
تاملی بر مواضع تازه امارات

در زمانی که شاهد ایجاد رابطه و توسعه سریع آن بین امارات عربی 
متحده و اسرائیل هستیم و ایران نیز معترض این روابط است، همزمان 
تحرکاتی از سوی امارات دیده می شود که روابط خود را با ایران بهبود 
بخشد. به ویژه آنکه این تحرکات در زمانی بیشتر دیده می شود که در چند 
ماه اخیر دولتی در ایران مستقر شده که از انسجام داخلی بیشتری برخوردار 
بوده و در سیاست خارجی خود رویکردی نسبتا متفاوت دارد. سیاستی که 
از ابتدا بر همکاری بیشتر با همسایگان تاکید کرده است. بنابراین از یکسو 
رابطه نزدیک امارات با اسرائیل که تا حد مانورهای نظامی نیز کشیده شده 
است به عنوان مشکلی جدی برای جمهوری اسالمی به ویژه از نظر امنیتی 
مطرح است و از سوی دیگر راهبرد نزدیکی به همسایگان در دولت جدید 
ایران نیز در برخورد با این سیاست نزدیکی به اسرائیل موانعی ایجاد کرده 
است. دو کشور ایران و امارات  در حال مدیریت این تضاد در سیاست خارجی 
خود هستند تا از میزان تنش های احتمالی در حوزه خلیج فارس کاسته 
شود. گفته می شود در مذاکراتی که بین طرف های ایرانی و اماراتی صورت 
گرفته است، طرف اماراتی بر این امر تاکید داشته که به هیچ وجهی اجازه 
نخواهد داد از داخل خاک آن کشور تهدیدی علیه ایران صورت پذیرد که به 
احتمال قوی سفر آتی مشاور امنیت ملی امارات به ایران نیز در همین رابطه 
و گفت وگوهای بیشتری در این زمینه است که صورت خواهد گرفت. سفر 
وزیر خارجه امارات به دمشق را هم می توان در همین راستا ارزیابی کرد. 
هرچند که تعدادی از کشورهای عربی و از جمله کشورهای حوزه خلیج 
فارس با دمشق در ارتباط بوده و هستند ولی حرکت علنی امارات که اتفاقا 
مورد انتقاد قطر نیز قرار گرفت حرکتی جسورانه بود که بقیه برای علنی 
کردن آن احتیاط می کردند. یکی به دلیل افکار عمومی جهان اهل سنت 
که به خاطر تبلیغات گسترده دولت ها علیه بشار اسد و کشتار اهل سنت 
احتیاط را پیشه کرده بودند و دیگری تاکید آن ها به اسد مبنی بر کاهش 
نفوذ ایران و حزب ا... در سوریه که به عنوان شرط در مذاکرات غیر علنی 
همیشه مطرح می شد. اقدام امارات در نزدیکی به دمشق و توافق برای اجرای 
پروژه های اساسی نشان از این دارد که ابوظبی دیگر عالقه مند نیست که 
بر این موضوع تاکید کند و از سویی نیز چراغ سبزی است به ایران مبنی 
بر اینکه آماده روابط نزدیک تر و بدون پیش شرط است. همچنین خروج 
ناگهانی امارات از بندر الحدیده یمن و حتی بدون هماهنگی با سازمان ملل 
متحد که دسترسی آسان تری را برای حوثی ها به دریا فراهم می کند، خود 
نشان از این دارد که امارات به دنبال کاهش خطر احتمالی ناشی از روابط 
نزدیک با اسرائیل و ایجاد نوعی تعادل در روابط است. اخیرا از سوی بعضی 
از مسئوالن اعالم شده که حدود ۵/۳ میلیارد دالر ارز وارد کشور شده که 
منبع آن را اعالم نکرده اند. با توجه به اینکه بعید به نظر می رسد این مقدار 
دالر از منابع موجود در کره، ژاپن، عراق یا چین باشد؛ این احتمال نیز وجود 
دارد که این مبالغ از حوزه خلیج فارس و شاید هم امارات تامین شده باشد 
که البته باید منتطر خبرهای بعدی بود. این نکته را هم نباید فراموش کرد 
که از یکسو امارات در شروع یک رقابت با قطر قرار دارد که با توجه به وسعت 
و جمعیت کمتر نقش موثری را در سیاست منطقه ای به خود اختصاص 
داده و از سوی دیگر با توجه به باال رفتن توان اقتصادی امارات، دیگر این 
کشور نمی خواهد اجراکننده سیاست های تحمیل شده عربستان در منطقه 
باشد. به ویژه آن که دیگر در عربستان چهره کاریزمایی در قدرت نیست 
که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این مالحظه را مد نظر قرار دهند. 
بنابراین به رغم فعال شدن ظاهری شورای همکاری خلیج فارس، در آینده 
باید شاهد سیاست های مستقل تری از سوی امارات، قطر، عمان و شاید 

هم کویت باشیم.

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست و برای 
هدایت درست و مدیریت اساسی بنیادی، نیازمند 
مجموعه ای از علوم است که قطعا یک فرد را توانایی 
کسب همه آنها نیست؛ باید کسی بر کرسی هدایت این 
وزارتخانه بنشیند که توانایی برمدیریت تعامالت علمی 
را داشته و کاربست اندیشمندان و خردورزان موجود در 
آموزش و پرورش و حتی در سطح ملی و بین المللی را 
به خوبی بشناسد. گزینه پیشنهادی سوم برای تصدی 
وزارتخانه آموزش و پرورش دردولت سیزدهم، جناب 
یوسف نوری، شاید نسبت به دو گزینه قبلی نزدیک تر 
به ساختار و آشنا به آموزش و پرورش باشد، آن هم به 
لحاظ تجارب اندوخته شده و مهارتی که در طی سالیان 
گذشته کسب نموده، اما مدرک تحصیلی مرتبط یا 
غیرمرتبط می تواند چالشی اساسی در رای اعتماد وی 
باشد. اما نگارنده باور دارد نه تنها در ایران، بلکه در اکثر 
کشورهای جهان سومی، مدرک تحصیلی نمی تواند 
مالک سواد و دانش فرد قرار بگیرد، چون دانشگاه های 
ما به خصوص در چند دهه اخیر نتوانسته اند نگرش 
آدمی را در مدیریت علوم کسب شده، دگرگون سازند. 
این خودجوشی در وجود آدمی است که دانش الزم را 
برای رشد، تعالی و پیشرفت کسب می کند و تجارب 
اندوخته شده به واسطه قرار گرفتن در موقعیت ها و 
مسئولیت ها می تواند فرد را به عنوان یک مدیر مدبر در 
مصدر کار قرار دهد. آقای یوسف نوری از نظر مدرک 
تحصیلی، اگر چه مرتبط با آموزش و پرورش نیست 
ولی توانایی های علمی او، می تواند تا حد قابل قبولی 

در مدیریت کالن مهمترین نهاد کشور، موثر واقع 
شود چون از دانش الزم برای وزارت و هدایت این نهاد 
انسان ساز برخوردار است. همان گونه که پیش تر نیز 
به آن اشاره نمودم، مدیریت بر تعامالت دانشمندان، 
یعنی جمع آوری اندیشمندان صاحب ِخرد و متفکران 
نظریه پرداز در سطح کالن به عنوان مشاوران امین، 
می تواند اثرات موثری در ارائه طرح ها، مدیریت این 
نهادی بنیانی در جامعه را داشته باشند. خوشبختانه 
جناب آقای نوری این توانایی را دارد که از فرهیختگان 
و دانشمندان وزارت آموزش و پرورش، بهره مندی 
الزم را برای مدیریت این وزاتخانه مهم به کار بگیرد و 
از توانایی و تجارب بین المللی نیز برای هدایت این نهاد 
انسان ساز بهره ببرد. آنچه حائز اهمیت است، آشنایی با 
مهارت های تغییر و تحول است و فردی که رقص تحول 
و تغییر را به خوبی می شناسد و جرات »تغییر« دارد، 
بی شک می تواند به زیباترین شکل ممکن به تغییرات 
اساسی و بنیانی که این نهاد انسان ساز بدان نیازمند 
است، دست پیدا کند. به عنوان مثال به جای بهره گیری 
از تجربیات، تجربه اندوزی و تلنبار کردن دانش ها، 
اندیشیدن و فکر کردن را به دانش آموزان بیاموزد، 
یا مهارت های نقد پذیری را در میان دانش آموزان 
تقویت نماید و با تغییر روش تدریس می تواند به جای 
دانش، روش کسب دانش را به دانش آموزان بیاموزد 
که این امر بسیار مهم و اساسی در کشور ما است که 
وزرای پیشین به این مهم بی توجه بوده اند. تغییراتی 
که آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد کشور 
نیازمند آن است، یکی از توانایی وزیر پیشنهادی است 
که امیدواریم بتواند، با هدایت دقیق، مدیریت درست، 
تغییر بنیادی و زیربنایی در حوزه پرورش و آموزش 

مفید و موثر واقع شود.

تحول، وزیر شجاع می خواهد

عبدالرضافرجیراد
سفیرسابقایراندرنروژ

بعد از عــدم رأی اعتمــاد مجلــس به حسین 
باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در سوم 
شهریور ماه، رئیس جمهور علیرضا کاظمی معاون 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به 
سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. رئیس 
جمهور در ۱۷ آبان مسعود فیاضی را برای دومین بار 
به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد و در روز ۲۵ 
آبان به رغم دفاع از ایشان در مجلس، نمایندگان به 
فیاضی رأی اعتماد ندادند و پس از آن در۲6 آبان 
یوسف نوری از طرف رئیس جمهوری به مجلس به 
عنوان سومین وزیر پیشنهادی معرفی شد. یکی از 
دالیل مخالفت مجلس با دو وزیر پیشنهادی قبل 
این بود که افراد معرفی شده از خانواده آموزش و 
پرورش نیستند و تجربه مدیریتی کافی ندارند. 
یوسف نوری سابقه معاونت وزیر، مدیر کلی و 
تدریس در مقاطع مختلف در آموزش و پرورش و 
دانشگاه را دارد و می توان گفت که از بدنه آموزش 
و پرورش است و با مشکالت و چالش های این 
حوزه آشنایی الزم را دارد. این روزها، جامعه پانزده 
میلیونی دانش آموزان  و نیز جامعه معلمان، در 
برزخند .آنان در انتظارند تا ببینند که دولت، چطور و 
چگونه می خواهد مشکالت آموزش و پرورش را حل 
کند؟ آیا دولت سیزدهم با انتخاب یک وزیر شجاع و 
تحولگرا می تواند دغدغه های این قشرعظیم جامعه 
را کاهش دهد؟ آیا دولت به شعارهای انتخاباتی 
خود که بهبود آموزش کشور و اجرای رتبه بندی 
فرهنگیان بود، جامه عمل می پوشاند؟ آیا اراده 
قوی در دولت و مجلس برای حل معضالت آموزش 
و پرورش وجود دارد؟ و آیا این تعامل برای انتخاب 
وزیری شایسته محقق می شود؟ بازگشایی حضوری 
کلیه مدارس در آذرماه، پاسکاری و به تعویق افتادن 
بررسی الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس ، کسری 
بودجه و کمبود نیروی انسانی ، عدم دسترسی برخی 
دانش آموزان به کتاب های درسی بعد از گذشت دو 
ماه از سال تحصیلی، نا مناسب بودن محتوی  دروس 
برای آموزش های مجازی،عدم آموزش معلمان در 
تدریس های غیر حضوری، آشنا نبودن خانواده ها با 
وظایف خود در دوران کرونا و آموزش های مجازی، 
مشکالت مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، عدم 
پرداخت حق التدریس معلمان شاغل، کاهش انگیزه 
معلمان، به کارگیری معلمان غیر تخصصی در 
پایه ها و رشته هایی که ارتباطی با رشته  تحصیلی و 
تجربه آنها ندارد، فضای آموزشی فرسوده در مناطق 
محروم و روستایی، عدم رضایت از بیمه تکمیلی 
فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه الزم به مدارس 

برای آموزش و رعایت ...

 آموزش و پرورش از 
برزخ رهایی می یابد؟

جعفربای
آسیبشناس

اگر چنانچه به خواست های مردم توجه نشود، باید 
در شهرهای دیگر اعم از زنجان، کرمان و تبریز نیز 
شاهد اعتراضاتی از این دست باشیم و این تازه اول 
گرفتاری است. آن زمانی که می خواستند ذوب آهن 
و فوالد مبارکه را تاسیس کنند با اعتراض کارشناسان 
همراه بود. این سوال که چرا در شهری که کویری و 
خشک است و آب ندارد یک صنعت آب بر تاسیس 
می کنید با این پاسخ همراه شد که  چرا مهندس 
اصفهانی در خلیج فارس کار کند؟! ما گفتیم به همان 
دلیلی که مهندس تربیت شده خلیج فارس در اصفهان 
کار می کند. باید ایرانی فکر کنید. ایران یک مهندسی 
را تربیت کند که در هر جای این سرزمین ممکن است 
کار کند. مگر ما چقدر آب داریم که برای هر کیلو فوالد، 
سه هزار کیلو، سه تن، آب مصرف کنیم؟ نمی توانید 
و تمام شد. از طرف دیگر کشاورزان اصفهان آمدند 

و صیفی کاری کردند؛ هندوانه و خربزه کاشتند واز 
طرفی شالیکاری و برنج که همه اینها آب بر است و 
شدیدا مصرف آب زیادی دارد. حاال وضع اینگونه شده 
و از سفره آب زیرزمینی برداشت می کردند که کفگیر 
آن هم ته دیگ خورده است. اکنون حدود دویست 
نفر از کشاورزان، ۱۰ روزی است که نارضایتی خود 
را اعالم کردند اما دیدند که فراخوان زدند. مردم هم 
خوب جواب دادند و جمعیت سیصدهزار نفری را رقم 
زدند. حاال ببینید این سیصدهزار نفر به قدری منظم 
از سرچشمه تا گاوخونی رفتند و تجمع بی نظیرشان 
را شاهد بودیم. دیدیم که چگونه این همه جمعیت 
جمع شد. اعتراضی که فقط و فقط برای آب نبود. آب 
را گفتند، آلودگی هوا را گفتند و فرو نشست زمین را 
هم گفتند. یعنی آنچه مسائل مربوط به محیط زیست، 
آلودگی هوا، نشست زمین و آب بود در شعارهایشان 
مطرح شد. اگر وزیر بودم به این اعتراضات توجه 
می کردم برای اینکه اگر مورد بی توجهی واقع و به 
خواسته شان بی محلی شود، شاهد شدت  این مطالبه 

خواهیم بود.

به خواست مردم توجه شود

اسماعیلکهرم
استاددانشگاه

حسینمعافی
مدرسدانشگاه
فرهنگیاناراک
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 گزارش »آرمان ملی« از بررسی مصوبه آزادسازی 
واردات خودرو نشان می دهد:

 تیغ تیز واردات 
 برگردن 

انحصارطلبان خودرو
        انحصار در جاده مخصوص نیست چینی سازان را دریابید!

 »آرمان ملی« گزینه سوم دولت برای وزارت 
آموزش و پرورش را بررسی می کند 

 تحقیر دنباله دار 
 فرهنگیان 

با وزیر ضعیف
        اصرار بر گزینه ناکارآمد وزارت آموزش و پرورش؛ چرا واقعا؟

آرمان ملی:  هفته گذشته پس از کشمکش فراوان بر سر طرح 
ساماندهی خودرو و رفت وبرگشــت چندباره طرح به دلیل 

ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این ...

آرمان ملی:  سومین وزیر پیشــنهادی وزارت آموزش و 
پرورش، پس عدم رای اعتمــاد نمایندگان مجلس به دو 

گزینه قبلی، ظاهرا با ساختار این وزارتخانه و ...

رئیس جمهور:

همین صفحه

سخــــن روز
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 یادداشت 2

یادداشت 1

اگر چنانچه به خواست های مردم توجه نشود، باید در 
شهرهای دیگر اعم از زنجان، کرمان و تبریز نیز شاهد 
اعتراضاتی از این دست باشیم و این تازه اول گرفتاری 
است. آن زمانی که می خواستند ذوب آهن و فوالد مبارکه 
را تاسیس کنند با اعتراض کارشناسان همراه بود. این سوال 
که چرا در شهری که کویری و خشک است و آب ندارد یک 

صنعت آب بر تاسیس می کنید ...

به خواست مردم توجه شود

جعفربای
آسیبشناس

در زمانی که شاهد ایجاد رابطه و توسعه سریع آن بین 
امارات عربی متحده و اسرائیل هستیم و ایران نیز معترض 
این روابط است، همزمان تحرکاتی از سوی امارات دیده 
می شود که روابط خود را با ایران بهبود بخشد. به ویژه آنکه 
این تحرکات در زمانی بیشتر دیده می شود که در چند ماه 

اخیر دولتی در ایران مستقر شده که از ...

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست و برای هدایت 
درست و مدیریت اساسی بنیادی، نیازمند مجموعه ای از 
علوم است که قطعا یک فرد را توانایی کسب همه آنها نیست؛ 
باید کسی بر کرسی هدایت این وزارتخانه بنشیند که توانایی 
برمدیریت تعامالت علمی را داشته و کاربست اندیشمندان 

و خردورزان موجود در آموزش و پرورش ...

تاملی بر مواضع تازه امارات
عبدالرضافرجیراد

سفیرسابقایراندرنروژ

همین صفحه

همین صفحه

تحول، وزیر شجاع می خواهد

اسماعیلکهرم
استاددانشگاه

دیدن با عينـك دودي صيانتازمحدودیت برای حیوانات تا اینترنت، نمایندگان به دنبال چه می گردند؟
   نمایندگان به شفاف سازی درآمد خود بپردازند، نه به فکر پول گرفتن از مردم                      اعالم جرم  برای نگهداری از سگ و گربه، باعث فرزندآوری می شود!

 مردم در 
 تصميم هاي 
 دولت»سهيم« 
مي شوند

قافيه که به تنگ آید!

مدیرمسئول روزنامۀ کیهان که در دوران ریاست جمهوری 
حسن روحانی، ضدیت با برجام و مذاکرات وین پیشۀ روزانۀ 
او شده بود، اکنون با تعیین تاریخ آغاز مذاکرات وین و آمادگی 
دولت ابراهیم رئیسی برای احیای برجام، ظاهراً دیگر نمی داند 
در این مورد چه بنویسد. ادامۀ مواضع سرسختانۀ گذشته 
دربارۀ برجام و مذاکره، به نظرم نه برایش مقدور است و 
نه بدون هزینه خواهد بود. سکوت محض هم که عالمت 
خوبی نیست و دردسرهای خود را دارد. پس چه باید بکند؟ 
»تذکر برادرانه« به علی باقری کنی که نگوید »تحریم های 
غیرقانونی آمریکا باید لغو شود«چرا که استفاده از واژۀ 
»غیرقانونی«ممکن است این تصور را پدید آورد که بخشی 
از تحریم های آمریکا قانونی است! به همین سیاق، یکی از 
همکاران تندروتر حسین شریعتمداری می تواند به او تذکر 
دهد که مثاًل در روزنامه اش ننویسد؛ »رفتار ترویستی دولت 
اسرائیل باید پایان یابد« چون ممکن است مخاطبانش از آن 
برداشت کنند که بخشی از رفتار دولت اسرائیل غیِر تروریستی 
است! خالصه آنکه مواضع تند و افراطی، همیشه بدون عواقب 
نمی ماند و خواه ناخواه روزی گریبان فرد را می گیرد و قافیه 
را روز به روز برایش تنگ تر می کند. به واقع »تذکر برادرانۀ« 
حسین شریعتمداری به باقری کنی، هیچ چیز نیست جز 

همان تنگ آمدن قافیه!

احمدزیدآبادی
روزنامهنگاروفعالسیاسی

»آرمان ملی« آخرین تحوالت پیرامون 
احیای برجام را بررسی می کند:

اهرم های 
فشار طرفین 

در برجام
غرب از شوراي حكام آژانس و ايران از نقض 

تعهدات آمريكا و اروپا و شرط لغو تحريم ها در 
مذاكرات سود خواهند جست

 پس از طی یک دوره بیماری 
در سوئیس؛ 

اردشیر زاهدی درگذشت 

آرمان ملی:  کمتر از دو هفته تا ۸ آذر 
زمان آغاز مذاکــرات احیای برجام 

باقی است و بسیاری بر ...

صفحه12

صفحه 2

تساوی مدعیان در هفته پنجم اما 
مهمترین اتفاق بعداز 2 سال:

نفس گرم تماشاگران 
در آزادي

ادامه  صفحه7

حسین کاشفی در گفت وگو با»آرمان ملی« مطرح کرد:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
حسن بهشتی پور:

 ایران پیشنهاد تشکیل پیمان 
صفحه6  6 + 2 را بدهد

علی  خسروی:
  13 کشور  VAR را برای ما 

صفحه11تحریم کرده اند!

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : دکتر ابراهیم متقی
 بایدها و نبایدهای 

دیپلماسی هسته ای

فهیمه نظری
 چرایی افزایش 

خشونت در جامعه 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
 دولت به مردم 

قول ندهد 
فرزین زندی

 کشف میدان گازی بزرگ چالوس 
به نفع کیست؟

صفحه 2

صفحه 6

صفحه2

صفحه9

صفحات  6 و 7

 آسيب های دولت؛ 

 مهاجرت نخبگان

 -عدم جذب 

سرمايه گذاری خارجی

صفحات     6 و 9

صفحه11
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اقدام مذاکره کنندگان 
برای لغو تحریم ها 

درست است بلندگوی 
افراد خاصی شویم

امام جمعه موقت تـــهران گفت: از 
مذاکره کنندگان هسته ای می خواهیم 
که ذره ای در برابر زیاده خواهی اروپا 
و آمریکا کوتاه نیاینــد و به بهانه های 
کودکـــانه آژانس بین المللـــی انرژی 
اتمی توجه نکنند و با قدرت برخاسته 
از عقالنیت و صالبت در رفع کامل و 
یکپارچـــه تحـــریم ها اقدام کـــنند. 
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری گفت: حاصل کار این 
دولت در این سه ماه، تولید سرمایه 
اجتماعی و تولید امید است؛ از مقابله 
با کرونا، مدیریت ماجرای بنزین، تامین 
کاالهای اساسی، ورود به عرصه نهضت 
مسکــن و توجه به شــرق در سیاست 
خارجی، پیوستن به پیمان شانگهای 
و آماده شدن برای ورود به مذاکرات 
هسته ای برای استیفای حقوق ملت. خدا 
را شــاکریم که اقدامات دولت موجب 
اعتبار بخشی به پول ملـی، ثبات در بازار 
سرمایه، صالبت پیش برنده در مذاکرات 
پیش رو هسته ای شده است و ان شاءا... 
در رفع موانع و روندهای فسادآمیز موفق 
باشد. وی گفت: ما نقد و تخطئه را هدیه 
الهی می دانیم که باعث رشد ماست. از 
همه می خواهیم و توقع داریم ما را یاری 
کنند و با کمال اشتیاق از جلسات نقد و 

بررسی استقبال می کنیم.

عضو خبرگان، وجود مشکالت مختلف در 
کشور را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه 
ریشه این مشکالت عوامل گوناگونی دارد 
و گاهی اشخاص هستند که مشکالت را 
به وجود می آورند، گفت: یک زمانی یقین 
وجود دارد که فالن مدیر زمینه بروز یک 
مشکل را ایجاد کرده است، اما یک زمانی 
در افواه می گویند که فالن شخص کوتاهی 
کرده است و شایعه است. گاهی پای حب و 
بغض  و حسد و جهل در میان است. دشمنان 
هم برای سلب اعتبار از مسئوالن نظام بیکار 
ننشسته اند. در چنین شرایطی آیا درست 
است برخی ائمه جمعه در این مسیر قرار 
بگیرند و ناخواسته بلندگوی افراد نادان شوند 
و هرچه که شنیده اند را در منبر نمازجمعه 
مطرح کنند؟  آیت ا... اشکوری با بیان اینکه 
انعکاس موضوعی که انسان نسبت به آن 
یقین ندارد، اشکال شرعی دارد و جایز نیست، 
گفت: اگر آبروی انسانی در رسانه یا تریبون 
نماز جمعه برود، خالف اخالق و شرع است. 
اگر مسئولی تخلفی انجام داده است، دستگاه 
قضایی باید به آن رسیدگی کند. در این 
صورت من چکاره هستم که در پشت تریبون، 
افراد را مجازات کنم و حکم صادر کنم؟ مگر 

من سمت قضایی دارم در آن لحظه؟

 تقابل با ایران از سیاه
 به سمت خاکستری رفته است

کارشناس مسائل بین الملل گفت: سفر 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بخشی از یک دیپلماسی عمومی است 
برای اینکه فضای روانی را به شکلی فراهم 
کند که طرفین با رویکرد مثبتی مذاکرات 
هسته ای ۸ آذر ماه در وین را شروع کنند. 
.. فالحت پیشه درباره رونــد  . حشمت ا
مذاکرات برای رفع تحریم ها خاطرنشان 
کرد: با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
سابق آمریکا از برجام، دوران سیاهی از 
تحریم و تقابل با ایران شکل گرفت که در 
دوران جو بایدن رئیس جمهوری فعلی تا 
حدی به سمت خاکستری شدن رفت. وی 
گفت: الزم است طرف آمریکایی برای اثبات 
حسن نیت، بخشی از تحریم ها را تعدیل 
کند و حداقل تحریم های ناشی از فشار 
حداکثری ترامپ را با جدیت کمتری دنبال 
کند تا فضای مساعدتری برای مذاکره 
شکل بگیرد. وی تصریح کرد: آمریکا نباید 
انتظار داشته باشد که تا ۸ آذر، ایران در 
برنامه ها و پیشرفت هایی که در چند گام 
و در قالب »قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« 
برداشته، پسرفتی ایجاد کند ولی به هر 
حال، برداشته شدن هر اقدام اعتمادسازی 

به پیشرفت مذاکرات کمک می کند.

سـرمقــاله

دیپلماسی هسته ای در زمره اصلی ترین نیازهای دیپلماتیک، 
راهبردی و اقتصادی ایران محسوب می شود. هر کشوری برای 
بقا نیازمند به کارگیری ساز و کارهایی است که بتواند موقعیت 
خودش را ارتقا بدهد و در رقابت با سایر بازیگران از جایگاه 
مطلوب تر و موثرتری برخوردار بشود. بحث اصلی ما مربوط 
می شود به باید ها و نبایدهای دیپلماسی هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران، ایران برای تحقق اهداف خودش نیازمند این 
است که در گام اول هدف های تاکتیکی و راهبردی خودش 
را مشخص بکند. هدف اصلی ایران در مذاکرات هسته ای و در 
دوران های مختلف بر اساس معادله پایان دادن به تحریم های 
اقتصادی شکل گرفته است و بر این اساس ادامه پیدا کرده 
است. شش دور مذاکرات وین در دوران ریاست جمهوری 
جو بایدن و روند جدیدی که زمینه مذاکرات تیم دیپلماتیک 
آقای رئیسی را در مذاکرات فراهم می کند مبتنی بر معادله 
قدرت و موازنه قدرت خواهد بود. مهم ترین مسأله ای که تاثیر 
خودش را بر سیاست های دیپلماتیک ایران بر جای می گذارد 
ارتباط مستقیم پیدا می کند با سیاست اقتصادی دولت بایدن و 
چگونگی حذف تحریم ها بنابراین مسأله اصلی این است که ما 
چگونه می توانیم زمینه پایان دادن به تحریم ها را فراهم کنیم. 
در گام دوم مسأله ارتباط مستقیم با تعهدات ایران دارد، پایان 
دادن به تحریم ها به این دلیل اهمیت دارد که می تواند زمینه 
بهینه شدن اقتصادی جامعه ایران را به وجود بیاورد و از همه 
مهم تر اینکه تالشی برای تحقق اهداف نادیده گرفته شده ایران 
توسط سیاست بین الملل است. در این فرایند الزم است که ایران 
به نوعی ادراک همکاری جویانه خودش را در مذاکرات منعکس 
کند، برخی از ادبیات سیاسی و دیپلماتیک ممکن است با تفاسیر 
بدبینانه رو به رو شده و بر این اساس زمینه ایجاد جو بدبینی 
بین المللی را در ارتباط با ایران فراهم بکند. در این شرایط الزم 
است که ایران از ساز وکارهای کنش دیپلماتیک بر اساس ساز و 
کارهایی که بتواند مشکل راهبردی ایران را حل کرده و نیازهای 
ایران را تامین بکند. نکته سوم مسأله اطالع رسانی به جامعه  
و فضای اجتماعی است. جامعه نیازمند درک دقیقی نسبت 
به الگوهای رفتار دیپلماتیک نمایندگان کشورشان هستند. 
اطالع رسانی باید ماهیت دقیق و قابلیت تطبیق با دستاوردها 
داشته باشد. یکی از چالش های دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
ایران در دوران گذشته معطوف به بیان گذاره های غیرواقعی 
درباره دیپلماسی هسته ای ایران بود. جمهوری اسالمی ایران و 
ایاالت متحده آمریکا رویکردهای متفاوتی را در ارتباط با گزاره 
برگ)Fact Sheet( منعکس کرده بودند و از همه مهم تر اینکه 
این ذهنیت به وجود آمده بود که تحریم ها برای همیشه برداشته 
خواهد شد. چنین ذهنیتی با واقعیت های اقتصاد جهانی و 
سیاست های آمریکا تطبیق پیدا نکرد و به این ترتیب منجر به 
کاهش قدرت ایران در چانه زنی های بین المللی و کاهش اعتبار 
دولت گردید. در این فضا هرگونه صداقت در کسب دستاوردها 
و همچنین تالش برای تحقق هدف اصلی ایران در دیپلماسی 
هسته ای که معطوف به حل مشکالت و پایان دادن به تحریم ها 
باشد در زمره نیازهای اصلی تیم مذاکراتی ایران در آستانه 

دیپلماسی وین خواهد بود.

بایدها و نبایدهای دیپلماسی هسته ای

 پیکر آیت ا… مجتهد شبستری 
در قم آرام گرفت 

پیکر آیت ا.. مجتهد شبستری نماینده سابق ولی 
فقیه در استان آذربایجان شرقی درحرم حضرت 
معصومه)س( به خاک سپرده شد. مراسم تشییع 
و به خاکسپاری آیت ا... مجتهد شبستری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق 
ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با حضور علما 
و شخصیت های برجستی علمی و اجرایی کشور در 
قم برگزار شد. این آیین ساعت ۹ صبح از مسجد 
امام حسن عسکری)ع( قم با حضور علما آغاز و 
پس از تشییع، پیکر آن مرحوم به سمت حرم مطهر 
کریمه اهل بیت)س( منتقل شد.اقامه نماز میت نیز 
با حضور و امامت آیت ا... العظمی نوری همدانی از 
مراجع عظام تقلید در صحن باالسر حرم برگزار شد. 

سرنوشت شوروی در انتظار آمریکا
امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز کشور های 
دنیا به این نتیجه رسیده اند که با خرید نفت از ما، از 
زیر یوغ آمریکا خارج می شوند، گفت: سیاست های 
دولت در ارتباطات مستقیم با کشور های اروپایی و 
رفت و آمدی که معاون سیاسی وزیر امور خارجه به 
این کشور ها دارد، در راستای گسترش روابط با اروپا 
است؛ چراکه اروپا نیز خواهان این است که مستقال با 
ما ارتباط داشته باشد و از زیر یوغ آمریکا خارج شوند. 
آیت ا... علم الهدی با بیان اینکه یقینا آمریکا هم به 
سرنوشت شوروی دچار خواهد شد، عنوان کرد: 
دشمن می خواهد انسان ها را برده خود کند و ثروت 
آنان را بدزدد و با دارایی هایی آنان به جهان حکومت 
کند، اما اسالم این اجازه را به او نمی دهد. به همین 
دلیل دشمن با این دین مخالفت می کند و تا جایی 
که بتواند دشمنی می کند. بدانید که اگر دشمن 
برخی از حرکات را انجام نمی دهد، به دلیل این است 
که قدرت آن را ندارد. اگر آمریکا می توانست در یک 
تهاجم نظامی یا اتمی ما را از بین ببرد، قطعا این کار 

را انجام می داد، اما توان آن را ندارد.

رئیسی گرایش سیاسی ندارد
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: بسیاری از 
معاونین دولت روحانی هنوز بر سر کار هستند و 
فعالیت دارند این رویه نشان می دهد که نگاه رئیسی 
چیست. صادق کوشکی در رابطه با دیدارهای رئیسی 
با جناح های مختلف سیاسی، اظهار کرد: اگر به 
کابینه رئیسی نگاه کنیم می توانیم متوجه بشویم که 
او چقدر نگرش جناحی دارد یا خیر. او از نیروهایی 
استفاده کرده است که سال ها در دولت قبل و در 
کابینه های قبلی حضور داشتند. چهره هایی مثل 
اسالمی و ستاری و استفاده و یا به کارگیری وزیر 
صنایع دولت روحانی، رزم حسینی، که امروز در 
ریاست جمهوری سمت مشاور را دارد نمونه هایی از 
این دست است. او افزود: استفاده از قائم مقام وزیر 
صنعت، مدرس خیابانی برای استانداری استان 

سیستان و بلوچستان از دیگر نمونه هاست.

پاسخ خطیب زاده به فرانسوی ها
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تاکید کرد: 
حیثیت آژانس به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی 
سازمان ملل متحد باید از شائبه هرگونه رفتار و 
کنش سیاسی به دور باشد. سعید خطیب زاده در 
پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه تصریح کرد: ایران به عنوان 
عضو مسئول آژانس بین المللی انرژی اتمی، همواره 
تأکید دارد که حیثیت آژانس به عنوان یک نهاد 
فنی و تخصصی سازمان ملل متحد باید از شائبه 
هرگونه رفتار و کنش سیاسی به دور باشد. خطیب 
زاده تأکید کرد: بر این اساس هر گونه موضع گیری 
مقام ها و نهاد های سیاسی کشور های مختلف با 
هدف تأثیرگذاری بر رفتار آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، خدشه به حیثیت فنی و تخصصی آژانس 
قلمداد شده و بدون تردید ترفند استفاده ابزاری از 
ظرفیت آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیش از آن 
که موجب بهره مندی عامالن آن گردد، مشروعیت 

بین المللی اقدام های آژانس را زیر سوال می برد.

 عذرخواهی وزیر نیرو
 از کشاورزان اصفهانی

وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از کشاورزان اصفهانی 
از پیگیری دستور معــاون اول رئیس جمهور برای 
حل مشکــــالت آب اصفهـــان خبر داد. علی اکبر 
محرابیان گفت: معاون اول رئیس جمهور بر این 
موضوع تاکید کرد که کمبود آب مورد نیاز کشاورزان 
در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد 
و خوزستان در دستور کار جدی دولت قرار دارد. 
وی افزود: مقرر شد که وزرای جهاد کشاورزی و 
صمت نیز در فرآیند تشکیل ستاد احیای زاینده 
رود همکاری های الزم را داشته باشند. وزیر نیرو 
تاکید کرد: از کشاورزان عزیز اصفهانی عذرخواهی 
می کنیم و امیدواریم با اقدامات الزم بتوانیم در 

ماه های آتی این مشکالت را رفع کنیم.

مدیران اقتصادی را ارزیابی کنید
یک عضو کمیسیون عمران مجــلس  تــاکید 
کرد: مدیران اقتصادی ای  برگزینید که  توزیع 
بودجه و  نظارت  فنی را بدانند. غالمرضا شریعتی 
نماینده بهشهر در مجلس در صفحه شخصی خود 
در توئیتر، نوشت: »   وزیر محترم کشور و  استاندار 
گرامی؛ مدیران خود را در مباحث  اقتصادی 
 ارزیابی کنید نتایج خوبی بدست خواهد آمد! این 
دولت، امید مردم است و زمان آزمون  خطا نیست. 
مدیرانی  برگزینید که  تولید ناخالص داخلی، 
ارزش افزوده،  توزیع بودجه و  نظارت  فنی را 
بدانند، وگرنه سیاست بازی را همه بلد هستند!«

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور در دهمـــــین 
سفر استانی خود به استان زنجان سفر کرد و با 
فرهیختگان استان دیدار و در شورای اداری استان 
صحبت کرد و در نشست تخصصی با نخبگان و 
فعاالن محیط زیست حضور یافته و سخن گفت. 
رئیس جمهور اظهار داشت: نباید مرتب از دولت 
قبل برای مردم گالیه کنیم، مردم چه کنند؟ امروز 
مردم امید پیدا کردند و انتظار دارند. مردم اگر 
بخواهند بدانند چه اتقافی افتاده به سفره خود نگاه 
کنند. به پول و ارزش پول ملی خود نگاه کنند. به 
وضعیت بازار نگاه کنند تا کامال دستشان بیاید که 
چه اتفاقی افتاده است.بازسازی نهایی اعتماد مردم 
نیازمند کار و تالش برای مردم است. یعنی اگر 
می خواهیم اعتماد مردم به دولت بازسازی نهایی 
شود، باید صادقانه و مخلصانه برای مردم کار کنیم. 
اهم اظهارات سید ابراهیم رئیسی از این قرار است:

 ما نباید تحریــم را مانع جدی فرض کنیم. 
دشمنان نمی خواهند کشور ما رشد کند، اما اتفاقا 
آنجایی که تحریم و تهدید داشتیم مانند صنایع 
دفاعی بیشتر رشد کردیم و معلوم می شود اگر 
بخواهیم می توانیم از مشکالت عبور کنیم. عملکرد 
دولت سیزدهم تحول محور و بر اساس عدالت بر 
مبنای بیانیه گام دوم انقالب است. ما باید نظام 
اقتصادی کشور را اصـــالح کنیم و این اصالح 
حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم است، دولت در 
این زمینه شوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در 
اجرای تصمیمات و جراحی های اقتصادی مردم را 
سهیم میکنیم نــه غافلگیر.مسکن یکی از نیازهای 
اساسی کشور است و اگر ساخت مسکن رونق 

نگیرد، عقب افتادگی زیادی ایجاد خواهد شد.
   بنای این دولــت بر این نبوده که دائم 
بخواهد تکرار کند که از دولت قبل چه به دست او 
رسیده است، نباید مرتب از دولت قبل برای مردم 
گالیه کنیم، مردم چه کنند؟ امروز مردم امید پیدا 
کردند و انتظار دارند. مردم اگر بخواهند بدانند چه 
اتقافی افتاده به سفره خود نگاه کنند. به پول و 
ارزش پول ملی خود نگاه کنند. بــه وضعیت بازار 
نگاه کنند تا کامال دستشان بیاید که چــه اتفاقی 
افتاده است. مــردم مــــی دانند ما دولت را در چه 
وضعیتی تحویل گرفتیم. اعتماد مردم به ما و شما 
از بزرگترین سرمایه هایی است که امروز دولت از 
آن برخوردار است. در این قضیه مشکل جایگاه های 
بنزین که پیش آمد، اگر اعتماد مردم به دولتمردان 
نبود، دشمن دنبال این بود که با این فتنه یک 
مسالــه ای در کشور اتفاق بیفتـــد، ولی چرا اتفاق 
نیفتاد؟ اعتماد مردم، هوشیاری مردم، در صحنه 
بودن مردم. دستگاه های دیگر هم کار کردند، اما 
اعتماد مردم به دولت سرمایه بزرگی بود که باعث 

عبور ما از این مشکل بزرگ شد.
   اعتماد مردم آسیــب دیده بود و امروز به 
لطف خداوند متعال این اعتماد در حال بازسازی 
است، بازسازی نهایی اعتماد مردم نیازمند کار 
و تالش برای مردم است. یعنی اگر می خواهیم 

اعتماد مردم به دولت بازسازی نهایی شود، باید 
صادقانه و مخلصانه برای مردم کار کنیم. مردم در 
جریان هستند و خوب می فهمند چه اتفاقی دارد 
می افتد. اعتماد مردم سرمایه اجتماعی بزرگی 
است که مشارکت و نشاط اجتماعی را همراه 
خودش دارد. باید مساله محوری را دنبال کنیم. آب 
یک مساله محوری است. دانشگاه ها روی مساله 
آب کار کنند تا ما ببینیم از این ظرفیت موجود 

چگونه می شود استفاده بهینه کنیم.
   ما در عرصـــه هایی کــــه بیشتر محدودیت 
داشتیـم بیشتر پیشـــرفت کردیــــم، در صنعت 
هسته ای و نظامی بیشتر محدودیت داشتیم تا 
صنایع غیرهسته ای و غیرنظامی، چطور شد آنجا 
برجستگــی مشخص شده ولی در صـــنایع دیگر 
مشکل داریـــم. معلوم می شود که باید کار کرد. 
درست است محدودیت ها وجود دارد، اما امکان 
دارد که از دست مدیران باکفایت ما کارهایی 
بربیاید که کسان دیگــــر گمان آن را نمی کردند. 
هماهنگی و نظم نظام اداری باید حفظ شود، اما 
لزوما نباید منتظر این بمانیم که ببینیم از مرکز 
چه می گویند، بسیاری از خالقیت ها و ابتکارات و 

نوآوری ها دست شما است. 
   قرار است در استــان ها یک صندوق توسعه 
ایجاد شود که دست استان را باز کند. یعنی به جای 
اینکه استاندار یا مدیران استانی از دولت بودجه 
مطالبه کنند، ما از آنها بپرسیم که چه میزان از 
درآمدهای آن صندوق محقق شده است. یعنی 

درآمدهای استان در خود استان هزینه شود.
   دولتمردان نه فقط باید نسبت به فساد 
حساسیت داشته باشند، بلکه باید نسبت به بوی 
فساد هم حساس باشند، دولتمردان اگر احساس 
کردند که زمینه فساد وجود دارد، الزم نیست که 
به خوِد فساد برخورد کنند. انتظار مردم از همه 
ما این است که نسبت به بوی فساد هم حساس 
باشیم. یعنی اگر احساس کردیم اینجا دارد اتفاقی 
می افتد، باید حساسیت باشد که پیشگیری شود. 
اعالم خبر آغاز سند دار کردن اراضی کشاورزی 
از سوی وزیر جهادکشاورزی خبر بسیار خوبی 
بود. این کار جایگاه کشاورزان و جایگاه کارشان را 
تثبیت می کند. کامل کردن زنجیره کار کشاورزی 
که مطالعات آن انجام شده کار بسیار خوبی است 

که باید پیگیری شود کامال تحقق پیدا کند.
 برای صیانت از محیط زیست بایــــد ارتباط 
دانشگاه به عنوان اتاق فکر و جایگاه اندیشه ورزی با 
دستگاههای اجرایی تقویت شود و دولت دیدگاه ها 
و نظرات اساتید و نخبـــگان محــــیط زیست را 
سرمایه و پشتوانه ارزشمندی برای کشور می داند. 
جامعه بشری باید نسبت به تعرض و طغیان علیه 
محیط زیست حساس باشد متاسفانه قدرت های 
بزرگ بدترین استفاده را از محیط زیست به عمل 
می آورند و سپس با سازوکاری، از موضوع محیط 
زیست بعنوان حربه ای علیه کشورهای در حال 
توسعه استفاده می کنند، همانند مساله حقوق 

بشر که امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق 
بشر در سایر کشورها هستند. حفظ محیط زیست 
باید به عنوان یک موهبت الهی برای حیات انسان 
و تمام موجودات زنده مورد توجه همگان باشد و 
در این راستا الزم است ساختارهای متناسب با این 
رسالت بزرگ ایجاد شده و برخی رفتارها ناصحیح 

اصالح شود.
   اگرچه توسعه یافتگی و فعالیت های اقتصادی 
یک موضوع ضروری است اما حتما باید از پیوست 
محیط زیستی برخوردار باشد و توجه به محیط 
زیست در تمام طرح های توسعه و فعالیت اقتصادی 
به دقت لحاظ شود ضمن اینکه محیط زیست 
هــــم باید پیوست اقتصادی داشتـــه باشد.  
در جریان سفـــرهای استانی، مهم ترین مشکلی 
که مردم آن را مطالبه مـــی کنند، تامین آب 
است و در این زمینه معتقدم باید به مدیریت 
آب در کشور توجه جدی شود و با استفاده بهینه 
و توجه به ظرفیت های اقلیمی می توان بخش 
زیادی از مشکالت موجود را کاهش داد. امروز الزم 
است رسانه های جمعی، دانشـــگاه ها، حوزه ها 
و صاحبان تریبون در زمینه آموزش ایفای نقش 
کنند. آموزش می تواند به جلب مشارکت عمومی 
بینجامد و هر کجا که مردم احساس مسئولیت 
کرده و مشــارکت می کننـــد، مشـــکالت به 
راحتی برطرف می شود. بی تردید دانشگاه ها در 
ایــن حوزه ها مطالعاتی دارند و می توانند با نگاه 
تخصصی، قابلیت های هر استان را شناسایی کنند 
و دولت مکلف است از این یافته ها، برای فعال 
کردن ظرفیت های موجود هر استان استفاده کند.

   حتما باید جلوی صید ترال گرفته شود چرا 
که این نوع صید به آبزیان، دریا و حتی صیادان 
آسیب می رساند و از رئیس سازمان محیط زیست 
می خواهم که با جدیت این موضوع را پیگیری 
کند. سازمان محیط زیست حکم بهداشت را در 
وزارت بهداشت و درمان دارد و بر درمان مقدم 
است و اینکه سازمان محیط زیست زیر نظر رئیس 
جمهور تعریف شده برای این است که نسبت به 
وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی از جایگاه برتری 
بر حفظ محیط زیست تاکید کند. صرفا با توصیه 
نمی شود محیط زیست را حفظ کرد و در کنار آن 
بعضاً اقدام و عمل جدی نیز الزم است. سازمان های 
مردم نهاد نقش ارزشمندی در حوزه محیط زیست 
دارند و باید از فعالیت مردم در این حوزه حمایت 
شود و اینها بهتریـــن پشتوانه برای دولت هستند. 
توجه بـــه محیط زیست منحصر به مقطع خاص 
زمانی نیست و همواره باید نسبت به آن دغدغه 
داشت. باید برای اقلیم های مختلف راهکارهای 
متفاوتی، متناسب با آن اقلیم اتخاذ و اجرایی شود.

  جنگــل ثـــروت عظیم ملی و حفظ آن برای 
نسل های آینده ضروری است و همواره باید نسبت 
به حفظ و صیانت از ثروت های عظیم ملی حساس 
باشیم و غفلت از این سرمایه های عظیم می تواند 

کشور را دچار آسیب کند.

دکتر ابراهیم متقی
  استاد دانشگاه تهران

یـــادداشت

ایران مــردم فهمیده ای دارد و ایـــن مردم مشـکالت را 
می فهمند. به عبارت دیگر از حجم گرفتاری ها، مشکالت و 
عقب مانـــدگی های حاصل از تحریم، سوءمدیریت و... خبر 
دارند و عمق مشکل را مــی فهمند. لذا اصال از مقامات و مدیران 
کشوری انتظار قول، فعل و وعده ندارند. مردم از مسئوالن 
تـــالش، سالمت و پاکدستی می خواهند. مردم می خواهند که 
دیگر نشنوند که فساد و اختالس اتفاق افتاده است. اما مشخص 
نیست که چرا دولت آقای رئیسی اصرار دارد به مردم قول دهد. 
در حالی که به نظر می رسد اگر همیـــن تالش، کوشش و 
دوندگی ادامه دار باشد می توان به حل مشکالت تا حـــــدی 
امیدوار بــــود. مردم خودشان هم شاهدند که چه تالش هایی 
صورت می گیرد. مردم می خواهند مقامات حقوق نجومی 
نگیرند و کم فروشی هم نکنند. با این حال مردم احساس 
می کنند که مجلس پشت مردم قرار ندارد و در حال حاضرتمامی 
مصوبات مجلس ضد مردمی است. مجلس باید نیازهای قانونی 
مردم را برطرف کند اما مردم را در چارچوب قانون غل و زنجیر 
می کند، دست و پای ملت را می بندند و وارد مسائلی می شود که 
اصال از اولویت های زندگی مردم نیست. اکنون امید این ملت به 
شخص آقای رئیسی است. پس مردم تالش،کوشش، دلسوزی 
و از خود گذشتگی از مسئوالن می خواهند. اما اصرار بر قول و 
وعده کار بسیار اشتباهی است. از طرف دیگر سرعت اعضای 
کابینه دولت با رئیس دولت هماهنگ نیست. یعنی کابینه 
آقای رئیسی که بخش اعظم آن تحمیلی است و افراد متناسب 
با شایستگی های خود انتخاب نشدند یا بر اساس اشتباه انتخاب 
شدند سرعتشان متناسب با رئیس جمهور نیست. ادبیات گفت 
و گوی آنها نیز ادبیات آقای رئیسی و مردمی نیست. آقای رئیسی 
نیز قول ندهد و همین حدی که هست، تالش می کـــــند و 
پاکدست است خوب است. متاسفانه یکی از مشکالت کشور 
قول دادن ها است. باالخره با این نرخ تورم، حجم نقدینگی، این 
تحریم فلج کننده هوشمند، عدم صدور و فروش نفت، امکان 
 FATF ورود دالر به داخل کشور و قرار گرفتن در لیست سیاه
نمی توان به مردم قول بهتر شدن اوضاع را داد بلکه باید صرفا 
عمل کرد و پیش رفت تا قول ها در عمل خود را نشان دهد. 
دولت آقای رئیسی نیازی به قول دادن ندارد و مردم را شفاف 
در جریان امور قرار دهد. البته نباید از این مهم نیز گذشت که 
تا کنون عملکرد وزرا خوب نبوده و معرفی شدگان به مجلس 
چیزی در حد فاجعه بودند و همین امر باعث شده تا دولت قبل 
تا حد زیادی هم محبوب شود. بنابر این شیوه گفتمان و ادبیات 

این دولت با مردم باید فرق کند. 

دولت به مردم قول ندهد 

  رئیس جمهور:
مردم در تصميم های دولت»سهيم« می شوند

 بازسازی اعتماد نیازمند کار و تالش برای مردم است
 حفظ محیط زیست، نوعی سرمایه گذاری است

»آرمان ملی« آخرین تحوالت پیرامون احیای برجام را بررسی می کند:

اهرم های فشار طرفین در برجام
  غرب از شوراي حکام آژانس و ایران از نقض تعهدات آمریکا و اروپا و شرط لغو تحریم ها در مذاکرات سود خواهند جست 

آرمان ملی: کمـتر از دو هفـــــته تا ۸ آذر 
زمان آغاز مذاکرات احیای برجام باقی است 
و بسیاری بر این باورند که این انتظار می رود 
که در این فاصله باقی مانده تا آغاز مذاکرات 
رخدادهای پیش بینی نشده ای رخ دهد که برجام 
و مذاکرات پیش رو متاثر از آن اتفاقات قرار گیرند. 
رخدادهایی مانند اعمال برخی تحریم های جدید 
آمریکا علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی یا 
سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
ایران و یا نشست پیش روی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که هر یک می تواند شرایط 
جداگانه ای را فراهم بیاورد و با واکنش طرف های 
حاضر در برجام به خصوص ایران مواجه شود. 
کما اینکه اخیرا فرانسه در موضع گیری جدیدی 
خود از ایران خواسته تا به تعهدات کامل خود در 
قبال آژانس برگردد و از طرفی هم اظهار کرده 
که شورای حکام باید با ارسال پیامی قاطع به 
ایران در این زمینه کمک کند. این در حالی است 
که لودریان وزیر خارجه این کشور نیز گفته اگر 
مذاکرات به نتیجه نرسد برجام بی معنی خواهد 
شد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
نیز اخیرا در توئیتی از گفت وگوی و رایزنی خود با 
دبیران سیاسی تروئیکای اروپایی و مقامات ارشد 
شورای همکاری خلیج فارس درخصوص ایران 
گفته است. به نظر می رسد هر چقدر به به روزهای 
مذاکره نزدیک تر شویم حداقل از سمت غربی ها 
فضا کامال تنگ و یکسویه شود و آنها با فشار از 
جوانب مختلف بخواهند پیش از آغاز مذاکرات از 
ایران امتیازاتی را هم بگیرند. کما اینکه نشست 
شورای حکام پیش رو است و غربی ها بسیار 
معتقدند که می توانند از این اهرم فشار برای 
امتیازگیری از ایران استفاده کنند. هرچند که 
خود به خوبی می دانند اگر شرایط به نحوی پیش 
برود که مطالبات ایران در آن احصاء و حل نشود 
مذاکرات شرایط دیگری خواهد یافت و شاید به 
سمت و سوی دیگری برود. آنچه مسلم است و 
برخی رسانه های بین المللی نیز بدان اذعان دارند 
اینکه هدف اعالم شده آمریکا در زمان ازسرگیری 
مذاکرات غیرمستقیم با ایران مشخص کردن این 

است که آیا توافق هسته ای می تواند به صورت 
دوطرفه احیا شود یا نه؛ اما برخی دیپلمات ها 
می گویند که هدف اعالم نشده آمریکا در واقع 
جلب حمایت روسیه و چین برای تحت فشار 
گذاشتن ایران درصورت شکست مذاکرات است. 
این در حالی است که جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید اخیرا در دیدار با مقامات 
رژیم صهیونیستی بسته پیشنهادی توافق موقت 
با ایران در مذاکرات هسته ای را رونمایی کرده 
است. گفته شده پیشنهاد توافق موقت با ایران 
با هدف خرید زمان مطرح شده و طرحی موقتی 
است، چون کاخ سفید همچنان بر احیای کامل 
برجام تاکید دارد. هرچند که  طرف اسرائیلی 
مخالفت خود را با هر گونه توافقی از جانب آمریکا 
با ایران در قالب برجام اعالم کرده است. در این 
شرایط باید دید که با وجود اتفاقاتی که تا روز ۸ 
آذر رخ می دهد مذاکرات پیش رو برای احیای 
برجام چگونه پیش خواهد رفت و چه نتایجی در 

برخواهد داشت. 
   توافق قابل دسترسی است 

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد شرایط 
بازگشت آمریکا به برجام اظهار داشت: برداشتن 
موثر، یکجا و قابل راستی آزمایی تحریم ها شرط 
بازگشت آمریکا به برجام است و این تمامی هدف 
ما از گفت وگوها در وین است. سعید خطیب زاده 
گفت: اگر آمریکا با همین رویکرد وارد گفت  و 
گوها در وین شود و آمادگی برداشتن تحریم ها به 
صورت یکجا و قابل راستی آزمایی را داشته باشد، 
قطعا توافق در کوتاه ترین زمان قابل دسترسی 
است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: 
البته ما تضمیــن هایی مـــی خواهیم که آمریکا 
مجددا حقوق بین الملل را به سخره نخواهد 
گرفت. خطیب زاده تاکید کرد: ایاالت متحده 
به شمول دولت فعلی آمریکا نشان داده که 
نمی تواند پای تضمین های خود بایستد و امضای 
رئیس جمهور آمریکا، آنچنان که ادعا می کنند 
قابل اتکا و ارزش نیست لذا طبیعی است که 
جمهوری اسالمی ایران و تیم مذاکره کننده 
بر اخذ تضمین های الزم تاکید داشته باشد. 

وی افزود: اینها البته مواردی است که در اتاق 
مذاکرات به صورت جزئی و عملیاتی مورد بحث 
قرار می گیرد. خطیب زاده در خصوص مواضع 
ایران در مذاکرات پیش رو نسبت به بی عملی 
و خلف وعده اروپا، در عمل به برجام اظهار کرد: 
ما مدام بی عملی اروپا را در کنار نقض مداوم و 
خروج آمریکا از قطعنامه ۱۳۲۲ و برجام، مطرح 
کرده ایم، آمریکا نه تنها موفق شد تحریم های 
یکجانبه را علیه ایران اعمال کند بلکه بیشتر از 
آن نشان داد که اروپا تـــا چه حد اسیر بی عملی 
و ناتوان از آنچه هست که به عنوان تعهد قطعی 
خود پذیرفته بود. این دیپلمات ارشد کشورمان 
افزود: یکی از مواردی که در مذاکرات وین مطرح 
است این است که اعضای برجام باید به تعهدات 

خود ذیل برجام بازگردند.
   دیداربا مقامات عالیرتبه ایران 

پس از اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی مبنی بر نا امیدی از دیدار 
با مقامات کشورمان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با صدور بیانیه ای از دیدار رافائل گروسی 
مدیرکل این آژانس با مقامات ایران طی سه 
شنبه هفته آینده خبر داد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در این بیانیه اعالم کرد: می توانم 
تأیید کنیم که رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه ۳۲ نوامبر 
)۲ آذر( با مقامات عالیرتبه ایران در تهران دیدار 
خواهد کرد. این بیانیه می افزاید که گروسی پس 
از بازگشت از تهران طی همان روز، نشستی 
خبری را در مقر آژانس در وین برگزار خواهد 
کرد. گفتنی است که پیش از این اعالم شده بود 
که »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اوایل آذرماه برای دیدار و گفت و گو 
با مسئوالن کشورمان به تهران سفر خواهد کرد. 
گروســــی در این سفر، روز سه شنبه با »محمد 
اسالمی« رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امـــــور خارجه 
کشورمان دیدار خواهد کرد. همچنین سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 

نیز از دعوت گروسی به تهران خبر داده بود.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده ادوار مجلس
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a r m a n m e l i . i r آیت ا...نوری همدانی:    
وضعیت معیشت 

مردم بسیار ناراحت 
کننده است

هشدار مراجع به وضعیت 
نگران کننده معیشتی مردم

گفت وگــو
حسن السجردی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

شرایط، براي»توافق احتمالی در مذاکرات« 
بهتر شده است

   فرانسه در مذاکرات نقش پلیس بد را بازی می کند
 شورای همکاری خلیج فارس دنبال اهداف آمریکاست

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: این 
روزها بسیاری از بزرگان نسبت به وضعیت 
معیشتی مردم هشدار می دهند چرا که 
بسیاری از خانواده ها برای تهیه غذا و 
دارو و... با مشکالت جدی مواجه هستند 
و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی 
بخش کوچکی از مشکالت آنها را حل 
نمی کند. بزرگان و دلسوزان راهکارهایی 
را برای حل این مشکل پیشنهاد می کنند 
مانند آیت ا...صافی گلپایگانی که چندی 
پیش در دیدار رئیس مجلس توصیه هایی 
درباره وضعیت معیشتی در جامعه و نیز 
روابط خارجی مطرح کرد. وی درباره 
روابط خارجی کشور گفت: توصیه حقیر 
این است که باید با تمام کشورهای دنیا با 
عّزت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه 
با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح 
نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. 
شما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، 
حقوق ملت را احقاق کنید. وی تصریح 
کرد: امروز یکی از راه های اصالح امور این 
است که با حفظ منافع کشور و با عزت، 
با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از 
مشکالت برطرف خواهد شد. این مرجع 
همچنین گفت: بنده بسیار نگران وضعیت 
اقتصادی و مشکالت مردم هستم، مردم 
نجیب و شریف کشور ما مستحق این 
وضعیت نیستند. وی با اشاره به گرانی ها، 
افزود: گرانی برای مردم طاقت فرسا شده 
و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار 

سخت و مشکل شده است.
 نگرانی مراجع از وضعیت معیشتی 
روز پنجشنبه هم آیت ا... نوری همدانی 
در دیدار سردار سلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین با اشاره به وضعیت 
معیشتی و اقتصادی موجود در کشور 
گفت: متاسفانه وضعیت معیشت مردم 
بسیار ناراحت کننده است لذا یکی از 
اقدامات بسیج توجه به مباحث سازندگی 
و توسعه کشور است که باید بسیج در این 
حوزه ها با تمام توان ورود کند تا بخشی 
از انتظارات مردمی برآورده شود. این 
مرجع تقلید شیعیان البته پیش از این 
هم نگرانی خود از وضعیت معیشتی 
مردم را عنوان کرده بود مانند ۳ آبان 
در دیداری که علیرضا قاسمی فرزاد، 
استاندار همدان با ایشان داشت؛ اظهار 
کرد:» شغل مسؤوالن یک امانتی است 
که به آنها سپرده شده و آنها در برابر 
میلیون ها انسان مسئولیت دارند و هر 
شخصی که مسئولیتی دارد باید به کار 
خود نه از جنبه امرار معاش، بلکه از جنبه 
خدمت به مردم نگاه کنند. این مرجع 
تقلید یکی از نعمت های بزرگ الهی 
را توفیق خدمت به مردم دانست و بر 
ضرورت توجه به مردم به عنوان ستون 
دین تاکید کرد و گفت: متأسفانه امروز 
مردم از گرانی در رنج و فشار هستند 
و این موضوع نگرانی و ناراحتی علما را 
فراهم کرده است، بنابراین الزم است 
به این مردم فداکار که در ۸ سال دفاع 
مقدس فداکاری کردند، توجه کرده 
و اسباب آسایش و رفاه نسبی آنها را 
فراهم کنید. امروز دشمنان انقالب 
با تمام امکانات علیه نظام جمهوری 
اسالمی دست به کار شده و هرگز دست 
از دشمنی و فتنه انگیزی علیه انقالب 
و ملت رشید ایران بر نداشته، لذا باید 
مطابق با این شرایط در صحنه حاضر 

شده و وظیفه خود را به انجام برسانیم. 
   نگران مشکالت اقتصادی هستیم

۲۵ شهریور ماه هم مراجع تقلید و 
علمای حوزه علمیه قم در دیدار وزیر 
اطالعات با ایشان، بر برخورد شدید 
این وزارتخانه با مفسدان اقتصادی و 
رانتخواران و بهبود وضعیت معیشتی 
مردم تاکید کردند. آیت ا... ناصر مکارم 
شیرازی از مراجع تقلید در دیدار با وزیر 
اطالعات گفت: امنیت در کشور ما خوب 
است و در مجموع ناامنی نداریم اما راجع 
نگران  همچنان  اقتصادی  مسائل  به 
هستیم و معتقدیم توفیق دولت سیزدهم 
و رئیس جمهوری در گرو حل مسائل و 
معضالت اقتصادی است. این مرجع تقلید 
اضافه کرد: انتظار داریم تحولی در عرصه 
اقتصادی و سفره مردم ایجاد شود که البته 
هنوز آثارش نمایان نیست. وی بر لزوم 
توجه به علل به جای پرداختن به معلول 
در ساماندهی و حل مسائل اقتصادی 
تاکید کرد و افزود: اگر تنها بیاییم به همین 
مجازات اقتصادی اکتفا کنیم، مغازه ها را 
ببندیم و جریمه کنیم، با این امور، مشکل 
اقتصادی حل نمی شود، ریشه ها را باید 
درست کرد. به گفته این مرجع تقلید، 
باید با شجاعت روابط افراد فاسد و مفسد 
را قطع کرد و در مقابل آنها ایستاد، در این 
صورت است که مسائل اقتصادی تحول 
و سامان پیدا می کند و مردم هم نتیجه 

اقدامات و عملکرد دولت را خواهند دید.

گزارش

آرمان ملــی: در حالـــی روزشمار 
مذاکرات برجام به ۸ آذر ماه نزدیک تر 
می شود، سیاست خارجی ایران در هفته 
گذشته روزهای پر تنشی را پشت سر 
گذاشت. در هفته گذشته  از یکسو رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با دبیران سیاسی 
تروئیکای اروپایی و مقامات ارشد از مصر، اردن و شورای 
همکاری خلیج فارس دیدار کرد که حاصل آن صدور بیانیه 
شورای همکاری خلیج فارس و ابراز نگرانی از برنامه هسته ای 
و برنامه موشکی و پهپادی ایران بود، در دیگر سو جن ساکی، 
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانسی خبری تاکید کرد که 
واشنگتن پیش از مذاکرات هسته ای وین، رویکرد تحریمی 
خود در قبال ایران را تغییر نداده است و در همین رابطه وزارت 
خزانه داری آمریکا علیه 6 شخص و یک نهاد ایرانی اعمال 
تحریم کرد. فرانسه هم به عنوان عضو تروئیکای اروپایی این 
هفته مواضع تندی نسبت به برنامه هسته ای ایران اتخاذ کرد 
از یکسو ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، مدعی شد در 
صورتی که مذاکرات هسته ای غیرمستقیم میان ایران، آمریکا 
و مشارکت کنندگان در برجام بی نتیجه بماند، پاریس توافق 
هسته ای را پوچ محسوب خواهد کرد و همچنین آنه کلر 
لجندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانسی خبری 
به خبرنگاران گفت: ایران باید بدون تاخیر به اجرای تمامی 
تعهدات و وظایفش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی 
عمل کند، به همکاری با آژانس ادامه دهد و به اجرای کامل 
برجام بازگردد. درباره این رویدادها به همراه سایر تحوالت 
حوزه سیاست خارجی با حسن السجردی، تحلیلگر مسائل 

بین الملل به گفت و گو پرداخته ایم.
 آمریکا و اعضای شورای شورای همکاری خلیج 
فارس در بیانیه ای مشترک ایران را به سیاست های 
»ستیزه جویانه و خطرناک« متهم کرده  و مدعی شده اند 
حامین نیابتی ایران  از موشک های بالستیک پیشرفته و 
پهپاد برای حمله به زیرساخت های حیاتی در عربستان 
سعودی استفاده کرده است، دالیل صدور این بیانیه را 

چه می دانید؟
بیانیه مشترک آمریکا و شورای هماهنگی خلیج فارس 
در حقیقت یک حرکت همیشگی با هدف گرفتن امتیاز و 
همچنین دادن یکسری امتیاز متقابل است. به دلیل اینکه 
شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت بنیاد اولیه شکل 
گیری آن در دهه ۱۹۸۰ و در زمان جنگ تحمیلی  مبتنی بر 
مقابله با ایران بوده است. االن هم به نظر می رسد که کشورهای 
عربی حاضر در این شورا همچنان این آمادگی و زمینه را دارند 
که با سیاست های آمریکا در منطقه همراهی کنند و بتوانند 
اهداف آمریکا را پیگیری کنند لذا با این ذهنیت فشارهای 
آمریکا علیه ایران با همکاری شورای همکاری خلیج فارس 

ادامه دارد.
 در هفته گذشته شاهد بودیم فرانسه به عنوان 
یکی از طرف های مذاکرات 1+۴ و تروئیکای اروپا موضع 
گیری تندی علیه برجام و برنامه هسته ای ایران اتخاد 
کرد و وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد در صورتی 
که مذاکرات هسته ای غیرمستقیم میان ایران، آمریکا 
و مشارکت کنندگان در برجام بی نتیجه بماند، پاریس 
توافق هسته ای را پوچ محسوب خواهد کرد، دلیل 
تغییر و تندتر شدن مواضع فرانسه نسبت به مذاکرات 

هسته ای و برنامه هسته ای ایران را چه می دانید؟
فرانسه در موضوعات مربوط به مباحث هسته ای همیشه 
نقش پلیس بد را بازی کرده است و تالش می کند هر زمان که 
ایران با دست برتر و یا با امتیاز بیشتر در مذاکرات حاضر شود با 
انواع و اقسام اتهامات و ایفای نقش پلیس بد هم ادبیات تندتر و 
هم تقاضاهای بیشتری را مطرح کند، لذا تجربه نشان می دهد 
که گذر زمان می تواند فرانسه و سایر کشورهای شرکت کننده 

در مذاکرات هسته ای را بر سر عقل آورد.
 از یکسو سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر 
خواهان  برداشته شدن تحریم ها به صورت موثر، یکجا 
و قابل راستی آزمایی است از سوی آمریکا شده و اعالم 
کرده امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست، در 
مقابل جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده 
که واشنگتن پیش از مذاکرات هسته ای وین، رویکرد 
تحریمی خود در قبال ایران را تغییر نداده است، به 
نظر شما این پافشاری هر دو طرف بر مواضع خود چه 

سرانجامی خواهد داشت؟
این مواضع به نوعی تهدید متقابل و یا استفاده از ظرفیت ها 
برای فشار به رقیب است. در مذاکرات همه اینها دست به دست 
هم می دهد تا نشان بدهد که دو طرف در حال تالش هستند تا 
قبل از اینکه در مذاکرات حاضر بشوند از طرف مقابل امتیازات 
الزم را بگیرند. فکر می کنم اضافه کردن بر لیست تحریم ها یا 
هر چیز دیگری در حقیقت زمینه سازی برای حضور پر رنگ تر 

در میز مذاکرات است.
  در صورت شکست مذاکرات هسته ای در 8 آذرماه 
آیا امکان دارد که روسیه و چین به سمت همسویی با 

مواضع ایاالت متحده آمریکا حرکت کنند؟
فکر می کنم شرایط به سمت موفقیت مذاکرات هسته ای 
است. چون به هر صورت هر دو طرف حرف هایی را زده اند و 
نکاتی  را مطرح کرده اند و به نوعی گرو کشی های الزم را انجام 
داده اند و فکر می کنم دلیلی نمی بینم که مذاکرات هشتم آذر 

به بن بست کشیده شود. 
  مقتدی صدر با ادعای وجود نیروهای بی انضباط 
در سازمان حشدالشعبی تأکید کرد که گروه های 
بی انضباط باید فورا منحل شوند و سالح شان را به دولت 
تحویل دهند، چنین مواضعی در آستانه تشکیل دولت 
جدید در عراق می تواند بر روابط آینده ایران و عراق 

تاثیرگذار باشد؟
هنوز تا تشکیل دولت جدید در عراق زمان زیادی باقی 
مانده است. باید دید گزینه نخست وزیری چه کسی است و با 
توجه به ترکیب کابینه و پارلمان بتوان قضاوت بهتری داشت. 
تا دولت شکل نگیرد و احزاب ائتالف کننده برای تشکیل دولت 
نتوانند دور هم جمع شوند و بعد از آن نخست وزیر را تعیین 
کنند، هر نوع جهت گیری یا اظهار نظرعلیه ما یا به نفع ما بودن 

در خصوص آینده روابط ایران و عراق خطا خواهد بود.

آرمان ملی- مطهره شفیعی: دولت سیزدهم 
با شعار شایسته ساالری بر روی کار آمد اما آنچه از 
برخی انتصاب ها مشخص شد این واقعیت بود که 
بعضا فامیل ساالری گوی سبقت را از شایستگان 
ربوده است و آنچه پس از هر انتصابی مورد سوال 
قرار می گیرد، این است که نسبت خانوادگی فرد 
منصوب شده با کدام مسئول مورد توجه قرار 
گرفته است که این موضوع نمره منفی بزرگی برای 
دولت است. البته این چرخه انتصاب های فامیلی 
فراتر از دولت رفته و سابقه ای در قبل از تشکیل 
دولت سیزدهم داشت چنانکه زاکانی حمایت 
کرد که مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات 
بشود و پس از آن زاکانی به رغم ادعای برخی مبنی 
بر مشکالت قانونی، شهردار تهران می شود. پس 
از آن است که برخی کانال های تلگرامی مدعی 
می شوند زاکانی پسر علی احمدی را شهردار 
منطقه ۱۳ می کند. البته پیش از این عنوان شده 
بود که محمدهادی علی احمدی پسر وزیر آموزش 
و پرورش احمدی نژاد و برادر همسر مهرداد 
بذرپاش، معاون برنامه ریزی منطقه ۱6 است برخی 
هم اینگونه عنوان کردند که علی احمدی حمایت 
می کند برادر داماد زاکانی و منصوب زاکانی در 
پژوهشگاه مجلس وزیر بشود و در نهایت خود علی 
احمدی هم چند هفته قبل معاون سازمان برنامه 

و بودجه شد. 

 انتصاب های فامیلی پنهان کردنی نیست
به هر حال شایعات نادرست و اخبار درست 
انتصاب های فامیلی در دولت سیزدهم و شهرداری 
تهران فراوان است که به راحتی نمی توان آنها 
را تایید کرد اما در این میان سوال است که 
نمایندگان مجلس چه نقشی در انتصاب های 
فامیلی دارند؟ نباید فراموش کرد برخی نمایندگان 
مجلس با بی توجهی به توصیه های مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه »یکی از آسیب ها ورود 
نمایندگان در مسائل اجرائی است. فرض بفرمایید 
وارد شدن در اینکه مدیرکّل فالن تشکیالت در 
شهر ما یا در استان ما مثاًل فرض کنید که چه 
کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و 
از این قبیل. حاال یک وقت در مواردی یک حالت 
اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد 
استثنائی را من کاری ندارم اما به طور معمول 
نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره 
بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول 
اجرائی در این زمینه گفت وگو کردن و توافق کردن 
و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب 
بشود. « هر آنچه توانستند در امور اجرایی دخالت 
کردند و حتی برخی نمایندگان نه تنها مسیر 
پاستور و دولت را پیش گرفتند بلکه برخی از آنها 
از انتصاب های فامیلی دفاع کردند مانند نماینده 
مردم کاشمر و بردسکن در مجلس یازدهم در 

دفاع از انتصاب های فامیلی دولت سید ابراهیم 
رئیسی گفت: »وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
که فامیل آقای رئیسی نیست! آقای زاکانی هم که 
نه عضو هیات وزیران است، نه در بخش های دیگر 
زیرمجموعه دولت فعالیت دارد؛ بنابراین نمی تواند 
دخل و تصرفی در معرفی این گزینه پیشنهادی 
داشته باشد.« یا فریدون عباسی عضو کمیسیون 
انرِژی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون تعداد 
انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم زیاد نبوده 
است، گفت: انتصابات فامیلی در دولت رئیسی 
بزرگ می شود و نباید آن را بیش از حد بزرگ کرد.

 حمله به فرزند مهصومه ابتکار 
موضـــوع قابل تامل اینجاســــت که برخی 
نمایندگان وظیفه جدیدی برای خود وضع کرده اند 
و آن هم دفاع از انتصاب های فامیلی دولت با هجمه 
به دولتی های سابق! مانند روز چهارشنبه که 
مرتضی محمودوند نماینده دلواپس مجلس چنین 
گفت:» خواهش می کنم مجلس براساس گزارش 
کمیسیون اقتصادی و گزارشات امنیتی بررسی 
کند چطور آقازاده خانمی که در زمان اشغال النه 
جاسوسی بر روی سفارت پرید و آقازاده های امثال 
این خانم با باالترین شرایط مادی در آمریکا زندگی 
می کنند در حالی که آنها با پول همین مردم 
مظلوم به چنین موقعیتی رسیده اند.«منظور او 
معصومه ابتکار بود، زن موفق کابینه خاتمی و 

روحانی که اصولگرایان هیچگاه نتوانستند حتی 
نیمی از موفقیت های او در عرصه محیط زیست و 
زنان را کسب کنند. به همین دلیل هرگاه نیاز به 
منحرف کردن افکار عمومی را دارند به او هجمه 
می برند مانند اکنون که انتقادات زیادی به بحث 
انتصاب های فامیلی است بی جهت پای پسر ابتکار 
را به میان می کشند تا اذهان را به سمت دیگری 
سوق دهند اما فراموش کردند که همگان می دانند 
پسر یا اقوام ابتکار در سال های زیادی که او در 
دولت حضور داشت کوچکترین پست و امتیازی 
کسب نکردند و همین سفید بودن پرونده معاون 
سابق رئیس جمهور است که دلواپسان را ناراحت و 
آنها را وادار به طرح موضوعات بی اساس کرده است. 
معصومه ابتکار بارها به هجمه هایی که به فرزندش 
می شد پاسخ داده و گفته است: » در این رابطه هم 
شاهد موارد تحریف و نفرت فراکنی هستیم وگرنه 
ساالنه هزار دانشجو می روند، درس می خوانند و 
برمی گردند، پسر من از طریق ویزای دانشجویی 
رفته، بعد هم به ایران بازخواهد گشت. ما می بینیم 
کسی مثل مسیح علی نژاد هر روز یک دروغی در 

این باره می گوید.«
 استحاله انقالب در خانه ملت؟

اما ظاهرا دلواپسان بیش از گذشته از دولت 
روحانی و دولتی های قبلی شاکی هستند چرا که 
ناخواسته و در اوج عصبانیت اظهاراتی دارند که 
غیرقابل دفاع است به عنوان نمونه همین نماینده 
که به فرزند ابتکار هجمه برده بود، عنوان کرده :» 
آقازاده خانمی که در زمان اشغال النه جاسوسی 
بر روی سفارت پرید« این ادبیات از سوی نماینده 
مجلس که باید الگوی سایرین باشد عجیب و 
نشان از خشم او دارد. معصومه ابتکار در توئیتی 
چنین به ادعای نماینده دلواپس واکنش نشان 
داد:» استحاله انقالب در خانه ملت؟ یک سئوال: 
چطور است که در مجلس انقالبِی مورد تایید 
شورای نگهبان، با لفظ تحقیرآمیز پریدن از روی 
دیوار از حرکتی یاد می شود که به تعبیر بنیانگذار 
جمهوری اسالمی انقالب دوم، انقالبی بزرگتر از 

انقالب اول بود. استحاله انقالب در خانه ملت؟«

آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید بدبین ترین حامیان 
و هواداران سید ابراهیم رئیسی هم فکر نمی کردند که به رغم 
هماهنگی کامل میان دولت و مجلس باز هم دولت نتواند برای 
وزرای خود رای کاملی بگیرد و با یک نقصان در بدنه خود شروع به 
کار کند. اما این اتفاق رخ داد و به رغم حمایت های رئیس جمهور 
حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست 
از مجلس یازدهم رای اعتماد بگیرد. این رویه باعث شد تا این 
وزارتخانه ۳ ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره شود تا اینکه در 
روزهای پایانی مهلت دولت؛ رئیس جمهور مسعود فیاضی چهره ای 
کمتر شناخته شده که بیشتر به واسطه رابطه فامیلی با علیرضا 
زاکانی شهردار تهران نامش در رسانه ها مطرح شده بود به عنوان 
گزینه پیشنهادی دوم رئیس جمهور به مجلس معرفی شد که 
پس از معرفی او نیز شاهد موج انتقادات علیه وی از سوی مجامع 
مختلف به خصوص از سوی فرهنگیان جامعه بودیم و همین امر 
نیز موجب مخالفت ها از سوی مجلس با فیاضی و در نهایت رای 
عدم اعتماد به وی شد. این نوع رویکرد از سوی مجلس باعث شد 
تا بسیاری این تحلیل را مطرح کنند و با گذشت بیش از ۳ ماه از 
روی کارآمدن دولت نشانه های اختالف میان مجلس و دولت بروز 
و ظهور پیدا کرده و از این پس بیشتر هم خواهد شد. هرچند که 
عده ای هم معتقدند که اگر مجلس از ابتدا موضعی محکم در مقابل 
دولت و وزرای پیشنهادی در سایر حوزه ها داشت امروز با دولت و 
وزرای بهتر و توانمندتری روبه رو بودیم که عملکرد به مراتب بهتر 
و موثرتری از خود به نمایش می گذاشتند. با این حال پس از آنکه 
مجلس برای تصدی وزارت آموزش و پرورش دست رد به سینه 
مسعود فیاضی زد مهلت یک هفته ای برای دولت مقرر کرد تا حد 
فاصل هفت روز رئیس جمهور گزینه بعدی خود را برای وزارت 
آموزش و پرورش مشخص و به مجلس معرفی کند. اتفاقا این 
فرآیند چندان هم به طول نینجامید و در همان روزهای نخست 
آیت ا... رئیسی، یوسف نوری که تنها رزومه مرتبط با حوزه آموزش 
و پرورشش صرفا مدیرکلی برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بوده را به 
عنوان گزینه سوم و مدنظر دولت به مجلس معرفی کرد. این در 
حالی است که وی نیز چندان مورد وثوق جامعه فرهنگیان نیست 
و بیشتر چهره ای انتخاب شده از خارج از دایره فرهنگیان است و 
باید دید در ۷ آذر که برای بررسی صالحیت و جلسه رای اعتماد 

به وزیر پیشنهادی است مجلس چه رویکردی در مقابل سومین 
گزینه رئیسی اتخاذ خواهد کرد.

 رزومه تعجب برانگیز گزینه سوم
نگاهی به گزینه معرفی شده رئیس جمهور برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که وی نیز چندان قرابت 
آموزشی و پرورشی با این حوزه ندارد و به عبارت دیگر از دل 
معلمان و فرهنگیان بیرون نیامده است. نوری فردی است که 
در مقطعی صرفا مدیر کل برنامه و بودجه وزارتخانه بوده و به 
جهت کارنامه ای نسبت به سیاست های کلی در حوزه آموزش و 
پرورش، دغدغه های معلمان و فرهنگیان و مسائل کلی پیرامون 
این وزارتخانه و ارباب جمعی آن رویکرد و عملکرد چندانی نداشته 
است. حال اینکه چگونه پس از عدم رای اعتماد به فیاضی، به 
فاصله ۴۸ ساعت یوسف نوری برای وزارت آموزش و پرورش 
انتخاب شده خود جای پرسش و محل تامل است. اما در این بین 
نکته جالب رزومه ای است که خود نوری به مجلس ارائه کرده و 
بازتاب های بسیاری در فضای مجازی داشته است. از سوابق شغلی 
مثل نمایندگی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در دولت و 
مجلس و مشاور اقتصادی هلدینگ کشاورزی کوثر بنیاد شهید 
گرفته تا توانایی هایی مثل آشنایی با کشورهای عربی و اسالمی، 
عضویت در تیم های والیبال معلمین، صعود به قله دماوند و توفیق 
حضور در راهپیمایی اربعین سال جاری از جمله موارد جالب 

توجهی است که وی در روزمه ارائه شدئه خود به مجلس آورده 
است. هرچند که نوری ریاست سازمان آموزش و پرورش استان 
ایالم و عضویت در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کشور 
را در نیز در رزومه خود آورده اما گویا وی با شناخت از مجلس و 
روحیات نمایندگان سعی کرده که هیچ چیزی را از قلم نیندازد 
و حتی سابقه حضور حدود ۴۰ ماهه در مناطق جنگ زده و 
فرماندهی پایگاه های مقاومت بسیج را نیز ذکر کرده است. پرسش 
اینجا است؛ برای کسی که می خواهد جایگاه مهمی مثل وزارت 
آموزش و پرورش را بر عهده گیرد سوابق آموزشی، پرورشی، 
پژوهشی بیشتر باید مورد نظر قرار گیرد یا حضور  و مدیریت و 
ریاست در نهادها و دستگاه های مختلف؟ آیا قرار است باز هم مثل 
ادوار گذشته شخصی خارج از بدنه آموزش و پرورش و خارج از 
میان معلمان، معاونان، مدیران و اعضای خانواده آموزش  و پرورش 
انتخاب شود؟ آیا در میان قریب به ۲ میلیون فرهنگی یک نفر وجود 
ندارد که بتواند سکان مدیریت وزارتخانه متبوع خود را به دست 
گیرد؟ پاسخ به این پرسش ها و رویکرد مجلس به گزینه جدید 
می تواند درجه اهمیت این وزارتخانه در جامعه  و نزد دستگاه های 

حاکمیتی را مشخص کند.
  مدرک تحصیلی غیرمرتبط

برخی معتقدند که معرفی نوری به عنوان گزینه سوم دولت با 
برخی البی ها از درون مجلس صورت گرفته و این احتمال می رود 
که وی از سوی خانه ملت رای اعتماد بگیرد. آن طور که برخی 
مطرح کرده اند نوری از نیروهای حمید رضا حاجی بابایی در دوران 
وزارت حمید رضا حاجی بابایی در دولت احمدی نژاد بوده است 
و در دوران حضور وی رئیس مرکز فناوری و عضو هیات امنای 
صندوق ذخیره فرهنگیان شده و اکنون که حاجی بابایی در قامت 
نمایندگی مجلس در آمده از وی حمایت می کند. اما نکته اینجا 
است که چگونه است که نوری در ۲6 ابان به مجلس معرفی می شود 
و همان روز هم برنامه خود را ارائه می دهد. این مساله این پرسش را 
به وجود می اورد که وی از پیش برای احتمال حضورش در وزارت 
آموزش و پرورش اطالع داشته که به برنامه حاضر کرده یا اینکه 
برنامه به نحو دیگری به دست آمده و منتشر شده است. اما جدای 
از همه اینها مساله مهم عدم تطابق مدرک تحصیلی وی با حوزه 
آموزش و پرورش است. نوری دکترای مدیریت گردشگری دارد  
و بنابر گفته ها  و سابقه عملکردی در جایگاه های مختلف بیشتر 
در حوزه اقتصادی فعالیت داشته تا آموزشی و به نظر می رسد که 
احاطه چندانی به مسائل و دغدغه های حوزه آموزش و پرورش 
نداشته باشد. در نهایت همه چیز با خانه ملت است. نمایندگانی که 
باغ گلی و فیاضی به دلیل عدم تطابق با حوزه آموزش و پرورش رد 

کرددند چه برخوردی با گزینه جدید خواهند داشت.

»آرمان ملي« با نگاه به هر دو طیف، انگیزه تخریب ها را بررسي مي کند:

بار دیگر وزیر از خانواده فرهنگیان انتخاب نشد!
 رزومه؛ از دکترای مدیریت گردشگری تا حضور در راهپیمایی اربعین 

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: معرفی وزرایی از جنس آقای 
فیاضی نشان می دهد دولت اهتمام الزم را برای حل مشکالت بنیادی 
در آموزش و پرورش ندارد و می خواهد با مسکن های زودگذر بدون 
حل و  فصل ریشه ای مسائل وقت گذرانی کند. محمدصادق جوادی 
حصار درباره اینکه مشاهده می شود به رغم ادعای مجلس و دولت 
مبنی بر یکدستی کامل برای حل مشکالت، اختالفات میان آنها در 
حال بروز است، نمونه این اختالفات در جلسه رأی اعتماد به وزیر 
آموزش و پرورش مشاهده شد، آیا این اختالفات کاهش پیدا می کند 
یا دولت و مجلس مسیر دیگری را خواهند پیمود، گفت: مجلس و 
دولت تحلیل درستی از اتفاقات کشور ندارند و یا اگر هم داشته اند 
می خواستند با دادن آدرس اشتباه به مردم، پس از  یکدست سازی 
قوا بخشی از حقایق را کتمان کرده و روی پاره ای از واقعیت ها نیز 
سرپوش بگذارند تا حتی المقدور مشکالت را کوچک جلوه دهند، اما 
متاسفانه واقعیت های سیاسی و اقتصادی آنقدر بی رحم هستند که 
بعد از مدت کوتاهی خودشان را عیان و عریان به جامعه نشان دهند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: نماز جمعه ارزشمند است 
و جایگاه رفیعی دارد کسی که می خواهد خطیبش شود باید 
شرایطش را اعم از علم، درایت و سیاست داشته باشد. حجت االسالم 
والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی تاکید کرد: در انتخاب ائمه جمعه 
مخصوصا تهران که شهر بسیار مهمی است باید دقت شود زیرا تمام 
رسانه های خارجی و دشمنان روی هر یک کلمه این نماز حساب 
باز می کنند و دشمن به دنبال بهانه و مستمسک است تا برای ایجاد 
شکاف مانور دهد، قطعا این گونه حرف زدن موجب نگرانی مردم 
می شود. این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: مشاهده کردیم 
هزاران نفر از فرازهای صحبت های امام جمعه رنجیده اند که درست 
نبود از لسان ایشان ظاهر شود که انشاا... دیگر تکرار نشود و معتقدم 
باید به ایشان هم تذکر داده شود، چراکه خطبه های نماز جمعه 
باید اخالقی، اعتقادی، علمی، اجتماعی و سیاسی باشد امام جمعه 
هم روی این موارد جامعیت کامل داشته باشد تا دشمن نتواند از 

کوچکترین نقطه ضعف ایرادی را برداشت کند.

عضو جامعه روحانیت گفت: دقت کنیم که قرآن می گوید اگر 
مردم اهل تقوا، ایمان و عمل صالح باشند، ما از باال و پایین برای 
آنها برکات و رفاه و آسایش و آرامش را تضمین می کنیم، اما اگر 
خدایی ناکرده به سمت گناه و ظلم و ستم بروند، هم نعمت ها 
را می گیریم و هم آنها را مجازات می کنیم. حجت االسالم 
والمسلمین سید رضا اکرمی ادامه داد: این دیگر فرقی بین 
فرد عادی و بنام و خودی و غریبه ندارد. اگر من به شما رحم 
کنم، خدا هم به ما رحم می کند. ما گاهی افراط و تفریط داریم، 
اصطالحی به نام فرافکنی وجود دارد که در ارتباط با همین 
شرایط به کار برده می شود؛ گرانی ها و قاچاق ها را به گردن 
دیگران و قاچاقچی می اندازم اما خود مِن کاسب حاضر نیستم 
به سود کم قانع باشم. وی افزود: اگر خودمان انصاف را رعایت 
نکنیم، مقصریم حاال می خواهد این حرف ها را امام جمعه بگوید 
یا امام شنبه. باید به هر کسی به اندازه خودش نمره بدهیم، 
اما متاسفانه یا فرافکنی می کنیم یا برخی را نادیده می گیریم.

 
 طوری حرف نزنیم

  که مردم دچار 
شکاف شوند

 گاهی افراط
 و تفریط داریم

 یکدستی قوا بخشی
  از حقایق را کتمان

 کرده است

دولتمردان و شهرداری ها انتصاب های فامیلی را متوقف کنند

 چرا پسر فالنی خارج است
پس انتصاب فاميلی

 درست است
    هجمه به ابتکار برای توجیه استخدام فامیل!

 واکنش ابتکار به ادبیات یک نماینده: استحاله انقالب در خانه ملت؟
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آرمان ملی- محمدســیاح: سیدابراهیم 
رئیسی،  رئیس دولت سیزدهم و کابینه او هنوز 
به امورات کشور مسلط نشــده اند و این موضوع 
را می توان از نوع مصوبات جلسات هیات دولت 
درک کرد. رئیسی دســتور تعیین و ابالغ قیمت 
کاالهای اساســی و نظارت بر بازار برای تثبیت 
قیمت ها را به وزارت جهادکشاورزی می دهد و این 
وزارتخانه بدون اماواگر و توجه به تجربیات گذشته 
لیستی از قیمت محصوالت را منتشر می کند! در 
روزهای اول با بگیر و ببند قیمت ها را چند درصد 
کاهش دادند و نرخ رشــد تورم هم متاثر از این 
اتفاقات کندتر شد. حاال طرفداران این سیاست 
در حالی از این سیاســت دولــت دفاع می کنند 
که قیمت گذاری دستوری نه تنها بارها از سوی 
دولت و تیم اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته، بلکه  
کارشناسان اقتصادی نیز آن را مهمترین عامل 
در مشکالتت اقتصادی و تولید عنوان می کنند و 
بارها در این باره به دولت ها هشدار دادند که این 
اقدام هزینه تولید را در ابتــدا برای تولیدکننده 
و ادامــه برای دولــت افزایش می دهــد چراکه 
دولت ها بــرای اثبات خود و به کرسی نشــاندن 
حرف شان باید میلیاردها تومان یارانه به بخش 
تولید و مردم به عنوان مصرف کننده بدهد تا شاید 
بتواند هزینه های اضافه تحمیلی سیاســت های 
اشــتباه خود را جبران کند. انتشــار لیست ۳۰ 
تایی کاالهای اساســی با قیمــت مصوب دولت 
نتیجه ای جز نمایش مضحک از سیاست کنترلی 
شکســت خورده در دولت های گذشته نیست و 
تا زماینکه دولت ســیزدهم بدون درنظرگرفتن 
صورت مساله سعی در حل مشکالت دارد قطعا 
همین وضعیت با چاشنی عوام فریبی ادامه خواهد 
داشت. وحید شقاقی شهری،  اقتصاددان در این 
باره به »آرمان ملی« گفت: قیمت گذاری دستوری 
به معنای حرکت در مسیر اشتباه اقتصادی است؛ 
به عبارت دیگر دولت همچنان دولت احســاس 
می کند که با دستور و ســازمان های حمایتی و 

نظارتی بازار را کنترل کند و این خطای راهبری 
است که در تفکر این دولت و دولت های گذشته 
وجود داشته و دارد. او ادامه داد:  ماحصل چنین 
خطاهای راهبردی ای در قیمت گذاری دستوری 
و ورود سازمان های حمایتی و نظارتی یک کمدی 
تراژدی اســت! کمدی به این دلیل که بیش از 
سه سال اســت که دولت به بحث قیمت گذاری 
ورود می کند و هر روز هم در شبکه های مختلف 
صداوســیما خبر می دهند که نیروهای نظارتی 
در بــازار در حال کنترل قیمت ها هســتند ولی 
قیمت ها همچنان مسیر افزایشــی خود را طی 
می کند. شقاقی شهری تصریح کرد: ما باید قدرت 
بازار را درک کنیم و مسئوالن اقتصادی آگاه به 
قدرت و مکانیســم بازار باشند؛ بازار دستورپذیر 
و نظارت پذیر نیســت و باید تالش کنیم بازار را 
ایجاد و شفاف کنیم و در شرایط شکست بازار باید 
حمایت های دولت از شکل حمایت های دستوری 

و نظارت های سنتی خارج شود. 
 رانت در سایه قیمت گذاری دستوری

این اقتصاددان تاکید کرد: با نظارت های سنتی 
و با قیمت گذاری های دستوری به این شکل صرفا 
شاهد تشدید رانت هســتیم. خودرو مثال بارز 
این اتفاق اســت؛ با اینکه اجازه افزایش قیمت 
خودرو با دســتوری داده نشــد ولی قیمت بازار 
در همین هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه 
کرد. او اضافه کرد: باید روش ها اصالح شوند، ما با 
قیمت گذاری دستوری زمان و انرژی و فرصت ها 
را از دست می دهیم و تا امروز هم نتیجه ای از این 
بابت به دســت نیاورده ایم. شقاقی شهری افزود: 
روش عاقالنه بهبود وضعیت کنونی مشــخص 
است؛ ما باید شرکای تجاری مان را تنوع ببخشیم 
و در این راستا تالش می کردیم. تولید و واردات 
مواد اولیه و نهاده ها از انحصار عده ای خاص خارج 
می شد. باید مســیر انحصارکننده های داخلی و 
شرکای انحصاری را تغییر می دادیم و االن آنچه 
موجب شده با مشکالت جدی روبه رو باشیم این 

است که ما با واردکنندگان انحصاری یا شرکای 
تجاری انحصاری داشــته باشــیم. او افزود: در 
شرایط تحریمی  هم اینها همکاری الزم را ندارند 
و به همین دلیل هم کشور با کمبود مواداولیه و 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز مواجه شده و تولید 
با کاهش شدید روبه رو شود. وقتی هم که تولید 
افت کند درحالیکه تقاضا وجود دارد؛ مازاد تقاضا 
خود دلیلی برای افزایش قیمت ها خواهد شــد. 
ما در بسیاری از کاالها این مازاد تقاضا را داریم. 
شقاقی شهری اضافه کرد: خودروسازی که قبل 
از تحریم ها تا یک میلیون دستگاه خودرو تولید 
می کرد االن با کاهش تولید مواجه شده و همین 
موضوع باعث مازاد تقاضا شده و گروهی هم از این 
شکاف تقاضا برای افزایش قیمت ها بهره می برند و 
دلیل اصلی آن این است که تولیدکنندگان ما هم 
رقابتی عمل نکردند و انحصاری بوده اند. در کنار 
این واردکنندگان و شــرکای تجاری انحصاری 
هم بر شدت این کاســتی ها اضافه کرده اند. این 
اقتصاددان تاکید کرد: ماحصل این شده وقتی با 
تحریم مواجه می شویم تعادل بازار دچار وضعیت 
وخیم می شــود و این اتفاق را در دو دوره تحریم 

کامال تجربه کرد.
 قیمت گذاری دستوری موفق نبوده

شقاقی شهری در واکنش به آمارهای منتشر 
شده از سوی وزارت صمت درباره افزایش سه تا 
۳۰ درصدی قیمت کاالهای اساســی در نیمه 
ســال ۱۴۰۰؛ برخالف تعیین قیمت  دستوری 
هم گفت: قیمت گذاری دســتوری اصال موفق 
نبوده و این آمارها موید همین موضوع اســت 
چراکه قیمت گذاری دســتوری با نظارت های 
سنتی چیزی عاید مصرف کننده نخواهد کرد جز 
فسادی که برای گروهی خاص ایجاد می شود. او 
در پاسخ به این پرسش که رشد تورم همچنان 
وجود دارد و افزایش نرخ کاالها هم نتیجه همین 
رشد تورم است؛ به نظر شــما تالش دولت برای 
نرخ گذاری دســتوری کاالها و کاهش نمایشی 

نرخ تورم ارتباطی با افزایش دستمزدها در پایان 
سال داشته باشد، اظهارکرد: تورم امسال حداقل 
چیزی حــدود ۴۲.۸ درصد خواهد شــد و این 
میزان تورم هــم هزینه های تولیــد را افزایش 
خواهد داد چــون بخشــی از هزینه های تولید 
حقوق و دستمزد است ضمن اینکه فرسودگی 
تجهیزات نیاز به جبران استهالک دارد که آنها 
هم هزینه دارد؛  به نظر من اگر نتوانیم مشــکل 
تحریم ها را حل کنیم با روند کنونی دوباره شاهد 
مشــکالت عدیده ای در اقتصاد خواهیم بود. او 
اضافه کرد: چاره ای هم نداریم باید این را بپذیریم 
که مساله بازار عقالنی است نه دستوری؛ حتی 
در کوتاه مدت هم نمی توان مشــکالت این بازار 
را با این روش حل کرد. شقاقی شــهری در بیان 
پاسخ این سوال که آیا دولت می تواند برای حفظ 
این قیمت گذاری به تولیدکننــده یارانه بدهد؛ 
توضیح داد: دولت باید در بحث یارانه های کشور 
تصمیم مشــخصی را بگیرد. براساس آمارها در 
نظام یارانه ای کشور دولت هر ماه بیش از ۲۳۰ 
هزار میلیــارد تومان یارانه پرداخت می شــود! 
بخش اصلی این یارانه ها به جیب گروهی  خاص 
وارد سرازیر می شود و حتما نظام یارانه ای کشور 
نیاز به اصالح اساســی دارد و باید منتظر ماند و 
دید که آیا دولت توان این اصالحات را دارد یا نه.  
اقتصاد دولتی با تمام وجوه آن مانند بولدوزر از 
روی اقتصاد ایران رد شده و زمینه نابودی همه 
بخش ها را با استفاده از دست اندازی و تصمیمات 
غیرکارشناســی فراهم کرده و در این بین برای 
سودبردن گروه خاص همیشه فضا را باز گذاشته 
است، قیمت گذاری دستوری سیاستی اشتباه 
از دولت های قبلی حاال در دولتی مورد استفاده 
قرار گرفته است که مدعی است دولت قبل صرفا 
ویرانه تقدیــم او کرده اســت و این دولت حتی 
سیاســتی برای مدیریت اقتصادی خود ندارد! 
هیمشه با ادعاها ســفره مردم را شخم زده اند و 

سرآخر چیزی عاید مردم نشده است.

آرمان ملی: هفته گذشته پس از کشمکش فراوان بر سر طرح 
ساماندهی خودرو و رفت وبرگشت چندباره طرح به دلیل ایراداتی 
که شورای نگهبان نسبت به این طرح داشت، نهایتا مجلس نشینان 
با رفع ایراداتی و ابهامات موجود طرح ساماندهای خودرو مصوب 
کردند طرحی که مهمترین بخش آن ماده ۴ و به واردات در مقابل 
صادرات خودرو و قطعات مربوط به خودرو اختصاص یافته است. 
در واقع همزمان با تصویب این طرح و در حالیکه اکثر کارشناسان 
بر تاثیر آن بر شکست انحصار حاکم بر بازار تاکید دارند اما شاهد 
حمله مخالفانی هستیم که در فضای مجازی تاکید دارند این مصوبه 
رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد.  به گونه ای که 
عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی  نیز همسو با مخالفان 
در توئیتی تاکید کرده  این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز 
والبته رانت برای واردکنندگان خاص می شود. از سوی دیگر برخی 
از کارشناسان اساســا معتقدند ممنوعیت واردات از سوی دولت 
به واسطه کمبود ارز در شرایط تحریمی  رقم خورده بنابراین نیازی به 
قانونگذاری از سوی مجلس ندارد ضمن آنکه به گفته این گروه نرخ 
خودرو در بازار تحت الشعاع تورم و قیمت ارز بوده بنابراین واردات 
شاخصه تاثیرگذاری نخواهد بود. اگرچه وزیر صمت برنامه خود را 
برای افزایش تولید و اصــالح قیمت ها اعالم کرده و حتی با حذف 
شورای رقابت از قیمت گذاری نخستین گام برای کاهش شکاف 
قیمتی و خروج خودروسازان از زیان برداشته شد که هم اکنون با 
دستور رئیس جمهور پیچ و خم های اداری خود را طی می کند اما باید 
توجه داشت ممنوعیت واردات اگرچه با هدف جلوگیری از خروج 
ارز در شرایط تحرمی  و البته با نیم نگاه حمایتی از تولیدکنندگان 
داخلی ایجاد شــد اما در خالل این سه ســال تنها منتفعان این 
ممنوعیت واردکنندگان و ســازندگان خودروهای چینی بوده اند 
که از این انحصار و در حالیکــه کمتر از ۳۰ درصد محصوالت آنها 
داخلی سازی شده به نام تولیدکننده داخلی محصوالت خود را در 
بازار تشنه تنوع داخلی تا ۳ برابر قیمت تمام شده عرضه کرده اند 
و قطعا وقتی خودروی بی کیفیتی که در خوش بینانه ترین حالت 
۱۰ هزار دالر در بازار جهانی قیمت ندارند که حتی با ارز ۳۰هزار 
تومانی ۳۰۰ میلیون تومان تمام می شود با کلی منت با قیمت ۳۰ 
تا ۳۵ هزار دالر یعنی حدود یک  تا ۱.۱ میلیارد تومان به دســت 
مصرف کننده ایرانی می رســد توقع دارید از آزادســازی واردات 
خوشحال باشند و در فضای مجازی و انواع و اقسام رسانه های همسو 

جریان سازی نکنند کافی است کمی  به نیمه پرلیوان نگاه کنیم.
   رانتی برای گروه خاص

براســاس این گزارش، همزمان با تصویب طرح ســاماندهای 
بازارخودرو از سوی مجلس و متعاقبا آزادسازی واردات خودرو در 
قبال صادرات و قطعات مربوطه فضای مجازی و برخی رسانه با انواع 
و اقسام انتقادات و جریان سازی ها همراه شد به گونه ای که مخالفان 
این طرح معتقد بودند آزادســازی واردات تنها رانتی برای افراد و 
گروه های خاص ایجاد خواهد کرد. در این رابطه اولین واکنش از 
سوی عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی صورت گرفته 
و وی در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: »واردات 
خودرو باید تحت یک اســتراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی الزم 
باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه  با وجود تحریم ها، 
این شیوه واردات نه انحصار بازار را می شکند و نه گامی  به جلو تلقی 
می شود. این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز و البته رانت 

برای واردکنندگان خاص می شود.«

 هدف مجلس شکست انحصار 
البته این اظهارات با واکنش نمایندگان همراه شد به گونه ای که 
مهرداد گودرزوندچگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان 
اینکه مجلس به دنبال شکست انحصار خودروسازان داخلی بدون 
خروج ارز از کشور اســت، افزود: هدف مجلس ایجاد رقابت سالم 
در خودروسازی است لذا برنامه ریزی شده خودروهای باالی ۱۵ 
هزار دالر وارد شــوند تا به صنعت خودروی داخلی آسیب نرسد. 
همچنین محمدسعید احدیان دستیار رئیس مجلس  نیز در این 
خصوص افزود: چــرا در برابر هر طرح مجلس کــه نفعی به مردم 
برساند بدون فوت وقت موضع مخالف می گیرید و از منافع  مافیای 
خودرو دفاع می کنید؟ به جای واکنش های ناگهانی و بدون تأمل 
به پشتوانه  های کارشناســی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید 
چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید. دســتیار سیاسی و 
رسانه ای رئیس مجلس افزود: در شرایط محدودیت های ارزی یا باید 
چاره ای متناسب با شرایط اندیشید و یا باید بازار انحصاری خودرو 
را با ممنوعیت هرگونه واردات به حال خــود رها کرد تا در نهایت 
مردم از انحصار تولید و قیمت گذاری بیشــترین آسیب را ببینند. 
احدیان با اشاره به اینکه طبق آمار گمرک در چهار سال گذشته و در 
شرایط تحریمی  به طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون دالر خودرو 
و قطعات صادر شده، گفت: این نکته مهمی  است که انحصارگران 
آن را از مردم پنهان می کنند تا ایده صــادرات را متوهمانه جلوه 
دهند. برخی به نحوی سخن می گویند که صادرات قطعات، ایده 
خلق الساعه مجلس اســت. وی با عنوان اینکه انرژی و نیروی کار 
ارزان، دسترســی به منابع به خصوص فوالد، گران شــدن قیمت 
دالر در مقابل ریال، ظرفیت مازاد تولید قطعه از مهم ترین دالیل 

جذابیت خرید قطعات از ایران است، ادامه داد: با مصوبه مجلس و 
تعیین مشوق واردات در ازای صادرات، امکان افزایش قابل مالحظه 
صادرات به باالتر از ۱۲۰ میلیون دالر فعلی وجود خواهد داشت و 
عالوه بر عوامل ذکر شده، سود واردات خودرو نیز، واردکنندگان را 
به استفاده از ظرفیت های این مصوبه ترغیب خواهد کرد و تولید 

داخلی را نیز رونق خواهد بخشید.
  چمبره مونتاژکاران چینی بر بازار

مواضع مخالفان و موافقــان واردات در حالــی ادامه دارد که 
اساســا تمامی  ذهنیت ها به سمت خودروســازان داخلی به ویژه 
دو خودروساز بزرگ کشور متمرکز شده است البته تردید وجود 
ندارد که بخشــی از وضعیت نابســامان خودروی کشور نتیجه 
زیان انباشته ای است که بر ساکنان جاده مخصوص تحمیل شده 
است و اگرچه بخش قابل توجهی از این زیان نتیجه قیمت گذاری 
دستوری است اما بخشــی دیگری از آن نتیجه سرمایه گذاری و 
شرکت های بی شماری است که نه تنها سود ندارند بلکه زیان خود را 
از محل خو.دروسازی تامین می کنند و بنابراین جاده مخصوصی ها 
با کاهش عرضه و افزایش شــکاف قیمتی ســعی  دارند تا زیان 
خود را از حاشیه این شــکاف قیمتی جبران کنند، اما نکته قابل 
توجه عدم بهره گیری خودروســازان داخلی از انحصار ایجاد شده 
برای ممنوعیــت واردات خودروهای خارجی اســت موضوعی 
که تنها نفع ان به چینی ســازان رسیده اســت. درواقع براساس 
قانــون تولیدکنندگانی که با مشــارکت شــرکت های خارجی 
بتوانند نســبت به ۳۰ درصد داخلی ســازی اقدام کنند به عنوان 
تولیدکنندگان داخلی شناخته می شوند اما نکته اصلی آن است 
که اکثر شرکت های چینی ساز در زمره تولیدکننده قرارنگرفته و 

تنها به مونتاژ بدون داخلی سازی اقدام می کنند این در حالیست 
که این گروه محصوالت خود را تا ۳ برابر قیمت تمام شده در بازار 
انحصار و تشنه تنوع کشــور به فروش می رسانند چرا که بهترین 
و باکیفیت ترین خودروی چینی که از ســوی این تولیدکنندگان 
عرضه می شــود در بازار جهانی کمتر از ۱۰ هزار دالر قیمت دارد 
که حتی با احتساب دالر ۳۰ هزار تومانی نمی تواند قیمتی بیش 
از یک میلیاردتومان داشته باشــد.بنابراین این گروه از هر اقدامی 
 برای حفظ انحصار کنونی استفاده خواهند کرد که بررسی اتفاقات 
اخیر نشان می دهد که تاکنون برای حفظ این موقعیت موفق عمل 
کرده اند حال باید منتظر شــد و دید آیا این بــار می توانند از تیغ 

مجلس رهایی یابند.
  واردات نیاز به مصوبه ندارد

امیر حسین کاکایی کارشــناس خودرو در این رابطه معتقد 
است؛ همیشــه عده ای از صاحبان قدرت به دنبال تاثیرگذاری در 
بازار خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که 
طرفدار واردات و چه آنها که به دنبال منافع خودروسازان هستند را 
انکار نمی کنم. اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن هستیم به خاطر 
این عنوان نیست بلکه نهاده های کالن اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. 
باید توجه داشت که مجموعه قیمت ها به علت کاهش ارزش ریال 
در حال افزایش است. وی افزود: اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب 
نیست. بنابراین یکی از حوزه هایی که می توان در آن سرمایه گذاری 
کرد، متاسفانه بازارخودرو است. واردات خودرو به این زودی قابل 
اجرا نیست. شــورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مساله را 
بررسی می کند، مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ می دهد اما لزوما به 
این معنا نیست که قانونی که گذاشته می شود، تاثیر مثبتی دارد. 
قانون مجلس اشتباه است، واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع 
نشد بلکه دستور دولتی بود که ســال ۹6 صادر شد و ارتباطی به 
قانون گذاری نداشت. مشکالت ارزی کشــور باعث شد که برای 
کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد. امروز هم هر 
زمان که مشکل ارز کشور حل شود، کسی نمی تواند جلوی واردات 
خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشــور حل نشده است. 
وی ادامه داد: مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون 
می گذارد ولی برای مشکل اصلی هیچ راه حلی ندارد. مشکل اصلی 
واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مساله اساسی کمبود ارز است. از 
همین روی واردات خودرو فعال اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت 
چراکه اجرای آن دستکم تا سال آینده طول می کشد. به طورکلی 
هر تنشــی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل 

تورم و نرخ دالر است.

گزارش »آرمان ملی« از حواشی مصوبه آزادسازی واردات خودرو نشان می دهد: 

تیـــغ تیز واردات بر گردن انحصارطلبان خــــــودرو
 انحصار در جاده مخصوص نیست، چینی سازان را دریابید!

پیش بینی پذیری در تولید؛ قدمی رو به جلو
آرمان ملی: قائم مقام وزارت صمت گفته براســاس طرح جدید 
وزارت صمت در قالب قراردادهای کشف پریمیوم محصوالت صنایع 
معدنی در بورس کاالی ایران؛ انجام شود. کشف پریمیوم قراردادی 
است که در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران معامله می شود و به موجب 
آن، طرفین متعهد می شوند که در زمان مشخصی در آینده )تحویل، 
حمل یا بارگیری( کاال را براساس قیمت نهایی )قیمت مبنا به عالوه 
مابه التفاوت توافق شــده( معامله کنند. قراردادهای کشف پریمیوم 
برای باالدست دستاورد مهمی مانند برنامه ریزی برای تولید را به همراه 
خواهد داشت و صنایع پایین دســتی نیز با توجه به قراردادهایی که 
برای فروش داشته و برنامه ریزی تولید کرده اند، می توانند مواداولیه 
خود را به صورت بلندمدت خریداری کنند. محمدصادق مفتح درباره 
طرح وزارت صمت مبنی بر اســتفاده از قرارداد کشــف پریمیوم در 
مدیریت هوشــمند بازارهای کاالیی و رفع دغدغه های تولید افزود: 
منطق اســتفاده از این قرارداد بر این مبناست که هم تولیدکننده و 
هم مصرف کننده بتواند برای بازده زمانی یکساله یا بیشتر برنامه ریزی 
کرده و آنها بتوانند از آینده بازار و فروش کاال و تامین مواداولیه اطمینان 
حاصل کنند؛ در اصل با این طرح وزارت صمت با بهره گیری از ظرفیت 
بورس کاال، بازار برای فعاالن اقتصادی و تولید پیش بینی پذیر می شود. 
او در توضیح انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کاال تصریح کرد: 
در این شــیوه، یک واحد تولیدی وقتی محصول خود را برای 6 ماه 
و حتی یکســال آینده عرضه می کند، مازادی برای مقطع زمانی 6 
ماهه یا یکســاله پیدا می کند و می تواند بعد پوشش نیاز بازار داخل، 
برای صادرات اقدام کند؛ به عبارت دیگــر با این روش، صادرات قابل 
برنامه ریزی می شود و بنابراین وقتی شــرکتی از امروز می داند برای 
نیاز داخل و صادرات طی 6 ماه آینده به چه میــزان تولید نیاز دارد 
به خوبی برای تولید خود برنامه ریزی می کنــد و این امر یک امتیاز 
برای تولیدکنندگان به شــمار مــی رود. او ادامه داد: از ســوی دیگر 
تولیدکننده پایین دستی که می داند مواداولیه خود را برای 6 ماه جلوتر 
پیش خرید کرده با برنامه ریزی بهتری به تولید می رسد و از نوسانات 
بازار بین المللی و هیجانات آن نگران نمی شود؛ با همه این تفاسیر با 
اجرای این طرح جدید، بازار هم برای تولیدکننده و هم صادرکننده 
پیش بینی پذیر شده و قابلیت برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت به 
تولیدکنندگان داده می شود. مفتح با تاکید بر اینکه صنایع به شدت 
از این طرح اســتقبال می کنند، تصریح کرد: آغاز این طرح در بورس 
کاالست و رفته رفته با آشنایی کامل صنایع شاهد استقبال آنها از این 
طرح خواهیم بود. تاکید می کنم که در این روش، هم خریدار ماده اولیه 
مطمئن است که ماده اولیه ای را که خریداری کرده در اختیار دارد و 
هم تولیدکننده مطمئن است که محصول خود را برای تحویل آینده 
فروخته و مازاد تولیدش نیز صادرات می شــود، این رویه یک ثبات 
و آرامش خاصی به بازار می دهد و هــم از ناحیه مصرف کننده و هم 

تولیدکننده و بازار مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 

نیم نگاه

بــازار
خودروارزسکه و طال

185.000.000کوییک 3۴0.000.000Rدنا27.898دالر آمریکا12.300.000سکه امامی
3۴2.000.000شاهین275.000.000پژو پارس31.915یورو12.۴00.000سکه بهار آزادی

290.000.000وانت زامیاد )آپشنال(259.000.000پژو 206 تیپ 38.0512پوند انگلیس6.۴500.000نیم سکه
177.500.000ساینا25۴.000.000رانا پالس7667درهم امارات3.7350.000ربع سکه

2۴5.000.000سمند 169.000.000LXسایپا 26۴0111لیر ترکیه2.280.000سکه گرمی
288.000.000پژو 165.000.000SLX ۴05تیبا22.590دالر کانادا1.2۴1.972هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان(

»آرمان ملی« تبعات ناشی از سیاست تثبیت قیمت های دولت را  گزارش می کند: 

جهش تورمی  در انتظار سياست کنترل قيمت
 رئیسی هم در گرداب سیاست قیمت گذاری افتاد         تکرار تجربه پاک کردن صورت مساله!

  کاهش نمایشی تورم؛  نمک به زخم معیشت مردم

گزارش
  روایت هاي یکسویه همچنان ادامه دارد 

کرسنت در شبکه افق با زنگنه 
آرمان ملی – یاسمین طالقانی: بار دیگر بحث 
کرسنت به روی میز آمد و اظهارات مسئوالن آغاز شد. 
شاید مهمترین بخش این موضوع به توئیت زنگنه وزیر 
نفت دولت روحانی مربوط باشــد که نوشت: »قرار شد 
دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه جهان 
آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم.از 
رئیس محترم سازمان صداوسیما می خواهم که در اولین 
فرصت شرایط حضورم در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح 
شده در این برنامه هم روشــنگری کنم.« گفتنی است 
سال ها قبل که مسئوالن صنعت نفت ایران، مهر موافقت 
خود را زیر متن قرارداد صادرات گاز به امارات می زدند، 
هرگز گمان نمی کردند صفحات این قرارداد نه برای اجرا، 
بلکه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها 
ورق بخورد. در این سال ها که بسیاری از مسائل مربوط به 
این پرونده، هم چنان در محاق است و بسیاری از اقدامات 
پشت پرده مانده، بسیاری از افرادی که شاید کوچک ترین 
ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، مبالغی را به عنوان 
جریمه ای که ایران باید در این پرونــده بپردازد، اعالم 
کرده اند. مبالغی که هیچ مقام رسمی در وزارت نفت آن ها 
را تایید نکرده و استراتژی این وزارتخانه درباره کرسنت 
فعال سکوت است. شاید همین سکوت باعث شده انگشت 
اشــاره برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص اول 
وزارت نفت نشانه برود. دلواپســان معتقدند زنگنه در 
موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها 

دالر به کشور شد.
 دادگاه کرسنت چه شد؟

قرارداد موسوم به »کرسنت« در سال ۲۰۰۱ و دوران 
وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم اصالحات، شکل 
نهایی گرفت و بنا بر توافق به عمل آمده مابین شــرکت 
ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ 
و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج 
فارس )مخزن مشــترک با ابوظبی( روزانه حدود ۱۴ تا 
۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه 
صادر شــود. »دانا گاز«، یک شــرکت انرژی خصوصی 
اماراتی اســت که بنیانگذار و بزرگترین ســهام دار آن 
کرسنت پترولیوم امارات است. این قراراداد با روی کار 
آمدن دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. محمدرضا 
رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعدا در دولت 
دهم معاون اول محمود احمدی نژاد شد، گفته بود، این 
قرارداد ۲۰ میلیارد دالر زیان به ایران وارد خواهد کرد، 
چراکه بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده 
اســت. ازطرف دیگر موافقان اجرای این قرارداد معتقد 
بودند ایران چاره ای دیگر جز بستن این قرارداد نداشت 
چراکه تنها راه ورود به بازار گاز بود، در غیر اینصورت گاز 
را باید می سوزاند و تلف می کرد. زنگنه معتقد بود که قرار 
داد باید اجرا می شد اما دولت احمدی نژاد از اجرای آن 
خودداری کرد. براساس اطالعات موجود بهای فروش گاز 
در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل 
یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای 
هفت ســال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به صورت 
ثابت و به میزان ۱۸ دالر برای هر بشکه نفت تعیین شده 
و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعــب گاز نیز به همین 
نسبت ۱۷.۵ دالر در نظر گرفته شد. 6 مهر شرکت انرژی 
امارات متحده عربی، »دانــاگاز« اعالم کرد یک دادگاه 
داوری بین المللی در خصوص پرونده گازی کرســنت، 
شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 6۰۷.۵ میلیون دالر 
به دلیل اختالف در تامین گاز محکوم کرده اســت. این 
اختالفات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز ۲۵ 
ساله میان ایران و شرکت کرسنت است. داناگاز مدعی 
است که این میزان گاز هرگز تحویل این شرکت نشده 
است. این جریمه به ریال حدود معادل ۱۵ هزار میلیارد 
تومان خواهد شد، این حکم مربوط به هشت و نیم سال 
اول از این قرارداد ۲۵ ساله است که از سال ۲۰۰۵ شروع 
شده است. روند دادرسی مربوط به ۱6.۵ سال بقیه این 
قرارداد، اکتبر سال آینده میالدی برگزار خواهد شد. این 

دادگاه قرار است در پاریس برگزار شود.
 مجلس چه می گوید؟

۲6 آبان ماه نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به 
رئیس قوه قضائیه، با اشاره به قرارداد گازی »کرسنت« 
و خسارات آن برای کشــور، خواســتار بررسی پرونده 
در دســتگاه قضائی و برخورد با متخلفــان این قرارداد 
شدند. حجت االسالم والمســلمین محمد مصدق روز 
پنجشنبه در حاشیه همایش سفیران صلح شوراهای حل 
اختالف در مشهد در جمع خبرنگاران در مورد درخواست 
نمایندگان مجلس برای رســیدگی به پرونده کرسنت 
افزود: نماینــدگان مجلس دیروز نامه نوشــته اند و باید 
ببینیم خواسته آنها چیست. روز پنجشنبه ضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره فسادها در 
پرونده کرسنت و توتال اظهار کرد: ما در دادگاه بین المللی 
درباره پرونده کرسنت محکومیتی داشتیم که فساد در آن 
پرونده به اثبات رسید و نتوانستیم از حق و حقوق خودمان 
دفاع کنیم و به پرداخت 6۵۰ میلیون دالر محکوم شدیم. 
این اتفاق سند رسوایی برای دولت اصالحات است، زیرا 
این قرارداد در دوره آنها بسته شده است. ابراهیم رضایی 
بیان کرد: خسارتی از جیب مردم ایران به واسطه فساد در 
دولت آنها پرداخت و در دولت روحانی هم بر آن پافشاری 
شد و ادعاهایشــان را پس نگرفتند.این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس توضیح داد: 
۸۰ میلیون ایرانی هزینه بی عرضگی و فســاد در دولت 
اصالحات را پرداخت کردند. ایــن واقعا مصداق ظلم در 
حق تمام مردم ایران اســت و درخواســت ما این است 
که با عامالن و بانیان قرارداد کرســنت برخورد کنند و 
شــدیدترین مجازات را برای آنها در نظر بگیرند. رضایی 
در ادامه توضیح داد: حســن روحانی در دورانی که دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بود، بر آثار منفی قرارداد کرسنت 
تاکید کرده بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد بر اجرای 
این قرارداد تاکید کرد. عالوه بر این، در قرارداد کرسنت 
و توتال تا سال ۹۲ ماجرا به نفع کشور ما بود، ولی بعد از 
روی کار آمدن روحانی و وزیر نفت شدن زنگنه همه چیز 
علیه ما شد. به گفته  این عضو مجلس یازدهم، آقازاده های 
زیادی در این  پرونده دخالت داشــتند که باید نام آن ها 

افشا شود تا مردم آنها را بشناسند.  
 شهردار هم نظر داد! 

جالب اینجاست که برخی مدیران هم خود را برای 
اظهارنظر درباره کرسنت محق می دانند مانند علی رضا 
زاکانی که اکنون شهردار است و روز پنجشنبه گفت:» 
قرارداد کرســنت را ببینید کــه در آن ۴۲۸/۲ میلیون 
دالر ما را محکوم کردند و در مرحله دوم باز هم محکوم 
می شــویم و این نتیجه نوعی مدیریت خودبینی است، 
امروز نظام جمهوری اسالمی باید تکلیف خود را با افراد 

مسئول در این خسارت مشخص کند.«



سینمــا
داوری آثار ۲ دوره اخیر فیلم فجر 
دبیر چهاردهمین جشن منتقدان و نویسندگان 
آثار سینمایی ایران درباره آثاری که قرارست در 
این دوره مورد داوری قرار بگیرند، توضیحاتی 
را ارائه داد. جعفر گودرزی درباره آثاری که 
قرار است در دوره چهاردهم مورد داوری قرار 
بگیرند، بیان کرد: سال ۹۹ جشن بزرگ منتقدان 
و نویسندگان سینمایی ایران در حالی به دلیل 
شیوع  کرونا برگزار نشد که قرارمان این بود که 
اکران ساالنه سینما را در داوری مان مدنظر قرار 
دهیم و از داوری فیلم های جشنواره فیلم فجر 
فاصله بگیریم اما به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
اکران و سینماها این مهم نمی توانست همه جانبه 
صورت بگیرد. گودرزی عنوان کرد: لذا در این 
دوره قرار است فیلم های حاضر در سی وهشتمین 
 و  سی ونهمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر که 
سال ۹۸ و ۹۹ برگزار شدند و همچنین آثار ایرانی 
حاضر در سی وهفتمین و سی وهشتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر که در سال های ۹۸ و ۱۴۰۰ برگزار 
شدند، مورد داوری قرار بگیرند. به گفته وی، از دوره 
بعدی جشن، معیار داوری، یک سال اکران سینمای 
ایران خواهد بود. دبیر چهاردهمین جشن بزرگ 
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در پایان 
یادآور شد: اعضای انجمن منتقدان داوری آثار این 
دوره را برعهده دارند و پس از جمع بندی آرا نتایج 
اعالم خواهد شد. این دوره از جشن با تحوالتی در 
ساختار و در مسیر پویاتر شدن و تاثیرگذارترشدن بر 
جریان سینمایی کشور برگزار می شود. جدیدترین 
خبرها و همچنین فراخوان چهاردهمین جشن 
بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی متعاقبا 
اطالع رسانی می شود. دوره سیزدهم این جشن 
بهمن ماه سال ۹۸ برگزار شد و وقفه بین ۲ دوره 
نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا و منع و محدودیت 

برپایی بسیاری از رویدادها بوده است.

 
کوتــاه

معرفی بازیگران »کمپانی مرگ« 
و  نوشته  نمایش »کمپانی مرگ«  بازیگران 
کارگردانی امیررضا ملکی معرفی شدند. نمایش 
»کمپانی مرگ« نوشته و کارگردانی امیررضا ملکی 
که این روزها برای اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد 
آماده می شود بازیگران خود را معرفی کرد. »کمپانی 
مرگ« با نقش آفرینی امیرعلی آلوسی، الهام احمدی، 
کیوان احمدی، نوید احمدزاده، رضا بابایی، دنیا 
خوشنو، نسیم سروش، امیر شیخ زاده، علی غفاری و 
نیوشا رضوانی آخرین مراحل تمرین برای بازبینی را 
پشت سر می گذارد. این نمایش که برگزیده جشنواره 
تئاتر استان البرز در سال ۹۸ بود و اجرای عمومی اش 
نیز به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود این بار با 
تهیه کنندگی سجاد افشاریان برای اجرا در سالن 

شهرزاد آماده می شود.

تهیه کننده سریال »نیسان آبی«، از 
سرگیری تصویربرداری این سریال را با 
توجه به بهبودی مهران غفوریان، خبر داد. 
احسان ظلی پور با اعالم اینکه با بهبود حال 
مهران غفوریان تصویربرداری بخش های 
باقیمانده این سریال از سر گرفته می شود، 
عنوان کرد: شنبه ۲۹ آبانماه  ادامه 
تصویربرداری سریال »نیسان آبی« را 
شروع می کنیم.  ظلی پور افزود: کل سریال 
۲۰ قسمت است و حدودا دو تا سه هفته 
از کار باقی مانده است. مهران غفوریان 
که در سریال »نیسان آبی« بازی داشت 
دچار حمله قلبی شد. این بازیگر تحت 
عمل جراحی قرار گرفت که موفقیت آمیز 
بوده و اکنون ادامه سریال »نیسان آبی« را 

بازی می کند.

 »غفوریان« به 
»نیسان آبی« برگشت

پیشکسوت  هنرمند  فیاضی،  رضا 
کشورمان که صبح سه شنبه، ۲۵ آبانماه 
براثر ابتال به کرونا در بیمارستان بستری 
شده بود، از بیمارستان مرخص شد. این 
هنرمند از بهبود شرایط جسمی اش خبر 
داد و گفت: خداراشکر حالم بهتر است. 
حدود ۳۰ درصد از ریه هایم درگیر شده بود 
که چند روز در بیمارستان بستری بودم و 
شکرخدا بهتر و با نظر پزشک از بیمارستان 
مرخص شدم. رضا فیاضی درباره ادامه 
فعالیتش در حوزه فیلمسازی خاطرنشان 
کرد: دو هفته از دوره نقاهت بنده می گذرد 
ولی با نظر پزشکم باید به مدت یک هفته 

در منزل استراحت کنم.

»فیاضی« از بیمارستان 
مرخص شد

خبـــر
معرفی ۱۰۰ نویسنده در شهر تهران

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات با اشاره به نمایش بیش 
از دوهزار کتاب از ۱۰۰ نفر از نویسندگان ایران در بیش از 
۶۰۰ تابلو شهری و عرشه پل در سطح شهر تهران گفت: این 
شروع اقداماتی است تا شهر به فضایی زیبا، فرهنگی و مفتخر 
به نویسندگان حوزه های مختلف تبدیل شود. علی  رمضانی 
)مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر بیست ونهمین 
دوره »هفته کتاب« جمهوری اسالمی ایران( در نشست معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با خبرنگاران حوزه 
کتاب که در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، با اعالم خبر آغاز 
طرح »پاییزه کتاب ۱۴۰۰« از ۲۹ آبان، گفت: هم اکنون بیش 
از ۹۷۰ کتابفروشی در سراسر کشور عضو این طرح شده اند. به 
کتابفروشی هایی که در خارج از مراکز استان ها قرار دارند، اعتبار 
بیشتری اختصاص داده ایم و عالوه بر این تالش کردیم در ۱۰۰ 
شهر از مناطق کمتر برخوردار کتاب فروشی هایی را فعال کنیم و 
اعتبار بیشتری برای آنها درنظر بگیریم. او افزود: مجموع اعتبار 
طرح »پاییزه« کمتر از طرح تابستانه کتاب ۱۴۰۰ نیست اما نحوه 
توزیع آن متفاوت است. نحوه توزیع یارانه ها تغییر کرده است و 
تالش کردیم یارانه ها به سمت مناطقی برود که تاکنون کمتر 
از این یارانه ها استفاده کرده اند. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران درباره برپایی نمایشگاه کتاب در استان ها نیز اظهارکرد: بنا 
داریم بخش فروش و عرضه این نمایشگاه ها را به صورت مجازی 
برگزار کنیم. یکی از مهم ترین دالیل این اقدام، ایجاد عدالت 
در دسترسی به همه ناشران و توزیع یارانه های کتاب به همه 
اقشار  مردم است. او افزود: با همت ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ها و خانه کتاب و ادبیات ایران، موضوع نشست ها 
و شور و شعف فرهنگی در استان ها و دیگر مواردی که تا به االن 
بخش جنبی بوده است ، تبدیل به بخش اصلی  می شود. به این 
صورت به جای درگیرشدن در یک فعالیت اجرایی طاقت فرسا، 
بخش های جنبی را به بخش های اصلی تبدیل می کنیم. مانند 
نشست رونمایی، بحث و بررسی در مورد کتاب،  تبلیغات محیطی 
و.... نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان در نیمه دوم آذرماه 
برگزار می شود و تا پیش از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران، نمایشگاه های استانی دیگری نیز در یکی از استان ها 
برگزار خواهد شد و به تدریج در این زمینه اطالع رسانی خواهیم 
کرد. دبیر بیست ونهمین دوره »هفته کتاب« در ادامه با تقدیر از 
فعالیت های تمام رسانه ها و سازمان صداوسیما در هفته کتاب 
تصریح کرد: در این هفته اقدام بی نظیری در سطح شهر تهران 
انجام شد و بیش از دوهزار کتاب از ۱۰۰ نفر از نویسندگان 
کشورمان در بیش از ۶۰۰  تابلو شهری و عرشه پل  به نمایش 
عمومی گذاشته شد. تاکنون چنین اقدامی برای معرفی مفاخر 
اهل قلم و نویسندگان کشور انجام نگرفته بود. او افزود: معاون 
محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم تاکید 
کردند ما باید در زمینه در دسترس بودن و در  برابر چشم بودن 
کتاب تالش کنیم. کتاب مانند کاالهای دیگر نیست که فقط الزم 
باشد، بگوییم: کتاب بخوان؛ بلکه نیاز است کتاب خوب به مردم 

معارفه و ترویج شود تا به سمت آن بروند.
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a r m a n m e l i . i r

رئیس سازمان سینمایی از پیگیری جدی و 
مذاکره با ستاد ملی مقابله با کرونا برای افزایش 
سهم مخاطبان و بلیت فروشی سالن های سینما 
خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
سینمایی، محمد خزاعی با اشاره به استقبال 
خوب مخاطبان از فیلم های روی پرده و افزایش 
ظرفیت بسیاری از مشاغل و صنوف و با اشاره 
به مطاله خانواده سیِنما و مردم، گفت: بسیاری 
از مردم، مدیران سالن های سینما و صنوف 
تقاضا کردند تا با توجه به فروکش کردن کرونا 
در پی واکسیناسیون سراسری و پیرو استقبال 
مردم و خانواده ها از فیلم ها در روزهای اخیر 
شرایطی فراهم شود تا محدودیت سقف ظرفیت 
۵۰ درصدی برای بلیت فروشی در سالن های 

سینما برداشته شود و سینماداران بتوانند از 
همه ظرفیت خود استفاده کنند. وی ادامه داد: 
مدتی است که اغلب دورکاری ها به پایان رسیده 
و حتی دانش آموزان نیز به صورت پاره وقت به 
مدارس بازگشته اند و دانشگاه ها نیز از چندی دیگر 
پذیرای دانشجویان خواهند بود، سینماها از معدود 
اماکنی هستند که محدودیت ها در موردشان 
اعمال می شود. به گفته وی، در شرایط فعلی 
بسیاری از پروازها، رستوران ها، اتوبوس ها و… 
از ۱۰۰درصد ظرفیت هایشان استفاده می کنند، 
پس طبیعی است مانند بسیاری از مشاغل و 
کسب وکارها سینماداران هم حق خود بدانند 
که برای ظرفیت کامل سالن بلیت بفروشند 
و جبران مافات روزهای گذشته را بکنند. در 

حال حاضر هر سالن سینما می تواند تنها ۵۰ 
درصد ظرفیتش بلیت بفروشد. رئیس سازمان 
سینمایی اظهار کرد: به دنبال درخواست و مطالبه 
خانواده سینما، سینماداران و پخش کنندگان، 
در حال گفت وگو با وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی و مذاکره با ستاد ملی مقابله با 
کرونا هستیم تا درصورت امکان و مناسب بودن 
شرایط ظرفیت بلیت فروشی سالن های سینما با 
حفظ پروتکل های بهداشتی افزایش پیدا کند. 
وی در پایان ضمن اظهار امیدواری از تعامل و 
همکاری ستاد مقابله با کرونا در این زمینه گفت: 
بدیهی است سینماها تابع پروتکل های بهداشتی 
ستاد مقابله با کرونا خواهند بود و هر وقت تصمیم 

جدیدی اتخاذ شود بدان پایبند خواهند بود.

گــزارش
دستیار »کاماال هریس« استعفا می کند

منابع خبری از استعفای »اشلی  اتین« مسئول روابط عمومی 
»کاماال هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا در پی اختالفات 
داخلی میان کارکنان دفتر هریس خبر دادند. یک مقام کاخ سفید 
از استعفای »اشلی اتین« مسئول روابط عمومی »کاماالهریس« 
معاون »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا خبر داد. این مقام کاخ 
سفید در گفت وگو با سی ان ان گفت: اشلی یک عضو مهم در تیم 
معاون رئیس جمهور است که بدون وقفه برای پیشبرد اهداف این 
دولت کار کرد. وی ماه دسامبر از سمتش استعفا خواهد کرد تا کار 
دیگری را دنبال کند. شبکه خبری سی ان ان در عین حال گزارش 
داد که اشخاص زیادی در تیم هریس قصد ترک منصب های خود 
را دارند. شبکه فاکس نیوز هم گزارش داد که اشلی اتین روز 
پنجشنبه استعفای خود را ارائه کرده است و هریس و تیمش هنوز 

جایگزینی برای وی پیدا نکرده اند.

افزایش شدید کرونا در آلمان
افزایش موارد مبتالیان به کرونا در آلمان باعث شده دولت 
این کشور دوباره وضعیت اضطراری ملی اعالم کند. وزیر 
بهداشت آلمان اعالم کرد که به دلیل افزایش شدید موارد ابتال 
به ویروس کرونا در این کشور، وضعیت اضطراری ملی اعالم 
کرده است. مرگ ومیر روزانه ویروس کرونا در آلمان طی هفته 
اخیر بیشترین افزایش را در بیش از پنج ماه گذشته داشته و 
قانون گذاران این کشور در حال مباحثه درباره چگونگی مهار موج 
چهارم این همه گیری هستند. براساس گزارش بلومبرگ، با کمتر 
از ۷۰ درصد واکسیناسیون کامل در برابر این بیماری، بزرگترین 
اقتصاد اروپا از همتایان غربی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال عقب 
مانده و باعث شده آلمان با موج شیوع جدید مواجه شود. نرخ 
روزانه ابتال در آلمان در حال شکستن رکوردهای ثبت شده در 
زمستان گذشته است، زمانی که جمعیت این کشور اروپایی عمدتا 

در برابر کرونا بی دفاع بودند.

»بایدن«  در عدم محبوبیت رکورد زد
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد رضایت از عملکرد 
رئیس جمهور آمریکا بازهم در میان مردم این کشور کاهش یافته 
است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد رضایت از عملکرد 
»جوبایدن«، رئیس جمهور آمریکا باز هم در میان آمریکایی ها 
سقوط کرده است.  نتایج یک نظرسنجی جدید که دانشگاه 
کوینیپیاک پنجشنبه منتشر کرد نشان می دهد تنها ۳۶ درصد 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی عملکرد بایدن را تایید و ۵۳ 
درصد دیگر آن را رد می کنند. طبق گزارش رسانه های آمریکا با 
آنکه در این نظرسنجی  هواداران حزب دموکرات از بایدن حمایت 
کرده و هواداران حزب جمهوری خواه نسبت به او نظرات منفی 
ابراز کرده اند میزان عدم رضایت در میان افرادی که خودشان را 
غیروابسته به این دو حزب معرفی می کنند ۵۶ درصد بوده است. 
رضایت از بایدن در نظرسنجی قبلی همین دانشگاه که ماه گذشته 
انجام شده بود ۳۸ درصد بود که به شدت نسبت به چند ماه اول 
ریاست جمهوری او افت کرده است. در چند ماه اول نزدیک به 
۶۰ درصد از آمریکایی از عملکرد بایدن ابراز رضایت کرده بودند. 

سازمان ملل:
 افغانستان در آستانه 

فاجعه بشری است
نماینــده ویژه سازمان ملل در امــور افغانستان 
هشدار داد، این کشور در آستانه یک فاجعه بشری 
قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی آن نیز خطر 
افراط گرایی را افزایش می دهد. دبورا .لیونز، نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت: سازمان ملل 
پیش بینی می کند که ۶۰ درصــد از جمعیت ۳۸ 
میلیونی افغانستان با سطوح بحــرانی گرسنگــی 
روبه رو هستند که این مسالــه در زمستان بــدتر 
هم می شود. تولید ناخالص داخــلی این کشور 
۴۰ درصد کاهش داشته است. این مقام سازمان ملل 
همچنین به شورای امنیت گفت که از بروز یک 
فاجعه بشری می توان جلوگیری کرد چون علت 
اصلی آن تحریم های اقتصادی علیه طالبان است که 
۱۵ اوت سالجاری میالدی و پس از خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان کنترل کابل را به دست گرفت. 
این تحریم ها سیستم بانکی این کشور را فلج کرده و 
بر تمامی حوزه های اقتصادی افغانستان اثر گذاشته 
است. ذخایر ۹ میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان 
که بیشتر آن در ایاالت متحده نگهداری می شود، 
پس از فروپاشی دولت سابق کابل مسدود شده 
است. همچنین قرار بود افغانستان در ۲۳ اوت 
سال جاری میالدی به ۴۵۰ میلیون دالر از صندوق 
بین المللی پول دسترسی داشته باشد، اما صندوق 
بین المللی پول به دلیل فقدان شفافیت در مورد دولت 
جدید افغانستان، این امکان را از کابل سلب کرده 
است. لیونز همچنین افزود: فلج شدن بخش بانکی 
افغانستان باعث می شود تا سیستم مالی این کشور 
به تبادالت مالی غیررسمی و حساب نشده وارد شود. 
این روند تنها باعث تسهیل فعالیت تروریسم و قاچاق 
موادمخدر می شود که نخست بر خود افغانستان و 
بعد بر منطقه اثر می گذارد. وی ادامه داد: یک تحول 
منفی بزرگ، ناتوانی طالبان در جلوگیری از گسترش 
گروه داعش است که اکنون به نظر می رسد این مقام 
مسئول در سازمان ملل همچنین به جامعه بین الملل 
تاکید کرد تا راه هایی را برای تامین حمایت مالی از 
مردم افغان بیابید چون این افراد به شدت احساس 
می کنند که به واسطه شرایط پیش آمده کنار گذاشته 
و رها شده اند. ما باید برای سه یا چهار ماه آینده روی 
کمک به آسیب پذیرترین افغان ها در زمستان تمرکز 
کنیم. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
افزود: جامعه بین المللی نیاز فوری به یافتن راهی برای 
حمایت مالی از کادردرمان در بیمارستان های دولتی، 
کارکنان در برنامه های امنیت غذایی و در نهایت به 
آموزگاران دارد تا دختران افغان بتوانند از حق خود 
برای آموزش و تحصیل بهره مند شوند. وی همچنین 
به اعضای شورای امنیت سازمان ملل اطمینان داد که 
سازمان ملل تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت 
تا اطمینان حاصل شود که بودجه در نظر گرفته شده 

توسط طالبان مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. 

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه 
روسیه اعالم کرد که مسکو نگران استقرار 
موشک های میان برد و کوتاه برد در اروپاست. 
ریابکوف که مذاکره کننده ارشد هسته ای 
و موشکی روسیــه اســت روز جمعــه در 
گفت وگو با شبکه اول تلویزیونروسیه گفت: 
ما مسائل زیادی در مورد امکان استقرار 
موشک های کوتاه برد و میان برد در اروپا 
داریم. معاون وزیر امور خارجه روسیه از 
احتمال بروز بحران جدید در این عرصه 
خبر داد و ادامه داد: روسیه نگران آن است 
که آمریکا آستانه استفاده از سالح اتمی را 
کاهش دهد و برای این منظور آماده می شود. 
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
پیمانی است که در سال ۱۹۸۷میالدی  بین 
ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی )و پس از فروپاشی شوروی با 
روسیه( امضا شد. این پیمان در واشنگتن 

بین رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
رونالد ریگان و دبیر کل حزب کمونیست 
اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف 
در ۸ دسامبر ۱۹۸۷ امضا شد.  مجلس 
سنای ایاالت متحده آمریکا این پیمان را 
در ۲۷ مه ۱۹۸۸ )میالدی(  تصویب کرد. 

این پیمان در ۱ ژوئن ۱۹۸۸ اجرایی شد. 
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
متعارف  و  هسته ای  موشک های  همه 
و سکوهای پرتاب آنها را تا فاصله ۵۰۰ تا 
۱۰۰۰ کیلومتر )کوتاه برد( و ۱۰۰۰ تا ۵۵۰۰ 
کیلومتر )میان برد( از میان برد. این پیمان، 

موشک های دریایی را پوشش نمی داد.  در 
مه ۱۹۹۱ )میالدی(، دو هزار و ۶۹۲ موشک 
نابود شد. به دنبال آن به مدت ۱۰ سال از 
سایت های هسته ای بازرسی شد. دونالد 
ترامپ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ ادعا کرد که 
به دلیل نقض مکرر این پیمان توسط روسیه، 
آمریکا از پیمان مذکور بیرون می آید و در یک 
فوریه ۲۰۱۹ )میالدی(  ایاالت متحده به طور 
رسمی از این پیمان خارج شد.  روسیه نیز در 
روز بعد اقدام مشابه انجام داد. عرصه موشکی 
مهمترین مورد اختالف میان روسیه و آمریکا 
و متحدان غربی این کشور در پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( است. سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه نیز پیش تر  ضمن هشدار به آمریکا و 
انگلیس گفت که اقدام های واشنگتن و لندن 
برای ایجاد زرادخانه جدید موشک های کوتاه 
و میان برد و استقرار موشک در مناطق جدید 
درجهان، ازسوی روسیه بدون پاسخ نمی ماند.

معاون وزیر امورخارجه روسیه: 
روسيه نگران استقرار موشک های جديد در اروپاست

جهــــان 
کوتــاه

رئیس جمهور روسیه گفت که دیپلماسی این کشور باید در 
راستای مقابله با تالش غرب برای یکجانبه گری و دیکته کردن 
خواسته هایش باشد. به گزارش فارس، »والدیمیرپوتین« 
رئیس جمهور روسیه در سخنانی در ساختمان وزارت خارجه این 
کشور در خصوص سیاست  مسکو در قبال غرب و ناتو و همچنین 
تحوالت منطقه ای به سخنرانی پرداخت. به نوشته روسیاالیوم، 
او اظهارکرد که ناتو در دریای سیاه تمامی مرزها را زیرپا گذاشته 
و هواپیماهای نظامی این سازمان در حالیکه حامل سالح های 
خطرناک هستند در بیست کیلومتری مرز روسیه پرواز می کنند. 
به گفته پوتین، روسیه بارها نگرانی خود را از فعالیت های ناتو ابراز 
کرده و خطوط قرمز خود را یادآور شده است، اما مسکو احساس 

می کند که کشورهای غربی در قبال این هشدارها بسیار سطحی 
برخورد می کنند. با این وجود، رئیس جمهور روسیه گفت که 
هشدارهای این کشور در دوره اخیر، نتیجه داده و جهان غرب 
نگران شده است. پوتین سپس تاکید کرد که دیپلماسی روسیه 
باید در راستای مقابله با تالش غرب برای یکجانبه نگری و تحمیل 
خود باشد و جهان غرب به طور یکجانبه و به راحتی توافقات 
گذشته را زیرپا می گذارد و با این حال مسکو خود را ملزم به 
همکاری به  رغم کاهش فرصت ها در این خصوص می داند. 
رئیس جمهور روسیه افزود: »ناتو تمامی سازوکارهای گفت و گو 
را از بین برده است و اقداماتش در نزدیکی مرزهایمان هرگز بدون 
پاسخ نخواهد ماند.« پوتین در خصوص بحران در غرب آسیا و 

سوریه تصریح کرد: روسیه باید به تالش های خود برای بهبود 
روابط کشورهای عربی با دولت دمشق ادامه دهد. او همچنین به 
گفت و گوهای »آستانه« اشاره کرد و گفت که روسیه به همراه ایران 
و ترکیه در چارچوب این گفت وگوها روند سیاسی را در سوریه آغاز 
کرده است. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر نقش این کشور در 
میانجی گری میان کشورهای غرب آسیا و منطقه افزود: تحوالت 
در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان هنوز به آرامش 

نرسیده و نقش دیپلماتیک روسیه در قفقاز افزایش یافته است.

نخســت وزیر ارمنستــان جمعــه طــی 
اظهاراتی در نشســت شــورای بین دولتی 
اوراسیا، جمهــوری آذربایجان را مسبب 
تنــش های اخیــر در مرز دو کشور خواند 
و از باکو انتقاد کرد. به گزارش ریانووستی، 
»نیکول .پاشینیان« نخست وزیرارمنستان 
جمعه در نشست شورای بین دولتی اوراسیا 

در ایروان، جمهوری آذربایجان را نسبت به 
ایجاد تنش در منطقه متهم کرد. وی در این 
رابطه گفت: ارمنستان با چالش هایی جدی 
مواجه اســت که امنیتش را تهدید می کند. 
منطقه مــا درگیر دور جدیدی از تشدید 
تنش هاست که متاسفانه منجر به تلفات 
انسانی بیشتر شد. آذربایجان مسئول این 

امر است که هدف از تحریکات نظامی باکو 
تضعیف تمامیت ارضی کشورمان و برهم 
زدن توافقاتی است که در ۹ نوامبر )۱۸ آبان( 
حاصل شد. چند وزارت دفاع ارمنستان در 
بیانیه ای اعالم کرد که ۶ نظامی این کشور 
در جریان درگیری های مرزی روز سه شنبه 
۱۶ نوامبر )۲۵ آبان( با نیروهای آذربایجان 

کشته شده اند. طی هفته اخیر درگیری های 
مرزی بین باکو و ارمنستان شدت گرفت و 
هر یک دیگری را متهم به تجاوز به خاک 
خود و استفاده از انواع سالح های گرم در این 
تجاوزها، کرد که در همین زمینه و با وساطت 
مسکو، فعال آتش بسی میان دو طرف برقرار 
شده است. »ماریا .زاخارووا« سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه روز چهارشنبه اعالم کرد 
که برای جلوگیری از تنش ها، ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان هرچه سریعتر حدود 

مرزی کشورشان را تعیین کنند.

نیکول پاشینیان:

»باکو« مسئول تنش های اخیر است

والدیمیر پوتین: 

اقدام »ناتو« هرگز بی پاسخ نمی ماند

بازیگر نقش »سلمان« در سریال »نون .خ«  با 
بیان اینکه عید امسال فصل جدید این مجموعه 
ساخته نمی شود، ابراز امیدواری کرد که نوروز 
۱۴۰۲ »نون خ۴« ساخته شود. کاظم نوربخش 
که در هر سه فصل از »نون خ« سعید آقاخانی 
حضور پررنگی داشته است، درباره اینکه آیا در 
فصل جدید هم شخصیت »سلمان« را خواهیم 
دید؟ گفت: امسال که خبری از »نون خ« نیست 
و می دانم که عید امسال قطعا »نون خ« نخواهیم 
داشت اما ان شاءا... سال آینده برای نوروز این کار 
ساخته خواهد شد. اصال خبر ندارم فیلمنامه 
را شروع کردند یا خیر، ولی قطعا ۱۰۰ درصد 
»سلمان« در سری چهارم هم حضور دارد اما 
چون هنوز فیلمنامه ای نوشته نشده نمی دانم 
قرار است به کدام سمت برود. باید ببینیم داستان 
چیست و در فصل جدید چه اتفاقاتی برای 
سلمان می افتد. وی سپس با بیان اینکه بازپخش 

مجموعه »نون خ« را از شبکه آی فیلم هرشب 
دنبال می کند، درباره همکاری اش با سعید 
آقاخانی )کارگردان سریال( توضیح داد: آرزوی 
هر کسی است که با سعید آقاخانی کار کند. 
خداراشکر که آرزوی من برآورده شد و در سه 
فصل از این مجموعه حضور داشتم. ان شاءا... 
در سری جدید هم هستم. در همین جا باید یک 
تشکر ویژه از آقایان مهدی فرجی، تهیه کننده 
سریال و سعید آقاخانی که واقعا برای دوستان 
کردستان و کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند، 
داشته باشم. بازیگر سریال »نون خ« همچنین در 
پاسخ به اینکه چه شد به گروه آقاخانی پیوستید 
و با »نون خ« همراه شدید؟ خاطرنشان کرد: 
سعید آقاخانی همشهری بنده است و من در 
بچگی با ایشان در شهرستان مان کار تئاتر انجام 
داده بودم. ضمن اینکه آقای آقاخانی با برادر 
بزرگترم در تهران کار می کردند و از بچگی من 

هم در گروه تئاترشان بودم و با بازی من آشنایی 
داشتند؛ بنابراین برای »نون خ« در فصل اول 
تست دادم که بعدها نگویند چون همشهری اش 
بود او را در کارش آورد که خوشبختانه از میان 
۱۴۰۰ نفر در تستی که دادم قبول شدم و بعد 
انتخاب شدم. کاظم نوربخش همچنین از حضور 
در یک سریال طنز برای شبکه نمایش خانگی 
خبر داد و افزود: یک سریال شبکه نمایش خانگی 
که طنز اجتماعی است، پیشنهاد شده که قرار 
است از دهم آذرماه کارم را شروع کنم اما به دلیل 
اینکه هنوز قراردادم قطعی بسته نشده نمی توانم 
توضیح بیشتری بدهم. دو فیلم سینمایی هم 
داشتم به کارگردانی آقایان صلح میرزایی و 
کمال مقدم که به تازگی تمام شده اند. بازیگر 
نقش سلمان در »نون خ« در پایان از برگزیده 
شدنش در گروه نامزدهای بخش تلویزیون در 
بیست ویکمین جشن حافظ به عنوان بازیگر 
مرد خبر داد و اظهارکرد: روز یکشنبه این خبر 
اعالم شد و بنده به عنوان یکی از برگزیدگان 
بهترین بازیگر مرد کمدی در »نون خ ۲ و۳« 

انتخاب شدم.

کاظم نوربخش:

»سلمان« ۱۰۰ درصد در »نون .خ ۴« هست

محمد خزاعی خبر داد

پیگیری برای افزایش 
ظرفیت بلیت فروشی 

سینماها
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دیدگــاه
 آموزش و پرورش

 از برزخ رهایی می یابد؟
ادامه از صفحه یک 

 موارد بهداشتی و نا توانی آنها برای پرداخت هزینه های 
آب،  برقو گاز ، تنها بخشی از مشکالت آموزش و پرورش 
است. به رغم این مشکالت فراوان، باید منتظر ماند و دید 
که چه بر آموزش و پرورش کشور می آید و سکان دار 
بزرگترین و مهمترین وزارتخانه دولت، می تواند راه 
نجاتی برای آموزش کشور پیدا کند و کشتی طوفان زده 
را به ساحل آرامش هدایت نماید؟ اکنون که بعد از سال ها 
الیحه رتبه بندی معلمان قرار است در مجلس به تصویب 
برسد، بی شک وزیر قوی، توانمند و شجاع با تعامل بین 
دولت و مجلس و فرماندهی و رهبری خود می تواند به 
تصویب و اجرای کامل این الیحه کمک کند و با ارائه 
پیشنهادات و نظرات کارشناسی در بهتراجرا شدن این 
الیحه، بسیاری از چالش ها در آموزش و پرورش را برای 
همیشه پایان دهد. خواسته فرهنگیان این است که در 
این شرایط نابسامان آموزش و پروش، انتخاب وزیری 
خالق و با تجربه، توانمند و شجاع، متعهد وتحولگرا 
و از بدنه آموزش و پرورش، که هم مورد تأیید رئیس 
جمهور باشد و هم قابل اعتماد برای مجلس، سکان 
وزارتخانه بزرگ و مهم دولت را به دست گیرد تا آموزش 
و پرورش کشوردرمسیری صحیح و با مدیرانی جوان، 
دلسوز و جهادی به سوی هدف های پیش بینی شده 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حرکت کند 
و به پیشرفت ایران اسالمی و آنچه شایسته مردم است 

کمک نماید.

یـادداشــت گزارش

روشن است که انرژی، نه  تنها سوخت مورد نیاز 
برای به حرکت درآوردن خودروها و وسایل این چنینی 
است بلکه در مقیاسی کالن، انرژی، آب حیات اقتصاد 
جهان تلقی می شود. تصور اینکه بتوان بدون سوخت، 
حجم گسترده صنایع در سراسر جهان و خلق ثروت 
ناشی از آنها را نادیده گرفت، ناممکن است. از همین 
رو، اهمیت انرژی، غیرقابل  چشم  پوشی است و بخش 
اعظمی از کنش های سیاسی، بازی های ژئوپلیتیک و 
حتی تحرکات نظامی کشورها تنها در راستای کسب، 
کنترل و اثرگذاری بر این حوزه صورت می  گیرد. از 
همین رو، رفته  رفته با کم رنگ شدن نقش نفت و اهمیت 
یافتن سوخت های ارزان تر و پاک همچون گاز طبیعی، 
جایگاه این ماده ارزشمند به تدریج در حال افزایش 
است. کشف بزرگ میدان گازی چالوس در دریای خزر 
که پس از پارس جنوبی، بزرگ  ترین منبع گازی ایران 
به شمار می  آید، جایگاه ایران در حوزه انرژی را برجسته  
تر از قبل خواهد کرد. ایران در دو دهه گذشته، به تدریج 
نقش پررنگ خود را به عنوان یکی از چند بازیگر اصلی 
حوزه انرژی در جهان از دست داده است به شکلی که 
فشار حداکثری آمریکا، ایران را به طور کامل از معادالت 
انرژی جهان حذف کرد. برای پرداختن به مساله گاز 
اما نمی  توان این حوزه را بدون مسیرهای حیاتی آن و 
همچنین تاثیرات ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک تحلیل 
کرد. به عنوان نمونه، روسیه به عنوان بزرگ  ترین 
تولیدکننده گاز در اوراسیا و اصلی ترین منبع تامین 
گاز اروپا، دهه هاست که از این ابزار برای تحت فشار قرار 
دادن کشورهای اروپایی استفاده می  کند. این کشور با 
خطوط انتقال خود که پیشتر از اوکراین و لهستان عبور 
می  کرد و به آلمان می  رسید، در طرحی جدید، خطوط 
انتقال گاز را با لوله کشی در دریای بالتیک، متحول کرد 
تا خطر مانع  تراشی این دو کشور در مسیر انتقال گاز و 
همچنین هزینه ترانزیت را کاهش دهد. درست به همین 
دلیل، روسیه به هیچ عنوان اجازه حضور رقیب گازی 
دیگری را برای تصاحب بازار اروپا نخواهد داد چرا که 
در این صورت، روسیه قدرت کنونی برای اعمال فشار 
بر اروپا را از دست خواهد داد. ایران با کشف این میدان 
که احتماالً جایگاه نخست جهان در منابع گازی را از 
روسیه خواهد گرفت، پتانسیل بسیار باالیی برای نقش  
آفرینی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در سطح منطقه و 
فرامنطقه به دست خواهد آورد. در این میان، روسیه 
به عنوان جدی  ترین مخالف توانمند شدن ایران در 
حوزه تولید و انتقال گاز به اروپا و حتی به چین، هند 
و افغانستان به طور پیوسته فشار علیه ایران را افزایش 
خواهد داد. روس ها که در دو دهه اخیر، به طرز نگران 
 کننده ای عرصه سیاست در ایران را تصاحب و نفوذ قابل 
توجهی در ایران پیدا کرده اند، با اهرم  های گوناگون از 
جمله فشار بر ایران در مساله تعیین رژیم حقوقی دریای 
خزر و تسهیم این دریاچه که خبرهایی از عدول ایران از 
سهم حداقل ۲۰ درصدی خود به گوش می رسد، از تمام 
توان خود برای به انزوا کشاندن ایران به ویژه با کشف این 
میدان گازی جدید استفاده خواهند کرد. زمزمه های 
قرارداد ۲۰ ساله با ایران که مفاد آن همچنان نامعلوم 
است و فشارهای آشکار و نهان روسیه که مصداق اخیر 
آن در انتشار عکس مشترک سفیر روسیه و انگلیس در 
بزرگداشت کنفرانس تهران و در سالگرد اشغال ایران 
توسط متفقین، قابل فهم است، گواه این مدعاست. باید 
دیدکه مسئوالن کشور در این بازی تعیین  کننده که 
ابزارهای قدرتمندی در خصوص آن در اختیار ایران است 
اما تاکنون از به کارگیری هوشمندانه از آن ها شکست  

خورده، این بار چه کنشی را انجام خواهند داد.

 ازمحدودیت برای حیوانات تا اینترنت 
نمایندگان به دنبال چه می گردند؟
دیدن با عینک دودي صیانت

 نمایندگان به شفاف سازی درآمد خود بپردازند، 
نه به فکر پول گرفتن از مردم 

آرمان ملی- امید کاجیان: اگرچه انتظارمی رفت که 
مجلس انقالبی، مجلسی توامان با تصمیمات خاص و بعضا 
تبلیغاتی باشد، اما قطعا که در بخش ها و زمینه هایی آش 
آنقدر شور شده که میان خود نمایندگان نیز این تصمیمات 
تنش و حاشیه آفریده. گاهی برخی از این طرح ها با رویکردی 
سیاسی گرفته می شد تا بلکه فشارهای بیشتری به دولت 
روحانی مثال در مذاکرات احیای برجام وارد کند. طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها یکی از همان طرح ها بود. طرحی 
با نامی که البته با آنچه در عمل ماحصلش شد، متفاوت است 
. طرحی که ادعا می شد در صورت اجرائی شدنش لغو همه 
تحریم ها را شاهد خواهیم بود، شرایط را به سمت فضایی برد 
که مذاکرات احیای برجام را با چالش روبه رو کند و تا امروز 
نیز بی نتیجه بماند. مسئله ای که البته به همین جا ختم نشد 
و امروز حتی در عصر بایدن محافظه کار خواهان مذاکره با 
ایران و از سرگیری برجام، می بینیم که بازهم روند تحریم های 
جدید اشخاص و شرکت های خاص تداوم دارد و در واقعیت 
نه تنها با این طرح رفع تحریم ها حاصل نشد بلکه درنهایت 
به آن شدت و حدت هم داد. یکی دیگر از تصمیماتی که این 
بار نه فشار به دولت بلکه فشار به یک ملت تعبیر می شود، 
طرحی باعنوانی سراسر متفاوت با مضمونش بود، این بار به 
نام صیانت و حفاظت از مردم )!( ماجرای فضای اینترنت و 
شبکه های اجتماعی را پیش کشیدند. طرحی که نگفته معلوم 
بود هدفش چیست و به دنبال چه می گردد؟  از آنجایی هم که 
نمایندگان مجلس انقالبی که البته خود و همفکران شان عادت 
به این دارند تا خواسته ها و منویات گروه خود را به نام خواست 
همه مردم جابزنند، طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی« را که در واقعیت به دنبال تجاوز به این حقوق و ایجاد 
محدودیت های غیر قابل باور برای این فضا می گشت را مطرح 
ساختند. این بار افکار عمومی در قبال این طرح آن قدر موضع 
منفی به خود گرفت که در میان خود مجلسیان نیز پیرامون 
این طرح مجادله شد و در این میان عده ای با بیان اینکه االن 
زمان مطرح شدن این طرح نیست در واقع نه ماهیت طرح را 
بلکه بدزمانی آن به واسطه واکنش های مردم را مطرح کردند 
و البته بودند کسانی که این طرح را غیرضروری دانستند، 
نتیجه اینکه به نام صیانت، محدودیت و نظارت بر اینترنت 
و شبکه های اجتماعی مدت هاست که بر سر زبان هاست و 
خیلی ها نیز در این میان معتقدند که روزی این طرح با اندکی 
تعدیل اجرائی می شود چرا که به نوعی تصمیم، از پیش گرفته 

شده است . 
 خودتان می دانید که ... 

هنوز مردم ثمرات صیانت های پیشین و اقدامات راهبردی 
و ارشادهای قبلی مسئوالن با اعصاب و روانشان بازی می کرد 
که اینبار در میان همه مشکالت اقتصادی و معیشتی و عدم 
راهکار برای رفع آن بازهم موضوعی به نام صیانت از مردم 
در مجلس مطرح شد که درواقع خبر از ایجاد محدودیت 
تازه ای برای آن ها می دهد و البته شاید هم روشی برای 
کسب درآمد بیشتر مسئوالن از مردم )!( در چنین شرایطی 
نیز محسوب شود . طرحی که همه تا به حال دیگر آن را 
شنیده ایم »طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات 
خطرناک«... که البته در آن ازحیواناتی نام برده شده که 
بسیاری شان ربطی به خطرناک بودن ندارند وگروهی از مردم 
اعتقاد دارند هدف اصلی طرح مشخصا موضوع سگ گردانی 
یاداشتن این حیوان توسط برخی مردم است. طرح صیانت 
از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک تنها محدود به 
سگ نیست و حیواناتی همچون الک پشت، خرگوش، گربه 
نیز به عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند. همانطور 
که می دانیم این طرح به امضای ۷۵ نفر از نمایندگان 
رسیده است، قرار است با تکیه بر الحاق ۴ ماده به قانون 
مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات( تبدیل به قانون 
شود. براساس ماده الحاقی اول )ماده 6۸۸ مکرر ۱( جریمه 
نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری)که 
ساالنه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعالن 
می گردد( برای افرادی که واردات، تولید، تکثیر، پرورش، 
خرید و فروش، حمل ونقل و گرداندن و نگهداری این 
حیوانات داشته باشند در نظر گرفته شده، البته که این 
طرح پای مشاوران امالک را به میان کشیده و مجلسیان 
در تالشند تا با گنجاندن یک بند به اجاره نامه ها، برموضوع 
نگهداری حیوانات خانگی نظارت کنند. اگر امالکی ها این 
موضوع را رعایت نکنند، آن ها هم شامل حال همان میزان 
جریمه ۱۰ تا ۳۰ برابر حقوق کارگری می شوند. حتی برای 
کسانی که حیوانات خود را در اتومبیل می گذارند جریمه و 
توقیف سه ماهه اتومبیل در نظرگرفته شده است. آنچه که 
به نام صیانت از حقوق عامه درمجلس بیان شده عمال این 
حقوق را سلب کرده است و اساسا از جریمه های سنگین 
گرفته تا خواباندن ماشین، نوعی کم تر کردن بخشی از همان 
آزادی های نصفه و نیمه باقی مانده مدنی در کشور به شمار 
می آید. هرچند که پیشتر برخی رفتارها مانند رفتار با سگ 
گردانی ها و پخش تصاویری که در کنار جرو بحث ها کار به 
اسحه کشی و تهدید هم می کشید را شاهد بودیم اما اکنون 
طرحی که اساسا نه فقط موضوع حیوان گردانی و حیوانات 
خانگی مردم، بلکه گرفتن  پول از آن ها رانیز هدف قرارداده 
است ضمن رسمیت دادن به برخی رفتارهای خشن، قطعا 
که نمی تواند با واکنش های مناسبی از سوی افکار عمومی 
روبه رو شود. جای سوال اینجاست که چرا مجلسی که 
نمایندگانش می دانند با کمترین مشارکت های مردمی رای 
آورده اند اکنون با چنین اقداماتی خود را بیش از گذشته از 
مقبولیت می اندازند ؟ آن ها در حالی موضوع اخذ پول ۱۰ تا 
۳۰ برابر حقوق کارگری رابه عنوان جریمه گرفتن از مردم 
مطرح می کنند که بنابه گواه خود رئیس سازمان استخدامی 
کشور وضعیت حقوق و دریافتی مجلس مبهم و غیرشفاف 
است و این نهاد از آن اطالعی ندارد. بهتر نیست نمایندگان به 
شفاف سازی راجع به درآمد خود بپردازند تا به فکر بهانه ای 
برای پول گرفتن ازمردم باشند؟ از سویی درچنین شرایطی 
به موضوعات مهمتری اگر نمی پردازند ال اقل با روح و روان 

ملت آن هم با نام صیانت از آن ها بازی نکنند؟

فرزین زندی
تحلیلگر مسائل ژئوپولیتیک

 به باورکارشناسان یکی از انتقاداتی که به دولت 
رئیسی وارد است نحوه چینش مدیران و انتخاب 
آنهاست که بازتاب مثبتی نیز در جامعه نداشته است. 
رویکرد رئیسی در انتخاب مدیران به چه صورت بود و 
مدیرانی که انتخاب کرده به چه میزان با شعارهایی که 

وی در ایام انتخابات مطرح می کرد مطابقت دارد؟
روندی که دولت رئیسی در پیش گرفته به شکلی است که 
نمی توان نسبت به یک تغییر و تحول بنیادین در کشور امیدوار 
بود. البته باید زمان زیادی از عمر دولت بگذرد تا ماهیت واقعی 
دولت مشخص شود. با این وجود عالئمی که در ماه های گذشته 
از سوی دولت بروز پیدا کرده نشان می دهد که بین آنچه 
رئیسی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و 
رویکردی که پس از ریاست جمهوری در پیش گرفته تفاوت 
وجود دارد. مالک قضاوت درباره عملکرد دولت باید تغییر در 
وضعیت زندگی مردم باشد. این در حالی است که در مدتی که 
از عمر دولت رئیسی گذشته نه تنها وضعیت اقتصادی مردم 
بهتر نشده و بلکه بدتر نیز شده است. در شرایطی می توان دولت 
را موفق دانست که در وضعیت اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی 
و سیاسی مردم تغییر ایجاد شده باشد. وعده و شعار مالک 
قضاوت درباره عملکرد دولت نخواهد بود. همه روسای جمهور 
و دولت ها در زمینه توسعه پایدار و متوازن وعده هایی به مردم 

می دهند اما آنچه حائز اهمیت است 
میزان عمل به وعده هاست. نکته 
دیگر اینکه گذشته دارای نقاط منفی 
و مثبت اســت و مانند تاریخ است. 
کسی نمی تواند تــاریخ را نقد کند یا 
آن را تغییر بدهــد. تاریخ آن چیزی 
است که اتفاق اتفــاده است. هنر 
یک دولت این است کــه از نقاط 
قوت دولت های گذشتــه استفاده 
کند و نقاط ضعف آن را بــازسازی و 
پوشش بدهد. برای حکمرانی خوب 
نیز آنچه دارای اهمیت است نیروی 
انسانی توانمند و کارآمد است. نیروی 
توانمند و کارآمد که دارای برنامه و 
تخصص باشند، می توانند تغییرات 

مثبتی در وضعیت زندگی مردم ایجاد کنند.
 دولت رئیسی به چه میزان در مسیر حکمرانی خوب 

حرکت کرده است؟
هر دولتی برای پاسخ به مطالبات مردم نیاز به کابینه و نیروی 
انسانی توانمند دارد.با این وجود افرادی که آقای رئیسی برای 
مدیریت کشور در نظر گرفته متناسب با واقعیت های موجود 
جامعه نیست. نمونه بارز آن معرفی دو گزینه برای وزارت 
آموزش و پرورش به مجلس  بود که هر دو گزینه نتوانست از 
نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. این در حالی است که 
مجلس و دولت و قوه قضائیه از نظر فکری و سیاسی از یک 
خاستگاه سیاسی است  و امروز با یکدستی قوا در کشور مواجه 
هستیم. البته اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم یکدستی 
قوا می تواند زمینه تصمیم هایی شود که در گذشته امکان 
آن وجود نداشته است تصمیماتی که در نهایت زمینه های 

رشد و پیشرفت کشور را به وجود بیاورد. با این وجود اگر دولت 
در انتخاب مدیران تنها به یک نحله فکری توجه کند و دایره 
نخبگان را محدود در نظر بگیرد این چالش ممکن است ایجاد 
شود که ضعف ها مشخص نشود و برخی رویکردهای اشتباه 
همچنان ادامه پیدا کند.گزینه هایی که آقای رئیسی برای 
وزارت و آموزش و پرورش معرفی کردند حداقل باید ساختار و 
رویکردهای وزارت آموزش و پرورش را می شناختند که چنین 
وضعیتی وجود نداشت و به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس 
به آنها رأی اعتماد ندادند. شاید برخی گمان می کردند به دلیل 
اینکه مجلس و دولت از یک خاستگاه فکری هستند مجلس به 
این گزینه ها رأی مثبت می دهد. در حالی  که مجلس چنین 
رویکردی را در پیش نگرفت و اقدام مناسبی درباره دو گزینه 

پیشنهادی انجام دادند.
 اقدام مجلس در این زمینه چه پیامی  به همراه 

داشت؟
 پیام عدم رأی اعتماد به گزینه های پیشنهادی این بود که 
نباید رویکردهای سیاسی و مدیریت با هم ادغام شود و این تلقی 
ایجاد شود که خاستگاه سیاسی مشترک دلیلی می شود بر اینکه 
روی مدیریت ناکارآمد چشم پوشی شود. همه افراد و گروه های 
سیاسی به رغم تفاوت هایی که در دیدگاه و رویکردها دارند در 
یک موضوع مشترک هستند و آن منافع ملی است. هنگامی که 
نمایندگان  اصولگرای مجلس متوجه 
شدند که گزینه ای که رئیس جمهور 
اصولگرا به مجلس معرفی کرده فاقد 
شایستگی های الزم برای تصدی 
پست وزارت آموزش و پرورش است 
به دلیل در نظر گرفتن منافع ملی از 
رأی اعتماد دادن به وی خودداری 
کردند. این رویکــرد نشان می دهد 
که احزاب و گروه های سیاسی در 
هر حالتی که باشند باید به منافع 
ملی توجه کنند و نه منافع حزبی و 
جناحی. آقای رئیسی برای مدیریت 
کشور باید از کسانی استفاده کند 
که از توانایی کافی برخوردار باشند.

کشورهایی که پیشرفت کرده اند 
و توسعه یافته شده اند به دلیل حمکرانی خوب است. یکی 
از بدیهیات اصلی حمکرانی خود نیز استفاده از بهترین و 
تخصص ترین افراد در مدیریت جامعه است. این در حالی است 
که ما به خوبی از ظرفیت های انسانی خود استفاده نمی کنیم 
و به همین دلیل بسیاری از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه 
از کشور مهاجرت می کنند. اگر به افزایش آمار کسانی که 
از کشور مهاجرت می کنند دقت کنیم متوجه می شویم که 
در استفاده از نخبگان و تحصیل کردگان جامعه دچار ضعف 
هستیم وتحصیل کردگان جامعه به دلیل اینکه شرایط کار و 
فعالیت پیدا نمی کنند ترجیح می دهند که از کشور مهاجرت 
کنند. نخبگان و نیروی انسانی کارآمد نیز یکی از مهم ترین 
سرمایه های هر جامعه ای است که با خروج آنها از کشور از 
بین می رود. کشورهای توسعه یافته نیز از حضور نخبگان و 
تحصیلکردگان در کشور خود استقبال می کنند و به آنها فرصت 

فعالیت می دهند. نخبگان و تحصیلکردگان حتی می توانند در 
کشورهای توسعه یافته نماینده مجلس و یا شهردار باشند. 

این در حالی است که ما این زمینه ها را فراهم نمی کنیم و 
به کسانی که دلسوز کشور و مردم هستند فرصت فعالیت و 

خدمت نمی دهیم.
 مدیرانی که در دولت رئیسی مورد استفاده قرار 

گرفته اند به چه میزان متناسب با واقعیت های جامعه 
مشاهده  چالش هایی  چه  زمینه  این  در  هستند؟ 

می کنید؟
 در مرحله نخست ما باید بپذیریم مشکالت کشور با شعار و 
وعده حل نمی شود. اگر قرار است تغییر مثبتی در زندگی مردم 
رخ بدهد باید اقدامات جدی و تأثیرگذاری در مدیریت کشور 
صورت بگیرد. نمی توان کار را رها کرد و یا در اختیار کسانی قرار 
داد که از صالحیت کافی برخوردار نیستند و انتظار داشت که 
امور اصالح شود و مشکالت رفع گردد. مرتفع شدن مشکالت 
نیازمند برنامه ریزی و استفاده صحیح از منابع انسانی است. 
در شرایط کنونی سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت 
نمی گیرد. این در حالی اسکه سرمایه گذاری خارجی می تواند 
تأثیر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. آیا ما 
شرایطی سرمایه گذاری خارجی را در کشور فراهم کرده ایم. 
پاسخ به این سوال منفی است. واقعیت این است که رویکردی 
که ما در مدیریت کشور و ارتباط با کشورهای جهان در پیش 
گرفته ایم به شکلی نبوده که زمینه سرمایه گذاری خارجی 
را در کشور فراهم کند. اگر ما قصد داریم به معنای واقعی 
مشکالت اقتصادی را حل کنیم باید این اتفاق با جذب سرمایه 
خارجی صورت بگیرد. این وضعیت درباره مشکالت مدیریتی 
نیز وجود دارد و اگر ما می خواهیم مشکالت مدیریتی را 
حل کنیم باید جذب نیروی انسانی توانمند صورت بگیرد. 
هنگامی که ما برخوردی انجام بدهیم که نیروی انسانی کشور 

هدر برود که هنر نکرده ایم و بلکه به 
کشور زیان وارد کرده ایم. در مدتی 
که از عمر دولت سیزدهم گذشته 
نشانه هایی درباره جذب سرمایه 
خارجی و نیروی انسانی متخصص 
مشاهده نشده است. اگر قرار بود 
نشانه هایی به وجود بیاید باید در 
رویکرد کشور در زمینه سیاست 
خارجی به وجود می آمد. از سوی 
دیگر ما باید به خواست مردم توجه 
کنیم که در شرایط کنونی مهم ترین 

خواسته های مردم چیست.
 رویکــرد مدیریتی دولـت 
رئیسی به چه میزان متناســب 
با خرد جمعی بوده است؟ رئیسی 

به چه میزان از دیدگاه های نخبگان در مدیریت کشور 
استفاده کرده است؟

 استفاده از خرد جمعی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در 
کشور است. خرد جمعی میز در احزاب تبلور پیدا می کند. اگر 
ما به دولت های نهم و دهم دقت کنیم متوجه می شویم که 
رویکردی که دولت های احمدی نژاد نسبت به احزاب داشتند 
باعث از بین رفت ظرفیت های زیادی در کشور شود و بسیاری 
از احزاب یا منحل شدند و یا اثرگذاری آنها کاهش پیدا کرد. 
مدیریت کشور باید به این نتیجه برسد که حزب برای تقابل 
به صحنه نیامده و بلکه به دلیل احساس مسئولیتی است که 
نسبت به منافع مردم و کشور دارد.حزب به دنبال این است 
که مشکالت مردم را حل کند و زمینه رشد کشور را به وجود 
بیاورد. به همین دلیل دولتی که به دنبال حل مشکالت کشور 
باشد باید از احزاب حمایت کند نه اینکه احزاب را رقیب خود 

بداند.اگر قرار است تغییری در مدیریت کشور صورت بگیرد 
این تغییر با برخورد شعاری و احساسی صورت نخواهد گرفت. 
چه زمانی خط فقر در کشور مانند امروز بوده و فقر به صورت 
گسترده ای در کشور فراگیر شده است؟ چه زمانی مشکالت 
معیشتی مردم تا به این اندازه زیاد بوده است؟ متأسفانه دولت 
افرادی را انتخاب می کند که توجهی به توانایی و کارآمدی آن 
ندارد. رئیس جمهور بیشتر از کسانی در مدیریت دولت استفاده 
می کند که یا در ستاد انتخاباتی وی حضور داشته و یا اینکه از 
حامیان ایشان بوده است. آقای رئیسی برای انتخاب مدیران باید 
دایره انتخاب خود را از ستاد انتخاباتی اش فراتر ببرد تا بتواند 
افراد شایسته و توانمند را انتخاب کند. با تجربه مدیریتی که 
دارم معتقدم با استفاده از چنین مدیرانی امکان تغییر وضعیت 
کشور وجود ندارد و اگر رئیسی قصد دارد شرایط را تغییر بدهد 
باید از مدیرانی استفاده کند که از توانایی کافی برخوردار 
هستند. وضعیتی که امروز در کشور به وجود آمده نشان می دهد 
که دوران شعار و وعده به پایان رسیده و دیگر نمی توان با شعار 
مردم را اقناع کرد و مشکالت را حل کرد.کسانی که عنوان 
می کنند سیاست خارجی و اقتصاد به هم ارتباط ندارد اشتباه 
می کنند. واقعیت این است که این دو موضوع به صورت نزدیکی 

به هم ارتباط دارد.
 سهم خواهی های اصولگرایــان به چه میزان در 
انتخاب مدیران دولت سیزدهم 
تأثیرگذار بوده است؟ آیارئیسی 
با فراغت توانسته مدیران مورد 

نظر خود را انتخاب کند؟
اگر در یک جامعه نخبه وجود 
نداشته باشد و از برخی افراد ضعیف 
تر استفاده شود بحثی وجود ندارد 
و نمی توان انتقاد کرد. با این وجود 
و  نخبه  از  سرشار  ایران  جامعه 
تحصیلکرده است و می توان بهترین و 
متخصص ترین افراد را به عنوان مدیر 
انتخاب کرد. در شرایطی که افراد 
توانمندتر و تحصیلکرده در جامعه 
وجود دارد، نباید به سراغ افرادی 
رفت که از کارآمدی الزم برخوردار 
نیستند. استفاده از مدیران توانمند در ابتدا به سود خود دولت 
است. در چنین شرایطی است که دولت می تواند به وعده هایی 
که به مردم داده عمل کند و پایگاه اجتماعی خود را گسترش 
بدهد. این در حالی است که استفاده از مدیران ناکارآمد 
بسیاری از برنامه های دولت را به هم می زند و اجازه نمی دهند 
وعده هایی که به مردم داده شده تحقق پیدا کند. نمونه بارز این 
وضعیت انتخاب افرادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 
بود که از سابقه و کارآیی الزم برخوردار نبودند. اتفاقی که با 
واکنش اصولگریان نیز همراه بود و نمایندگان مجلس به این 
گزینه ها رأی اعتماد ندادند. در نتیجه نیروی انسانی کارآمد 
ومی تواند برگ برنده دولت رئیسی باشد و به عکس اگر از نیروی 
انسانی کارآمد استفاده نکند دیر یا زود پایگاه اجتماعی خود 
را از دست می دهد و نمی تواند وعده هایی که به مردم داده را 

عملی کند.
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آرمان ملی- احسان انصاری: عدم رأی اعتماد نمایندگان اصولگرای مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نشان داد که چالش انتخاب مدیران در دولت سیزدهم جدی است. هر چند در ابتدای معرفی کابینه نیز انتقاداتی به 
رویکرد انتخاب مدیرات صورت گرفت اما در مورد اخیراصولگرایان نیز به جرگه منتقدین دولت رئیسی درآمدند و در نهایت نیز به گزینه پیشنهادی رأی ندادند. سوال اینجاست که چرا با توجه به ظرفیت های مدیریتی زیادی که در کشور وجود 
دارد ابراهیم رئیسی در انتخاب مدیران با چالش مواجه بوده و نتوانسته از مدیرانی متناسب با واقعیت های موجود جامعه استفاده کند؟ واقعیت غیرقابل انکاری که در این زمینه وجود دارد این است که انتخاب مدیران در دولت سیزدهم با واکنش 
مردم و افکار عمومی جامعه نیز همراه نشده و مردم نشانه هایی از تغییر در مدیریت کشور را  با چنین مدیرانی احساس نکرده اند.این در حالی است که مدیران توانمند و کارآمد می تواند برگ برنده دولت رئیسی به شمار بیاید.»آرمان ملی« برای 

بررسی و تحلیل این موضوع با مهندس حسین کاشفی رئیس سابق خانه احزاب کشور و فعال سیاسی اصالح طلب گفت وگو کرده است. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

اگر قرار است تغییر 
مثبتی در زندگی مردم رخ 
بدهد باید اقدامات جدی و 
تأثیرگذاری در مدیریت 
کشور صورت بگیرد. 
نمی توان کار را رها کرد و 
یا در اختیار کسانی قرار 
داد که از صالحیت کافی 
برخوردار نیستند و انتظار 
داشت که امور اصالح شود 
و مشکالت رفع شود

جامعه ایران سرشار 
از نخبه و تحصیلکرده 
است و می توان بهترین 
و متخصص ترین افراد 
را به عنوان مدیر انتخاب 
کرد. در شرایطی که افراد 
توانمندتر و تحصیلکرده 
در جامعه وجود دارد 
نباید به سراغ افرادی 
رفت که از کارآمدی الزم 
برخوردار نیستند

رنا
ع: ای

منب

 بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا حامل 
چه پیام هایی است؟

بیانیه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس یک متن دو قسمتی است 
که نکات مهمی می توان از آن استنباط کرد. نخست این بیانیه ادعاهای 
گذشته علیه ایران را تکرار می کند و عنوان می دارد که از فعالیت های ایران 
نگران است. این قسمت بیانیه به واسطه مذاکراتی که ایران و عربستان 
داشته اند مشخصا می تواند حل شود و از سوی دیگر شاهد هستیم که 
امارات نیز عنوان کرده که می خواهد تنش های خود را با ایران کاهش دهد 
و در همین راستا مشاور امنیت ملی خود را عازم تهران می کنند تا گفت و 
گوهای سیاسی و امنیتی با ایران داشته باشند. مشخصا اگر تنش ها بین 
ایران و کشورهای عربی همسایه کاهش پیدا کند یک زمینه همکاری بزرگ 
در حوزه اقتصادی فراهم می شود که به سود تمامی طرف ها خواهد بود. 
پیش شرط این اتفاق این است که تضمین های امنیتی طرفین به یکدیگر 
دهند تا خیالشان از بابت تنش ها و درگیری های سخت آسوده شود. ما در 
دوران دولت اصالحات یک تجربه موفق در این زمینه داشته ایم و ایران و 
عربستان طبق توافقی در آن برهه زمانی به یکدیگر تضمین امنیتی داده اند. 
آن یک توافق خوب بین دولت آقای خاتمی و عربستان بود که سبب شد تا 
سطح اعتماد باال رفته و همکاری ها بیشتر شود. امروز نیز این اتفاق با امضای 
توافق های مشابه می تواند رقم بخورد تا زمینه های اعتمادسازی فراهم شود.
 دولت بایدن به دنبال ایجاد زمینه های همکاری خاصی 

است؟
آمریکا در این بیانیه عنوان می کند که حاضر است زمینه های همکاری 
جدیدی برای ایران ایجاد کند تا در عرصه اقتصادی میان ایران و کشورهای 
همسایه اش تعامل بیشتر شود. از نظر سیاسی و امنیتی در سطح جهان، 
توافق ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار مهم است. امروز 
شاید به طرحی همچون طرح هرمز که آقای روحانی پیشنهاد آن را داده 
بود نیاز داشته باشیم تا امنیت بر این منطقه حکمفرما شود. حجم زیادی 
از نگرانی های متقابل می تواند با یک طرح صلح برطرف شود و امنیت به 
خلیج فارس بازگردد. امروز این زمینه وجود دارد تا تنش جای خود را به 
همکاری متقابل دهد و باید از فضای ایجاد شده در این راستا به بهترین 
شکل ممکن استفاده کرد. فارغ از ادعاهایی که در بیانیه مشترک وجود 
دارد ایران می تواند از پیشنهاد همکاری اقتصادی با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس استقبال کند و تعامل خود را با این 6 کشور عربی بیشتر کند. 
مشخصا اعالم نگرانی کشورهای عربی در این بیانیه بی مورد و بالوجه است. 
با این وجود ایران در حال مذاکره با امارات و عربستان است و می تواند با 

سایر کشورهای عربی نیز وارد رایزنی شود تا این نگرانی ها برطرف شود و 
جای خود را به همکاری های اقتصادی دهد. همکاری اقتصادی و تجاری 
خود می تواند یک ضمانت بزرگ برای ایجاد صلح پایدار باشد و تنش ها را 
کنار زند زیرا هیچ کشوری منافع اقتصادی خود را به خاطر مسائل سیاسی 
از بین نخواهد برد. ایران باید با کشورهای همسایه خود منافع مشترک 
ایجاد کند و تاریخ نشان داده است هرگاه دو همسایه منافع مشترک داشته 
باشند کمتر به یکدیگر تعدی خواهند کرد زیرا که حقوق و دارایی مشترک 
خواهند داشت. این بسیار مهم است که ایران با همسایه های خود در این 
خصوص به یک تعریف مشترک برسد. آمریکا در این بیانیه عنوان می کند 

که در صورت توافق در احیای برجام این زمینه مهیاست تا ایران و 6 کشور 
عربی دیگر همکاری اقتصادی زیادی داشته باشند. ایران در همین راستا 
باید با بحرین، امارات، عربستان، قطر، عمان و کویت وارد گفت و گوهای 

مجزا شود تا منافع مشترک برای خود تعریف و پایه گذاری کنند.
 تفاهم با آمریکا به خودی خود مسیر همکاری اقتصادی را برای 

ایران باز نمی کند؟
در عرصه سیاسی و اقتصادی باید توجه داشت که اگر برجام مسیر احیا 
را طی کند، عالوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، می توان گفت که 
هندوستان، کره جنوبی و ژاپن نیز منافع زیادی در همکاری مشترک با 

ایران به دست خواهند آورد. ایران پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی خوبی 
دارد که بسیاری از کشورها را در صورتی که تحریم نباشیم، به سمت خود 
می کشاند. در همین راستا باید توجه داشت که حل مشکالت با کشورهای 
عربی و حل مشکالت با آمریکا به نحوی مکمل یکدیگر هستند. امروز اگر 
ایران با آمریکا به توافق دست پیدا کند می تواند نیمی از مشکالت خود با 
کشورهای عربی را حل شده بداند و بالعکس اگر با کشورهای عربی به تفاهم 
برسد قسمت قابل توجهی از اختالفاتش با آمریکا حل می شود. این یک 
مساله دو طرفه است که ارتباط تنگاتنگی به یکدیگر دارند. روابط و منافع 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس امروز با منافع آمریکا گره خورده است 
و باید این اصل را مدنظر داشت. علت اینکه باید مدنظر قرار گیرد این است 
که یک جریان در آمریکا همواره کشورهای عربی را خطاب قرار می دهد 
که یک تهدید به نام ایران در کنار آنها وجود دارد و مشخصا زمانی که دروغ 
بودن این حرف ها برای آنها ملموس شود، شرایط تغییر می کند. از سوی 
دیگر زمانی که ایران با کشورهای همسایه خود دیگر مشکلی نداشته باشد و 
با آنها همکاری اقتصادی داشته باشد می تواند با قدرت بیشتری وارد مذاکره 
با آمریکا شود زیرا ابزارهای بیشتری در دست دارد و فشار کمتری را تحمل 
می کند. بنابراین مهم نیست که روند پیش رو چه تاثیری بر برجام خواهد 
گذاشت، مهم این است که ایران روابط خود را با کشورهای همسایه اش به 
خصوص کشورهای عربی بهبود بخشد. باید یک بنیاد خوب ساخته شود 
تا مساله ایران هراسی به کل حذف شود و اختالفات منطقه ای ایران دیگر 
بهانه ای در دستان غربی ها نباشد. امروز برخی از کشورها به بهانه همین 
ایران هراسی تجارت خود را رونق داده اند و اسلحه های زیادی به کشورهای 
عربی می فروشند و از سوی دیگر نیز خود به همین بهانه واهی در منطقه 
خاورمیانه وجود دارند و هزینه به کشورهای منطقه تحمیل می کنند. 
باید توجه داشت که تنش امروز در منطقه تمام نشده است و هنوز رابطه 
ایران و عربستان قطع است و این رویه در حال ورود به ششمین سال خود 
است. باید در ابتدا رابطه سیاسی ایجاد شود تا بعد بتوان در سایر عرصه ها 
نیز رایزنی کرد. همکاری ایران و عربستان مشخصا می تواند اوضاع را در 
سوریه، عراق، یمن، لبنان و حتی در افغانستان بهتر کند. به همین علت 
امروز مذاکره ایران و عربستان از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
 آیا ساز و کاری وجود دارد تا ایران بتواند وارد یک سازمان 

همکاری منطقه ای با کشورهای عربی شود؟
در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یک سازمان همکاری 
تحت عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که البته ماهیت 

آن اساسا به گونه ای است که ایران نمی تواند در آن عضویت پیدا کند 
زیرا پس از پیروزی انقالب اسالمی و در راستای مقابله با ایران شکل 
گرفته است. این پیمان که بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
وجود دارد در برخی مفاد نیز با سیاست های ایران متضاد است زیرا 
برای نمونه منافع مشترکی برای این کشورها و آمریکا تعریف کرده 
است که مشخصا سازگار با سیاست های ایران نیست. شورای همکاری 
خلیج فارس با هماهنگی آمریکا و در راستای مقابله با ایران تشکیل 
شده است. بنابراین ایران باید به دنبال یک پیمان امنیتی جدید میان 
عربستان، کویت، امارات، بحرین، قطر، عمان، عراق و خود تحت عنوان 
پیمان امنیتی 6 + ۲ باشد تا بتواند تحولی در روابط منطقه ایجاد کند. 
امروز ضرورت دارد تا پیمان منطقه ای 6 + ۲ در خاورمیانه شکل گیرد 
و همکاری مشترک نیز با شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد. 
حضور عراق نیز در این پیمان در کنار ایران مهم است زیرا عمال هم با 
خلیج فارس مرز مشترک دارد و هم به بازیگری مهم بدل شده است. 
پیمان 6 + ۲ شاید امروز مسیری باشد که بتواند خاورمیانه را از بحران 

خارج کند و تنش ها را کاهش دهد و منجر به توسعه خاورمیانه شود.
 با توجه به افزایش رغبت کشورهای عربی نسبت به از سرگیری 
روابط با ایران که مشخصا یکی از چالش های پیش روی ایران و 
غرب را به صورت اتوماتیک حل می کند، چند درصد احتمال وجود 

دارد توافق برجام احیا شود؟
حقیقتا برجام امروز در حالت کما قرار دارد و باید مذاکرات وین آغاز شود 
تا مشخص شود که این توافق سیاسی از کما خارج می شود یا خیر. امروز 
آمریکا باید با لغو تحریم ها به ایران ثابت کند که تمایل دارد تا توافق شکل 
گیرد و ایران نیز به بخشی از تعهدات خود عمل کند. در کوتاه مدت هیچ 
راهی جز اقدام در برابر اقدام نمی تواند منجر به احیای برجام شود و باید 
این مسیر در پیش گرفته شود. آزادسازی پول های ایران از کشورهای دیگر 
می تواند یک شوک باشد تا برجام از کما خارج شده و در مسیر احیا قرار 
گیرد. نیاز است تا آمریکا دارایی های بیشتری از ایران آزاو کند و برای مثال 
ایران غنی سازی بیش از ۰6 درصد را متوقف کند. طبق برخی شنیده ها قرار 
بر این شده است تا یک توافق محدود میان ایران و آمریکا در همین راستا 
صورت گیرد تا مسیر مذاکرات برای احیای برجام هموار شود. این روش 
قابل راستی آزمایی است و مشخصا در هر مرحله که اقدام مقابل صورت 
نگیرد ایران نیز می تواند  یک گام از تعهدات خود عقب نشیند. احیای برجام 
پیچ و خم های زیادی دارد و مشخصا برای رسیدن به توافق بهتر می توان از 
مسیر گام به گام پیش رفت. مثال در گام دوم ایران  می تواند غنی سازی خود 
را به زیر ۰۲ درصد برساند و در مقابل نیز آمریکا تحریم های بانکی، نفتی، 
بیمه و کشتیرانی ایران را لغو کند. این گونه بهتر می توان به توافق رسید و 
به پیش رفت و نتایج ملموس بدست آورد و در هر مرحله نیز که طرف مقابل 
کم کاری کرد می توان صرفا یک مرحله به عقب بازگشت اما سایر توافقات 
پابرجا بماند. آزادسازی دارایی های ایران مشخصا می تواند شوک مورد 
نظر برای احیای برجام باشد اما باز هم باید تا ۸ آذر منتظر ماند و مشاهده 
کرد که چه گزینه هایی از سوی طرفین مطرح می شود. اقدام در برابر اقدام 
مشخصا می تواند بهترین مسیر در این عرصه باشد. باید توجه داشت که 
امروز هم زمان با برجام نیاز داریم تا تعادل را در عرصه سیاست خارجی خود 
ایجاد کنیم و صرفا به همکاری با قدرت های شرق و غرب اکتفا نکنیم. امروز 
اگر چین در حال مراوده تجاری با ایران است به این علت است که انرژی 
خود را با قیمت مناسب تری دریافت می کند و به جای آن کاال می دهد که 
کامال برای آنها صرفه اقتصادی دارد. همین چین در مناسبات با ایران سایر 
موارد را نیز مدنظر می گیرد و به نظر می رسد به تازگی مقدار کمتری نفت 

از ایران خریداری می کند.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: در جدیدترین تحوالت پیرامون برجام و سیاست خارجی ایران، شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در بیانیه ای مشترک اعالم کردند که آماده همکاری اقتصادی با ایران پس از احیای برجام هستند. البته در قسمت نخست این بیانیه این 6 کشور 
عربی که در سال های اخیر خود عامل اصلی ناامنی در غرب آسیا و شمال آفریقا بوده اند، سیاست ها و برنامه هسته ای ایران را خطرناک دانسته اند. فارغ از این دو مبحثی که در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا بیان شده است، به نظر می رسد که این زمینه در ماه های 
اخیر ایجاد شده است تنش ها در منطقه کاهش پیدا کند و زمینه همکاری ها در سایر حوزه ها گسترش یابد. امری که مشخصا نیازمند اراده همه طرف ها در راستای رسیدن به یک توافق است. توافقی که به نظر می رسد در دسترس باشد. در راستای بررسی این مسائل »آرمان ملی« 

گفت و گویی با حسن بهشتی پور، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی داشته است که در ادامه می خوانید.

حسن بهشتی پور در گفت و گو با »آرمان ملی«:

ایران پیشنهاد تشکیل پیمان 6 + 2 را بدهد
   ایران زمینه همکاری اقتصادی با کشورهای عربی را فراهم کند   ایران با آزادسازی پول های بلوکه شده غنی سازی 60 درصد را متوقف کند

حسین کاشفی در گفت وگو با»آرمان ملی« مطرح کرد:

 آسيب های دولت؛ مهاجرت نخبگان
-عدم جذب سرمايه گذاری خارجی

تلفات 21 زلزله بزرگ کشور 
در صد سال اخير

کشور ایران بر اثر تنش های تکتونیکی ناشی 
از صفحات اوراسیا و عربستان زمین لرزه های 
بزرگی را هرساله در شهرهای مختلف کشور 
تجربه می کند.به بهانه زلزله هرمزگان گزیده ای 
از تلفات 21 زمین لرزه صدسال اخیر در کشور را 

در این طرح بررسی می کنیم.

 کشف میدان گازی بزرگ چالوس 
به نفع کیست؟

با این مدیران نمی توان به تغییر شرایط امیدوار بود
محدود کردن دایره انتخاب مدیران سبب پنهان ماندن ضعف ها خواهد شد

رئیسی در انتخاب مدیران دایره انتخاب خود را از ستاد انتخاباتی اش فراتر ببرد
 عملکرد مجلس در عدم رأی اعتماد اخیر مثبت بود

 توجهی به توانمندی مدیرانی که انتخاب می کنند ندارند
 دوران شعار و وعده به پایان رسیده است

 مهم ترین ضرری به کشور هدر دادن نخبگان است
نشانه هایی از تغییر بنیادین در مدیریت کشور مشاهده نمی شود

 افزایش میزان مهاجرت نشان دهنده عدم استفاده از نخبگان است
 در مسیر جذب سرمایه های خارجی حرکت نمی کنیم

 دولت رئیسی احزاب را رقیب خود نداند
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 تاثیر لبنیات بر کاهش عوارض 

آلودگی هوا 

مصرف لبنیات بدن را در برابر عوارض ناشی 
از آلودگی ها تا حدی مصون می کند و هنگامی که 
در هوا آلودگی سربی وجود داشته باشد، کلسیم 
می تواند با ایجاد تداخل در جذب مانع از جذب 
سرب در دستگاه گوارش شود و دلیل این امر این 
است که همزمان با سرب در دستگاه گوارش قرار 
می گیرند و از آنجایی که بدن میل بیشتری به 
جذب کلسیم دارد، میزان دریافت سرب در بدن 
کاهش می یابد. تمام عوارض ناشی از آلودگی هوا 
به سرب مربوط نمی گردد و بخشی عمده ای از 
آالینده ها توسط ریه ها دریافت می شوند، ما بیش 
از آنکه غذا بخوریم، نفس می کشیم و در طول روز 
حدود ۱۵ کیلوگرم هوا تنفس می کنیم و مصرف 
لبنیات نمی تواند در برابر ذرات کوچک تر از ۲ و 
نیم میکرونی که در هوا وجود دارند، کاری انجام 
دهد و این ذرات از طریق ریه ها وارد جریان خون 
می شوند و سبب ایجاد مشکالت قلبی وعروقی 
و همچنین پرفشاری خون می گردند و مصرف 
لبنیات تنها به  کاهش یک جنبه از عوارض 
آلودگی هوا کمک می کند. بنزین هایی که در حال 
حاضر مورد استفاده قرار می گیرند فاقد سرب 
هستند و مساله اصلی ما در برابر آلودگی هوا 
سرب نیست، مشکل ما با آلودگی هوا ترکیبات 
گوگرددار و ذرات کوچک تر از ۲ و نیم میکرونی اند 
که ممکن است خطر آنها در برخی جوانب بیش 
از آلودگی سربی باشد. بدن به دنبال رفع کمبود 
آهن میزان جذب آن را افزایش می دهد و به دنبال 
این افزایش جذب سایر عناصر فلزی هم که 
می توانند جزو آالینده ها باشند، نظیر سرب بیشتر 
می شود و در نتیجه افرادی که دچار کم خونی 
هستند، بیشتر در معرض آسیب های ناشی از 
آلودگی هوا قرار می گیرند. برای کاهش عوارض 
ناشی از آلودگی هوا در تهران و سایر کالنشهر های 
کشور توصیه می شود که افراد تا حد امکان از 
میوه و سبزیجات که مقدار آنتی اکسیدان باالیی 
دارند، استفاده کنند چرا که این ترکیبات ظرفیت 
سم زدایی در بدن را افزایش می دهند و می توانند 
رادیکال های آزادی که به سبب آلودگی هوا 
ایجاد می شوند را از بین ببرند و همچنین توصیه 
می شود که مصرف آب و مایعات در روز های 
آلوده بیشتر شود چرا که استفاده از مایعات سبب 
می شود که ترکیبات آلوده کننده هوا به صورت 
خلط از حلق خارج شوند. مصرف دانه های روغنی 
که حاوی ویتامین E هستند، در کاهش عوارض 
ناشی از آلودگی هوا اهمیت دارند و می توانند 
رادیکال های آزادی که به سبب آلودگی هوا 
ایجاد می شوند را خنثی کنند، افرادی که دچار 
فقر ویتامین D هستند هم به سبب اینکه این 
ویتامین در افزایش ظرفیت سم زدایی در بدن 
نقش دارد، بیشتر در معرض آسیب های ناشی از 
آلودگی هوا قرار دارند و بهتر است، این کمبود در 

بدن جبران شود.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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 ۱- بیرونه آوردن- موسس علویان ۲-  درخت انگور- 
بوییدن- ســنگ طلق ۳- فوری - ذهن - نوعي گلدوزي 
۴- وسیله برقی اتومبیل-  آن را از بانک بخواهید- لباس 
آخــرت- غذایی ایرانی ۵- بخشــی از اوســتا- به رهن 
گرفته شــده 6- کالم انزجار- یار»هوی«!- شــخصیتی 
کارتونی- کلمه ســوالی ۷- از امپراتوری های باستان- 
التماس  کننده- اجبار ۸- ظلم وجور- مجموعا- حرکت 
هــوا ۹- گوش کردن- دورکــردن- مخفف نــگاه ۱۰- 
کشتن- کفایت دهنده- نرمی ونازکی- حرکت اسب در 
شطرنج ۱۱- سردسیر- توســل به دیگري ۱۲- عالمت 
مفعولی- نمی تواند صحبت کند- دشــوار- مردنجیب 
۱۳- شخصیتی در شــاهنامه- نوعی نژادسگ- سرپناه 
روزبارانی ۱۴- ثروتمندشدن- ایالتي درآمریکا-  پرنده 

تنها ۱۵- فیلمی از کمال .تبریزی- کشوری در اروپا
 

۱- آرزومند- از آثار باســتانی فارس ۲- جهت- گلبول ســفیدخون- جمع امام ۳- نخستین 
امپراتوری جهان- عهــده دار- زادگاه ابراهیم)ع( ۴- در مرتبه دوم- نوعــی  رنگ  مو- ازمیقات های 
پنجگانه حج ۵- فراموشی- برپاکردنی صیاد- دارایی ها 6- اســب آذری- کارگردان آمریکایی بن .

هور- میوه نارس- نام ترکی ۷- حقه باز- موافقت کردن با یکدیگر- بسیارناراحت ۸- گرمابه- ارزیابی 
مالیاتی- برنجی که پوستش  کنده نشده ۹- خوک وحشی- اثري از ژان .پل. سارتر- نام کهن شهرری 
۱۰- رطوبت- خزنده خاکی- افروخته شــده- کارگاه  بافندگی ۱۱- مکالمه- از القاب  امام نهم)ع(-  
پوشش زمین  فوتبال ۱۲- الگو- مایه حیات- عنصرشماره۷۳ اتمی ۱۳- آرایش- جاهل - پشم شتر 
۱۴- لباس بی آستر- به رســم یادبود می دهند- بنده زرخرید ۱۵- معاون استاِددانشگاه- رودی در 

کرمان

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

دخانیات موجب کوتاه شدن عمر می شود ورزش موجب کاهش اضطراب آلودگی عامل تشدیدکننده »برونشیت«
بیماری انسدادمزمن ریه سومین علت مرگ ومیر در جهان است. در 
روزجهانی بیماری انسدادمزمن ریه )COPD( این بیماری مورد بحث قرار 
می گیرد. سیگار بزرگترین عامل خطر این بیماری است، اما آلودگی هم در 
فضای داخل و هم در فضای باز به عنوان فاکتور پرخطر ابتال به بیماری انسداد 
مزمن ریه و تشدید آن شناخته شده است. یک متاآنالیز محققان نشان داده 
که افزایش ۲.۷ درصدی در بستری شدن بیماران مبتال به  COPDبا افزایش 
روزانه ۱۰ میکروگرم بر متر مکعب در PM۱۰ مرتبط است. تغییر آب وهوا و 

دما هم می تواند باعث تشدید بیماران مبتال به COPD شود. 

یک مطالعه جدید بر اهمیت فعال بودن و گذراندن وقت در خارج از منزل، 
حتی در طول پاندمی، تاکید می کند. محققان دریافتند افرادی که در دوران 
قرنطینه بیشتر ورزش می کردند، اضطراب و افسردگی کمتری داشتند. در طول 
قرنطینه اولیه کشور بریتانیا تنها یک جلسه ورزش به عنوان مثال پیاده روی، 
دویدن یا دوچرخه سواری را در روز مجاز کرد. در همین حال »ترکیه« برای 
ورزش در فضای باز استثنا قائل نشد و فقط به مردم اجازه داد تا خانه های خود را 
برای خرید مایحتاج اولیه ترک کنند. محققان دریافتند که فعالیت بدنی و زمان 
سپری شده در فضای باز در طول مدت پاندمی با سالمت روانی بهتر مرتبط است.

براساس یک مطالعه، حمله قلبی اغلب اولین نشانه بیماری قلبی در افراد 
سیگاری میانسال است. عالوه بر این، استعمال دخانیات با ابتال به بیماری های 
قلبی در سنین پایین تر و کوتاه شدن عمر فرد به میزان چهار تا پنج سال مرتبط 
است. دکتر »ایسا.دیویس«، گفت: »سیگار می تواند شما را حتی قبل از اینکه 
بدانید به بیماری قلبی وعروقی مبتال هستید، بُکشد. در حقیقت سیگار یک 
قاتل خاموش است.« در این مطالعه، داده های ۹ مطالعه بلندمدت بررسی شد. 
تجزیه وتحلیل نشان داد زنان میانسالی که سیگار می کشیدند، ۲ برابر بیشتر 

در معرض یک رویداد ُکشنده به عنوان اولین عالمت بیماری قلبی بودند.

نکته
»روغن پالم« به پیشرفت سرطان کمک می کند

تحقیقات جدید روی موش ها نشان می دهد که ماده موجود 
در روغن پالم ممکن است باعث متاستاز سرطان شود. اسیدهای 
چرب بلوک های اصلی سازنده چربی در بدن ما و غذایی است که 
می خوریم. آنها می توانند به عنوان سوخت برای مسیرهای متابولیک 
عمل کنند. اسیدهای چرب برای سالمتی ضروری هستند، اما تغییر 
متابولیسم و جذب اسیدهای چرب یکی از مشخصه های متاستاز 
سرطان است. ۳ نوع اصلی اسیدچرب وجود دارد که براساس 
شیمی آنها طبقه بندی می شوند: اسیدهای چرب مونوغیراشباع که 
با کاهش خطر بیماری عروق کرونر قلب مرتبط هستند. اسیدهای 
چرب پلی غیراشباع که در برابر خطر زوال عقل و بیماری عروق کرونر 
قلب محافظت می کنند. اسیدهای چرب اشباع شده و چربی های 
ترانس که با افزایش خطر بیماری عروق کرونر قلب مرتبط هستند. 
سلول های سرطانی می توانند متابولیسم خود را برای تولید انرژی 
مورد نیاز برای رشد و بقای نهایی خود تغییر دهند. متابولیسم 
اسیدهای چرب نقش مهمی در تامین انرژی و ماکرومولکول ها 
برای پیشرفت سرطان دارد. اکنون نتایج یک مطالعه نشان داده 
است که اسیدپالمتیک، یک نوع اسیدچرب موجود در روغن پالم 
که از مواد تشکیل دهنده رایج در تولید کیک، بیسکویت و شکالت 
است، می تواند روند متاستاز یا گسترش سرطان را افزایش دهد. 
متاستاز زمانی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی از توده اصلی 
تومور دور شده و وارد جریان خون یا لنفاوی می شوند و به آنها 
اجازه می دهند حرکت کنند و به تومور در سایر قسمت های بدن 
تبدیل شوند. دکتر »سالوادور.آزنار.بنیتا« و تیمش، سلول های 
سرطانی دهان و پوست انسان را در معرض سه ماده غذایی حاوی 
 اسیدپالمیتیک، اسیداولئیک و اسیدلینولئیک قرار دادند. پس از

 ۴ روز قرارگرفتن در معرض این اسیدهای چرب، محققان سلول ها را 
به موش ها منتقل کردند. موش ها یک رژیم غذایی معمولی دریافت 
کردند. نتایج نشان داد هیچیک از اسیدهای چرب باعث تشدید 
سرطان نشدند، اما اسیدپالمیتیک، باعث افزایش بیان ژن های 
مرتبط با متاستاز و اندازه ضایعات متاستاتیک موجود شد. اثرات 
اسیدچرب ممکن است بسته به نوع تومور متفاوت باشد. به عنوان 
مثال، در این مطالعه مشخص شد اسیداولئیک از گسترش هر دو 
سرطان دهان و پوست جلوگیری می کند، اما مطالعات قبلی نشان 
می دهد که این اسید باعث گسترش سرطان دهانه رحم می شود. 
پروفسور »علی شیالتی فرد«، یکی از نویسندگان این مطالعه و مدیر 
موسسه اپی ژنتیک Simpson Querrey، می گوید: »تنظیم 
متاستاز آخرین راه حل برای درمان سرطان است و نشان می دهد که 
یافته ها ممکن است منجر به نسلی از درمان های جدید متمرکز بر 

متابولیسم اسیدهای چرب شود.«

علی میالنی
متخصص تغذیه  »سرفه« 3 تا ۴ هفته ای نشانه »سل ریوی« 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
اشاره به اینکه سرفه طوالنی به مدت ۳ تا ۴ هفته از نشانه های 
ابتال به سل ریوی است، گفت: عفــونت سل بیمــاری مزمن 
ریوی ولی کامال درمان پذیر است. افشین منیری متخصص 
بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، افزود: 
میکروب سل به هر قسمتی از بدن مثل ریــه ها و یا کلیه ها، 
ستون فقرات و مغز حمله ور شود، در صــورت عدم درمان 
مناسب می تواند کشنده باشد. عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی با تاکید بر اینکه آمار ابتال به سل 
در ایران در مقایسه با سال های گذشته تغییر چندانی نداشته 
است، خاطرنشان کرد: در سال های گذشته موارد ابتال به سل 
کمتر گزارش شد، به نظر می رسد استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های بهداشتی بر روند کاهشی انتقال تاثیر داشته است. 
وی با اشاره به این موضوع که عفونت سل از راه هوا از فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود، عنوان کرد: زمانیکه فرد مبتال 
به بیماری سل فعال سرفه و یا عطسه کند، افراد سالم در 
مجاورت وی این میکروب را با تنفس وارد بدن خود کرده و به 
آن آلوده می شوند. این استاد دانشگاه درباره عفونت سل پنهان 
نیز یادآور شد: هر فرد آلوده به میکروب سل الزاما عارضه های 
ابتال به این بیماری را فوری بروز نمی دهد، ممکن است فردی 
به عفونت سل آلوده باشد ولی این بیماری نشانه ای نداشته 
باشد که به عنوان عفونت سل مخفی نامیده می شوند بنابراین 
این افراد بیمار نیستند، عالمت های ابتال به بیماری را ندارند 
و بیماری را از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی کنند. وی 
افزود: ممکن است برخی از این افراد دارای آلودگی مخفیانه به 
سل در آینده به بیماری سل مبتال شوند که در صورت مراجعه 
به پزشک کاماًل درمان می شوند. متخصص بیماری های عفونی 
با اشاره به این موضوع که همچنان در جمعیت خاص بیماری 
سل به وفور دیده می شود توضیح داد: افرادی که در محیط های 
کوچک و فاقد تهویه مناسب زندگی می کنند به محض اینکه 
یکی از اعضای خانواده دچار بیماری شود، احتمال آلودگی 

سایرین بسیار زیاد است.
  بیماریابی باید دنبال شود

وی با تاکید بر اینکه در حالی که این بیماری قابل پیشگیری و 
درمان ولی عواملی مثل فقر، مهاجرت، پوشش بهداشتی نامناسب 
در کشورهای دچار بحران و انتشار بیماری ایدز در جوامع، موجب 
توسعه بیماری سل در جهان شده است، گفت: عواملی که موجب 
ضعف سیستم ایمنی می شود باعث شده که باسیل سل از حالت 
نهفته خارج شده و موجب بیماری فعال سل در این افراد شود. منیری 
با تاکید بر این موضوع که بیماریابی فعال در جوامعی که شانس ابتال 
به سل بیشتر است باید به صورت جدی دنبال شود، تاکید کرد: 
مکان هایی مثل زندان ها، بیمارستان هایی که کادردرمان با افراد 
مسلول در ارتباط هستند و یا در کشورها و جوامعی مثل هندوستان 
و افغانستان که سل شیوع باالیی دارد بیماریابی باید برای کاهش و در 
ادامه ریشه کنی سل با جدیت دنبال شود. عضو هیات علمی دانشگاه 
ادامه داد: در درمان و کنترل بیماری سل موضوعی که اهمیت دارد 
بیماریابی است هر فردیکه حدود ۸ ساعت در محیط بسته با فردی 
مسلول در تماس باشد باید حتما از نظر ابتال به سل مورد بررسی 
قرار گیرد. وی با اشاره به این موضوع که سوءتغذیه نیز می تواند افراد 
را مستعد ابتال به سل کند، افزود: این در شرایطی است که یکی از 
افراد خانواده مبتال به سل باشد و این بیماری را به سایرین منتقل 
کند. منیری درباره نحوه درمان در مبتالیان به سل نیز توضیح داد: 
سل درمانپذیر است، ولی به این شرط که داروهای موثر در درمان 
با دقت، منظم و کامل به مدت حداقل 6 ماه به طور روزانه مصرف 
مصرف شود، درمان سل ترکیبی است و همزمان چند داروی موثر 
برای درمان در مبتالیان استفاده می شود، موارد مقاوم به سل نیز 

بیماران به مراکز مجهزتر ارجاع داده می شوند.

عمــود ی افقــی  

تشخيص کمبود برخی ويتامين ها از روی »صورت«
اینفوگرافیک : آرمان ملی /  موسی باالزاده

برای حفظ سالمت بدن مصرف موادغذایی مغذی و سرشار از ویتامین حائز اهمیت است. از این رو افرادی که به دنبال کاهش وزن یا به دلیل شرایط جسمی مجبور 
به رعایت نوعی رژیم غذایی خاص هستند، باید جایگزین غذایی سالمی در رژیم غذایی خود بگنجانند. کمبود هر نوع ویتامین در بدن می تواند به بدن ضرر 
برساند و فرد را در انجام فعالیت های مختلف با مشکل روبه رو کند. با توجه به اینکه مصرف ویتامین ها برای رشد و سالمت بدن ضروری است، کمبود هر نوع 
ویتامین ممکن است با عالئمی همراه باشد و ممکن است تغییرات خاصی را در بدن از جمله »صورت« فرد ایجاد کند. در ادامه با نشانه های کمبود برخی انواع 

ویتامین ها و موادمعدنی در روی صورت آشنا می شوید:

 آکنه و خشکی پوست می تواند پیامد تغییرات هورمونی یا نتیجه انباشت آلودگی و میکروب باشد. با 
 E و A این حال کمبود برخی ویتامین ها در بدن با تغییرات روی پوست همراه خواهد بود. کمبود ویتامین

 می تواند منجر به ایجاد آکنه در صورت شود همچنین سطح پایین ویتامین  B12 پوست را 
رنگ پریده نشان دهد.

آکنه و خشکی  پوست

 آلرژی ممکن است باعث ورم چشم ها شود اما اگر این نشانه به طور متداول مشاهده شود، ممکن است 
 نشانه پایین بودن سطح ید در بدن باشد. بررسی های انجام شده حاکی از ارتباط کمبود ید با 

بیماری های تیروئید است که اغلب می تواند منجر به ورم و پف کردن چشم ها شود.

ورم  چشم 

کمبود ویتامین C می تواند آسیب های زیادی به بدن و سالمت وارد کند. یکی از نشانه های کمبود این 
 ویتامین خونریزی لثه است. عالئم دیگر ممکن است شامل کبودی بی دلیل، خونریزی و 

دردمفاصل و عضالت باشد.

خونريزی  لثه ها

موهای آسیب دیده و خشک ممکن است نشانه کمبود بیوتین یا ویتامین  B7 نیز باشد. بیوتین از 
جمله موادمغذی است که به تغذیه موها کمک می کند سطح پایین این ماده منجر به شوره سر و خشکی 

 موها می شود. به غیر از آن، شکنندگی ناخن و نازک شدن مو نیز از دیگر نشانه های 
کمبود این ویتامین است.

خشکی  مو
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آرمان ملی- رها معیری: سومین وزیر پیشنهادی 
وزارت آموزش و پرورش، پس عدم رای اعتماد نمایندگان 
مجلس به دو گزینه قبلی، ظاهرا با ساختار این وزارتخانه 
و مطالبات معلمان )بنا به سوابق اجرایی( آشناتر است. 
هرچند که رزومه و سوابق اجرایی یوسف نوری نیز مانند 
گزینه های قبلی تصدی وزارت آموزش و پرورش در 
دولت های گذشته و دو گزینه قبل دولت سیزدهم )باغگلی 
و فیاضی( چندان مرتبط و ساختارمند با این وزارتخانه 
مهم کشور نیست و به باور کارشناسان سکانداری هدایت 
بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون معلم 
و فرهنگی، نیازمند تجارب بیشتر و سابقه مدیریت در 
حوزه کالن این وزارتخانه است. در این میان، سوالی که 
اذهان جامعه بزرگ فرهنگیان را به خود مشغول کرده این 
است که چرا دولت آیت ا... رئیسی که در ابتدا به شایسته 
ساالری تاکید جدی داشت، راه دولت های پیشین را 
در انتخاب وزرا )مخصوصا در وزارت آموزش و پرورش( 
می رود؟ آیا در میان این یک میلیون معلم و فرهنگی با 
سابقه، گزینه ای برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 
وجود نداشت؟  چرا به مانند دو وزیر پیشنهادی قبل که 
رای اعتماد را از نمایندگان مجلس همسو با سیاست های 
دولت نگرفتند، رئیس جمهور اصرار به استفاده از فردی 
را دارد که حداقل یک دوره کوتاه یا معلم بوده  یا سابقه 
اجرایی آنها با ساختار نظامند آموزش و پرورش فاصله 
بسیاری دارد؟ بی شک دولتی که دولت  های قبل را در 
انتصاب مدیران برکنار شده در پست های مختلف به کار 
می گرفت، متهم به قحط الرجالی می کرد چرا قادر نیست 
که از خانواده بزرگ فرهنگیان یا با مشورت از گروه های 
صنفی آنها، یک فرد مورد اعتماد و وثوق معلمان را به 
عنوان گزینه وزارت انتخاب نماید؟  هر چند که با سوابق 
اجرایی یوسف نوری، در وزارت آموزش و پرورش، وی 
را از دو گزینه قبلی متمایزتر می کند و همان طور که وی 
دارای دکترای تخصصی مدیریت گردشگری، کارشناسی 
ارشد مدیریت دولتی، کارشناسی برنامه ریزی  و فوق دیپلم 
پرورشی است و در سال های پیش از جنگ تحمیلی، معلم 
پرورشی و همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان های 
تهران و ایالم و مدیرکل بودجه وزارت آموزش و پرورش 
بوده است، اما بی شک لغزش او در زمان وزارت آموزش و 
پرورش، کوهی از انتقادات را روانه این وزارتخانه می کند.  

 سومین گزینه، بهتر از دو گزینه قبلی 
برای بررسی این سواالت، محمد رضا نیک نژاد، 
کارشناس آموزشی به »آرمان ملی« می گوید: زمانی که 

به سوابق و رزومه آقای یوسف نوری نگاه می اندازیم، 
شاهد هستیم که وی نسبت به گزینه های دیگر شرایط و 
شاخصه های بهتری دارد که دو گزینه پیشین تصدی این 
وزارتخانه نداشتند. مثال فیلمی که از وی در جبهه های 
جنگ منتشر شده، آن زمان نیز می گوید »من فرهنگی 
)معلم( هستم .« این فرد فارغ از اینکه در نظام آموزش 
و پرورش چه کاری انجام می داده، الاقل با ساختارها، 
گره ها، فشارهای این وزارتخانه آشنا است و سوابق 
حداقلی او بازگو کننده این امر است که خاک آموزش و 
پرورش را خورده است. گرچه مدیریت های وی در خارج 
از نظام آموزش و پرورش )مثل مدیرعامل یک شرکت 
پتروشیمی یا عضو هیات مدیره فالن شرکت اقتصادی یا 
هلدینگ یا مدرک تحصیلی او جای بحث دارد(، ولی وی 
با معلم پرورشی کار خود را آغاز کرده و سپس به جبهه 
رفته است. آن چیزی که می تواند باعث بروز انتقادها 
در رابطه با سومین گزینه وزارت آموزش و پرورش باشد 
او یک مدیر آموزشی حرفه  ای نیست. نیک نژاد به دو 
موضوعاتی که دو گزینه پیشین وزارت آموزش و پرورش 
به آنها تاکید داشتند، اشاره می کند می افزاید: »آنها خط 
نشان های ایدئولوژی زیادی می کشیدند و این به دلیل عدم 
حضورشان در فضای خارج از آموزش و پرورش بود، ولی 
همه ما می دانیم که وقتی یک فرد وارد سیستم می شود، 
می بیند که یک دنیای دیگری با تصورات او است. در 
حقیقت آن چیزی که در ذهن مدیران و وزرا وجود دارد، با 
آن چیزی که در ذهن معلمان، خانواده دانش آموزان و... 
جاری و کاربردی است، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اما 
چون آقای نوری از ساختار نظام آموزشی است از گفتن 

این بحث ها اجتناب کرده است. همچنین وی، برای حفظ 
موقعیت فعلی معلمان  گزینه بهتری است، چون می داند 
شرایط و وضعیت معلمان به چه شکلی است و به احتمال 
فراوان مدیران میانی که انتخاب می کند، از ساختار آموزش 
و پرورش و تجربه کار خوبی دارند. هیچکسی از این شرایط 
فعلی آموزش و پرورش، انتظار تحول بنیادین ندارد 
ولی انتظار داریم که حداقل ها برای معلمان حفظ شود 
و مانند وزرای سابق با سرعت بیشتری وضعیت معلمان 

را خراب تر نکند. 
 صندوق ذخیره فرهنگیان

چرا دولت ها، هیچگاه از خانواده بزرگ فرهنگیان، 
معلمان و انجمن های صنفی مشاوره ای برای انتخاب وزیر 
نمی گیرد؟  این کارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال 
می گوید: کدام وزیر در چهار دهه گذشته با این شرایط 
انتخاب شده؟ یا مگر در دولت سیزدهم برای وزرای دیگر 
این اتفاق رخ داده که حاال انتظار داشته باشیم که برای وزیر 
آموزش و پرورش )که معموال حیات خلوت دولت ها بوده 
و بی ارتباط ترین فرد را برای تصدی وزارتخانه آن انتخاب 
کرده اند( این امر تحقق پیدا کند؟ به نظرم آنچنان که 
نمی توانیم انتظار تحول در اقتصادی، علمی، اجتماعی و 
فرهنگی داشته باشیم، نباید در زمینه آموزش و پرورش نیز 
این انتظار وجود داشته باشد. من باور دارم که این فرد چون 
سابقه آموزش و پرورش دارد و جز هیات مدیره صندوق 
ذخیره فرهنگیان هم بوده، شاید بتواند کارگشا باشد، ولی 
احتماال نمایندگان مجلس مخالف با ایشان، در روز رای 
اعتماد از وی بابت هشت هزار میلیارد تومان اختالس که 

در زمان ایشان رخ داد، از آقای نوری سوال خواهند کرد.

»آرمان ملی« گزینه سوم دولت برای وزارت آموزش و پرورش را بررسی می کند  
 تحقیر دنباله دار فرهنگیان با وزیر ضعیف

کــوتـاه
استفاده ۴۸ درصدی از ماسک 

آرمان ملی: میانگین استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی استان های ایران در یک 
هفته گذشته ۴۸.۳۶ درصد و میانگین رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و سایر شیوه نامه های 
بهداشتی ۴۷.۴۳ درصد بوده است. طبق آخرین 
نقشه رنگ بندی کشور، اکنون ۲۶ شهرستان 
در وضعیت قرمز، ۸۷ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۲۲ شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۱۳ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 

محک کار بزرگی انجام داده
آرمان ملی: جواد انصافی، هنرمند تلویزیون 
و نمایش های آیینی و سنتی، به مناسبت روز 
جهانی کودک و در رابطه با عملکرد سازمان 
محک گفت: سابقه همکاری من با محک به 
پنج سال پیش باز می گردد. در طول این پنج 
سال، هر زمان که فرصتی دست داده است، 
به مناسبت های مختلف کوشیده ام تا کودکان 
محک را شاد کنم محک در سی سال گذشته 
کار بسیار بزرگی انجام داده است. این سازمان 
عالوه بر حمایت بی دریغ از کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده هایشان، با ارتباطات خوبی 
که با مردم برقرار کرده است موفق شده تا آنها را 
نسبت به کودکان مبتال به سرطان و موضوعات 
مرتبط با ایشان آگاه سازد. از نظر من به واسطه 
همین آگاهی بخشی است که اقشار مختلف 

جامعه جذب محک و فعالیت هایش شده اند.

برخورد با خودروهای دودزا
ایسنا: رئــیس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
تهران بزرگ از تشدید برخورد بــا خودروهای 
آالینده و دودزا در تهران خبــر داد. سردار 
محمدحسین حمیدی درباره تشدید برخورد 
با خودروهای آالینده، دودزا و دارای نقص فنی 
گفت:  خودروهای دارای نقص فنی و آالینده هم 
هوا را آلوده می کنند و هم باعث بروز حوادث 
رانندگی می شوند. وی با بیان اینکه از ابتدای 
سال تاکنون بالغ بر ۱۳۸ هزار خودروی دارای 
عیب و نقص فنی و آالینده جریمه شده اند، 
گفت: از این تعداد ۱۷۵۰ دستگاه خودرو نیز 

توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.

توزیع چادر در میان زلزله زدگان
آرمان ملی: رئــیس جمعیت هــالل احمر 
با اشاره به توزیع ۵۶۲۹ دستگاه چادر امدادی 
در میان زلزله زدگان هرمزگانی، ارزش اقالم 
امدادی و زیستی توزیع شده را تاکنون، ۲۵ 
میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعالم کرد. کریم 
همتی افزود: ۵۶۲۹ دستگاه چادر، ۷۹۴ تخته 
موکت، ۳۱۴۷ تخته پتو، والور ۳۷۱ شعله و ۶۰۸ 
بسته غذایی در میان زلزله زدگان توزیع شده 
که ارزش مجموع اقالم توزیع شده تاکنون ۲۵ 

میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان بوده است.

هشدار سیالب و تگرگ 
آرمان ملی: سازمان هواشناســی با اعالم 
ورود سامانه بارشی به کشور نسبت به احتمال 
وقوع سیالب، آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ 
در ۱۸ استان هشدار صادر کرد. یکشنبه با ورود 
سامانه بارشی به کشور در استان های واقع در 
جنوب غرب، غرب، شمال فارس، شمال بوشهر 
و غرب اصفهان بارش پیش بینی شده است. روز 
دوشنبه گستره فعالیت سامانه بارشی مناطق 
شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز واقع در 
استان های قزوین، البرز و تهران را در بر خواهد 
گرفت و در مناطقی از شرق و شمال شرق 
نیز بارش پراکنده پیش بینی می شود. در این 

مناطق بارش های به صورت برف خواهد بود.

 هیچ کس پالسکو را 
گردن نمی گیرد

خبرآنالین: با گذشت چندین سال همچنان 
حرف و حدیث ها درباره آن حادثه زیاد است 
طوری که حاال خانواده آتش نشانان درپی معرفی 
مسببین و مقصرین حادثه هستند، آن ها به 
دستگاه قضائی شکایت کرده اند و دومین جلسه 
رسیدگی به شکایت شان بیست وسوم آبان 
برگزار شد. مینا احمدزاده، همسر آتش نشان 
شهید علی امینی در شرح مختصری از جلسه 
دادگاه می گوید: »خواسته اصلی ما از دادگاه این 
است که مقصر اصلی حادثه پالسکو مشخص 
شود، در حالیکه در این پنج سال هیچ مقصری 
معرفی نشده است. در جلسه دادگاه ارگان هایی 
که حضور داشتند همه طلب کار بودند، انگار که 

خود شهدا مقصر فرو ریختن پالسکو هستند.«

 پیگیر حادثه اتوبوس 
خبرنگاران هستیم 

آرمان ملی: معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنان 
پیگیر وضعیت درمانی مجروحان حادثه اتوبوس 
خبرنگاران هستیم. مسعود تجریشی اظهار 
کرد: تمام هزینه های درمانی آسیب دیدگان 
چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست تحت پوشش 
قرار گرفته است و هزینه وسایل و تجهیزات 
خبرنگاران که طی حادثه مفقود یا معدوم شده 
بود نیز پرداخته شده است. ما تالش می کنیم با 
حفظ نکات ایمنی و رعایت اصول توسط سازمان 
دیگر شاهد چنین  زیست  حفاظت محیط 

اتفاقات ناگواری نباشیم.

منظور از نزاع، درگیری یا جدل هایی است که معموال با انگیزه های 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بین افراد جامعه به 
صورت فردی و جمعی به وقوع می پیوندد. در فضای امروز ایران و 
از میان آسیب ها و بحران های اجتماعی، نزاع یکی از جدی ترین آن 
محسوب می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از شاخص های مهم 
وجود خشونت در جامعه تلقی کرد که بین افراد و گروه ها به وقوع 
می پیوندد و نظم و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. 
آمارهای رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت 
به سال های گذشته همراه با رشد و افزایش بوده است و مراجعین 
نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده است 
)حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه نخست ۱۴۰۰(. در این 
بین، استان تهران با بیش از ۵۱ هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در 
سال است. اما این پرسش مطرح می شود که چرا در سال های اخیر 
نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل مؤثر اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهادها 
موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟ مهمترین مواردی که 
موجد نزاع در ایران می توان بر شمرد عبارتند از: تنوع معیشتی و 
زیستی، تنوع فرهنگی، شدت و وابستگی ارتباطات عاطفی درون 
گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، محرومیت هایی چون ناکامی، 
تعصب، فقر، بیکاری، بی سوادی، احساس اجحاف حق، بی عدالتی 
و نابرابری ها و... همچنین می توان به مؤلفه های دیگری که بستر 
مناسب را برای بروز نزاع و در گیری در سطح خرد و کالن مهیا 
می کند، اشاره داشت از جمله: بحران گفت وگو، ضعف در ارتباطات و 
تعامالت میان فردی، کاهش اعتماد اجتماعی که خأل هریک از این 
مؤلفه ها موجب بروز نزاع و در گیری می شود. در واقع، عدم مهارت 
در گفت و گو تنها به عرصه سیاست ختم نمی شود، عدم مهارت در 
گفت وگو را می توان در دیگر عرصه های اجتماعی به سهولت مالحظه 
نمود. در حال حاضر نزاع در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بروز 
کرده است. بروز این بحران در بین اعضای خانواده موجب شده که 
روزبه روز با افزایش خشونت و نزاع بین اعضای خانواده مواجه باشیم 
که از بدترین نوع نزاع هاست و زمینه نزاع های دیگر را در جامعه مهیا 
می سازد. ضعف و اختالل ارتباطی و گفت و گو، ناکامی های فردی، 
خأل عاطفی، کاهش ارتباط کالمی و غیر کالمی بین اعضای خانواده 
از مهمترین علل نزاع خانوادگی است. همان طور که در باال اشاره شد 
عوامل گوناگونی را می توان در بروز و شکل گیری نزاع سهیم دانست. 
از منظر فرهنگی، کاهش تعامالت و ارتباطات اجتماعی، ضعف در 
نظارت اجتماعی، ناکارآمدی گروه های مرجع نسبت به گذشته، 
نبود الگوهای ارزشمند، عدم برنامه ریزی جدی و مدون آموزشی 
به ویژه آموزش های رسمی از طریق رسانه از جمله مؤلفه هایی 
است که موجب شده تا مردم به لحاظ حقوقی نیز با مشکالت جدی 
مواجه شوند. آنها احقاق حقوق فردی و جمعی خود را در مسیر 
قانونی با موانع و چالش های بسیار زیاد می دانند. به روز نبودن 
قانون، درهم آمیختگی حقوق با قوانین رسمی با سنت ها و رسومات 
اجتماعی موجب شده تا مردم احساس اجحاف حق و تعدی به حقوق 
خود کنند و قانون را پشتیبان و حامی خویش در مواقع ضروری 
ندانند که در این صورت مهمترین زمینه جهت درگیری و نزاع 
به وجود می آید. عوامل اجتماعی نیز در بروز و ظهور نزاع میان افراد 
جامعه نقش دارد. نابرابری و احساس نابرابری در میان اعضای جامعه 
موجب بروز نزاع خواهد شد. منظور از نابرابری اشاره به موقعیتی است 
که در آن افراد، خانواده ها و اعضای ساختارهای بزرگتر در جامعه 
مانند محله ها در دسترسی به منابع ارزشمند مانند ثروت، درآمد، 
تحصیالت، خدمات در مانی – بهداشتی و مشاغل، متفاوت باشند. به 
عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی الگوهای ساختارمند شده ای هستند 
که در طول زمان و مکان استمرار دارند و در تعامل جاری بین مردم 
متبلور می شوند. افراد جامعه نیز بر نحوه زندگی و خاصه بر حقوق، 
فرصت ها، پاداش ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر می گذارند 
و چنین فرایندهایی در باورشان به مثابه عامل تسهیل کننده وقوع 
پدیده نزاع عمل می نماید. عوامل اقتصادی نیز در سال های اخیر با 
شدت بیشتر، سهم مهمی در درگیری و نزاع افراد به خود اختصاص 
داده است. بیکاری، فقر و تورم موجب افزایش ناکامی ها و در پی آن 
خشم و عصبانیت افراد شده است. نافذ نبودن قانون و به روز نبودن 
آن، تأخیر در اعمال قانون، عدم رسیدگی صحیح به پرونده ها، 
درگیری های افراد مراجعه کننده با دادگاه و مأموران، طوالنی شدن 
روند دادرسی، همچنین ضعف در عملکرد نهاد رسانه به عنوان متولی 
دستگاه فرهنگی در ارائه برنامه های آموزشی و آشنایی مردم با حقوق 
و آیین شهروندی و البته ضعف در عملکرد نهادهای فرهنگی موجب 
شده تا سطح نهادی نیز خود به مثابه عامل شتاب دهنده ای در وقوع 

نزاع ها و تداوم آن عمل کند.

چرایی افزایش خشونت در جامعه 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

پروتکل های بهداشتی 
امیدواریم پیک ششم کرونا درکشور راه نیفتد که شرایط 
مردم سخت می شود و کادر درمان دشواری های زیادی 
خواهند کشید. در حال حاضر میزان رعایت پروتکل های 

بهداشتی خیلی پایین است.
یک شهروند از تهران 

تعرفه امالک
با توجه به مبالغ رهن های باالی خانه ها، چرا باید مبالغ 
میلیونی برای ثبت یک اجاره نامه از مستاجر و مالک گرفته 

شود؟ آیا این درست است.
یک شهروند از تهران 

جوابیه مترو 
پیرو درج مطلبی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ تحت عنوان) کارت 
مترو( به اطالع می رساند: افزایش مبلغ و دفعات شارژ ساالنه 
کارت منزلت برای عزیزان سالمند باید طبق مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران و ابالغ شهرداری تهران انجام شود که در 
این خصوص تاکنون مصوبه جدیدی به شرکت بهره برداری 

متروی تهران  حومه ابالغ نگردیده است.
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

 فهیمه نظری
جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی

یـادداشــت گزارش»آرمان ملی« از طرح جدید مجلس برای برخورد با حیوانات خانگی:

اعالم جرم  برای نگهداری از سگ و گربه 
باعث فرزندآوری می شود!

   یک کارشناس: مشکل جامعه امروز ما تهیه غذا برای فرزندان است، نه غذاهای گرانقیمت برای سگ و گربه!   

ورود شورا به موضوع 
زباله گردها 

رئیس شورای شهر تهران با تاکید 
بر اینکه در حوزه مقابله با زباله گردی 
دست به اقدام اجرائی خواهیم زد تا 
این موضوع تنها در حد حرف نباشد 
از ورود شورا و شهرداری به موضوع 
زباله گردها خبر داد. مهدی چمران 
گفت: شورا و شهرداری به موضوع 
زباله گردها ورود کرده است؛ اما 
باید این موضوع کمی پیش برود 
و اقدام درست و موثری صورت 
بگیرد تا در مورد آن اطالع رسانی 
انجام بگیرد. قطعا این معضل هم در 
بحث مقابله با آسیب های اجتماعی 
مطرح می شود، اما به صورت خاص 
خود شورا هم به این بحث ورود 
داشته است. امیدواریم بتوانیم برای 
موضوع زباله گردها به نتایج موثر و 
عملیاتی برسیم که تنها در حد حرف 
نباشد. روند کار قرارگاه اجتماعی را 
استانداری تهران دنبال می کند و ما 
هم در کنار سایر دستگاه های عضو با 
استانداری تهران همکاری می کنیم.

 برخورد پلیس با 
»دور دور« در خیابان

سخنگوی ناجا گفت: بر اساس 
قانون، پلیــس بــا تردد دور دور 
خودرو ها و کسانی که مخل آسایش 
هستند برخورد خواهد کرد. سردار 
مهدی حاجیان افــزود: پلــیس 
می تواند در آن چیزی که مخل نظم 
و آرامش عمومی مردم است و تخلف 
مشهود و اخالل در نظم و امنیت 
عمومی جامعه است ورود کند. وی 
با بیان اینکه پلیس ناظم اجتماعی 
است، ادامه داد: کار پلیس این است 
که نظم و انضباط را در جامعه حاکم 
کند پلیس اجازه دارد در خیابان بر 
اساس قانون رسیدگی و مجازات 
کند منظور از مجازات هم جریمه ی 
خودرو ها است. او  با اشاره به این 
که قانون اجازه مجازات را به پلیس 
داده است افزود: پلیس به عنوان 
دیده بان نظم و امنیت هر کجا که 
تشخیص دهد که کسی مخل نظم 
و امنیت است تذکر خواهد داد؛ اگر 
کسی از دستور و تذکر قانونی پلیس 
سرپیچی کند با او برخورد خواهد 

شد تا از وقوع جرم پیشگیری شود.

 »حیوانات خطرناک« در این قانون همان سگ و 
گربه ای است که هزاران نفر با آنها زندگی می کنند، 
هرچند که از دید برخی از نمایندگان و کارشناسان، 
این حیوانات اهلی جای فرزند را برای خیلی از 
زوج های جوان گرفته و آنها به فرزندآوری توجه ای 
ندارند. در روز ۲۲ تیر امسال، دبیر ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر کشور در جلسه هم اندیشی عفاف 
و حجاب گفت: »وقتی آمار حجاب و رعایت عفاف 
کاهش پیدا کند آمار ازدواج و تمایل به فرزند آوری با 
کاهش شدید روبه رو می شود و به جای آن نگهداری 
از حیواناتی، چون سگ جایگزین می شود.« همچنین 
نماینده، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره 
به جایگاه سازمان دامپزشکی در ترویج فرهنگ 
اضافه کرد: »سگ در زندگی یک مسلمان نمی تواند 
جای فرزند او را بگیرد؛ همچنین ما در حوزه پزشکی 
منشور اخالقی داریم؛ اما اگر در دامپزشکی چنین 
منشوری نیست، باید برای آن فکری شود که چگونه 
با حیوانات رفتار کنیم.« یا صدها نمونه، بارز دیگر 
از این نوع گفته ها، در این میان سوالی که مطرح 
می شود این است که »آیا مشکل کاهش فرزندآوری 
در میان خانواده ها نگهداری از سگ و گربه است؟ « 
یا اگر این اتفاق به عنوان »معلول« در حال رواج 
در جامعه است، چرا به عنوان »علت « نمی گردیم؟  
شاید این عوامل، یکی از اتفاق هایی باشد که باعث به 
وجود طرح »صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات 
خطرناک« در روز ۱۸ آبان، این به در مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول شد،  بر اساس این طرح قرار 
است چهار ماده به قانون مجازات اسالمی )کتاب 
پنجم- تعزیرات( الحاق شود. در ماده ۶۸۸ مکرر 
آمده است: »واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید 
و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با 
وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، 
مضر و خطرناک، از قبیل کروکودیل )تمساح(، الک 
پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و 

سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع« است. 
در این ماده پیشنهادی، نام سگ و گربه و خرگوش 
در کنار حیواناتی چون مار و موش و سوسمار و 
تمساح آورده شده است. در این ماده اضافه شده 
که در صورت بی توجهی به این ممنوعیت، »هر یک 
از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر 
حداقل حقوق کارگری )که ساالنه توسط دولت 
و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعالن می شود( و 
نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم« می شوند. ماده 
۶۸۸ مکرر ۲ نیز اتحادیه صنف مشاورین امالک 
را موظف کرده حداکثر سه ماه پس از ابالغ رسمی 
این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این 
قانون را جهت اطالع و رعایت موجرین و مستاجرین، 
در قراردادهای اجاره بگنجاند. این ماده نیز تخلف 
دفاتر مشاورین امالک، موجران و مستاجران در این 
زمینه را موجب جزای نقدی دانسته است. ماده ۶۸۸ 
مکرر ۳ این طرح نیز قوه قضائیه و نیروی انتظامی را 
موظف کرده در صورت دریافت شکایت از هر یک از 
شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون 
توسط همسایگان، گزارش یا شکایت کند، حتی در 
صورت عدم تمایل شاکی یا گزارشگر به افشای هویت 
خود، باید به این موضوع رسیدگی کنند. بر اساس 
ماده ۶۸۸ مکرر ۴، در صورت »حمل و گردانیدن« 
حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، عالوه بر 
»مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو 
نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم 
و خودروی مربوطه نیز عالوه بر جریمه توسط پلیس 

به مدت سه ماه توقیف« می شود.
  سگ و گربه مربوط به شمال شهر است

در این میان، بسیاری از کاربران شبکه های 
اجتماعی، این طرح را بی ارتباط با »طرح جوانی 
جمعیت ندانستند«، طرحی که هنوز با مشکالتی 
از جمله جلوگیری از سقط و غربالگری دارد و 
کارشناسان براین باورند که موجب افزایش به دنیا 

آمدن کودکان معلول می شود. در این شرایط یک 
جمعیت شناس در گفت وگو با »آرمان ملی« معتقد 
است که طرح برخورد با نگهداری حیوانات خانگی 
نه تنها به افزایش فرزندآوری کمک نمی کند، بلکه 
موجب افزایش پرونده های مربوط به دادگاه می شود. 
شهال کاظمی پور عمده ترین دلیل کاهش جمعیت 
را موارد اقتصادی بیان می کند و می افزاید: ما در 
کشور کمبود قانون نداریم )هرچند که از سال ها 
پیش نیروی انتظامی و دیگر نهادها همچون به 
دنبال ممنوعیت سگ و گربه گردانی در خودرو و 
پارک ها بودند(  با این حال اگر نمایندگان مجلس 
به این فکر افتاده اند که سگ و گربه و میمون، جای 
فرزند را می گیرد، سخت در اشتباه هستند، چون آنها 
همسایه های خود را باالی شهر را مشاهده می کنند 
درحالی که که قشر متوسط و ضعیف جامعه برای 
خوراک خود و فرزندانش دچار مشکل هستند، چه 
برسد به غذا و وسایل نگهدای گران قیمت سگ و گربه 
که در پت شاپ های باالی شهر فروخته می شود. 
وی در ادامه می افزاید: همه ما می دانیم که مسائل 
اقتصادی بخشی از مشکالت جامعه است که ما را 
به سمت جمعیت سالمندی در سال ۱۴۳۰ می برد 
و بخش دیگر موضوعات فرهنگی است. بسیاری 
امروزه قیمت پوشک، شیر خشک و مسکن را مثال 
می زنند، درحالی که ارتباطات باعث شده که آدم ها 
دیگر در چهاردیواری خانه خود نباشند و دائم از 
دیگران بیاموزند. پدیده تک فرزندی یا زوج های 
جوانی که تمایلی به فرزندآوری ندارند. متاسفانه 
سیاست هایی که مجلس به صورت قطره چکانی 
درحال تصویب آن است و مشخص نیست توسط 
دولت آیا اجرایی می شود یا خیر، نمی تواند در افزایش 
باروری و تغییرات ساختار جمعیتی، در کنار عوامل 
بازدارنده ای مانند گرانی، تورم و مشکالت اقتصادی  
موثر باشد. بی شک با تداوم شرایط فعلی تا سال 

۱۴۲۵ رشد جمعیت ایران به صفر خواهد رسید.

آرمان ملی- منیره چگینی: طرح های جنجالی صیانت از حقوق مردم از سوی مجلس تمامی ندارد، طرح هایی که با عنوان »صیانت از حقوق مردم«  نامگذاری 
می شود، اما موجب نگرانی میلیون ها نفر و نادیده گرفتن حقوق شان از یک اتفاق و عالقه است. بعد از »طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« که باعث محدودیت های گسترده در فضای اینترنتی کشور زیان های مالی هنگفت و نابودی کسب و کارشان میلیون ها نفر می شوند، حاال مجلس یازدهم 
به  دنبال اعالم وصول طرحی با عنوان »صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک« و جرم زدایی به دلیل نگهداری حیوانات اهلی و خانگی به راه افتاده است.

      یک کارشناس آموزشی: امیدوارم یوسف نوری روند به قهقرا رفتن شرایط معلمان را ُکندتر کند  

 ایران26 اثر 
جهانی دارد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گفت: ۲۶ اثر جهانی 
داریم و این مهم به معنای این است 
که این آثار متعلق به همه مردم 
دنیااست و یکی از این آثار گنبد 
سلطانیه محسوب می شود. مدنیت و 
تمدن بشری، خود را صاحب این اثر 
تاریخی در زنجــان)گنبد سلطانیه( 
می داند. سیــد عــزت ا... ضرغامی 
افزود: استان زنجــان نمونه ای 
کامل از ظرفیت ها و افتخارات ما 
در میراث فرهنگی، گــردشگری 
و صنایع دستی است. استان زنجان 
نمونه کامل از ظرفیت ها و افتخارات 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
صنایع دستی است، اگر برای ایران 
یک الگو معرفی کنیم که در هر 
سه رشته سرآمد و توانمند باشد، 
آن استان زنجان است. تعداد آثار 
ثبتــی در ایــن استان ۸۸۰ مورد، 
آثار نامملــوس ۵۶ مورد و منظر 
طبیعی ۱۸ مــورد است که این 

آمار خوب نشان از ظرفیت ها دارد.



رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام باند بزرگ کالهبرداری 
تلفنی به بهانه جایزه خوش حسابی خبر داد. سرهنگ داود 
معظمی گودرزی گفت:  مدتی قبل شماری از شهروندان با مراجعه 
به پلیس فتا اعالم کردند که فردی ناشناس با معرفی خود به عنوان 
فردی که از رادیوجوان تماس گرفته به آنان اعالم کرده که برنده 
جایزه خوش حسابی شده اند و برای واریز جایزه باید کدملی و دیگر 

اطالعات هویتی و همچنین کدی را که از طریق پیامک به وی 
اعالم شده، در اختیار داشته باشد تا بتواند مبلغ جایزه را برای این 
افراد واریز کند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد:  بنا بر 
گفته مالباختگان به محض اعالم کدارسالی این افراد تماس را قطع 
کرده و چندثانیه بعد پیامک برداشت از حساب برایشان ارسال 
شده و متوجه برداشت از حساب خود شده اند. وی با بیان اینکه 

عمده قربانیان این باند، افراد سالخورده و دارای اطالعات کم از 
حوزه پرداخت های آنالین بودند، افزود:  با توجه به تعداد شکات، 
رسیدگی به موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتا 
قرار گرفت و مجوزهای الزم برای شناسایی و دستگیری این افراد 
نیز از مقام قضایی اخذ شد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان 
اینکه ماموران با استفاده از شیوه های پلیسی شش عضو این باند 
را شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر کردند، گفت:  این 
افراد تحت بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که سرکرده آنان 
فرد دیگری است که همچنان متواری است، از این رو تحقیقات و 
اقدامات برای دستگیری این فرد نیز آغاز و سرانجام این فرد که 
تالش کرده بود با اقدامات پیچیده رد خود را در فضای سایبر از بین 
ببرد از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شد. معظمی گودرزی 
با بیان اینکه هر هفت عضو این باند شامل ۲ زن و ۵ مرد تحت 
بازجویی قرار گرفتند، ادامه داد:  این افراد در بازجویی های انجام 
شده به جرم خود اعتراف و اقرار کردند که از طریق تماس تلفنی 
و دادن وعده برنده شدن در جایزه خوش حسابی، اقدام به تخلیه 
حساب آنان کرده اند. وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰۰ 
مالباخته در این پرونده مورد شناسایی قرار گرفته اند، گفت: در 
حال حاضر تعداد شکات از پرونده در حال افزایش است اما تاکنون 
بیش از ۳۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان خالی کرده اند. 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به این پرونده به شهروندان 
هشدار داد که به هیچ عنوان فریب چنین تماس هایی را نخورند؛ 
چرا که هیچ سازمان و نهاد رسمی از طریق شماره های شخصی یا 
شبکه های اجتماعی با شهروندان تماس نمی گیرد و عالوه بر آن 

برای واریز جایزه نیز هیچ نیازی به دریافت کد و... نیست.

سال چهارم10حــوادث
a شماره   1161 r m a n m e l i . i r

شنبه 
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کوتاه حوادثی

انهدام باند فروش لوازم آشپزی
باندی که  انهدام  مازندران  استان  فتا  پلیس  رئیس 
به صورت تلفنی در پوشش فروش لوازم آشپزی ازیک شرکت 
معتبرهموطنان را فریب داده و اقدام به کالهبرداری از ۱۹۷ نفر 
از سراسر کشورکرده بودند، توسط پلیس فتا استان مازندران 
شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ سامع خورشاد اعالم کرد: 
چندتن ازشهروندان مازندرانی با مراجعه به پلیس فتا مدعی 
شدند اخیرا شخص ناشناسی به بهانه فروش لوازم آشپزی، با 
آنها تماس تلفنی برقرار نموده و با اقدامات فریبنده از شاکیان 
کالهبرداری کرده است. وی افزود: با برسی های انجام شده 
توسط کارشناسان سایبری این پلیس کالهبرداران با تطمیع 
کاربران برای گرفتن تخفیف کاال، به بهانه های واهی شهروندان 
را پای دستگاه های خودپرداز کشانده و عمال با هدایت های 
تلفنی انتقال وجه به حساب کالهبرداران توسط خود فرد 
انجام داده اند و بعد از دریافت وجه دیگر پاسخگوی نبوده و 
یا بعد از پیگیریای خریدار اجناس نامرغوب و باارزش ریالی 
بسیار پایین تر از مبلغ دریافتی به مشتری تحویل آنها می شد. 
سرهنگ خورشاد ادامه داد: افراد زیادی با شیوه و شگرد مشابه 
در پوشش فروش لوازم آشپزی کالهبرداری شده است که 
ماموران پلیس فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی اعضای باند 
۵ نفره این پروندها را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه 
با هماهنگی مرجع قضائی متهمان را درغرب پایتخت دستگیر 
کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از سرقت و 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد، اقدام به خریدوفروش 
سکه، طال و تلفن همراه به صورت گسترده می کردند؛ این 
مجرمان سایبری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شدند و 
با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشتند ولی با 
هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه روشدن با ادله دیجیتال 
انکارناپذیر جمع آوری لب به سخن گشوده و به برداشت غیر 
از حساب هموطنان کشور تا این  لحظه اعتراف کردند و مبالغ 
کالهبرداری شده ازهموطنان تا این لحظه  ۳۰۱۲۵۰ میلیارد 
ریال بر آورد شده است. سرهنگ خورشاد با بیان اینکه برخی 
سود جویان از طریق آگهی های جعلی در فضای مجازی یا 
تلفنی وجلب اعتماد از کاربران اقدام به کالهبرداری می نمایند 
به عموم مردم هشدار داد: قبل از انجام معامله همیشه از 
صحت آگهی ها اطمینان حاصل کرده و  سپس اقدام به واریز 

وجه کنند .

کالهبرداری به بهانه دریافت سوخت 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: پیامک ارسالی مبنی بر دریافت 
سوخت جبرانی دارای اعتبار نیست. سرهنگ علی محمد 
رجبی اظهارکرد: کالهبرداران لینکی را به صورت پیامک 
برای شهروندان ارسال می کنند و از کاربر درخواست کرده 
برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در 
پیامک مراجعه کنند. وی افزود: پس از ارسال پیامک، افراد 
به سایت های فیشینگ هدایت شده و مورد کالهبرداری قرار 
می گیرند. به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتا ناجا، براساس اطالعیه شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی چنین پیامکی برای شهروندان 

ارسال نشده است.

کشف ۱۱ هزار لیتر سوخت 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایالم گفت: ۱۱ هزار 
لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ایالم کشف 
و ضبط شد. سرهنگ مهدی کیانی، گفت: در اجرای طرح 
مقابله با قاچاق و کنترل مصرف کنندگان سوخت و در پی 
اخبار و اطالعات واصله مبنی بر دپو مقادیری سوخت قاچاق 
توسط یکی از واحد های صنعتی به صورت غیرقانونی در شهر 
ایالم، شناسایی و رصد موضوع به صورت ویژه در دستور کار، 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: 
کارآگاهان پلیس در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری بازرسان شرکت نفت 
و تعزیرات حکومتی نسبت به بازرسی از یک واحد تولیدی 
اقدام که در نتیجه میزان ۱۱ هزار لیتر سوخت به صورت دپو 
شده و قاچاق را کشف کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان ایالم تصریح کرد: ارزش ریالی این میزان سوخت قاچاق 
بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و در این راستا 
پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضائی شد. وی تصریح کرد: 
قاچاق کاال خصوصا دپو اقالم یارانه ای به ویژه سوخت که مخل 
امنیت اقتصادی است خط قرمز پلیس بوده و پلیس با حضور 
فعال و هوشمندانه در سطح جامعه اجازه فعالیت به سودجویان 

و هنجارشکنان را نخواهد داد.

دستگیری سارق ارز دیجیتال 
رئیس پلیس فتا استان خوزستان از دستگیری مجرم 
سایبری که با سوءاستفاده از اعتماد شاکی اقدام به سرقت 
ارزدیجیتال به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کرده 
بود، خبر داد. سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهارکرد: در 
پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه مرجوعه 
قضائی مبنی بر سرقت ارزدیجیتال به ارزش یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون ریال از کیف پول دیجیتالی وی، بررسی موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی 
افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی مستندات موجود 
در پرونده و انجام اقدامات فنی پلیسی، متهم که داماد خانواده 
بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی احضار کردند. رئیس 
پلیس فتا استان خوزستان تصریح کرد: متهم که شوهرخواهر 
شاکیه بود،  در ابتدا منکر انجام عمل مجرمانه اش بود اما 
با مشاهده مستندات پلیس چاره ای جز اعتراف و پذیرش 
جرم نداشت و گفت: »با توجه به رشد ارزهای دیجیتال و 
در اختیارداشتن رمز کیف پول شاکی، وسوسه شدم و با 
سوءاستفاده از اعتماد وی، ارزهای دیجیتالی اش را سرقت 
کردم. « سرهنگ حسینی با بیان اینکه فعالیت در هر زمینه ای 
از جمله رمزارزها مستلزم آگاهی در  خصوص نحوه فعالیت 
و تامین امنیت اطالعات است، تصریح کرد: عدم مهارت و 
نداشتن دانش کافی در این  زمینه می تواند تسهیل کننده 
دسترسی مجرمان به اطالعات شهروندان و در نهایت منجر به 

سرقت و یا کالهبرداری شود.   

گزارش

خـــبر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از 
شناسایی و دستگیری سرشبکه های سوءاستفاده از هویت 
شهروندان در بازارارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: این 
افراد با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران نقش 
مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده 
بودند. سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهارداشت : کارشناسان 
این پلیس طی رصد و پایش اطالعاتی فضای مجازی متوجه 
شدند افرادی در قالب یک شبکه سازماندهی شده اقدام به 
سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازارارز در سطح استان 
تهران می کنند . این مقام انتظامی اظهارداشت: پس از اقدامات 
تخصصی کارآگاهان پلیس فتا پایتخت مشخص شد این باند 
مجرمانه تحت عناوین مختلفی همچون »استخدام کارگر یک 

روزه صرافی ها« یا »کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی« 
اقدام به درج آگهی در سایت های آگهی محور و شبکه های 
اجتماعی نموده و با سوءاستفاده از عدم آگاهی اشخاص و 
در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطالعات هویتی و مشخصا 
کارت ملی، ارزدولتی خریداری کرده و در کانال و گروه تلگرامی 
که ایجاد کرده بودند به قیمت آزاد به فروش می رساندند. وی 
افزود: در تحقیقات تکمیلی این پرونده مشخص شد این تیم 
۴ نفره با تبلیغات دروغین و وعده های واهی کارت ملی افراد را 
در اختیار گرفته و تحت عناوین مختلفی از این مدارک هویتی 
سوءاستفاده می کردند. سرهنگ گودرزی بیان داشت: باتوجه 
به گسترده بودن فعالیت این باند چهار نفره طی تالش های 
شبانه روزی و اقدامات فنی کارشناسان سایبری این پلیس 

تمامی اعضای اصلی این شبکه مجرمانه شناسایی و پس از 
احراز هویت و تشریفات قضائی در یک عملیات پلیسی در 
منطقه ای از غرب تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل 
شدند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پلیس فتا مقتدرانه 
با مخلین نظم و امنیت در فضای مجازی برخورد می کند؛ 
خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه 
با مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به فعالیت مجرمانه 
خود معترف و پرده از نحوه اعمال مجرمانه خود برداشتند. 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه افراد فرصت طلب در 
کمین افراد ساده لوح هستند توصیه کرد: شهروندان از اجاره 
کارت ملی و دیگر مدارک هویتی به افراد سودجو خودداری 
کنند چرا که عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی 
است، همچنین در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 

www.Cyberpolice.ir   گزارش کنند.

سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز

رئیس پلیس فتا اصفهان از دستگیری 
باند ۳ نفره که با جانمایی دستگاه اسکیمر 
در کارتخوان باجه پارکینگ عمومی اقدام 
به کپی کارت های مشتریان کرده بودند، 
خبر داد. سرهنگ سید مصطفي مرتضوي، 
گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان و ارائه 
مرجوعه قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز از 
حساب آنها، رسیدگی به موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسي هاي اولیه 
مشخص شد که برداشت های غیرمجاز از 
حساب مالباختگان جهت خرید رمزارزهای 
مختلف، شارژ هزینه تاکسی های اینترنتی 
و در استان های متعدد از طریق کارتخوان 
صرف خرید سکه های طال شده است. این 
مقام انتظامی اظهارداشت: در ادامه تحقیقات 
تخصصی کارشناسان مشخص شد که همه 
مالباختگان در یک بازه زمانی مشخص به 
پارکینگ عمومی یکی از مراکز فرهنگی و 
تفریحی اصفهان مراجعه و با پرداخت هزینه 
پارکینگ کارت بانکی آنها کپی شده است. 

رئیس پلیس فتا اصفهان تصریح کرد: با 
شناسایی هویت متهم اصلی پرونده مشخص 
شد وی پس از جذب و به کارگیری توسط 
پیمانکار مربوطه به عنوان کاربر باجه ورودی 
و خروجی پارکینگ اقدام به جانمایی دستگاه 
اسکیمر در کارتخوان نموده که با هماهنگی 
مقام قضائی متهم در مخفیگاه خود در یکی 
از هتل های کشور دستگیر و در بازرسی از 
محل چند دستگاه اسکیمر، سکه های طال 
و تعداد ۱۲۰۰ عدد کارت بانکی کشف و 
ضبط شد. وی با اشاره به اینکه با اقدامات 
تخصصی و پلیسی و اعترافات متهم هویت دو 
نفر از همدستان وی شناسایی و اقدامات الزم 
جهت دستگیری این افراد انجام گرفته است، 
خاطرنشان کرد: ارزش کالهبرداری این باند 
تاکنون ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است و 
پیگیری کارشناسان جهت شناسایی سایر 
مالباختگان ادامه دارد. سرهنگ مرتضوی 
کارت های  رمز  عزیز  هموطنان  گفت: 
عابربانک خود را به شخصه وارد و از اعالم آن 

به فروشنده خودداری کنند.

انهدام باند اسکیمر 
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان گفت: 
فردی که با ایجاد مزاحمت برای شاکی 
پرونده قصد انتقام گیری از وی از طریق 
داشت  را  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه 
شناسایی و دستگیر شد. سرگرد احسان 
بهمنی، خبر گفت: در پی وصول یک فقره 
پرونده قضائی به پلیس فتا استان  با موضوع 
مزاحمت اینترنتی  پی جویی در دستور کار 
قرار گرفت. وی افزود: برابر مستندات ارائه 
شده توسط شاکی مشخص شد متهم با 
استفاده از بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام 
اقدام ایجاد مزاحمت، تهدید، تهمت و در 
نهایت هتک حیثیت شاکی پرونده شده 
است. سرگرد بهمنی افزود: با بررسی فنی 
و پلیسی، کارشناسان پلیس فتا موفق به 
شناسایی هویت متهم شده و در مرحله 
بعدی با اقدامات تخصصی محل سکونت 
وی را نیز کشف کردند که در عملیات 
غالفگیرانه ای متهم دستگیر و برای ادامه 
تحقیقات به پلیس فتا هدایت شد. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از 

مواجه شدن با مستندات و ادله، به جرم 
انتسابی خود اعتراف کرد و گفت: »با توجه 
به خصومت شخصی که با شاکی داشتم به 
هر نحوی در پی انتقام جویی از شاکی بودم 
و لذا اقدام به انتشار تصاویر وی به قصد 
ضربه زدن به شاکی بودم.« وی به کاربران 
توصیه کرد: متاسفانه امروز شاهدیم برخی 
کاربران شبکه های اجتماعی را بستری 
برای انتقام جویی و ایجاد مزاحمت برای 
شهروندان انتخاب می کنند که این اقدام 
جرم بوده و براساس قانون مجازات الزم 
تعیین شده است. رئیس پلیس فتا استان 
هرمزگان ضمن هشداربه افرادی که اقدام 
به ایجاد مزاحمت و تهدید شهروندان در 
فضای مجازی می کنند اذعان داشت: پلیس 
فتا برابر قانون مجازات اسالمی با خاطیان 
و برهم زنندگان نظم و آسایش شهروندان 
برخورد جدی می کند. سرگرد بهمنی گفت: 
کاربران درصورت مواجهه با موارد مشابه 
www.cyberpolice. مراتب را از طریق

ir با ما در میان بگذارند.

شناسایی انتقام جوی اینستاگرامی

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری سارق سابقه داری که با 
شیوه و شگرد خوراندن نوشیدنی مسموم 
از شهروندان سرقت می کرده است، خبر 
داد. سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت: 
پرونده ای با موضوع سرقت به روش بیهوشی 
در کالنتری ۱۴۵ ونک تشکیل و با دستور 
قضائی پرونده برای پی جویی و کشف جرم به 
پلیس آگاهی ارجاع شد. وی عنوان کرد: در 
ابتدا از شاکی تحقیق که اظهارداشت: »داخل 
حیاط بیمارستان نشسته بودم که جوانی ۳۰ 
ساله به نزد من آمده و با تعارف آبمیوه ای 
که در دست داشت در کنارم نشست و من 
نیز پس از نوشیدن آبمیوه ناگهان بیهوش 
شدم و پس از ساعتی که بهوش آمدم متوجه 
شدم مورد دستبرد سارق جوان قرار گرفته ام 

و مقداری وجه نقد و تلفن همراه و ساعت 
مچی ام به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان به 
سرقت رفته است.« این مقام انتظامی تصریح 
کرد: پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم 
مبارزه با سرقت به عنف ارجاع که کارآگاهان 
این اداره با حضور در بیمارستان و بررسی 
سرنخ های موجود موفق می شوند تصویر 
سارق در مقاطع مختلف بیمارستان که 
فردی ۲۷ ساله قدبلند و دارای مو و محاسن 
روشن بوده را به دست آورند. وی عنوان کرد: 
ضمن ارائه هوشیاری به پرسنل بیمارستان 
و آموزش های الزم به آنان با توجه به 
سریالی شدن سرقت ها در چندین روز تعقیب 

و مراقبت در محل متهم به نام »علیرضا« 
دستگیر و در تحقیقات اولیه از متهم با 
اظهاراتی ضدونقیض سعی در کتمان حقیقت 
داشته و منکر هرگونه سرقت بوده که با ارائه 
دالیل و مستندات به بزه انتسابی معترف و با 
توجه به شیوه و شگرد صورت گرفته در سرقت 
متهم در تحقیقات تکمیلی اظهارداشت 
که در ابتدا با جلب اعتماد مراجعان در یک 
فرصت مناسب با استفاده از قرص خواب آور 
که داخل آبمیوه و یا چایی ریخته بودم سوژه 
را ترغیب به نوشیدن آبمیوه مسموم نموده و 
پس از بیهوشی اقدام به سرقت اموال شامل 
موبایل و وجه نقد از آنان کرده است. رئیس 

پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ابرازداشت: 
»علیرضا« در ادامه اظهارداشت تا به حال پس 
از آزادی از زندان در سالجاری اموال تعداد 
۱۰ نفر را در بیمارستان های شلوغ و پرتردد 
به این روش سرقت کرده و اموال مسروقه را 
پس از سرقت به شخصی به نام »احمد« در 
محدوده خیابان مولوی تهران می فروخته که 
بعداز فروش آن معادل وجه نقد از وی دریافت 
کرده است. سرهنگ دستخال افزود: مالخر 
اموال سرقتی نیز در محدوده خیابان مولوی 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی 
اموال مسروقه از آن مکان کشف و متهم در 
تحقیقات پلیسی به خرید اموال مسروقه 
اعتراف کرد. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی 
در پایان گفت: تا به حال ۸ نفر از شاکیان 

شناسایی شده اند.

سرقت از شهروندان با نوشیدنی مسموم

سرپرست پلیس فتا استان کهگیلویه  و بویراحمد از شناسایی 
و دستگیری یک باند ۱۴ نفری که در شبکه های اجتماعی با 
ترفند »ادکن پول بگیر« اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
می نمودند، خبر داد. سرهنگ فیض ا... احمدی اظهارکرد: طی 
رصد و پایش شبانه روزی فضای مجازی توسط کارشناسان 
پلیس فتا، کانالی در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی مشاهده 
شد که گرداننده آن با عناوینی از جمله  »ادکن، پول بگیر«، 
هوادارن مستعضعفان، افق کوروش و .. اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان می نمودند، از این رو پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این مقام 
انتظامی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز 
کردند و پس از انجام اقدامات پلیسی ضمن شناسایی متهمان 
در شبکه های اجتماعی متوجه شدند افراد قربانی اطالعات 
حساب خود را درون لینک جعلی پرداخت بانکی وارد می کنند 

و درنتیجه اطالعات حساب بانکی شان به دست افراد کالهبردار 
افتاده و آنها نیز با داشتن اطالعات حساب بانکی شهروندان 
اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شان می نمودند. این مقام 
مسئول افزود: این افراد کالهبردار با ارسال لینک های جعلی 
)صفحات فیشینگ( جهت دریافت هدیه اضافه کردن ممبر 
برای کاربران اقدام به کپی  کارت های بانکی می نمودند و از 
این طریق قصد رسیدن به اعمال مجرمانه خود را داشتند. وی 
اظهارداشت: با بررسی ها و تالش کارشناسان پلیس فتا هویت 
متهمان مشخص و با اقدامات صورت گرفته محل اختفای آنها 
در شهرستان کهگیلویه مورد شناسایی قرار گرفت که در یک 
عملیات غافلگیرانه مجرمان سایبری دستگیر و جهت سیر 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. سرپرست پلیس 
فتا استان از کاربران فضای مجازی خواست: کاربران از عضویت 
در گروه های ناشناس و همچنین بازکردن لینک های ناشناس 

یا حتی نصب نرم افزار از منابع غیرمعتبر خودداری کنند، چرا 
یکی از شگردهای کالهبرداران سایبری، راه اندازی گروه هایی 
در شبکه های اجتماعی و دعوت از کاربران برای افزودن 
مخاطب و جذب فالور است، این گروه ها که با عنوان »ادبزن، 
پول بگیر« نیز شناخته می شوند این طور به کاربران القا می شود 
که در ازای دعوت تعداد مشخصی کاربر به گروه، مبالغی 
به حساب آنان واریز می شود.  سرپرست پلیس فتا استان 

کهگیلویه وبویراحمد در پایان از 
شهروندان خواست: هشدار های 
پلیس فتا را جدی گرفته و در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت 
یا  فضای مجازی  در  مجرمانه 
پیام رسان های موبایلی مراتب 
را از طریق نشانی پلیس فتا به 
www.cyberpolice. آدرس

مردمی  ارتباطات  بخش   ir
گزارش نمایند.

دستگیری باند کالهبرداری »اد کن، پول بگیر«

دستگیری باند موتور دزدان 
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند ۸ نفره 
که موتورسیکلت ها را از مقابل پاساژها و 
مراکز تجاری سرقت می کردند، خبر داد. 
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی گفت: با شکایت 
مردجوانی در خصوص سرقت موتورسیکلتش 
در مقابل پاساژی در تهران، تحقیقات از سوی 
کارآگاهان اداره هفتم پلیس آگاهی پایتخت 
آغاز شد. وی عنوان کرد: در نخستین گام 
کارآگاهان با تحقیقات محلی موفق شدند 
تصویر ۲ مرد جوان را که موتورسیکلت را 
سرقت کرده بودند به دست آوردند. معاون 
مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران افزود: در حالی که بررسی ها برای 
شناسایی متهمان ادامه داشت، کارآگاهان 
با شکایت های مشابه دیگری مواجه شدند. 
با  که  موتورسیکلت  سرقت های سریالی 
بازبینی تصویر دوربین های مداربسته اطراف 
محل سرقت ها، مشخص شد تمامی آنها 
از سوی افراد یک باند صورت گرفته است. 
نجفی اضافه کرد: در ادامه بررسی ها مشخص 
شد ۸ مرد جوان که سوابق متعدد سرقت 
در پرونده خود دارند، باندی تشکیل داده و 
موتورسیکلت ها را از مقابل پاساژها و مراکز 
تفریحی به سرقت می برند. با شناسایی 
هویت متهمان، کارآگاهان اداره هفتم پلیس 
آگاهی پایتخت در عملیاتی ویژه ۸ متهم را 
بازداشت کردند. نجفی گفت: کارآگاهان در 
ادامه تحقیقات موفق به کشف ۳۹ دستگاه 
انواع موتورسیکلت ان اس و آپاچی سرقت از 
مخفیگاه تبهکاران شدند و متهمان اعتراف 
کردند که موتورسیکلت ها را از تهران سرقت 
و به شهرهای اصفهان، بندرعباس، قزوین، 
غرب تهران به فروش می رساندند و تا کنون 

۲۲ شاکی شناسایی شده است.

کشف  لوازم آرایشی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ از کشف لوازم بهداشتی آرایشی 
در  ریال  میلیارد   ۱۰ ارزش  به  قاچاق 
داد.  خبر  تهران  غرب  در  فروشگاهی 
سرهنگ علی ولی پورگودرزی بیان کرد: 
با دریافت گزارش های مردمی مبنی بر 
دپوی و نگهداری لوازم آرایشی بهداشتی 
قاچاق توسط مالک فروشگاهی در محدوده 
خیابان گیشا بررسی موضوع در دستور کار 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار 
گرفت. وی عنوان کرد: ماموران این پلیس 
با رصدهای اطالعاتی و هماهنگی قضائی 
به محل موردنظر مراجعه و در بررسی های 
بیشتر از این مکان ۶ هزار ۸۶۵ قلم کاالی 
قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف 
کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران 
با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم 
دستگیر شد، ابراز داشت: با هماهنگی قضائی 
اموال کشف شده توقیف و برای بررسی های 
بیشتر تحویل سازمان مربوط شد. سرهنگ 
گودرزی اظهارکرد: متهم برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

تصادف پژو با گاردریل ها

های  گاردریل  با  پژو  شدید  برخورد 
بزرگراه یاسینی، منجر به مصدوم شدن 
راننده شد. سرهنگ علی همه خانی گفت: 
وقوع یک فقره تصادف شدید سواری پژو 
با گاردریل های کناری مسیر یاسینی به 
جنوب قبل از زیرگذر کالهدوز، به پلیس 
۱۱۰ اعالم که گزارش اولیه حکایت از این 
داشت که این سواری به علت سرعت زیاد و 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه 
به میان گاردریل های کناری این بزرگراه 
رفته که پس از آن این خودرو چندین بار 
به دور خود چرخیده و باالخره متوقف شده 
است. وی ادامه داد: با حضور تیم کارشناسی 
پلیس بزرگراه در محل حادثه ضمن کنترل 
بار ترافیکی محل و ایمن سازی محدوده 
تصادف برای جلوگیری از تکرار حوادث 
ناگوار این سواری که به شدت خسارت دیده 
بود با کمک جرثقیل از موقعیت خارج شد و 
خودروها به مسیر خود ادامه دادند و عوامل 
کارشناس نسبت به بررسی علل و عوامل این 
حادثه اقدام کردند. وی افزود: در این حادثه 
راننده پژو به شدت مصدوم و با حضور عوامل 
اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل 
شد. سرهنگ همه خانی از رانندگان خواست 
در حین حرکت در معابر با سرعت مطمئنه 
تردد نمایند و تمام حواس و تمرکز خود را 

فقط به رانندگی اختصاص دهند.

کالهبرداری تلفنی به بهانه »جايزه خوش حسابی«
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جزئیات پلمب فدراسیون 
»چوگان«!

ایسنا: رئیس فدراسیون چوگان، در رابطه 
با پلمب مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا 
)قصرفیروزه( که فدراسیون چوگان نیز در 
آن مستقر است، اظهارکرد: مجموعه چوگان 
و سوارکاری شهدا )قصرفیروزه( به صورت 
قرارداد BOT در اختیار فدراسیون چوگان 
قرار داشته و حدود ۱۲ سال از زمان این قرارداد 
می گذرد. ابراهیم نوزایی ادامه داد: در حال 
حاضر مسئوالن شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی کشور اعالم کرده اند که تاریخ 
این قرارداد به پایان رسیده است اما به لحاظ 
قانونی باید بدانیم که در قرارداد مربوطه 
بندهایی وجود داشته که شرکت توسعه و 
نگهداری باید به آن عمل می کرد. وی بیان 
کرد: به لحاظ قانونی ادامه فعالیت فدراسیون 
چوگان در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا 
)قصرفیروزه( بالمانع است. چوگان یک رشته 
فرهنگی ورزشی است و باید با کمک مسئوالن 
در بخش های مختلف، شاهد احیا و توسعه 
هرچه بیش تر آن باشیم، در عین حال شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باید 
نقش پشتیبان و حمایت کننده ورزش را داشته 
باشد در راستای تخریب ورزش گام برندارد. 
ابراهیم نوزایی رئیس فدراسیون چوگان ادامه 
داد: این رفتارها در شان ورزش ایران، شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و وزارت 
ورزش و جوانان و فدراسیون چوگان نیست 
و متاسفانه با نصب بنر اعالم کرده بودند که 
فدراسیون چوگان مسئولیتی در این مجموعه 

ندارد و از انعقاد قرارداد با آن خودداری شود.

خارج ازمستطیل سبز

افزایش ۱۷۰ درصدی حق پخش 
تلویزیونی لیگ برتر انگلیس 

لیگ برتر فوتبال انگلیس قرارداد ۶ ساله 
جدیدی با NBC امضا کرد و قرار است بیش 
از ۲.۴ میلیارد یورو دریافت کند. به گزارش 
تایمز،  لیگ برتر قرارداد تلویزیونی خود را با 
شبکه تلویزیونی NBC آمریکا تمدید کرد و 
طبق گزارش رسانه ها، درآمد آن را بیش از 
۱۷۰ درصد افزایش داد. به گزارش خبرگزاری 
آمریکایی آسوشیتدپرس، لیگ برتر فوتبال 
انگلیس برای قرارداد شش ساله بیش از ۲.۷ 
میلیارد دالر آمریکا )حدود ۲.۴ میلیارد یورو( 
دریافت خواهد کرد. قرارداد شش ساله قبلی 
یک میلیارد دالر ارزش داشت. NBC روز 
پنج شنبه قرارداد با لیگ برتر را اعالم کرد، 
اما هیچ اطالعاتی در مورد چارچوب مالی 
ارائه نکرد. قرارداد جدید تا فصل ۲۰۲۷-۲۸ 
اعتبار دارد و شامل تمام ۳۸۰ بازی هر فصل 
می شود. در بیانیه لیگ برتر انگلیس آمده 
است: ما خوشحالیم که قرارداد پخش جدید 
 NBC-Sports خود را در ایاالت متحده با
اعالم می کنیم. شما در ۹ فصل گذشته شریک 
NBC- .درخشانی برای لیگ برتر بوده اید

Sports محبوبیت لیگ را در این مدت در 
ایاالت متحده افزایش داده است.

د یـــد گــاه

عملکرد تیم ملی از زمانی که با مارک.ویلموتس متحمل 
۲ شکست پی در پی شد و تیم از نظر تشکیالتی، حقوقی و 
امتیازی در یک بحران بزرگ فرو رفت تا به االن که نتایجی 
خوبی با اسکوچیچ کسب کرده و با امتیازات به دست آمده 
تقریبا صعود به جام جهانی را قطعی کرده و مثبت ارزیابی 
می کنم. قطعا باید احساس خوبی به کادرفنی و سرمربی 
تیم ملی داشته باشیم و همین که تیم به جام جهانی صعود 
کرده یک گام بلند است. البته اتفاقاتی که در فوتبال ایران 
شکل گرفت نیاز به یک بررسی عمومی دارد. ما نیاز داریم 
تا همبستگی خودمان و احساس و اعتماد که به اسکوچیچ 
داریم مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر باید همبستگی 
درون  تیمی هم مورد بررسی قرار گیرد تا پاسخ برخی سواالت 
مشخص شود. به عنوان مثال آیا همبستگی درونی، تیم ملی 
آسیب پذیر است یا خیر؟ آیا بازیکنان اتحاد درونی خوبی دارند 
و می توانند متحد به جام جهانی راه پیدا کنند؟! همچنین نوع 
برخورد و رفتارها هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. گاهی اوقات 
ممکن است مسائل و اختالفاتی به وجود بیاید که باعث شود 
تیم ملی در عرصه بین المللی به اهداف خود نرسد. این موارد 
باید به خوبی بررسی و آنالیز شود. سرمربی تیم ملی سمبل 
یک کشور است و خیلی مهم است که تیم از دیدگاه عمومی، 
اجتماعی و روانی مردم جامعه مورد بررسی واقع شود و به جواب 
این سوال پاسخ دهیم که آیا به اسکوچیچ احساس خوب داریم 
یا خیر؟ از طرف دیگر باید بررسی شود که آیا بین کارشناسان 
و منتقدان فوتبال ایران یک همبستگی خوب و مثبتی نسبت 
به اسکوچیچ و کادرفنی ایجاد شده یا خیر؟ این طبیعی است 
که در هر کشوری تعداد زیادی مربی وجود دارند که ممکن 
است منتقد باشند، باید بررسی صورت بگیرد که آیا کادرفنی 
و سرمربی تیم ارتباط خوبی با مردم، کارشناسان، بازیکنان و 
فدراسیون فوتبال برقرار کرده یا خیر؟! در همین دو بازی اخیر 
تیم ملی مقابل لبنان و سوریه، چه بسا افرادی بودند که منتظر 
شکست تیم مقابل یکی از حریفان بودند تا دوباره صدایشان 
باال برود و حتی احتمال تغییر در کادرفنی هم به وجود بیاید. 
از نظر من این موضوعات آزاردهنده است. اعتماد به اسکوچیچ 
و کادرفنی باید حرف اول را بزند. ما باید در همین راستا 
حرکت کنیم و این احساس خوب را به کادرفنی و سرمربی 
تیم القا کنیم. باید اتحاد درون تیمی بین بازیکنان، کادرفنی، 
کارشناسان و مسئوالن فدراسیون برقرار شود و من فکر می کنم 
این وظیفه همه ماست تا این جو را فراهم کنیم تا تیم ملی در 
مسیر موفقیت قرار بگیرد. ما نمی توانیم تمام انتقادهایی که 
به تیم ملی می شود را غرض ورزی بنامیم. نباید این احساس 
به وجود بیاید که اگر کسی انتقاد می کند بدبین یا مغرض است. 
من این موضوع را قبول ندارم. به هر حال انتقاداتی به تیم ملی در 
برخی مسائل فنی، درون گروهی و موضوعات روانی وارد است. 
اما من ترجیح می دهم با کادرفنی مستقیم گفت وگو کنم و اگر 
انتقاد، پیشنهاد و یا راه حلی دارم با آنها مطرح کنم؛ چرا که بحث 
ملی در میان است. ما نباید با تیم ملی قهر کنیم، یا اگر انتقادی 
داریم آن را نزد خود نگه داریم یا به مطبوعات بکشانیم. آرزوی 
همه ما موفقیت تیم ملی است و هر قدم باید به موفقیت تیم 
منجر شود. همه ما باید این واقعیت را بپذیریم که اسکوچیچ 
برای شخصیت مربیگری خود مبارزه می کند و ما هم باید برای 
وطنمان بجنگیم تا تیم ملی سربلندی در جام جهانی داشته 
باشیم. به همین خاطر باید متحدانه عمل کنیم و احساس خوب 

و مثبت به بازیکنان و سرمربی تیم انتقال دهیم.

نباید با تیم ملی قهر کنیم  در فصل گذشته اعتراضات زیادی به نحوه 
قضاوت داوران لیگ برتر فوتبال شد. علی 
خصوص  در  فوتبال  پیشکسوت  خسروی 

عملکرد این فصل داوران صحبت کرد.
 وضعیت داوری در فصل جاری چگونه 

است؟
 به نظر من آن تعداد داوران باتجربه ای که 
در آزمون قبول نشدند، انگیزه ای برای داوران 
جوان به وجود آوردند تا در لیگ دیده شوند. 
امیدوارم روند داوری همچنان خوب دنبال 
شود. من از نیمکت تیم ها خواهش می کنم 
کمتر به داور اعتراض کنند. به نظر تیم هایی 
که با سروصدا می خواهند نتیجه بگیرند، دیگر 

دستشان برای داوران رو شده است.
در  »فغانی«  قضاوت  در خصوص   

تعطیالت چه نظری دارید؟
علیرضا فغانی برکت فوتبال ایران است. در 
این مدتی که وی در مرخصی است، به ایران 
می آید و این برای فوتبال ما خیلی خوب است 
که او قضاوت می کند. به نظر من امثال فغانی و 
بنیادی فر لیاقت قضاوت در خارج از ایران را 
دارند و امیدوارم به آنها اجازه داده شود که در 

مسابقات بین المللی حاضر شوند.
فوتبال  در  ویدئویی  کمک داور   

کشورمان نداریم!
 فرآیند آوردن سیستم داور ویدئویی در 
فوتبال خیلی طوالنی شده است. االن باید 
۱۰ میلیارد بدهیم تا بتوانیم این سیستم را 
به کشور وارد کنیم. جالب است اینفانتینو به 
ما گفت باید سیستم کمک داور ویدئویی را از 
۱۵ کشور مشخص شده خریداری کنیم، اما ۱۳ 
مورد آنها ما را تحریم کرده اند. پس ما از کدام 
کشور باید این سیستم را خریداری کنیم! ما 
چاره ای نداریم جز اینکه از تولیدات داخلی یا 
کشور هایی که ما را تحریم نکرده اند استفاده 
کنیم و این هم متقاعدکردن فیفا را می طلبد. 
به نظر تا ۱۰ سال دیگر کمک داور ویدئویی را 

نمی توانیم وارد فوتبال کنیم.

گفــت و گــو
علی  خسروی:

  ۱3 کشور  VAR را 
 برای ما تحریم 

کرده اند!

 ایسنا: از آخرین باخت تیم ملی فوتبــال ایران ۱۳ بازی 
می گذرد، زمانی که تیم تحــت هــدایت مــارک.ویلموتس 
برابر عراق شکست خورد و همین نتیجه باعث شد تا این مربی 
بلژیکی آخرین حضور خود را روی نیمکت ایران تجربه کند. از 
آن زمان هدایت تیم ملی ایران بر عهده اسکوچیچ بوده است و 
این مربی در ۱۳ دیداری که روی نیمکت تیم ملی نشسته است 
به ۱۲ برد و یک مساوی رسیده تا ایران بدون شکست بماند.  به 
این ترتیب تیم ملی ایران اکنون هفتمین تیم شکست ناپذیر 
دنیا محسوب می شود و یکی از تیم هایی است که در سال 
۲۰۲۱ شکست نخورده است. در رده نخست الجزایر قرار 
دارد که ۳۳ بازی بدون شکست است و با فاصله زیاد عنوان 
شکست ناپذیرترین تیم ملی فوتبال جهان را در حال حاضر در 

اختیار دارد.

فوتبال داخلی

پائولو دیباال که در برتری یک بر صفر اخیر تیم ملی فوتبال 
آرژانتین مقابل اروگوئه در مرحله انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر مصدوم شد و تساوی بدون گل آلبی سلسته 
مقابل برزیل را در همین چارچوب از دست داد، در خصوص 
اهدافی که دارد، گفت: من همیشه به آینده و اهدافی که 
دوست دارم به آنها برسم، نگاه می کنم. اینکه بازیکن مهمی 
برای یوونتوس باشم و به عنوان یک انسان و یک مرد رشد 
کنم. وی افزود: هنوز هم اهداف زیادی در سر دارم که 
می خواهم با تیم باشگاهی ام و تیم ملی فوتبال کشورم به 

آنها برسم. عاشق بازی کردن 
برای تیم ملی آرژانتین هستم 
و همین باعث می شود تا به 
سرزمینم و ریشه ام نزدیکتر 
شود. در کنار اینها رویای 
آلبی سلسته  بــا  قهرمانــی 

در جام جهانی را دارم 
و در کنارش دوست 

دارم قهرمانی در 
ن  نا ما لیگ قهر
اروپــا را هم 
تجربــه کنم. 
برای رسیدن 
به این اهداف 
هم هــر روز 
تالش می کنم.

بیــن الــملل

علیرضا مرزبان
کارشناس فوتبال   

دراگان اسکوچیچ که تیمش با ۲ برد اخیر مقابل تیم های 
لبنان و سوریه در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در منطقه آسیا در آستانه صعود به بیست ودومین دوره این 
رقابت ها قرار گرفته است، گفت: شاید مزیت من این بود که 
تیم ملی ایران و ذهنیت بازیکنان ایرانی را می شناختم. وضعیت 
کامل برای من روشن بود و مطمئنا همین کار را برایم در 
تیم ملی آسان تر می کرد. سرمربی تیم ملی ادامه داد: ایرانی ها 
عاشق فوتبال کرواسی هستند، آنها عاشق کروات ها و عاشق 
روش کار ما هستند. فکر می کنم آنها همین را در ما تشخیص 

دادند که ما مربیانی حرفه ای هستیم و چنین کشور کوچکی 
می تواند چنین ارزش های ورزشی ایجاد کند. اسکوچیچ که 
تیم ملی زیرنظر او نتایج خوبی گرفته و در رده بندی اخیر 
فیفا هم به رده ۲۲ جهان صعود کرده و خودش هم کاندیدای 
کسب عنوان بهترین مربی سال توسط فدراسیون بین المللی 
آمار و تاریخ فوتبال)IFFHS(  شده، گفت: در اینجا ما مربیان 
و دستیاران خودمان یعنی مالدن .زگانیر و ماریو .تات را نیز 
داریم که مطمئنا به من کمک خواهند کرد. ما واقعا تیم 
خوبی داریم. وی همچنین در تمجید از بازیکنانش که 

برخی از آنها با باشگاه های خود در لیگ قهرمانان اروپا بازی 
می کنند، تصریح کرد: سردار آزمون برای زنیت بازی می کند، 
او سه سال است که در لیگ برتر روسیه جزو برترین گلزنان 
است. در کنار او ما مهدی طارمی را داریم که بهترین بازیکن 
پورتو است. ما جهانبخش را هم داریم که برای فاینورد بازی 
می کند. تیم ملی ایران متعادل و قدرتمند است. در کنار ژاپن، 
استرالیا و کره جنوبی، فکر می کنم این تیم ملی ایران است که 
شایسته حضور در جهانی و شایسته نمایندگی کردن آسیا در 
جام جهانی قطر است. تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر 
با ۱۶ امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات دور پایانی مرحله 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در منطقه آسیاست و در صورت 
پیروزی مقابل عراق در بازی بعدی اش که در ۷ بهمن است، 

می تواند صعودش را جام جهانی قطعی کند.

دراگان اسکوچیچ: 

ما »طارمی« را داریم که بهترین بازیکن است

تساوی مدعیان در هفته پنجم اما مهمترین اتفاق بعداز 2 سال:

نفس گرم تمـــــــــاشاگران در آزادی 

آرمان ملی: دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر 
طی روزهای گذشته در حالی برگزار شد که 
مدعیان مقابل حریفان خود متوقف شدند، اما 
بدون شک مهمترین اتفاق این هفته بازگشت 

تماشاگران به استادیوم آزادی بود.
 تساوی پرسپولیس 

تیم فوتبال پرسپولیس در هفتــه پنجــم 
لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ در ورزشــگاه 
شهــدای مــس به مصــاف تیــم فــوتبال 
مس رفسنجــان رفت که این دیدار با تساوی 
یک بریک به پایــان رسید. دقیقه ۵ جعفری 
از سمت راست ارسالی داشــت که ضربــه سر 
فراز امامعلی از باالی دروازه پرسپولـــیس 
به بیرون رفت. دقیقه ۷ شوت مهدی کیانی 
با اختالف کم از کنار دروازه پرسپولیس به 
بیرون رفت. دقیقه ۳۶ عیسی آل کثیر شوتی 
به سمت دروازه مس رفسنجان زد که ضربه 
این بازیکن را نوشی صوفیانی به کرنر فرستاد. 
دقیقه ۴۹ فراز امامعلی شوتی پرقدرت به سمت 
دروازه پرسپولیس زد که »رادو« اجازه نداد 
دروازه اش باز شود. دقیقه ۵۱ ضربه سر بازیکن 
مس رفسنجان به تیرک دروازه پرسپولیس 
برخورد کرد. دقیقه ۵۹ ضربه عیسی آل کثیر 
را نوشی صوفیانی جمع کرد. دقیقه ۶۵ ضربه 
ایستگاهی پشت محوطه جریمه پرسپولیس 
برای مس گرفته شد که عقیل زد و ضربه این 

بازیکن پس از برخورد با تیرک افقی در درون 
دروازه پرسپولیس قرار گرفت. دقیقه ۷۱ برای 
پرسپولیس پنالتی گرفته شد که ضربه مهدی 
ترابی به کنج دروازه مس رفت. دقیقه ۷۶ امیری 
پاسی در عمق به آل کثیر داد که این بازیکن 
دروازه بان را جا گذاشت ولی نتوانست دروازه 
مس را باز کند. دقیقه ۹۵ )۵ دقیقه وقت اضافه( 
عبدی روی اشتباه مدافع مس به توپ رسید 
که ضربه این بازیکن با اختالف کم به بیرون 
رفت. این دیدار در نهایت با تساوی یک بریک 

به پایان رسید. 
 توقف استقالل 

تیم های استقالل و نساجی روزگذشته در 
حالی به مصاف هم رفتند که بعداز ۲ سال اجازه 
حضور ۵ هزار هوادار به ورزشگاه آزادی داده 
شد. دقیقه ۷ داور خطای مدافع خطا استقالل 
بر روی مرتضی منصوری پشت  محوطه جریمه 
را اعالم کرد. دقیقه ۱۲ رودی ژستد پشت 
مدافعان نساجی صاحب موقعیت گل شد، اما 
با تکل موفق مدافع نساجی نتوانست به توپ 
ضربه بزند. دقیقه ۱۹ شوت ژستد در دستان 
حقیقی دروازه بان نساجی قرار گرفت. دقیقه 
۲۵ سانتر خطرناک مهدی پور روی دروازه 
نساجی را نجفی راهی کرنر کرد. دقیقه ۲۹ 
شوت بازیکن استقالل در محوطه جریمه را 
حقیقی با واکنش دیدنی دفع کرد. دقیقه ۲۹ 

ضربه برگردان سیاوش یزدانی از باالی دروازه 
نساجی به بیرون رفت. دقیقه ۳۵ پاس پشت 
مدافعان ایوب کالنتری به نجفی رسید، اما با 
تعلل او در محوطه جریمه شوتش با تکل یزدانی 
به کرنر رفت. داور ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه 
اول این دیدار در نظر گرفت. در ادامه رودی 
ژستد پشت مدافعان نساجی صاحب توپ شد، 
اما توپ از پای او فاصله گرفت و در دستان 
حقیقی قرار گرفت و برخورد او با حقیقی منجر 
به مصدومیت حقیقی شد و علیرضا فغانی داور 
بازی به دلیل برخورد بی محابا ژستد با حقیقی 
او را با کارت زرد جریمه کرد. شوت نجفی در 
دقیقه ۸۲ از باالی دروازه استقالل به اوت رفت. 
چند ثانیه بعد یامگا فرصتی عالی داشت ولی 
قدر این فرصت را ندانست. دقیقه ۸۴ علی 
آل کثیر پست مدافعان استقالل صاحب توپ 
شد، اما با تعلل بیش از حدش رضایی دروازه بان 
استقالل موفق شد توپ را تصاحب کند. داور 
۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم این دیدار 
در نظر گرفت. در نهایت بازی استقالل تهران 
و نساجی مازندران با تساوی صفر- صفر به 

پایان رسید.
 حضور تماشاگران

در حالی که پیش از این گفته شده بود تنها 
۵ هزار بلیت برای این بازی در نظر گرفته شده، 
افراد بیشتری در ورزشگاه حضور داشتند. 

همچنین شماری از هواداران بدون بلیت پشت 
درهای ورزشگاه ایستاد اند. با وجود اینکه به 
تماشاگران بارها تذکر داده شد فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند و ماسک بزنند، اما خبری از 
این موضوع نبود و هواداران کنارهم نشستند. 
درخواست از تماشاگران به حدی بود که 
اعالم شد دوربین های صداوسیما در حال 
تصویربرداری هستند و بهتر است فاصله ها 
رعایت شود. هواداران استقالل علیه مسعود 
سلطانی فر وزیر پیشین ورزش و جوانان شعار 

سردادند.
 تساوی سپاهان با تراکتور 

روزگذشته تیم های سپاهان و تراکتور در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند. 
سپاهان که در یک دیدار خانگی دنبال برد و 
۳ امتیاز بازی بود در یک ربع ابتدایی بازی با 
تمام قوا روی دروازه تراکتور فشار آورد تا شاید 
با زدن یک گل زودهنگام خیلی زود نبض 
بازی را در دست بگیرد و با خیال راحت تری 
بازی را ادامه دهد. شاگردان نویدکیا در این 
دقایق موقعیت های خوبی هم داشتند اما 
هیچکدام تبدیل به گل نشد تا این تراکتور 
باشد که رفته رفته بر بازی مسلط شود و جلوی 
موقعیت سازی سپاهان را بگیرد. نیمه نخست 
هرچند با برتری سپاهان در مالکیت توپ و 
میدان ادامه پیدا کرد اما گلی در پی نداشت تا 
دو تیم بدون گل زده راهی رختکن شوند. دقیقه 
۶۷ نفوذ اسماعیلی فر درون محوطه جریمه 
تراکتور با ضربه نوک پای آرام او همراه شد 
که اخباری با نوک پا توپ را دفع کرد و ضربه 
برگشتی نیز توسط اسماعیلی فر در حالتی 
نامتعادل به بیرون زده شد. دقیقه ۷۸ حرکت 
در عرض و شوت بسیار خطرناک پیمان بابایی 
با اختالفی کم و به طرز خطرناکی از کنار تیر 
عمودی دروازه سپاهان به بیرون رفت. دقیقه 
۹۲ )۲دقیقه وقت اضافه( کرنر ارسالی رفیعی با 
ضربه سر چکشی حسینی همراه شد، اما توپ با 
اختالفی بسیارکم از باالی دروازه به بیرون رفت. 
در ادامه توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا این 

دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد. 
 سایر دیدارها 

در دیگر دیدارهای این هفته پیکان با یک 
گل مغلوب فجرسپاسی شد. فوالد با همین 
نتیجه هوادار را از پیش رو برداشت. پیش از این 
نیز آلومینیوم در اراک با نتیجه ۲ بر یک نفت 
مسجدسلیمان را شکست داد. پدیده در مشهد 
با نتیجه ۲ بر یک از ذوب آهن شکست خورد. 
تقابل صنعت نفت و گل گهر هم با تساوی بدون 

گل به پایان رسید. 

منصور  ابراهیم زاده: 
تیم ملی منطقی بازی می کند 

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: بازیکنان ایران دیگر احساسی 
بازی نمی کنند و سعی می کنند منطقی برنامه ها را پیش ببرند 

و نتیجه بگیرند.
 بردهای ایران 

منصور ابراهیم زاده درباره عملکرد تیم ملی ایران در دو بازی 
اخیر اظهارکرد: لبنان به دلیل اینکه ۵ امتیاز داشت، با تفکر 
دفاعی آمده بود تا ایران را متوقف کند. شرایط باد هم بی تاثیر 
نبود که منجر به گل آنها شد. چیزی که این روزها در فوتبال 
ایران می بینیم، دیگر تنشی با این شکل تیم ها نداریم و بازیکنان 
سعی می کنند وظایف شان را انجام دهند و دیگر احساسی بازی 
نمی کنند و با آرامش کار می کنند. ایرادهای تیم ملی جای 
خودش را دارد اما بازیکنان توانستند در آخرین دقایق بازی 
را برگردانند. او درباره دیدار دوم ایران مقابل سوریه گفت: تیم 
حریف می خواست بازی آبرومندانه ای داشته باشد و در الک 
دفاعی بازی نکند. جلوی تیم باتجربه ای مثل ایران اگر به این 
شکل بازی کنید، بازیکنان ایران خیلی راحت می توانند استفاده 
کنند و تاکتیک ها را بهتر پیاده کنند و موفق باشند. در این بازی 
همچنین امیر عابدزاده درون دروازه قرار گرفت که وظایفش را 
خوب انجام داد و در نبود جهانبخش، استفاده از حاج صفی و 
آوردن وحید امیری به جلو باعث شد تا تیم حریف به عقب برود 

تا بتوانیم موفق تر عمل کنیم.
 عملکرد 

این پیشکسوت فوتبال با بیان این که مهم این است که 
بچه های تیم ملی منطقی بازی می کنند، عنوان کرد: این 
منطقی بازی کردن باعث می شود برنامه ها را پیاده کنید. 
تیم ملی برنامه دارد و وقتی یکسری حرکت ها در زمین 
می بینید یعنی این که تیم ملی دارد با برنامه کار می کند. 

مثال وحید امیری توپ را می گیرد و بالفاصله برای 
سردار آزمون می فرستد و به خاطر کندبودن 

خط دفاعی سوریه این کار انجام می شد. 
وقتی تعداد پاس های عقب زیاد می شود و 
احمد نوراللهی شوت می زند، وقتی تعداد 
سانترهای ما بسیار کم می شود، اینها به 

معنی تغییر برنامه  است.
 تاکتیک

او درباره صحبت های اسکوچیچ درباره 
تاکتیک پذیرنبودن بازیکنان ایرانی و اختالفش 
با مهدی طارمی افزود: خود اسکوچیچ اعتقاد 
دارد که تیمش تاکتیک دارد و باید از او پرسید 
چه کسانی تاکتیک هایش را در زمین پیاده 

می کنند؟  همین بازیکنان هستند که تاکتیک های آقای 
اسکوچیچ را پیاده می کنند. چطور می شود که اعالم کنیم 
بازیکنان ایران تاکتیک پذیر نیستند؟ مهمترین دلیلی که یک 
مربی در جایگاه باالیی قرار می گیرد، تالش بازیکنان است. 
ابراهیم زاده اضافه کرد: البته ممکن است در برخی قسمت ها 
ایراد داشته باشیم اما داریم با برنامه تاکتیکی پیش می رویم. 
هر چند هیچ بازیکنی حق این را ندارد که در این چارچوب 
بیاید و صحبت کند. اگر طارمی در این خصوص اجازه می داد 
به صورت حضوری و در یک زمان مناسب حرفش را به 
اسکوچیچ می زد، این مسائل پیش نمی آمد. نوع برخورد 
سرمربی با بازیکنان حرفه ای هم خیلی مهم است. هر کسی 
باید در جایگاه خودش درست صحبت کند و تیم ملی با 

تمام قوا در این مسابقات شرکت کند.
 صعود به جام جهانی 

او درباره ادامه رقابت ها و صعود به جام جهانی 
بیان داشت: اگر بخواهیم فقط به این فکر کنیم 
که در مرحله گروهی جام جهانی حضور داشته 
باشیم، باید به همین آماده سازی بسنده کنیم 
اما واقعا اگر بخواهیم از گروهمان در جام جهانی 
صعود کنیم، باید برنامه هایمان را تغییر دهیم. باید 
به طورکامل تمام در تمام روزهای فیفا بازی کنیم 
و صرفا با تیم های درجه دو و سه بازی نکنیم. باید 
بیشتر هزینه کنیم و موفقیت در جام جهانی باعث 

می شود درآمدهای زیادتری هم داشته باشیم.

خـــبر

     اهميت
شاگردان مورینیو در چارچوب مسابقات هفته 13 به 
مصاف جنووا می روند. این بازی از اهمیت ویژه ای برای 
این مربی پرتغالی برخوردار است چرا که رم پس از آغاز 
قدرتمندانه در فصل جدید، در هفته بازی اخیرش تنها 

یک پیروزی به دست آورده است.

          حمله
بارسلونا در اولین مسابقه ای که ژاوی هدایت این تیم را 
بر عهده خواهد داشت، در دربی کاتالونیا میزبان اسپانیول 
خواهد بود. »اسپورت« تیتر خود را به این مساله اختصاص 
داده است. این روزنامه با تیتر حمله تاکیدکرده که ژاوی 

یک تیم تهاجمی را آماده می کند.

            سلفی
بازی پرسپولیس و مس رفسنجان در حالی برگزار شد 
که شاگردان یحیی در رفسنجان و مس در سرچشمه 
مستقر بودند. حضور نیروی انتظامی باعث شد تا 
طرفداران فرصت نزدیکی به بازیکنان را نداشته باشند 

اما یک هوادار خود را به یحیی رساند و سلفی گرفت.

ـت
وشـ

س ن
عک



تاملی بر مواضع تازه امارات

در زمانی که شاهد ایجاد رابطه و توسعه سریع آن بین امارات عربی 

متحده و اسرائیل هستیم و ایران نیز معترض این روابط است، همزمان 

تحرکاتی از سوی امارات دیده می شود که روابط خود را با ایران بهبود 

بخشد. به ویژه آنکه این تحرکات در زمانی بیشتر دیده می شود که در چند 

ماه اخیر دولتی در ایران مستقر شده که از انسجام داخلی بیشتری برخوردار 

بوده و در سیاست خارجی خود رویکردی نسبتا متفاوت دارد. سیاستی که 

از ابتدا بر همکاری بیشتر با همسایگان تاکید کرده است. بنابراین از یکسو 

رابطه نزدیک امارات با اسرائیل که تا حد مانورهای نظامی نیز کشیده شده 

است به عنوان مشکلی جدی برای جمهوری اسالمی به ویژه از نظر امنیتی 

مطرح است و از سوی دیگر راهبرد نزدیکی به همسایگان در دولت جدید 

ایران نیز در برخورد با این سیاست نزدیکی به اسرائیل موانعی ایجاد کرده 

است. دو کشور ایران و امارات  در حال مدیریت این تضاد در سیاست خارجی 

خود هستند تا از میزان تنش های احتمالی در حوزه خلیج فارس کاسته 

شود. گفته می شود در مذاکراتی که بین طرف های ایرانی و اماراتی صورت 

گرفته است، طرف اماراتی بر این امر تاکید داشته که به هیچ وجهی اجازه 

نخواهد داد از داخل خاک آن کشور تهدیدی علیه ایران صورت پذیرد که به 

احتمال قوی سفر آتی مشاور امنیت ملی امارات به ایران نیز در همین رابطه 

و گفت وگوهای بیشتری در این زمینه است که صورت خواهد گرفت. سفر 

وزیر خارجه امارات به دمشق را هم می توان در همین راستا ارزیابی کرد. 

هرچند که تعدادی از کشورهای عربی و از جمله کشورهای حوزه خلیج 

فارس با دمشق در ارتباط بوده و هستند ولی حرکت علنی امارات که اتفاقا 

مورد انتقاد قطر نیز قرار گرفت حرکتی جسورانه بود که بقیه برای علنی 

کردن آن احتیاط می کردند. یکی به دلیل افکار عمومی جهان اهل سنت 

که به خاطر تبلیغات گسترده دولت ها علیه بشار اسد و کشتار اهل سنت 

احتیاط را پیشه کرده بودند و دیگری تاکید آن ها به اسد مبنی بر کاهش 

نفوذ ایران و حزب ا... در سوریه که به عنوان شرط در مذاکرات غیر علنی 

همیشه مطرح می شد. اقدام امارات در نزدیکی به دمشق و توافق برای اجرای 

پروژه های اساسی نشان از این دارد که ابوظبی دیگر عالقه مند نیست که 

بر این موضوع تاکید کند و از سویی نیز چراغ سبزی است به ایران مبنی 

بر اینکه آماده روابط نزدیک تر و بدون پیش شرط است. همچنین خروج 

ناگهانی امارات از بندر الحدیده یمن و حتی بدون هماهنگی با سازمان ملل 

متحد که دسترسی آسان تری را برای حوثی ها به دریا فراهم می کند، خود 

نشان از این دارد که امارات به دنبال کاهش خطر احتمالی ناشی از روابط 

نزدیک با اسرائیل و ایجاد نوعی تعادل در روابط است. اخیرا از سوی بعضی 

از مسئوالن اعالم شده که حدود ۵/۳ میلیارد دالر ارز وارد کشور شده که 

منبع آن را اعالم نکرده اند. با توجه به اینکه بعید به نظر می رسد این مقدار 

دالر از منابع موجود در کره، ژاپن، عراق یا چین باشد؛ این احتمال نیز وجود 

دارد که این مبالغ از حوزه خلیج فارس و شاید هم امارات تامین شده باشد 

که البته باید منتطر خبرهای بعدی بود. این نکته را هم نباید فراموش کرد 

که از یکسو امارات در شروع یک رقابت با قطر قرار دارد که با توجه به وسعت 

و جمعیت کمتر نقش موثری را در سیاست منطقه ای به خود اختصاص 

داده و از سوی دیگر با توجه به باال رفتن توان اقتصادی امارات، دیگر این 

کشور نمی خواهد اجراکننده سیاست های تحمیل شده عربستان در منطقه 

باشد. به ویژه آن که دیگر در عربستان چهره کاریزمایی در قدرت نیست 

که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این مالحظه را مد نظر قرار دهند. 

بنابراین به رغم فعال شدن ظاهری شورای همکاری خلیج فارس، در آینده 

باید شاهد سیاست های مستقل تری از سوی امارات، قطر، عمان و شاید 
هم کویت باشیم.

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست و برای 

هدایت درست و مدیریت اساسی بنیادی، نیازمند 

مجموعه ای از علوم است که قطعا یک فرد را توانایی 

کسب همه آنها نیست؛ باید کسی بر کرسی هدایت این 

وزارتخانه بنشیند که توانایی برمدیریت تعامالت علمی 

را داشته و کاربست اندیشمندان و خردورزان موجود در 

آموزش و پرورش و حتی در سطح ملی و بین المللی را 

به خوبی بشناسد. گزینه پیشنهادی سوم برای تصدی 

وزارتخانه آموزش و پرورش دردولت سیزدهم، جناب 

یوسف نوری، شاید نسبت به دو گزینه قبلی نزدیک تر 

به ساختار و آشنا به آموزش و پرورش باشد، آن هم به 

لحاظ تجارب اندوخته شده و مهارتی که در طی سالیان 

گذشته کسب نموده، اما مدرک تحصیلی مرتبط یا 

غیرمرتبط می تواند چالشی اساسی در رای اعتماد وی 

باشد. اما نگارنده باور دارد نه تنها در ایران، بلکه در اکثر 

کشورهای جهان سومی، مدرک تحصیلی نمی تواند 

مالک سواد و دانش فرد قرار بگیرد، چون دانشگاه های 

ما به خصوص در چند دهه اخیر نتوانسته اند نگرش 

آدمی را در مدیریت علوم کسب شده، دگرگون سازند. 

این خودجوشی در وجود آدمی است که دانش الزم را 

برای رشد، تعالی و پیشرفت کسب می کند و تجارب 

اندوخته شده به واسطه قرار گرفتن در موقعیت ها و 

مسئولیت ها می تواند فرد را به عنوان یک مدیر مدبر در 

مصدر کار قرار دهد. آقای یوسف نوری از نظر مدرک 

تحصیلی، اگر چه مرتبط با آموزش و پرورش نیست 

ولی توانایی های علمی او، می تواند تا حد قابل قبولی 

در مدیریت کالن مهمترین نهاد کشور، موثر واقع 

شود چون از دانش الزم برای وزارت و هدایت این نهاد 

انسان ساز برخوردار است. همان گونه که پیش تر نیز 

به آن اشاره نمودم، مدیریت بر تعامالت دانشمندان، 

یعنی جمع آوری اندیشمندان صاحب ِخرد و متفکران 

نظریه پرداز در سطح کالن به عنوان مشاوران امین، 

می تواند اثرات موثری در ارائه طرح ها، مدیریت این 

نهادی بنیانی در جامعه را داشته باشند. خوشبختانه 

جناب آقای نوری این توانایی را دارد که از فرهیختگان 

و دانشمندان وزارت آموزش و پرورش، بهره مندی 

الزم را برای مدیریت این وزاتخانه مهم به کار بگیرد و 

از توانایی و تجارب بین المللی نیز برای هدایت این نهاد 

انسان ساز بهره ببرد. آنچه حائز اهمیت است، آشنایی با 

مهارت های تغییر و تحول است و فردی که رقص تحول 

و تغییر را به خوبی می شناسد و جرات »تغییر« دارد، 

بی شک می تواند به زیباترین شکل ممکن به تغییرات 

اساسی و بنیانی که این نهاد انسان ساز بدان نیازمند 

است، دست پیدا کند. به عنوان مثال به جای بهره گیری 

از تجربیات، تجربه اندوزی و تلنبار کردن دانش ها، 

اندیشیدن و فکر کردن را به دانش آموزان بیاموزد، 

یا مهارت های نقد پذیری را در میان دانش آموزان 

تقویت نماید و با تغییر روش تدریس می تواند به جای 

دانش، روش کسب دانش را به دانش آموزان بیاموزد 

که این امر بسیار مهم و اساسی در کشور ما است که 

وزرای پیشین به این مهم بی توجه بوده اند. تغییراتی 

که آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد کشور 

نیازمند آن است، یکی از توانایی وزیر پیشنهادی است 

که امیدواریم بتواند، با هدایت دقیق، مدیریت درست، 

تغییر بنیادی و زیربنایی در حوزه پرورش و آموزش 
مفید و موثر واقع شود.

تحول، وزیر شجاع می خواهد

عبدالرضافرجیراد
سفیرسابقایراندرنروژ

بعد از عــدم رأی اعتمــاد مجلــس به حسین 

باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در سوم 

شهریور ماه، رئیس جمهور علیرضا کاظمی معاون 

پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به 

سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. رئیس 

جمهور در ۱۷ آبان مسعود فیاضی را برای دومین بار 

به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد و در روز ۲۵ 

آبان به رغم دفاع از ایشان در مجلس، نمایندگان به 

فیاضی رأی اعتماد ندادند و پس از آن در۲6 آبان 

یوسف نوری از طرف رئیس جمهوری به مجلس به 

عنوان سومین وزیر پیشنهادی معرفی شد. یکی از 

دالیل مخالفت مجلس با دو وزیر پیشنهادی قبل 

این بود که افراد معرفی شده از خانواده آموزش و 

پرورش نیستند و تجربه مدیریتی کافی ندارند. 

یوسف نوری سابقه معاونت وزیر، مدیر کلی و 

تدریس در مقاطع مختلف در آموزش و پرورش و 

دانشگاه را دارد و می توان گفت که از بدنه آموزش 

و پرورش است و با مشکالت و چالش های این 

حوزه آشنایی الزم را دارد. این روزها، جامعه پانزده 

میلیونی دانش آموزان  و نیز جامعه معلمان، در 

برزخند .آنان در انتظارند تا ببینند که دولت، چطور و 

چگونه می خواهد مشکالت آموزش و پرورش را حل 

کند؟ آیا دولت سیزدهم با انتخاب یک وزیر شجاع و 

تحولگرا می تواند دغدغه های این قشرعظیم جامعه 

را کاهش دهد؟ آیا دولت به شعارهای انتخاباتی 

خود که بهبود آموزش کشور و اجرای رتبه بندی 

فرهنگیان بود، جامه عمل می پوشاند؟ آیا اراده 

قوی در دولت و مجلس برای حل معضالت آموزش 

و پرورش وجود دارد؟ و آیا این تعامل برای انتخاب 

وزیری شایسته محقق می شود؟ بازگشایی حضوری 

کلیه مدارس در آذرماه، پاسکاری و به تعویق افتادن 

بررسی الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس ، کسری 

بودجه و کمبود نیروی انسانی ، عدم دسترسی برخی 

دانش آموزان به کتاب های درسی بعد از گذشت دو 

ماه از سال تحصیلی، نا مناسب بودن محتوی  دروس 

برای آموزش های مجازی،عدم آموزش معلمان در 

تدریس های غیر حضوری، آشنا نبودن خانواده ها با 

وظایف خود در دوران کرونا و آموزش های مجازی، 

مشکالت مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، عدم 

پرداخت حق التدریس معلمان شاغل، کاهش انگیزه 

معلمان، به کارگیری معلمان غیر تخصصی در 

پایه ها و رشته هایی که ارتباطی با رشته  تحصیلی و 

تجربه آنها ندارد، فضای آموزشی فرسوده در مناطق 

محروم و روستایی، عدم رضایت از بیمه تکمیلی 

فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه الزم به مدارس 
برای آموزش و رعایت ...

 آموزش و پرورش از 
برزخ رهایی می یابد؟

جعفربای
آسیبشناس

اگر چنانچه به خواست های مردم توجه نشود، باید 

در شهرهای دیگر اعم از زنجان، کرمان و تبریز نیز 

شاهد اعتراضاتی از این دست باشیم و این تازه اول 

گرفتاری است. آن زمانی که می خواستند ذوب آهن 

و فوالد مبارکه را تاسیس کنند با اعتراض کارشناسان 

همراه بود. این سوال که چرا در شهری که کویری و 

خشک است و آب ندارد یک صنعت آب بر تاسیس 

می کنید با این پاسخ همراه شد که  چرا مهندس 

اصفهانی در خلیج فارس کار کند؟! ما گفتیم به همان 

دلیلی که مهندس تربیت شده خلیج فارس در اصفهان 

کار می کند. باید ایرانی فکر کنید. ایران یک مهندسی 

را تربیت کند که در هر جای این سرزمین ممکن است 

کار کند. مگر ما چقدر آب داریم که برای هر کیلو فوالد، 

سه هزار کیلو، سه تن، آب مصرف کنیم؟ نمی توانید 

و تمام شد. از طرف دیگر کشاورزان اصفهان آمدند 

و صیفی کاری کردند؛ هندوانه و خربزه کاشتند واز 

طرفی شالیکاری و برنج که همه اینها آب بر است و 

شدیدا مصرف آب زیادی دارد. حاال وضع اینگونه شده 

و از سفره آب زیرزمینی برداشت می کردند که کفگیر 

آن هم ته دیگ خورده است. اکنون حدود دویست 

نفر از کشاورزان، ۱۰ روزی است که نارضایتی خود 

را اعالم کردند اما دیدند که فراخوان زدند. مردم هم 

خوب جواب دادند و جمعیت سیصدهزار نفری را رقم 

زدند. حاال ببینید این سیصدهزار نفر به قدری منظم 

از سرچشمه تا گاوخونی رفتند و تجمع بی نظیرشان 

را شاهد بودیم. دیدیم که چگونه این همه جمعیت 

جمع شد. اعتراضی که فقط و فقط برای آب نبود. آب 

را گفتند، آلودگی هوا را گفتند و فرو نشست زمین را 

هم گفتند. یعنی آنچه مسائل مربوط به محیط زیست، 

آلودگی هوا، نشست زمین و آب بود در شعارهایشان 

مطرح شد. اگر وزیر بودم به این اعتراضات توجه 

می کردم برای اینکه اگر مورد بی توجهی واقع و به 

خواسته شان بی محلی شود، شاهد شدت  این مطالبه 
خواهیم بود.

به خواست مردم توجه شود

اسماعیلکهرم
حسینمعافیاستاددانشگاه

مدرسدانشگاه
فرهنگیاناراک

armanmeli. ir
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صفحه  ۴
صفحه 9

 گزارش »آرمان ملی« از بررسی مصوبه آزادسازی 
واردات خودرو نشان می دهد:

 تیغ تیز واردات 
 برگردن 

انحصارطلبان خودرو
        انحصار در جاده مخصوص نیست چینی سازان را دریابید!

 »آرمان ملی« گزینه سوم دولت برای وزارت 
آموزش و پرورش را بررسی می کند 

 تحقیر دنباله دار 
 فرهنگیان 

با وزیر ضعیف
        اصرار بر گزینه ناکارآمد وزارت آموزش و پرورش؛ چرا واقعا؟

آرمان ملی:  هفته گذشته پس از کشمکش فراوان بر سر طرح 

ساماندهی خودرو و رفت وبرگشــت چندباره طرح به دلیل 
آرمان ملی:  سومین وزیر پیشــنهادی وزارت آموزش و ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این ...

پرورش، پس عدم رای اعتمــاد نمایندگان مجلس به دو 
گزینه قبلی، ظاهرا با ساختار این وزارتخانه و ...

رئیس جمهور:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

اگر چنانچه به خواست های مردم توجه نشود، باید در 

شهرهای دیگر اعم از زنجان، کرمان و تبریز نیز شاهد 

اعتراضاتی از این دست باشیم و این تازه اول گرفتاری 

است. آن زمانی که می خواستند ذوب آهن و فوالد مبارکه 

را تاسیس کنند با اعتراض کارشناسان همراه بود. این سوال 

که چرا در شهری که کویری و خشک است و آب ندارد یک 
صنعت آب بر تاسیس می کنید ...

به خواست مردم توجه شود

جعفربای
آسیبشناس

در زمانی که شاهد ایجاد رابطه و توسعه سریع آن بین 

امارات عربی متحده و اسرائیل هستیم و ایران نیز معترض 

این روابط است، همزمان تحرکاتی از سوی امارات دیده 

می شود که روابط خود را با ایران بهبود بخشد. به ویژه آنکه 

این تحرکات در زمانی بیشتر دیده می شود که در چند ماه 
اخیر دولتی در ایران مستقر شده که از ...

آموزش و پرورش محل آزمون و خطا نیست و برای هدایت 

درست و مدیریت اساسی بنیادی، نیازمند مجموعه ای از 

علوم است که قطعا یک فرد را توانایی کسب همه آنها نیست؛ 

باید کسی بر کرسی هدایت این وزارتخانه بنشیند که توانایی 

برمدیریت تعامالت علمی را داشته و کاربست اندیشمندان 
و خردورزان موجود در آموزش و پرورش ...

تاملی بر مواضع تازه امارات
عبدالرضافرجیراد

سفیرسابقایراندرنروژ

همین صفحه

همین صفحه

تحول، وزیر شجاع می خواهد

اسماعیلکهرم
استاددانشگاه

ازمحدودیت برای حیوانات تا اینترنت، نمایندگان به دنبال چه می گردند؟

دیدن با عينـك دودي صيانت
   نمایندگان به شفاف سازی درآمد خود بپردازند، نه به فکر پول گرفتن از مردم                      اعالم جرم  برای نگهداری از سگ و گربه، باعث فرزندآوری می شود!

 مردم در 
 تصميم هاي 
 دولت»سهيم« 
مي شوند

قافيه که به تنگ آید!

مدیرمسئول روزنامۀ کیهان که در دوران ریاست جمهوری 

حسن روحانی، ضدیت با برجام و مذاکرات وین پیشۀ روزانۀ 

او شده بود، اکنون با تعیین تاریخ آغاز مذاکرات وین و آمادگی 

دولت ابراهیم رئیسی برای احیای برجام، ظاهراً دیگر نمی داند 

در این مورد چه بنویسد. ادامۀ مواضع سرسختانۀ گذشته 

دربارۀ برجام و مذاکره، به نظرم نه برایش مقدور است و 

نه بدون هزینه خواهد بود. سکوت محض هم که عالمت 

خوبی نیست و دردسرهای خود را دارد. پس چه باید بکند؟ 

»تذکر برادرانه« به علی باقری کنی که نگوید »تحریم های 

غیرقانونی آمریکا باید لغو شود«چرا که استفاده از واژۀ 

»غیرقانونی«ممکن است این تصور را پدید آورد که بخشی 

از تحریم های آمریکا قانونی است! به همین سیاق، یکی از 

همکاران تندروتر حسین شریعتمداری می تواند به او تذکر 

دهد که مثاًل در روزنامه اش ننویسد؛ »رفتار ترویستی دولت 

اسرائیل باید پایان یابد« چون ممکن است مخاطبانش از آن 

برداشت کنند که بخشی از رفتار دولت اسرائیل غیِر تروریستی 

است! خالصه آنکه مواضع تند و افراطی، همیشه بدون عواقب 

نمی ماند و خواه ناخواه روزی گریبان فرد را می گیرد و قافیه 

را روز به روز برایش تنگ تر می کند. به واقع »تذکر برادرانۀ« 

حسین شریعتمداری به باقری کنی، هیچ چیز نیست جز 
همان تنگ آمدن قافیه!

احمدزیدآبادی
روزنامهنگاروفعالسیاسی

»آرمان ملی« آخرین تحوالت پیرامون 
احیای برجام را بررسی می کند:

اهرم های 
فشار طرفین 

در برجام
غرب از شوراي حكام آژانس و ايران از نقض 

تعهدات آمريكا و اروپا و شرط لغو تحريم ها در 
مذاكرات سود خواهند جست

 پس از طی یک دوره بیماری 
در سوئیس؛ 

اردشیر زاهدی درگذشت 

آرمان ملی:  کمتر از دو هفته تا ۸ آذر 
زمان آغاز مذاکــرات احیای برجام 

باقی است و بسیاری بر ...

صفحه12

صفحه 2

تساوی مدعیان در هفته پنجم اما 
مهمترین اتفاق بعداز 2 سال:

نفس گرم تماشاگران 
در آزادي

ادامه  صفحه7

حسین کاشفی در گفت وگو با»آرمان ملی« مطرح کرد:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
حسن بهشتی پور:

 ایران پیشنهاد تشکیل پیمان 
6 + 2 را بدهد

صفحه6  
علی  خسروی:

  13 کشور  VAR را برای ما 
تحریم کرده اند!

صفحه11

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : دکتر ابراهیم متقی

 بایدها و نبایدهای 
دیپلماسی هسته ای

فهیمه نظری

 چرایی افزایش 
خشونت در جامعه 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی

 دولت به مردم 
قول ندهد 

فرزین زندی

 کشف میدان گازی بزرگ چالوس 
به نفع کیست؟

صفحه 2

صفحه 6

صفحه2

صفحه9

صفحات  6 و 7

 آسيب های دولت؛ 

 مهاجرت نخبگان

 -عدم جذب 

سرمايه گذاری خارجی

صفحات     6 و 9

صفحه11

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 
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تحقق عدالت در جامعه راهبردهای زیادی دارد که قابل جمع با یکدیگر هم هستند. تحقق رشد اقتصادی 
همراه با افزایش درآمد افراد ناشی از رشد و افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال پایدار، بودجه متوازن بدون کسر 
بودجه تورم زا، و نظام رفاهی هدفمند و هوشمند همه برای تحقق عدالت کاربرد و ضرورت دارند. دولت ها اما 
غیر از این اقدامات، بودجه هایی را نیز صرف فقرزدایی، افزایش بهره مندی از خدمات آب، برق، آموزش، حمل 
و نقل، بهداشت و... می کنند. شیوه تخصیص و هزینه شدن این بودجه ها اثر تعیین کننده ای بر عدالت و کاهش 
نارضایتی دارد. مفهوم »نقشه عدالت« به عنوان یک راهبرد سیاست گذاری و اجرا، شامل عناصر زیر است: یک. 
)در کوچک ترین مقیاس  برخورداری هر منطقه جغرافیایی  میزان  داده هایی که  تحلیل  و  تولید، جمع آوری 
مؤثر( از هر نوع خدمت را مشخص کند. این در اصل ساختن نظامی از شاخص هاست که قدرت تحلیل کیفیت 
خدمات در یک منطقه - مثاًل بخش یا شهرستان - را بدهد. دو. رتبه بندی انواع صورت های بی عدالتی در هر 
منطقه بر اساس شاخص های تدوین شده به نحوی که بتوان مؤثرترین اقدامات برای کاهش رنج انسان ها، کمک 
به توانمندسازی و توسعه پایدار را در هر منطقه )در کوچک ترین مقیاس مؤثر( شناسایی کرد. سه. تصویری 

کردن شاخص ها با شیوه های گرافیکی بر روی نقشه جغرافیایی به نحوی که بتوان اولویت های ارائه خدمات 
در سطح مناطق را به ابزار تفاهم و اقدام مشترک بین سیاست گذار، مجری و مردم تبدیل کرد. سه بند فوق 
به معنای سطح باالیی از محلی اندیشی در تخصیص بودجه ها و ارائه خدمات است. این یعنی، شیوه تخصیص 
اعتبارات برای توسعه خدماتی که حکومت عرضه می کند بر اساس تقسیمات استانی، در ادامه رویه سال های 
گذشته )که در آن اثر البی گری بدون توجه به شاخص های برخورداری نقش باالیی دارد( و بدون شاخص هایی 
برای ارزیابی نیاز یا امکان ارزیابی میزان تأثیرگذاری اعتبارات و اقدامات، به عدالت کمکی نمی کند و گاه در 
مسیر تشدید نابرابری هاست. مناطقی هستند در برخی استان ها که کلیت استان در شمار برخوردارترین مناطق 
کشور است و میانگین استانی از نظر خدمات آب و برق در شرایط مناسبی است، اما یک یا دو سه منطقه به 
صورت لّکه های نابرخوردار باقی مانده اند )به هر دلیلی( و مسبب نارضایتی و نشانه بی عدالتی هستند. تخصیص 
اعتبارات بر اساس میانگین های استانی برخورداری، این لکه ها را نادیده می گیرد. تخصیص اعتبارات بدون نقشه 
عدالت، توزیع اعتبارات را به البی های قدرت و چانه زنی، و بازتولید نابرابری ناشی از قدرتمندتر بودن نمایندگان 
مناطق برخوردارتر وامی گذارد. سیاست گذار وقتی پا در مسیر تولید نقشه عدالت بگذارد، به نقصان های داده  
و اطالعات  پی  می برد و تالش برای تهیه آن داده ها و اطالعات، مسبب ایجاد رویه ها، اولویت ها، نظام ارزیابی 
و شکل دیگری از فعالیت سازمانی می شود که می تواند تحول در مأموریت سازمانی را به همراه داشته باشد. 
مفهوم نقشه عدالت را برای کارآمدسازی شیوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات دولتی برای توسعه خدمات 
جدی بگیرید. راهی برای مقابله با پوپولیسم و البته ابزاری برای هماهنگی بین بخشی هم هست. مفهوم »زدودن 

خشن ترین صورت های بی عدالتی« بنیان نظری مهمی برای نقشه عدالت فراهم می کند.

منابع خبری از درگذشت اردشیر زاهدی از وزرای خارجه پیشین کشورمان 
خبر داده اند. اردشیر زاهدی داماد سابق پهلوی دوم و وزیر خارجه و سفیر سابق 
ایران در انگلیس و آمریکا، در سن ۹۳ سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس 
درگذشت. فرزند تیمسار فضل ا... زاهدی است؛ کسی که پس از کودتای ۲۸ مرداد 
بر مسند نخست وزیری  ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت محمد مصدق حدود دو سال 
زاهدی در سال ۱۳۰۷  اردشیر  را در دست داشت.  امور مملک  زمام  و  نشست 
دخلی  زمان  آن  در  او  گرچه  بود.  بیست وپنج ساله  کودتا  زمان  در  و  شد  متولد 
در امور مملکت نداشت اما بخاطر داشتن چنان پدری خواه و ناخواه سر از کار 
سیاست درآورد. او اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مواضعی ضدآمریکایی داشت که 
توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. وی همچنین از مخالفان اعمال تحریم بر 
ایران، حمله ایران و تجزیه ایران بود. زاهدی که تحصیالتش را در رشته  مهندسی 

کشاورزی در آمریکا به پایان برده و کمی قبل از کودتا آمده بود که به مملکتش 
از بازگشت به کشور »مثل یک آجودان،  »خدمت« کند، به گفته  خودش پس 
مثل دستیار برای پدر« بود. البته اولین سمت دولتی او معاونت در اداره  »برنامه  
اصل چهار« بود. زاهدی بین سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ به عنوان سفیر ایران در 
اواسط سال ۱۳۵۰ در  تا  اواخر سال ۴۵  از  بود. سپس  به کار  انگلیس مشغول 
کابینه  امیرعباس هویدا به عنوان وزیر امور خارجه  فعالیت کرد و بعد، از واپسین 
روزهای سال ۵۱ تا بهمن ۵۷ سفیر ایران در ایاالت متحده آمریکا بود. اردشیر 
زاهدی در تعامالت ایران و غرب همواره از حقوق »ملت ایران« گفته است. او در 
تمام گفت وگوهای رسانه ای بر این نکته پافشاری کرده و همین موضع موجب 
پیدا  زیادی  بازتاب  داخلی  رسانه های  در  او  اخیر صحبت های  ماه های  در  شده 
کند«. او همواره از اظهار نظر درباره ی دولت و حکومت ایران خودداری کرده و 
وقتی »طرفداری از جمهوری اسالمی« به او نسبت داده می شود، متذکر می شود 
زورگویی در قبال »ایران« را برنمی تابد و برایش مهم نیست که بگویند طرفدار 

کیست. 

 حمایت از ارتش و سردار سلیمانی
موضع گیری زاهدی پس از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی هم سر و صدای 
زیادی به پا کرده بود. او در این باره گفته بود: »من افتخار می کنم به قدرت ارتش 
ببینید چه  و  بودند  بد  ژنرالش  با یک  برای مملکتش.  ایران که سوگند خورده 
کثافت کاری ها کردند بر خالف قوانین بین الملل. آن وقت به سایرین می گویند شما 
را »سرباز وطن پرست شرافتمند«  او که »ژنرال سلیمانی«  تروریست هستید«! 

گفته  فارسی  بی. بی .سی  با  اخیرش  گفت وگوی  در  می داند، 
قرآن  به  کسان،  این  جوان ها،  این  و  افسران  »این  است: 
این   ... مملکت خودشان سوگند خورده اند  به  و  خودشان 
آدم برای مملکتش خدمت کرده، برای مملکتش جنگیده، 

در مقابل اسرائیل ...؛ مملکتش بوده، دفاع کرده و 
برای وجدان خودش رفته تا جایی که نابودی اش 

اینها خون  افتخار می کنم؛  بهش  بوده. من 
خودشان را برای مملکتشان دادند«.

بر اساس گزارش صندوق جهانی طبیعت)WWF(  در سال ۲۰۲۰، تخریب زیستگاه، شکار بی رویه و 
آلودگی مهمترین عوامل انقراض گونه های جانوری بوده اند!در کشور اماظاهراً همه چیز متفاوت است! چند 
روز گذشته به نظر می رسد در یک اقدام حساب شده، ابتدا فیلمی مربوط به دوسال پیش از سایت پسماند 
شهرداری دماوند )گندک(به عنوان »وضعیت نامطلوب فعلی جاده های کشور! به خاطر غذارسانی!« منتشر شد 
که در آن نشان می داد تعدادی سگ به دنبال ماشین حامل غذا در تکاپو هستند؛ رسانه های ریز و درشت نیز 
بدون توجه به ماهیت واقعی فیلم، با شاخ و برگ دادن به موضوع،آن را یک فاجعه و تهدیدی برای حیات وحش 
قلمداد کردند! در حالی انجام گرفته است که چند روز قبل سالجقه رئیس تازه  وارد سازمان محیط زیست کل 
کشور در یک اقدام جنجالی، شخصی را به معاونت محیط طبیعی سازمان منتصب کرد که به شهادت بسیاری 
از فعاالن محیط زیست شرایط و صالحیت نشستن بر کرسی مهمترین معاونت سازمان را ندارد. همین فرد در 
اولین اقدام مدیریتی خویش به ادارات کل استان های کشور اعالم نمود که هرچه سریع تر سرشماری وحوش 
را آغاز و نتایج را جهت صدور پروانه های شکار به سازمان اعالم کنند. در اقدامی دیگر، مدیر کل دفتر حیات 
وحش سازمان با دفاع از شکار و شکارفروشی به منظور کم اهمیت نشان دادن مقولۀ شکار که مورد اختالف 
بسیاری از نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور است، سگ ها را بزرگترین عامل تهدید حیات وحش معرفی و 
برخالف تمامی دستورالعمل های معتبر مدیریت جمعیت حیوانات شهری، غذارسانی را عامل ازدیاد سگ ها 
عنوان نموده و تهدید کرده است که به هیچ عنوان اجازۀ رهاسازی در خارج از مناطق شهری را به شهرداری ها 
نمی دهد. در همین حین خبر رسید که طرحی در مجلس تحت عنوان صیانت از حقوق عامه وصول شده 
و تحت بررسی می باشدکه در آن واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن 
اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل 
)تمساح(، الک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع 
می باشد؛ گذشته از  نکات مثبتی که طرح مذکور در رابطه با حیات وحش درا می باشد اما قرار دادن سگ و 
گربه در کنار حیات وحش بعنوان نجس العین، مضر و خطرناک و ممنوعیت نگهداری از آنها بر خالف تمامی 
قوانین مورد توافق رفاه حیوانات در سراسر دنیا است، هرچند ماهیت طرح وصول شده اشکاالت و ایرادات ریز 

و درشت شرعی و قانونی فراوان نیز دارد. در سال گذشته، طرح ممانعت از حیوان آزاری که به امضای بیش 
از شصت هزارنفر از افراد جامعه رسیده و از طریق فراکسیون محیط زیست مجلس اعالم وصول شده بود؛ 
اما آقایان و البته خانم های وکالی مجلس بی توجه به این درخواست، آن را نادیده گرفته و در عوض، اکنون 
مشغول بررسی طرحی هستند که بدون شک موجب دردسرهای فراوان برای سرپرستان خانگی سگ و گربه 
خواهد شد. درست در همین ایام نیز سازمان محیط زیست از مجلس درخواست نموده تا با حذف ماده ۵ 
آیین نامه اجرائی قانون شکار و صید که فروش مجوز شکار در اراضی ملی را مشروط بر تأیید شورای عالی 
محیط زیست می کند، اجازه داشته باشد تا در مناطقی به جز مناطق چهارگانه تحت حفاظتش نیز پروانۀ 
شکار صادر کند! با این اوصاف، به نظر می رسد جریانی در پشت پرده می خواهد با معطوف کردن نگاه فعاالن 
محیط زیست به موضوع سگ ها و اغراق آمیز نشان دادن خطرات حضور سگ در جامعه و تهدید حیات وحش 
مقاصد دیگری را دنبال کند و این در حالی است که روش های مدیریت حیوانات شهری در دنیا موضوعی حل 
شده وشناخته شده هستند. شیوه هایی که مورد تأیید سازمان های جهانِی علمی و معتبری همچون سازمان 
ائتالف جهانی مدیریت  بهداشت جهانی حیوانات و فائو می باشد؛ تاجایی که این سازمان ها در سال ۲۰۰6 
اخالقی حیوانات شهری) آیکم ( را تشکیل دادند و در آن به طور تخصصی به موضوع مدیریت اخالقی جمعیت 
سگ ها پرداختند. اما موضوع مهمی که در این میان با تقلب و ارایۀ اطالعات غلط حتی برخی از فعاالن حیات 
وحش و محیط زیست را دچار خطا و اشتباه می سازد، طرح این ادعاست که غذا دادن به سگ ها موجب ازدیاد 
نسل آن ها می شود! امری که تمامی دستورالعمل های مورد تأیید سازمان های فوق، صراحتا ان را رد کرده و 
منع دسترسی سگ ها به منابع غذایی را غیر علمی غیر اخالقی و ناکارآمد می داند. این افراد در حالی مدعی 
افزایش جمعیت سگ ها به وسیلۀ غذارسانی هستند که خطرات ناشی از گرسنگی سگ ها شامل حملۀ سگ ها 
به حیات وحش در اثر گرسنگی، نزدیک شده به زیستگاه انسانی، درگیری و حمله به انسان خصوصاً کودکان 
و حتی همزادخواری سگ ها را نادیده می گیرند؛ درحالی که سگ ها به دلیل شامۀ قوی و حس بویایی سه 
بعدی قادرند از فاصلۀ ۱۵کیلومتری غذای خود را یافته و از آن تغذیه کنند. زاد و ولد سگ ها اساساً ارتباطی 
با نوع تغذیه ان ها نداشته و ندارد، بلکه غذارسانی »مسئوالنه« می تواند جغرافیای کلونی سگ ها را مدیریت 
کرده، آن ها را از زیستگاه انسانی و تداخل با حیات وحش دور نگاه داشته و با گسترش آموزش، فرهنگسازی و 
مالکیت مسئوالنه در کنار  اجرای عملیات )CNVR( یعنی زنده گیری واکسیناسیون عقیم سازی و رهاسازی 
در کلونی قبلی طی چند سال به شرط استمرار، جمعیت سگ ها را به تعادل رساند. موضوعی که کشور ایران 
به عنوان عضو سازمان بهداشت جهانی از آن تخلف نموده است و متأسفانه سازمان دامپزشکی و محیط زیست 
بدون توجه به نقش و جایگاه قانونی و مدیریتی خود در موضوع مدیریت جمعیت سگ های پرسه زن در کشور، 
تمامی وظایف را بر دوش شهرداری ها و دهیاری های کشور معطوف نموده و در عین حال نیز برای اجرای 

دستورالعمل ها و روش های کارشناسی مدیریت جمعیت حیوانات شهری کارشکنی می کنند.

زاویــــه

ذره بین

نقشه عدالت

  پس از طی یک دوره بیماری در سوئیس؛ 
اردشیر زاهدی درگذشت 

تخلف از مسیر سازمان بهداشت جهانی حیوانات

فرزاد علیزاده
 فعال حقوق حیوانات 

محمد فاضلی 
استاد دانشگاه

 

غیـــر محرمانـــه
محرومیت مادام العمر یک مدیر فوتبالی

یـک مدیـر باسـابقه فوتبالی از سـوی کمیتـه اخالق بـه طور 
مـادم العمـر از فعالیت هـای ورزشـی )فوتبالی( محروم شـد. 
بر ایـن اسـاس طـی ۱۰ روز آتـی بایـد منتظـر اعالم نـام وی 
و چنـد مدیـر ورزشـی دیگـر نیـز باشـیم زیـرا وی تنهـا فرد 
متخلف نبوده و شـنیده می شـود تعـداد آنهـا بین ۴ تـا ۷ نفر 
اسـت که پـس از اعالم حکم، نـام آنان رسـانه ای خواهد شـد.

تحریم 6 شخص و یک نهاد ایرانی 
ــش  ــام ش ــه ن ــرد ک ــالم ک ــکا اع ــه داری آمری وزارت خزان
شــخص و یــک نهــاد ایرانــی را بــه بهانــه و اتهــام تــالش برای 
ــت  ــال ۲۰۲۰ ریاس ــات س ــرار دادن انتخاب ــر ق ــت تاثی تح
جمهــوری آمریــکا در فهرســت تحریــم هــا قــرار داده اســت. 
وزارت خزانــه داری آمریــکا همچنیــن مدعــی شــد کــه دفتر 
کنتــرل دارایــی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری آمریــکا، 
ایــن شــش شــخص و یــک نهــاد ایرانــی را بر اســاس دســتور 
ــورت  ــاص در ص ــای خ ــم ه ــع تحری ــی ۱۳۸۴۸ وض اجرای
دخالــت خارجــی در انتخابــات آمریــکا در فهرســت تحریــم 

ــرار داده اســت. ــا ق ه
تجمع کشاورزان در زاینده رود

ــی  ــا برپای ــته ب ــای گذش ــه از روزه ــان ک ــاورزان اصفه کش
ــان  ــات خودش ــده رود مطالب ــک زاین ــتر خش ــادر در بس چ
ــزه را  ــت پایی ــت کش ــف وضعی ــن تکلی ــوص تعیی در خص

ــا در دســت داشــتن  ــان ب ــردم اصفه ــد. م ــه می کردن مطالب
شعارنوشــته هایی تنهــا مطالبــه خــود را زاینــده رود عنــوان 
ــکالت  ــع مش ــده رود، رف ــای زاین ــه احی ــبت ب ــد و نس کردن

ــد.  ــد کردن ــت تاکی ــی و فرونشس آلودگ
مرتضوی مقدم صفحه توئیتری ندارد

مشــاور رئیــس و مدیــر روابــط عمومــی دیــوان عالی کشــور 
در اظهاراتــی تاکیــد کــرد: حجت االســالم والمســلمین 
ــی  ــه و فعالیت ــچ صفح ــدم، هی ــوی مق ــد مرتض ــید احم س
ــان  ــب ایش ــه از جان ــی ک ــی مطالب ــدارد و تمام ــر ن در توئیت
ــت.  ــذب اس ــود ک ــر می ش ــی منتش ــبکه اجتماع ــن ش در ای
ــا صفحــه  ــزود: تنه ــی کشــور اف ــوان عال ــس دی مشــاور رئی
ــازی  ــای مج ــور در فض ــی کش ــوان عال ــس دی ــمی رئی رس
  mortazavimoghadam.ir در اینســتاگرام و بــه نشــانی

اســت.
 توهین به خانواده شهدای هسته ای 

بــه گفتــه فرزنــد شــهید فخــری زاده، بنیاد شــهید دیــداری 
بــا خانــواده شــهدای هســته ای ترتیــب داده بــود، امــا ضمن 
لغــو آن جلســه، بــه همســران شــهدای هســته ای »توهین« 
کرده اســت. ایــن دیــدار بــه دنبــال تاخیــر چنــد دقیقــه ای، 
رئیــس حــوزه ریاســت قاضــی زاده هاشــمی جلســه را لغــو 
ــهدای  ــران ش ــه همس ــاب ب ــد خط ــی تن ــا لحن ــپس ب و س
ــن  ــور ای ــر در حض ــت را تاخی ــو نشس ــت لغ ــته ای، عل هس

ــا دانســته اســت.  ــواده ه خان

 چهره خندان حاج قاسم روی ماشین عروس
زوج جــوان و خــوش ذوق کرمانــی خــودرو مراســم عروســی 
خــود را بــا تصویــری متبســم از شــهید حاج قاســم 
ــمگیر و  ــا چش ــاده، ام ــن س ــد. تزئی ــن کردن ــلیمانی تزئی س
مانــدگار خــودرو عــروس و دامــاد کرمانــی شــامل دو تصویر 
از حاج قاســم اســت کــه جلــو و پشــت خــودرو قــرار گرفتــه و 
ایــن دو جملــه هــم کنــار آن بــه چشــم می خــورد: »امنیــت 
ــا علــی گفتیــم و عشــق  ــون شــماییم. ی و شــادی مان را مدی

ــد.« ــاز ش آغ
 انهدام باند ضدامنیتی در هویزه 

ــام  ــام ام ــربازان گمن ــرد: س ــالم ک ــات اع وزارت اطالع
ــا اقدامــات پیچیــده اطالعاتــی و عملیاتی،  زمان )عــج( ب
ــد. در  ــی کردن ــزه متالش ــی را در هوی ــد امنیت ــک بان ی
ــام  ــربازان گمن ــت: س ــده اس ــه آم ــن اطالعی ــه ای ادام
ــی و  ــده اطالعات ــات پیچی ــا اقدام ــج( ب ــان )ع ــام زم ام
ــتند  ــتان توانس ــات خوزس ــی در اداره کل اطالع عملیات
یکــی از باندهــای ضــد امنیتــی ســالح و مهمــات جنگی 
ــی کشــور  ــوب غرب ــای جن ــه مرزه ــگام ورود ب ــه هن را ب
ــان مــاه متالشــی  در شهرســتان هویــزه در تاریــخ ۲6 آب
ــورت  ــی ص ــی و عملیات ــدام اطالعات ــن اق ــد. در ای کنن
ــامل  ــات ش ــی و مهم ــالح جنگ ــه س ــه ۸۰ قبض گرفت
ــات  ــادی مهم ــر زی ــی و مقادی ــالح جنگ ــه س ۸۰ قبض

ــد. ــط ش ــف و ضب ــی( کش جنگ

 بازداشت به خاطر تیراندازی 
فــرد شــروری کــه بــا تیرانــدازی بــه ســمت منــزل 
ــود،  ــده ب ــی ش ــت عموم ــب و وحش ــث رع ــهروندی باع ش
ــتگیر  ــهر دس ــتان ایرانش ــس شهرس ــی پلی ــدام ضربت در اق
شــد. ســرهنگ حســن کیخــا فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــه  ــوران در صحن ــور مأم ــا حض ــت: ب ــان داش ــهر بی ایرانش
ــد  ــودرو پرای ــتگاه خ ــک دس ــینان ی ــد، سرنش ــخص ش مش
ــمت  ــه س ــری ب ــت کم ــالح کل ــا س ــاده و ب ــودرو پی از خ

شــهروندی تیرانــدازی و از محــل متــواری شــده اند. 
لغو اردو به خاطر اعتراض عضو پایداری

ــان در شــارلوای  ــی زن ــم مل ــی تی ظاهــرا اردوی مهــم اروپای
بلژیــک بــه دلیــل عــدم صــدور مجــوز شــورای بــرون مرزی 
ــده  ــراض احمــد راســتینه نماین ــت اعت ــه عل وزارت ورزش ب
ــرار گرفتــه اســت.  ــداری در آســتانه لغــو ق عضــو جبهــه پای
ــم  ــت مری ــا هدای ــران ب ــان ای ــی زن ــم مل ــه تی ــی ک درحال
ــا پشــت  ــار در ازبکســتان و ب ــرای نخســتین ب ایراندوســت ب
ــابقات  ــی مس ــت راه ــی اردن توانس ــم مل ــتن تی ــر گذاش س

ــود.  ــیا ش ــای آس ــام ملته ــی ج نهای
وزیر ارتباطات و تست سرعت اینترنت 

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا گوشـی یکـی از 
حاضرین تسـت سـرعت اینترنـت انجـام داد. در این تسـت، 
سـرعت اینترنـت بیـش از ۱6 مگابیـت بـر ثانیـه و پینگ ۲۸ 

میلی ثانیـه بود. عیسـی زارع پـور گفـت: االن سـرعت دانلود 
حـدود ۸ برابر ایـن مقدار را نشـان می دهـد. وی ادامـه داد: ما 
ادعـا نمی کنیـم کـه این سـرعت ایـده آل اسـت بلکـه باید به 

چنـد ده و حتـی چنـد صـد مگابیت بـر ثانیـه هم برسـیم
میزان ثروت محمد صالح 

ثـروت محمد صـالح، سـتاره مصـری تیـم فوتبـال لیورپول 
انگلیـس در حـال حاضـر ۹۰ میلیـون دالر معـادل 66.۹ 
میلیـون پوند اسـت. صالح ۲۹ سـاله بـا حقوق سـاالنه ۱۰.۴ 
میلیـون پوند کـه بـا پاداش هـای مختلـف بـه ۱۸.۳ میلیون 
پوند می رسـد، به پنجمیـن بازیکـن پردرآمد فوتبـال جهان 
تبدیل شـده اسـت. قـرارداد فعلی صـالح بـا لیورپـول که در 
سـال ۲۰۱۸ امضا شـد و در سـال ۲۰۲۳ بـه پایان می رسـد، 
شامل دسـتمزد سـاالنه ۱۰.۴ میلیون پوند معادل ۲۰۰ هزار 

پونـد در هفته اسـت.
کاماال هریس، رئیس جمهور آمریکا شد

جـو بایـدن روزجمعه بـه وقـت واشـنگتن قـدرت را بـه طور 
موقت بـه معاونش کامـاال هریس واگـذار کرد تا بـرای »عمل 
روتیـن کلونوسـکپی« تحـت بیهوشـی قـرار بگیـرد. بـه این 
ترتیـب کامـاال هریـس، نخسـتین زنـی اسـت کـه در تاریخ 
آمریـکا هر چنـد بـه صـورت موقـت رییـس جمهـور آمریکا 
می شـود. به گفته کاخ سـفید بایدن ایـن عمل پزشـکی را در 
بیمارسـتان نظامـی والتر ریـد در خارج واشـنگتن دی سـی 

انجـام می دهـد.
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