصدکها ،هدیه ،سالم بر فرشتگان،
پرندهباز ،مرگ کسبوکار من است ،شورشیرین،
سایه وحشت ،پرونده هاوانا ،تله ،نقاب و چشمان
سیاه را در کارنامه سینمایی خود بههمراه داشته
است .همچنین در مجموعه های تلویزیونی
همچون مرضیه ،دختر گمشده ،گذر از رنجها،
کاله پهلوی ،نردبام آسمان ،در چشم باد و
مختارنامه نیز نقشآفرینی داشته است .زندهیاد
ماهچهره خلیلی دارای مدرک کارشناسی ارشد
معماری از دانشگاه آکسفورد انگلستان بود و یک
دوره بازیگری را در «مدرسه متد» (Method
 )Schoolواقع در لندن گذرانده بود .او نوه
پروین سلیمانی بود که  ۲۵دی  ۱۳۵۵در تهران
به دنیا آمد و  ۱7مرداد  ۱۳99براثر سرطان
لوزالمعده در  4۳سالگی در لندن درگذشت .پیکر
خلیلی در آرامستان مسلمانان منطقه هِندون
واقع در شمال غرب لندن به خاک سپرده شد.

. .

یکشنبه

نگــــــاه

عبداله کوثری
و زیستن در زمانه دیکتاتورها
سمیه مهرگان
روزنامهنگار
آمــریکای التین به شــکل عجــیبی نامش با
استعمار و انقالب و دیکتاتوری گره خورده است.
این را میتوان در تمامی اشکال هنری و ادبی در
این گوشه از دنیا دید :از پرو و کوبا و کلمبیا گرفته
تا برزیل و شیلی و آرژانتین و دیگر کشورها .از
گابریال میسترال به عنوان اولین نوبلیست آمریکای
التین و میگل آنخل آستوریاس بهعنوان دومین
نوبلیست ،تا گابریل گارسیا مارکز ،ارنستو ساباتو،
آلهخو کارپنتیه ،خورخه لوییس بورخس ،پابلو
نرودا ،ماشادو د آسیس ،خوسه دونوسو ،کارلوس
فوئنتس ،خوان رولفو ،خولیو کورتاسار ،ماریو
باگاس یوسا ،و روبرتو بوالنیو.
سهم عبداله کوثری از جهان آمریکایالتین،
سهم بهسزایی است :ترجمه آثار ماریو بارگاس
یوســا ،ماشادو د آسیــس ،خوســــه دونوسو و
کارلوس فوئنتس ،به عنوان چهارتا از مهمترین و
تاثیرگذارترین نویسندههای جهان.
در ایــن میان ،آثـــار ماریو بارگــاس یــوسا
رمان نویس پرویی را شاید بتوان مهم ترین و
بهترین ترجمههای عبداله کوثری به شمار آورد.
رماننویسی که با هریک از کتابهایش ،دریچهای
رو به جهان باز میکند تا به ما بیاموزد که چرا مردم
با دیکتاتورها مخالفند .زندگی و زمانه یوسا از تولد
تا بلوغ و سپس نویسندهشدنش در آمریکای التین
میگذرد :جایی که مامنی است برای بروز انقالبها
و دیکتاتورها و سرخوردگی مردمی که هرروز در
خیابان شاهد سربریدن رویاهاشان هستند .یوسا
از این مردم و این دیکتاتورها مینویسد :از پرو تا
برزیل و دومنیکن و ایرلند .یوسا مینویسد تا بگوید
که ادبیات دشمن طبیعی همه دیکتاتوریها است
و خواندن حس امید و آرزوی داشتن جامعهای
بهتر را درون شهروندان به وجود میآورد؛ جایی
که مردم بتوانند رویاهای خود را آزادانه دنبال
کنند .از همین منظر است که میتوان او و آثارش
را در پیوندی ناگسستنی با تاریخ و سیاست در
آمریکای التین و جهان دانست.
کتاب های ماریو بارگاس یوسا یکی از
خواندنی ترین آثار ادبی جهان است :جنگ
آخرزمان ،سور ب ُز ،گفتوگو در کاتدرال ،سه کتابی
است که عبداله کوثری ترجمه کرده« .جنگ
آخرزمان» عجیب با نام یوسا و عبداله کوثری
عجین شده :رمانی جاه طلبانه و تراژیک که نام
یوسا را در ادبیات جهان و نام عبداله کوثری را در
ادبیات ترجمه ماندگار کرده است .رمانی که تایمز
آن را عظیم توصیف کرد و گاردین آن را دستاوردی
فوقالعاده برای نویسندهاش .جالب اینکه «جنگ
آخرزمان» نخستین اثری از یوسا است که خارج
از مرزهای پرو رخ می دهد :یعنی برزیل قرن
نوزدهم .این رمان روایت داستان شورش و جنگ
کانودوس است که در شمال شرقی برزیل ،منطقه
باهیا ،می گذرد .یوسا رویکردی را که «جنگ
آخرزمان» دارد ،بعدها در «سور بز» هم دنبال
میکند :نمایشی خیرهکننده از تعداد زیادی از
کاراکترها و خردهروایتها و داستانها در زمانه
دیکتاتورها.
تصویر دیگری از زندگی و زمانه دیکتاتورها
در آمریکای التین در «سور بز» ،ما را با یوسای
دیگری مواجه میسازد تا تصویر دیگری از رمان
تاریخی به ما بدهد :رمانی که هم تاریخ است هم
ادبیات .یوسا در این رمان به سراغ رافائل لئونیداس
تروخیو دیکتاتور دومنیکن می رود .تروخیو از
زمان رویکارآمدنش در  ۱9۳0تا وقتی که در
 ۳0مه  ۱9۶۱درحالیکه به دیدار محبوبش مونی
میرفت ترور شد.
زیستن در زمانه دیکتاتورها ،در دیگر آثار
ترجمهشده عبداله کوثری از آمریکای التین نیز
حضور چشمگیری دارد« :حکومت نظامی» و
«باغ همسایه» نوشته خوسه دونوسو :دونوسو از
نویسندگان مهم دوره شکوفایی ادبیات آمریکای
التین به شمار میرود .او در اعتراض به دیکتاتوری
پینوشه تن به تبعیدی خودخواسته داد و چندین
سال را در مکزیک ،اسپانیا و آمریکا زندگی کرد.
ماشادو ِد آسیس با آثاری چون «« ُد ن
کاسمورو»« ،کینکاس بوربا» و «خاطرات پس از
مرگ کوباس» بار دیگر تداعی نام عبداله کوثری
در ادبیات آمریکای التین و در اینجا برزیل است:
«دنیای ماشادو دآسیس سرشار از ابهام و عدم
قطعیت است .در هر سه رمان او خواننده با راوی
غیرقابل اعتمادی رو به روست .در هر سه رمان
راوی وضعیت خاصی دارد که روایت او را از هر
حیث آماج تردید میکند .او در «خاطرات پس
از مرگ براس کوباس» ،روای مرده است و فارغ
از داوری زندگان و از جایگاهی فراتر از ایشان
زندگی خود را روایت میکند .در «دن کاسمورو»
راوی اعتراف میکند که حافظهاش چنانکه باید
یاریاش نمیکند و در «کینکاس بوربا» قهرمان
داستان گرفتار نوعی جنون است؛ بدین ترتیب،
ماشادو د آسیس هرگونه قطعیت را از رئالیسم
خود میزداید».
بیش از ســـه دهه
حضــور در ادبــیات
آمریکای التین ،نهتنها
از عبداله کوثری نامی
ماندگار در ترجمه ثبت
کرده ،که ما را به کشفِ
دیگری از خودمان در
زمــانه دیکتاتورهــا و
انقالبهــای آمریکای
التین میبرد.
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سبک نویسنده بحثی بسیار کلی است و باید روشن شود منظور
از سبک چیست .بخشی از آنچه سبک خوانده میشود فقط در
زبان مبدا ،یعنی زبان نویسنده معنی مییابد و انتقال آن به زبان
مقصد نه میسر است و نه مقید .پس مساله این است که مترجم
در زبان خود متنی بیافریند که تا حد امکان به خصوصیات متن
مبدا نزدیک باشد ،و این چیزی است که از این مترجم تا مترجم
دیگر تفاوت میکند؛ چراکه ذهنیت و گنجینه واژگان و دریافت
ادبی دو مترجم باهم تفاوت دارد .در مجموع میتوان گفت در
متن ادبی تنگناها را می توان با ابداع واژه یا ترکیبات جدید،
بازیهای کالمی و جابهجایی کلمات یا جمالت و سایر شگردهای
نوشتن برطرف کرد .البته کار گاهی اوقات بسیار مشکل میشود؛
بهخصوص وقتی که مترجم وسواس داشته باشد و نخواهد صرفا
با «معنیکردن» متن کار را از سر وا کند.
از بین نویسندگانی که آثارشان را ترجمه کردید ،با
کدام یک توانستید ارتباط برقرار کنید؟ یا تمایلی به این
کار نداشتید؟
برقراری رابطه با نویسندگان اگر ساده و راحت بود ،خیلی
خوب بود ،اما معموال این طور نیست .من از این بابت کمی
خوشاقبال بودهام .زمانی که «آئورا» را ترجمه میکردم (سال
 )۱۳۶۳برای برادرم در ستایش از کارلوس فوئنتس نامهای نوشته
بودم .اتفاقا درست در همان زمان کارلوس فوئنتس به دانشگاه
برکلی (کالیفرنیا) میرود تا متن انگلیسی «گرینگوی پیر» را
معرفی کند و قسمتهایی از آن را بخواند .بعد از جلسه برادرم به
نزد او میرود و از ترجمه آئورا و شیفتگی من باخبرش میکند.
او هم بسیار خوشحال میشود و همان نسخه «گرینگوی پیر» را
که با خود داشته ،امضا میکند و به برادرم میدهد و او برای من
میفرستد .جدا از این برخی از کتابهایش را برای او فرستادم.
چرایی انتخاب آن کتاب اما در یک مهمانی در سفارت مکزیک که دعوتم کرده بودند
ِ
آرمان ملی-گروه ادبیات و کتاب :عبداله کوثری (١3۲۵-همدان) جزو معدود مترجمهایی است که نام او روی جلد هر کتابی میتواند اطمینانِ ما را نسبت به
سفیر مکزیک که از دوستان او بود گفت فوئنتس
تضمین کند و ما را به خواندنِ آن ترغیب نماید؛ از بهیادماندهترین ترجمههای کوثری در حوزه ادبیات داستانی را میتوان به ترجمههای ایشان از ادبیات آمریکای التین ،و بهویژه
از اینکه نمیتواند نامهنگاری کند معذرت
ترجمه آثار ماریو بارگاس یوسا ،کارلوس فوئنتس ،ماشادو ِد آسیس و خوسه دونوسو اشاره کرد .گفتوگوی زیر دورههای مختلف ترجمه را در این چند دهه از زاویه
میخواهد ،اما کتابها به دستش رسیده.
دید مترجمی بزرگ و صاحب سبک میگذراند ،از اولین برخورد و مواجههاش با کتابهای ترجمه تا نخستین ترجمهاش ،از دوره شاعریاش و درنهایت آثاری که در
با ماریو بارگاس یوسا از طریق خانمی از
طول این سه دهه ترجمه کرده است.
بستگانش که در آمریکا با دوستان من
دوستی داشت ،تماس گرفتم و چند کتاب
به عنوان یک شاعر در آن جمع و شعرخوانی های کردید ،و کدام یک بیشتر تناسب
برایش فرستادم .نامهای برایم داد و تشکر
شاعران بزرگ و گردهمایی ها و انجمن ها و کانون داشت با فرهنگ خودمان؟
آریامن احمدی
کرد و پوزش خواست که کتاب «عیش
نویسندگان در جستوجوی چه بودید که بهطور جدی
انتخابش مشکل است .مترجم با هر
کتاب
و
ادبیات
دبیر گروه
مدام» را که از او خواسته بودم نتوانسته پیدا
این راه را ادامه ندادید و به سمت ترجمه کشیده شدید؟
کتابی پیوندی می یابد که برایش عزیز
آقای کوثری ،اولین آثار ترجمه شده ای که با آن
کند .درهرحال خبر دارد که من کارهایش
شعرگفتن چیزی ارادی نبود .از پانزدهسالگی یکباره شروع است .آخر تعدادشان هم کم نیست.
برخورد داشتید چه کتابهایی بود؟
را ترجمه کردهام و هواداران بسیار در ایران
شد و راستش خودم سخت حیرت کردم .اما ذوقی داشتم که به در مورد شباهت فرهنگی راستش من
دارد .تاکنون یکی/دو مقاله هم برایم فرستاده
خوشبختانه خوب به یاد دارم .من از کالس دوم یا سوم وصف نمیگنجد .سالها شعر سرودم و شعرهایم از سال  ۱۳4۲شباهتی نمی بینم .آن فرهنگی است
که ترجمه کردهام و در مطبوعات چاپ شده.
دبستان سخت به کتاب خواندن افتادم .آن ایام ،در سالهای در مجالت ادبی مثل «طرفه» و «فردوسی» و از همه مهمتر از (در شهرها) بیشتر اروپایی با رگه هایی
با آریل دورفمن از طریق اینترنت تماس
اوایل دهه  ۱۳۳0که من به دبستان میرفتم (از  ۱۳۳۲تا  )۱۳۳8سال  4۶به بعد در «خوشه» شاملو چاپ میشد .اما دلسپردن برجامانده از تمدن های کهن خودشان.
گرفتم و او پیامی مفصل برایم فرستاد و
جزوههایی در حدود صد صفحه به طور هفتگی منتشر میشد به ترجمه ،شعر را از من دور کرد .شعر ذهن آزاد میخواهد .وقتی درواقع آمریکای التین محل تالقی چند
نوشت که با سینمای ایران آشنایی کامل دارد
که بیشتر سریال بود و حاوی داستانی دور و دراز .برخی از اینها تو تماممدت ذهنت را به آدمهایی مثل فوئنتس و بارگاسیوسا فرهنگ غرب است؛ از اسپانیا و فرانسه گرفته
و آن را میستاید .بعدها هم چند مقاله و چند
نوشته نویسندگان ایرانی بود مثل «فرزند سرنوشت» و «پارس و برلین «اجاره بدهی» ،دیگر جایی برای شعر نمیماند ،مگر در تا ایاالت متحد .البته مذهب کاتولیک را
کتاب برایم فرستاد .دورفمن را انسانی بسیار
پیروز» نوشته شاپور آریننژاد که درباره زندگی کوروش کبیر مواردی استثنایی.
هم باید به اینها بیفزاییم .هر یک از اینها در
شاید بتوان گفت
بود ،و برخی ترجمه مثل «فرزندان کاپیتان گرانت» و «جزیره
دوستداشتنی و مسوولیتشناس میدانم ،و
ارتباط نزدیکی هم با شاعران آن دوره داشتید چه در زمینههای گوناگون بر فرهنگ آمریکای التین
بسیار فروتن و صمیمی.
در آمریکای التین
اسرارآمیز» از ژول ورن یا «کنت مونت کریستو» از آلکساندر شعر و چه در مباحثههای شعری یا مسایل سیاسی روز؟
اثر گذاشتهاند .شاید بتوان گفت در آمریکای
دومای پدر .ما تمام این جزوهها را میخریدیم و میخواندیم .اما تا
یکی از مهم ترین و بهترین آثار
طبیعی است که در آن سال ها در تهران ما اهل ادبیات و التین هم یکی از مسایل عمده فرهنگی و
هم یکی از مسایل
آنجا که به یاد دارم قبل از اینها کتابی با عنوان «تبعیدشدگان»
ترجمه شده شما ،ترجمه سه رمان
مثل
ها
مجله
بعضی
دفتر
در
کردیم.
می
پیدا
را
همدیگر
شعر
و
سنت
تقابل
همان
سیاسی
و
اجتماعی
عمده فرهنگی و
مهم ماریو بارگاس یوسا است« :جنگ
را خواندم ،در همان کالس سوم ،که درباره «رابینهود» بود .نام فردوسی یا خوشه یا در بعضی کافهها و رستورانها .از شاعران
ما
است
صدسال
که
چیزی
یعنی
بوده؛
مدرنیته
اجتماعی و سیاسی
نویسنده را شخصی با خط خودش آلکساندر دوما نوشته بود ،اما
آخرزمان»« ،سور بز» و «گفت وگو در
نسل بزرگ تر از خودم ،هفده ساله بودم که به با آن دست به گریبانیم .در مسایل اجتماعی و
همان تقابل سنت
کتاب جلد و صفحه عنوان نداشت و راستش نمیدانم از
کاتدرال» .چه تفاوتها یا شباهتهایی
پایمردی یکی از بستگان نازنینم که با اقتصادی و سیاسی بعضی شباهتها را میتوان
و مدرنیته بوده؛
کجا به دست من و برادرم رسیده بود.
در این سه ترجمه برای شما جالب بود؟
هوشنگ ابتهاج دوست بود ،با این شاعر دید .مثال همین اقتصاد تکمحصولی و تمرکز
اتفاقا همان وقت ها فیلم «رابین هود»
هریک از این سه رمان از دیدگاه مترجم سبک
یعنی چیزی که
بزرگوار آشنا شدم و او مدت کم وبیش ثروت ملی در دست دولت ،شکاف طبقاتی
به
با شرکت ارول فلین را هم دیدیم و
و زبان خاص خود را دارد .گفتوگو در کاتدرال
اش
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خصوص
به
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های
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زیاد،
صدسال است
این ترتیب رابین هود از اولین قهرمانان
یکی از بدیع ترین رمان های آمریکای التین
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در
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ایاالت
ما با آن دست به
زندگی ما شد .بگذریم که چیزی نگذشته
است .کل این کتاب از گفت وگوهای متعدد
عزیز و یادکردنی است .در سال  4۶دو چیزهای دیگر .برای آشنایی با این ویژگیهای
گریبانیم .در
«ادموند دانته» قهرمان کنت مونت
شکل گرفته و شخصیت ها هم تنوع عجیبی
شعر خودم را برداشتم و به دفتر خوشه در آمریکای التین می توانید به مقاله «وحشی
مسایل اجتماعی
کریستو با قاطعیت تمام جای او را گرفت.
دارند :از باالترین ردههای حکومت و جامعه تا
خیابان صفیعلیشاه رفتم و با ترس و شرم واقعی کیست؟» از آریل دورفمن در کتاب «در
و اقتصادی و
از همان روزها بود که شوق
پایینترین اقشار .ماریو بارگاس یوسا خودش در
به استاد بزرگوارم احمد شاملو دادم و او جست وجوی فردی» و نیز مقاله «آمریکای
ترجمه در شما افتاد؟ اصال چه شد
جایی نوشته که فکر نمیکنم دیگر بتوانم چنین
سیاسی بعضی
هفته بعد آن شعرها را درست وسط خوشه التین افسانه یا واقعیت» از ماریو بارگاس یوسا
خوشه
که از یکسو شعرخوانیهای
کتابی بنویسم .مساله مهم مترجم انتقال این
کوچک
دوست
وقت
همان
از
گذاشت.
کنید.
رجوع
ادبیات؟»
«چرا
کتاب
در
شباهتها را
و چاپ شعرهایتان در مجله ها و
گفتوگوها بود؛ به نحوی که در زبان مقصد هم
همنسل
شاعران
با
شدم.
بزرگ
شاعر
آن
ترجمه
که
دارید
باور
امر
این
به
چقدر
میتوان دید
جُ نگ های آن دوره و از سوی دیگر
تفاوت زبان آدمها و هویت ایشان مشخص باشد.
خودم هم روابطی داشتم ،اما اهل محفل بهطور کل میبایست از متن اصلی ترجمه
رشته دانشگاهیتان ،به سراغ ترجمه
اصوال ترجمه گفت وگو یکی از لغزش گا ه های
نبودم .دوستان خوب و قدیمیام که بیشتر شود ،نه متن دوم .و اگر بخواهید به
رفتید؟
وقتم با آنها می گذشت نویسنده یا شاعر کارنامه خودتان نگاه کنید ،چقدر به این امر وفادار بودید؟ مترجم متن ادبی است ،اما این بحث درازی است که در اینجا
خواندن شعر را در همان دبستان شروع
کموبیش بیست سال است که به این پرسش پاسخ میدهم .نمی گنجد« .سور بز» داستان دیکتاتور و جامعه دیکتاتورزده
نبودند .طبیعی است که من هم مثل بیشتر
کردم؛ آنهم شعر کالسیک خودمان .اول
نوجوانان و جوانان همدوره خودم به سیاست بدیهی است که اگر ترجمه از زبان اصلی باشد بهتر است .البته است و هر دو را به یک اندازه محکوم میکند .در اینجا هم تنوع
کتابی هم که خواندم ترانه های باباطاهر
فکر میکردم و کتابهای سیاسی و بهخصوص باید توجه داشت که ترجمههای انگلیسی این رمانها اغلب مورد زبان نقش مهمی دارد .این کتاب از چند دیدگاه روایت میشود .از
هفدهساله بودم که
عریان بود با نقاشی های تجویدی .چاپ
تاریخ را زیاد میخواندم .اما طبع و سرشت من تایید و حتی ستایش این نویسندگان بوده .اما جدا از این حرفها جمله از زبان زنی که یکی از قربانیان بیشمار دیکتاتور است و نیز
به پایمردی یکی از
امیرکبیر .بعد هم به سراغ حافظ و سعدی رفتم.
با فعالیت سیاسی جور نبود .چندان مفتون آن مترجم محترم توجه داشته باشد که اگر سعید نفیسی و محمد از زبان خود دیکتاتور؛ یعنی رافائل تروخیو .البته دیدگاههای دیگر
بستگان نازنینم که
اینکه چقدر از مفهوم این شعرها سردرمیآوردم
هیچ ایدئولوژی نشدم و دست به عمل سیاسی قاضی و شاهرخ مسکوب و ...آخر از همه خود من ،قراربود منتظر هم هست .شکستن زمان خطی و ارجاعات مکرر به گذشته و باز
با هوشنگ ابتهاج
بماند ،اما یادم هست که جادوی کلمات و
نزدم .این البته نتیجه شعور فوقالعادهام نبود ،مترجمی آشنا با یونانی یا اسپانیایی و ...بمانیم تا همین امروز نه برگشتن به حال و ...همه اینها کتاب را جذابیت خاصی بخشیده
وزن و قافیه چنان بود که مسحورم می کرد.
اهلیت نداشتم .شعر و ادبیات جایی برای ایلیاد و اودیسه را خوانده بودیم نه دنکیشوت را و نه تراژدیهای و خوشبختانه خوانندگان فارسیزبان هم استقبال خوبی از این
دوست بود ،با این
من چندان انسی با مجالت کودکان یعنی
یونان و ادبیات آمریکای التین را .ضمنا جای تاسف است که کتاب کردهاند .فکر میکنم متن فارسی توانسته آن گونهگونیها را
چیزهای دیگر نگذاشته بود.
شاعر بزرگوار
«کیهان بچه ها» و «اطالعات کودکان»
تجربه «آمریکای التین» برای شما مترجمانی که آن زبان ها را بلدند فرصت نکرده اند «ایلیاد» بازتاب بدهد .اما «جنگ آخرزمان» از آنجا که رویدادهایش در قرن
آشنا شدم و او مدت
نداشتم .بیشتر کتاب می خواندم .فیلم هم
فقط از طریق ترجمه بوده یا مثال سفر ،یا «دن کیشوت» یا مثال مجموعه آثار آیسخولوس و «جنگ نوزدهم میگذرد ،سبک رمان هم بیشتر به روایت رمانهای قرن
کموبیش دوسال
میدیدم .هفتهای یکبار به سینما میرفتیم.
فیلم و موسیقی یا موارد دیگر بوده که به آخرزمان» (یا دستکم بخشهایی از این کتابها را) ترجمه نوزدهم شبیه شده .من هم سعی کردم زبان را چنان انتخاب کنم
هردو هفته یکبار
از سالهای دبستان ذوق نوشتن داشتم .هم
کنند و نشان بدهند مترجم قبلی تا چه حد و درکجا و چرا به که با این گونه روایت همخوان باشد .برای درک این تفاوتها بد
سراغ ادبیات آن کشورها رفتید؟
مرا در خانهاش
در دبستان و هم در دبیرستان بیشترین نمره
نیست زبان روایت این رمان را مثال با گفتوگو درکاتدرال یا مرگ
آمریکای التین برای نسل من با دو واقعه اثر لطمه زده.
انشا را میگرفتم .بهخصوص دبیرستان «البرز»
چقدر زبان فارسی شما را در حین ترجمه در تنگا در آند مقایسه کنید .در این رمان توصیف صحنهها بهراستی به
میپذیرفت و این
اهمیت یافت .یکی پیروزی انقالب کاسترو
با دبیران سختگیری مثل آقای بیگدلی و
در کوبا در سال  ۱9۵9و دیگر فیلم «زندهباد و مضیقه قرار داده است تاکنون؟ تنگنایی که بساری اوج میرسد و با بهترین آثار قرن نوزدهم برابری میکند .برای مثال
دوره هنوز هم
زینالعابدین موتمن -روان هر دوشان شاد باد-
زاپاتا» .کتاب «جنگ شکر در کوبا» نوشته ژان در ترجمه از آن دم میزنند .از این زاویه اگر نگاه کنیم ،توصیف جنگ در آخرین حمله به کانودوس را بخوانید.
برای من عزیز و
که بهراستی معلم بودند .این دو استاد چقدر
از پرو ،و سپس مکزیک و آثار فوئنتس .دو دنیای
پل سارتر هم در این میان خیلی موثر بود .در چقدر متن اصلی با ترجمه آن فاصله دارد؛ چه به لحاظ
یادکردنی است
کتاب از کتابخانه خودشان برای من آوردند و
کامال متفاوت .از تجربه آثار فوئنتس بگویید ،و باز به سبب
اواخر دهه ۱۳40و اوایل دهه  ۱۳۵0کتابهای فرم و محتوا و چه به لحاظ زبانی.
با چه حوصلهای به سواالت «خارج از برنامه»
دو زبان هیچ گاه نظیر به نظیر باهم مطابقت ندارند .یعنی «آئورا» که اثری دوستداشتنی است .انگار روح نویسنده
خوبی درباره آمریکای التین و اوضاع سیاسی
من جواب میدادند .وقتی یادم میآید اشک در
و اجتماعی آن منتشر شد .و خود من با آثار مترجم نمیتواند صرفا با فارسیکردن واژههای متن مبدا به متنی در تمامی کلمات آن متبلور است؛ چه در موسیقی کلمات،
چشمم حلقه میبندد .خوب به یاد دارم که یکبار با آقای بیگدلی بعضی متفکران دوستدار آمریکای التین مثل پل برن و هری دست یابد که هم رساننده معنی و هم در زبان مقصد متنی شیوا و ریتم ،زبان و لحن ،چه در تصویرسازیها و فضاسازیها.
در مورد «آئورا» که از محبوبترین کارهای فوئنتس در ایران
حرف شاعران دوره غزنوی پیش آمد و من با همان دانش اندک مگداف و پل سوییزی و نیز با بعضی اقتصاددان آن قاره مثل درست و خالصه کامل باشد .گذشته از این تفاوت فرهنگها هم
و کله پرشور نوجوان پانزدهساله گفتم اینها کل شعرشان مدح آندره گوندر فرانک آشنا شدم .من سخت به موسیقی اسپانیایی هست .اما آنچه ترجمه را میسر کرده ،مشترکات انسانی است ،که است و برای خود من هم کلی خاطرات خوش و ناخوش دارد،
محمود و مسعود غزنوی است ،خواندن ندارند .آن مرد نازنین روز بهخصوص گیتار فالمنکو عالقه دارم .موسیقی آمریکای التین هر چند تحت تاثیر اقلیم و فرهنگ و تاریخ تفاوتهایی مییابد هم من زیاد حرف زدهام و هم دیگران .خوشبتختانه این کتاب
بعد دیوان فرخی سیستانی را که چاپ بسیار قدیمی بود برایم را هم زیاد شنیدهام و دوست دارم ،بهخصوص تانگوی آرژانتینی در ذات خود برای همه آدمها درکشدنی است .اما همانطور که همچنان تجدید چاپ میشود و بدل به کاری ماندگار شده است.
به سراغ ماشادو د آسیس و آرژانتین هم رفتیدُ « :د نآورد و گفت بخوان و ببین چه توصیفات زیبایی دارد .من خواندم را .تاکنون به آنجا سفر نکرده ام .گزینش این ادبیات به این گفتم ترجمه کار مکانیکی نیست .مترجم باید معنایی را که از
و پذیرفتم .زمان انتخاب رشته در دانشگاه پیش خودم فکر کردم دلیل بود که دیدم این نویسندگان سبک و حرفی تازه دارند و متن مبدا گرفته در قالبی تازه در زبان مقصد بریزد .ساختن این کاسمورو»« ،کینکاس بوربا» و «خاطرات پس از مرگ کوباس».
ماشادو د آسیس را در کتابهای مربوط به ادبیات آمریکای
ادبیات را که خودم میخوانم ،پس در دانشگاه چیزی بخوانم که درعینحال شاعرانگی سبک و سخن بعضیهاشان مثل فوئنتس قالب هم دستور خاصی ندارد که فرمولبندی شده باشد .بنابراین
دانش اجتماعیام را زیاد کند و رشته اقتصاد را انتخاب کردم که یا آستوریاس و روئاباستوس مرا شیفته کرد .از طرف دیگر از دهه کار مترجم بازآفرینی زبان و لحن تازهای است در زبان مقصد .التین شناختم .بنابراین گزینش او اصال تصادفی نبود .ماشادو
البته انتخاب درستی نبود و به همین دلیل هم بعد از لیسانس  ۱970به بعد غیر از استثنائات معدود ،راستش چیز دندانگیری طبیعی است که به سبب تفاوتهایی که یاد کردم گاه مترجم با نه فقط در آمریکای التین ،که در اروپای آن زمان هم چهرهای
ادامه ندادم و یکسره به ادبیات و شعر پرداختم .طبیعی بود که در ادبیات غرب (به معنای اروپای غربی و ایاالت متحد) نمییافتم کمبود واژه یا نبود معادلی فرهنگی در زبان مقصد روبهرو میشود .بهراستی استثنایی است .نقدی که بر ناتورالیسم امیل زوال نوشته،
کسی با آن شوق خواندن و دستبه قلمداشتن به فکر ترجمه و هنوز هم نمییابم .این بود که تصمیم گرفتم به گونهای پیگیر اگر مقصود از تنگنا این باشد جواب این است ،که بله ،تنگنا حتما هُشیاری او را نشان میدهد و سبکی که خود اختیار کرده ،برای
بیفتد .اول کاری که ترجمه کردم (با همکاری مهدی تقوی این ادبیات را دنبال کنم و دربارهاش بخوانم .از کار خود در معرفی هست .اما گذار از تنگنا به تسلط مترجم به زبان و فرهنگ مقصد خواننده امروزی هم تازه است ،چه رسد به اواخر قرن نوزدهم.
و نیز به ظرائف و دقایق فرهنگی متن مبدا بستگی دارد .فراموش رمان سوم او «کینکاس بوربا» است که آنهم کاری بسیار خوب
دوست و خویشاوند خوبم) کتابی سیاسی بود با عنوان «دکترین چند نویسنده بزرگ این قاره راضی هستم.
کیسینجر -نیکسون در آسیا» بعد هم «محاکمه ژاندارک در
از ترجمه های ادبیات داستانی آمریکای التین ،نکنید که ما متن را از زبان مترجم میخوانیم .یعنی متن مبدا است .فکر میکنم ماشادو از نویسندگانی است که دربارهاش
روئان» را ترجمه کردم و دیگر راه افتادم.
کدامیک را بیشتر دوست داشتید و با آن همذاتپنداری از صافی ذهن مترجم گذشته و با واژگان او بیان شده .رعایت میتوان بیش از اینها حرف زد.

گفتوگو با عبداله کوثری درباره ترجمه از ابتدا تا امروز

آنچه ترجمه را ميسر کرده
مشترکات انسانی است

خاورمیانه» از جنگ ،عشق و تنهایی میگوید
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تندرستی
دانــستنی هـــا

نشانههای انواع «درد گوارشی»

کرامپ یا اسپاسم معده ،دردهای ضرباندار و نفخ ،همه
انواع مختلفی از درد معده و اندامهای اطراف معده هستند،
اما آیا این دردها جای نگرانی دارند؟ متاسفانه بسیاری از افراد
درد در شکم و به خصوص ناحیه معده را به هر شکل باشد،
تحمل میکنند زیرا معتقدند چنین دردهایی شایع هستند.
این در حالی است که در صورت ادامهداربودن برخی دردهای
گوارشی ،شما باید حتما به فکر مراجعه به متخصص گوارش
باشید .در ادامه نمونههایی از این دردهای گوارشی که برخی
میتواند نشانه خاصی از یک بیماری یا مشکل جسمی مهم
باشد آورده شده است:
درد باالی شکم
این درد میتواند نشاندهنده سنگ در کیسه صفرا باشد.
سنگ های صفراوی توده های جامدی هستند که در کیسه
صفرا یا لولههای صفراوی کوچک ایجاد میشوند .این سنگها
باعث تحریک پوشش کیسه صفرا و درد شدید در باالی شکم
میشوند .بسیاری از مردم با خوردن غذاهای چرب دچار درد
ناشی از سنگ صفراوی میشوند .سایر عالئم رایج سنگ کیسه
صفرا شامل ادرار تیرهرنگ ،مدفوع کمرنگ ،تب و زردی است.
در صورت مشاهده هر یک از این عالئم ،باید برای معاینه
سونوگرافی با پزشک عمومی خود مشورت کنید.
درد همراه با نفخ
گاز دستگاهگوارش از هوای بلعیده شده ،ایجاد میشود
و زمانی اتفاق میافتد که ما خیلی سریع غذا بخوریم ،آدامس
بجویم ،شیرین کننده های مصنوعی زیادی مصرف کنیم یا
مقدار زیادی سبزیجات برگسبز یا لوبیا بخوریم .نوشیدنیهای
گازدار نیز مقصر هستند .وجود گاز اضافی در معده یک مسئله
شایع است اما عالئم دیگر همراه با آن مانند خون در مدفوع،
کاهش وزن بدون دلیل و بی اختیاری روده می تواند باعث
نگرانی شود .گاهی اوقات نفخ میتواند نشاندهنده مشکالت
جدی سالمتی مانند سندرم روده تحریک پذیر و یا تشکیل
تومورها باشد.
درد خفیف باالی معده
ممکن است نشاندهنده ابتال به زخم معده باشد .زخم
معده زمانی ایجاد میشود که مخاط معده آسیبدیده باشد .این
زخمها اغلب با مصرف مسکنهایی مانند ایبوپروفن یا آسپرین
یا باکتریهای موجود در معده بهنام هلیکوباکترپیلوری ایجاد
میشوند .درد میتواند به پشت سرایت کند و معموال قبل یا
بعداز غذا رخ میدهد .این دردها اگر درمان نشوند ،میتوانند
باعث استفراغ خونی شوند .سایر عالئم زخممعده عبارتنداز،
سوزش سردل ،کاهش اشتها و کاهشوزن .اگر دچار استفراغ
خونی شدید ،باید برای آندوسکوپی به پزشک عمومی خود
مراجعه کنید.
درد در سمت راست شکم
می تواند نشان دهنده آپاندیسیت باشد .این بیماری
زمانی ایجاد میشود که ورودی آپاندیس مسدودشده و منجر
به عفونت میشود .این عارضه اگر درمان نشود میتواند منجر
به ترکیدن آپاندیس یا آبسه شود .سایر عالئم آپاندیسیت
استفراغ ،تب و حالت تهوع است.
سوءهاضمه مداوم
میتواند ناشی از ریفالکس اسیدمعده همراه با سوزش سر
دل باشد .سوزش سردل نتیجه شلشدن دریچه در مری است.
معموال افراد مبتال ،احساس سوزش در قفسهسینه میکنند.
مبتالیان ممکن است نیاز به گاستروسکوپی یا آندوسکوپی
داشته باشند .اما به بیشتر افراد توصیه میشود که وزن خود
را کاهش دهند ،سیگار را ترک کنند و وعده های غذایی
کوچکتری بخورند.
درد همراه با اسهال
میتواند گاستروانتریت یا آنفلوآنــزای معده باشد .این
بیماری رایج ،بیشتر در اثر مسمومیت غذایی یا عفونت از طریق
نوروویروس ایجاد میشود .سایر عالئم گاستروانتریت شامل
اسهال ،درد معده ،استفراغ و تب است.

نـــکته

روشهایی برای کاهش «تریگلیسیرید»

تریگلیسیرید نوعی چربی موجود در خون است .پس از
صرف غذا ،بدن کالری موردنیاز را به تریگلیسیرید تبدیل و در
سلولهای چربی ذخیره میکند تا انرژی موردنیاز بدن تامین
شود .با این حال وجود بیش از اندازه این ماده خطری جدی
در بروز بیماریهای قلبی بهشمار میرود .حدود  25درصد از
بزرگساالن تریگلیسیرید باالیی دارند .چاقی ،دیابت ،استفاده
از داروهای خاص ،رژیم غذایی چرب و پرکالری از مهمترین
دالیل افزایش تریگلیسیرید خون هستند.
کاهش وزن
زمانیکه کالری زیــادی وارد بــدن میشود ،این کالری
به تریگلیسیرید تبدیل شــده و در سلولهای چربی ذخیره
میشود؛ بنابراین اولین و مهمترین راه رسیدن به وزن ایدهآل
است .تحقیقات نشان میدهد حتی کاهش  5تا  ۱۰درصد وزن
بدن نیز ،تریگلیسیرید را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
کاهش مصرف شکر
مصرف شکر یکــی از مهمتــرین دالیــل افــزایش
تری گلیسیرید است .بدن قند اضافی را به تری گلیسیرید
تبدیل میکند.
کاهش مصرف کربوهیدرات
مطالعات مختلف نشان میدهد کاهــش کربوهیدرات
در مقایسه با کاهــش چربی ،نقــش موثرتری در کاهش
تریگلیسیرید دارد.
مصرف فیبر بیشتر
مطالعات نشان میدهد فیبر جذب چربی و قند را در روده
کاهش میدهد و از این طریق به کاهش تریگلسیرید کمک
میکند .استفاده از موادغذایی جاوی فیبر بهویژه در وعده
صبحانه توصیه شده است .ذرت ،انواع لوبیا ،نخودفرنگی ،گندم
و محصوالت مشتق از آن ،عدس ،گالبی ،سیب ،بادام ،تمشک،
گلکلم ،آووکادو ،آلویسیاه ،انبه ،انواع توت و کدوتنبل ازجمله
مواد غذایی حاوی فیبر فراوان هستند .کاهش کلسترول،
تریگلیسیرید و مشکالت گوارشی ،تصلبشرائین ،التهاب
عروق ،احتمال بروز آلزایمر ،آرتروز ،احتمال بروز دیابت نوع۱
و آبمروارید و بهبود آسیبهای کبدی از خواص مصرف مواد
حاوی فیبر بهشمار میروند.
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موادغذايیمفيدبرایحفظسالمت«قلب»
اینفوگرافیک  :آرمان ملی  /علی کریمی

بیماری قلبی در سراسر جهان دلیل یکسوم مرگومیرهاست .رژیم غذایی نقش بسزایی در سالمت قلب دارد .اگر تابع رژیم غذایی مناسبی نباشید و
موادغذایی ناسالم مصرف کنید ،احتمال ابتال به بیماری قلبی در شما افزایش پیدا میکند .بعضی از موادغذایی سطح فشارخون ،تریگلیسیرید و کلسترول
را باال میبرند و منجر به بیماری قلبی میشوند .در ادامه مواد غذایی پرفایده معرفی میشود که مصرف این خوراکیها میتواند به حفظ سالمت قلبتان کمک
کند.

سير
مطالعات نشان میدهند که مصرف عصاره سیر در مقدار  ۶۰۰تا  ١۵۰۰میلیگرم در روز بهمدت  ۲۴هفته بهاندازه داروهای
تجویزی رایج ،در کاهش فشارخون موثر است .یک بررسی به این نتیجه رسید که سیر میتواند سطح کلی کلسترول و کلسترول
بد را کاهش دهد .همچنین عصاره سیر میتواند از تجمع پالک در عروق جلوگیری کند که این موضوع ،احتمال ابتال به سکته و
لختهشدن خون را کاهش دهد.

انواع لوبيا
لوبیا دارای نشاسته مقاوم است که براساس نتایج بعضی از مطالعات حیوانی ،این نشاسته می تواند از طریق کاهش سطح
تریگلیسیرید و کلسترول به حفظ سالمتی قلب کمک کند .نتایج چندین مطالعه حاکی از این است که خوردن لوبیا میتواند عوامل
خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.

گردو
گردو منبع غنی فیبر و ریزمغذیهایی مانند منیزیم ،مس و منگنز است .خوردن چند عدد گردو در طول روز میتواند خطر ابتال به
بیماری قلبی را کم کند .براساس نتایج یک بررسی ،خوردن گردو میتواند سطح کلسترول بد را تا  ١۶درصد کاهش دهد.

جدول سودوکو

«آبیخ»باعثبروزبرخیبیماریها

یک رژیمشناس و متخصص تغذیه گفت :مصرف آبیخ باعث بروز یا
تشدید برخی بیماریها میشود .نرگس جوزدانی ،اظهارکرد :کسانیکه
مشکل ریفالکس معده و زخم مری دارند ،نباید از آب خیلی سرد برای
نوشیدن استفاده کنند ،زیرا باعث تشدیدشدن ریفالکس ،میگرن و زخم
مری میشود .او افزود :مصرف آب خیلی سرد طی یک شبانه روز باعث ایجاد
سردرد ،گلودرد و سرفه میشود .ورزشکارانی که هنگام فعالیت ورزشی از
نوشیدن آب یخ استفاده میکنند ،استقامت آنها حین انجام فعالیتهای
حرکتی کاهش پیدا میکند ،باید دانست که آب ولرم دمای بدن را کاهش
میدهد و ورزشکاران میتوانند راحتتر ورزش کنند.
جدول کلمات متقاطع
افقــی

آ ر م ا ن م لی

 -۱مانــع درآمد دیگــران -ازبازیگــران غیرعلنی
 -2اســتان شــمالی -رنگرز -نوعی تفنــگ قدیمی-3
برآمدگی تهکفش -ایالتی درآمریکا -سرود -حرفتردید
 -4طریق -پایتخت قطر -نفسچاق -دریاچهای در ترکیه
 -5آگاه -مردنجیب -میل شــدیدناگهانی  -6دستگاه
نمابر -جوانمرد -پرنده شــبیه کبک  -7گزندرساندن-
اعتقادقلبی -همبازی پت  -8خــدای درویش -باقالی
مصری -راســتي -نفسبلند  -9عقب -گوهربیهمتا-
انباشــتگی  -۱۰نام یکی از تابعــان امامعلی(ع) -نوبت
بازی -اصلونژاد  -۱۱اکســیدآهن -بهخاطر -انقالبی
فرانسه که در حمام کشته شد  -۱2خواهرپدر -سوسن
زرد -ازوســایل دانشآموز -خســیس  -۱3ازماههای
زمستان -دانشمنداسکاتلندي -تنپرور -نام قدیم یزد
 -۱4آسمان غرنبه -بهطورآشکارا -پاکان  -۱5پیشوایان-
اهل سرگرمي
حل جدول ١۰۷۷

ناصر کالنتری
متخصص کودکان

برخی به اشتباه تصور میکنند که کودکان
به بیماری کرونا مبتال نمیشوند ،این در حالی
است که کرونا میتواند تمام گروههای سنی از
نوزاد یکروزه تا سالمند را مورد آسیب جدی قرار
دهد .بسیاری از مطالب موجود در فضایمجازی
درباره کرونا غیرواقع و در حد شایعه هستند،
نسخههای قبلی کرونا در قبال کودکان میزان
سرایت پذیری کمتری داشتند ،در حالی که
جهش دلتا بهطور جدی کودکان را مورد هجمه و
آسیب قرار میدهد اما در حالت کلی سطح ایجاد
آسیب جهشهای مختلف ویروس در کودکان
اندکی کمتر از بزرگساالن است .کودکان سیستم
ایمنی خیلی قوی ندارند ،کودکان بهدلیل عدم
برخورداری از سیستم ایمنی قوی ،میزان مقابله
کمتری با کرونا را انجام می دهند و در نتیجه
وضعیت وخیم بیماری را تجربه نمی کنند.
بسیاری از کودکان ایرانی در موج پنجم کرونا به
این بیماری مبتال شدهاند و من در هر روز حداقل
 ۱۰کودک را در ارتباط با بیماری کرونا ویزیت
میکنم .اکثر کودکانِ مبتال به کرونا در مسافرت
کودک
ِ
یا دورهمی از بزرگساالن کرونا میگیرند.
مبتال به کرونا گوشه گیر و کم اشتها می شود.
عالئمی مانند عطسه ،کیپشدن بینی ،گرفتگی
صدا و سرفه در کنار گوشهگیری و کماشتهایی،
بیماری کرونا در کودکان را اثبات میکند .جهش
دلتا بهطورکامل در داخل کشور چرخیده است،
این در حالی است که متاسفانه عموم مردم نسبت
به رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام نمیکنند.
عالئم کرونای دلتا مشابه به سرماخوردگی
(عطسه و آبریزش بینی و سرفه و سردرد)،
است ،البته ما در دوران شیوع کرونا ،بیماری
سرماخوردگی نداریم و هر عالمت مشابهی به
معنای ابتال به کروناست.

افسردگی باعث تغییر
در نوار قلب میشود

سبزیجات دارای برگسبز مثل اسفناج و کلمپیچ سرشار از ویتامینها ،موادمعدنی و آنتیاکسیدانهای مختلف هستند .این
سبزیجات منبع ویتامین  Kمحسوب میشوند که به محافظت از عروق و انعقادخون کمک میکند .انعقادخون فرآیندی است که
جلوی خونریزی شدید هنگام آسیبدیدگی را میگیرد.

محققان احتمال میدهند واکســن قــدیمی سل قادر به محافظت از
سالمندان در برابر کووید ۱9است .افراد با افزایش سن ،مستعد التهاب مزمن
و بهتبع آن بیماریهایی مانند کووید ۱9هستند .محققان نمونه خون 82
داوطلب را که با واکسن قدیمی سل واکسینه شدند ،مورد بررسی قرار دادند.
در نمونه خون این افراد کاهش چشمگیر سایتوکین دیده شد که با کاهش
التهاب مرتبط است .کاهش نشانگرهای التهابی دیگری نیز در خون این
افراد دیده شد که در مجموع شدت کووید ۱9و مرگ آن را کاهش میدهد.
نتایج مطالعه نشان میدهد واکسن قدیمی سل سالمندان را در برابر عفونت
محافظت میکند و احتمال مرگومیر ناشی از کرونا را کاهش میدهد.

عالئم کرونای دلتا در کودکان

ویــژه

سبزيجات دارای برگسبز

پیشگیری از کرونا با واکسن «سل»

یادداشــــت

در یک مطالعه مشخص شد که افسردگی
می تواند باعث ایجاد تغییراتی در نوار قلب
افراد شود .افسردگی به عنوان شایع ترین
اختالل همراه در بسیاری از بیماری ها
به خصوص بیماری های قلبی وعروقی مطرح
است .پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد ارتباط بین افسردگی و تغییرات
نوارقلب را مورد بررسی قرار دادند .به نظر
می رسد افسردگی می تواند باعث ایجاد
تغییراتی در نوارقلب شود و استفاده از نوارقلب
در این بیماران میتواند تا حدودی اطالعات
مفیدی در اختیار قرار داده و در پیشگیری از
ایجاد عوارض و بیماری قلبی کمک کننده
باشد.

شناسایی حلقهمفقوده برای کنترل فشارخون

محققان سنسور طبیعی فشارخون را در پیدا کردهاند که بیش از  6۰سالی
میشود ناشناخته بوده است .محققان امیدوارند این ایدهها منجر به درمانهای
جدید برای فشارخون شود .محققان نحوه عملکرد گیرندههای فشار را شناسایی
کردند .آنها دریافتند که فشار روی سلولهای رنین در ظروف آزمایشگاهی
باعث تغییرات درون سلولها و کاهش فعالیت ژن رنین میشود .دانشمندان
همچنین تفاوت فعالیت ژنی در کلیههایی را که در معرض فشار کمتر قرار دارند
با کسانیکه در معرض فشار بیشتر هستند ،مقایسه کردند .سرانجام ،هنگامیکه
گیرندههای فشار زیادی را در خارج از سلول رنین تشخیص میدهند ،تولید رنین
محدود میشود ،در حالی که فشارخون پایینتر باعث تولید بیشتر رنین میشود.
شماره١۰۷8

عمــودی

 -۱گالری -طبق معمول  -2واجبکردن -کاالبرگ -بهشت  -3برج فرانسه -زن کمرباریک-
ازهفتسین نوروزی -مخزن اسرار حق  -4غنی -پرچم -رودی درفرانسه -امربهرفتن  -5حیلهگران-
وسیله طبخ چای -حقه  -6کوچکترین کشورشمال آفریقا -روشوشیوه -جعلکننده  -7همصحبت-
محلی برای آردکردن گندم -تماما  -8حرارت باالی بدن -گل همیشه بهار -موضوعوسوژه -رطوبت
 -9نومیدیودلسردی -حس بساوایی -اندیشهها  -۱۰صوتوآواز -عدلوانصاف -فیلمي از مسعود
مددي  -۱۱پول خردهندوستان -پیمان ناقال!  -پســر گودرز در شاهنامه  -۱2پیرو -بانگ قمری-
مخلوط و نامنظم -خوشــی  -۱3طرفوجهت -نیکو روی و خوبرو -ســلطانآبادفعلی -مخلوط
آبوصابون  -۱4جهان -بددهانودشنامگو -ملون  -۱5هاورکرافت -موافقوهمفکر

خبـــــر

احتمال تعویق انتخابات مراکش

در حالی که احزاب سیاسی مراکش برای
انتخابات پارلمانی که قرار است ابتدای
ماه سپتامبر برگزار شود ،آماده میشوند،
نگرانیهایی هم از احتمال تعویق برگزاری
این انتخابات به دلیل گسترش کرونا در این
کشور وجود دارد .به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،هنوز بیانیه رسمی درمورد
تعویق انتخابات پارلمانی مراکش صادر
نشده است اما برخی احتمال می دهند
در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا این
تعویق صورت بگیرد .پیش از این سعدالدین
العثمانی ،نخستوزیر مراکش گفته بود،
احتمال دارد در صورت افزایش موارد ابتال
به کرونا ،انتخابات به تاخیر بیفتد .وزارت
بهداشت مراکش روز پنجشنبه اعالم کرد،
طی  ۲4ساعت گذشته  ۱۲هزار و  ۳9تن
به کرونا مبتال شدهاند و آمار کل مبتالیان
در این کشور به  ۶۶۵هزار و  ۳۲۵تن رسیده
است .در صورتی که انتخابات مراکش
به تعویق افتد نیازمند اقدامات قانونی و
راهحلهایی خواهد بود که صالحیت این
اقدامات تنها جزو اختیارات پادشاه این
کشور است.

انتصابهای جدید در تونس

رئیسجمهوری تونـــس اعالم کــرد،
اراجیف و مانورها او را دچار سردرگمی
نمیکند و برای ساخت تاریخ جدید تونس
مصمم است .به گزارش روسیا الیوم ،قیس
سعید ،رئیس جمهوری تونس در مراسم
سوگند علی مرابط ،مسئول اداره وزارت
بهداشت ضمن تاکید مجدد بر پایبندی
خود به احکام قانون اساسی ،برخی
طرفهای سیاسی را به تجارت با سالمتی
شهروندان متهم کرد .وی افزود ،سالمتی
حـق بشــر اســت و کــاالیی در بازارهای
سیاسی و مالی نیست .سعید در ادامه اعالم
کرد ،تالشهایی برای ایجاد آشفتگی در
کاری که انجام می دهد ،وجود دارد اما
این تالشها ،مانورها و اراجیف سیاسی که
رسانهها منتشر میکنند نهتنها او را دچار
آشفتگی نمی کند بلکه عزم و اراده او را
برای گام برداشتن به جلو مصمم میکند
و او از اقداماتش عقب نخواهد نشست.
نهاد ریاست جمهوری تونس اعالم کرد،
سعید براساس فصل  89قانون اساسی علی
مرابط را برای اداره وزارت بهداشت منصوب
کرد .پیش از این هم یک منبع نزدیک
به سیاستمداران اطراف سعید گفت ،او
پست نخستوزیری را به مروان العباسی،
رئیس بانک مرکزی و کارشناس بینالمللی
اقتصاد پیشنهاد کرده است .همچنین
رئیسجمهوری تونس طی حکم ریاستی
ولید الحجام را به عنوان مشاور خود و منیر
عبدالنبی را به عنوان مدیر دستگاه قضایی
نظامی تعیین کرد .اخیرا رئیسجمهوری
تونس طی حکم هایی هشام المشیشی،
نخستوزیر را برکنار ،فعالیت پارلمان را به
مدت  ۳0روز تعلیق و مصونیت نمایندگان
را لغو کرد.

افزایش شیوع کرونا
در اروپا

«مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای
اروپا» از افزایش آمار ابتال به ویروس کــرونا
در اروپا بــرای پنجمین هفته متوالی خبر
داد .به گزارش خبرگزاری افه ،بر اساس
اعالم این نهاد بهداشتی ،شاخص موارد
ابتالی جدید در حوزه کشورهای «اتحادیه
اروپا» و «منطقه اقتصادی اروپا» در هفت
روز منتهی به یــک آگوست (سوم تا نهم
مرداد ماه) ۲۱4 ،مورد به ازای هر ۱00هزار
نفر بوده که این میزان شش درصد بیش از
هفته پیشتر برآورد شده است .همچنین
میزان مرگ ومیر در این بازه زمانی
۳0درصد بیشتر از هفته پیش از این تاریخ
گزارش شده است .قبرس با یک میلیون و
 ۲4۱هزار و  77مورد جدید ابتال به ویروس
کرونا در  ۱4روز اخیر در صــدر کشورهای
با سریع ترین میزان انتقال بیماری قرار
داشته و پس از آن ،اسپانیا (با  7۲0هزار
و  7۱مورد ابتال) ،فرانسه ( 4۱4هزار و ۲7
مورد) قرار دارند .این در حالی است که
لهستان ،مجارستان و رومانی در ۱4روز
اخیر به ترتیب با ثبت چهار هزار و ،۲9
هشت هزار و  9هزار و  ۳۱مورد جدید
ابتالی روزانه به ازای هــر۱00هزار نفر،
شاهد کمترین میزان شیوع ویروس
کرونا بوده اند .مرکز پیشگیری و کنترل
بیماریهای اروپا همچنین وضعیت شیوع
بیماری کووید  ۱9در دو کشور فرانسه
و ایسلند را «بسیار نگران کننده» و در
۱۲کشور از جمله اسپانیا ،متوسط ارزیابی
کرد .گسترش ویروس کرونا بی توجه به
آمار باالی واکسیناسیون در حالی ادامه
دارد که اوالف شولتز ،معاون صدر اعظم
آلمان خواستار تمدید شرایط اضطراری
کرونایی در این کشور بعد از پایان ماه
سپتامبر شد .آماندا پریچارد رئیس سرویس
ملی بهداشت و درمان انگلیس نیز اعالم
کرد ،یک پنجم بیمارانی که به دلیل ابتال
به ویروس کرونا در بیمارستان بستری
میشوند ،بین  ۱8تا  ۳4سال دارند.
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میخائیل اولیانوف مطرح کرد

انتقاد از 7دهه سکوت درباره استفاده آمريکا از بمب اتم

میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین از اینکه در بسیاری از رسانههای خارجی بهویژه رسانههای
غربی نامی از آمریکا به عنوان پرتاب کننده بمب های اتمی به
شهرهای ناکازاکی و هیروشیما برده نمیشود ،انتقاد کرد .اولیانوف
در توئیتی نوشت :در اکثر مقاالت و مطالب منتشر شده در رسانههای
خارجی به مناسبت سالروز تراژدی هیروشیما هیچ اشارهای به کشور
پرتابکننده بمب اتمی بر این شهر نمیشود .وی افزود :شاید این
مساله بهخاطر مالحظات سیاسی و بهدلیل رعایت نزاکت سیاسی

است و شاید هم رسانه ها در مطالب خود نمی خواهند از کشور
استفاده کننده از بمب اتمی در ژاپن نام ببرند و از این اقدام هراس
دارند .آمریکا با وجود اینکه مدعی جلوگیری از انتشار سالح هستهای
و تامینکننده اصلی امنیت جهانی در این مورد است اما تنها کشور
جهان است که از بمب اتمی علیه کشور دیگر استفاده کرده است.
روز  ۶اوت سال  ۱94۵میالدی یک جنگنده «بی »۲9ارتش ایاالت
متحده اولین بمب اتمی تاریخ بشر به نام «پسر کوچک» را بر سر
مردم شهر هیروشیما ژاپن فرو ریخت انفجار قارچی حاصل از این

ادعای سقوط والیت شبرغان به دست طالبان
برخی اخبار و گزارشها از سقوط دومین مرکز والیت در شال
افغانستان خبر میدهند .گروه طالبان ادعا کرده است که مقام
والیت ،فرماندهی پلیس ،ریاست امنیت ملی و ساختمان زندان
جوزجان را در شهر شبرغان تصرف کرده است .محمدکریم
جوزجانی ،نماینده مردم جوزجان در مجلس در این باره گفت
که در حال حاضر مرکز شهر شبرغان به دست طالبان است.
جوزجانی (شنبه ۱۶ ،مرداد) در گفتوگو با روزنامه اطالعات
روز« ،بی اعتمادی» و «شکست روحی» نیروهای امنیتی و
خیزشهای مردمی را دلیل سقوط شهر شبرغان عنوان کرد .او
اما تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی در چندکیلومتری
شهر در حال انسجام اند و به طور کلی از شبرغان متواری
نشدهاند .جوزجانی گفت که براساس آخرین اطالعاتی که در
دسترس او قرار گرفته ،تنها مقر ارتش در کنترل دولت باقی
مانده است .یک منبع معتبر در شمال افغانستان می گوید
که اعضای طالبان پس از تصرف ساختمان زندان شبرغان،
زندانیان را رها و مدیر زندان و چند تن از افرادش را کشتهاند .در
همین حال ،برخی منابع نزدیک به مارشال دوستم میگویند

که طالبان افرادش را از والیت های همجوار جوزجان برای
حمله بر شهر شبرغان بسیج کرده اند .یکی از منابع نزدیک
به مارشال دوستم در مورد سقوط احتمالی شهر شبرغان

بمب  90درصد این شهر را در یک لحظه نابود کرد و  80هزار نفر را به
کام مرگ فرستاد؛ دهها هزار نفر دیگر نیز در ماهها و سالهای بعد بر
اثر تشعشعات رادیو اکتیو حاصل از این انفجار وحشتناک جان خود
را از دست دادند .سه روز بعد ،یک هواپیمای «بی »۲9دیگر آمریکا
یک بمب هستهای دیگر به نام «مرد چاق» را این بار بر شهر ناکازاکی
فرو ریخت و  40هزار نفر را به قتل رساند در اثر این دو انفجار هستهای
«هیروهیتو» امپراتور وقت تسلیم بدونقید و شرط کشورش را در
جنگ دوم جهانی اعالم کرد و به این ترتیب ،این جنگ خانمانسوز
به پایان رسید .بر اساس اطالعات رسانههای روسی ،آمریکا قصد
داشت در دوره پس از پایان جنگ دوم جهانی روی اتحاد جماهیر
شوروی نیز بمب اتمی بیندازد و فقط دستیابی سریع روسها به این
نوع بمب و آزمایش شتابزده نخستین بمب اتمی ،سران آمریکا را
از اجرای این تصمیم منصرف کرد .آمریکا حتی قصد داشت به چین
هم حمله اتمی کند .دنیل الزبرگ فعال سیاسی و تحلیلگر نظامی
سابق آمریکا فاش کرد در حمله چین به جزایر تحتکنترل تایوان در
سال  ،۱9۵8آمریکا برای حمایت از متحد خود قصد داشت از نیروی
نظامی شامل حمله هستهای به چین استفاده کند .روزنامه نیویورک
تایمز این گزارش را با استناد بر اسنادی که ظاهرا هنوز محرمانه
هستند و بدونمجوز فاش شدهاند ،منتشر کرد و نوشت این اسناد
ابعاد تازهای از خطر این بحران دهه  ۵0را نشان داد .این گزارش دهها
صفحه از تحقیقات محرمانه سال  ۱9۶۶مربوط به این رویارویی را
نشان میدهد که فرماندهان ارتش آمریکا برای اولین بار برای حمله
نظامی علیه چین فشار وارد کردند و پذیرفته بودند شوروی ممکن
است به نفع متحد خود چین تالفی کند.

صحبت نکرد ،اما گفت که نیروهای بسیج مردمی وابسته به
دوستم تحتقیمومیت شماری از فرماندهان این حزب از شهر
مزارشریف به شبرغان اعزام شدهاند .مقامهای رسمی محلی در
جوزجان تا کنون دربارهی تازهترین جزئیات از جنگ در شبرغان
چیزی نگفتهاند .اطالعات روز نیز بهرغم تالشهای پیهم ،موفق
به برقراری تماس با مقامهای محلی نشده است .شهر شبرغان
از مدتها به این طرف در محاصرهی جنگجویان گروه طالبان
قرار داشت .حمالت تهاجمی طالبان بر این شهر دو شب پیش
از استقامت بندر سرپل از شمال شهر آغاز کردهاند .روز گذشته
گزارش شد که بخشهایی از شهر شبرغان بهشمول فرماندهی
پلیس ،بندر اندخوی و قصر دوستم به دست طالبان افتاده
است .ناوقت روز وزارت دفاع اعالم کرد که نیروهای امنیتی و
دفاعی شهر شبرغان را بهگونهی کامل از وجود طالبان پاکسازی
کردهاند .والیت جوزجان در شمال افغانستان قرار دارد .شماری
ازشهرستانهای این والیت تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد.
جوزجان با کشور ترکمنستان و والیتهای بلخ ،فاریاب و سرپل
مرز مشترک دارد .در دو روز اخیر ،این دومین مرکز والیت است
که ادعای سقوط آن از سوی گروه طالبان مطرح شده است .روز
گذشته طالبان گفته بودند که شهر زرنج ،مرکز والیت نیمروز
را تصرف کردهاند.

سخنگوی سابق کاخ سفید:

ترامپ برای انتخابات  2۰2۴نامزد میشود

رئیس جمهور سابق آمریکا بر اساس اعالم
دبیر مطبوعاتی سابق کاخ سفید قصد دارد برای
ریاستجمهوری در انتخابات سال  ۲0۲4نامزد
شود .به گزارش روزنامه دیلیمیل ،این تاییدیه
ظاهری نامزدی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
سابق آمریکا برای انتخابات  ۲0۲4در حالی
مطرح میشود که او پس از باختش در انتخابات
 ۲0۲0به جو بایدن ،به تبلیغ و مانور روی کمپین
دیگری برای دور دوم ریاست جمهوری خود
پرداخت .شان اسپایسر ،دبیر مطبوعاتی کاخ
سفید دونالد ترامپ به روزنامه واشنگتن اگزماینر
در ضمن مصاحبه از بابت کتاب جدیدش در تایید
نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاستجمهوری
 ۲0۲4اظهار کرد :او این کار را میکند .ترامپ

هنوز به طور رسمی تایید نکرده که آیا مجددا
برای ریاستجمهوری نامزد میشود یا خیر اما
گفته شده که اخیرا با مارکمیدوز ،رئیس دفتر
سابقش و مقام های کابینه سابقش در محل
باشگاه گلفش در بدمینستر ،نیوجرسی مالقات
کرده است .اسپایسر به واشنگتن اگزماینر تصریح
کرد که ترامپ از بابت ناخرسندی از مواضع
دولت بایدن تشویق به نامزدی مجدد برای
انتخابات ریاست جمهوری شده است .او بیان
داشت ،ترامپ ظاهرا مبلغ  ۱0۲میلیون دالر
به عنوان اعتبارات مربوط به کمپین در اختیار
دارد و تالش کرده تا در آستانه سومین نامزدی
بالقوه اش برای ریاست جمهوری وزنش را کم
کرده و نرخ محبوبیت پساریاستجمهوریاش

را باال نگه دارد .جان مــک الفلین ،یک عامل
نظرسنجی ترامپ ،به نشریه مذکور گفت که هر
چه بایدن بیشتر شکست بخورد ،دونالد ترامپ
بهتر به نظر می رسد .اسپایسر اضافه کرد که
ترامپ برنامه دارد برای انتخابات میاندورهای
کنگره در  ۲0۲۲تعیین کننده باشد و قبل از
شروع آن رقابتها از چند کاندیدا حمایت کرده
است .او قبال گفته است که ۱00درصد نامزدی
مجددش برای ریاستجمهوری را در نظر دارد
اما تا بعد از انتخابات میاندورهای آتی به منظور
اعالم تصمیم نهایی در این زمینه صبر خواهد
کرد .ترامپ در سال  78 ،۲0۲4سال خواهد
داشت و در صورت پیروز شدنش در انتخابات
آن سال تبدیل به پیرتــــرین رئیسجمهوری

که تاکنون برگزیده شده ،خواهد شد .هم اکنون
بایدن مسن ترین فردی است که در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است .او
در زمان شرکت در انتخابات  77 ،۲0۲0سال
داشت .او در صورتی که در سال  ۲0۲4مجددا
در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود 8۱ساله
خواهد بود .نیوزویک گزارش داد ،اخیرا یک
نظرسنجی دانشگاه کویینیپیاک نشان داد اکثر
آمریکاییها معتقدند نامزدی مجدد دونالد ترامپ
برای ریاستجمهوری برای آمریکا بد خواهد بود.
این نظرسنجی نشان داد  ۶0درصد آمریکایی با
این صحبت که این اتفاق برای کشور بد خواهد
بود موافق بودند در حالی که تنها  ۳0درصد با این
موضع ابراز مخالفت کردند.

گاف جدید بایدن
در مورد واکسیناسیون

انتقاد روسیه از تالش غرب
برای بیاعتباری واکسنهای روسی

«تصرف قهری»
کابل را نمیپذیریم

رئیسجمهوری آمریکا مدعی شده ۳۵0میلیون آمریکایی
واکسینه شدهاند .این رقم بیش از تعداد کل جمعیت ایاالت
متحده است .به گزارش روزنامه دیلی میل ،جو بایدن،
رئیسجمهوری آمریکا جمعه هشدار داده شمار موارد ابتال به
کرونا ممکن است باال برود و تاکید کرد آمریکا میتواند موج دلتا
را شکست دهد و اینکه طرح اقتصادی در حال به ثمر نشستن
است .اقتصاد آمریکا در ژوئیه  94۳هزار شغل ایجاد کرد .این
آمار فراتر از انتظارات است اما در بحبوحه هشدارها درباره شیوع
سریع نوع دلتای کرونا و معکوس شدن دستاوردها در بحبوحه
نگرانی از قرنطینههای جدید مطرح میشود .رئیسجمهوری
آمریکا با اینکه از آمار اشتغال زایی خشنود بود ،اما درباره اوقات
سخت پیشرو هشدار داد .بایدن در کاخ سفید گفت :موارد
ابتال پیش از آنکه پایین بیاید ،باال میرود .این پاندمی واکسینه
نشدههاست .رئیسجمهوری آمریکا در ادامه صحبتهایش
گاف داد و گفت که  ۳۵0میلیون آمریکایی واکسینه شدهاند اما
این رقم بیش از کل جمعیت ایاالتمتحده است .این گاف با
شوخیهایی در رسانههای اجتماعی همراه شد.

آناتولی آنتونف سفیر روسیه در آمریکا از تالش های هدفمند
کشورهای غربی برای بیاعتبار کردن واکسنهای روسی کرونا انتقاد
کرد .آنتونف در سخنانی که روز شنبه در صفحه فیسبوک سفارت
روسیه در واشنگتن منتشر شد گفت :غرب علیه واکسنهای روسی
کرونا کارزار راه انداخته است .وی افزود :غرب نمیخواهد بپذیرد که
دستاوردهای دانشمندان روس در زمینه مقابله با کرونا میتواند به
تامین سالمتی و رفاه بشریت کمک کند .عالوه بر آن کارزار هدفمندی
را علیه واکسنهای روسی کرونا آغاز کرده است .سفیر روسیه در
واشنگتن خاطرنشان کرد که روسیه نخستین کشوری بود که واکسن
کرونا را ثبت و اعالم کرد که آماده است تا واکسن اسپوتینکوی را
بهطور شفاف و بدون هر گونه تبعیض به کشورهای دیگر تحویل دهد.
وی با اشاره به خودداری از پذیرفتن واکسنهای ساخته شده در
روسیه ازسوی غرب ،اظهار داشت :معلوم شده است که دولت آمریکا
به دولت برزیل برای متقاعدکردن آن به خودداری از استفاده از واکسن
اسپوتینکوی فشار وارد کرده است .روسیه تاکنون چهار واکسن برای
واکسیناسیون علیه کرونا ساخته که اسپوتینکوی واکسن اصلی این
کشور است که در پاییز سال گذشته ثبت شده است.

مشاور امنیت ملی پاکستان با تأکید بر ضرورت حلوفصل
سیاسی مناقشه افغانستان گفت :اسالمآباد «تصرف قهری»
کابل را نمی پذیرد« .معید یوسف» با تأکید بر ضرورت
حلوفصل سیاسی مناقشه افغانستان اظهارداشت :اسالمآباد
ال
«تصرف قهری» کابل را نمیپذیرد .وی تصریح کرد :ما کام ً
موضوع را روشن کردهایم و با جامعهبینالملل نیز در این زمینه
موافق هستیم اما دنیا نیز باید روشن و مشخص کند که ایاالت
متحده نیز در مسیر حل سیاسی سرمایه گذاری می کند.
یوسف افزود :لفاظیهای تند دولت افغانستان علیه پاکستان
حفظ روابط خوب بین کشورهای همسایه را غیرممکن
میکند .به گفته وی ،ما یک تالش بسیار آگاهانه و عامدانه از
سوی دولت افغانستان برای تخریب و قربانیکردن پاکستان
را شاهد هستیم .مشاور امنیت ملی پاکستان در ادامه تصریح
کرد :دولت فعلی افغانستان میخواهد بار تمام شکستهای
خود را به گردن پاکستان بیندازد .ما از دولت کابل و طالبان
خواستیم از طریق به یک راهحل منطقی برای برسند؛ چراکه
با خروج آمریکا ،طالبان نیز پیشرویهای زیادی کردهاند.

لندن:

همـه اتباع بریتانیایــــی
افغانستان را ترک کنند

وزارت خارجه انگلیس با صدور یک بیانیه ضمن اعالم هشدار
درباره وضعیت امنیتی افغانستان ،از اتباع انگلیسی خواست
فورا از این کشور خارج شوند .همزمان با ادامه درگیریها در
افغانستان به دنبال اعالم خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی و
خارجی ،وزارت خارجه انگلیس خواستار خروج فوری اتباع
این کشور از افغانستان شد .وزارت خارجه انگلیس در صفحه
اینترنتی خود خطاب به اتباع این کشور بیانیه ای درباره
افغانستان و وضعیت امنیتی جاری در این کشور صادر کرد.
در این بیانیه آمده است« :توصیه وزارت امور خارجه بریتانیا
منع همه سفرها به افغانستان است .به همه اتباع بریتانیایی در
افغانستان توصیه میشود که هم اکنون از افغانستان خارج
شوند ».وزارت خارجه انگلیس خطاب به اتباع این کشور اعالم
کرد« :اگر شما هنوز در افغانستان هستید ،به دلیل تشدید
وخامت اوضاع امنیتی ،هماکنون این کشور را ترک کنید».
این وزارتخانه با بیان محدودیتهای انگلیس برای ارائه کمک
به اتباع این کشور در افغانستان تصریح کرد« :سطحی که
سفارت بریتانیا در افغانستان امکان ارائه خدمات کنسولی
از جمله در وضعیت بحرانی دارد بسیار محدود است .در یک
وضعیت اضطراری به توانایی وزارت امور خارجه بریتانیا برای
خارج کردن شما از افغانستان تکیه نکنید ».در ادامه بیانیه
آمده است« :سفارت بریتانیا قادر به پذیرش ثبت نام اتباع
بریتانیایی در افغانستان یا نظارت بر وضعیت امنیت آنها در
زمان حضورشان در این کشور نیست .کارکنان سفارت بریتانیا
به دلیل وضعیت امنیتی ،قادر به خارج شدن از کابل نیستند
و این ارائه خدمات کنسولی را به شدت محدود میکند .سفر
کردن از طریق جاده در مناطق مختلف کشور و به طور ویژه در
خارج از پایتخت کابل ،کاری بسیار خطرناک است .برای همه
سفرهایتان دنبال توصیههای امنیتی حرفهای باشید و استفاده
از خودروهای زرهی را در نظر بگیرید ».وزارت خارجه انگلیس
هشدار داد« :هتلها و مهمانسراهایی که توسط اتباع خارجی
و دولت افغانستان مورد استفاده قرار میگیرند ،مرتباً تهدید
می شوند .سفارت بریتانیا به بازدیدکنندگان رسمی اجازه
نمیدهد یک شب در هتلها بمانند و رستورانها و دیگر اماکن
را برای کارکنان ممنوع کرده است .اطمینان حاصل کنید که
محل اقامت شما امن است و اقدامات امنیتی خود را مرتباً مرور
کنید ».به گفته این وزارتخانه« ،به احتمال زیاد تروریستها
سعی میکنند حمالتی را در افغانستان انجام دهند .روشهای
خاص حمله در حال تکامل و افزایش است .شما باید به طور
کلی افزایش تهدید علیه منافع غرب در کابل را مورد توجه قرار
دهید .دستورالعملهای مقامات محلی (دولت افغانستان) را
دنبال کنید .در سراسر کشور خطر ربوده شدن زیاد است».
نکته قابلتامل در این بیانیه ،عدم اشاره صریح وزارت خارجه
انگلیس به نام گروه طالبان است و این وزارتخانه تنها به
درگیریها در افغانستان و وخامت اوضاع امنیتی در این کشور
اشاره کرده است .بعد از انتشار بیانیه وزارت خارجه انگلیس،
سفارت واشنگتن در کابل ،شنبه از همه شهروندان آمریکایی
خواست هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند .وزارت خارجه
انگلیس در حالی از اتباع خود خواسته فورا افغانستان را ترک
کنند که این کشور عضو ناتو ،جزو اولین کشورهایی بود که در
سال  ۲00۱به همراه آمریکا وارد جنگ اشغالگرانه در افغانستان
شد« .بن واالس» وزیر دفاع انگلیس در گفتوگوی اواخر تیرماه
خود با روزنامه «دیلیتلگراف» این کشور گفته بود ،در صورتی
که طالبان در افغانستان به قدرت برسد و وارد دولت افغانستان
شود ،انگلیس با آن همکاری خواهد کرد .واالس در این مصاحبه
با اشاره به گفتوگوهای بیناالفغانی بین دولت افغانستان
و طالبان گفت« :دولت روز هرچه باشد ،به شرط آنکه به
هنجارهای بینالمللی خاص پایبند باشد ،دولت انگلیس با آن
تعامل خواهد کرد» .انگلیس به دنبال اعالم تصمیم جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از
افغانستان بعد از ۲0سال «ماموریت نظامی» در این کشور ،دو
عضو پارلمان انگلیس گفتهاند لندن بهجای پیروی از واشنگتن
در خروج از افغانستان ،مجددا ً نظامیان انگلیسی را به افغانستان
بازگرداند.

ایجاد پایگاههای ارتش روسیه
در تاجیکستان و قرقیزستان

وزیر دفاع روسیه اعالم کرد ،پایگاههای ارتش این کشور برای
مقابله با هرگونه حمله احتمالی از طرف افغانستان در کشورهای
تاجیکستان و قرقیزستان ایجاد شده است .به گزارش پایگاه
خبری «آسیا پالس« تاجیکستان ،سرگئی شویگو ،وزیر دفاع
روسیه از ایجاد پایگاه های ارتش این کشور در تاجیکستان و
قرقیزستان برای حفظ امنیت مرزهای این دو کشور که از اعضای
سازمانِ پیمانِ امنیت مشترک هستند در صورت هرگونه حمله
مستقیم از جانب افغانستان خبر داد .او در ادامه اضافه کرد :پایگاه
ما در تاجیکستان بهاندازه کافی قوی است و درصورت لزوم برای
حفظ امنیت مرزی طبق پیمان امنیت مشترک اقدام خواهد کرد.
پایگاه دیگری مشابه این در قرقیزستان داریم که در صورت نیاز
به کار گرفته خواهد شد .سرگئی شویگو اشاره کرد :کشورهای
عضو این سازمان به کمک روسیه در برابر افغانستان نیاز دارند .وی
افزود :امیدواریم توافقنامه با گروه تندروی طالبان به نتیجه برسد.
با این حال تجربیات پیشین نشان میدهد خیلی سخت است
این موضوع را باور کنیم .بنابراین ضروری است که با این مساله
روبهرو شویم تا خطری کشورهایمان را تهدید نکند .گفتنی
است مسکو و دوشنبه در حال اجرای برنامه مشترکی برای تسلیح
ارتش تاجیکستان می باشند اما سرگئی شویگو معتقد است
اکنون الزم است سربازان مرزی نیز تقویت شوند .این برنامهای
درازمدت است و تا سال  ۲040اجرا خواهد شد .وزیر دفاع روسیه
همچنین گفت :روسیه ،ازبکستان و تاجیکستان عملیاتِ نظامی
بزرگی برای شرایط موجود در منطقه ترتیب دادند .پایگاه ارتش
ارتش مرکزی
روسیه که به تاجیکستان اعزام شده ،وابسته به ِ
منطقهای است و بزرگترین تجهیزاتِ غیردریایی این کشور در
خارج از مرزهایش است .این پایگاه به شکل رسمی کار خود را از
سال  ۲004در تاجیکستان آغاز کرده است .اکنون 7هزار سرباز
روس در دو پایگاه نظامی نزدیک شهر دوشنبه مستقر شدهاند.
الزم به ذکر است رزمایش سهجانبه با شرکت نظامیان تاجیک،
روسیه و ازبکستان از  ۵تا  ۱0ماه اوت (از  ۱4تا  ۱9مرداد ماه) در
تاجیکستان در حال برگزاری است.
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قاچاق حشیش با وانت سرقتی
فرمانده انتظامي جیرفت از کشف یک وانت پیکـ,ـان
سرقتی در این شهرستان خبر داد و گفت :در بازدیـد از
این خودرو  ۱۱۶کیلو و  470گرم حشیش کشف شد.
سرهنگ رضا محمدرضایی اظهارداشت :در پی سرقت
یکدستگاه خودرو وانتپیکان ،ماموران این فرماندهی در
هنگام گشتزنی در جاده بندسراجی این خودرو را که فاقد
راننده رها شده بود ،رویت کردند .وی افزود :پس از استعالم
از سامانه پلیس ،مشخص شد این خودرو از حوزه کالنتری
 ۱۵این شهرستان به سرقت رفته که در بازدید از آن ماموران
موفق به کشف  ۱۱۶کیلو و  470گرم حشیش شدند .فرمانده
انتظامی شهرستان جیرفت با بیان اینکه تالش ماموران
برای دستگیری متهمان فراری ادامه دارد ،خاطرنشان کرد:
جانبرکفان پلیس در جادهها ،روستاها و شهرها با سوداگران
مرگ مقابله میکنند و اجازه جوالن به آنان را نخواهند داد.

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

سال چهارم
شماره 1078

کشف  ۹تن روغن و پودررختشویی
فرمانده انتظامی هرسین از کشف  9تن و  4۲0کیلوگـرم
اقالم اساسی احتکاری شامل روغن مایعوجامد خوراکی و
پودررختشویی در این شهرستان به ارزش یک میلیارد و
 ۵00میلیون ریال خبر داد .سرهنگ علی عزیزیان گفت:
پس از اطالع ماموران انتظامی هرسین از وجود یک انبار
محل احتکار کاال ،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار
گرفت .وی ادامه داد :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی
موفق به شناسایی انبار موردنظر در در کمربندی شمالی
هرسین شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسیهای
الزم بهعمل آمد .سرهنگ عزیزیان افزود :در این بازرسی ۶.۵
تن روغن خوراکی جامد ،یک تن روغن خوراکی مایع و یک
تن و  9۲0کیلوگرم پودررختشویی احتکارشده به ارزش یک
میلیارد و  ۵00میلیون ریال کشف شد .رئیس پلیس هرسین
در پایان از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به
دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.

 ۳۰قبضه سالح کشف شد

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف  ۳0قبضه
سالحجنگی کمری در یکی از باغهای اطراف ارومیه خبر
داد .سردار مسعود خرمنیا افزود :در پی تماس مردمی در
یکی از روستاهای ارومیه و اعالم اینکه حین آبیاری زمین
کشاورزی ،متوجه  ۲گونی پنهان در زیردرختها شده که
درون آنها سالح وجود دارد ،با توجه به حساسیت موضوع،
پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت .وی
ادامه داد :در بررسی محل موردنظر مشخص شد گونیها
حاوی سالح به طرزماهرانه ای درون درخت های خشک
شده جاسازی شدهاند و با بررسی محتویات آنها  ۳0قبضه
سالح جنگی کمری کشف و برای بررسی بیشتر به مقر
پلیس منتقل شد .فرمانده انتظامی آذربایجانغربی اضافه
کرد :ماموران اطالعات و امنیت عمومی استان تالش برای
دستگیری متهم و یا متهمان را در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه جزئیات تکمیلی کشف سالح های
جنگی اطالعرسانی خواهد شد .گفت :شهروندان میتوانند
در صورت اطالع از هرگونه مواردمشکوک ،ضمن معرفی
متهمان مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه  ۱۱0به
پلیس اعالم کرده و در تامین امنیت جامعه سهیم باشند.

نکتــــــه

آتشسوزی جنگلی در یونان  ۲کشته داد

گسترش آتشسوزیهای جنگلی در یونان همچنان ادامه
دارد و تاکنون  ۲تن براثر حوادث مرتبط با این آتشسوزیها
کشته شده اند .بنابر اعالم رسانه های محلی در جریان
آتشسوزی جنگلی در یونان تاکنون  ۲تن که یکی از آنها
یک آتشنشان داوطلب بوده ،جان خود را از دست داده و
شش منطقه به دلیل گسترش غیرقابل کنترل شعله های
آتش در وضعیت هشدار قرار گرفتهاند .ابرهای عظیمی از
دود حومه شمالی شهر آتن را فرا گرفته و از ساکنان این
مناطق درخواست شده تا خانه های خود را تخلیه کنند.
 ۱۵4مورد جنگل سوزی در سراسر یونان گزارش شده و
نیروهای آتشنشان در تالش برای مهار حریق هستند .وزش
باد پیش بینی نشده موجب گسترش شعله های آتش در
شمال آتن شده است .همچنین در جریان این آتشسوزیها
 ۲0نفر مصدوم شدهاند .یونان نیز همچون بسیاری از مناطق
دیگر اروپا درگیر موج گرما در فصل تابستان شده است .در
ترکیه همچنین شدیدترین آتشسوزیهای جنگلی تاکنون
گزارش شده است و  8تن در این کشور براثر این آتشسوزیها
جان خود را از دست داده و ها هزار نفر نیز مجبور به تخلیه
سواحلجنوبی ترکیه شدهاند.
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دستگيری کالهبردار حرفهای با شگرد رسيدساز جعلی

انتقال تریاک با سفر خانوادگی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ گفت :در یک
عملیات پلیسی  ۱۳۵کیلو تریاک از خودروهای متهمان که
تحت پوشش سفر خانوادگی قصد انتقال موادمخدر به شهر
تهران را داشتند ،کشف شد .عبدالوهاب حسنوند اظهارداشت:
در بررسیهای اطالعاتی مشخص شد یکی از سوداگران مرگ
قصد انتقال موادمخدر از استان های مرکزی به شهر تهران
را دارند که بررسی موضوع در دستور کار ماموران عملیات
پلیس مبارزه با موادمخدر تهران قرار گرفت .وی افزود :در پی
اقدامات فنی مشخص شد که متهم با همکاری همسر و برادرش
تحتپوشش سفرخانوادگی با  ۲دستگاه خودرو به استانهای
مرکزی مراجعه و ضمن تهیه موادمخدر در حال مراجعت به
شهر تهران هستند .رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران ادامه
داد :با شناسایی محور تردد خودروی متهمان و هماهنگیهای
قضائی ،خودروهای متهمان در محورهای مواصالتی به جنوب
تهران توقیف و در بازرسی از خودروها  ۱۳۵کیلو تریاک کشف
شد .این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه عزم و اراده پلیس
در برخورد با سوداگران مرگ بسیار جدی است و پلیس از هیچ
اقدام و کوششی در این رابطه فروگزار نخواهد بود ،خاطرنشان
کرد :ماموران این پلیس در کلیه مسیرهای مواصالتی بهصورت
شبانهروزی حضور دارند و این محورها را بهطور مداوم و مستمر
تحت پوشش اطالعاتی قرار میدهند.

. .

یکشنبه

رئیس پلیس فتا استان بوشهر از شناسایی
و دستگیری متهمی که در حین ارتکاب جرم
از طریق اپلیکیشن رسیدسازجعلی اقدام به
کالهبرداری از افراد میکرد ،خبر داد .سرهنگ
مهدی قاسمی ،اظهارداشت :در پی مراجعه
یکی از مالکان مغازههای سطح شهر بوشهر
که مدعی شده بود با رسیدسازجعلی از وی
مبلغ باالیی کالهبرداری شده است ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان
پلیس فتا استان قرار گرفت .وی ادامه داد :در
بررسی اولیه مشخص شد که متهم در ابتدا

فروشگاههای بزرگ و دارای مشتری با تردد
زیاد را هدف قرارداده و در ساعات پایانی شب
با وضعیتی آراسته و رفتاری محترمانه برای
جلب اعتماد فروشنده ،وارد فروشگاه میشده
و پس از سفارش اجناس موردنیاز خود ،به
بهانه همراهنداشتن کارتبانکی و وجه نقد،
رضایت فروشنده را با پرداخت هزینه خرید
با اپلیکیشن های بانکی تلفن همراه جلب
مینمود .سرهنگ قاسمی گفت :با بررسیهای
کارشناسان سایبری مشخص شد که خریدار
با ارائه یک رسیدبانکی در موبایلش که نشان

میداد پول به حساب شاکی واریز شده است
کاالی موردنظر را دریافت مینمود که پس
از گذشت چند ساعت شاکی متوجه میشد
پولی به حسابش واریز نشده است و فریب
نمایش یک رسیدجعلی را خورده است .این
مقام مسئول ادامه داد :برابر اظهارات شاکی
و بررسی های فنی به عمل آمده معلوم شد
متهم ازطریق اپلیکیشن رسیدسازجعلی
اقدام به کالهبرداری از قربانی کرده است
که در نهایت با اقدامات فنی و شگرد های
خاص پلیسی متهم به هویت معلوم مورد

شناسایی قرار گــرفت و ضمــن هماهنگی
قضائی ،در یک فروشگاه دستگـــیر و به
پلیس فتا انتقال داده شد .متهم ابتدا منکر
بزه انتسابی شد ولی پس از مواجهه شدن با
مستندات و مدارک جمعآوری شده از سوی
کارشناسان به جرم خود اعتراف کرد .سرهنگ
قاسمی با بیان اینکه متهم با این شگرد اقدام
به کالهبرداری از کسبه دیگری نیز نموده
بودند ،ازهموطنان خواست :سامانه پیامکی
حسابهای بانکی خود را همواره فعال کنند
تا با دریافت پیامک بانکی ،از انجام عملیات
بانکی موردنظر اطمینان حاصل کنند .این
مقام مسئول تاکیدکرد :وجود مشخصات
شمارهکارت و نام افراد در رسید ارائه شده
توسط مشتری ،صحت انجام تراکنش بانکی را
ضمانت نمیکند و بهتر است موجودی حساب
بانکی خود و همچنین سرشماره در پیامک
دریافت شده را بررسی و مطابقت نمایید.
این مقام انتظامی به فروشندگان تاکیدکرد:
حتیالمقدور از مشتریان جهت پرداخت وجه،
درخواست نموده تا با کارتبانکی و از طریق
دستگاه POSاقدام نمایند .رئیس پلیس فتا
استان بوشهر از عموم مردم خواست :هشدار
های پلیس فتارا جدی گرفته و در صورت
مواجهه با موارد مشکوک ،از طریق وبسایت
پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.
 irبخش ارتباطات مردمی با ما در ارتباط
باشند و یا با  ۱۱0تماس بگیرند.

کشف ۴۶۹کیلو موادمخدر

فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از کشف  4۶9کیلو و
 4۵0گرم موادمخدر در استان خبر داد و گفت :این مقدار
موادمخدر طی  ۲عملیات پلیسی کشف و ضبط شده است.
سردار ناصر فرشید اظهارداشت :ماموران فرماندهی انتظامی
شهرستان سربیشه اطالعاتی مبنی بر حمل موادمخدر توسط
سوداگران مرگ در محورهای فرعی شهرستان دریافت کردند
که تیمهای عملیاتی مبارزه با موادمخدر برای بررسی موضوع
اعزام شدند .وی بیان داشت :ماموران هنگام کنترل محورهای
فرعی در شهرستان سربیشه به یک وانت نیسان حامل بار
یونجه که با سرعت در حال حرکت بود مشکوک شدند و با
عالئم هشداردهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند که
راننده نیسان با مشاهده ماموران بر سرعت خودرو افزود و

متواری شد .فرمانده انتظامی خراسانجنوبی افزود :ماموران
خودروی حامل موادمخدر را تعقیب و با اقدامات پلیسی آن
را متوقف کردند که در بازرسی از خودرو  4۵0کیلوگرم تریاک
کشف و یک متهم دستگیر و بههمراه پرونده به مراجع قضائی
معرفی و روانه زندان شد .فرشید ادامه داد :همچنین ماموران
ایست و بازرسی سهلآباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل
خودروهای عبوری به یک سواری رانا مشکوک شدند و خودرو
را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند .وی تبیین کرد :ماموران
پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو  ۱9کیلو و
 4۵0گرم هروئین که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود کشف
کردند .فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت :ماموران در
این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که

قهوهخانه متخلف پلمپ شد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت
از پلمب یک واحد صنفی قهوهخانه در محله
خانیآباد خبر داد .سرهنگ نادر مرادی از پلمب
قهوهخانهای بهعلت عدم رعایت دستورالعمل
و ابالغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد.
سرهنگ مرادی با تاکید بر اینکه با توجه به
شرایط حاد کرونایی حاکم بر تهران ،تا اطالع
بعدی فعالیت تمام مشاغل پرریسک ممنوع
است ،گفت :ماموران معاونت نظارت بر اماکن
عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت از
فعالیت و بازگشایی قهوه خانه ای در حوالی
خانیآباد بدون رعایت دستورالعملهای ابالغی
ستادکرونا مطلع شدند .وی با بیان اینکه پس

متهم دستگیرشده بههمراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شد .فرشید در پایان خاطرنشان کرد:
پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت و آرامش عمومی برای
هموطنان عزیز در تمامی ساعات شبانه روز از هیچ تالشی
فروگذار نخواهد کرد.

کالهبرداری در قالب سرمایهگذاری خارجی

از حضور ماموران اداره اماکن در این محل،
مشخص شد که حدود۳0نفر در این قهوهخانه
حضور دارند ،افزود :با مشاهده وضعیت موجود
با اخذ دستورقضائی متصدی متخلف قهوهخانه
دستگیر و واحدصنفی نیز پلمب شد .رئیس
پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت با اشاره
به اینکه در صورت عدم رعایت دستورالعملهای
ابالغی ستاد کرونا توسط واحدهای صنوف
پرریسک شاهد گسترش و شیوع این بیماری
خواهیم شد ،خاطرنشان کرد :سالمت شهروندان
و ارتقا امنیت آنان از اولویتهای پلیس است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده
واحدهای صنوفی متخلف با  ۱۱0تماس بگیرند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحالوبختیاري
از دستگیری یک نفر و کشف  ۳۳0میلیارد ریال
کالهبرداری در قالب سرمایهگذاری در یکی از
بورسهای خارجی خبر داد .سردار منوچهر
امان اللهی بیان داشت :در پی وصول خبری
مبني بر اینکه فردي با طرح سرمایه گذاري
در بورس یکی از کشورها ،اقدام به اخذ بالغ
بر  ۳۳0میلیارد ریال از حدود  ۳0نفر از اهالي
شهرستان فارسان نموده ولی پولهای دریافتی
را به صاحبانشان برنگردانده ،دستگیری متهم
در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی افزود:
ماموران پلیس فتای استان ،با انجام اقدامات
فنی و تخصصی ،متهم را شناسایی و پس از اخذ

استودیو حضور دارد و به قید قرعه شما برنده
قرعهکشی شدهاید و تا لحظاتی دیگر به پخش
زنده خواهیم رفت ،شخصی که به تلفن پاسخ
می دهد را متقاعد می کنند که واقعا برنده
شده است .رئیس پلیس فتا گفت :در ادامه
روند این کالهبرداری این افراد با بهانههایی
مانند« :ما باید مطمئن شویم شمارهحساب
شما متعلق به خودتان است» و «شماره ای
که به تلفن شما ارسال شده ،شناسه واریزی
است که ما با آن برای شما پول پرداخت
میکنیم» قربانی را مجاب میکنند محتویات
پیامکی که برای وی ارسال شده و در واقع
پیامک دسترسی به خدمات غیرحضوری
یکی از اپلیکیشن های پرداخت در سیستم
بانکی است که از طرف بانک برای او ارسال
شده را به این مجرمان اعالم کند .وی با اشاره
به اینکه پلیس فتا به صورت شبانه روزی
پاسخگوی شهروندانی است که برداشت
غیرمجاز اینترنتی از حسابشان صورت
گرفته است ،افزود :ممکن است شیوه های

کالهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد ،اما
در نهایت به یک شیوه عمل میکنند و با اعالم
برنده شدن مخاطبان ،با ترفند های ماهرانه
تمام اطالعات حساببانکی ،کارت عابربانک
افراد و یا کدفعالسازی اپلیکیشنهای بانکی
آنها را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام
به برداشت از حساب افراد و یا سوءاستفاده از
این اطالعات به نام مالباخته میکنند .رئیس
پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد :همانگونه
که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده

سارق کابل برق دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و دستگیری سارق حرفهای کابل برق و پستهای
مخابراتی و کشف  40فقره سرقت در شهرستان خرمآباد خبر داد .سردار یحیی الهی اظهارداشت:
در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و پستهای مخابراتی در سطح شهر خرمآباد که بعضا
منجر به قطع خطوط برق و تلفن و موجب مشکالتی برای شهروندان میشد ،موضوع بهصورت
ویژه در دستور کار ماموران کالنتری  ۱۵این شهرستان قرار گرفت .وی افزود :ماموران پس از
یک هفته تالش شبانهروزی ،اقدامات اطالعاتی و رصد سارقان سابقهدار ،یک سارق حرفهای
کابل برق را در حوالی شهر خرمآباد شناسایی و دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان لرستان،
تصریح کرد :سارق در تحقیقات صورتگرفته و بازسازی صحنههای سرقت به  40فقره سرقت
کابل برق و پستهای مخابراتی اعتراف کرد و مقادیر قابلتوجهی کابل برق و پستهای
مخابراتی از وی کشف شد .سردار الهی در پایان ضمن هشدار به سارقان و متخلفان که پلیس در
برخورد با آنان هیچگونه اغماضی نخواهد کرد ،خاطرنشان کرد :طرحهای پیشگیری و مبارزه با
سرقت در سطح استان با شدت و قوت ادامه دارد و عزم پلیس و دستگاه قضا دربرخورد با مجرمان
و سارقان بسیارسخت و قاطع خواهد بود.

 ۲کشته در رانندگی

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره
به وقوع یک مورد سانحه رانندگی در محور
کرمانشاه -کامیاران گفت :این حادثه  ۲کشته و
 ۲زخمی بهجا گذاشت .سرهنگ محمد حیدری
افزود :این حادثه در کیلومتر  ۵محور کرمانشاه
به کامیاران و میان  ۲دستگاه خودروی سواری
پژو  40۵و  ۲0۶رخ داد .وی گفت :در این حادثه
راننده  ۲۵ساله و سرنشین  4۵ساله خودرو پژو
 40۵براثر شدت جراحات وارده جان خود را از
دست دادند .رئیس پلیس راه استان کرمانشاه
یادآوری کرد :همچنین سرنشین دیگر خودرو
پژو  40۵و راننده خودرو پژو  ۲0۶نیز زخمی و
توسط نیروهای امدادی به مراکزدرمانی منتقل
شدند .سرهنگ حیدری علت وقوع این حادثه
مرگبار را تغییر مسیر ناگهانی خودرو پژو 40۵
اعالم کرد.

کشف محموله تریاک

فرمانده انتظامی استان کرمــان از توقیف
یکدستگاه خودرو پژوپــارس و کشــف ۳7۲
کیلوگرم تریاک در شهــرستان بردسیر خبر
داد .سردار عبدالرضاناظری ،اظهارداشت:
ماموران انتظامی پلیس مبارزه با موادمخدر
شهرستان بردسیر در اجرای طرح پاکسازی و
با انجام اقدامات اطالعاتی یکدستگاه خودروی
پژوپارس حامل موادمخدر را در محورهای اصلی
شهرستان بردسیر شناسایی و تحتتعقیب قرار
دادند .وی افزود :راننده خودرو تحت تعقیب
به محض مشاهده ماموران ،با حرکت در مسیر
خالف جهت و با سرعت خطرناک قصد فرار از
محاصره پلیس را داشت که در یکی از مسیرهای
کوهستانی خودرو را رها و سرنشینان آن متواری
شدند .فرمانده انتظامی استان با اشاره به
کشف ۳7۲کیلوگرم تریاک از خودروی مذکور
بیان داشت :اقدامات پلیس برای شناسایی و
دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد.

اعتراف به  ۳7فقره سرقت

دستور قضائی ،وی را در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان
چهارمحال وبختیاري بیان داشت :متهم در
بازجویی های پلیسی به جرم کالهبرداری
اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد .سردار
اماناللهی در ادامه با توجه به حضور کالهبرداران
در جامعه به خصوص با عناوین شرکت های
سرمایهگذاری خارجی ،به شهروندان توصیه
کرد :پیش از سرمایهگذاری مالی ،از اعتبار و
سابقه شرکتها و افرادی که قصد دارند سرمایه
خود را به آنها بسپارند اطمینان حاصل کنند تا
در دام کالهبرداران گرفتار نشوند.

کالهبرداریهای تلفنی را جدی بگیرید

رئــیس پلیس فضــای تولیــد و تـبادل
اطالعات پایتخت در خصوص ترفند های
کالهبرداران تلفنی هشدار داد و افزود:
مجرمان فرصت طلب در کمیــن هستند تا
از عدمآگاهی و یا پایینبودن سوادرسانهای
برخی از شهروندان سوءاستفاده کنند.
داود معظمی گودرزی اظهارداشت :یکی از
کالهبرداریهایی که متاسفانه امروزه شاهد
آن هستیم کالهبرداری تلفنی است ،در این
روش کالهبرداران با استفاده از ترفند های
مهندسی اجتماعی و از طریق مشغولسازی
ذهن مخاطب ،اقدام به جمعآوری اطالعات
شخصی و بانکی شهروندان می کنند .وی
خاطرنشان کرد :این مجرمان با استفاده از
ترفند های زیرکانه و تکنیک های مهندسی
اجتماعی با لحن موجه و شوروهیجانی که
در صدای خود ایجاد میکنند ،در ابتدا خود
را از مجریان رادیو ،تلویزیون معرفی و معموال
با جمالتی مانند اینکه در حال حاضر یکی
از بازیگران معروف سینما ،تلویزیون و ...در

کوتــاه حــوادثی

است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه
نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و
یا دادن اطالعات محرمانه کارت بانکی نیست
و تماس هایی که این موارد را از شهروندان
درخواســت می نمایند قطعا کالهبرداری
است ،شهروندان همچنین می توانند
هـــرگونه موارد مشکوک را از طریـــق
ســایت اینترنتی پلیس فتـا نـاجا بـه آدرس
 www.cyberpolice.irاطالعرسانی
نمایند.

فرمانده انتظامي استان خوزستــان گفت:
ماموران پلیس آگاهی اعضای باند سارقان
منزل را با  ۳7فقره سرقت در شهرستان اهواز
دستگــیر کـردند .سردار سیدمحمد صالحی
اظهارداشت :در پی وقوع چند فقره سرقت منزل
در سطح شهرستان اهواز ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی استان قرار گرفت .وی افزود :ماموران
پلیس با انجام تحقیقات اطالعاتی  ۲عضو اصلی
باند سارقان منزل را شناسایی و با هماهنگی
مقام قضائی طی یک عملیات منسجــم در
مخفیگاهشان دستگیر کردند .فرمانده انتظامي
استان خوزستان تصریح کرد :در بازرسی از
مخفیگاه متهمان مقادیری طال ۱۶ ،قطعه انواع
سکهطال 9 ،رشته ساعتهای مچی گرانقیمت،
 7دستگاه تلفن همراه و همچنین یک رشته
دستبند فلزی سرقتی کشف شد .این مقام
انتظامی عنوان داشت :در بازجوییهای پلیسی
متهمان به  ۳۳فقره سرقت عادی منزل ۳ ،فقره
سرقت بهعنف منزل و یک فقره سرقت مسلحانه
منزل تحت عنوان مامورنما در سطح شهرستان
اهواز اعتراف کردند.

«قاپزنی» در شمال تهران

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخــت
از انهدام باند چهار نفره سارقان تلفنهمراه در
شمال تهران خبر داد .سرهنگ سعید دالوند
از کشف  ۱۲۶فقره قاپ زنی در شمال تهران
خبر داد .سرهنگ دالوند اظهارداشت :در پی
وقوع چند فقره سرقت قاپ زنی با یکدستگاه
موتورسیکلت در محدوده شمال تهران پیگیری
موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت و
ماموران کالنتری  ۱۲۳نیاوران در آغاز تحقیقات
خود سرنخی از فعالیت اعضای یک باند بزرگ
قاپزنی بهدست آورده و با افزایش گشتزنی ۲
موتورسوار را پس از قاپزنی دستگیر کردند.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران تصریح
کرد ۲ :متهم دستگیرشده در تحقیقات پلیس به
جرم خود اعتراف کرده و  ۲همدست خود را به
پلیس معرفی کردند.

همراه با المپیک2020

آخرین اخبار از توکیو
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«حمیده» « ،کیمیا» نشد

دیروز دیدار پایانی (فینــال) رقابتهای
بسکتبال در بازیهای المپیک  ۲0۲0توکیو
برگزار شد که در پایان ،تیمملی آمریکا موفق
شد با نتیجه  8۲ - 87فرانسه را شکست
داده و برای شانزدهمینبار عنوان قهرمانی
مسابقات بسکتبال در المپیک را کسب
کند .این در حالی بود که فرانسه در دور
مقدماتی آمریکا را شکست داده بود و هر دو
تیم در گروه ایران قرار داشتند .در ابتدای
بازی فرانسه با درخشش ستارههایی چپن
گوبرت و باتوم عملکرد خوبی داشت ،اما
رفتهرفته این آمریکا بود که نبض بازی را در
اختیار گرفت تا با برتری  ۱8-۲۲و ۲۱-۲۲
در کوارترهای اول و دوم 40 - 44 ،برنده
نیمه نخست شود .با شروع نیمه دوم این
بازی عملکرد نزدیک دو تیم ادامه یافت،
اما نهایتا این یانکیها بودند که با درخشش
فوقستارههایی چون دورنت ،تیتوم و لیالرد
کوارتر سوم را  ۲4-۲7برد تا با وجود شکست
 ۱9-۱۶در کوارتر چهارم ،نهایتا 8۲ - 87
برنده بازی شود .این شانزدهمین قهرمانی
بسکتبال آمریکا در بازیهای المپیک بود.
در انتهای این بازی ،کویندورنت با کسب
 ۲9امتیاز و جیسون تیتوم با  ۱9امتیاز برای
تیمملی آمریکا ،امتیازآورترین بازیکنان این
دیدار شدند.
مربی تیمملی کاراته از اینکه بههمراه
بازیکن تیمملــی کاراته عازم رقابتهای
المپیک نشــده است ،انتقاد کرد .حسن
روحانی گفت :بنده قرار بود به المپیک بروم،
حتی کتوشلوار هم گرفته بودم اما متاسفانه
یکسری اتفاقات افتاد که من را اعزام نکردند.
محرومیت بهمن عسگری ،از المپیک توکیو
بهدست مسئوالن ورزش بهانه داد تا تعداد
اعزامیهای کاراته را کم کنند .مربی تیمملی
کاراته افزود :چرا حسین ثوری رئیس
فدراسیون بوکس باید برود آنجا ورزشکارش
را باد بزند؟ اینها وظیفه مربی است .روسای
فدراسیونها دیده میشوند و باید پرستیژ
خود را حفظ کنند .خواجوی  4سال بهعنوان
مربی بدنساز در تیم ملی کاراته فعالیت
میکند و من نیز دوسالونیم است که در
تیمملی مربی هستم ،چرا نباید ما در توکیو
کنار تیم باشیم؟ وی خاطرنشان کرد :شهرام
هروی تالش کرد اما سرمربی تیمملی هم تا
حدی زور دارد .یکسری مسائل رخ داد که
ما اعزام نشویم .در دوره یک هفته تا  ۱0روز
مانده به مسابقات بازیکن باید به اوج خود
برسد و اهمیت خیلی باالیی دارد.
یک مشاور ارشد سالمــت در المپیک
اعالم کرد المپیک نشان داد که مــیتوان
کرونا را شکست داد .برایان مک کلـوسکی
رئیس هیات متخصصان المپیک گفت که
اقدامات اساسی ضدکووید و یک برنامه
آزمایش خوب ،بازی های ایمن را ممکن
ساخت .از ابتدای ماه ژوئیه در مجموع 400
مورد بیماری مثبت کرونا گزارش شد .او
افزود :ما نشان دادیم که میتوان همهگیری
را دور نگه داشت و این درس بسیار مهمی
از توکیو به سایر نقاط جهان است .کمیته
سازماندهی بازی ها اعالم کرده است که
بیش از  ۶00هزار آزمایش انجام شده و بیشتر
موارد مثبت مربوط به کارگران ساکن در ژاپن
بود .تعداد کل موارد ابتال به کرونا در ژاپن از
یکمیلیون نفر فراتر رفته است در حالیکه
بازی های المپیک  ۱7روزه ،روز یکشنبه
به پایان میرسد .کلسکی گفت :آنچه مهم
است پیام اصلی (سازمان بهداشت جهانی)
و سایر سازمانهاست که نحوه مدیریت این
بیماری همهگیر را از طریق اقدامات اولیه
بهداشت عمومی به مردم اعالم می کنند.
ما ثابت کردیم که این اقدامات موثر هستند
و داده های جمع آوری شده برای مقابله با
همهگیری در اختیار سایر کشورهای جهان
قرار میگیرند.

آرمانملی :نمایندگان کاراته ایران روزگذشته در آخرین روز
مسابقات المپیک ۲0۲0به میدان رفتند و در نهایت با کسب مدال
طالی گنجزاده کاروان ایران تعداد مدال طالی خود را به عدد ۳
رساند و بهکار خود در این رقابتها پایان داد.
وضعیت عباسعلی
حمیده عباسعلی ،نزدیکترین دختر کاروان ایران به تاریخسازی
برای ورزش کشور در بازیهای المپیک توکیو بود .او که با کسب دو
مدال جهانی کاراته راهی بازیهای المپیک توکیو شده بود فرصت
رسیدن به مدال برنز را داشت ،ولی مصدومیت زانو که یکسال و
اندی پیش به سراغش آمده بود ،در بدترین موقع ممکن سرراهش
قرار گرفت .عباســعلی که در وزن مثبت  ۶۱کیلوگرم کاراته به
مصاف رقبا رفته بود با دو برد و یک شکست در آخرین بازی مرحله
گروهی فقط به یک پیروزی نیاز داشت تا به مدال برنز برسد ،ولی
مصدومیت ثانیههای پایانی ،مانع از آن شد که او بتواند با صددرصد
توان برابر رقیب چینیاش حاضر شود ،این موضوع باعث شد بازی
را ببازد و حسرت رسیدن به مدال برنز را بر دل کاروان ایران بگذارد.
حمیدهعباسعلیدرشرایطیفقطچندثانیهتارسیدنبهمدالبرنز
المپیک فاصله داشت که میتوانست تاریخساز هم شود و جاپای
کیمیا علیزادهای بگذارد که چندسال پیش در المپیک ریو ،اولین
مدال تاریخ ورزشکاران زن ایران را در بازیهای المپیک بهدست
آورد .کیمیا در رشته تکواندو برای تیمملی ایران به میدان رفت و
نهایتا موفق به کسب مدال برنز شد .مهاجرت کیمیا از ایران ،اما
حساب و کتابها را بههمریخت و بسیاری امیدوار بودند حمیده
عباسعلی بعداز آن اقدام کیمیا ،تبدیل به دیگر دختر ایرانی شود

که میتواند مدال المپیک را لمس کند .با این حال ،مصدومیت و
البته یکی دو غفلت کوچک ،نهتنها مدال را از دست حمیده پراند
بلکه مانع از تاریخسازی او در بازیهای المپیک شد .حاال با اتمام
کار ورزشــکاران زن ایرانی در بازیهای المپیک ،همچنان تنها
مدال تاریخی که ایران در بخش زنان بهدست آمده مربوط به کیمیا
علیزاده است؛ ورزشکاری که دیگر با پرچم ایران در رقابتها جهانی
مسابقه نمیدهد.
شرایط
غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و سرپرست
گروه پزشــکی اعزامی ایران به المپیک توکیو  ،۲0۲0در رابطه
با آخرین وضعیت حمیده عباســعلی ،اظهارکرد :پس از ارجاع
ورزشکار به پلیکلینیک دهکده المپیک معاینات توسط ارتوپد و
متخصص انجام و MRIگرفته شد .وی ادامه داد :حمیده عباسعلی
مشکوک به پارگی ربا و آسیبدیدگی استخوان درشتنی (تیبیا)
پای سمت چپ است.
طالی گنجزاده
تنها کاراتهکای مردان ایران در المپیک توکیو و دارنده یک مدال
طال و  ۲نقره جهان ،در دور نخست رقابتهای گروهی وزن +7۵
کیلوگرم ،برابر ایوانکوســیچ دارنده مدال طالی جهان  ۲0۱8از
کرواسی به روی تاتامی رفت و در پایان با نتیجه  ۳بر یک به برتری
رسید .گنجزاده در دومین دیدار مرحله گروهی برابر طارق حامدی
از عربســتان به نتیجه تســاوی رضایت داد .او در سومین مبارزه
مقابل بریانایر از آمریکا  ۶بر صفــر و در چهارمین مبارزه مقابل
دانیلگایسینســکی از کانادا با نتیجه  ۲بر یک به برتری رســید.

امشب در ورزشگاه «نقش جهان»

جدالتماماستقاللیدر فینالحذفی

تیمهای فوتبال استقالل و فوالدخوستان یکشنبه شب
از ساعت ۲0و  ۳0در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و در
سیوسومین فینال جامحذفی ایران به مصاف هم میروند.
دیداری که هر  ۲تیم با تمام وجود در آن حاضر خواهند
شد و هر کدام انگیزههای خاص خود را برای پیروزی در این
مسابقه دارند .حضور جواد نکونام و فرهاد مجیدی  ۲کاپیتان
سابق تیم فوتبال استقالل و انگیزه پنهان این  ۲سرمربی
جوان این دیدار و این فینال را با سایر مسابقات متفاوت کرده
است .فرهاد و جواد شاید در ظاهر تنها بهدنبال پیروزی در

این دیدار و کسب عنوان قهرمانی برای تیم خود هستند ،اما
هیچکس نمیتواند این موضوع را رد کند که نکونام یکی از
مهمترین گزینههای سرمربیگری استقالل در آینده است.
در یکطرف این دیدار حساس فوالدخوزستانی حضور دارد
که در لیگ بیستم شرایط متفاوتی را با فصل قبل طی کرد
و نتوانست با حضور ستارگان خارجی خود و هدایت جواد
نکونام سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند .در طرف
دیگر این مسابقه تیمی حضو دارد که شاید کوهی از انگیزه
را برای بازی در اصفهان در ساق پاهای بازیکنان خود خواهد

علی فتحا...زاده:

برای«مسی»زود است به استقالل بیاید
مدیرعامل سابق استقالل میگوید که تشکیل یک کمیته
فنی و ساختار منظم در باشگاه می تواند آبی پوشان را برای
فصل آینده یک تیم مدعی کند و برای کسب عنوان قهرمانی
تالش کنند.
لیگ بیستم را چطور ارزیابی میکنید؟
به نسبت سال گذشته تغییرات زیادی در سطح فنی وجود
نداشته .تیمهای لیگبرتری ما از لحاظ فنی از کیفیت خیلی
باالیی برخوردار نبودند و نتوانستند پیشرفت محسوسی داشته
باشند .تنها نکته جالب لیگبیستم این بود که تا پایان فصل و
هفته آخر مشخص نبود چه تیمی قهرمان میشود و چه تیمی
بههمراه ماشینسازی به دسته پایینتر سقوط میکند.
رفت و آمد مربیان هم باال بود.
تغییرات پیدرپی در سطح سرمربی در لیگ بیستم کامال
مشهود بود .مربیان زیادی به دالیل عدم نتیجه گیری و یا
شرایط بهتر در تیمهای دیگر ،تیم قبلی خود را رها و به تیم
جدید پیوستند .بازیکنان تا میخواستند با شرایط مربی آشنا
شوند کادرفنی تغییر میکرد و آنها هم باید تفکرات خود را با
تفکرات سرمربی جدید تطبیق میدادند که این مساله شاید در
یکی دو هفته مثبت بود اما رفتهرفته عملکردمنفی خود را نشان
میداد و همین مساله باعث شد تا از کیفیت لیگ ما کاسته شود.

عملکرد استقالل چطور بود؟
استقالل از ابتدای فصل مشکالتش شروع شد .متاسفانه
مدیریت باشگاه نتوانست با محمود فکری و مجیدی ارتباط
صمیمانهای برقرار کند .ضعف مدیریت ،نبود امکانات
و مهمتر از همه پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان
باعث شد تا هر روز این تیم به حاشیه بیشتری فرو رود.
متاسفانه شرایط بهگونهای رقم خورد که این تیم
به قهرمانی نرسید .البته مجیدی تالش زیادی
کرد تا شرایط تیم را حفظ کند ولی آبی ها
قهرمانی را در لیگ از دست دادند و حاال تنها
امیدشان به قهرمانی در جامحذفی است.
مشکل عدم نتیجهگیری منظم را
در چه میبینید؟
ساختار استقــالل دچار مشکل است.
کمیته فنی وجود ندارد و باتجربه هایی که
به فرهاد مجیدی کمک کنند؛ نیستند .بیشتر
از هر کسی ،این هواداران هستند که بهشدت
نگران تیم محبوبشان هستند و باید آرزو کنیم
که فصل آینده مشکالت استقالل برطرف شود.
بازی با گلگهر در جامحذفی چطور بود؟

گنجزاده در مجموع با ۳پیروزی و یک تساوی بهعنوان سرگروه راهی
مرحله نیمهنهایی المپیک توکیو شد .گنجزاده در مرحله نیمهنهایی
مقابل اوگورآکتاش دارنده مدال برنز جهان و نفر نخست رنکینگ از
ترکیه با نتیجه ۲بر ۲و با امتیاز سانشو به برتری رسید و راهی فینال
المپیک توکیو شد .او در دیدار فینال برابر طارقحامدی از عربستان
در حالیکه پس از یک دقیقه با نتیجــه  4بر یک عقب بود با ضربه
محکم پای چپ حریف عربستانی بر روی صورتش به روی تاتامی
افتاد و در حالت بیهوشی قرار گرفت .گنجزاده سپس با برانکارد از
تاتامی خارج شد .پس از این اتفاق  ۵داور میدان وارد شور شدند و در
نهایت کاراتهکای عربستانی را بهدلیل وارد ضربه محکم به گنجزاده
دیسکالیفه اعالم کردند تا مدال طال از آن سجاد گنجزاده شود .اما
شدت ضربه بهحدی بود که گنجزاده هیچ حرکتی نداشت و او را با
برانکارد از سالن خارج کردند تا وضعیت او نگرانکننده بهنظر برسد.
در نهایت گنجزاده در مراسم اهدای مدال شرکت کرد.
رتبه ایران
کاروان ورزشــی ایران بهنام «ســتارگان ایرانزمین» با ۶۶
ورزشکار در  ۱7رشته ورزشــی راهی المپیک  ۲0۲0توکیو شد.
ایران در رشتههای ورزشی کشــتیآزاد و فرنگی ،وزنهبرداری،
تکواندو ،بوکس ،تیراندازی ،تیروکمان ،قایقرانی ،تنیسرویمیز،
دوچرخهسواری ،دوومیدانی ،شمشیربازی ،والیبال ،بسکتبال،
جودو ،شنا ،بدمینتون و کاراته شــرکت کرد .تیراندازی ،کشتی
آزادوفرنگی ،وزنهبرداری و کاراته رشتههایی بودند که موفق شدند
هفت مدال (  ۳طال ۲ ،نقره و  ۲برنز) را برای ایران بهدست آورند تا
کاروان ایران تاکنون در جدول مدالی در رده  ۲7قرار بگیرد .ایران
در المپیک ریو با  ۳طال ،یک نقره و  4برنز در رده  ۲۵و در المپیک
 ۲0۱۲لندن با  7مدال طال ۵ ،نقره و یک برنز در رده هفدهم قرار
گرفته بود .ایران در المپیک توکیو  ۳طالی ریو را تکرار گرفت اما
یک نقره بیشــتر از المپیک قبل گرفت ضمن اینکه در المپیک
 ۲0۱۶کاروان ایران نسبت به امسال  ۲برنز بیشتر داشته است.
در توکیو ،سجاد گنجزاده در کاراته ،جواد فروغی در تپانچهبادی
و محمدرضا گرایی در کشتیفرنگی ســه طالیی کاروان ایران
بودند .علی داودی در وزنهبرداری و حسن یزدانی در کشتیآزاد
نیز صاحب مدال نقره شدند .امیرحســین زارع در کشتیآزاد و
محمدعلی ساروی در کشتیفرنگی نیز ۲برنزی ایران بودند .در این
دوره اتفاقات قابلتوجهی برای کاروان ایران رخ داد که مهمترین
آن کسب مدال طالی جواد فروغی در تپانچه بود که او توانست
در این دوره تاریخساز و شگفتیساز شود و برای نخستینبار در
تاریخ تیراندازی مدال کسب کند .او همچنین اولین مدال طالی
کاروان را کسب کرد .حسن یزدانی در این دوره در لحظات پایانی
مسابقه فینال در حالی که تا آستانه قهرمانشدن رفت اما در ۱7
ثانیه پایانی به تیلور باخت و رنگ مدال طال را با نقره عوض کرد و
بسیار ناراحت شد.

دید .تیم فرهاد مجیدی در لیگ بیستم فصل پرفرازونشیبی
را پشت سر گذاشت .فصلی که با محمود فکری آغاز شد،
استقالل به صدرجدول رسید ،فکری بهدلیل نتایج ضعیف
از این تیم اخراج شد ،فرهاد مجیدی برای سومین بار به
استقالل بازگشت و در انتها با اختالف یازده امتیاز نسبت به
پرسپولیس رقیب سنتی خود به رتبه سوم جدول لیگبرتر
بسنده کرد .استقاللیها یکشنبه شب برای دوازدهمینبار
در فینال جامحذفی فوتبال بازی خواهند کرد .فینالی که
آبیها تاکنون در  7مسابقه از یازده بازی گذشته در آن پیروز
شدهاند .استقاللیها بهدنبال پاککردن خاطره تلخ شکست
فینال جامحذفی سال گذشته نیز هستند .دیداری که شاید
کمتر کسی فکر میکرد تیم مجیدی در آن از تیم تراکتور
تبریز شکست بخورد.
استقالل در طول  90دقیقه بازی خوبی ارائه داد و توانست
با دو گل به پیروزی برسد .بههرحال جامحذفی بازی بستهای
است و معموال به وقتاضافه و پنالتی کشیده میشود .اگر پنالتی
اول برای ما گرفته نمیشد بازی بهوقتاضافه و پنالتی کشیده
میشد .بازیکنان نسبت به دیدار قبل بهتر و باهوشتر عمل
کردند .اما استقالل همچنان در دفاع مشکل دارد .موقعیت
آنچنانی برای دو تیم ایجاد نشد .فقط دقایق پایانی بازی ،چند
موقعیت از استقالل دیدیدم .بههرحال روز خوب حسینی
بود و من خوشحالم که این دیدار به نفع استقالل به
پایان رسید.
چند سال پیش گفته بودید اگر مدیرعامل
استقالل شــوید «مسی» را به این تیم
خواهید آورد اکنون وی از بارسلونا
جدا شده است؟
االن که مدیرعامـل استقالل نیستم در
ثانی برای «مسی» زود است به استقالل
بیاید  .فعال باید کسب تجربه کند.
این روزها بحث رفتن قائدی از
استقالل شنیده می شود؟
من اگر سمــتی در باشگاه استقالل
داشتم نمیگذاشتم قائدی از استقالل جدا
شود .مخالف ترانسفر بازیکنان نیستم چون
اعتقاد دارم ترانسفر بازیکن به سود باشگاه
است؛ منتها شرایط کنونی استقالل با آن
روزها متفاوت است.

عکسنوشــت

سرمربی تیمملــی کاراته عربستان به
داوری مبارزه نماینده این کشور با گنجزاده
اعتراض دارد و رسانههای عربستانی هم از
آن بهعنوان یک ظلم بزرگ یاد کردند .علی
الزهرانی سرمربی تیمملی کاراته عربستان
گفت :داوری قهرمان ما را بهخاطر خشونت
در بازی بازنده اعالم کرد این درحالی بود
که به کم کاری و اشتباه مبارز ایرانی که
سرش را پایین آورد توجه نکرد .این یک
تصمیم ظالمانه بود .باید مبارز ایرانی اخراج
و بازنده اعالم میشد .رسانههای عربستانی
هم بهشدت به این تصمیم داور اعتراض
کردند تا جاییکه سعودیاسپورت آن را
یک ظلم آشکار در حق نماینده این کشور
دانست.

گنجزاده؛ آخرین طالی ایران در توکیو

کری

محمدحسین کنعانیزادگان در تازهترین کری خود
با نمایش پیراهن جدید خود با شماره پنج کری جدیدی
را دنبال کرده است .او با اشاره به اینکه در این تیم
میتوانست شماره پیراهنهای  ١۰و  ۶را بر تن کند ،اما
شماره پنج را انتخاب کرده است.

مدير

با نظر مدیرعامل باشگاه ،فرهاد صداقت بهعنوان
مدیر تیم تراکتور انتخاب شد .جمشید نظمی طی
حکمی صداقت را بهعنوان مدیر تیم تراکتور منصوب
کرد .نظمی ،آذرنیا را یکی از سرمایههای این باشگاه
دانست و بر بهرهگیری از تجربیات وی تاکید کرد.

جدايی لئو
سرخیو بوسکتس در خصوص جدایی مسی نوشت:
«بابت آنچه برای باشگاه انجام دادی تشکر میکنم .تو
بهعنوان بهترین بازیکن تاریخ در حال ترک باشگاه
هستی.باعثشدیاینباشگاهبهاوجخودبرسدخیلی
دلمبرایتتنگخواهدشد».

دیـــدگاه

فینال حذفی؛ دیدار خط هافبکهاست
سیدمهدی سیدصالحی

کارشناس فوتبال

یکشنبه شب تیمهای فوتبال اسـتقالل و فوالد در فینال
جام حذفی مقابل هم به میدان مــی روند .شانس قهرمانی
هر  ۲تیم مساوی و به یک اندازه است .جام حذفی ،جام
شگفتیهاست و هیچچیز در آن قابل پیشبینی نیست .هم
استقالل و هم فوالد ،نتایج خوبی در لیگبرتر و جامحذفی
گرفتند و این میتواند نویدبخش دیداری مهیج برای بینندگان
باشد .در خط هافبک ،زور استقالل به فوالد می چربد؛ زیرا
هافبکهای استقالل میدانند در کجای زمین قرار بگیرند
و بازیسازی کنند .البته فوالد هم هافبکهای خالقی دارد
و نکونام میتواند روی آنها حساب ویژهای باز کند .هر تیمی
که بتواند قدر موقعیتهایش را بهتر بداند ،میتواند برنده این
دیدار حساس باشد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد .خطدفاع
استقالل نسبت به اولیل فصل ،بهتر شده است .از زمان ورود
مجیدی ،استقالل در فاز دفاع  8گلخورده و این نشان میدهد
که او روی خط دفاع تیمش به خوبی کار کرده و سخت گل
میخورد .در دیدار مقابل گلگهر ،خطدفاع آبیپوشان کمی
متزلزل بود و مدافعان تمرکز الزم را نداشتند .در مجموع
استقالل در خطدفاع ،روند مثبتی را در پیش گرفته است.
دیدار یکشنبهشب ،دیدار خطهافبکها و میانه میدان است.
اگر هافبکهای  ۲تیم بتوانند مهاجمان تیمشان را بهخوبی
تغذیه کنند ،برنده بازی خواهند شد.

فوتبــال داخلــی

تسنیم :سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان ابراز امیدواری
کرد ،نتیجه دیدار تیمش مقابل استقالل در فینال جامحذفی
در زمین مشخص شود .جواد نکونام در نشست خبری پیش از
دیدار فوالد خوزستان مقابل استقالل در فینال جامحذفی،
اظهارداشت :پیشاپیش روزخبرنگار را تبریک می گویم.
می دانیم با چه تیم پرمهره ای بازی داریم .استقالل تیم
قابلاحترامی است که بازیکنانی کلیدی دارد .این تیم خوب
فوتبال بازی میکند و به دروازه حریف نزدیک میشود .وقت
زیادی برای تمرین نداشتیم .بههرحال استقالل همیشه بزرگ
است و همیشه برای قهرمانی و سهمیه میجنگد .همین مساله
کار ما را سختتر میکند .وی در ادامه افزود :در هر بازی که
عملکرد خوبی داشتیم توانستیم هر تیمی را شکست دهیم و
خوشحالم از اینکه تیم ما توانسته است در فینال باشد .خیلی از
تیمها که برنامهریزی داشتند اینجا نیستند .این نشان میدهد
فوتبال فقط هزینه نیست و گاهی نیاز دارید همه متحد باشید
که فکر میکنم فوالد در این سه سال این کار را بهخوبی انجام
داده است .مدیریت باشگاه ،بازیکنان و هیاتمدیره خیلی خوب
کار کردند و باید در این بازی با نهایت تمرکز مقابل استقالل
قرار بگیریم تا بتوانیم پایان خوبی برای فصلمان داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان درباره داوری خاطرنشان
کرد :آقای حیدری داور باتجربهای است .درست است درباره
بازی قبلی استقالل صحبت هایی هنوز مطرح است ،ولی ما
به آنها بیتوجه هستیم و فقط به بازی فکر میکنیم .داور قطعا
برای بهترین قضاوت به زمین میآید و امیدوارم نتیجه بازی در
زمین مشخص شود.
ایسنا :سرمربی آلومینیوم اراک از سرپرست پیشین این تیم،
یکی از مجریان صداوسیما و چند صفحه مجازی در اینستاگرام
شکایت کرده است .علیرضا منصوریان ،سرمربی تیم فوتبال
آلومینیوم اراک علیه علی حاجی آبادی مجری صداوسیما،
شکایتی در نهادهای مختلف امنیتی و قضائی مطرح کرده
است .او معتقد است صحبتها و مطالب منتشرشده در برنامه
تلویزیونی مهندسی شده بود و به جایگاه وی خدشه وارد کرده
است .منصوریان همچنین از رضا فرهمند که سابقه سرپرستی
در تیم فوتبال آلومینیوم اراک را دارد بهدلیل واردکردن افترا و
تشویش اذهان عمومی شکایتی را در قوهقضائیه و نهاد امنیتی
مطرح کرده است .وی در پایان از برخی صفحات مجازی فعال
در استان مرکزی به جرم انتشار مطالب خالف واقع ،دروغ و
همچنین منحرفکردن افکارعمومی شکایتی را به پلیس فتا
داشته و خواستار برخورد با چنین صفحاتی شده است.

بیــن المــلل

رفتن کاپیتان بارسلــونا به پـــاریس ،منجــر به ماندن
ستاره پرتغالی یوونتوس در کنار بانویپیر خواهد شد .بهنظر
می رسد ماندن «کریس» را در یوونتوس در آخرین فصل
قراردادش با یوونتوس را قطعی دانست چرا که این راه انتقال
او به محتمل ترین و شاید تنها مقصدش بسته شده است .تا
پیش از این تنها باشگاهی که به نظر می رسید شانس و توان
خرید رونالدو از یوونتوس و پرداخت حقوق نجومی او را دارد،
پاریسنژرمن است اما با مطرح شدن بحث انتقال لیونل مسی
به  PSGپس از تمدیدنشدن قرارداد او با بارسلونا ،داستان فرق
کرده است .احتمال جدایی رونالدو با یوونتوس در تابستان
امسال به کمتر میزان خود رسیده است و مدعی شده است
که فدریکوکروبینی ،مدیراجرایی جدید باشگاه ،پاول ندود
نایبرئیس و ماسیمیلیانوآلگری سرمربی تیم همگی نشانههایی
از آمادگیشان برای ادامه همکاری با رونالدو برای یک فصل دیگر
را بروز دادهاند .پاریسنژرمن شاید تا پیش از این امکان داشت
برای خرید رونالدو (در صورت فروش
کیلیان امباپه به رئال مادرید) پیشنهاد
دهد اما با فراهم آمده فرصت جذب
مسی به عنوان بازیکن آزاد ،احتمال
اینکه این باشگاه به سراغ رونالدو برود -
رونالدویی که هنوز یکسال دیگر
با یوونتوس قرارداد دارد-
بسیارضعیف است .چندی
پیش رسانههای ایتالیایی
اعالم کردند که رونالدو به
مدیران باشگاه گفته که
خواهان جدایی است اما
برنده کفش طالی یورو
 ۲0۲0تمریناتش را در
یووه ازسرگرفته است و بهنظر
هم نمی رسد که از این تیم
جدا شود.

رئیسجمهورتاکید کرد:

طرح نهایی
مقابله با کرونا
هفتهآینده
در دستور کار

روزنامهصبحایران

شماره
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در عین حمایت از
تولید داخلی برای واردات
واکسن اقدام خواهیم کرد

سالچهارم

. .

سخــــن روز

یکشنبه

فضانوردی که باالخره به فضا پیوست

اخبــار امــروز را در حالی پیگیری میکنیــم که اصال به ما چه که اخبــار را پیگیری کنیم.
همهچیز خیلی خوب و عالی اســت و روزبهروز هم عالیتر و بهتر میشــود و اصال ما تازه داریم
متوجه میشویم که دائما یکسان نماند حال دوران ،دور برندار بزرگوار دقیقا و تحقیقا یعنی چه!
پس دلیلی ندارد که دیگر در اخبار سرک بکشیم و سردربیاوریم که چه بوده و چه خواهد شد و
از این قبیل صحبتهای بیفایده.
خالصه اخبار این چند وقت را اگر بخواهم برایتان بگویم که همه چیز به وفور در اختیار همه
هست و اصال وفور نعمتی ما را خفه کرده است و الهی شکر.کمافیالسابق لطفا فراموش نکنید که
همه بد و بیادب و زشت هستند و ما خیلی خیلی خوبیم و شاخیم و بسیار همه چیز تمام .اسپند
دود کنید چشم نخوریم لطفا!از ارزانی و ثبات و عدم تورم هم برایتاننگویم که بیداد میکند این
ارزانی! یعنی شما امروز یک جنس را میخریدید و فردا همان جنس را دیگر نمیتوانستید بخرید
چون در ســبد خرید حقوقتان جای نمیگرفت .ثبات هم که فقط ثبات حقوق کارمندی که از
دیرباز هیچوقت جوابگوی زندگی عادی یک فرد عادی نبوده و نیست و نخواهد بود.
خدا را بسیار شکر که واکسیناسیون سراسری با سرعتی بسیار باال انجام شده و درحال انجام
اســت و تمام این افرادی که االن به ویروس تپل کرونا مبتال شدهاند همهشان یا من هستم و یا
افرادی که توسط وزیر بهداشت سابق طی مراسم خاص تقدیم شدهاند.

علی عسکری
نماینده پیشین مشهد در مجلس

نگـــره

مسئولیترئیسجمهور
و اصول بر زمین مانده قانون اساسی

قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران که باالترین قانون اصلی کشــور اســت ،تمام آحاد ملت را مستحق
برخورداری از حقوق اساسی و مطالبات واقعی خود دانسته و دولت و حکومت را موظف کرده که در تامین حقوق
ملت اعم از مادی و معنوی کوشا باشد .فلسفه تاسیس حکومت و تشکیل دولت رضایتمندی مردم است و اگر قانون
درست اجرا شود و تحقق عینی پیدا کند ،رضایت مردم حاصل میشود .به همین جهت است که در اجرای قانون
اساسی و پاسخگو بودن مســئوالن ،رئیسجمهور مسئولیت مضاعف دارد .کافی است در این رابطه به اصول ۱۱۲
و ۱۱۳قانوناساســی بهدرستی نگریسته شــود .در اصل  ۱۱۳آمده است :پس از مقام معظم رهبری ،رئیسجمهور
عالیترین مقام رســمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساســی و ریاست قوه مجریه را بهجز در اموری که
مســتقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد .در اصل  ۱۱۲دارد :رئیسجمهور در مجلس شورای اسالمی در

محمدمهدی مظاهری

زاویـــه

استاد دانشگاه

اما و اگرهای خروج نظامی آمریکا از عراق
در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بهدست تروریستهای آمریکایی ،پارلمان عراق
در  ۵ژانویه  ۲0۲0با حضور بیش از  ۱70نماینده ،با تصویب مصوبه اخراج نظامیان بیگانه بر پایان نقش ائتالف آمریکایی
در این کشــور تأکید کرد .در پاســخ به این تصمیم نمایندگان ملت عراق« ،دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا
مدعی شــد که هر چند تعداد نیروهای ایاالت متحده در عراق به  ۵هزار نفر رســیده و همچنان در حال کاهش است،
اما حتی با وجود مصوبه پارلمان عراق نیز ،همه نیروهای آمریکا از عراق خارج نخواهند شد و علت آن نیز جلوگیری از
تحرکات احتمالی ایران در این کشور است .ترامپ اعالم کرده بود که آمریکا میلیاردها دالر در پایگاههای نظامی عراق
ســرمایهگذاری کرده و اگر عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی است باید خسارت آمریکا را پرداخت کند ،وگرنه با
تحریم مواجه خواهد شد .این تهدید برای عراقی که کنترل صادرات و واردات و درآمدهای نفتی اش تا حد زیادی در
دست کنسرسیومهای آمریکایی است ،جدی و خطرناک بود و بنابراین به مانعی برای پیگیری جدی این مصوبه تبدیل
شــد .بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت بایدن ،چندین دور مذاکرات راهبردی بین آمریکا و عراق برگزار شده
که در آنها مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق کوشیده است نوعی توازن در روابط خارجی عراق ایجاد کند که در آن
نه تهدیدی به واســطه حضور آمریکا در عراق متوجه ایران باشد و نه منافع و اهداف آمریکا آسیب ببیند .در چهارمین
جلســه این نشســتهای راهبردی که طی روزهای گذشته در واشنگتن انجام شــد ،دو طرف به این نتیجه رسیدند که
ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق را بازتعریف کنند .بر طبق سیاست جدید ،نیروهای نظامی آمریکایی همچنان در
عراق خواهند ماند ،اما این بار نه برای جنگ بلکه ماموریت مستشاری خواهند داشت و به نوعی آموزش نیروهای نظامی
عراق را بر عهده خواهند گرفت .تصمیم اخیر منافعی برای هر دو طرف آمریکایی و عراقی به دنبال دارد؛ از یکســو در
آمریکا دولت بایدن همانگونه که در افغانســتان هم نشــان داد ،هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به امنیت و ثبات
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول :حسین عبداللهی
زیر نظر شورای سردبیری
نشانی :خیابان قائم مقام فراهانی ،روبروی تهران کلینیک ،کوچه چهارم ،پالک  ،20طبقه 3
تلفن 88760176 :دورنگار 88540244 :آگهی ها88760277 :
چاپ :همشهری« »2تلفن66283242 :
توزیع تهران و شهرستان :نشر گستر امروز 61933333

شام می توانید
آثار کارتون و طنز خود را
به نشانی ایمیل ذیل
ارسال کنید.
arman.meli11@gm

اگرچه شورای امنیت
در ماجرای کشتی اسرائیلی با
مخالفتهای روسیه،
نتوانست قطعنامهای علیه ایران صادر
کند ،ولی از طرف دیگر
انگلیس ،آمریکا و اسرائیل بهدنبال
ایجاد یک اجماع بین
المللی علیه ایران هستند تا برای
خودشان توجیه پیدا کنند
که اگر ایران وارد مذاکره نشود،
تحریم ها را اضافه کنند و
شاید هم اسرائیل هم بخواهد
دست به اقدامات تالفیجویانه ...
همین صفحه

دوران

یادداشت 1

مجید ابهری

آسیبشناس

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

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

مرغ ۲۶هزار تومانی اینجوری میشود ۴۰هزار تومان!

دولت
علی تاجرنیا

یادداشت 2

رئیسی شرکت سهامی نشود

فعال سیاسی اصالحطلب

فارغ از جناح بندی
های سیاسی ،رئیس جمهوری که
قدرت را در دست می
گیرد ،باید دارای اختیارات کامل
اجرایی باشد و یک تیم
منسجم ،کارآمد و هماهنگ را برای
همکاری با خود انتخاب
کند .بهرغم اینکه آقایرئیسی در
یک انتخابات با مشارکت
اندک روی کار آمد و پشتوانه قوی
را به لحاظ
مردمی برای یک رئیسجمهور...
همینصفحه۲
صفحه

شوک شهردارشدن زاکانی

صفحه 8

تحوالتافغانستانگزارشمیکند:

جوی خون و
سیل آوارگان از غرب افغانستان
شهریارحیدریدرگفت
وگوبا«آرمانملی»:طالبان
توافقتهرانرانقضکردهاست

غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی

همانگونه که هریک از
فصول سال ویژگیهای اقلیمی خود را
از نظر حسی و نظری دارند،
دولتها نیز دارای خصوصیتهای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی بوده و درمسیر مدیریت
خود از ویژگیهای آنها
بهره میگیرند .اصلیترین خصیصه
مورد لزوم برای هر دولت در
راستای اجرای برنامههای خود،
موضع آن دولت در قبال مطالبهگری ...
همین صفحه

کرونایکقدم
تانقطهاوج

حفظ جان مردم اولویت دارد؛
برخی اظهارات نگرانکننده است
آرمان ملی :فرارسیدن ایام
محرم و مراسم عزاداری و تاکید
برخی مبنیبــر برگزاری
حضوری و پرشــکوه آن در حالی
است که شاهد یکی از سیاه
ترین دوران پیک کرونا در کشور
هستیم .البته
این نخستینبار نیست که میان..

انتـقام به وقت طالبان

علی بیگدلی

ail.com

ندا حائری

..

 16صفحه
قیمت 4000تومان

استاد دانشگاه
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خاطرات
یک فضانورد

یکشنبه
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«آرمانملی»آخرینوضعیت

مطالبه و پاسخگویی شروع شد
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1400 05 17

سرانجام برجام در دولت رئیسی؟

1400 05 17

صفح
روزنامهکارتونوطنز
هآرمانملی

صفحه2

روزنامهصبحایران

شماره

«آرمان
ملی»ازوضعیتوخیمدرمانی
و روند
صعودی کرونا گزارشمیکند:

رئیس خانه پرستاری:
واردات داروهای
ناکارآمد عدهای را ثروتمند کرد،
اما حقوق
پرستاران پرداخت نمیشود
آرمانملی :شاید بعد از
گذشت  ۱8ماه که از شیوع ویروس
کرونا در ایــران و جهان
میگذرد ،ذکر ایــن نکته که مردم
بهدلیل بیماری و مرگ در
بیمارســتانها و آرامســتانها
سرگردان هستند،
موضوعی تکراری و دارای یک پیام...

«آرمانملی»
گزارشمیکند:

افزایشنگرانیها
از
مراسمحضوری وبدونمجوز
ایاممحرم

در گفت وگو با «آرمان ملی»:

مجلس با محدود کردن اينترنت
دست رئيسی را میبندد

رئیسی پرونده استخوانهای
در گلو مانده را حل میکند
تمام کابینه
رئیسی رای اعتماد میگیرند
صفحه 6

صفحه3

صفحه 7

گزارش
«آرمان ملی» از موانع کم اثر بر سر
راه انتخاب شهردار تهران:

شهردار راحت به
بهشت نميرود!

وزارت کشور به دلیل عدم
تحصیالتمرتبطونداشتن
سابقهاجرایی،شهرداریزاکانی
راتاییدمیکند؟

آرمان ملــی :امــروز آخریــن روز
مسئولیت پیروز حناچی خواهد بود.
بنابر
گفته مهدی چمــران امروز نام
شهردار منتخب تهران اعالم میشود.
شهرداری که انتخابش با حاشیههای
بسیار
همراه شد .حاشیههایی که حتی
تا
خارج از شورای شهر نیز کشیده شده
است.
روز چهارشــنبه هفته گذشته
برخی خبرگزاریها اعالم کردند که از
میان
دو گزینه مازیارحسینی و علیرضا
زاکانی ،بیشتر رایها به سمت زاکانی
بوده
است؛ فردی بدون سابقه اجرایی و
تحصیالت مرتبط با شهرداری است که
همین امر زمینهساز ایجاد موانع قانونی
بر سر
راه شهردارشدن او میشود .اما ..
علی

کرونااعتمادعمومیرا
بهرسانههابازگرداند
علی

دولت

صفحه2

الریجانی :مُهرِ محرمانه نامه عدم احراز
صالحیت بنده را بردارید

چالشیکشورا
با  2برادر بر سر
صالحیت!

عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

رئیسی شرکت سهامی نشود

صفحه2

احمدی در گفت و گو با «آرمان ملی»:

سرانجام برجام در دولت رئیسی؟

صادقالریجانیاعتبارنامه
رئیسیراامضانکرد
صفحه3

دوران
حسن نجفی
مطالبه و پاسخگویی شروع شد
علی تاجرنیا
بخواهد بر سر میز مذاکره
فعال حوزه رسانه
امتیاز بیشتری از آمریکاییها بگیرد.
علی بیگدلی
بنابراین مساله برجام از یک
فعال سیاسی اصالحطلب
این روزها تایید و تکذیب های
طرف پیچیده شده و از طرف دیگر
فراوانی پیرامون شهردار شدن
استاد دانشگاه
آمدن آقای رئیسی ،مشکلی را
فارغ از جناح بندی
مجید ابهری
علیرضا زاکانی شنیده میشود و
در کوتاهمدت حل نمیکند ،برای
های سیاسی ،رئیس جمهوری که
در همین راستا صداهای متفاوتی
اینکه از جهت منابع داخلی
قدرت را در دست می
اگرچه شورای امنیت در
از شورای شهر تهران هم به
در تنگنا هستیم ،معیشت مردم با
گیرد ،باید دارای اختیارات کامل
ماجرای کشتی اسرائیلی با
آسیبشناس
گوش می رسد .در این خصوص یک
مشکل مواجه است .پس باید
اجرایی باشد و یک تیم
مخالفتهای روسیه ،نتوانست
فایل صوتی مربوط به جلسه
نوع نگاهمان را به برجام تغییر دهیم؛
منسجم ،کارآمد و هماهنگ را برای
قطعنامهای علیه ایران صادر کند،
شورای شهر تهران به دست خبرنگاران
همانگونه که هریک از فصول سال
سیاست خارجیمان را مورد
ولی از طرف دیگر انگلیس،
همکاری با خود انتخاب
ویژگی های اقلیمی خود را از نظر
رسیده که در آن ،چمران رئیس
بازبینی قرار دهیم ،نوع داوریمان
حسی
کند .بهرغم اینکه آقایرئیسی در
آمریکا و اسرائیل بهدنبال ایجاد یک
این شورا میگوید شب قبل بهدلیل
و نظری دارند ،دولتها نیز دارای
را نسبت به جهان تغییر دهیم.
اجماع بینالمللی علیه ایران
یک انتخابات با مشارکت
فشار برای انتخاب شهردار
خصوصیتهای سیاسی ،اجتماعی،
این بیاعتمادی نسبت به قواعد
اندک روی کار آمد و پشتوانه قوی
هستند تا برای خودشان توجیه پیدا
خوابش نبرده است .چمران در آن فایل
فرهنگی و اقتصادی بوده و درمسیر
بینالمللی مشکالتی را برای ما
را به لحاظ مردمی برای
کنند که اگر ایران وارد مذاکره
صوتی خطاب به نرجس
مدیریت خود از ویژگیهای آنها بهره
بهوجود آورده است .درواقع برجام
می
یک رئیسجمهور مقتدر را ندارد،
نشود ،تحریمها را اضافه کنند و
سلیمانی درباره انتخاب شهردار تهران،
گیرند .اصلیترین خصیصه مورد لزوم
جدید آمریکا با برجام ۲0۱۵
شاید هم اسرائیل هم
اما به لحاظ پشتوانه
برای هر دولت در راستای اجرای
که بدون اطالع از روشن بودن
تفاوت دارد ،چون عمر برجام ،۲0۱۵
بخواهد دست به اقدامات تالفیجویانه
برنامه
نهادهای مختلف حاکمیت در بهترین
میکروفن حرف می زند ،می گوید:
علیه سال  ۲0۲۳برای کنترل
های خود ،موضع آن دولت در قبال
وضعیت قرار دارد .آقای
ایران بزند که بحثی جداگانه
دیشب برای من از جنگ هم
مطالبهگری مردم و پاسخگو بودن
موشکی از بین میرود و بههمین دلیل
در
رئیسی باید به یاد داشته باشد که به
است و تابهحال هم این کار را انجام
بدتر بود ،عده ای را تهدید کردند.
قبال اقدامات انجام شده یا برجای
داده است .اما اینکه
طرف مقابل بهدنبال یک برجام
فکر یک دوره چهارساله
مانده از دولت قبل خواهد بود .در
نرجس سلیمانی :اگر رای گیری
جدید است .همانطور که آقای
برجام به کجا خواهد رسید ،چندان
باشد ،چون معموال روسایجمهور
به صورت شفاف انجام می شد،
اهمیتی بایدن هم در نخستین
بسیاری از کشورهای جهان (از اروپا تا
ندارد که چه کسی به
در سال چهارم ولو اگر
آسیا) دولتها بهطور صریح در قبال
بهتر بود .چمران :عدهای فشار
سخنرانیاش در کاخ سفید اعالم کرد که
ریاست جمهوری رسیده بلکه اهمیت
وظایف
یک چهره اصولگرا هم باشند حتی
میآورند .نرجس سلیمانی :برخی
خود جوابگوی سواالت و انتقادات
در آماده مذاکره بر سر برجام با
مثل مرحوم آقایان
این است که مجموعه نظام می
عمومی یا نمایندگان مردم بوده
دوستان از اول رایشان این نبود.
ایران هستیم منتها ممکن است قید
و
هاشمی ،احمدینژاد و روحانی بازهم در
خواهد همان نگاه سنتی را نسبت
به
چمران :یک عده را میترسانند،
همین امر موجب شده است سران
زمانی تا سال  ۲0۵0ادامه پیدا
دور دوم به چالش کشیده
برجام داشته باشد که تغییری به
اصال تهدیدشان
دولتها و وزرا بارها وادار به استعفا یا
کند .ما خواهان این هستیم که به
میشوند و حمایتهایی که در دور
کنارهگیری جمعی
کردند؛ همین حاال که رای مخفی هم
وجود نخواهد آمد و آمریکا برجام
شوند.
دادند،
هم
گذشته
به
بی
از
اول
آنها
از
شک
موضع
برگردیم
در
آنها
این
ولی
می
خود
شود
عقب
در
کشورها،
آمریکایی
دور
ها
نشینی
مردم مطالبهگری را بلد
گفتند اگر رای ندهید چنین می
طرح جدیدی برای برجام
بوده
دوم صورت نمیگیرد که این مساله
نخواهد کرد .ما باید برای یک
کنیم .عدهای اما بر این باورند که
و دولتها نحوه مطالبه آنها را به
دارند که قید زمانی را طوالنیتر
را در دوره آقای احمدی
برجام جدید تصمیم بگیریم و
شاید این فایل صوتی عمدی
خوبی میشناسند .هیچوقت ندیده
کنند .ازطرفی اختالف ما با آمریکا
نژاد هم دیدیم .لذا حق آقای رئیسی
و نشنیده
همانطور که هم سخنگوی وزارت
منتشر شده باشد که با حذف زاکانی
ایم که مثال گرانی گوشت را به
بر سر مذاکرات وین هم که به
است که برای یک دوره
خارجه و هم سخنگوی کاخ
گرمای هوا مرتبط بدانند ،یا با
بتوانند گزینه قالیباف را به کرسی
هیچ نتیجهای نرسید بر سر این بود
چهارساله افرادی را بهطور منسجم و
سفید گفته؛ ایران نباید فرصت برای
محدودسازی اینترنت ،مطالبه
شهرداری تهران بنشانند .عدهای
که آمریکا غیر از مساله برجام،
تجدیدنظر در برجام
همراه بچیند و مدیریت
هم میگویند خارجکردن
خشکسالی فراموش شود ،همانطور که در
جدید را طوالنیمدت کند .شرایط
انتظارات دیگری هم از دارد ،ازجمله
کند .بهنظر میرسد عنوان اینکه یک
شهرداری تهران از دسترس تیم قالیباف
رئیس
حساسی موضوع حقوق بشر و
این کشورها ،مطالبه اصلی مردم در
است و ایران
هم
بحث
میانه
با
جمهوری
خواسته
نمایش
موشکی.
های
فراجناحی
قدرتی
کاذب
که
از
است،
گم
نشده است.
کار حسابشدهای بوده که باعث
الزم
چندان ارزشمند نیست.
خودش نشان داده ،شاید
شوک عجیبی به یاوران قالیباف
میدانم بهعنوان یک وظیفه ملی از
مهم این است شخصی
تالشهای دولت یازدهم و دوازدهم
شده است .شهردارشدن زاکانی با
ادامه صفحه ۲
و دکتر
که به ریاست جمهوری برگزیده
مواضع دیروزش در جلسه با اساتید
روحانی تشکر کنم ،هرچند انباشت
می شود ،کارآمد باشد و
مشکالت آنچنان بوده که کاهش
قم که گفته است پیشنهاد وزارت
آنها
حتی اگر دولتش با کابینه کامال
رفاه و بهداشت را داشتم ،اما در
چندان بهنظر نمیرسید؛ ولی بههر
حزبی و جناحی هم
کارکردخانواده را حفظکنیم
صحبت با آقای رئیسی ایشان
حال دولتمردان تالش مقدور خود را
کرده
شکل بگیرد ،اما کارآمد و توانا باشد.
گفت به شهرداری برو من هم کمک
اند .از گرانیهای غیرقابلکنترل در
این بهتر است تا اینکه
افراد
میکنم ،تایید شد.
بگویند
دولت
عرصه گوشت و مرغ و مواد لبنی تا
ما
فراجناحی
که فرزندان در آن متولد شده،
خاکستر شدن  ۲۳0هکتار از مراتع جزیره
است اما ناکارآمد باشند.
رشد میکنند ،تربیت میشوند و
میانکاله ،دفن جوجههای یکروزه
و
سابقه این مساله در دو دولت آقایان
نبیاله عشقیثانی
صاحب عواطف و کماالت
رشد بیمهار قیمت مرغ تا کمبود
احمدینژاد و روحانی
انسانی میشوند ،عاشقی میآموزند
بسیاری از داروهای ضروری ،که به بهانه
یادداشت های آرمان ملی
قابل مشاهده است که هر دو عنوان
و انسان می شوند .در سال
تحریمها توجیه میشد .عدمجوابگویی
تحلیلگر مسائل سیاسی
میکردند فراجناحی
های اخیر با تغییرات تکنولوژیکی،
مدیران ارشد و وزرا در قبال حوادث
تلخ و
هستند و منتسب به جناحهای رسوم
سر مقاله:علیاصغر زرگر
چهاردهم
مدرنیسم ،پیداشدن و
جانکاهی مثل اتوبوس دانشجویان،
مردادماه در کشور ما بهعنوان روز
رشد دنیای مجازی و تاثیرگزاری آن
نیستند .احمدینژاد که خط سومی
بر
را
همه
خانواده
دنبال
و
قطار مسافربری ،اعتراضات آبان،
می
تکریم
کرد
و
توافق
آقای
هواپیمای
تحوالت
جهانی ،سبک و روش
اوکراینی و ...بیشتر داغ و رنج
بازنشستگان و روز حقوقبشر
روحانی هم بحث اعتدال
تشکیل و اداره خانواده هم دچار
مصیبتدیدگان را فزونی میبخشید.
اسالمی و کرامت انسانی نامگذاری
از اواخر
را مطرح کرد ،اما هیچکدام از آنها
نزدیک است؟
تغییر و دگرگونی شده است و
شده است .هر یک از این
سال  98و شیوع کرونا نیز آشفتگی
به کارآمدی دولت آقای
میرود که از ارزشها و کارکردهای
و بیبرنامگی سازمانهای ذیربط
عناوین شایسته ،بزرگداشتی فاخر
و
خاتمی نبودند که شفاف و صریح آن
صفحه2
و آن کاسته شود .جدیترین
پاسکاری تقصیرات فیمابین آنها،
نیازمند توصیف و تبیینی ویژه
را دولت اصالحات می
خطری که ساختار خانواده را تهدید
هیچکس پاسخگوی مرگ روزانه تا
است که در این یادداشت مختصر
سهیال جلودارزاده
دانیم و اتفاقا وزرای آن که کامال هم از
میکند ،باال رفتن سن ازدواج،
نمی گنجد؛ اما تکریم و
چهارصد نفر نبود و نیست که چرا :الف-
یک خط سیاسی بودند و
کاهش تعداد ازدواجها ،افزایش
در زمان مناسب مثل بسیاری از
بزرگداشت خانواده ضرورتی است
کارآمدترین دولت را تشکیل دادند.
خنثی کردن طرح «صیانت»
که زیاد تعداد طالق ها و ازهم
کشورهای دنیا به سبد کووکس نیازها
نیازمند توجه خاص است و
آقای رئیسی به شخصه
گسیختگی خانواده ها ،تغییر سبک
اعالم و پیشخرید نشد .ب -از نظر
غفلت از آن ناپسند و نابخردانه است
فرد دلسوزی است ولی متاسفانه
با طرحی دیگر؟
زیرا خانواده ارزش
زندگی های سنتی به مدرن
شخصیت جهانی ،چرا باید صدقه واکسن
سابقه اجرایی زیادی
مطالعه نشده و به حداقل رسیدن
واالیی است که نزد همه انسان ها در
از ژاپن برای ما ارسال شود که از
صفحه2
ندارد و باید بیش از اینکه دولت خود
همه تعداد فرزندان است .اگرچه
دولت و ملت ژاپن سپاسگزاریم .ج-
کشورهای جهان نهتنها جایگاه
را فراجناحی نشان دهد،
سید مهدی شریفی
هریک از این عوامل میتواند گوشهای
چگونه درتمام کشورهای پیشرفته یک
باالیی دارد؛ بلکه باالترین است.
یا دو
به دنبال دولت کارآمدی باشد.
از کانون خانواده را متزلزل کند
نوع واکسن تولید و عرضه شد ،اما در
خانواده در همه فرهنگ ها و
وجود چهرههای متعدد از
دغدغهای با
وآن را فروپاشد اما نکته مهم آنکه
کشور ما شش نوع واکسن تولید که
ادیان و مذاهب و اندیشه ها مورد
به
جریانات مختلف حتی بخشی از
به هم پیوستگی این عوامل
غیر از واکسن برکت که تولید آن به
احترام و توجه ویژه است.
نیروی دولت را برای انجام
تهدیدی جدی برای آینده جامعه
صورت محدود است ،مابقی در همان
شاید باید گفت خانواده قدیمیترین
نرگس سلیمانی!
کارهای جدی میگیرد .پس اگر
ساختاری است که
بشری به حساب میآید .اینها
مرحله رونمایی هستند؟ چ -در مورد
قرار باشد که شرکت
صفحه6
بشر ایجاد کرده و انسانها به آن
نکات مهمی هستند که کارشناسان
سیاستهای اجرایی قرنطینه ،چرا
بهطور
سهامی در دولت ایجاد شود ،احساس
نیازمند و امور خانواده و مصلحین
مدیون آن هستند .در
جدی و کاربردی این حرکت اجرا
محمدرضا محبوب فر
میشود که خیلی نمی
اجتماعی باید به آن بیندیشند .نامگذاری
و پیگیری نشد و میلیاردها تومان
حقیقت خانواده در راس همه تشکلها
پول و
توان به کارآمدی این دولت خشنود
و یک روز به نام روز خانواده و
ایجادکننده و تقویت
جریمه خودروها و مغازهها که به
بود .ولی در عین حال امید
مقصرتاخیرواکسیناسیون
ثبت آن در تقویمها به هیچوجه هدف
کننده هر اجتماع و جامعهای است.
خزانه دولت سرازیر میشد ،در کجا
میرود که آقای رئیسی بتواند با
خانواده اصلی کسانی که این نام
هزینه شد که دولت توان قرنطینه
بهمعنای زندگی مشترک
حمایتهای خوبی که از
و هزینه مردم؟
گذاری را انجام داده اند ،نبوده است؛
شهرها و حمایت از اقشار آسیبپذیر
دینی ،قانونی و اجتماعی زنوشوهر و
طرف تمامی نهادهای حاکمیتی
فرزندان در
جامعه را نداشت؟ بیشک در
صفحه 8
بلکه هدف حراست از تقدس،
دارد و شاید در چهل سال
زیریک سقف است؛ افرادی که بهلحاظ
حفظ جایگاه و حریم خانواده و
نکته وجود دارد که اگر این پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی این
گذشته این همه همراهی از طرف
خصوصیات ،ترویج کارکردهای آن به
مورد در نامه
چشمانداز ،اهداف مشترک و
نهادهای حاکمیت با یک
خصوص ویژگی انسانسازی آن بوده
نگاری و تشریفات دیوانساالرانه
امید به آینده بیشترین نزدیکی به
خالصه و
کاندیدا کم سابقه باشد ،بتواند
یکدیگر را دارند.
است که نیازمند داشتن طرح و
اجرا شود ،هیچ امیدی به حصول
گفتوگوهای آرمان ملی
عملکرد موثر و مفیدی
خانواده سازنده ،ایجادکننده و پشتیبان
برنامه منسجم است که کمتر به
نتیجه مطلوب نباید داشت؛ بلکه
داشته باشد .بدون شک آقای رئیسی
همیشگی چشم میخورد .این
اینگونه نظارتها باید توسط
در
اعضا خود است.
وظیفه
طول
ماموران
دلبستگی
برنامه
امین،
مطبوعات،
های
انسان
ها
صادق
رسانه
به
و
اجرایی
عبداله کوثری :
ملی،
خود
با
مخلص
خانواده
و
زندگی
صاحبان قلم،
انجام شود تا
بتوان
تندروهایی از همین جریان
با یکدیگر بسیار
مشترک کارشناسان امور خانواده و
به پیشبرد اهداف و سیاستها امید
اصولگرا برخورد خواهد
آسیبهای اجتماعی ،جامعهشناسان
داشت .در این میان دولت آینده در
خاورمیانه از جنگ ،عشق
برای اعضایش تاثیرگذاربوده و برای همیشه ارزش های آن
کرد .بهخاطر اینکه رئیسجمهور در
این دو محور باید خلوص و صداقت را
پایدار
و خبرگان و اندیشمندان حوزه
عین اینکه انتظاراتی از
است و بهآسانی ازهم نمیگسلد.
خانواده است که با مالحظه آمارها
مبنای کار قرار داده و در قبال «توصیه»
وتنهاییمیگوید
و
وی میرود ،اما متاسفانه از آنجا که
همچنین و تحلیل دادهها و بررسی
«رانت» واکسینه باشند .در مورد
اختیاراتش متناسب با
صفحه 11
خانواده برای حفظ جهان آینده انسان
تحوالت اجتماعی بهموقع زنگ خطر را
مدیران یاد شده و اینکه آیا اساسا امیدی
به
انتظاراتی که از وی میرود نیست،
سازی میکند .خانواده برای
یافتن اینگونه افراد موجود است ،باید
همین امر برای
بهوجودآورنده ،تربیتکننده،
سیاستگذاران ،نمایندگان مجلس،
آقای
آموزش
سیدمهدی
رئیسی
متولیان
دهنده
هم
و
سالمت
سیدصالحی:
پیش
و
هدایت
گر
حفظ
خواهد
به مدیران دهه اول انقالب اسالمی
آمد.
فرزندان
اشاره
مگر اینکه
خانواده به صدا درآورند تا
کرد .صداقت ،پاکدستی ،تالش،
خود است .خانواده مکان
طی این دوره شاهد
فینالحذفی؛
آنان برای تشکیل بهنگام ،انسجام،
ایمان ،توکل و بردباری مدارج اولیه
و
مقدسی است که اعضایش هیچوقت آن
تغییرات دیگری باشیم .این حلواحلوا
همبستگی و پایداری خانواده
اصلی این مدیران بود و هست .کافی
را فراموش نمیکنند و به ارزش
کردنهایی که اصولگریان
وکاهش عوامل ازهمگسیختگی
است جنابآقای رئیسی گفتههای
های آن میبالند و برای حفظ آن
از آقای رئیسی میکنند ،بیشتر از
دیدار خط هافبکهاست
خویش در جلسه تحلیف را به عنوان
خانوادهها وآسیبهای اجتماعی
فداکاری میکنند .در کشور ما
صفحه15
نیمی از دولت آقای رئیسی
طرح و نقشه راهبردی ارائه دهند.
برنامه اجرایی و سیاست راهبردی
وقتی میخواهند از کسی تعریف
مورد
دوام نخواهد آورد و باالخره برخی
با امید به آنکه این روزها که د
توجه و عمل قرار دهند .در این میان
کنند ،میگویند؛ فالنی آدم
از این تعارضات علنی خواهد شد.
ولت جدید در حال شکلگیری و
مردم شریف ما بهمحض مشاهده
خانوادهداری است یا میگویند فالنی
گام
سر سفره پدر و
ارائه طرح و برنامه جدید برای
های اولیه از سوی رئیس جمهور
مادرش بزرگ شده است .خانواده
اداره کشور است ،برای حفظ کیان
جدید با تمام امکانات به حمایت و
همانجایی است خانواده نیز طرح و
پشتیبانی ایشان خواهند پرداخت و این
برنامهای شایسته ملت عزیز ارائه دهد.
تنها راه برای ترمیم اعتماد عمومی
میان دولت و ملت است.

مهدی عزیزی

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفته قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید بیشتر از  ۲۶تا  ۲۷هزار تومان
باشد و فروش مرغ با قیمتهای  ۴۰هزارتومان و یا چند نرخی شدن آن در بازار سودجویی است.

آخرآرمانملی

خالصه که دوران تاریکی به ســرآمده و انشاءا ...که روزهای بهتری در راه است و به هرحال
آدمیزاد به امید زنده است به خصوص اگر در خاورمیانه به تولید رسیده باشد.
از اخبــار زمینی کــه بگذریم در این دوره دیدیم که چطور اســتقامت و کنجکاوی در مریخ
درحال اکتشــاف هســتند و احتمال اینکه چند سال پیش یعنی همین پنج ،شش میلیون سال
قبل ،در مریخ آب و هوا خیلی خوب بوده و سیارهی سرخ کامال قابل سکونت بوده و به به وجود
داشــته و تا چند وقت دیگر که پروژه سفر انسان به مریخ به سرانجام میرسد ،تکلیف این قضیه
هم روشــن خواهد شد.از طرف دیگر تا یکی ،دو سال دیگر پروژهی سفر مجدد انسان به ماه هم
به نتیجههای خوبی خواهد رســید و شاید تا آنموقع بنده بتوانم ازماه مستقیمتر اخبار را برایتان
مخابره کنم و حتی پشت تاریک ماه را هم برایتان شفاف خواهم کرد.
خالصه که دوســتان تا اطالع ثانوی کرکره این ستون پایین خواهد بود چرا که هر روز اخبار
بهتری نسبت به دیروز به دستمان میرسد و ما هم که کال سیاهنما و سیاهگرد ،اصال دلیلی ندارد
که بخواهیم اخبار را برای شما عزیزان همراه و همراهان عزیز مخابره کنیم.
دوســتان اگر بار گران بودیم رفتیم (البته فعال) و اگر روزی روزگاری آســمان شهرتان آنقدر
آبی و شــفاف بود که توانســتید به آن نگاهی بیاندازید و یک جســم شفاف چشمکزن دیدید
فحش ندهید! مجبورم در فضا قوانین راهنمایی را رعایت کنم و با هرتغییر مســیر راهنما بزنم.
پس بارعایت ادب یادی از فضانوردی ســرگردان در کیهان بیکران بکنید .شاید جایی دیگر ،بار
دیگــر ،اخباری بهتر و دلانگیزتر را خدمتتان مخابره کردم .پس تا آن روز لطفا مراقب خودتان،
خوبیهایتان و از همهمهمتر سالمتیتان باشید.
فعال خدانگهدار تا صبح بهاری فرداها.
جلســهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود ،سوگند یاد میکند که پاسدار
مذهب رســمی کشور ،نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی باشد .براساس آنچه یادآوری شد ،سوال این است،
مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی بودن رئیسجمهور به چه معنا است ،این مطلب در مقام حرف
اســت یا در عمل باید همگان شاهد تحقق آن باشند .روشن است که اگر اصلی از اصول قانون اساسی به هر دلیل
معطل بماند ،نقض شود یا ناقص اجرا شود ،مسئولیت در درجه اول متوجه رئیسجمهور است .نکته جالب توجه در
این خصوص این است که در مواد  ۱۳الی  ۱۶قانون حدود ،وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور مصوب
 ۱۳۶۵این مطلب به خوبی بیان شده است که رئیسجمهور از طریق نظارت ،کسب اطالع ،بازرسی ،پیگیری و اخذ
توضیح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذکر و اخطار به قوای سهگانه و بهویژه گزارش سالیانه موارد عدم اجرا
و نقض قانون اساسی به مجلس ،الزم است انجام وظیفه کند .گزارشی که در سالهای گذشته شاهد قرائت آن در
مجلس بودیم و امروزه مورد غفلت قرار گرفته است .در هر حال کار رئیسجمهور سخنرانی و نظریهپردازی نیست؛
بلکه اجرا و عمل به قانون اساســی و پاســداری از آن اســت .انتظاری که امروزه باتوجه به اصول بر زمین مانده از
قانون اساسی ،از رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی داریم ،این است که مسئولیت خطیر و سرنوشتساز
یادشــده را در اولویت قرار داده و در نهاد ریاستجمهوری از حقوقدانهای کاردان و کارآمد در این رابطه استفاده
کنند .اگر حقوق اساسی ملت مورد اهتمام قرار گرفته و در اجرا ،زمینه پاسداری و تحقق اصول قانون اساسی بیش
از گذشته فراهم شود ،بهطور طبیعی رضایتمندی مردم و نخبگان از دولت و حکومت بیشتر خواهد شد.
کشورهایی که زمانی با حمله نظامی و اشغالگری آرامش و امنیت را در آنها مختل کرده اند ،ندارد .رئیس جمهور جدید
امریکا نیز همچون سلف خود ،نگاهی منفعت جویانه به غرب آسیا دارد و حال که دیگر شیر چندانی برای دوشیدن در
منطقه بحران زده غرب اسیا نمی بیند ،معتقد است کشورها و ملتهای این منطقه خود باید سرنوشت و نوع حکومتشان
را انتخاب کنند! بایدن می کوشــد با سبک کردن مســئولیتها و هزینه های آمریکا در منطقه پر آشوب غرب آسیا ،بر
اساس سند استراتژی امنیت ملی جدید این کشور ،اولویت را به رقابت با چین و روسیه بدهد و حضور آمریکا در مناطق
اســتراتژیکی همچون افغانستان و عراق را در سطح حداقل الزم برای پیگیری منافع کشورش قرار دهد .از سوی دیگر
دولت عراق نیز نگران از رویارویی منافع و اهداف آمریکا و ایران در عراق و صدمه این امر به منافع و امنیت کشورش ،در
تالش است تا حضور نظامی و تحریک آمیز آمریکا از کشورش را حذف کند و تنها بخش آموزشی و اقتصادی آن را نگاه
دارد .واقعیت این است که در مقطع کنونی هر چند مقامات عراق خواهان مناسبات دوستانه با جمهوری اسالمی ایران
هستند و بارها تأکید کرده اند که اجازه نمی دهند خاک عراق به محلی برای تهدید امنیت ایران تبدیل شود ،اما در عین
حال در عرصه داخلی با مشکالت متعدد امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ساختاری و اعتراضات گاه و بیگاه مردمی مواجه
هســتند و خود را نیازمند کمکها و ســرمایه گذاری های خارجی برای مقابله با این چالشها می بینند و از این رو به
دنبال تداوم مناسبات نظامی  -امنیتی و تجاری گسترده با آمریکا نیز هستند؛ کمااینکه در مقطع زمانی،۱۳99-۱۳98
عراق قراردادهایی با پنج شرکت عمده نفت و گاز و برق آمریکایی به ارزش بیش از هشت میلیارد دالر امضا کرده و در
نیمه اول سال  ۲ .۲ ،۲0۲0میلیارد دالر صادرات و  ۳8۵میلیون دالر واردات از آمریکا داشته است .از این رو می توان
گفت هر چند توافق اخیر عراق و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور خبر خوبی است و نوید بخش
کاهش حضور نظامی آمریکا در حوزه همسایگی ایران است ،اما این امر قطعا به معنای کمرنگ شدن نفوذ و دخالتهای
آمریکا در منطقه نیست .با تداوم حضور مستشاری آمریکا در عراق ،نفوذ اطالعاتی -امنیتی این کشور در کنار رخنه آن
در سیستم حقوقی و اقتصادی عراق همچنان تداوم خواهد داشت و این امر می تواند در ابعاد مختلف سطوح همکاری
ایران و عراق و امنیت و ثبات جمهوری اســالمی ایران را تهدید کند .البته این تنها حضور آمریکا نیســت که تهدیدی
برای ایران محســوب می شــود ،بلکه رویکرد دولتها و ملتهای همسایه به این حضور و اینکه چه نگاه و انتظاراتی از
آمریکا دارند نیز نکته ای بسیار مهم و اساسی است .از این رو الزم است ایران درکنار رایزنی برای خروج نیروهای نظامی
آمریکا از کشــورهای همسایه ،با بهره گیری از قدرت نرم برای تغییر نگرش دولتها و ملتهای منطقه نیز تالش کند
و آنها را از احساس وابستگی و نیاز به قدرتهای بیگانه رهانده و به سمت همکاریهای امنیتی منطقهای سوق دهد.

منبع :خبرآنالین

کارتون فرنگی

پیشنهاد ویژه پاریسیها به مسی | منبع :سایت گل

غیـــرمحرمانـــه
حاشیه اهتزاز یک پرچم در تحلیف

آبیاری زمین کشـاورزی خود متوجـه دو گونی پنهـان در زیر
درختهـا شـده کـه درون آنهـا سـالح وجـود دارد ،مامـوران
به محل اعـزام شـدند .بـا بررسـی داخـل گونیهـا ۳0 ،قبضه
سـالح جنگـی کمری کشـف و بـرای بررسـی بیشـتر بـه مقر
پلیس داللت داده شـد .سـردار سـرتیپ دوم مسـعود خرمنیا
افـزود :ماموران اطالعـات و امنیـت عمومی این اسـتان تالش
برای دسـتگیری متهم یا متهمان در دسـتور کار قـرار دادهاند.

زمانـی کـه مراسـم تحلیـف در حـال اجـرا بـود تصویـری
تامل برانگیـز از مراسـم تحلیـف حجت االسـالم رئیسـی
منتشـر شـد .همزمـان بـا حضـور نیچـروان بارزانـی ،رئیـس
اقلیـم کردسـتان عـراق در تهـران بـرای شـرکت در مراسـم
تحلیـف ابراهیـم رئیسـی از پرچم ایـن اقلیـم برای اسـتقبال
اسـتفاده شـده بود که در عراق حواشـی بسـیاری ایجـاد کرد.
کنایه مجری تلویزیون به قالیباف
حاشـیههای ایـن رویـداد بـا دامـنزدن رسـانههای اقلیـم
المیـرا شـریفیمقدم ،مجـری شـبکه خبـر از برخی سـخنان
کردسـتان بـر حواشـی ایـن ماجـرا افـزود.
قالیبـاف ،رئیـس مجلـس در مراسـم تحلیـف سـیدابراهیم
تکذیب خبر اهدای ملک به روسایجمهور
رئیسـی انتقاد کـرد .روز پنجشـنبه  ۱4مرداد  ۱400مراسـم
رئیـس مرکـز ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری تهران تحلیـف ریاسـتجمهوری جدیـد ایـران در مجلـس شـورای
انتشـار اخبـاری مبنیبـر واگـذاری ملک بـه روسـایجمهور اسـالمی با حضور مقامـات کشـورهای مختلف جهـان برگزار
اسـبق توسـط شـهرداری تهران را تکذیب کرد .غالمحسـین شـد .المیرا شـریفیمقدم در توئیتر خود درخصوص سـخنان
محمـدی در واکنـش بـه انتشـار اخبـاری مبنیبـر واگـذاری اخیـر رئیس مجلس شـورای اسـالمی ،نوشـت :سـخن گفتن
ملـک به روسـایجمهور اسـبق توسـط شـهرداری تهـران در از مشـکالت معیشـتی مردم مقابل مهمانان خارجی قشـنگ
پیامـی توئیتـری نوشـت« :اخبـاری مبنیبـر اهـدای ملک از نیسـت.
سـوی شـهرداری تهران به شـخصیتهای محترمـی از جمله
احمدینژاد دعوت نشده بود
روسـایجمهور اسـبق توسـط افرادی در حال نشـر اسـت که
یک منبـع آگاه با اشـاره موضوع حضـور محمـود احمدینژاد
به کلـی تکذیـب میشـود».
در مراسـم تنفیـذ و تحلیـف سـیدابراهیم رئیسـی گفـت:
کشف  ۳۰قبضه سالح جنگی
احمدینـژاد برای شـرکت در مراسـم تنفیـذ و تحلیف دعوت
فرمانـده انتظامـی آذربایجانغربـی گفـت :در پـی تمـاس نشـده بـود .محمـود احمدینـژاد از جملـه غایبـان مراسـم
فـردی در یکـی از روسـتاهای ارومیـه مبنیبـر اینکـه حیـن تنفیذ سـیدابراهیم رئیسـی بـود .همچنین صـادق الریجانی،

علـی الریجانـی ،محمدیگلپایگانـی ،سیدحسـن خمینـی،
سـعید جلیلی و علی شـمخانی از دیگر غایبان مراسـم تحلیف
بودهانـد کـه واکنشهـای مختلفـی در شـبکههای اجتماعی پــدر لیونــل مســی بــه انتقــاد از رئیــس باشــگاه بارســلونا
به همـراه داشـت.
پرداختــه و او را مقصــر جدایــی پســرش دانســته اســت .برنامه
الچرینگیتــو اســپانیا اعــالم کــرده پــدر مســی الپورتــا را مقصر
بازگشت محمد بنا به ایران
ایــن جدایــی میدانــد تــا جایــی کــه اینگونــه بــه رئیــس
تیـم ملـی کشـتی فرنگـی همـراه بـا وزنهبـرداران به کشـور بارســلونا طعنــه زد :تــو از نــام مســی اســتفاده کــردی تــا بــار
بازگشـتند .ایـن در حالی بـود که تیـم دو نفـره وزنهبـرداری دیگــر رئیــس باشــگاه شــوی .مســی بــه احتمــال خیلــی زیــاد
بـا علـی داودی در دسـته فوقسـنگین مـدال نقـره المپیک راهــی پاریســنژرمن خواهــد شــد تــا بــار دیگــر در کنــار
گرفتـه بـود و تیـم پنـج نفـره کشـتی فرنگـی بـا محمدرضـا نیمــار بــه میــدان رود.
گرایـی و محمدهـادی سـاروی بـه دو مـدال طـال و برنـز
مسـابقات رسـید .جالـب اینجاسـت کـه تولـد  ۶4سـالگی نظر یک مراجع تقلید درباره فضای مجازی
محمـد بنـا هـم بـوده کـه او از سـومین المپیـک دوران آیــتا ...عبــدا ...جــوادی آملــی از مراجــع تقلیــد در شــبکه
مربیگـریاش ،بـا دو مدال به کشـور بازگشـت تا تولـد خود را اجتماعــی توئیتــر آورده اســت :اگــر واقعــا مــا آدم درســتی
در خانـه جشـن بگیـرد.
باشــیم ،ترســی نداریــم کــه فضــای مجــازی چــه چیــزی را
میخواهــد منتشــر کنــد .اگــر کســی چیزهــای دروغــی را
ادامه آزادی بازداشتیهای اخیر
منتشــر کــرد ،محاکمــه بشــود امــا ما اگــر بــا طهــارت زندگی
رئیـس کل دادگسـتری خوزسـتان گفـت :نسـبت بـه آزادی کنیــم ،از دنیــای مجــازی باکــی نیســت .دربــاره فضــای
افـراد بازداشـتی در ناآرامیهـای اخیر ،کـه فاقـد انگیزههای مجــازی اگــر واقعــاً مــا آدمهــای صالحــی باشــیم ترســی
معاندانـه بـا کشـور و نظـام هسـتند ،اقدامـات الزم انجـام و نداشــته باشــیم کــه دیگــری بگویــد ایــن چــه چیــزی را مــی
تعـدادی آزاد شـدهاند و ایـن روند ادامـه دارد .حجتاالسـالم خواهنــد منتشــر کنــد؟
صـادق مـرادی بـا تاکیـد بـر تسـری اسـتفاده از سـامانههای
ورود میوههای ممنوعه به کشور
الکترونیک و هوشـمند افزود :بایـد در حوزه مالقـات مواردی
ماننـد مالقـات مردم بـا مراجـع قضایـی و زندانـی بـا خانواده آمارهــای گمــرک از افزایــش واردات عجیــب برخــی
مـورد توجـه و اهتمـام قـرار گیرد.
از اقــالم غیــر ضــروری بــه ارزش  4میلیــارد دالر خبــر

طعنه پدر مسی به رئیس بارسا

میدهــد.در ســال  90وزارت جهــاد کشــاورزی واردات
هــر نــوع میــوه گرمســیری بــه جــز انبــه ،نارگیــل ،مــوز
و آنانــاس را ممنــوع کــرد و بــه گمــرک مجــوز ترخیــص
آنهــا را نــداد ،امــا بــا وجــود ایــن ممنوعیتهــا در ســال
 99بیــش از  ۱۲میلیــون و  ۵00هــزار دالر صــرف واردات
میوههــای گرمســیری از جملــه پشــن فــروت و لیچــی
شــده اســت!

کرونا بهانه شده است

سـید احمد علمالهدی نماینـده ولیفقیه در خراسـان رضوی
در دیـدار با اعضای سـتاد برگزاری مراسـم عـزاداری محرم ،با
بیان اینکـه اثرگـذاری کربال و عاشـورا هم در مسـائل تثبیت
نظام اسـالمی و هـم در مقابل اسـتکبار مسـاله مهمی اسـت،
اظهار کرد :کرونا بهانهای شـده اسـت تا بسـیاری از ضد دینان
علیـه محرم و عاشـورا تبلیـغ کنند.

سه فرمان پیشنهادی جلیلی

یــک کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا انتشــار
یــک توئیــت «ســه فرمــان پیشــنهادی بــه رئیــس جمهور
در روز اول دولــت ســیزدهم» را مطــرح کرد .ســعید جلیلی
نوشــت« :ســه فرمــان پیشــنهادی بــه رئیــس جمهــور در
روز اول دولــت ســیزدهم؛ -۱انتشــار عمومــی اطالعــات
مدیــران و اعضــای هیــأت مدیــره شــرکتهای دولتــی-۲
اجــرای طــرح ســفر -۳الکترونیکــی کــردن پروندههــای
ســالمت».

