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دولت ومهاجرت نخبگان

برخی منابع آمار مهاجران ایرانی به دیگر کشورها را حدود چهارمیلیون 
نفر اعالم می کنند، می گویند سیصد هزار نفر آنها ظرف سه سال اخیر 
ترک وطن کرده اند که رقمی بسیار بزرگ ونگران کننده است. وقتی 
به مهاجرت در داخل کشور نگاه می کنیم، دالیل مهاجرت از مناطق 
کمتر توسعه یافته کشور به مناطق برخوردار را نبودن شرایط اشتغال، 
تحصیل، بهداشت ودرمان وکمبود امکانات رفاهی در مناطق محروم 
دانسته واین مهاجرت ها را طبیعی می دانند وکسی را سرزنش نمی کنند 
بلکه دولت ها را به خاطر بی توجهی به توسعه متوازن کشوروعدم تامین 
امکانات ضروری درمناطق محروم مورد بازخواست قرار می دهند، اگرچه 
به خاطر این مهاجرت ها روستاها وشهرهای کوچک از جمعیت جوان 
تحصیلکرده خالی شده وشهرهای بزرگ تبدیل به ابرشهر می شوند که 
خود چالش های بزرگی را به همراه دارد. در سال های اخیر مهاجرت های 
داخلی تبدیل به مهاجرت به کشورهای پیشرفته شده است، نگرانی 
اصلی دراین است که نخبگان وتحصیل                                                      کردگان دانشگاهی در صف 
اول مهاجران به دیگر کشورها هستند به طوری که گفته می شود پنجاه 
وشش درصد دارندگان مدال های المپیک که تعدادشان بسیار محدود 
است وهفتادوهشت درصد رتبه های باالی کنکورکه برای تحصیل شان 
میلیون ها تومان هزینه شده است، از کشور خارج شده اند.اینها جوانانی 
هستند که کشور به وجودشان بسیار نیازدارد ولی این متخصصان را 
ما به رایگان برای کشور های دیگر تربیت کرده ایم.ارزش های نخبگان 
وتحصیلکردگان تا بدان حد است که کشورهای پیشرفته برای جذب 
آنان برنامه ریزی می کنند و پیشنهادات بسیار جالبی به آنها می دهند، 
درحقیقت آنها را شکار می کنند .البته تعدادی از این مهاجران به خارج 
از کشور از کسانی هستند که برای کسب دانش وتحصیل در دانشگاه به 
خارج رفته اند وجذب امکانات فراوان وشرایط بهتر زندگی وامکان رشد 
در دیگر کشورها شده اند.مساله مهاجرت نخبگان وتحصیل کردگان 
آنقدراهمیت دارد که نیازمند بررسی آن به عنوان یک مساله وچالش ملی 
است.وقتی در کشور برای تحصیل کردگان امکان اشتغال وجود ندارد به 
طوری که به ناچار تعداد زیادی از آنان به پذیرش مشاغل بسیار سطح 
پایین وبه دور ازتخصص ودانش شان وبا درآمد محدود وادار می شوند 
چه انتظاری برای عدم مهاجرت آنان داریم؟ وقتی رسانه های کشورخبر 
می دهند که افرادی بدون داشتن تخصص کافی وتوان علمی الزم از طریق 
وابستگی فامیلی وخویشاوندی با برخی از مسئوالن به سمت های باالیی 
منصوب شده اند، فالن مقام اداری دیگر مرتکب اختالس شده یا رشوه 
گرفته است، برای راه اندازی هرنوع کسب وکاری صدها شرط گذاشته اند، 
حقوق کارمندان وهزینه های زندگی با نرخ تورم وافزایش قیمت ها هیچ 
نسبتی ندارد همه اینها باعث می شود، امید به آینده ورسیدن به موفقیت 
به حداقل خود کاهش یابد،درچنین شرایطی کافی است پیشنهادی 
برای داشتن کار وشغل از طریق دنیای مجازی توجه فارغ التحصیلی را 
جلب کند تا چرخه ورود به مهاجرت فعال شود .اینکه با ایجاد محدودیت 
وگذاشتن شرایط برای خروج از کشور وحتی تعیین مالیات برای مهاجرت 
که اخیرا در روزنامه دولت منعکس شده بتوان جلوی مهاجرت نخبگان 
وتحصیل کردگان را گرفت جای سوال است .اکنون وظیفه دولت است که 
به مهاجرت نخبگان وتحصیل کردگان وپیآمدهای آن به عنوان موضوعی 
استراتژیک نگاه کند وبا ارائه برنامه پنج، ده وبیست ساله برای توسعه 
متوازن ورشد واقعی کشورگامی اساسی بردارد و امید به آینده ای مناسب 
برای جوانان ترسیم کند وبه شکل قاطعی جلوی سوءاستفاده کنندگان 

از قدرت را بگیرد. شاید پدیده مهاجرت اصالح و حتی برعکس شود.

نبیالهعشقیثانی
فعالاجتماعی

طی دوران همکاری با کمپانی مرسدس بنز وقتی از قائم 
مقام شرکت در خصوص کشورمان در قالب تاسیس شرکت 
تاپ خودرو با مشارکت ایران خودرو و احداث سایت مونتاژ 
E کالس ریسک ها را جویا شدم  پاسخ داد: »اگر این ترس 
را داشتیم، اصال این کار را شروع نمی کردیم! به خاطر اینکه 
تصویری که مرسدس بنز قصد دارد در ایران داشته باشد، 
مسلما بازتاب بزرگی در تمام دنیا خواهد داشت. ما در ویتنام، 
آفریقای جنوبی و هند تجربه های مونتاز مرسدس بنز را 
داریم و...« طبق صحبت های او، پروژه  بنز تقریبا مو به مو در 
کشورهایی مانند آفریقای  جنوبی و هند پیاده شده بود. در 
هند سرمایه گذاری این شرکت برای احداث کارخانه خودروی 
سواری به مساحت ۱۰۰ هکتار در سال ۱۹۹۴ تا کنون سبب 
اشتغال یک هزار نفر و تولید ۹ کالس مرسدس بنز از جمله 
S کالس و مایباخ Sکالس و تولید بیش از ۱۸ هزار دستگاه 
خودرو در سال شده است؛ بعدها متوجه شدم که »دایملر« 
تمایل داشت، در صورت موفقیت طرح خود در ایران، کشورمان 
را به مرکز پایلوت در منطقه برای صادرات بنزهای تولیدی به 
همسایگان ما تبدیل کند! در کنار طرح ناموفق مونتاژ، این 
شرکت توانست پس از دهه ها، سرانجام به صورت مستقیم اقدام 
به واردات CBU در کالس های ،E، C، S، SL SLK  و... کند و به 
رقیبی برای محصوالت »ب ام و« در بازار کشور تبدیل شود. بیش 
از ۱۵سال از آن روزها گذشته و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و... شرایط حال حاضر کشور را به گونه ای متفاوت از 
گذشته رقم زده و کشوری که قرار بود صادر کننده مرسدس بنز 
به کشورهای همجوار باشد، حاال در تالش صادرات موفق پراید 
و... به عراق، سوریه و جمهوری آذربایجان است! به تازگی »طرح 
واردات خودرو« به شرط صادرات خودرو و قطعه، بدون درگیر 
کردن منابع ارزی برای انتقال پول در مجلس تصویب شده 
و در  یک بند مهم آن میزان واردات، از سوی وزارت صمت و 
هیات وزیران تعیین خواهد شد! با بررسی شرایط حاکم بر 
اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو کشور این پرسش مطرح می 
شود که قدرت صادراتی خودروسازان ما به صورت منطقی 
و واقع بینانه چه میزان است؟در حالی تعیین سقف واردات 
خودرو به وزارت صمت سپرده شده که وزیر صمت، خود یکی 
از مخالفان واردات خودرو، حداقل تا یک  سال پیش روست! به 
اضافه اینکه با توجه به وجود محدودیت های گذشته در این 
طرح که شامل واردات خودرو تا سقف قیمتی ۴۰ هزار دالر و با 
پیشرانه ای کمتر از حجم ۲۵۰۰سی سی می شود، اگر یکی از 
ارزان ترین خودروهای وارداتی را »تویوتا کروال ۲۰۲۲« با قیمت 
جهانی حدود ۲۰هزار دالر در نظر بگیریم، حداقل سه  دستگاه 
پراید حدود ۷ هزار دالری باید صادر شود تا در مقابل آن، یک 
دستگاه کروال وارد شود! بازار کشور حدودا به واردات ۶۰ تا 
۷۰ هزار دستگاه خودرو به صورت میانگین در طول سال نیاز 
دارد تا تعادلی نسبی را تجربه کند. برای واردات حداقل ۷۰ هزار 
خودروی ۲۰ هزار دالری، باید ۲۱۰ هزار دستگاه پراید ۷ هزار 
دالری صادر شود تا ارز مورد نیاز واردات این خودروها به کشور 
تامین شود؛ این یعنی به جز نیاز بازار داخلی کشور به خودروی 

داخلی که حدود ۱/۲ تا ۱/۳میلیون

آرزوهای بزرگ صادرات بنز ما

مسیحفرزانه
تحلیلگرصنعتخودرو

مجیدابهری
آسیبشناس

در این شرایط تنها راه حل برای سر و سامان دادن 
به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تنها مذاکره و 
دیپلماسی است، به خصوص آنکه آمریکا اکنون بیش 
از هر زمان دیگری به توافق با ایران نیاز دارد. این نیاز، 
هم در میان سیاسیون و دیپلمات های آمریکایی و حتی 
در میان نظامیان و چهره های امنیتی ایاالت متحده 
هم دیده می شود، کما اینکه لوید آستین، وزیر دفاع 
ایاالت متحده در نشست منامه صراحتاً عنوان کرد ما 
خواهان رسیدن به توافق با ایران هستیم. واشنگتن 
تمایلی برای درگیرشدن با نیروهای نیابتی تهران در 
منطقه را ندارد، چه برسد به آنکه با خود جمهوری 
اسالمی درگیر شود. هدف کانونی و محور تالش های 
دولت بایدن تقابل با نفوذ چین است. این یک سیگنال 
از طرف آستین، هم به کشورهای عربی و هم به اسرائیل 
بود تا تکلیف خود را در خصوص نوع نگاه دولت بایدن 
نسبت به ایران بدانند. حتی معتقدم آمریکا در این 
شرایط حاضر به دادن امتیازات جدید به ایران هست. 
پیرو این نکته بر خالف برخی از کارشناسان و تحلیلگران 
در داخل کشور که معتقدند دولت رئیسی به دنبال 
تأخیر و کارشکنی در مذاکرات است اتفاقاً بر این باورم 
دولت رئیسی هم بیش از هر زمان دیگری اکنون به 
مذاکره و رسیدن به توافق با آمریکا نیاز دارد، اما نکته 
اینجاست که تفاوت دولت رئیسی با دولت روحانی در 

بیان صریح تر سه پیش شرط اساسی خود در رسیدن 
به توافق است. یعنی تضمین برای عدم خروج آمریکا از 
برجام، لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی آنها اکنون 
پیش شرط های جدی دولت رئیسی برای موفقیت در 
مذاکرات است. پس می بینید، هم طرف ایرانی و هم 
طرف آمریکایی یعنی دولت رئیسی و دولت بایدن به 
دنبال معامله هستند. چون از یک طرف دولت رئیسی 
با انواع مشکالت اقتصادی و معیشتی واقعاً به موفقیت 
در این مذاکرات و رفع تحریم ها نیاز دارد و از طرف دیگر 
دولت بایدن هم برای تمرکز بیشتر در خصوص مقابله 
با چین به تضمین در خصوص مدیریت توان هسته ای 
ایران نیاز دارد که فقط در گرو احیای برجام و موفقیت 
مذاکرات وین است. این مسائل سبب می شود که آینده 
مذاکرات روشن باشد تا جایی که احتمال شکست 
مذاکرات را تقریباً صفر می دانم. حل مشکالت آبی به 
پول و بودجه کافی نیاز دارد. این بودجه و پول از کجا 
می آید از فروش آزادانه نفت و صادرات دیگر تولیدات 
داخلی کشور به واسطه احیای برجام، لغو تحریم ها و 
نیز بازگشت منابع درآمدی در سایه روابط آزاد بانکی و 
مالی. بنابراین مذاکرات ما با۱+۴و آمریکا در وین باید به 
احیای برجام و لغو تحریم ها منجر شود و از طرف دیگر 
باید اختالفات مان را با FATF حل کنیم تا دوباره دست 
دولت برای حل مشکالت کشور به خصوص در حوزه آبی 
باز شود. برای مثال کشوری مانند عربستان با درآمدهای 
سرشار نفتی خود توانسته است نیروگاه های بزرگ آب 
شیرین کن ایجاد کند و آب اقیانوس و دریا را به راحتی 

در اختیار بگیرد. 

آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده 
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آرمان ملی : حمید رســایی محکوم شد! 
تیتر خبر همین اندازه کوتاه و چهار کلمه 
اســت اما تمام ماجرا این نیســت. وکیل 
علی اکبر ناطق نوری از به نتیجه رســیدن 
شکایت موکلش از حمید رسایی به دلیل 
ایراد اتهاماتی در خالل رسیدگی به پرونده 
اکبر طبری خبر داد و گفت: حمید رسایی 

به »نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان ...

آرمان ملی : محمدرضا عارف، عبدالناصر 
همتی، عباس مصلی نژاد، پیروز حناچی، 
محمدجواد ظریف و مهندس بیژن نامدار 
زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیأت 
امنای دانشگاه تهران بودند در دور هشتم از 
این هیات حذف شدند تا قالیباف و زاکانی 

در آن عضو شوند. این تغییر اگر چه بر ...

آرمــان ملــی: در هفته ای که پشــت 
سرگذاشتیم شاهد ســفر رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس سازمان بین المللی انرژی 
اتمی به تهران بودیــم، هرچند در تهران 
اعالم شــد ایران و آژانس به توافق اصولی 
برای حل مشکالت فنی با آژانس رسیده اند 
اما گروسی در بازگشت به وین اعالم کرد ...

 حشمت ا... فالحت پیشه 
در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

 مذاکرات  8 آذر 
 در فضای 
جنگ   سرد

 زاکانی شخصیت علمی و قالیباف 
عضو هیات علمی است!

توجیه وزیر علوم 
برای حذف ظریف 

وحناچی...

 حمید رسایی 
با شکایت شیخ نور محکوم شد

ناکامی یک دلواپس  
دراتهام زنی

آلبرت بغزیان در گفت وگو با»آرمان ملی«:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

در این شرایط تنها راه حل برای سر و سامان دادن 
به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تنها مذاکره و 
دیپلماسی است، به خصوص آنکه آمریکا اکنون بیش از 
هر زمان دیگری به توافق با ایران نیاز دارد. این نیاز، هم در 
میان سیاسیون و دیپلمات های آمریکایی و حتی در میان 
نظامیان و چهره های امنیتی ایاالت متحده هم دیده می 

شود، کما اینکه لوید آستین، ...

آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده 

نبیالهعشقیثانی
فعالاجتماعی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ آبان 
ماه در نامه ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است 
حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. 
بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و 

احکام ریالی کارکنان ...

برخی منابع آمار مهاجران ایرانی به دیگر کشورها را حدود 
چهارمیلیون نفر اعالم می کنند، می گویند سیصد هزار نفر آنها 
ظرف سه سال اخیر ترک وطن کرده اند که رقمی بسیار بزرگ 
ونگران کننده است. وقتی به مهاجرت در داخل کشور نگاه 
می کنیم، دالیل مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته کشور 

به مناطق برخوردار را نبودن ...

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!
حسینمعافی

پژوهشگروفعالرسانهای

همین صفحه

همین صفحه

دولت ومهاجرت نخبگان

عبدالرضافرجیراد
سفیرسابقایراندرمجارستان

روایت »آرمان ملي« از حوادث اصفهان و اشتباهات مكرر؛

راه حقـابه از تنـش نمي گذرد...
   در 48 ساعت، چادر تحصن کنندگان سوخت، مسیر آب یزد تخریب شد و پلیس با گاز اشک آور معترضان آب را متفرق کرد

 بپذیرید آینده اقتصاد به 
 »روند مذاكرات« 
بستگي دارد
تحریمهااثرگذاربوده؛
مگراالنوضعمردم
نسبتبهسهماهقبل
بدترنشده؟

صیانت در برابر »الک پشت« یا نجومی بگیران؟! 

از آنجاکه نمایندگان مجلس از بین اقشار مختلف جامعه 
عرصه  به  قدم  مردم  همین  ازجانب  و  می شوند  انتخاب 
قانون گذاری می نهند؛ چشم میلیون ها نفر به مجلس دوخته 
می شود تا با تصویب قوانین الزم، باری از دوش مردم مخصوصا 
اکثریت جامعه بردارند. رانت خواری های دور از منطق اخالقی 
و دینی، حقوق های نجومی، ویژه خواری، قبیله ساالری، 
بی تفاوتی درقبال فقر و گرسنگی بخش قابل توجهی از جامعه، 
بیکاری مخصوصا در بین افراد تحصیل کرده، تبعیض های ناروا 
و... گوشه ای از دردهای مردم هستند که اغلب نمایندگان به آنها 
آگاهند و باید در مقابل این مشکالت از مردم صیانت کنند. در 
این دوره از مجلس نیز به لحاظ خط فکر اکثریت و جهت گیری 
نمایندگان، مردم امید فراوان به تصویب قوانین گشایشگر از 
سوی نمایندگان انقالبی داشته و دارند! اما ظاهرا در چند طرح 
از سوی نمایندگان، حرکت هایی در راستای خواست های مردم 
تحقق نپذیرفته است. در اخرین طرح مجلس، موضوع صیانت از 
حقوق مردم در قبال حیواناتی بسیار خطرناکی مثل سگ و گربه 
والک پشت و... در دستور کار قرار گرفته است!. آن هم در شرایط 
حاضر که گرانی افسار گسیخته و روزانه، فشار مضاعفی بر دوش 
اقشار کم درآمد وارد می کند و طرح این گونه مطالب از سوی 
برخی از نمایندگان محترم و بزرگنمایی این طرح ها ازسوی 

شبکه های مجازی التهاب و اضطراب را...

»آرمان ملی« از حذف 50 ردیف 
بودجه 1401 گزارش می کند:

 »حذف ردیف« 
 از بودجه بیمار

 براي جبران کسري
حذف ردیف هم پیمانه بودجه 

را پر نمی کند؟!

برنامه آینده رئیس پیشین مجلس چیست؟
 پاسخ 30 صفحه ای الریجانی 

به شورای نگهبان

آرمان ملی: کسری بودجه معضلی جدی 
برای اقتصاد ایران است و بسیاری از مصائبی 
که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده 
از همین کسری نشــأت گرفته است. بر 

همین اساس هم سازمان برنامه و ...

صفحه2

صفحه ۴

صفحه۴

در پی نامه وزیر اقتصاد برای افزایش 
پرداختی به کارکنان وزارتخانه:

افزایش حقوق؛    اول 
از وزارت اقتصاد؟

   »خاندوزی« دومینوی افزایش  
حقوق را پایه گذاری می کند! 

ادامه  صفحه9

فریدون مجلسی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
بهزاد خداویسی: 

 فصل جدید هیچ نشانه ای از 
صفحه5»روزگار جوانی« ندارد

محمد ترکاشوند
 برنامه ریزی طوالنی  

صفحه11برای »والیبال«

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : صادق زیباکالم

 وضعیت 
مشابه 

احمد میدری
 کرونا و تعادل 
فقر آموزشی

هدایت ا... آقایی
 مردم از دولت و مجلس 

انتظار بیشتری دارند
رضا نصری

  رفتار واقع گرایانه 
تیم مذاکره کننده 

صفحه 2

صفحه7

صفحه2

صفحه9

ادامه  صفحه7

ادامه  صفحه12

ادامه  صفحه6

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ 
آبان ماه در نامه ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست 
کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات 
وابسته افزایش یابد. بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به 
پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه های 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد 
افزایش برخی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن 
وزارت خانه را مطرح نموده است. یشنهادهای وزیر 
اقتصاد در دو بخش افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند 
)۱۰( ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف 
تعیین شده (۵۰درصد( و تسری برقراری فوق العاده 
خاص می باشد. این درخواست در شرایطی است دولت 
با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای 
تأمین هزینه های خود با مشکالت زیادی مواجه است. 
علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم 
با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، 

با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل 
خواهد گرفت که اصاًل منطقی نخواهد بود.اگر این امر 
اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه ها نیز 
کشیده خواهد شد و نمی توان تبعات آن را کنترل کرد.

لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این 
موضوع ورود خواهد کرد. جعفر قادری عضو کمیسیون 
اقتصادی در این باره گفت: با این درخواست یک رقابت 
میان دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق پیش 
می آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید 
دستگاه ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه 
بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست ها برود.اصاًل چنین 
چیزی نباید توسط وزارتخانه ها دنبال شود. چرا که 
شرایط کشور به گونه ای نیست که پاسخگوی مطالبات 
گروهی باشیم. نباید اصاًل این مطالب مطرح شود و دولت 
باید سریع تر این عدم توازن ها دردستگاه های مختلف 
بررسی کند. به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به 
این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد 
گفت: اعمال افزایش ۵۰درصدی فوق العاده حقوق اکثر 
دستگاه-های اجرایی در سال های قبل اجرا شده و وزارت 
اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود دستگاه هایی 
هستند که تاکنون به طور کامل حقوق مشمول کارکنان 

خود را به شکل کامل اجرا نکرده ا ند.

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!

حسینمعافی
پژوهشگروفعالرسانهای

صفحات6  و 7

 نه رويه را تغيير می دهيد؛ 

نه FATF را می پذيريد
     در سیاست خارجي با حق خواهي که نمي شود منافع ملي را تضمین کرد؛   

    حتما این رویه، بي نتیجه خواهد بود  

        نپذیرفتن FATF یعني خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم؛ 
       به همین سادگي متاسفانه



سال پنجم2    سیاسـت  
شماره 1167 a r m a n m e l i . i r

شنبه 
1400 .09 .06
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مجلسی ها باید 
تصمیمات بزرگ بگیرند

آمادگی ایران برای گسترش 
روابط با مالزی

یک فعال سیاسی درباره عملکرد 
مجلس و دولت و اینکه برنامه ای برای 
اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  حل 
ندارند اظهار داشت: از ابتدا هم مشخص 
بود نباید امیدی نسبت به این که این 
مجلس راه حلی  برای مسائل کشور 
مصطفی  سید  باشیم.  داشته  دارد، 
هاشمی طبا گفت: نمایندگان مجلس 
آن بضاعت علمی و سیاسی را ندارند که 
درباره مسائل معیشتی تصمیم گیری 
کنند، آنان درباره سگ گردانی و ماهواره 
صحبت می کنند، برای این که نمی توانند 
به مسائل اقتصادی کشور ورود داشته 
باشند.  وی ادامه داد: مجلسی ها برای 
این که به مسائل اقتصادی ورود کنند، 
باید توان علمی و قدرت ریسک پذیری را 
داشته باشند که این مهم در آنان وجود 
ندارد و اگر بخواهند به این مسائل ورود 
کنند، باید تصمیمات بزرگ بگیرند که 
این گونه نیستند. هاشمی طبا با اشاره 
به اقدامات دولت نیز عنوان کرد: برای 
این که یک کشور را اداره کنیم باید 
ببینیم چه موضوعاتی مملکت را تهدید 
می کند و آنها را در اولویت مدیریت 
خودمان قرار دهیم، چراکه اگر این کار را 
انجام ندهیم و اولویت ها را رعایت نکنیم، 

زمین گیر خواهیم شد. 

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت 
و گوی تلفنی با سیف الدین عبدا... وزیر 
امورخارجه مالزی در خصوص وضعیت 
روابط دوجانبه، تحوالت منطقه ای و 
بین المللی و جهان اسالم گفت وگو و تبادل 
نظر کرد. حسین امیرعبداللهیان با تبیین 
سیاست خارجی دولت جدید ایران، بر 
اولویت کشورهای آسیایی در این سیاست 
تاکید و از آمادگی کشورمان برای گسترش 
روابط با مالزی در همه حوزه ها از جمله 
گردشگری، کشاورزی، فناوری، انرژی، 
علمی و دانشگاهی و همچنین آمادگی 
نهایی کردن موافقتنامه تجارت ترجیحی 
) PTA ( میان دو کشور خبر داد و ابراز 
امیدواری نمود تا کمیسیون مشترک 
اقتصادی در آینده نزدیک تشکیل شود. 
وزیر امورخارجه کشورمان همچنین امضا 
و اجرای قراردادهای استرداد مجرمین و 
معاضدت قضائی میان دو کشور را مهم 
خواند و بر اهمیت تبادل زندانیان دو کشور 
تاکید کرد. امیرعبداللهیان از حمایت دولت 
مالزی از مردم مظلوم فلسطین تشکر کرد. 
وزیر امور خارجه مالزی نیز  با ابالغ سالم 
های گرم مقامات عالی کشورش به رئیس 
جمهور اسالمی ایران ، ظرفیت های موجود 
برای پیشرفت و توسعه بیش از پیش روابط 

را در همه زمینه ها مهیا دانست. 

 توصیه ها به اروپا
 در آستانه مذاکرات وین

امام جمعه موقت تهران با اشاره به آغاز 
مذاکرات ۱+۴ با نمایندگان ایران اظهار 
داشت:  با توجه به آغاز مذاکرات ۱+۴ با 
جمهوری اسالمی ایران به کشورهای 
اروپایی به طورخاص چند توصیه دارم. 
حاکمان و مدیران این کشورها توجه 
داشته باشند امروز به دلیل استراتژی 
خشونت که رهبری سیاسی آمریکا را 
تحت الشعاع قرار داده و نمونه های روشن 
آن را در منطقه  می بینیم و شکست این 
استراتژی در منطقه و دنیای امروز و 
حجم  فوق العاده تناقض ها در سیاست 
گذاری برنامه های راهبردی آمریکا و 
ناتوانی پنتاگون و دستگاه نظامی آمریکا در 
سرکوب مسلمانان و حرکت های  مردمی، 
شاهد کاهش قدرت نرم و غیر ملموس 
سید  حجت االسالم   هستیم.  آمریکا 
محمد حسن ابوترابی فرد گفت:  سران 
کشورهای اروپایی امروز با چنین آمریکایی 
رویارو هستید. آمریکایی که شکست 
سیاست های او در منطقه جنوب غربی 
آسیا فرا روی جامعه جهانی قرار دارد. وی 
خطاب به حاکمان اروپایی بیان کرد: منافع 
ملت های خود را قربانی منافع نامشروع 
حاکمان آمریکایی و رژیم صهیونیستی 
نکیند. منافع ملت های اروپایی را با رژیمی 

که تار و پود آن فرو ریخته گره نزنید.

سـرمقــاله

وضعیت پرونده هسته ای ایران به نقطه حساسی 
رسیده است.کمتر از ۷۲ساعت دیگر به مذاکراتی مانده 
که نه فقط ایران و آمریکا بلکه روسیه و چین هم مشتاقانه 
منتظر شروع مذاکرات هستند. واقعیت امر این است که 
به رغم تفاوت های آشکاری که بین ایران و آمریکا درباره 
مذاکرات وجود دارد یک شباهت بنیادی بین تهران و 
واشنگتن وجود دارد و آن شباهت این است که در آمریکا 
جریانات سیاسی هستند که نمی خواهند توافقی صورت 
بگیرد و دولت بایدن را زیر فشار زیادی گرفته اند که مبادا 
توافقی با ایران صورت بگیرد. مشابه این وضعیت در ایران 
هم هست، در ایران هم جریانات اعم سیاسی وغیره چندان 
تمایلی به مذاکرات ندارند و می خواهند تنش بین ایران و 
آمریکا همچنان ادامه پیدا کند. تندروهای ایران اعتقادی 
دارند مبنی بر این که ایران در هرگونه تخاصم نظامی 
دست باال را خواهد داشت و به عبارت دیگر مقصودشان این 
است که اینگونه نیست که آمریکایی ها در جریان برخورد 
نظامی دست باال راداشته باشند. جمهوری اسالمی ناتوان 
نیست در افغانستان در منتهی الیه شرق  ایران تا لبنان در 
منتهی الیه غرب ایران، ایرانی ها دارای نیروهایی هستند 
که از آنها به عنوان نیابتی یا همراه و همپیمان نام برده می 
شود. جریانات خاص معتقد هستند که در یک وضعیت 
برخورد نظامی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتد نیابتی های 
ایران در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان بیکار نخواهند 
نشست. از سوی دیگر تندروهای ایران معتقد هستند 
که عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر 
که کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند 
بسیار آسیب پذیر هستند و موشک های ایران می تواند 
خسارت های عمده ای به متحدان آمریکا در منطقه 
وارد سازد. این البته یک روی سکه است و روی دیگر 
سکه آن است که درست است که ما می توانیم با شلیک 
موشک های حزب ا... در سوریه، یا به کمک حشد الشعبی 
در عراق، در میان متحدان خودمان در طالبان لطماتی و 
ضرباتی را به اسرائیلی ها، آمریکایی ها و متحدانشان وارد 
سازیم  اما واقعیت تلخ آن است که آنگاه نوبت به آمریکا و 
اسرائیل خواهد رسید. صد البته آمریکایی ها به هیچ وجه 
سودای تغییر در ایران را ندارند اما ضرباتی بر ساختارهای 
صنعتی و ارتباطاتی می توانند وارد سازند به گونه ای است 
که می تواند ایران را سال ها درحقیقت به عقب رانده و 
همین پیش رفت مختصری را هم که صورت می گیرد را 

در حقیقت نیست و نابود سازد.

وضعیت مشابه 

توئیت باقری از رایزنی ها در کویت
»علی باقری« معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران 
که باد از سفر به امارات عربی متحده روز پنجشنبه در 
کویت حضور داشت در توئیتی نوشت: در کویت در 
دیدار دوستانه با دکتر »احمد ناصر المحمد الصباح« 
وزیر خارجه و وزیر مشاور در امور هیأت وزیران و با 
حضور »مجدی الظفیری« قائم مقام وزیر خارجه 
و »ولید علی الخبیزی« معاون کشورهای آسیایی 
وزارت خارجه، توافق کردیم افق های جدید در روابط 

دو کشور را با اراده و تالش مشترک پدیدار سازیم.

۳۰ درصد از مردم قم واکسن نزده اند!
نرخ  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
واکسیناسیون کرونا در این استان را ۱۵ درصد 
پایین تر از میانگین کشوری دانست و گفت: قم 
جزو مناطقی است که از استعداد بیشتری برای 
ورود به موج ششم کرونا برخوردار می باشد. محمد 
رضا قدیر افزود: استقبال از واکسیناسیون در قم 
خوب نیست، ۳۰ درصد از مردم استان، نخستین 
ُدز واکسن کرونا را دریافت نکردند، که آمار بسیار 
باالیی است.۲۰ درصد از جمعیت واکسن نزده در 

قم، افرادی هستند که دچار تردید هستند.

برخی از مدیران ارز دیجیتال 
رشوه می گیرند

رسول قهرمانی نماینده دادستانی تهران گفت: 
برخی از مدیران ارز دیجیتال رشوه می گیرند که 
مدیریت هوشمند توانایی ردیابی و کنترل آن را 
ندارد و پاسخگو نیست که حضور مطالبه گران در این 
بین می تواند در مبارزه با فساد نقش موثر و پر رنگی 
داشته باشد. اگر مدیریت کشور هوشمند سازی شود 
در بدبینانه ترین حالت می توانیم ۶۰ درصد از فساد 
را جمع کنیم و ۴۰ درصد باقی مانده آن بر عهده ی 

مطالبه گران است که افشاگری و سوت زنی کنند.
 

خبر نه چندان خوب برای معلمان 
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت: دولت در 
تالش است تا الیحه رتبه بندی معلمان را بازپس 
گرفته و اصالحاتی را در آن انجام دهد. مجلس با 
بازگشت این الیحه به دولت مخالفت کرده و در 
تالش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای 
اجرای این الیحه در نیمه دوم سال ۲۵ هزار میلیارد 
تومان منابع اختصاص پیدا کند. اکثر نمایندگان 
مجلس با تصویب و اجرای الیحه رتبه بندی معلمان 
موافق هستند ولی تأمین اعتبار آن با مشکالتی 
روبه رو شده به طوری که سازمان برنامه و بودجه به 
صراحت اعالم کرده که در تأمین منابع مشکالت و 

برخی تنگناهای مالی وجود دارد.

قطعی اینترنت در برخی مناطق اصفهان
گزارش شهروندان اصفهانی و شاهدان عینی 
حکایت از قطعی اینترنت همراه در بخش های 
مرکزی شهر اصفهان دارد. اینترنت اپراتور همراه 
اول در محدوده خیابان شهدا و خیابان بزرگمهر و 
خیابان های اطراف پل خواجو قطع است. اپراتور 
همراه ایرانسل نیز به گفته شاهدان عینی در این 
مناطق قطع است و کاربران امکان استفاده از آن را 
ندارند. اپراتور رایتل هم وضعیتی مشابه ۲ اپراتور 
همراه دیگر دارد. اینترنت ثابت یا خانگی اما با 
قطعی گسترده چون اینترنت همراه مواجه نیست 

ولی وضعیت آن منطقه به منطقه متفاوت است.

وضعیت سالمتی بایدن بیان شود
حمید رضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی گفت: اگر قرار باشد منافع 
کشورمان تامین شود، باید شروطی که ایران 
برای ادامه مذاکره تعیین کرده محقق شود. 
وضعیت جسمی بایدن مساعد نیست طبیعتا 
ایران حق دارد نگران تصمیم رییس جمهوری 
بعدی آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران باشد 
چون ممکن است نفر بعدی زیر تعهد بزند. نکته 
دیگر اینکه مذاکرات باید فقط حول چگونگی رفع 
همه تحریم ها باشد و هیچ موضوع دیگری هم 
وارد دستور کار نشود. امکان راستی آزمایی رفع 

تحریم ها هم برای ایران وجود داشته باشد.

مطالبه گری مردم ترس ندارد
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: امیدوارم 
مدیران اجرایی استان بتوانند با تلفیق اخالق حرفه ای، 
قانون مداری و خردورزی به سمت مردم بروند، آن ها 
را باور داشته باشند، خود را مسئول بدانند و مردم را 
نسبت به حقوقشان آگاه کنند. رضا خشنودی گفت: 
امروز عصر روشنگری است و در بیانیه گام دوم انقالب 
مقام معظم رهبری به تمدن سازی به درستی اشاره 
شده است و در همین راستا دستگاه ها باید بتوانند 
مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند و از مطالبه گری 
ترسی نداشته باشند؛ چراکه اصول قانون اساسی بند 

به بند قابلیت ظرفیت سازی دارد.

مجازات جایگزین حبس
رئیس سازمان زندان ها در نشست مدیران کل 
زندان های کشور گفت: امروز برای فرآیند مجازات 
جایگزین حبس، قضات هم پای کار آمده اند بنابراین 
نیاز است که برای اجرای هرچه بهتر و تسریع این 
ظرفیت قانونی، کارگروهی در سازمان تشکیل دهیم.  
غالمعلی محمدی  اظهار کرد: افق و آینده سازمان 
زندان ها را روشن می دانم؛ هرچند قرار نیست همه 
مشکالت زندان ها یکباره حل شود اما قطعا روزهای 
خوبی را رقم خواهیم زد. وی همچنین عنوان کرد: 
جای یک دسته از مددجویان به واقع در زندان نیست؛ 
در این راستا خود ما در دورانی برای مجازات جایگزین 
حبس پیش قدم شدیم و خوشبختانه برای استفاده از 

این امکان، با خأل قانونی نیز مواجه نیستیم.

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت 
صنعت فضایی در جهان در تولید قدرت با مؤلفه های 
اقتصادی، تجاری، امنیتی و تأمین نیازهای بشر به 
پیشرفت با تأثیرات کاربردی و ملموس در زندگی 
امروز و آینده،  اظهار کرد: صنعت فضایی دیروز تنها 
مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از 
پیشران های اقتصادی مطرح است و در آینده نزدیک 
به عنوان بخشی از زیرساخت حکمرانی در حوزه های 
مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی خواهد بود. 
وی همچنین با تأکید بر اینکه باید از شهروندان 
تهرانی در مقابل خطرات ناشی از گسل ها و ناایمن 
بودن برخی ساختمان ها صیانت شود، گفت: وجود 
ساختمان های ناایمن همچون پالسکو در تهران 
یکی از نگرانی های دولت است. اهم اظهارات سید 

ابراهیم رئیسی از این قرار است: 
 اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه 
شورای عالی فضایی تشکیل می شود، نشان دهنده 
عزم این دولت برای توسعه صنعت فضایی است. 
با مجاهدت جوانان متخصص و باورمند کشور 
تالش های خوبی در صنعت فضایی شده است اما 
به رغم این تالش ها در این حوزه با جایگاه واقعی 
فاصله داریم. امروز شرکت های دانش بنیان، صنعت، 
تجارت، کشاورزی و گردشگری عبور از مشکالت 
اقلیمی از جمله کم آبی و ده ها حوزه دیگر می توانند 
از خدمات فضایی برای توسعه و رشد خود استفاده 
کنند.  همه بخش های فعال در این صنعت باید با 
هم پوشانی و هم گرایی و استفاده از تجربیات یکدیگر 
و پرهیز از کارهای موازی دست به دست هم بدهند و 

خواسته مقام معظم رهبری را برای رسیدن به مدار 
۳۶ هزار کیلومتری محقق سازند.

  البته دستیابی به این هدف یک مسیر حداقل 
۱۰  ساله است، اما مطمئن هستیم که به فضل 
خداوند با روحیه جهادی متخصصین کشور و با 
حمایتی که دولت سیزدهم خواهد کرد این مسیر 
کوتاه و کوتاه تر خواهد شد. با وجود تهدیدها و 
تحریم ها و فشارهای هدفمند دشمنان در صنایع 
پیشرفت های  و  دستاوردها  نظامی،  و  فضایی 
بسیار بزرگی در این بخش ها داشته ایم. استفاده از 
تجربه های دانشمندان و نیروهای کارآمد در این 
بخش، می تواند در دیگر بخش ها از جمله صنعت 
خودروسازی مشکالت را برطرف کند و آثار کیفی آن 
در دیگر صنایع از جمله ارتباطات، مخابرات و لوازم 

خانگی و زندگی روزمره مردم دیده شود.
  اگر اراده کنیم حتما می توانیم در همه این 
حوزه ها هم به فناوری های پیشرفته با مزیت 
اقتصادی دست پیدا کنیم. ما باید به سرعت و با 
برنامه ریزی دقیق و منسجم، به فناوری تثبیت شده 
برای مدارهای )LEO( برسیم و در گام بعد باید با 
برنامه ریزی دقیق و کار مجاهدانه، به سرعت به 
سمت مدار ۳۶ هزار کیلومتری ) GEO( حرکت 
کنیم.  اگر در صنعت فضایی و فضای مجازی حضور 
نداشته باشیم مجبور خواهیم شد در اتوبان ساخته 
شده توسط دیگران حرکت کنیم. صنعت فضایی 
یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور 
ایجاد می کند. وقتی ماهواره ای پرتاب می شود مردم 
و جوانان احساس قدرت و غرور می کنند. با هم فکری 

و هم گرایی و پشتکار نیروهای فعال در عرصه فضا و 
حمایت های دولت، امید را در جامعه تقویت کنیم.

  سالمت فردی و اجتماعی در گرو شهر و جامعه 
سالم است و نقش شهر سالم در رشد افراد، خانواده، 
ارتباطات سالم و حتی اقتصاد، مهم است. باید کاری 
کرد که تبعیض و ناعدالتی از جامعه بیرون رود و با 
تحقق عدالت اجتماعی شرایط برای نشاط اجتماعی 
مهیا شود. جامعه نیازمند آرامش و نشاط اجتماعی 
است،  در شهری همانند تهران که شاهد الیه های 
ظاهری و پنهان زندگی مردم هستیم، باید ظاهر 
و باطن شهر براساس سبک زندگی سالم باشد تا 
شهروندان نشاط اجتماعی داشته باشند. ما در 
معماری ایرانی - اسالمی اصول و مبانی بسیار خوبی 
داریم، اما متأسفانه سال هاست کمتر از این معماری 

استفاده می شود. 
  هوشمندسازی و استفاده بهینه از خدمات 
الکترونیک می تواند در رفع مشکالت مردم به 
ویژه ترافیک کمک کند. باید از شهروندان تهرانی 
در مقابل خطرات ناشی از گسل ها و ناایمن بودن 
برخی ساختمان ها صیانت شود، باید از طریق نظام 
مهندسی، نظارت بر ساخت و سازهای شهر تهران 
با دقت بیشتری صورت گیرد. باید نظام  مهندسی 
و شهرداری  به وظایف قانونی خود در مورد ساخت 
و سازها عمل نماید. وجود ساختمان های ناایمن 
همچون پالسکو در تهران یکی از نگرانی های دولت 
است و دولت آمادگی دارد برای رفع مشکالت مردم 
تهران، با شهرداری تهران به صورت حداکثری 

همکاری کند.

صادق زیباکالم
استاد دانشگاه

یـــادداشت

عملکرد  دولت و مجلس نشان می دهد که آنچه از روی 
کارآمدن این دو نهاد  تصور می شد که اگر روی کار آیند 
تغییرات شگرفی در حوزه های مختلف صورت خواهد 
گرفت، فعال  در حد انتظار در عمل چیزی مشاهده نشده 
است. یعنی این تصور می شد که اگر اعتدال گرا یان و 
اصالح طلبان در صحنه حضور نداشته باشند و دولت 
روحانی نباشد اکثر مشکالت به طور ریشه ای حل و 
فصل خواهد شد. اما گذشت زمان مشخص کرد که این 
مساله چندان درست نبود و صرفا بر مبنای یک تصور 
این موضوع را به این شکل مطرح کردند. لذا آن طور که 
دیده شده به صورت زود هنگام  هم مردم و هم کنش گران 
سیاسی متوجه شدند این مجموعه هایی که مجلس و 
دستگاه اجرایی دو قوه را شکل داده اند در مورد قول های 
خود فکر و  تحلیل کنند و حتی دالیل آن را بگویند. 
مشخص است جز اینکه به تک مضراب ها می زنند که 
ریشه  مشکالت در دولت روحانی بوده حرفی برای گفتن 
ندارند و نمایندگان دالیلی برای این که توفیقی در سطح 
مطلوب حاصل نکردند، نمی توانند بشمارند. از این جهت 
است که کنشگران سیاسی هم به این نتیجه رسیده اند 
که این مجموعه حتی کم توان تر  از آن است که بخواهد 
به لحاظ سیاسی مورد انتقاد قرار گیرد. چرا که عملکرد 
این مجموعه  ها کامال پیش چشم مردم عیان است که 
دستگاه اجرایی و تقنینی برااساس وعده های اساسی خود 
توفیق باالیی نداشته اند و این نیازی به گفتن ندارد. امروز 
شرایط به نحوی است که در حوزه های مختلف به نقطه 
دشوار رسیده ایم. در ناهنجاری های اجتماعی ، وضعیت 
معیشت مردم، وضعیت آب، آلودگی و ... شرایط چندان 
مطلوبی نداریم و به نظر می رسد که وقت برای تسویه 
حساب زیاد است و در آینده کسانی که این دولت و مجلس 
را شکل دادند، انسان های توانا را کنار گذاشتند و صالحیت 
آنها را رد کردند باید پاسخگو باشند. البته در شرایط فعلی 
وضعیت اضطراری است و اگر واقعا کسی راهکاری در نظر 
دارد باید برای تغییر در وضعیت موجود این راهکارها را 
ارائه کرد. هر چند که در مجموعه امروز ثمره یک سری 
جهت گیری نارسا را می بینیم که متاسفانه دودش به چشم 
مردم رفته و مردم متحمل هزینه های زیاد می شوند. نوع 
برداشت مردم نیز به همان تصورات اولیه برمی گردد. این 
دولت و مجلسی که تشکیل شده فکر می کردند که اگر با 
یک شعار واحد بیایند مسائل حل است. اما نمی دانستند 
که به لحاظ ساختاری دست دولت و مجلس آنقدرها باز 
نیست و دولت به رغم اینکه از خود اصولگراهاست اما در 
خود اصولگراها نیز قدرت های باالتر از دولت نشسته اند 
و سیاست ها را دیکته می کنند. لذا با این دستگاه اجرایی 
نباید انتظار زیادی داشت و مردم نیز این را متوجه هستند 
و تحمل می کنند و باید در این مسیر از کمک به دولت برای 

رفع نارسایی دریغ نکرد.

مردم از دولت و مجلس انتظار بیشتری دارند

رئیس جمهور:

صنعت فضايی امروز به عنوان يکی از 
پيشران های اقتصادی مطرح است

 اگر در فضای مجازی فعال نباشیم مجبوریم در اتوبان دیگران حرکت کنیم
 خطرات ساختمان های ناایمن از نگرانی های دولت است 

رئیس قوه قضائیه:

برای از بین بردن لغزش ها نیاز به پیشگیری داریم 
آرمان ملی: رئیس دستگاه قضا، رویکرد دولت 
مردمی و مجلس انقالبی و قوه قضاییه تحول خواه 
را از فرصت های موجود دانست و با اشاره به افزایش 
امید و اعتماد در جامعه، اظهار داشت: دولت ما 
دولتی انقالبی است و می خواهد واقعاً برای مردم کار 
کند و کشور را از جنبه های مختلف ارتقاء ببخشد.  
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای فرهنگ 
بسیج را استقالل طلبی و عزت خواهی و ایستادگی 
در برابر مستکبران و زورگویان دانست و تأکید کرد: 
اگر فرهنگ بسیجی توسعه یابد، دست تطاول اجانب 
و بدخواهان از کشور و سر مردم کوتاه می شود. رئیس 
دستگاه قضا با بیان این که بسیجی هم پیشرو، هم 
پیش رونده و هم پیش برنده است و در فرهنگ 
بسیجی توقف معنا ندارد، اظهار داشت: بسیجی 
خود را محصور در زمان و مکان نمی بیند و می خواهد 
تمدن ناب اسالمی را در همه دنیا توسعه دهد. وی 
با اشاره به حرکت بزرگ امام خمینی )ره( در ایجاد 
یک انقالب جهانی در عصر حاضر، تصریح کرد: امام 
خمینی )ره( با همه وجود به میدان آمد و بدون 
داشتن منابع مالی و حزب و تشکیالت به معنای 
مصطلح آن توده مردم به خصوص کسانی که مورد 
ظلم و ستم قرار داشتند را به میدان آورد و مقابل 
شیطان بزرگ و دست پرورده اش ایستاد. محسنی  

اژه ای بیان کرد:  خلف صالح حضرت امام هم امروز 
با همان عزم و اراده و با همان روحیه و بصیرت و با 
توکل به خدا در برابر مستکبران شرق و غرب ایستاده 
و بزرگ بسیجی مصلح عالم که همه منتظر او هستیم 
نیز می خواهد بساط ظلم و فساد را برچیند و دنیا را 
پر از عدل و داد کند. رئیس دستگاه قضا جنگ امروز 
دشمن علیه نظام اسالمی و ملت ایران را جنگی 
تلفیقی توصیف و عنوان کرد: دشمن بعد از شکست 
در جنگ نظامی به تحریم و تحریف امید بسته و 
تالش می کند با فشار اقتصادی و عملیات روانی و 
دروغ پردازی و شبهه افکنی، مردم و جوانان را مأیوس 
کند. وی مقابله با توطئه های دشمن را نیازمند نگاه، 
اراده و روحیه بسیجی دانست و تأکید کرد: بسیج با 
اتکا و اتصال به خداوند کارهای بزرگ انجام می دهد. 
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: امروز ما در معرض 
تهدیدات قرار داریم، اما فرصت هایی هم داریم که 
بسیج می تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل و از این 
فرصت ها به خوبی استفاده کند. رئیس دستگاه قضا 
اضافه کرد: دولت ما بحمدا... همه همت خود را برای 
خیرخواهی گذاشته و اراده خدایی و انگیزه الهی برای 
خدمت به مردم دارد و از دشمن نمی هراسد و در 
راستای اجرای منویات امام و راهبر و ولی خود با همه 
وجود به میدان آمده است و امیدواریم که انشاءا... هر 

روز پیروز و پیروزتر شود. وی عنوان کرد: مجلس هم 
امروز همین انگیزه را دارد و می خواهد انقالبی عمل 
کند و ادامه داد: »در قوه قضاییه هم همکاران عزیز ما 
می خواهند اصالح کنند و یک قوه قضاییه در تراز نظام 
اسالمی شکل بدهند که به دنبال اجرای بهتر عدالت و 
خدمت بهتر به مردم است. حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای با بیان این که برای خدمت و انجام 
کار نباید منتظر فرمان یا بسترسازی بود و نیروهای 
بسیجی باید با خط شکنی وارد میدان شوند، افزود: 
مگر حاج قاسم به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ 
بسیجی که دنیا به او افتخار می کند، منتظر بود تا به او 
میدان دهند که کاری را انجام بدهد؟ وی متذکر شد: 
حاج قاسم که منشاء بسیاری از توفیقات در منطقه 
بود، خودش پیشگام می شد و بقیه را هم با خود همراه 
می کرد و کارها را پیش می برد و رفتار او باید الگویی 
برای همه باشد. رئیس عدلیه با اشاره به وسوسه های 
شیطان و شیطان صفتان برای گمراهی و انحراف 
انسان ها، صیانت از همکاران و پیشگیری از خطا و 
لغزش همکاران قضایی را از موضوعاتی دانست که 
همکاران بسیجی دستگاه قضا می توانند به آن اهتمام 
ویژه داشته باشند. وی در ادامه تاکید کرد: برای از بین 
بردن لغزش ها در عدلیه نیاز به جلوگیری، آسیب 
شناسی و پیشگیری داریم شما هم راه حل ارائه کنید.

هدایت ا... آقایی
فعال سیاسی اصالح طلب

از  :پس  – یاسمین طالقانی  آرمان ملی 
آنکه شورای نگهبان اعالم کرد دالیل عدم احراز 
صالحیت علی الریجانی را به وی اعالم کرده است، 
رئیس پیشین مجلس در متنی تفصیلی به مباحث 
مطرح شده از سوی شورای نگهبان پاسخ داده و 
مکتوب مباحث خود را برای سران قوا و بسیاری از 
شخصیت های سیاسی ارسال کرده است. الریجانی 
در متنی که حدود ۳۰ صفحه است سعی کرده به 
همه شبهات و سواالت شورای نگهبان پاسخ دهد. 
وی اظهار کرده، هرچند این قبیل اقدامات دیگر 
سودی برای وی ندارد اما باعث اصالح رویکرد 
شورای نگهبان می شود. هنوز ابهامات ردصالحیت 
علی الریجانی در افکار عمومی از بین نرفته و با اینکه 
اکنون دولت سیزدهم رسما فعالیت خود را آغاز 
کرده است، اما همچنان بحث چرایی ردصالحیت 
فردی که ۱۲ سال رئیس مجلس بود و پیش از آن 
مسئولیت های مهمی مانند ریاست صداوسیما را 
برعهده داشت و همین حاال مشاور رهبری به حساب 
می آید، ادامه دارد. بارها خواستار آن شد که دالیل 
ردصالحیتش به صورت علنی اعالم شود و نوشت:» 
مطابق دستور حاکمیتی رهبرانقالب در پی ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات در سال 9۵ و پیرو 
بند ۱۱-۲، شورای نگهبان موظف است در صورت 
درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
در خصوص دالیل ردصالحیت به آنان به صورت 
مکتوب دالیل خود را ارائه نمایند.«   طحان نظیف 
سخنگوی شورای نگهبان در ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ اعالم 
کرد دالیل عدم احراز صالحیت علی الریجانی به وی 
اعالم شده است.  نکته مهم دیگری که در سخنان 
آقای سخنگو مطرح شد این بخش است: »آنچه در 
بررسی صالحیت افراد وجود داشته است، در اختیار 
خود آنان قرار می دهیم. اینکه مبنای عدم احراز چه 
بوده است، به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نیست. 
شورای نگهبان هر پاسخی داشته باشد اعالم می کند 

و تا این جا هم اعالم شده اما این که دلیل عدم احراز 
چه بوده چون رای مخفی بوده ما هم نمی دانیم و 
دلیل عدم اعالم عمومی دالیل رد صالحیت ها نیز 
این است که منع شرعی و قانونی داریم نمی توانیم 

آن ها را اعالم کنیم«.
 تالش ناکام برای حذف الریجانی

احراز  عدم  دالیل  اعالم  الریجانی  برای 
صالحیتش برای کاندیداتوری درانتخابات ریاست 
جمهوری آنچنان اهمیت ندارد اما جامعه هنوز 
این سوال را دارد که چگونه شخصیتی با سابقه 
۱۲ سال ریاست مجلس نمی تواند کاندیدای ورود 
به پاستور شود و میخواهند بدانند در پشت پرده 
چه می گذرد. علی الریجانی به دانشگاه برگشت 
وتدریس فلسفه را از سر گرفت اما هنوز فلسفه 
تصمیمی که برای حذف او گرفتند مشخص نشده 
است. اما از این موضوع مهم نمی توان عبور کرد 
که جریانی از داخل اردوگاه اصولگرایی خواهان 
حذف الریجانی با هر روش هستند چنانکه یک 
روز در مجلس به او می تازند، روزی دیگر متوهمانه 
او را بر سر سفره اصالح طلبان به تصویر می کشند 
و این توهم را به جامعه نزدیک به خودشان القا 
می کنند. علی خضریان نماینده فعلی تهران در 
مجلس چندی پیش ادعایی کرد که توجهی به آن 
نشد چرا که مشخص بود الریجانی مسیر تخریب 
را طی نمی کند. او گفته بود:» »حجت االسالم  
رئیسی در ادامه به تخلفات مجلس و رئیس این قوه 
پرداخته و اظهار می کند آقای علی الریجانی مرکز 
پژوهش های مجلس را مأمور کرده بود تا جزواتی 
علیه من و آقای قالیباف یعنی کاندیداهای انقالبی 
آماده کند و پخش می کردند.« خضریان اما شاید 
دلیلی برای طرح این ادعا داشت و آن هم ناکامی 
از گوشه نشینی الریجانی  است. درهمان روزها 
بود که حکم رهبری برای عضویت الریجانی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی صادر شد؛ حکمی 

که به اذعان بسیاری از آگاهان نشان داد اعتماد 
رهبری به الریجانی بیش از یک حکم مشاورت 
است . دلسوزان اصولگرا اما حامی الریجانی هستند 
مانند غالمرضا مصباحی مقدم عضو ارشد جامعه 
روحانیت و عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ 
به این پرسش که آیا ردصالحیت شدن الریجانی 
برایش تعجب آور نبود، گفته است: »چرا. تعجب 
کردم. من معتقد بودم نباید چنین اتفاقی می افتاد. 
واکنش ایشان خیلی معقول بود. واقعا رعایت مصالح 
ملی در رفتار ایشان بسیار برجسته بود. رهبر معظم 
انقالب هم موضع گرفتند که حکایت از این داشت 
که یا مناقشه ای نسبت به تصمیم شورای نگهبان 
داشتند، ولی تکلیف نکردند یا عالوه بر این مناقشه 
نسبت به اظهارنظرهای دیگران درباره الریجانی 
اعالم موضع کردند که نوعی حمایت مجدد از آقای 
الریجانی به حساب می آید«. جالب اینجاست که 
برخی سایتها شایعاتی را درباره الریجانی مطرح 
می کنند به عنوان نمونه یکی ازاین سایتها نوشته 
بود:» علی الریجانی به همراه خانواده از تهران به 
الریجان رفته است. او بعد از بحث انتخابات با جمع 
کردن ستادهای خود، به طور کلی از تهران خارج 
شده و در روستایی در الریجان به همراه خانواده 
خود در ویالی شخصی خود مستقر شده است. 
وی برای برخی جلسات گاهی به تهران می آید.  و 
دیگر اینکه حجت االسالم ناطق نوری هم در شمال 
کشور مستقر شده است و گاهی برای شرکت در 

جلسات مهم، به تهران می آید.«
  در نهایت...

در نهایت باید منتظر ماند که نتیجه نامه ۳۰ 
صفحه ای الریجانی به  سران قوا و شخصیت های 
سیاسی چه نتیجه ای به دنبال دارد. آیا او از عرصه 
مسئولیت یا سیاست خداحافظی خواهد کرد و یا 
اینکه با فراموش کردن ردصالحیتش به فعالیت 

می پردازد.

برنامه آینده رئیس پیشین مجلس چیست؟
پاسخ 30 صفحه ای الریجانی به شورای نگهبان
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a r m a n m e l i . i r حشمت ا... فالحت پیشه در گفت و گو با »آرمان  
ملی« مطرح کرد

 مذاکرات 8 آذر
 در فضای جنگ سرد

 برجام سه گام  تا احیای توافق
 تاخیر در توافق به ضرر ایران تمام می شود

گــــزارش
توجیه وزیر علوم برای حذف ظریف وحناچی...

 زاکانی شخصیت علمی 
و قالیباف عضو هیات علمی است!

آرمان ملی: در هفته ای 
که پشت سرگذاشتیم شاهد 
سفر رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس سازمان بین المللی 
انرژی اتمی به تهران بودیم، 
هرچند در تهران اعالم شد 
ایران و آژانس به توافق اصولی برای حل مشکالت 
فنی با آژانس رسیده اند اما گروسی در بازگشت 
به وین اعالم کرد که سفرش به تهران دستاوردی 
نداشته است و آمریکا هم ایران را به برگزاری نشست 
فوق العاده شورای حکام تهدید کرد. حال باید دید با 
توجه به این مسائل مذاکرات پیش رو چگونه پیش 
خواهد رفت. در این راستا »آرمان ملی« با  حشمت ا... 
فالحت پیشه تحلیلگر مسائل بین الملل و رئیس 
سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به گفت و گو 

پرداخته است که می خوانید. 
 سفر اخیر رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهدید 
آمریکا به برگزاری نشست فوق العاده شورای 
حکام در آستانه مذاکرات 8 آذر را چگونه 

تحلیل می کنید؟ 
هیچ کدام از طرف ها فرصت ۸ آذر را از دست 
نمی دهند، به همین دلیل است که سه کشور اروپایی 
و آمریکا منصرف شدند که قطعنامه ای را در شورای 
حکام علیه ایران بدهند. به هرحال انتظار داشتند 
که در ابتدا ایران با آژانس یک توافق اصولی را بر سر 
بازرسی ها داشته باشند و طبیعی بود که اجرای آن 
راموکول کند به توافق احتمالی با ۱+۴ یا ۱+۵ در 
وین؛ اما ایران این کار را صورت نداد و توافق را به 
عنوان محصول مذاکرات وین می خواهد. یعنی در 
واقع در زمینه تحریم ها به یک توافقی برسند و آن 
زمان ایران بتواند بازرسی ها را بپذیرد. این موضع 
کامال سختگیرانه ای بود که خیلی ها انتظار نداشتند 
که ایران اتخاذ کند چون در همان زمانی که ایران 
قانون مجلس را اجرا کرد و عمال اعالم کرد که حاضر 
نیست با آژانس کار کند ولی بازهم دیدیم که آقای 
گروسی به ایران سفر کرد و یک توافق نسبی آن زمان 
صورت گرفت. االن دوباره ایران توافق را صورت نداد 
و در واقع یک مشی سخت گیرانه تری را در پیش 
گرفت و نشان داد اگر در ۸ آذر یک تکانی در کاهش 
تحریم ها صورت نگیرد امکان این که توافق با آژانس 
صورت نگیرد وجود دارد. به هر حال  با یک همچنین 
شرایطی طرفین به استقبال مذاکرات ۸ آذر می روند 
به عبارتی مذاکرات در اوج تنش و اوج جنگ سرد 
طرفین دارد شکل می گیرد و باید منتظر بود و دید 

در فضای جنگ سرد چه توافقی شکل می گیرد.
 در آستانه مذاکرات 8 آذر صحبت از 
توافق »کم تر در ازای کم تر« یا لغو جزئی 
تحریم های ایران در ازای بازگردانی یا متوقف 
ساختن فعالیت هسته ای می شود، به نظر شما 

این نوع توافق قابل حصول است؟
معتقد هستم که امکان چند مرحله ای شدن 
توافق وجود دارد. یعنی طرفین به این نتیجه 
رسیده اند که قاعده همه یا هیچ عمال نتیجه 
نمی دهد و لذا امکان چند مرحله ای شدن توافقات 
وجود دارد. مرحله اول بحث در این است که ایران 
انتظار دارد که بخشی از اموال خودش آزاد بشود تا 
با آژانس به یک توافق اصولی برسد. مرحله اول آزاد 
شدن بخشی از منایع است تا ایران برنامه خودش 
را بیش از این ادامه ندهد یعنی از لحاظ افزایش 
سوخت هسته ای و به هر حال تولید یکسری 
سخت افزارهای مربوط به برنامه هسته ای این 
می تواند مرحله اول باشد. مر حله دوم می تواند 
سرنوشت سوخت مازاد ایران باشد، سوخت مازاد 
بر ۵ درصدیعنی مازاد از سوخت بیست درصد که 
ایران در اوج تحریم این سوخت را افزایش داده 
و مقدار غنی سازی را به شصت درصد رسانده و 
هزینه زیادی را متحمل شده است. عالوه بر هزینه 
تولیدات هسته ای شاید بشود گفت هزینه سنگین 
تر، البته با در نظر گرفتن این نکته که ایران تحریم ها 
را تحمل کند به امید این که در آینده بتواند از همین 
ابزار استفاده بکند که به نظرم مهم تر از توافق اولیه 
با آژانس است. کشورهای اروپایی و آمریکا در موضع 
گیری هایی که داشتند سعی کردند دستاوردهای 
تازه هسته ایران را به عنوان یک ابزار،  ابزار تقویت 
کننده توان چانه زنی نادیده بگیرند ولی نادیده 
گرفتن آن حتما منجر به بی تفاوتی ایران به ادامه 
مذاکرات خواهد شد. واقعیت این است که این 
موارد برگ های برنده ای است که ایران با تحمل 
تحریم ها به این برگ ها رسیده است و نشان داده 
که قابلیت های زیادی دارد ولی برای راستی آزمایی 
و برای محدود کردن برنامه هسته ای خود در مقابل 
تعلیق معنا دار تحریم ها حاضر به توافق است. 
قسمت سوم که می تواند قسمت نهایی باشد به 
آن احیای برجام و بازگشت به شرایطی که برجام 
قطع شده بود و بیش از 9۱۵ تحریمی که دوباره 
اعمال شد به همراه تحریم هایی که زمان برداشته 
شدنشان طبق متن اولیه برجام فرا رسیده است باید 
این کار صورت بگیرد و در مقابل ایران هم می تواند 
مواردی مانند اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی های 
پایدار را بپذیرد. به نظرم رسیدن به این مرحله زود 
است و احیای برجام شاید در سه گام صورت بگیرد 
که هرگام نسبت به گذشته سنگین تر و سخت تر 
است و ضمن این که فضای بی اعتمادی شدیدی 

هم وجود دارد. 
 تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 
اصولگرا و فضای سیاسی داخلی ایران چه 

تاثیری بر مذاکرات دارد؟
در داخل ایران هم شرایط جدیدی شکل گرفته 
است. دولت کنونی، دولت گذشته و اصل برجام را 
به شدت مورد انتقاد قرار می داد به ویژه این که این 
دولت بر خالف دولت گذشته یک عقبه طرفدار دارد 
که با انتقادهای تندی که به دولت گذشته در زمینه 
برجام و اقتصاد مرتبط با خارج داشتند تنوانستند 
دولت و مجلس را قبضه کنند.           ادامه صفحه 6

گفت وگــو

آرمان ملی - یاسمین طالقانی: محمدرضا 
عارف، عبدالناصر همتی، عباس مصلی نژاد، پیروز 
حناچی، محمدجواد ظریف و مهندس بیژن نامدار 
زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیأت امنای 
دانشگاه تهران بودند در دور هشتم از این هیات حذف 
شدند تا قالیباف و زاکانی در آن عضو شوند. این تغییر 
اگر چه بر اساس قانون است اما انتقادات زیادی به 
دنبال داشت چرا که برخی معتقد بودند نباید دانشگاه 
تهران از حضور چهره های سرشناس مانند ظریف 
و همتی و زنگته خالی شود. عصر ایران نوشت:»  با 
منطق توجه به منتخبان، هم حضور عارف/ حناچی 
قابل توجیه است )نمایندۀ اول و شهردار تهران( و هم 
قالیباف/ زاکانی ) باز نمایندۀ اول وشهردار تهران( 
موجه است و اگر به اولی حساسیت کمتر ابراز شد 
دو دلیل داشت: یکی این که عارف و حناچی برآمدۀ 
دو انتخابات رقابتی اسفند 9۴ و بهار 9۶ بودند و 
قالیباف/ زاکانی حاصل انتخاباتی محدودتر یا دست 
کم با مشارکت کمتر و صریح تر حاصل روی گردانی 
کثیری از مردم از صندوق.   دوم این که عارف و 
حناچی جدای شخصیت سیاسی وجهه علمی هم 
داشتند و دربارۀه حناچی پررنگ تر است. حال آن 
که در ترکیب جدید خصوصا قالیباف و زاکانی وجهۀ 
سیاسی بر علمی می چربد حال آن که دانشگاه تهران، 
دانشگاه مادر است. مراد از وجه علمی اشتهار به آن 
فارغ از تحصیالت دانشگاهی است و گرنه هر چهارنفر 
تحصیالت عالی دانشگاهی دارند.   با همه شعارها و 
ادعاها نهاد علم در ایران تضعیف شده است و ترکیب 
این هیأت امنا و حتی قبلی از این واقعیت حکایت 
می کند. در کمتر کشوری تغییر دولت به تغییر مدیران 
دانشگاه ها هم تسری می یابد. در اینجا دانشگاه که 
سهل است اعضای هیأت مدیرهۀ باشگاه های ورزشی 
هم تغییر می کنند!   به همین خاطر است که امکان 
برنامه ریزی مستمر وجود ندارد و در باشگاه ها عنوان 
مضحکی به نام »سرپرست مدیر عاملی« ابداع شده 

است. 
 کاش وزیر پاسخ نمی داد

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در پاسخ به این 
سوال که در بند ج قانون هیات امنا دانشگاه تهران 
اشاره شده که اعضا باید از شخصیت های علمی، 
فرهنگی یا اجتماعی، محلی و کشوری باشند که 
نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط نیز 
داشته باشند، در حالی که از سوی شما علی زاکانی 
و محمدباقر قالیباف به عنوان اعضای حقیقی هیات 
امنا انتخاب شدند، این دو چه نقش موثری در توسعه 
و پیشرفت دانشگاه تهران داشته اند؟ به ایلنا گفت: 
بحث هیات امنا این است که کسانی انتخاب شوند 
که بتوانند کمک کنند، دانشگاه ها در مسیر رشد 
قرار بگیرند.  وی در ادامه توضیح داد: همچنین به 
بستری سازی برای رشد و بلوغ نخبگان کمک کنند.  
همیشه هم اینگونه بوده یعنی تعدادی از افرادی که در 
هیات امنا قرار می گیرند  کسانی هستند که مدیریت 
اجرایی دارند، اهرم های قدرت در دست آن هاست و 
می توانند دانشگاه ها را چه از نظر سخت افزاری و چه 
از نظر نرم افزاری کمک کنند.  وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری درباره دلیل انتخاب این دو به عنوان اعضای 
حقیقی هیات امنا گفت: رییس مجلس آقای محمد 
باقر قالیباف خودشان عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران هستند و رتبه علمی دانشیاری دارد. همچنین 
آقای دکتر زاکانی هم یک شخصیت علمی است. زلفی 
گل خاطر نشان کرد: عالوه بر اینکه این دو شخصیت 
علمی هستند، شخصیت اجرایی هم هستند که ما با 
دو هدف که هم علمی بودن و هم اجرایی بودن است 
این دو نفر را انتخاب کردیم. همچنین می خواهیم آنها 
از پتانسیل و ظرفیت خود برای گسترش دانشگاه ها، 
رشد و بلوغ علم و فناوری استفاده کنند.  وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که آیا این 
دو نفر با توجه به مسئولیت های مهمی که دارند وقت 
دارند به موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید، ورود 
کنند؟ گفت: هیات امنا هر سال دو جلسه دوساعته 

دارد و خیلی جلسات زیادی ندارد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: دوشنبه پیش رو 
آغاز مذاکرات احیای برجام در دور هفتم مذاکرات 
خواهد بود و طرفین برجام این بار با شناخت از 
خواسته ها و مطالبات یکدیگر به وین خواهند آمد 
اما آنچه مسلم است در این دوره از مذاکرات دیگر 
زمانی برای وقت کشی، طرح موضوعات حاشیه ای و 
به عبارتی اطاله کالم و زمان نخواهد بود و مشخص 
خواهد شد که طرفین برجام با چه رویکرد و نگاهی 
به احیای برجام و برداشته شدن تحریم ها می نگرند 
و اساسا قرار است توافقی حاصل شود یا اینکه 
مذاکرات به حالت فرسایشی خواهد افتاد. باید 
منتظر مذاکرات پیش رو و اتفاقات پیرامون آن 

باشیم. 
 تالش برای توافق

 در آستانه  ۸ آذر موعد مذاکرات احیای برجام؛ 
تالش ها و تحرکات برای حضوری موثر در مذاکرات 
وین در جهت نیل به توافقی مطلوب در جریان است 
و همه طرف  های توافق به هر صورت در صدند تا 
با در نظر گرفتن منافع خود درصدد احیای برجام 
برآیند. این در حالی است که برخی معتقدند شاید 
در مقام سخن طرفین برجام از احیای این توافق 
و رسیدن به فصل های مشترکی با سایر طرف ها 
سخن بگویند اماَ آنچه مسلم است در مقام عمل 
شاهد اختالفاتی میان اعضای برجام به ویژه میان 
ایران، تروئیکای اروپایی و حتی آمریکا که از برجام 
خارج شده و درصدد بازگشت به این توافق است 
وجود دارد. اختالفاتی که به نظر کوچک نمی آیند و 
باید در مذاکرات پیش رو به صورت فشرده و دقیق 
مورد بحث و گفت و گو قرارگیرند تا در نهایت حل 
و فصل شوند. چرا که نمی توان انتظار داشت فصل 
جدیدی از مذاکرات برجامی آغاز و پس از مدتی به 

پایان برسد، اما هنوز شاهد برخی اختالفات میان 
طرفین  و عدم حل برخی مشکالت باشیم. هر چند 
که آمریکایی ها اخیرا طرح توافق موقت را پیشنهاد 
داده اند و به عبارتی خواستار پیشروی گام به گام در 
مذاکرات و رفع تحریم ها شده اند اما با توجه به تغییر 
دولت در ایران و متعاقب آن تغییر رویکرد دولت در 
سیاست خارجی  و حتی تیم مذاکره کننده، این 
پیشهاد در صورت مطرح شدن در مذاکرات نیز از 
پیش رد شده خواهد بود. چرا که مقامات کشورمان 
بارها در مقاطع مختلف از لغو یکجای همه تحریم ها 
سخن گفته اند و همین معنا را به عنوان مطالبه اصلی 
ایران  مطرح کرده  اند. چنانکه روز گذشته سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه  در این 
خصوص گفت: »مواضع جمهوری اسالمی ایران در 
این خصوص از ماه ها پیش گفته شده و دولت جدید 
نیز بدون هیچ لکنتی مواضع خود را اعالم کرده است. 
تمام تحریم های آمریکا باید به صورت یکجا، موثر 
و قابل راستی آزمایی همراه با تضمین های عینی 
برداشته شود.« این در شرایطی است که غربی ها 
به خصوص آمریکا به جای ایجاد فضایی برای 
مفاهمه و گفت وگو برای رسیدن به راه حل مشترک، 
سنت پیشینیان خود  مبنی بر تهدید ایران را پیش 
گرفته اند و تالش دارند در پرتو این تهدیدها اهداف و 
نیات خود را پیش ببرند؛ چنانکه پنج شنبه در جریان 
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نمایندگی آمریکا در بیانیه ای تهدید کرد اگر 
ایران حاضر به همکاری بیشتر با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نشود، ماه بعد در جلسه آژانس با ایران 
مقابله کند. این رویکرد در حالی مطرح می شود 
که اخیرا یک مقام رژیم صهیونیستی در خصوص 
موضع آمریکا در ارتباط با ایران و برجام گفته آمریکا 

ممکن است آماده یک توافق هسته ای کم تر با ایران 
شود که لغو جزئی تحریم های ایران را در ازای 
بازگردانی یا متوقف ساختن فعالیت هسته ای آن 
ارائه می کند. حال باید دید در مذاکرات پیش رو 
مسائل چگونه پیش خواهد رفت و پس از طرح 
مطالبات و خواسته های طرفین شاهد شکل گیری 
توافق خواهیم بود یا اینکه باید شرایط را در پسا عدم 

توافق پی بگیریم.
 شرط الزم برای موفقیت

شاید برخی تحرکات و فعل و انفعاالت برجام 
را صرفا پیرامون ترویکای اروپایی و آمریکا قلمداد 
کنند اما نگاهی به طرف دیگر زمین بازی نشان 
می دهد که در طرف دیگر ایران، چین و روسیه 
هستند که  در راستای یک همگرایی درصدد احیای 
برجام و برداشته شدن تحریم های ایران به طور کلی 
و موثر هستند. در همین راستا علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه گفته: »لغو تمام تحریم های 
مربوط به برجام از جمله تحریم های اعمال شده 
ذیل چارچوب کمپین »فشار حداکثری«، شرط 
الزم برای موفقیت مذاکرات است. درخواست برای 
تضمین از طرف دیگر برای عدم خروج از توافق، 
عدم اعمال تحریم های جدید و عدم بازگرداندن یا 
اعمال مجدد تحریم های قبلی با این هدف دنبال 
می شود که این  احتمال خنثی شود که هرج ومرج 
سیاسی در ایاالت متحده بر رفتارهای بین المللی 
این کشور تأثیر بگذارد.« این در حالی است که 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین نیز در آستانه ازسرگیری مذاکرات 
از برگزاری نشست های غیررسمی اعضای برجام، 
پیش از آغاز رسمی دور هفتم مذاکرات وین خبر 
داده است.  وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز اخیرا 

با اشاره به مذاکرات پیش رو گفته؛ بازگرداندن برنامه 
جامع اقدام مشترک به مسیر اصلی خود فرصت های 
جدیدی را به وجود خواهد آورد و چالش های زیادی 

نیز پیش روی خود خواهد داشت.
 باید تضمین وجود داشته باشد

در راستای تحرکات و تحوالت پیرامون برجام روز 
گذشته بود که وزیر امور خارجه کشورمان و جوزپ 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
گفت وگویی تلفنی درباره مذاکرات وین با یکدیگر 
بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان 
در این گفت وگو اظهار داشت: اگر طرف های مقابل 
آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم 
ها باشند، دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری 
امکان پذیر است. حسین امیر عبدا...یان گفت: به رغم 
عهد شکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام، 
ما با حسن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور 
می یابیم و خواهان توافق خوب و قابل راستی آزمایی 
هستیم. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان 
کرد:  بازگشت به برجام در عمل باید به معنی پایبندی 
به تمام مفاد و محتوای آن باشد. وی با تشکر از تالش 
های جوزب بورل به عنوان هماهنگ کننده گفت: 
روشن است که نتیجه نهایی در شش دور مذاکرات 
وین به دست نیامده، لذا تمام مواردی که الزم است 
مورد حل و فصل قرار گیرند از سوی تیم مذاکره کننده 
ایرانی مورد توجه قرار دارد. امیرعبداللهیان  تاکید 
کرد: باید تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد 
که آمریکایی که به آن اعتمادی وجود ندارد دوباره از 
برجام خارج نخواهد شد. وزیر امور خارجه کشورمان با 
اشاره به رفتار متناقض آمریکایی ها تصریح کرد: غرب 

باید با رویکرد جدید و سازنده به وین بیاید.
 باید بحث مفصلی روی رفع تحریم ها 

انجام بگیرد
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در  گفت و گوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان 
با اشاره به تماس های خود با تمامی طرف ها به عنوان 
مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام 
اظهار داشت: در مذاکرات وین بحث های فشرده و 
مفصلی بویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم ها 
باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شکل 
اصلی برجام بازگردند، وجود دارد. جوزپ بورل با 
اشاره به تعهدات آمریکا گفت: تنها راه برداشتن 
تحریم ها احیای برجام است که از این طریق هم 
ایران به حقوق خود می رسد و هم جامعه بین الملل 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران اطمینان 
پیدا می کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که 
همه طرف ها با رویکرد مثبت و عمل گرایانه و با اراده 
محکم برای گفت وگو درباره مسائل توافق نشده و رفع 

تحریم ها وارد مذاکرات وین شوند.

آرمان ملی -  مطهره شفیعی: حمید رسایی محکوم 
شد! تیتر خبر همین اندازه کوتاه و چهار کلمه است اما 
تمام ماجرا این نیست. وکیل علی اکبر ناطق نوری از به 
نتیجه رسیدن شکایت موکلش از حمید رسایی به دلیل 
ایراد اتهاماتی در خالل رسیدگی به پرونده اکبر طبری 
خبر داد و گفت: حمید رسایی به »نشر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی« در دادگاه بدوی محکوم شد که 
در دادگاه تجدیدنظر دادسرای ویژه روحانیت نیز عینا تایید 
گردید. بخش مهم ماجرا، شاکی او یعنی ناطق نوری است، 
همان شخصیتی که سالها علیه او نوشتند و گفتند بدون 
آنکه سند یا مدرکی داشته باشند اما هیچگاه تصمیم به 
شکایت از دلواپسان نگرفت چرا که می دانست هدف آنها 
تخریب شخصیت های اعتدالی و رسیدن به قدرت با تخریب 
بزرگان است اما این بار از دلواپس قمی شکایت کرد. دلیلش 
این بود که رسایی اتهاماتی را به ناطق نوری نسبت داده 
است که پیش از آن بارها تکذیب شد و آنچه رسایی نوشته 
بود بدون شک تنها یک دلیل داشت و آن هم انتقام طیف 

دلواپس از شیخ نور. 
 واکنش به توئیت جنجالی

رئیس دفتر علی اکبر ناطق نوری در واکنش به توئیت  
عضو جبهه پایداری که اتهاماتی را متوجه ناطق نوری در 
پرونده طبری کرده، این اتهامات را ادعای وی دانسته و با 
تکذیب آن هدف از طرح آن را »تشویش اذهان عمومی در 

پیشگاه مراجع ذیصالح و همزمان سکوت آن ها« دانست و 
گفت: البته در این مورد برخی قائلند چه بسا طرح چنین 
شایعات کذب، با نیت ایجاد انحراف در مسیر دادرسی و 
اخالل در روند رسیدگی به این پرونده باشد. وی ارتباط 
طبری با ناطق نوری و یا حتی حوزه علمیه امام حسن 
مجتبی )ع( را رد و تاکید کرد: صراحتا عرض می کنم که 
این مطلب، مطلقا و تماما خالف واقع و کذب محض است. 
»تشخیص کذب بودن این سخنان، کار دشواری نیست« 
اوالً؛ آقای طبری اساسا هیچگاه فرماندار شهرستان نور نبوده 
است. ثانیاً؛ این شخص مطلقا و در هیچ دوره ای نه آشنایی 
شخصی، نه ارتباط کاری و سازمانی، چه بصورت مستقیم و 
یا غیرمستقیم با حوزه علمیه، دفتر جناب آقای ناطق نوری 
و یا شخص ایشان نداشته است. ثالثاً؛ بر خالف اظهارات 
حمید رسایی، نه تنها هیچ توصیه ای برای آقای اکبر طبری 
از سوی جناب آقای ناطق وجود ندارد بلکه برعکس، در 
زمان مسئولیت ریاست فقید قوه قضائیه، جناب آقای ناطق 
نوری، صریحا ایشان را از مخاطرات احتمالی حضور افرادی 
در قوه قضائیه از جمله همین آقای طبری مطلع نمودند که 
بحمدا... شاهدان این موضوع در قید حیات هستند. رئیس 
دفتر ناطق نوری خاطرنشان کرد: همچنین با یک بررسی 
ساده اینترنتی، معلوم می شود که جناب آقای ناطق هرگز در 
سال 9۵ با حکم رهبری معظم انقالب، برکنار نشده اند بلکه 
در سال 9۶ به دلیل مصالحی که در همان مقطع عمومی نیز 

مطرح گردید، از سمت بازرسی رهبری استعفا و کناره گیری 
کرده اند و ضمناً الزم به ذکر است برخالف ادعای فرد مذکور، 
تا زمان حضور جناب آقای ناطق در بیت رهبری، هیچ گونه 

ارجاعی در این خصوص وجود نداشته است.
 هدف رسایی چه بود؟

گمانه هایی درباره هدف رسایی از انتشار این رشته 
توئیت می توان مطرح کرد: نخست اینکه به طور ناشیانه خط 
ارتباطی رسم می کند. در بخش دیگری سعی دارد ذهن 
مخاطب را به این سمت هدایت کند و در نهایت هم تبلیغ 
انتخاباتی را از آن زمان کلید زده تا مبادا چهره ای که ناطق 
نوری و حلقه اعتدالیون از او حمایت می کنند رای بیاورد و 
پیروز شود. البته شاید رسایی هنوز از ردصالحیتش برای 

حضور درمجلس ناراحت است که اینچنین می نویسد!
 اتهاماتی که به ناطق زدند

رسایی باور نداشت که شکایت ناطق نوری منجر به صدور 
حکم شود. این سراسیمگی از واکنشی که به حکم صادره 
داشت عیان می شود. رسایی نوشت:» باشکایت واستخدام 
وکیل توسط آ.ناطق نوری و کمک روزنامه های اصالح طلب، 
بابت این پرسش ها در #دادگاه ویژه روحانیت به پرداخت 
جزای نقدی محکوم شدم. نه از موضع ام عقب نشسته  ونه 
عذرخواهم. جزییات دفاعیات و رأی را منتشر میکنم تا 
افکار عمومی قضاوت کند. هستیم برآن عهد که بستیم 
#ازکجاآورده ای« با این توئیتی که رسایی منتشر کرد 

می توان نتیجه گرفت که ادعاهای او بخشی از زنجیره اتهام 
زنی دلواپسان به ناطق نوری است. دراذهان هست که سال 
۸۸ احمدی نژاد در مناظره با کاندیدای جریان اصالحات 
پسر ناطق نوری را میلیاردر خواند و فرزندان رفسنجانی 
را رانت خوار و سرمایه دار نامید . احمدی نژاد که هنگام 
بیان این مطلب ناآرام و عصبی به نظر می رسید به موسوی 
گفت: هزینه تبلیغات شما را همین ها می دهند.« در آن 
زمان ناطق نوری می خواست به صداوسیما بیاید تا پاسخ 
احمدی نژاد را بدهد. جریان اصولگرایی اما نفع کوتاه مدت 
خود را در این می دید که به او اجازه ندهد. ناطق نوری هم قهر 
کرد و خود را کنار کشید. ضرغامی که رئیس صداوسیما بود 
در پاسخ به این سؤال که چرا هاشمی و ناطق نوری امکان و 
اجازه حضور در صداوسیما را پیدا نکردند تا به اتهاماتی که 
احمدی نژاد علیه آنها در مناظره ها طرح کرده بود، پاسخ 
دهند، گفته بود: »بر اساس مصوبات کمیسیون تبلیغات، 
تنها نامزدهای انتخابات حق پاسخ گویی موارد اتهامی در 
مناظره ها را داشتند و ما دقیقا بر اساس قانون عمل کردیم. 
من در این  باره بارها با آقای ناطق صحبت کردم. خیلی 
تماس گرفتم و گفتم تلویزیون در اختیار شماست. اما 
ایشان خودشان در شرایطی بودند که نمی آمدند. مصطفی 
ناطق نوری اما به جماران گفته است: » باوجود درخواست 
کتبی اینجانب به تاریخ پانزدهم خرداد ۸۸ که هم از طریق 
فاکس و هم به صورت دستی خدمت ایشان تقدیم شد 
)از طریق گوگل هم این روزها قابل جست وجو است( و 
همچنین تماس های مکرر با ایشان و همکارانشان، به هیچ 
عنوان فرصت پاسخ گویی به تهمت های آقای احمدی نژاد 
در اختیار ما قرار نگرفت!« این بار اما دستگاه قضا مانند 

صداوسیما عمل نکرد.

حمید رسایی با شکایت شیخ نور محکوم شد

ناکامی یک دلواپس  دراتهام زنی 

۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان است که یکی از شایع ترین موارد نقض حقوق بشر است و عمدتا 
به دلیل عدم مصونیت، سکوت، شرم یا آبرو عمدا گزارش نمی شود. دولتها تا به امروز برای کاهش این خشونت ها 
چه کردند؟ معصومه ابتکار که معاون زنان و امور خانواده حسن روحانی بود چنین می گوید:» ما در دولت دوازدهم 
اقدامات موثری را در بُعد حقوقی بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم که مهم ترین آن، 
الیحه »حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت« بود که با همکاری رئیس وقت قوه قضائیه تقویت شد. 
نقش خانم موالوردی نیز در این زمینه غیر قابل انکار و چشم پوشی است. این الیحه نهایتا در ۱۵ دی ماه 99 در 
دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. متاسفانه مجلس تا آخر اردیبهشت امسال اعالم وصول نکرد و  طرح مذکور 

هنوز در کمیسیون مربوطه مجلس قرار دارد. با وجود این الیحه دیگر نیازی به بررسی و ارائه راه حل نیست.« 

انتشار آنچه حق ماموریت  مدیرعامل امداد خودرو  سایپا برای سفر به کربال می نامند بازتاب گسترده ای داشت. پس از 
بررسی های صورت گرفته پیرامون پرداخت حق ماموریت مدیرعامل امدادخودرو سایپا، مدیرعامل این گروه خودروسازی 
به مدیرعامل سایپا یدک دستور داد موضوع را بررسی و مبلغ مذکور به حساب شرکت امداد خودرو سایپا بازگردانده 
شود. البته حق ماموریت جدا از حقوق های نجومی است. دیروز معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: برای مردم و 
نیازمندان این قابل پذیرش نیست که حقوق های نجومی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی این پرداخت های 
نجومی را بگیرد. سید محمد حسینی اضافه کرد: باید شفافیت ایجاد شود و به مدیران اختیارات داده شود و براساس 
اختیارات از آنها کار خواسته شود و دولت دارد برای این مسائل برنامه ریزی می کند.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: 

در این مدت کوتاه فروش نفت و منابع ارزی بهتر شده و اینها نشان می دهد می توانیم وضعیت موجود را سامان دهیم.

 نه به خشونت
 علیه زنان 

تصمیم دولت برای پایان 
پرداخت های نجومی 

»آرمان ملی« مواضع طرفین برجام پیش از آغاز مذاکرات را بررسی می کند:

ايران در صدد رفع
 کل تحريم ها؛ 

آمريکا در پی توافق کم  
  امیر عبداللهیان: غرب با رویکرد جدید و سازنده به وین بیاید

 جوزپ بورل: تنها راه برداشتن تحریم ها احیای برجام است
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آرمان ملی- محمدســیاح: کســری بودجه معضلی جدی 
برای اقتصاد ایران است و بســیاری از مصائبی که در حوزه اقتصادی 
گریبانگیر کشور شده از همین کسری نشأت گرفته است. بر همین 
اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه ۱۴۰۱ تصمیم 
گرفته تا تغییراتی را در الیحه بودجه ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش 
کسری از معضالت جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد که در این 
راستا بودجه ســال آینده با حذف ۵۰ ردیف بودجه ای تدوین شده و 
میرکاظمی نیز با تکیه بر همین سیاســت از عدم کسری بودجه در 
سال آینده خبر داده است، ادعایی که در دولت های گذشته هم مطرح 
شد، اما در عمل آنچه پیش روی کشور قرار گرفته بودجه ای با کسری 
زیاد و متکی بر منابع درآمدی غیرواقعی و دست نیافتنی بود. در این 
میان باید به انحرافات بودجه ای هم اشاره داشت که هر سال در زمان 
بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون های تخصصی بر الیحه بودجه 
با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگترین 
مشکالت تنظیم بودجه کشور شرکت های دولتی هستند که هر ساله 
خود مشــکالتی را ایجاد می کنند از این جهت که بودجه شرکت ها 
براســاس اطالعات و صورت های مالی غیرشــفاف بسته می شود و 
شرکت ها به دلیل بهره وری پایین و سودده نبودن نمی توانند انتظارات 
دولت در احصا مالیات و درآمدهای حاصله را برآورد کنند. به عقیده 
کارشناسان وضعیت کشور به شکلی نیست که بستن بودجه براساس 
منابع درآمدی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضالت کشور کند. 
وحید شقاقی شــهری، اقتصاددان در این باره به »آرمان ملی« گفت: 
همچنان شــرایط اقتصادی ایران مبهم اســت و وضعیت برجام و 
تحریم ها و صادرات نفت مشخص نشده است، این مضوعیت برآوردها 
را سخت تر می کند و به نظرم دولت سیزدهم باید الیجه سال ۱۴۰۱ را 
به صورت ریالی تنظیم کند و درآمدهای نفت را به عنوان بودجه کمکی 
درنظر بگیرد. او ادامه داد: به عبارتی اگر محقق شد بتواند برای توسعه 
زیرساخت ها و پروژه های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق 

نشد، بودجه به بودجه ریالی منوط شــود. پس اولین توصیه ای که 
می توان داشت این است که دولت برای اولین بار بودجه نفتی و ریالی 
را از هم منفک کند. شقاقی شــهری تصریح کرد: دومین مساله این 
است که باید تالش شود تا شفافیت بودجه ای اتفاق بیفتد؛ همچنان 
شرکت های دولتی صورت های مالی شفافی ندارند و دولت باید آنها 
را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آنها مشخص شود درغیراینصورت 

برآورد واقعی درباره این شرکت ها وجود نخواهد داشت. 
 گام های روبه جلو در بودجه

این اقتصاددان دربــاره متمرکزکردن برخی از ردیف های بودجه 
ســال آینده، توضیخ داد: اینکه ســازمان برنامــه و بودجه به دنبال 
ساماندهی و حذف برخی از ردیف های بودجه است اقدام رو به جلویی 
محسوب می شــود چراکه اتالف در هزینه های جاری بسیاری زیاد 
است و می توان بخشی از ردیف ها را هم شــفاف و هم ادغام کرد. او 
ادامه داد: اینکه گفته شــده افزایش دستمزدها مدیریت شده انجام 
می شود تا شــاهد افزایش بی حد و حســاب کارمندان نباشیم هم 
گامی   رو به جلو است؛ دلیل آن هم این است که از یک طرف حقوق و 
دســتمزدها را بیش از حد افزایش می دهیم و کسری ایجاد می شود 
و این کســری به تورم دامن می زند و باعــث از بین رفتن اثر افزایش 
حقوق ها می شود. شقاقی شهری اضافه کرد: نکته مهم این است که 
دولت در بودجه ســال آینده باید منابع درآمدی خود را واقعی کند؛ 
استفاده از واژه هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین درآمدها 
شاید چشم نواز باشد ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات نیاز 
به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات مشخص دارد و 
در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید. وی تصریح کرد: حتی در 
حوزه های مالیاتی هم نباید خوشبینانه عمل کنیم؛ به عنوان مثال در 
بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت های نهادی و قانونی 
و اطالعاتی است و به راحتی این نهادها به وجود نخواهد آمد بنابراین 
دولت باید در خوشبینی بستن منابع درآمدی محتاطانه عمل کند 

چراکه ماحصل آن کسری بودجه خواهد بود. 
 عدم شفافیت مالی، معضل بودجه

این اقتصاددان در واکنش به این موضوع که در بودجه شرکت های 
دولتی سودده درنظر گرفته شده و برهمین اساس هم سطح مالیات 
آنها را افزایش داده اند، با توجه به اینکه شــرکت های دولتی سودده 
نبوده و بهره وری پایین آنها، خوشــبینانه برخوردکــردن با اعداد و 
ارقام این شرکت ها چه نتیجه ای خواهد داشت؛ توضیح داد: واقعیت 
این است صورت های مالی شــرکت های دولتی شفاف نیست و این 
موضوع مدیریت بودجه ریزی را هم سخت می کند. گاها شرکت های 
دولتی صورت های مالی خود را دستکاری می کنند یا تجدید دارایی 
صورت نگرفته اســت. بدین معنا که ممکن اســت شــرکت دولتی 
زمین یا تجهیزاتی داشته باشد که در دارایی ها مطرح نشده باشد. او 
تاکیدکرد: تنظیم بودجه براساس سودآوری شرکت های دولتی کار 
سختی خواهد بود. باید بعداز مشخص شدن واقعی سوددهی شرکت ها 
مالیات بر سوددهی آنها تنظیم شود. درغیراینصورت این اتفاق مانند 
برآوردهایی خواهد بود که منحرف شده و ما را به نتیجه نخواهد رساند 

چون برآورد درستی صورت نگرفته است. 
 انحراف از بودجه با منابع غیرواقعی

شقاقی شهری درباره انحرافات بودجه ای گفت: اگر بودجه دالری 
و ریالی از هم جدا شود بودجه ریالی شــامل مولدسازی دارایی های 
دولت، انتشار اوراق، فروش اموال شرکت های دولتی و مالیات خواهد 
بود. در این زمان تا حدودی می تــوان واقع بینانه با هزینه ها برخورد 
کرد. وقتی نفت و فروش و مولدسازی دارایی ها دولت بیش از اندازه 
حساب می شود نمی توان درآمدها را واقع بینانه تنظیم کنیم درحالیکه 
هزینه ها انباشت می شود. ماحصل آن این است که وقتی درآمدها با 
هزینه ها همخوانی نداشته باشد با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. 
این اقتصاددان افزود: اگر دولت به دنبال این است که در سال آینده 
کسری بودجه نداشته باشد یا آن را کاهش دهد، به نظرم باید دو مولفه 
مهم را درنظر داشته باشد که یکی مالیات و دیگری فروش اوراق است. 
در همه این موضوعات دولت باید محتاطانه ورود کند چراکه همگی 
به شرایط اقتصادی وابسته هســتند. اگر منابع درآمدی واقع گرایانه 
تنظیم شود هزینه ها هم می تواند مبتنی بر درآمدهای واقعی، واقعی 
تنظیم شود. او ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی بخش درآمدی 
باید واقع بینانه و حتی بدبینانه تنظیم شود. تاکنون بخش درآمدی 
خوشبینانه تنظیم می شده و دولت ســیزدهم این راه را دوباره طی 
نکند.  کســری بودجه و انحراف آن از موضوعات اساسی در تنظیم و 
مدیریت بودجه ریزی  ۱۴۰۱ است، هرچند که در حال حاضر ادعا این 
است که این بودجه بدون کسری و تمرکز ردیف ها تنظیم شده، اما 
باید دید که آیا در واقعیت و زمان انتشار الیحه بودجه چنین اتفاقی 
رخ داده است یا نه. قطعا حذف بســیاری از ردیف های بودجه سال 
آینده که مشمول نهادهای غیرمولد و صرفا مصرف کننده می شود و 
کاهش هزینه های اضافه و واقع گرایانه برخوردکردن با منابع درآمدی 

مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

آرمان ملی: نامه وزیر اقتنصاد به معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اموراستخدامی  کشور مبنی بر درخواست افزایش 
پرداختی به کارکنان این وزارتخانه با واکنش های زیادی مواجه 
شده است. درواقع »احسان خاندوزی« اگرچه دلیل این نامه را 
عدم پرداخت های غیرشفاف به کارکنان در سال های گذشته و 
شکل گیری به بی عدالتی در پرداخت مدیران و کارکنان عنوان 
کرده؛ اما آنچه در این بین و با وجود تاکید چند بارها دولت به ویژه 
خود خاندوزی حائز اهمیت است جلوگیری از هرگونه افزایش بار 
مالی بر دولت برای کنترل رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده که 
حتی همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز تحت الشعاع آن قرار 
گرفت و در این راستا پس از مدت ها دستگاه های دولتی مکلف 
به درج اطالعات پرداختی حقوق کارکنان خود در سامانه پاکنا 
شدند. حال در این درخواســت وزیر اقتصاد در حالیکه تاکید 
کرده این وزارتخانه فرماندهی اقتصادی و مالی کشور در شرایط 
تحریم است که به نظر می رسد به نوعی نشان می دهد وزیر برای 
این وظیفه مطالبات بیشتری را تقاضا دارد اما حتی در صورتیکه 
براساس قانون و برای هماهنگی حقوق کارکنان باشد در شرایط 
کنونی فاقد توجیه بوده و به گفته کارشناســان به شکل گیری 
مسابقه ای برای افزایش حقوق دستگاه ها منجر خواهد شد که  
با سیاست های دولت در مهار تورم در تضاد است. از سوی دیگر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باردیگر مهمترین دستاورد 
خود در چند ماه اخیر را عدم اســتقراض از بانک مرکزی عنوان 
کرده به گونه ای که افت ۳.۵ درصدی تورم آبانماه را نتیجه این 
سیاست دانسته است البته فارغ از انتقاداتی که نسبتا به ادعای 
میرکاظمی  در خصوص عدم استقراض مطرح است اما حتی در 
صورتیکه این ادعا را بپذیریم بازهم از وزیر اقتصاد انتظار نمی رود 
تا با درخواســت افزایش پرداختی کارکنان احتماال دستاورد 

ضدتورمی  تیم اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار دهد.
 2 پیشنهاد »خاندوزی« 

براســاس این گزارش، بررســی ها نشــان می دهد احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصــادی و دارایی در نامــه ای از »میثم 
لطیفی« معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی  

کشور درخواست کرده اســت حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و 
ادارات وابســته افزایش یابد. این نامه که با واکنش های زیادی 
همراه شــد در آن به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در 
فرماندهی اقتصادی و مالی کشــور به ویژه در شرایط اقتصادی 
فعلی برای گذر از تحریم ها اشاره شده است. براساس این نامه، 
وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بنــدی و احکام ریالی کارکنان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایســه با سایر دستگاه های 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش 
برخی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه همچون،  
افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند )۱۰( ماده ۶۸ قانون خدمات 
مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده )۵۰ درصد( برای مشاغل 
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای 
تابعه آن و همچنین  تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ســتاد و واحدهای تابعه و 
وابسته آن مشابه برخی سازمان ها و دستگاه های اجرائی دیگر 
)سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …( را داده است.

  تــالش بــرای پرداخــت عادالنــه حقــوق 
پس از انتشار این نامه و انتقاداتی که نسبت به اقدام خاندوزی 
آن هم در شرایطی که تمامی  درخواســته های افزایش حقوق 
و همسان سازی ها تحت الشعاع نقشــه راه و سیاست های مهار 
تورمی  تیم اقتصادی دولــت قرار گرفته وزیر اقتصاد نســبت 
به دالیل این درخواست توضیح داده و می گوید: متاسفانه یکی 
از مشکالتی که از سال های قبل در روال اقتصادی کشور وجود 
داشت، پرداخت های غیرشفاف به کارکنان بوده که عالوه بر وجود 
بی عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود 
شفافیت در پرداخت را میان دستگاه ها هم موجب می شد. وزیر 
اقتصاد افزود: در تفاهمی  که وزارت اقتصاد با ســازمان برنامه و 
بودجه داشت مقرر شد تالش شود تا همه پرداخت ها در فیش 
حقوقی، شفاف و از محل خزانه و به صورت عادالنه صورت پذیرد 
و همه دریافت های خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی 
دستگاه ها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و 
نظارت پیدا کند. وی بیان داشت: به این ترتیب سایر دستگاه هایی 

که در این باره اســتنکاف می کردند و یا اینکه اطالعات حقوقی 
کارکنان و کارمندان را در ســامانه پاکنا وارد نمی کنند باید تا 
پایان امسال و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام کنند که 
به نفع کارکنان هم خواهد بود. خاندوزی افزود: در نامه ای که به 
سازمان امور اداری و استخدامی  ارسال کردیم قید شده که با این 
اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی شــود بلکه پرداخت ها 
در قالب فیش و به صورت عادالنه خواهد بــود ضمن اینکه اگر 
افزایشــی هم اتفاق می افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در 
حکم حقوقی ایــن افزایش قید می شــود. وی اضافه کرد: برای 
اعمال کردن این افزایش ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان 
اموراداری و استخدامی  را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ 
درصد فوق العاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بارمالی ندارد 
بلکه از منابع داخلی دستگاه ها تامین می شود و شفافیت حقوق 
و دستمزدها را در پی دارد. البته سایر دستگاه هایی که هم اکنون 
از محل درآمدهای اختصاصی خود پرداخت ها را انجام می دهند 
که قابل نظارت هم نیســت فقط تا پایان امسال مهلت دارند که 
این رویه را اصالح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاه ها باید 
پرداخت های خود را در قالب فیش حقوقــی انجام دهند. وزیر 
اقتصاداظهارکرد: افزایش ها بر این اســاس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن 
هم در داخل حکم حقوقی اعمال می شود بدون اینکه یک ریال 
بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب می شود همه 

پرداخت ها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود.
 مسابقه افزایش حقوق 

 به رغم توضیحات خاندوزی اما همچنان این نامه با حواشی 
همراه بوده به طوری که علی جدی عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلــس در این رابطه می گوید: هنــوز متن این نامه را 
ندیده ام ولی قطعا ایشــان نمی تواند در این وضعیت اقتصادی 
چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با 
چه عنوانی قابل قبول است؟ وی در خصوص واکنش احتمالی 
مجلس پس از اعالم این خبر افزود: قطعا در شرایطی که وجود 
دارد، با چنین اقدامی  یک مســابقه برای افزایش حقوق شکل 
خواهد گرفت که اصال منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرائی 
شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه ها نیز کشیده خواهد 
شــد و نمی توان تبعات آن را کنترل کرد. وی ادامه داد: قطعا 
واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهــد بود. چرا که خود 
دولت دائم در مجلس اعالم می کند کســری بودجه داریم. لذا 
مجلس قطعا موضع محکمی  خواهد گرفــت و به این موضوع 

ورود خواهد کرد.

در پی نامه وزیر اقتصاد برای افزایش پرداختی به کارکنان وزارتخانه:

افزایش حقوق؛ اول از وزارت اقتصاد؟
  »خاندوزی« دومینوی افزایش  حقوق را پایه گذاری می کند!

دستاوردهای سفر یک روزه معاون اقتصادی رئیس جمهور
آرزوی حل مشکالت!

آرمان ملی: معاون اقتصادی رئیس جمهور در صحبت هایی 
درباره معضالت اقتصادی ابزار امیدواری کرده که ان شاءا... سال 
آینده مشکالت برطرف شــود و مردم بتوانند روزهای بهتری 
داشته باشند، اما محســن رضایی برخالف همه ادعاهایی که 
پیش از انتخابات درباره حل معضالت اقتصادی داشته در سمت 
معاون اقتصادی رئیس جمهور خیلی هــم موفق نبوده و بعداز 
سه ماه سکوت، حاال با سفر و سرکشــی به بخش های مختلف 
نسخه برای حل معضالت اقتصادی می پیچند و آرزوی بهبودی 
می کند! البته هنوز فراموش نکرده ایم که آقای محسن رضایی 
در ایام انتخابات وعده پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را به مردم 
می داد و راه های تامنی منابع آن را هم بسیار سهل عنوان کرده 
بود فقط معلوم نیســت چرا االن که به عنوان معاون اقتصادی 
دولت سکان را به دست گرفته سیاست های خود را برای بهبود 
وضعیت معیشتی مردم به اجرا نمی گذارد و اتفاقا با رویکرد وزیر 
اقتصاد برای حذف ارز ترجیحــی و  افزایش قیمت حامل های 
انرژی همسو شده و تنها آرزوی حل مشکالت را دارد اما  آقای 
رضایی  اگر قرار بود مشــکالت اقتصادی با آرزو و دعا برطرف 
شود که ایران گلستان بود. محســن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور پنجشنبه شب پس از نشست شورای برنامه ریزی 
و توسعه اســتان هرمزگان در جمع بندی خود از این سفر یک 
روزه گفت: امیدواریم همه کمک کنند که مساله معیشت مردم 
و محرومیت هایی که در هرمزگان و اســتان های دیگر هست، 
هرچه زودتر برطرف شد و ســال آینده شاهد اتفاق های خوبی 
برای کشور باشیم. او با اشاره به بازدید از اسکله و انبارهای بندر 
شهیدرجایی اظهارکرد: »هدف ما در دولت سیزدهم این است 
که حمل کاال را یکســره کرده تا کاالها به صورت مســتقیم از 
کشتی تخلیه و بر روی وسیله حمل کننده قرار گیرد و به مقصد 
استان ها ارسال شــود. باید اطالعات کشتی ها بالفاصله قبل از 
رسیدن به بندرگاه ثبت و وارد سامانه شود و به محض اینکه وارد 
بندرگاه شد با کمترین توقف بارها تخلیه و از طریق ریل و ماشین 
اقالم به دست مردم برسد.« اما ایشان نگفتند که این کار با وجود 
تخلفات گسترده در گمرکات کشور به ویژه در حوزه کاالهایی 
نظیر نهاده ها که به گفته برخی از نماینــدگان مجلس قبل از 
تحویل محموله ها بخشی از آن در کامیون ها بارگیری می شود 

چگونه باید شناسایی و برخورد شود! 
 جبران عقب ماندگی با کدام سیاست؟

آقای معاون اقتصادی رئیس جمهــور در ادامه بازدیدهای 
خود به پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس رفت و در آنجا گفت: 
»هدف احداث پاالیشگاه جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل 
آن به فرآورده های با ارزش تر اســت که امروز شاهد تحقق این 
مساله با استفاده از دانش متخصصان داخلی هستیم.« اما ایشان 
درباره عقب ماندگی پاالیشگاه هابا وجود دانش و تخصص حرف 
نزد؛ نگفت که چرا تجهیــزات و تکنولوژی های بروز جهان وارد 
پاالیشگاه ها نشده و بهره وری آنها هنوز به نسبت جهانی پایین 
است! همچنین معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص اینکه 
آیا دولت قصد دارد تا با سرمایه گذاری در پتروپاالیشگاه ها  زمینه 
رشــد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی را ارتقا دهد سخنی 
نگفت اساســا در این زمینه رویکرد دولت همچنان مشــخص 
نیست. آقای محسن رضای در همین ســفر بیان کرد: »دولت 
توجه جدی بــه تقویت کارآفرینان و فعــاالن اقتصادی دارد و 
عقب ماندگی تاریخی ایران را در بحــث اقتصاد رفع می کند.« 
ایشان شــاید از ذوق زدگی حضور در ســمت معاون اقتصادی 
رئیس جمهور اســت که یادش رفته حداقل ۳۰ سال در مسند 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و همیشه هم 
شاهد مشکالت اقتصادی در کشــور بوده و در چندین دوره ای 
هم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده به مشکالت 
کشــور آگاهی دارد، ولی هیچگاه به عنوان مسئولی دلسوز نه 
برنامه ای برای بهبودی وضعیت داشته و نه تلنگری به دولت ها 
برای اصالح وضعیت زده است. اینکه دولت سیزدهم را سوپرمن 
کشور می داند باید دلیلی موجه داشته باشد ولی فصل انتخابات 
گذشته و روشــنگری در این باره هم الزامی  برای ایشان ندارد! 
معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش 
در این سفر گریزی هم به وضعی بازار سرمایه زد و اظهارکرد که 
»وزارت اقتصاد و دارایی مسئول حل مشکل سهام داران و رونق 
بورس شده است. برنامه های دولت دخیل کردن سهامداران خرد 
در مدیریت بورس است.« متاسفانه بورس با همین دستکاری ها 
و دخالت های دولت ها بود که زمین خورد و حاال هم روی زمین 
کشیده می شود، اگر آقامحسن خواستار بهبود وضعیت بورس 
است بهتر این اســت که کمکی برای برداشتن دست دولت از 
روی سر بورس می کرد! خود وزارت اقتصاد هم نمی داند که باید 
با این وضعیتی که برای بازار سرمایه ساخته اند چه کند؛ صرفا 
دخیل کردن سهامداران خرد در مدیریت بورس کافی نیست. 
محسن رضایی در این سفر پربرکت با اشاره به اینکه »واردات و 
صادرات ۵۰ درصد کاالهای غیرنفتی از طریق بنادر مستقر در 
هرمزگان صورت می گیرد، گفت: »برنامه ریزی ها برای توسعه 
و گسترش بندر شــهیدرجایی در حال انجام است.« رضایی با 
اشاره به مشکالت اموال تملیکی خاطرنشان کرد: »نزدیک به 9 
هزار کانتینر به وزن تقریبی ۱۰۰ هزار تن کاال در این بندر دپو 
است. از این مشکالت در بنادر و مبادی ورودی کشور وجود دارد. 
زنجیره تولید ثروت و درآمد و معیشت مردم بیش از آنکه از خارج 
در محاصره باشد از داخل با تحریم های داخلی و اقتصادی مواجه 
هستیم.« شاید این را هم باید به معاون اقتصادی رئیس جمهور 
گوشزد کرد که اگر مشــکلی در ترخیص کاالهای بنادر وجود 
دارد نتیجه سال ها قانون گذاری ها و بند و تبصرهایی است که 
بنابه دالیلی نظیر اعمال نفوذها اضافه شــده است. این مشکل 
گمرکات کشور است و حل آن هم با دســتور اتفاق نمی افتد!  
رضایی همچنین گفته است که »در زنجیره تولید ثروت و رفاه و 
معیشت مردم که شامل سرمایه گذاری، تولید و ثروت است در هر 
سه با مشکل روبه رو هستیم. به دنبال حل مشکل سرمایه گذاری، 
تولید و ثروت هستیم. درآمد، اشتغال و ثروت مردم در گرو حل 
مشکالت اقتصادی است. این گره ها در تهران باز نمی شود و باید 
شهر به شهر و استان به استان برویم و آنچه بر روی زمین مانده 
و برای مردم، سرمایه گذار و کارآفرین مشکل ساز شده برای آن 
چاره اندیشی کرد. تحریم های داخلی را باید برداریم.« سرجمع 
همه این اظهارات ریشه در سیاستگذاری ها و عدم توجه به پیش 
نیازهای گشایش اقتصادی در کشور دارد که همانا برداشته شدن 
تحریم هایی است در نتیجه رفتارهای تنش زای مسئوالن کشور 
در سال های مختلف شکل گرفته است! بهای مشکالت امروز را 

مردم می دهند.
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قیمت در بازار آزاد )به تومان(

صنــعت
 معاون وزیر صمت 

و رئیس هیات عامل ایدرو:
 لوله گستر اسفراین رکورد 

تولید خود را شکست
آرمان ملی: لوله گستر اســفراین در ماه 
گذشته توانست با تولید چهار هزار و ۶۰۰ تن 
در یک ماه، رکورد تولید خودش را بشــکند. 
معاون وزیر صمــت و رئیس هیات عامل ایدرو 
در بازدید از مجتمع لوله گســتر اســفراین با 
قدردانی از عملکرد کارکنان و مدیریت شرکت 
لوله گســتر گفت: کارکنان ایــن مجموعه در 
شــرایطی که با تحریم و محدودیت ها دست و 
پنجه نرم می کنیم، توانســتند با تولید چهار 
هزار و ۶۰۰ تن در ماه گذشته، رکورد مناسبی را 
رقم بزنند. محسن صالحی نیا روند توسعه ای و 
رو به جلو لوله گستر اسفراین به ویژه در ۱۸ماه 
اخیر را قابل تامل دانســت و ایــن موفقیت را 
محصول برنامه ریزی و پشتیبانی مستمر ایدرو 
و مدیریت اجرائی دقیق شرکت در کنار تالش 
و همبستگی مثال زدنی کارگران سختکوش 
دانست و افزود: سیاســت های محوری دولت 
به ویژه وزارت صمت این اســت که با توسعه 
تولیدات، کیفی سازی و اقتصادی کردن تولید، 
به تدریج امکان عرضــه و رقابت در عرصه بین 
المللی را داشــته باشــیم. مدیرعامل سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( با 
اشاره تالش های صورت گرفته جهت توسعه ، 
بهسازی و نو سازی خطوط تولید مجتمع لوله 
گستر اسفراین گفت : با این اقدامات می توانیم 
شرایط بهتری را برای تولید و صادرات فراهم 
کنیم. صالحی نیا با اشاره به شعار سال گفت: به 
منظور مانع زدایی ها در نظر داریم زنجیره تامین 
را به گونــه ای هماهنگ کنیم کــه با تولیدات 
خودمان بتوانیــم نیازهای بخــش صنعت و 
نیازهای کاالهای نهایی را پوشــش دهیم. وی 
اضافه کرد: شــرکت نفت به صورت مستمر به 
این لوله ها نیاز دارد و براساس قرارداد تولید و 
عرضه بدون هیچ گونه مشکلی انجام می شود. 
شرکت لوله گستر اسفراین تنها تولید کننده 
لوله های فوالدی بدون درز جریانی و جداری 
مورد نیاز صنعت نفت در منطقه و از معتبرترین 
شرکت های تامین کاالی نفت ایران است که 
یکی از مجموعه های تابعه ایدرو است. در این 
بازدید همچنین علی نبوی دستیار ویژه وزیر، 
محمد نوری امیــری معاون نوســازی و بهره 
برداری ایدرو، الیاسی مدیرحراســت و مدیران 

ایدرو و مدیران مرتبط استانی حضور داشتند.

 با افت ارزش معامالت نسبت 
به هفته ماقبل 

شاخص عقب گرد کرد
آرمان ملی: بازارسرمایه در هفته گذشته 
و در حالیکه توانســته بود در اواســط هفته با 
صعود نسبتا قابل مالحظه ای قله ۱.۴ میلیون 
واحدی خــود را پس بگیرد، اما تحت الشــعاع 
تداوم ابهامات و البته فروش اوراق بدهی دولت 
روند نزولی به خود گرفت و با عقب گرد دوباره به 
کانال یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی بازگشت. 
در این رابطه بررسی ها نشــان می دهد ارزش 
معامالت بازار در هفته گذشته نسبت به هفته 
ماقبل خود کاهش ۱۸.۳ درصــدی را تجربه 
کرده است که این میزان افت معامالت سیگنالی 
خوبی را بــرای آینده بازار متصــور نمی کند. 
براســاس این گزارش بررســی معامالت بازار 
بورس در هفته ای که گذشت نشان می دهد که 
ارزش کل معامالت این بــازار با ۱۸.۰۳ درصد 
کاهش از ۲۸۳ هزار و 9۵ میلیارد ریال در هفته 
گذشته به ۲۳۲ هزار و ۵۲ میلیارد ریال در هفته 
جاری رسیده اســت. حجم کل معامالت این 
بازار نیز با ۸.۲۰ درصد کاهش از ۲9 هزار و ۵۶۵ 
میلیون سهم در هفته گذشــته به ۲۷ هزار و 
۱۴۲ میلیون سهم در هفته جاری رسید .ارزش 
معامالت در بازار اول ســهام بــا ۱.۷۴ درصد 
کاهــش از ۱۰۶هزار و ۲۶9 میلیــارد ریال در 
هفته گذشته به ۱۰۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال 
در هفته جاری رسیده است. این در حالی است 
که ارزش معامالت در بازار دوم ســهام روندی 
صعودی داشت و با ۴.۰۳درصد افزایش از ۶۵ 
هزار و 9۲۴ میلیارد ریال در هفته گذشــته تا 
۶۸ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریــال در هفته جاری 
صعود کرد. روند ارزش معامالت در بازار بدهی 
منفی بود و با ۶۸.۸۶ درصــد کاهش از ۳۰ هزار 
و ۴۱۶ میلیارد ریال درهفته گذشــته به رقم 9 
هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. 
این در حالی اســت که ارزش معامالت در بازار 
مشــتقه توانســت با ۱۰۰.۸۵ درصد افزایش از 
۱۵۶ میلیارد ریال به ۳۱۳ میلیارد ریال برســد. 
بر این اســاس ارزش معامالت در صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله بــا ۳۸.۶۷ درصد 
کاهش از ۸۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در هفته 
گذشته به ۴9 هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال در هفته 
جاری رسید. شاخص کل بورس در هفته ای که 
گذشت روندی نزولی داشت به طوری که با ۱.۱۸ 
درصد کاهش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد در 
هفته گذشــته به یک میلیون و ۳9۴ هزار واحد 
در هفته جاری رسید. شــاخص کل با معیار هم 
وزن هم با ۰.۸۵ صدم درصد کاهش از ۳۸۶ هزار 
و ۷۶۵ واحد در هفته گذشته تا رقم ۳۸۳ هزار و 
۴۷۰ واحد در هفته جاری کاهش یافت. گفتنی 
است در در هفته ای که گذشت هتل و رستوران، 
ماشین آالت و تجهیزات، مخابرات، پیمانکاری 
صنعتی، رایانه، وسایل ارتباطی، استخراج نفت، 
گاز جز اکتشافات، خودرو و قطعات، محصوالت 
فلزی، سایر واسطه گری های مالی، چندرشته ای 
صنعتی، اطالعــات و ارتباطات، قند و شــکر و 
دستگاه های برقی جزو صنایع مثبت بازار بودند.

بازارسرمایه

»آرمان ملی« از حذف 50 ردیف بودجه 1401 گزارش می کند:

»حذف رديف« از بودجه بيمار، برای جبران کسری
   حذف ردیف هم پیمانه بودجه را پر نمی کند؟!   بودجه بیمار با نسخه حذف ردیف احیا نمی شود

 



رو بــه رو
منوچهر والی زاده:

دوبله هیچ وقت تعطیلی ندارد
مدیر دوبالژ و گوینده پیشکسوت خواسته اش از 
رئیس سازمان صداوسیما این است که: »جوانان 
با امید وارد دوبله می شوند هوای آنها را داشته 
باشید.« منوچهر والی زاده که به گفته خودش این 
روزها بیشتر برای پلتفرم ها فیلم دوبله می کند، 
گفت: این روزها برای تلویزیون خیلی کم کار 
می کنم و بیشتر مشغول دوبله فیلم های روز آمریکا 
و اروپا برای یکی از پلتفرم ها هستیم؛ ولی متاسفانه 
به دلیل اینکه همچنان تک تک به اتاق ضبط 
می رویم خیلی در جریان کلی فیلم ها و داستانشان 
نیستیم، حتی گاهی اسمشان را هم نمی دانیم! و 
این اتفاق خوبی نیست اما ناچاریم به خاطر حفظ 
سالمتی مان با همین روال کار کنیم. والی زاده 
درباره اینکه آیا شرایط دوبله نسبت به چند ماه 
گذشته بهتر شده و تغییر کرده است؟ خاطرنشان 
کرد: فعال اتفاق بهتری نیفتاده است؛ به هرحال در 
دوبله کار هست و بچه ها مشغولند. دوبله هیچ وقت 
تعطیلی ندارد. قبال هم گفتم که کرونا همه چیز 
را برهم ریخته ولی ناچاریم همین طور کار کنیم. 
متاسفانه این شرایط برای مدیران دوبالژ خیلی 
دشوار شده است؛ چون ممکن است دوبله  یک 
فیلم سه روز زمان ببرد، گویا دیگر این شکل از دوبله 
ُمد شده است و دیگر دسته جمعی دوبله کردن 
تمام شد. من این روزها فکر می کنم دارم ماراتون 
حرف می زنم نه اینکه دوبله می کنم. وی سپس به 
رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای کار دوبله 
اشاره کرد و بیان داشت: خداراشکر بچه ها خیلی 
رعایت می کنند و با وجود اینکه تک تک در اتاق 
ضبط حضور داریم، مدام فضا ضدعفونی می شود تا 
خدای ناکرده کسی گرفتار کرونا نشود. این گوینده 
پیشکسوت اظهارکرد: نیروهای جوان تر انجمن، 
خیلی تالش و کار می کنند، به هر حال امیدواریم 
شرایط دوبله روزبه روز بهتر شود. به نظرم با این 
شرایط، جوانان باید پشتکار داشته باشند، عده ای 
از جوانان برای درآمد بیشتری به دوبله می آیند ولی 
واقعا دوبله درآمدی ندارد. اگر واقعا به این هنر عالقه 
دارند باید پشتکار داشته باشند و صبوری کنند تا 
راه بیفتند. منوچهر والی زاده در پایان درباره اینکه 
آیا پیامی به رئیس صداوسیما در جهت بهترشدن 
وضعیت دوبله دارد؟ گفت: اول از همه برای همه 
آرزوی سالمتی می کنم، آنهایی که کم کار می کنند 
ان شاءا... پرکار شوند و بعد اینکه مسئوالن به 
فکر باشند، حقوق بچه ها را به موقع واریز کنند 
و کمی دستمزدها را باال ببرند؛ به خصوص برای 
جوانان چون به هر حال آنها با امیدی وارد این کار 
می شوند. بهتر است کمی بیشتر هوای جوانان را 
داشته باشند. والی زاده تاکنون به جای بازیگران 
شناخته شده ای چون رابرت .دنیرو، کیانو.ریوز، 

تام .هنکس و.... صداپیشگی کرده است.

فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهادی در اوایل سال جدید میالدی در 
کشور ایتالیا اکران عمومی می شود. کمپانی 
»الکی .رد« که حق پخش »قهرمان« را در 
ایتالیا بر عهده دارد، ساخته جدید فرهادی 
را از ۵ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۵ دیماه( در این 
کشور اکران عمومی می کند .»قهرمان« 
که نماینده سینمای ایران در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار است، از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ 
)چهارشنبه، اول دی ماه( در کشور فرانسه 
اکران خود را آغاز می کند و پس از آن از ۷ 
ژانویه ۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در سینماهای 

آمریکا اکران می شود.

 اکران »قهرمان«
 در ایتالیا 

منتخبی از فیلم های سینمایی سیدرضا 
میرکریمی، کارگردان سینمای کشورمان 
در بخش »صحنه گران« شبکه نمایش پخش 
می شوند. این شبکه در هفته پیش رو  در 
بخش صحنه گران، فیلم هایی از سیدرضا 
میرکریمی، کارگردان سینمای ایران را 
پخش می کند. سیدرضا میرکریمی متولد 
۱۳۴۵ زنجان از کارگردانانی است که تجارب 
موفقی در شروع کارش و در تلویزیون داشته 
است. سریال های »آفتاب و عزیز خانم« و 
»بچه های مدرسه همت« نیز از جمله آثار 
میرکریمی برای گروه سنی کودک و نوجوان 
بود. این کارگردان با ساخت فیلم »زیر نورماه« 
موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم منتقدین 
جشنواره کن و جایزه ویژه هیات داوران 

جشنواره بین المللی فیلم توکیو شد.

منتخب آثار میرکریمی 
در »نمایش«

سینمــا
مادر علی انصاریان:

  اولین بار است بدون »علی« 
به سینما آمده ام

مراسم گرامیداشت یاد »علی انصاریان« بازیگر فیلم سینمایی 
»رمانتیسم عماد و طوبا« همزمان با آغاز اکران این فیلم در 
سینما فرهنگ برگزار شد. مراسم گرامی داشت یاد علی انصاریان 
بازیگر فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبا« همزمان با آغاز 
اکران این فیلم عصر چهارشنبه سوم آذر توسط بنیاد سینمایی 
فارابی در سینما فرهنگ برگزار شد. کاوه صباغ زاده کارگردان 
این فیلم در ابتدای این مراسم گفت: به مناسبت آغاز نمایش 
عمومی فیلم به یاد علی انصاریان اینجا جمع شده ایم اما 
من ترجیح می دهم اینگونه نگاه کنم که علی انصاریان زنده 
است، اینجا حضور دارد و در قلب ماست. او با همان لبخند 
همیشگی اش در این سالن نشسته تا در اولین روز اکران عمومی 
فیلمش، »رمانتیسم عماد و طوبا« را باهم ببینیم. در ادامه این 
مراسم سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با 
اهدای لوح تقدیر از کاوه صباغ زاده کارگردان فیلم تقدیر کرد. 
وی ادامه داد: ای کاش این گردهمایی، مراسم افتتاح فیلم 
»رمانتیسم عماد و طوبا« با حضور علی انصاریان بود. ما اینجا 
جمع شده ایم تا یادش را گرامی بداریم. آقای انصاریان جدای از 
اینکه یک فوتبالیست حرفه ای بود که در هنر ورود پیدا کرده بود 
و نقش آفرینی می کرد، نقش ماندگاری در زندگی اش گذاشت 
و آن هم زندگی خوب، پراز خیر و برکت بود و کارهای خوبی که 
از خود برجای گذاشت. از همه مهم تر رضایت مادر شریف شان 
که همواره از او توصیف می کنند که این رضایت، بسیار ماندگار 
است. یاد او، مهرداد میناوند و همه هنرمندانی را که کرونا از ما 
گرفت، گرامی می دارم. سپس مهدی صباغ زاده تهیه کننده 
فیلم روی صحنه رفت و گفت: علی انصاریان از هنرمندان و 
ورزشکاران شریف بود و من باور نمی کنم که او در بین ما نیست. 
او نمونه بود و در این چهار دهه ای که من در سینما کار می کنم، 
یکی از انسان ترین و شریف ترین رفقای من بود. مادر زنده یاد 
علی انصاریان نیز در این مراسم از حضار و برگزارکنندگان این 
مراسم قدردانی کرد و بیان داشت: همیشه با علی به سینما 
می آمدم و این اولین باری است که بدون او و به تنهایی در سالن 
سینما حاضر شده ام. در این بخش لوح یادبود بنیاد سینمایی 
فارابی و هدایایی از سوی سازندگان فیلم »رمانتیسم عماد و 
طوبا« به او اهدا شد. پایان بخش این مراسم عکس یادگاری 
عوامل سازنده فیلم روی صحنه بود و در ادامه با نمایش فیلم 
»رمانتیسم عماد و طوبا«، اکران عمومی این فیلم افتتاح شد. 
فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبا« از آثار خانواده محور 
سال های اخیر است که در آن، پاسداشت نهاد خانواده و 
فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم تولید بنیاد 
سینمایی فارابی است که در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
نامزد کسب دو سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن )پیام 
آزادی( و بهترین بازیگر نقش اول زن )الناز حبیبی( شد. الناز 
حبیبی، حسام محمودی، زنده یاد علی انصاریان و مرتضی علی 

عباس میرزایی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
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a r m a n m e l i . i r

بهــزاد خداویســی از ســریال »روزگارجوانی« 
که در آن با شــاپو قریب و اصغر فرهادی همکاری 
داشت به نیکی یاد کرد و در عین حال درباره فصل 
دوم این ســریال انتفاد و اظهارکرد: کاری که تازه 
ســاخته اند »روزگارجوانی« نیســت، فقط اسمش 
روزگارجوانی اســت! بهزاد خداویســی که مهمان 
برنامه »سریالیســت« بود، درباره اضافه شدنش به 
جمع بازیگران سریال »روزگارجوانی۱« گفت: این 
سریال را شــاپور قریب ســاخت. اولین نفری بودم 
که برای این کار انتخاب شــدم. جالب این است که 
حمید فرخ نژاد دســتیار و برنامه ریــز کار بود و بعد 
رفت و بهرام بهرامیان آمد. خیلی فضای خوبی بود. 
فیلمنامه نویس فصل اول اصغر فرهادی بود که هر 
هفته ســر صحنه می آمد و با تمام بازیگران متن ها 
را می خواندیم و نظراتمان را می دادیم. همه دانشجو 
بودیم و این دوره را گذرانــده بودیم. از تجربیاتمان 
می گفتیم و اگر جذاب و جالب بود او به متن ها اضافه 
می کرد. وی درباره دلیل ماندگاری این سریال بیان 
کرد: همه عوامل و البته بازیگران این کار را دوست 
داشتیم و برایش ۱۰۰ درصد انرژی می گذاشتیم. با 
اینکه روزی ۱۳ ســاعت کار بود بدون خستگی کار 
می کردیم. این روزها در سریال هایی بازی می کنم و 
می بینم خیلی ها از ۱۲ ساعت کار خسته می شوند. 
وقتی ســریال پخش شــد همه جلوی در آن خانه 
که لوکیشــن کار بود می آمدند. اول حتی خیلی از 
بچه های بازیگر را، کسی نمی شناخت. اول اسم من 
بود. بعد امین حیایی، کیهان ملکی ســوم بود و بعد 
نصرا... رادش و مهدی صبایی. هر روز کار می کردیم 
و شاید ۲۰ روز یکبار مرخصی داشتیم. از ساعت ۲ 
بعدازظهر تا ۲ نیمه شب و گاهی که سکانس بسته 

نمی شد تا ۴ صبح کار می کردیم. بچه ها عاشقانه کار 
می کردند. خداویسی درباره نحوه انتخاب بازیگران 
برای این مجموعه توضیــح داد: من وقتی صحبت 
می کــردم می گفتند اصفهانــی صحبت کن. گفتم 
خود آقای فرهادی که اصالتا اصفهانی اســت االن 
مگه لهجه اصفهانی صحبت می کند؟ خود این آدم 
هم می تواند لهجه نداشته باشد. گفتم هرچقدر هم 
خوب صحبت کنم اما ۱۰۰ درصد نمی توانم اصفهانی 
خوب حرف بزنم. کسی می تواند اینطور صحبت کند 
که مثال ۱۰ سال در اصفهان زندگی کرده باشد. حتی 
کسانی که اصفهانی نیستند اگر به این شهر مراجعه 
کنند بعداز مدتــی گویش و لهجه شــان آهنگین 
می شــود و فکر می کنی اصفهانی هستند. او تاکید 
کرد: من گفتم نیاز نیســت اصفهانی صحبت کنم. 
چون هرچقدر خوب صحبــت کنم کل اصفهان که 
نگاه کنند ممکن است به دلشان ننشیند. تحلیل و 
صحبت کردیم و همه پذیرفتند. مهدی صبایی و احد 
هم لهجه کردی و ترکی داشتند. دیالوگ ها را که به ما 
می دادند اگر مال خود نمی کردیم بازی نمی کردیم. 
می گفتیــم حتما باید این کار جذاب و شــنیدنی و 
دیدنی شــود و آقای فرهادی این اجازه را داده بود 
که دیالوگ ها را مال خود کنیم. اینقدر ارتباط این ۵ 
جوان صمیمانه بود که احساس می کردی واقعا در 

این خانه باهم همخانه هستند. 
 فقط اسمش »روزگارجوانی« است

بازیگر »روزگارجوانی« با بیان اینکه کاری که تازه 
ساخته اند »روزگارجوانی« نیست، تصریح کرد: فقط 
اسمش روزگارجوانی است. یکی دوبار نشستم کار را 
دیدم هیچ نشانه ای از »روزگارجوانی« ندارد. وقتی 
ماشینی به تو می دهند که می گویند »فراری« است 

وقتی بروی داخلش بنشینی و ببینی »فیات«ست 
می گویی ما را مســخره کرده ای!؟ در فصل جدید 
روزگارجوانی اصال هیچکدام از بچه ها نقششــان 
را باور نکرده اند و فقط انــگار می آیند که دیالوگ 
را بگویند. بایــد این حس ها درونی شــود. برخی 
می گویند اینها تئاتری هستند. استفاده از تئاتری ها 
خیلی خوب است اما تئاتری باشد که کار کرده باشد 
و ۲۰ سال خاک صحنه خورده باشد. این خیلی هم 
خوب اســت و ایرادی ندارد. وی در پاسخ به اینکه 
آیا او و دیگر بازیگــران »روزگارجوانی« زمانی که 
انتخاب شدید ۲۰ سال سابقه داشتید؟ تصریح کرد: 
بله من سابقه داشتم. متن خیلی خوب بود و امین 
حیایی، کیهان ملکی و نصرا... رادش هم سابقه کار 
داشتند و اگر آقای صبایی سابقه کمی داشت همه 
بار روی دوش او نبود. امــا االن همه بار روی دوش 
۵ نفر است که اصال کار نکرده اند. کسانی سریال را 
نوشته اند که اصال نمی شناسی. ۱۵ نفر اسم می آید 
اما هیچ کدام را نمی شناسم. باید آدمی مثل اصغر 
فرهادی بیاید این ۱۵ نفر را درســت کند. اشکالی 
ندارد بنویســند اما پایه اصلی را باید یک نفر مثل 
اصغر فرهــادی مدیریت کند. خداویســی درباره 
عوض شدن مرحوم شــاپور قریب و انتخاب اصغر 
توسلی برای ســاختن فصل اول »روزگارجوانی« 
بیان داشــت: او سابقه بســیار خوبی داشت و کار 
اقای فرهادی را تکمیــل می کرد. فیلم های خوبی 
با بهترین هنرپیشــه ها ســاخته بود. بعد از مدتی 
چون با او ۱۳ قســمت قرارداد داشتند و کار خیلی 
خوب گرفت او را عوض کردند! قراردادش را تمدید 
نکردند. من هم گفتم دیگر بازی نمی کنم. با آقای 
قریب قرارداد بستم. بعداز چند قسمت هم خودمان 
کار می کردیم و فقط کارگردان تلویزیونی داشتیم 
که آقای ابولفضل احمدیان بود. کارگردان نداشتیم. 
می خواستند کارگردان بیاورند اما ما همینطوری 
کار را می گرفتیم. گفتنــد می خواهیم کارگردان 
دیگری بیاوریم. گفتیم االن دیگر کارگردان دیگری 
نمی شود. آقای توســلی با هفته نامه سینما ویدئو 
مصاحبه کرد و نوشــت بازیگران مــرا کارگردان 
کردند. دقیقا این را سوتیتر کردند. بچه های دیگر به 
آقای توسلی گفتند خودت بگیر تا کار تمام شود. او 
تهیه کننده بود و وقتی دید چند تکه گرفتیم و کار 
پیش می رفت ادامه داد. خداویسی  تصریح کرد: اگر 
متن خوب باشد کارگردان هم نباشد کار به خوبی 
پیش می رود. حتی وقتی من هم از کار رفتم آقای 
فرهادی کار را ادامه داد و بعد دیگر ادامه نداد. بعداز 

رفتن او کار ضعیف تر شد. 

بهزاد خداویسی: 

فصل جدید هیچ نشانه ای از »روزگار جوانی« ندارد

گــزارش
سفر »مادورو« به کوبا

رئیس جمهور ونزوئال روز پنجشنبه در سالگرد فوت »فیدل .
کاسترو« در سفری غیرمنتظره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال روز پنجشنبه در سفری 
غیرمنتظره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد تا پنج سال پس از مرگ 
»فیدل .کاسترو« در افتتاحیه مرکزی به نام وی که در آن که 
نوشته های رهبر فقید انقالب کوبا نگهداری می شود، شرکت کند. 
به گزارش »فرانس۲۴«، مادورو که از دسامبر ۲۰۱۹ به کوبا سفر 
نکرده بود، در این مراسم که تلویزیون دولتی ونزوئال پخش کرد، 
همتای کوبایی خود »میگل دیاز کانل« را همراهی کرد. »رائول 

کاسترو« برادر فیدل و رئیس جمهور سابق هم همراه آن ها بود. 

پاکستان موشک بالستیک آزمایش کرد
ارتش پاکستان روز پنجشنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک 
 A - فروند موشک بالستیک زمین به زمین موسوم به شاهین یک
خبر داد. این آزمایش همزمان با گزارش هایی مبنی بر ابراز 
نگرانی آمریکا از برنامه های اتمی و موشکی اسالم آباد صورت 
گرفت. وزارت بازرگانی آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به آنچه 
که برنامه های غیرایمنی هسته ای و بالستیک پاکستان خواند، 
چندین شرکت چینی را به اتهام مشارکت در توسعه برنامه های 
اتمی و موشک های بالستیک پاکستان در لیست سیاه خود 
قرار داد. براساس این گزارش، روابط عمومی ارتش پاکستان از 
آزمایش موفقیت آمیز یک فروند موشک بالستیک زمین به زمین 
خبر داد. این موشک از نوع شاهین یک -A معرفی شده است. 
ارتش پاکستان توضیحات بیشتری درخصوص موشک ذکر شده 
و اینکه آیا قابلیت  حمل کالهک هسته ای دارد یا نه؟، ارائه نکرد.

طرحی برای استیضاح رئیس جمهور پرو
سیاست مداران مخالف دولت پرو از جمله اعضای حزب 
راستگرای کیکو فوجیموری که در انتخابات ریاست جمهوری 
قبلی پرو با نتیجه ای نزدیک شکست خورد، طرح استیضاح 
پدرو کاستیلو، رئیس جمهور فعلی پرو را به کنگره این کشور 
ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این طرح 
با استناد به عدم صالحیت اخالقی برای حکومت کردن، با 
امضای ۲۸ نماینده ارائه شد. این طرح قرار است در کنگره به 
مرحله رای گیری برسد اما هنوز برنامه زمانی این رای گیری 
تعیین نشده و ۵۲ رای از مجموع ۱۳۰ نماینده کنگره برای آنکه 
رویه های استیضاح رئیس جمهور پرو آغاز شود،  الزم خواهد 
بود. تیم کاستیلو به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد اما 
در یک سخنرانی در منطقه جائوجا گفت که از بابت این طرح 
نگرانی ندارد. او بیان کرد:  من از این سرو صدای سیاسی نگران 
نیستم چون مردم من را انتخاب کرده اند نه مفسدین یا مافیاها. 
براساس قوانین پرو، باید طرح استیضاح نهایی کاستلیو که در ماه 
ژوئیه به قدرت رسید دستکم ۸۷ رای بیاورد. او از زمان رسیدن 
به ریاست جمهوری شاهد افول محبوبیتش و همچنین حزبش به 
دنبال مطرح شدن چند رسوایی علیه مشاوران و وزیران کلیدی 

دولتش و باال گرفتن اعتراضات مرتبط با معادن بوده است.

 رد صالحیت پسر قذافی 
برای شرکت در انتخابات 

کمیسیون انتخابات لیبی اعالم کرد: پسر 
دیکتاتور معدوم این کشور واجد شرایط نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری نیست و مانع از حضور 
وی شد. به گزارش فارس، بعداز تظاهرات های 
گسترده علیه نامزدی »سیف االسالم قذافی« 
پسر دیکتاتور معدوم لیبی، صالحیت وی برای 
حضور در انتخابات رد شد. کمیسیون انتخابات 
لیبی شامگاه چهارشنبه اعالم کرد که قذافی واجد 
شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
نیست و مانع از حضور وی شد. او یکی از ۲۵ نامزدی 
بود که در تصمیم اولیه کمیسیون انتخابات لیبی 
ردصالحیت شد تا روند تجدید نظر در نهایت 
توسط دستگاه قضائی این کشور تعیین شود. حدود 
۹۸ نفر به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی لیبی ثبت نام کردند. به نوشته خبرگزاری 
فرانسه، یکی دیگر از نامزدهای معروف در انتخابات 
ریاست جمهوری لیبی، ژنرال »خلیفه حفتر« 
فرمانده نظامیان مستقر در شرق لیبی است که 
گفته می شود به دلیل داشتن تابعیت آمریکایی، 
احتمال رد صالحیت شدن او نیز وجود دارد. قرار 
است سوم دی ماه ۱۴۰۰ اولین انتخابات سراسری 
در لیبی پس از سال ۲۰۱۴ برگزار شود. در 
سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ قرار بود انتخابات برگزار 
شود اما جنگ داخلی لیبی باعث عدم برگزاری 
انتخابات شد. پیش از این، شهرهای طرابلس و 
مصراته روز جمعه، صحنه تظاهرات مردمی در 
مخالفت با نامزدی خلیفه حفتر و سیف االسالم 
القذافی در انتخابات ریاست جمهوری بود. هفته 
قبل بود که قذافی در شهر سبها واقع در جنوب 
لیبی و یک روز پس از آن نیز خلیفه حفتر در 
بنغازی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 
را اعالم کردند. خلیفه حفتر و سیف االسالم قذافی 
مورد حمایت رژیم صهیونیستی هستند و اخیرا 
»صدام حفتر« پسر »خلیفه حفتر« از طریق امارات 
به سرزمین اشغالی سفر کرده و در دیدار  با مقامات 
صهیونیستی در خصوص نظرات پدرش با آنها 
گفت و گو کرده است. در این دیدار او در خصوص 
نیازهای لیبی به کمک های سیاسی و نظامی 
اسرائیل و در ازای آن سازش با تل آویو به رایزنی 
پرداخته است. در خصوص »سیف االسالم قذافی« 
نیز روابط تل آویو و لیبی به دوره »معمرقذافی« 
بازمی گردد، یعنی به  رغم روابط تنش  آلود دو طرف 
در آن دوران، اما روابط پشت پرده جریان داشت 
و این »سیف االسالم قذافی« بود که این روابط 
را با کمک تاجران و ثروتمندان یهودی لیبیایی 
االصل هماهنگ می کرد و این روابط هنوز قطع 

نشده است. 

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه ضمن 
هشدار درباره وخامت اوضاع در منطقه دونباس 
گفت: اوکراین قصد دارد این منطقه را با توسل 
به زور تصرف کند. به گزارش فارس، »ماریا.

زاخاروا« سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه 
روز پنجشنبه افزود: اوکراین قصد دارد منطقه 
خودمختار »دونباس« را با زور تصاحب کند. به 
نوشته وبگاه شبکه »راشاتودی«، زاخاروا ادامه 
داد: نیروهای اوکراینی در حال افزایش حمالت 
به منطقه جنگ زده دونباس هستند و قصد دارند 
مناطق استقالل طلب را با زور تصرف کنند. 
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه با اشاره 
به نگران کننده بودن اوضاع در مناطق شرق 
اوکراین گفت: »افراد خیره سر در رژیم کی یف 
ظاهرا احساس مصونیت کامل کرده و به راه حل 
نظامی برای حل بحران داخلی اوکراین تمایل 
دارند.« زاخاروا ادامه داد: »وضعیت در منطقه 
درگیری رو به وخامت است. اطالعات بیشتر و 
بیشتری  از به کارگرفتن سالح های ممنوع شده 
در توافق مینسک می رسد که از طرف ناتو به 
اوکراین داده شده اند.« پیش از این نیز مسکو به 
واشنگتن هشدار داده بود که تحویل تسلیحات 
مرگبار به اوکراین، امید برای رسیدن به صلح 
در دونباس را کمرنگ می کند. سرگئی.الوروف 
وزیر امورخارجه روسیه تصرح کرد: »تشدید 

تنش کامال مشهور است. تالش هایی برای ایجاد 
شرایط تحریک آمیز صورت می گیرد تا به نحوی 
شبه نظامیان و احتماال روسیه را به یک نوعی از 
استفاده از نیروی نظامی درگیر کنند.« ارتش 
اوکراین اعالم کرده توانسته پرتاب موشک 
از پهپاد بیرق دار خریداری شده از ترکیه را با 
موفقیت انجام دهد و تجهیزات توپخانه ای دشمن 
را نابود کند. این آزمایش در منطقه تحت منازعه 
دونباس انجام شده که در آن استقالل طلبان 
تحت حمایت روسیه و نیروهای ارتش اوکراین 
درگیری های پراکنده ای دارند. دولت آمریکا 
به بهانه به افزایش فعالیت های نظامی روسیه 
و تقویت قدرت تدافعی و رزمی اوکراین، اعالم 

کرده که کمک ۶۰ میلیون دالری به این کشور 
ارائه می دهد.  یک مقام ارشد دولت آمریکا 
به خبرنگاران گفت که این کمک ها شامل 
سامانه های ضد خودروی زرهی »جاولین« و 

دیگر سامانه های تدافعی و رزمی خواهد بود.
 92000 نظامی اوکراین در حال آماده

ایاالت متحده بعد از الحاق شبه جزیره کریمه 
به روسیه در سال ۲۰۱۴ و وقوع درگیری ها در 
منطقه خودمختار دونباس در شرق اوکراین، به 
بزرگترین تامین کننده تسلیحات و تجهیزات 
نظامی برای کی یف تبدیل شده است. چندی 
رئیس جمهور  »ولودیمیرزلنسکی«  پیش 
اوکراین به سوالی درباره احتمال وقوع جنگ 

تمام عیار میان اوکراین و روسیه پاسخ داد: 
»فکر می کنم محتمل باشد«. او با این حال وقوع 
چنین جنگی را »اشتباهی بزرگ« توصیف 
کرد. از سوی دیگر »لیزتراس« وزیر امورخارجه 
انگلیس روز چهارشنبه افزود: حمله روسیه به 
اوکراین »اشتباهی بزرگ« خواهد بود. تراس 
در پاسخ به سوال خبرگزاری »رویترز« درباره 
ادعای مطرح شده اخیر حمله احتمالی روسیه 
به اوکراین بیان داشت: »معتقدم که چنین 
کاری، اشتباهی بزرگ از سوی روسیه خواهد 
بود.« وزیر امورخارجه انگلیس ادامه داد: »ما 
از متحدان بسیار نزدیک اوکراین هستیم و 
با شرکای خود در ناتو نیز همکاری خواهیم 
کرد و همچنین مستقیما با اوکراین همکاری 
خواهیم کرد تا اطمینان یابیم از آنها حمایت 
کامل صورت می گیرد.« این گمانه زنی های 
جدید پس از آن مطرح شده که »کایرلو.

بودانوف« رئیس سازمان اطالعات دفاعی 
اوکراین روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی 
با وبگاه »میلیتری تایمز« مدعی شده روسیه 
بیش از ۹۲۰۰۰ نظامی اطراف مرزهای اوکراین 
مستقر کرده و در حال آماده شدن برای حمله به 
اوکراین تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه است. پیش 
از آن »آنتونی .بلینکن« وزیرخارجه آمریکا گفته 
بود: »ما نگرانی واقعی درباره فعالیت نظامی 
غیرعادی روسیه در مرز با اوکراین داریم. ما 
نگرانی های واقعی درباره نحوه گفتاری که 
از روسیه می شنویم و شاهد آن هستیم و 

همچنین در رسانه های اجتماعی داریم.«

سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه: 
اوکراين قصد دارد منطقه »دونباس« را با زور تصرف کند

جهــــان 
کوتــاه

با شدت گرفتن اختالفات میان لندن و پاریس بر سر بحران 
پناهجویان، وزیر کشور فرانسه از لغو دیدار خود با همتای 
انگلیسی اش در روز یکشنبه هفته آتی خبر داد. به گزارش مهر 
به نقل از خبرگزاری رویترز، مقارن با تشدید اختالفات لندن و 
پاریس بر سر بحران پناهجویان، »جرارد دارمانین« وزیرکشور 
فرانسه جمعه از لغو دیدار خود با همتای انگلیسی اش خبر 
داد. رویترز در این خصوص اعالم کرد که به دنبال ارسال نامه 
»بوریس .جانسون« نخست وزیر انگلیس به »امانوئل .ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه پیرامون کوتاهی در ممانعت از عبور 
قایق های پناهجویان از کانال آبی میان دو کشور، وزیر کشور 
فرانسه دیدار یکشنبه با »پریتی .پتل« وزیرکشور انگلیس را 
لغو کرده است. این در حالیست که در بحبوحه تشدید تنش ها 
میان انگلیس و فرانسه بر سر حق ماهیگیری و تبادالت تجاری 
پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به »برگزیت«، یک 
قایق پناهجویان چهارشنبه در راه رسیدن به سواحل انگلیس 
واژگون شد و ۲۷ تَن در این حادثه جان باختند؛ در این میان، 

بوریس جانسون فرانسوی ها را مقصر عبور پناهجویان از این کانال 
آبی می داند. اما از سوی دیگر، فرانسوی ها دولت انگلیس را به 
»مدیریت بد پناهجویان« متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری 
مهر، عالوه بر تنش ها میان دو کشور در موضوع پناهجویان، 
اختالفات فرانسه و انگلیس بر سر حوزه های ماهیگیری به 
شدت باال گرفته و دو طرف برای تحمیل خواسته های شان برای 
یکدیگر خط و نشان می کشند. فرانسه توپ را به زمین لندن 
انداخته و هشدار داده اگر انگلیس در این زمینه گامی برندارد، 
گزینه های تقابلی روی میز خود را اجرا می کند. در همین ارتباط، 
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه پیشتر از به تعویق 
انداختن موقت طرح تحریم انگلیس خبر داه بود. ماکرون در 
این خصوص اعالم کرده بود که این تعویق به این جهت است که 
مذاکرات دو طرف روی طرح های جدید جهت رفع تنش ها به 

نتیجه برسد.
 دیدار»ماکرون« و »جانسون«

امانوئل ماکرون و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در 

حاشیه اجالس گروه ۲۰ در رم با یکدیگر دیدار کردند تا تنش 
حاصل از اختالف میان دو کشور بر سر ماهیگیری را کاهش 
دهند. این دیدار که بر بستر اختالفات گسترده دیگر میان 
پاریس و لندن انجام شد، بی نتیجه ماند و رهبران هر دو کشور 
اندکی بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. بوریس .جانسون 
اعالم کرد که انگلیس نمی تواند بیش از آنچه تاکنون پذیرفته، 
انجام دهد و امانوئل ماکرون هشدار داد که اگر خواست فرانسه 
در این زمینه اجرا نشود، تصمیمات متقابل اتخاذ شده به اجرا 
گذاشته خواهد شد. ماهیگیری و کنترل آب های انگلیس توسط 
دولت لندن یکی از موضوعات داغ در همه پرسی بریتانیا در سال 
۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیه اروپا بود و ماهیگیران انگلیسی در 
جریان برگزیت از دولت لندن خواسته بودند که مجوز قایق های 
اروپایی برای ماهیگیری در آب های سرزمینی بریتانیا را لغو کند. 
بر مبنای همین درخواست بود که لندن پس از خروج از اتحادیه 
اروپا مجوز تعداد زیادی از ماهیگیران فرانسوی را لغو کرد و این 
موضوع با واکنش بسیار تند فرانسوی ها روبه رو شده است. پاریس 
اعالم کرده که دولت لندن در جریان توافق خروج از اتحادیه 
اروپا با ادامه فعالیت برای تعداد مشخصی از ماهیگیران اروپایی 
موافقت کرده بود، اما اکنون بریتانیا فقط به تعداد محدودی مجوز 

ماهیگیری داده است.

در پی تشدید تنش ها میان لندن و پاریس
فرانسه دعوت از وزیر کشور انگلیس را لغو کرد
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دیدگــاه
آرزوهای بزرگ صادرات بنز ما

ادامه از صفحه اول/ دستگاه است و خودروسازان تا این 
لحظه توانسته اند تنها به عدد ۹۰۰ هزار دستگاه برسند، در حالت 
نرمال باید ساالنه خودروسازان داخلی، مجموعا ۱/۵ تا ۱/۶میلیون 
دستگاه )با مجموعه خودروهای صادراتی( با چنین زیان انباشته 
و مشکالت متعدد تولید و تامین قطعه، تولید کنند! از این گذشته 
تحریم های سنگین و نپذیرفتن FATF عمال داشتن تجارت 
شفاف و آسان با کشورهای دنیا حتی در قالب خرید خودرو را 
تقریبا غیرممکن کرده است. پاشنه  آشیل دیگر این موضوع، 
قیمت دالر برای ارزش گذاری این خودروها در بازار فروش داخلی 
است؛ بازاری که همین امروز، یک دستگاه »ب ام و ۷۳۰« مدل 
۲۰۱۸ صفر کیلومتر نزدیک به ۸میلیارد تومان است؛ بسیاری 
از خودروهای وارداتی در بازار کشورمان با دالر ۴۰هزار تومان 
فروخته می شوند، نه ۲۸ هزار تومان! درصورتی که قیمت مدل 
۲۰۲۲ سری ۷ چیزی نزدیک به ۱۲۰ هزار دالر است که ضرب در 
دالر ۴۰ هزار تومان نزدیک به ۵میلیارد تومان خواهد شد! کاهش 
قیمت خودروهای داخلی، نیازمند مولفه های دیگری همچون 
کاهش قیمت ارز به دلیل تامین مواد اولیه تولید قطعات خودرو 
است. اگر همه چیز طی این ۱۵سال به آرامی پیش می رفت، حاال 
نه تنها به جای پراید، در حال صادرات مرسدس بنز بودیم، بلکه 
اصوال با فروش این خودروها، ارز آوری برای کشور ایجاد می شد و اثر 
مثبت جهانی آن، ورود دیگر بزرگان صنعت خودروسازی جهان به 
ایران را سبب می شد. همه اینها در حال حاضر شبیه یک چیز است: 
اثر جاودانه نویسنده شهیر »چارلز دیکنز« با نام »آرزوهای بزرگ«.

یـادداشــت

نـــگاه

گفت وگـــو

شواهد نشان می دهد جریان های مخالف برجام در 
واشنگتن - از جمله البی  اسرائیل- به شدت تالش می کنند 
این روایت در فضای عمومی آمریکا غالب شود که ایران قصد  
دارد وقت تلف کند تا در فرصت پدید آمده برنامه هسته ای اش 
را - با هدف نیل به سالح هسته ای و مبادرت به آنچه »اخاذی 
هسته ای« می خوانند گسترش دهد! در واقع، این جریان 
تالش می کند »دیپلماسی« را به عنوان مقصر اصلی پیشرفت 
برنامه هسته ای ایران و احیانا دسترسی تهران به سالح  
هسته ای )به زعم آنها( معرفی کند و مدام نیز در رسانه ها از 
دولت بایدن بابت نادیده گرفتن این »خطر« انتقاد می کند. 
هدف اصلی این جریان هم این  است که دولت بایدن را از 
طریق نامساعد کردن فضای سیاسی از ادامه گفت وگو با ایران 
منصرف سازد و عمال راهی جز از سرگیری سیاست »فشار 
حداکثری« و مقابله میان دو کشور باقی نگذارد. طبیعتاً، 
لحن، مواضع و عملکرد تیم مذاکره کننده جدید ایران نیز 
بر این فرایند تاثیر بسزایی خواهد داشت. حقیقت این است 
که اگر منطق اهرم ساری در هر دو طرف همچنان بر سر میز 
مذاکره سایه بیندازد و اگر لحن و مواضع ایران برای مخالفان 
برجام در واشنگتن قابلیت سوءاستفاده تبلیغاتی داشته 
باشد- حتی اگر دولت بایدن واقعا قصد توافق داشته باشد، 
فضای سیاست داخلی آمریکا به سختی این اجازه را به او 
خواهد داد.  در صورت تداوم »منطق اهرم سازی«، نه تنها در 
هفته های آینده گفتمان مخالفان برجام در فضای رسانه ای 
آمریکا غالب شود، بلکه حتی کنگره نیز از طریق قطعنامه های 
سهل الوصول - مانند قطعنامه Sense of Congress - و 
اعمال فشارهای سیاسی، عرصه را بر تیم مذاکره کننده آمریکا 
تنگ تر کند؛ و دولت بایدن را به سمت توسل به اهرم های 
قوی تر و رجوع به شورای امنیت سوق دهد. اگر دولت جدید 
ایران - ولو با نیت نمایش اقتدار و القاء بی نیازی - بخواهد 
بر سر موضوعاتی از قبیل »نقطه از سرگیری گفت وگوها«، 
تاریخ نشست بعدی، محل برگزاری دور بعدی مذاکرات یا 
مسائل تشریفاتی این چنینی بیش از اندازه مانور بدهد؛ یا 
اگر خواسته هایی مطرح کند که تحقق آن برای قوه مجریه 
آمریکا از نظر قانون اساسی این کشور عمال مقدور نباشد، قطعا 
مخالفان برجام در واشنگتن از این فضا برای تخریب فرآیند 
مذاکراتی  و زیر سؤال بردن نیت واقعی ایران استفاده خواهند 
کرد. اگر تالش کارگزاران سیاست خارجی دولت رئیسی در 
القای »بی نیازی ایران از رفع تحریم« از حد و حدودی بگذرد، 
چه بسا این تالش به جای تقویت موقعیت مذاکراتی ایران، 
به سوءمحاسبه طرف مقابل - و احیانا به توسل او به اهرم های 
قوی تر -منتهی شود. از این رو، تیم مذاکره کننده ایران زیر 
ذره بین قرار خواهد داشت. مسئولیت سنگینی بر دوش 
مذاکره کنندگان ایران افتاده است و الزم است در این مأموریت 
سخت - که طی آن لحن و روند آتی مذاکرات کلید خواهد 
خورد - از آزادی عمل و به تبع از حمایت و پشتیبانی بازیگران 
مختلف صحنه سیاسی کشور برخوردار باشند. دکتر ظریف 
در اولین حضور خود در نیویورک پس از روی کار آمدن دولت 
اول روحانی، تمام کشورهای عضو ۵+۱ را در اتاق مذاکرات 
شورای امنیت سازمان ملل جمع کرد و در آن جا با ایراد یک 
سخنرانی دقیق و حساب شده، عمال روحیه و لحن  حاکم بر 
مذاکرات پیش رو را تعیین کرد. یک ماه بعد نیز در ژنو - به 
کمک نرم افزار پاورپوینت جدول زمانی و نقشه راهی ارائه داد 
که حکایت از تسلط تیم جدید بر جزئیات پرونده و اختالفات 
فی مابین و همچنین عزم راسخ تهران بر حل این اختالفات 
داشت. حتی تیتر و عنوانی که دکتر ظریف در آن جلسه برای 
ارائه پاورپوینتی خود برگزیده بود - عنواِن »بستن یک بحران 
غیرضروری و گشودن افق های جدید« - به قدری سنجیده 
انتخاب شده بود که توجه بسیاری از رسانه های مهم جهان را 
در آن زمان به خود جلب کرد و از این رو کار را برای کارگزاران 
پروژه ایران هراسی تا مدت ها دشوار ساخت! حتی دیپلمات 
ارشد آمریکا پس از آن جلسه نتوانسته بود در برابر پرسش 
رسانه ها، کوچک ترین نکته منفی یا نکته ضعفی از موضع ایران 
جهت بهره برداری سیاسی استخراج   و بر زبان بیاورد. حال باید 
دید باقری کنی و تیم جدید مذاکره کننده تا چه میزان از این 
راه و روش - که ریشه در علم دیپلماسی و روانشناسی دارد - 
پیروی خواهند کرد. در عالم دیپلماسی می گویند »نرم سخن 
بگو؛ اما چماق بزرگی در دست داشته باش«! معتقدم اگر 
تیم جدید مذاکره کننده ایران این اصل را در موضع گیری ها 
و اظهارات خود لحاظ کند، واقع گرایانه عمل کند و در برابر 
برخی فشارهای داخلی برای »تبدیل کردن میز مذاکرات به 
تریبون شعار« تسلیم نشود، بعید نیست بتواند در بازه زمانی 

قابل قبولی به موفقیت های خوبی دست یابد.

ادامه از صفحه اول/ بنا به گفته این منبع، خاندوزی 
تأکید کرده که وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه اجرای این 
قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه ها و از محل اعتبارات 
داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد 
بود. این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار اقتصادی 
دولت است و برای مهار تورم  و گرانی و کاهش قیمت ها 
تالش می کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم 
واقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب وغریب است که 
اجرای آن در این شرایط سخت اقتصادی می تواند تبعات 
جبران ناپذیری را برای دولت و مجلس به دنبال داشته باشد 
و تنش هایی را در جامعه به وجود آورد. اگر بقیه وزارتخانه ها 
نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه جویی هزینه ها 
چنین افزایش هایی را داشته باشند این هرج و مرج، نظام 
هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه دار می کند 
و تورم افسار گسیخته را باعث می شود. از طرفی چگونه 
ممکن است که این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و 
بتوان با صرفه جویی در هزینه های جاری که تخصیص آن 
نیز به سختی انجام می شود، منابع مورد نیاز برای افزایش 

حقوق را تأمین کرد.

 حشمت ا... فالحت پیشه 
در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

مذاکرات 8 آذر در فضای جنگ سرد
ادامه از صفحه 3/ اما همان چیزی که پل پیروزی در 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بود می شود گفت که 
دغدغه آنها به حساب می آید. مجبور هستند پلی را ایجاد کنند 
بین نقدی که در گذشته داشتند و اثباتی که در حال حاضر 
انجام بدهند. به هرحال باید برجام را احیاء کنند و نقدی را که 
بر اساس آن دولت گذشته با عناوین مختلف از اشتباه تا خیانت 
می خواندند االن باید پلی را ایجاد کنند تا عقبه آنها را قانع کند 
و این سخت ترین کاری است که دولت باید انجام بدهد.یک 
واقعیتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن عبارت است 
از این که حقانیت ایران در چالش هسته ای مشخص است 
و به ویژه دولت بایدن اشتباه کرد که به اصطالح با سیاست 
حداکثری ترامپ وارد موضوع شد ولی معتقد هستم که 
تاخیر در توافق همان توافقی که در دولت گذشته به آن توافق 
۹۰درصد گفته می شد در کل به ضرر ایران تمام شد. واقعیاتی 
که وجود دارد این است که اگر دولت سیزدهم در قالب نقد و 
انتقاد پیش برده و به همین دلیل آنچه بیشتر مهم بوده یکسری 
موضع گیری ها بوده االن باید توجه کند که االن در مقام اجرا 
قرار دارد و در مقام اجرا اصل اساسی این است فضای فکری 
مسئوالن دولت با فضای فکری مردم تطبیق داشته باشد. 
واقعیت این است که این تطبیق در حال حاضر وجود ندارد. 
فضای فکری مسئوالن فضای متفاوتی است وقتی که مسئوالن 
اعالم می کنند مشکل حل شده و یا مشکالت در حال حل است 
علت این است که خودشان  واقعا مشکل ندارند وگرنه مردم با 
چالش های اقتصادی مواجه هستند اگر زودتر توافق می شد 
توپ در زمین ایران نبود و االن هم من فکر می کنم انتظاری که 
از مذاکرات ۸ آذر می رود این است که مسئوالن مذاکره کننده 
به جای این که بیانیه سیاسی بدهند و کماکان با عقبه خودشان 
در قالب فضای انتقادی صحبت کنند به جای این موضوع بیایند 
و یک رویکرد اثباتی و اجرائی را در پیش بگیرند و سعی کنند 
به سوی یک توافق عملی حرکت بکنند. به نظرم رسیدن به این 
مرحله زود است و احیای برجام شاید در سه گام صورت بگیرد 
که هرگام نسبت به گذشته سنگین تر و سخت تر است و ضمن 

این که فضای بی اعتمادی شدیدی هم وجود دارد. 
 تغییر دولت و روی کار آمدن دولت اصولگرا و فضای 

سیاسی داخلی ایران چه تاثیری بر مذاکرات دارد؟
در داخل ایران هم شرایط جدیدی شکل گرفته است. دولت 
کنونی، دولت گذشته و اصل برجام را به شدت مورد انتقاد قرار 
می داد به ویژه این که این دولت بر خالف دولت گذشته یک 
عقبه طرفدار دارد که با انتقادهای تندی که به دولت گذشته 
در زمینه برجام و اقتصاد مرتبط با خارج داشتند تنوانستند 
دولت و مجلس را قبضه کنند. اما همان چیزی که پل پیروزی 
در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بود می شود گفت که 
دغدغه آنها به حساب می آید. مجبور هستند پلی را ایجاد کنند 
بین نقدی که در گذشته داشتند و اثباتی که در حال حاضر 
انجام بدهند. به هرحال باید برجام را احیاء کنند و نقدی را که 
بر اساس آن دولت گذشته با عناوین مختلف از اشتباه تا خیانت 
می خواندند االن باید پلی را ایجاد کنند تا عقبه آنها را قانع کند 
و این سخت ترین کاری است که دولت باید انجام بدهد.یک 
واقعیتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن عبارت است 
از این که حقانیت ایران در چالش هسته ای مشخص است 
و به ویژه دولت بایدن اشتباه کرد که به اصطالح با سیاست 
حداکثری ترامپ وارد موضوع شد ولی معتقد هستم که 
تاخیر در توافق همان توافقی که در دولت گذشته به آن توافق 
۹۰درصد گفته می شد در کل به ضرر ایران تمام شد. واقعیاتی 
که وجود دارد این است که اگر دولت سیزدهم در قالب نقد و 
انتقاد پیش برده و به همین دلیل آنچه بیشتر مهم بوده یکسری 
موضع گیری ها بوده االن باید توجه کند که االن در مقام اجرا 
قرار دارد و در مقام اجرا اصل اساسی این است فضای فکری 
مسئوالن دولت با فضای فکری مردم تطبیق داشته باشد. 
واقعیت این است که این تطبیق در حال حاضر وجود ندارد. 
فضای فکری مسئوالن فضای متفاوتی است وقتی که مسئوالن 
اعالم می کنند مشکل حل شده و یا مشکالت در حال حل است 
علت این است که خودشان  واقعا مشکل ندارند وگرنه مردم با 
چالش های اقتصادی مواجه هستند اگر زودتر توافق می شد 
توپ در زمین ایران نبود و االن هم من فکر می کنم انتظاری که 
از مذاکرات ۸ آذر می رود این است که مسئوالن مذاکره کننده 
به جای این که بیانیه سیاسی بدهند و کماکان با عقبه خودشان 
در قالب فضای انتقادی صحبت کنند به جای این موضوع بیایند 
و یک رویکرد اثباتی و اجرائی را در پیش بگیرند و سعی کنند به 

سوی یک توافق عملی حرکت بکنند.

رضا نصری
تحلیلگر مسائل بین الملل

 تغییر در وضعیت اقتصادی مردم مهم ترین شعار 
انتخاباتی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود.
آیا در مدتی که از عمر دولت سیزدهم گذشته تغییری در 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم صورت گرفته است؟

هنگامی که فردی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
عنوان می کند اگر در انتخابات پیروز شد تورم و بیکاری را 
کاهش می دهد به معنای این است که ما حداقل باید چهار سال 
منتظر باشیم تا وعده های وی محقق شود.وعده های انتخاباتی 
در همه کشورهای دنیا وجود دارد اما در کشور ما این وعده ها 
بیشتر است و انتظارها از رئیس جمهور و مدیران جدید بیشتر 
است.بااین وجود اگر وضعیت امروز اقتصادی و معیشتی مردم 
را بازمانی که آقای رئیسی در انتخابات پیروز شدند مقایسه 
کنیم وضعیت سه ماه قبل بهتر از امروز بود.در شرایط کنونی 
قیمت لبنیات،قیمت خودرو،نرخ ارز و قیمت مسکن نسبت 
به سه ماه قبل بیشتر شده است.یعنی وضعیت  دو سال قبل 
نیز بهتر از امروز بود.سؤال این است که چه اتفاقی رخ داده که 
هم دولت گذشته نتوانست مدیریت خوبی بر وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم داشته باشد و هم اینکه دولت جدید با همه 
دلسوزی هایی که از خود نشان می دهد در تغییر وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم موفق نبوده است؟دولت سیزدهم در 

حال تالش برای تغییر وضعیت کنونی 
است اما آنچه حائز اهمیت است این 
است که درنهایت عملکرد دولت چه 
نمره ای خواهد گرفت.به نظر می رسد 
هنوز خبری از بهبود وضعیت نیست 
و بلکه باید منتظر ماند.هنگامی که 
وزیر اقتصاد طرح کاهش نرخ تورم 
را ارائه می کند به معنای این است که 
ما باید صبر کنیم و نتیجه این طرح را 
به تدریج مشاهده کنیم. اگر قرار بود 
یک روزه تغییر ایجاد شود نیاز به طرح 
وجود نداشت. هرچند من معتقدم 
امکان پذیر  کوتاه مدت  در  تغییر 
است. بااین وجود نیاز به اراده و کنار 

گذاشتن تعارف با برخی فعاالن و رویکردهای اقتصادی است.
هنوز نمی توان درباره عملکرد اقتصادی دولت قضاوت کرد. اگر 
برخی عنوان می کنند تغییرات مثبتی صورت گرفته اما واقعیت 
این است که هنوز مردم صبح که از خواب بیدار می شوند نگران 
این موضوع هستند که امروز قیمت چه کاالیی افزایش پیداکرده 
است و سفره آنها مانند دیروز خواهد بود یا خیر. فعاًل ما درباره 
وعده ها صحبت می کنیم. البته تالش هایی در حال انجام شدن 
است. به عنوان مثال در موضوع برجام قدم هایی برداشته شده 
هرچند دالر از نرخ۲۹ هزار تومان عبور کرده است. قیمت خودرو 
نیز افزایش چشمگیری پیداکرده است. امروز مردم برای خرید 
یک خودرو صفرکیلومتر و یا یک خودرو کارکرده مناسب با 
چالش های جدی مواجه شده اند و خرید یک خودرو خوب برای 
مردم به یک رؤیا تبدیل شده است. خرید مسکن نیز برای مردم به 
یک رؤیا تبدیل شده و تنها اجاره کردن آن می تواند یک پیروزی 
به شمار برود.وضعیت لوازم خانگی و وسائل ازدواج جوانان نیز به 

همین صورت است و هنوز امید به کاهش قیمت ها در بین مردم 
به وجود نیامده است.

 در ماه های گذشته رویکرد دولت درزمینه های 
مختلف اقتصادی تا حدود زیادی مشخص شده است. 
در یک نگاه آسیب شناسانه چه نقاط قوت و ضعفی در 

برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده می کنید؟
در اینکه دولت نسبت به وضعیت اقتصادی کشور آگاهی دارد 
شکی وجود ندارد.دولت سیزدهم از محدود دولت هایی بوده 
که نیاز نبوده ۱۰۰ روز بگذرد تا تازه متوجه شود چه میراثی از 
دولت قبل تحویل گرفته است.دولت از روزی که کار خود را آغاز 
کرده به خوبی می دانسته که شرایط اقتصادی به چه صورت بوده 
است. در چنین شرایطی آنچه حائز اهمیت است راه حل هاست.

واقعیت این است که راه حل ها نیز مشخص است. دولت باید برای 
تورم، کسری بودجه، نقدینگی سرگردان و نرخ ارز برنامه داشته 
باشد.ابزارهایی که در این زمینه ها مورد استفاده قرارگرفته 
منطقی بوده است اما نتایجی به همراه نداشته است. اگر دولت 
عنوان می کند قصد دارد کسری بودجه سال۱۴۰۱ را جبران 
کند سؤال این است که چگونه می تواند کسری بودجه امسال 
را رفع کند.چرا کسری بودجه ایجادشده است؟ به دلیل کاهش 
درآمدهای نفتی است و یا به دلیل افزایش هزینه های دولت 
است؟ این موضوعاتی است که در 
فضای رسانه ای پیرامون دولت وجود 
دارد اما هنوز راه حلی برای آن ارائه 
نشده است. رویکردها نیز کوتاه مدت 
نیست و بلکه میان مدت است. سؤال 
این است که در این مدت چه کار باید 
کرد هنگامی که قیمت تخم مرغ،برنج 
و روغن و دیگر اقالم اساسی مردم 
بی ثبات و ناآرام است.هنگامی که ما 
از گشایش های احتمالی در شش ماه 
آینده می کنیم چه کمکی به کسی 
است که امروز به نوشدارو نیاز دارد و 
نه آن زمان.برنامه های دولت منطقی 
است و افرادی که برای اجرای برنامه ها 
انتخاب شده اند نیز دلسوز هستند.بااین وجود مردم انتظار 
بیشتری نسبت به دولت آقای رئیسی دارند تا دولت هم در سفره 
آنها تغییر ایجاد کند و هم اینکه آنها را به آینده امیدوارتر کند.

وضعیت امروز دولت مانند دانشجویی است که هنوز به میان ترم 
و پایان ترم نرسیده و فعأل در حال آموزش و درس خواندن است. 

به همین دلیل نیز نمی توان درباره عملکرد آن قضاوت کرد.
 برخی از کارشناسان عنوان می کنند دولت آقای 
رئیسی علی رغم برنامه هایی که اعالم کرده و افرادی که 
در گروه اقتصادی انتخاب کرده فاقد استراتژی و برنامه 

مدون اقتصادی است. آیا درواقع چنین است؟
واقعیت این است که با توجه به شرایط کشور نمی توان 
انتظار اقدامات ابتکاری و معجزه از دولت برای حل مشکالت 
باشیم.موضوع اصلی در این زمینه اراده است. این سخن به 
این معناست که اگر اراده وجود داشته باشد دولت می تواند 
به سراغ فرار مالیاتی برود از معافیت های بیجا جلوگیری کند. 

اگر اراده وجود داشته باشد دولت به سراغ شرکت هایی می رود 
که در بودجه دولت را می دوشند یا به سراغ بانک هایی می رود 
که بدهکاران بزرگ دارند اما هیچ گاه دنبال بدهکاران بزرگ 
بانکی خود نیستند.اگر اراده ای وجود داشته باشد باید به دنبال 
واردکنندگانی برود که با ارز۴۲۰۰ کاال وارد کرده اند اما با ارز۳۰ 
هزار تومان در بازار به فروش می رسانند.این اقداماتی است 
که می توان در کوتاه مدت و در عرض یک یا دو هفته نیز به 
آن رسیدگی کرد و اصأل به بلندمدت نمی رسد.اگر اراده وجود 
نداشته باشد شرایط مانند دولت قبلی می شود. در هشت سال 
گذشته همواره عنوان شد که دولت قصد دارد بنگاه داری بانک ها 
را کاهش بدهد تا بانک ها منابع مازاد را بفروشند.بانک ها نیز منابع 
خود را به قسمت امالک منتقل کرده اند. رسیدگی به این امور 
نیاز به برنامه ندارد و بلکه به اراده نیاز دارد.واقعیت این است که 
اراده در این دولت وجود دارد اما هنوز ما خبری در این دولت که 
فالن بدهکار بزرگ بانکی دستگیرشده و پول های آن نیز برگشته 
مشاهده نکرده ایم. امروز مردم با این سؤال مواجه هستند که اگر 
سلطان های دالر،سکه و... را پیدا می کنیم و مجازات می کنیم 
پس چرا قیمت کاالهای مورد نیاز مردم کاهش پیدا نمی کند.

این موضوع نشان می دهد که هنوز اراده کافی در این زمینه 
وجود ندارد.

 در دهه های گذشته اقتصاد 
کشور تحت تأثیر رویکرد ایران 
و  خارجی   سیاست  درزمینه 
به خصوص پرونده هسته ای قرار 
به پیش  توجه  است.با  داشته 
شرط هایی که دولت آقای رئیسی 
و  گذاشته  مقابل  طرف  برای 
همچنین رویکردی که آمریکا در 
پیش گرفته آیا می توان به آینده 
مذاکرات و تأثیر مثبت آن روی 
فضای اقتصادی ایران خوش بین 

بود؟
تأثیر یک خبر خوش و صحیح 
ازروند مذاکرات که مبتنی بر رویکرد 

برد- برد باشد بر اقتصادی کشور زیاد خواهد بود.در چنین 
شرایطی اگر قصد داشته باشیم تأثیر این اخبار روی سفره های 
مردم مشاهده شود باید با یک رویکرد منسجم و برنامه ریزی شده 
وارد مذاکرات شویم. در شرایط کنونی مذاکرات در وضعیت 
شل کن و سفت کن قرارگرفته و مانند کسی شده که مرتب 
به وی می گویند قرار است فردا صبح اعدام شود اما در لحظه 
اعدام اجرای حکم را متوقف می کنند و دوباره وی را به سلول 
خود منتقل می کنند و به وی غذا می دهند و به زندگی امیدوار 
می کنند. به هرحال چنین کسی هنگامی که در پای چوبه دار قرار 
می گیرد قید همه چیز را می زند و همه چیز را تمام شده می داند.

این وضعیت درباره مذاکرات نیز وجود دارد و بارها اعالم شده که 
مذاکرات به نتیجه رسیده و یا شکست خورده و دوباره مواضع 
طرفین تغییر کرده و رویکرد جدیدی آر پیش گرفته شده 
است.واقعیت این است که به اندازه ای اخبار غیر شفاف درباره 
مذاکرات مطرح می شود که اگر هیچ صحبتی در این زمینه 

صورت نگیرد بهتر است.چه اتفاقی رخ داد که دالر به یک باره 
به کانال۲۹هزارتومان رسید. آیا غیرازاین بود که عنوان شد 
مذاکرات به بن بست رسیده است. در چنین شرایطی بانک 
مرکزی نیز که تا دیروز دالر را۲۶۷۰۰ می فروخته به یک باره 
قیمت دالر را۲۷۷۰۰ کرده است.در روزهای آینده مذاکرات 
دوباره از سر گرفته می شود و این قابل پیش بینی است که قیمت 
دالر دوباره روند کاهشی پیدا کند و از کانال۲۹ هزار تومان به 
کانال۲۸ هزار تومان و یا کمتر کاهش پیدا کند.اگر کسی فکر 
کند روند مذاکرات بر اقتصاد کشور تأثیر ندارد اشتباه است. 
وضعیت مذاکرات قطعأ در وضعیت اقتصاد کشور تأثیرگذار است. 
زمانی که آمریکا از برجام خارج شد قیمت ارز در ایران۱۰ هزار 
تومان بود. با این  وجود به مرورزمان قیمت ارز افزایش پیدا کرد و 
متعاقب آن قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش پیدا کرد.آیا اگر 
برجام ادامه پیدا می کرد این اتفاقات در اقتصاد ایران رخ می داد؟ 
بدون تردید چنین اتفاقی رخ نمی داند و کار به جایی نمی رسید 
که برنج ایرانی در داخل کشور به قیمت۶۰ هزار تومان برسد.

برخی نیز از چنین شرایطی سوءاستفاده می کنند و با احتکار و 
اختالس شرایط را سخت تر می کنند. این افراد را باید کاسبان 
تحریم ها و فرصت طلب نامید که به دنبال سوءاستفاده از وضعیت 
موجود هستند. تحریم های آمریکا اثر 
خود را روی اقتصاد ایران گذاشته و 
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد وضعیت 
بدتر نیز می شود. هرچه امیدواری 
کمتری نسبت به مذاکرات وجود 
داشته باشد به همان اندازه بازارهای 
داخلی تحت تأثیر قرار می گیرد و به 

هم می ریزد.
 در حالت خوش بینانه اگر 
چه  برسد  نتیجه  به  مذاکرات 
پیامدهایی برای اقتصاد  کشور 
به همراه خواهد داشت و در حالت 
بدبینانه اگر مذاکرات شکست 
بخورد چه چالش هایی در انتظار 

اقتصاد ایران خواهد بود؟
نباید به این موضوع به صورت »صفر و یک« نگاه کرد.قرار 
نیست مذاکرات تا ابد ادامه پیدا کند و درنهایت باید به نتیجه 
برسد. اگر برخی عنوان می کنند موضوع رابطه با آمریکا وجود 
دارد در چنین شرایط باید عنوان کرد این موضوع سیاسی است 
و قرار هم نیست در آینده تغییری در وضعیت رابطه ایران و 
آمریکا رخ بدهد. با این وجود شرایط مذاکرات با رابطه ایران و 
آمریکا متفاوت است و باید نگاه متفاوتی به آن داشت.آمریکا 
جزئی از برجام است و بقیه کشورها ازجمله کشورهای اروپایی 
نیز در برجام حضور دارند.ما با کشورهای اروپایی رابطه تجاری 
داریم و این روابط سابقه زیادی دارد.البته که کشورهای اروپایی 
در مذاکرات از مواضع آمریکا حمایت می کنند. با این  وجود 
رسیدن به توافق محال نیست. ممکن است توافق یک سال 
و یا شاید چند سال دیگر رخ بدهد.همین که مذاکرات دوباره 
قرار است آغاز شود امیدواری ایجاد می کند و التهابات را از بازار 

کاهش می دهد.
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آرمان ملی- احسان انصاری: با آغاز مذاکرات هسته ای امیدواری ها نسبت به کاهش التهاب بازار و درنتیجه بهبود وضعیت اقتصادی مردم افزایش پیداکرده است. بااین وجود آنچه باعث نگرانی نسبت به روند مذاکرات شده پیش شرط هایی 
که طرفین برای هم گذاشته اند. ازیک طرف ایران عنوان می کند آمریکا باید همه تحریم ها را یکجا بردارد و از سوی دیگر آمریکا خواستار کاهش سطح غنی سازی ایران است.آنچه دراین بین حائز اهمیت است وضعیت اقتصادی کشور است 
که به چه میزان تحت تأثیر روند مذاکرات قرار خواهد داشت. از سوی دیگر دولت آقای رئیسی وعده های اقتصادی زیادی به مردم داده که درحالی که بیش از سه ماه از عمر دولت می گذرد همچنان نشانه هایی از تحقق این وعده ها مشاهده 

نمی شود.»آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوعات با دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت وگو کرده است. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

تحریم های آمریکا اثر 
خود را بر اقتصاد ایران 
گذاشته و اگر مذاکرات به 
نتیجه نرسد وضعیت 
بدتر می شود. هرچه 
امیدواری کمتری نسبت 
به مذاکرات وجود داشته 
باشد به همان اندازه 
بازارهای داخلی تحت 
تأثیر قرار می گیرد و به 
هم می ریزد

دولت از روزی که کار خود 
را آغاز کرده به خوبی 
می دانسته که شرایط 
اقتصادی به چه صورت 
است. در چنین شرایطی 
آنچه حائز اهمیت است 
راه حل هاست. دولت باید 
برای تورم، کسری بودجه، 
نقدینگی سرگردان و نرخ 
ارز برنامه داشته باشد

منا
ع: ای

منب

 با توجه به اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر در شورای حکام 
و موضع گیری های مدیرعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
می توان امیدوار بود تا اختالفات پیرامون مسائل هسته ای حل 

و فصل شود؟
کار در این زمینه سخت است، زیرا هر کدام از طرفین ذهنیت و تفکر 
مختص به خود را دارند و آنگونه که تمایل دارند به مسائل نگاه می کنند و 
در خصوص آن تصمیم گیری می کنند. امروز نگاه طرف های دیگر برجام 
به دولت سیزدهم خوب نیست و با برخی از مذاکره کننده های امروزی در 
گذشته همکاری کرده اند و به همین علت نگاه خوبی ندارند. باید توجه 
داشت که دولت نماینده حاکمیت در عرصه مذاکرات است و این نگاه 
حاکمیت است که در آنجا مطرح می شود. هنوز کسی فراموش نکرده است 
که این جریان که امروز قصد رفتن به وین را دارند در گذشته مخالف جدی 
برجام بودند و هر اقدامی برای توقف مذاکرات انجام دادند. امروز غربی ها 
بر این باور هستند که ایران به این خاطر مذاکرات را طوالنی کرده است 
و یا اجازه بازدید از یک مرکز خاص را نمی دهد به این علت است که قصد 
دارد توانایی هسته ای خود را افزایش دهد و از آن یک اهرم فشار تولید کند. 
این بدبینی در میان طرف های برجام بیشتر شده است و اساسا امروز اصل 
مذاکرات را نیز به نحوی وقت کشی برای توسعه برنامه هسته ای می دانند. 
امروز باید توجه داشت که مذاکره برای مذاکره فایده ندارد و باید به سمت 
حل کلی مشکل کرد. امروز ملت ایران از تحریم ها رنج می برد و تورم و گرانی 
را تحمل می کند. در روند سیاست خارجی خود باید به این مسائل توجه 
کرد و با نگاه به این گرفتاری ها تصمیم گیری کرد. مشکالت امروز کشور 
ناشی از همین تحریم هاست. فارغ از اینکه چه کسی محق است و چه کسی 
ظالم باید نگاه سیاسی به این چالش داشت و آن را فارغ از مسائل حقوقی 
حل و فصل کرد. ایران امروز نباید رفع تحریم ها علیه مردم را سخت کند. 
باید مدنظر داشت که از این تحریم ها کسی جز مردم ایران ضرر نمی کند و 
باید با دقت بیشتری در این عرصه گام برداشت تا این فرصت بدست آمده 
از بین نرود. نباید علم سیاست و حقوق را درهم آمیخت و باید از مسیر 
سیاسی تحریم ها را برطرف کرد و با گام های هوشمندانه برای همیشه از 
این گرفتاری رها شد. در سیاست قانون مداری مبتنی بر اقتدار حرف اول 
را می زند اما در حقوق هر طرفی به دنبال به دست آوردن حق و منافع خود 
است. در سیاست آن چیزی را که توانایی انجام آن را داریم پیش می بریم 
و در آن به منافع ملی توجه می شود و نه به حقوق ملی و امروز ایران نیز 
باید به دنبال منافع ملی خود باشد و بر حقوق خود که برخی از آنها امروز 
در دسترس نیستند، پافشاری نکند تا منافع کشور و مردم تامین شود. این 
اشتباه را سیاستمداران ایران در گذشته نیز مرتکب شده اند. دکتر مصدق 
نیز به دنبال حقوق ملی بود اما توجه کمتری به منافع ملی کرد و همین امر 
سبب شد تا ایران ۴ سال متضرر شود و عمال تمامی تالش ها در آن سال ها 
بی نتیجه باقی ماند و ایران در مجموع متضرر شد. امروز مردم ایران در رنج و 
زحمت هستند و علت آن نیز تحت فشار قرار گرفتن کشور از جهات مختلف 
است. برخی سیاست های ما اشتباه بوده است و باید این سیاست های اشتباه 
منطقه ای را تصحیح کنیم. امروز غرب منافع و خطوط قرمزی در منطقه 
دارد که مشخصا دست ایران را برای نقض این موارد باز نمی گذارد. امروز 
حتی روسیه نیز با سیاست های منطقه ای ایران همراه نیست و اجازه نخواهد 
داد تا دستان ایران باز شود. کشورهای غربی امروز ذهنیتشان این است 
که ایران به دنبال سالح هسته ای است و می خواهد این سالح را مخفیانه 
تولید کند و زمانی که این ذهنیت و تفکر خود را در کنار مسائل منطقه ای و 
کنش های ایران در آن قرار می دهند، برایشان قابل تحمل نخواهد بود و از 
آن عبور نمی کنند. امروز ایران نباید از سیاست های خود عقب نشینی کند 
اما نباید به گونه ای عمل کند که در ابتدا منافع خودش به خطر بیفتد و مردم 
متضرر شوند. در قطعنامه شورای امنیت در خصوص برجام بر حفظ امنیت 

و صلح منطقه تاکید شده است و این عبارت بیانگر این است که غربی ها 
خواستار تامین امنیت تمامی کشورهای مشروع و غیرمشروع منطقه 
هستند. تا زمانی که ایران این ذهنیت اشتباه آنها را اصالح نکند توافق 
سخت می شود و باید برای این حوزه فکری کرد وگرنه باز هم در صورتی که 

توافق شکل گیرد به مشکل برخواهیم خورد.
 در راستای برون رفت از شرایط موجود چه باید کرد؟

امروز نیاز است تا در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم. مشخصا 
این به معنای شکست نیست بلکه به معنای این است که باید بر اساس 
قواعد صحیح بازی کنیم. ایران باید از حوادث گذشته عبرت گیرد. سیاست 
خارجی محل دخیل کردن احساسات نیست و نمی توان با احساسات کشور 
را مدیریت کرد. زمان آن فرا رسیده است که منافع ملی ایران در اولویت 
همه امور قرار گیرد و در راستای تحقق منافع ملی ایران، هوشمندانه و 
طبق قوانین بین المللی عمل کنیم. ایران زمانی می تواند منافع ملی خود 
را به دست آورد که به منافع ملی سایر کشورها احترام بگذارد. امروز در 

برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که باید تعامل با جهان در دستور کار قرار 
گیرد تا بتوانیم درهای تجارت را به روی کشور باز کنیم. سیاست هایی که 
در سال های گذشته در دستور کار بوده است، اشتباه است و باید در برخی 
حوزه ها تجدیدنظر کرد تا از زیر فشار حداکثری که امروز قرار گرفته ایم، 

خارج شویم.
 کدام اشتباه می تواند هزینه های بیشتری به کشور تحمیل 

کند و باید اصالح شود؟
نکته مهم و اساسی امروز این است که بن بست در دیپلماسی دولت های 
نهم و دهم باید عبرتی باشد که بار دیگر تکرار نشود. این مساله با توجه 
به اینکه دو روز دیگر مذاکرات هسته ای آغاز می شود از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. مذاکرات پرونده فعالیت های هسته  ای ما که عمری یک 
ساله و دو ساله ندارد. نزدیک به  ۲۰ سال است که مذاکرات با غربی ها را 
در دستور کار داریم که ده سال آن فقط وقت کشی آقایان بود که نهایتا 
به بن بست رسید و از دل آن بن  بست مذاکرات برجامی و توافق هسته  ای 

حاصل شد. حال اگر امروز دولت به دنبال آن است که از چهره های بن 
 بست گرا استفاده کند و طبق تفکر آنها مذاکرات مدیریت شود، یعنی چهار 
سال پیش رو کشور باید خود را آماده مواجهه با اجماع جهانی و آغاز فصل 
جدیدی از صدور قطعنامه های جدید کند، آن زمان دیگر آینده کشور 
مشخص نیست و هر مانع و هر چالشی ممکن است میش روی ما قرار گیرد.
 تمایل امارات و برخی کشورهای عربی به سمت بهبود روابط با 

ایران به چه علت در ماه های بیشتر شده است؟
کشورهای عربی به دنبال ایجاد یک توازن هستند و می خواهند در این 
توازن با تمامی کشورها رابطه خوبی داشته باشند. به همین علت در ابتدا 
به سمت اسرائیل رفتند و رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار کردند و پس از 
آن نیز امروز به سمت ایران می آیند زیرا ایران یک کشور قدرتمند است 
و نمی خواهند به واسطه اینکه به سمت اسرائیل رفته اند، متضرر شوند. 
کشورهای عربی به خاطر منافع خود می خواهند رابطه دوستانه با ایران 
داشته باسند زیرا از قدرت ایران هراس دارند. کشورهای عربی برای اینکه 

امنیت بیشتری داشته باشند به دنبال این هستند با تمام همسایگان خود 
روابط خوبی داشته باشند. کشورهای عربی امروز به یک رفاه و ثروت ایده آل 
دست پیدا کرده اند و مشخصا نمی خواهند آن را با جنگ و نزاع و اختالف 
سیاسی، از بین ببرند. این یک سیاستی است که به صورت جدی از سوی 
تمامی کشورهای عربی تقریبا دنبال می شود و برخی از این سیاست ها نیز 

قابل تامل است و می تواند برای سایر کشورها درس مهمی باشد.
 با توجه به موارد ذکر شده، چگونه می توان به توافق در وین 

نزدیک تر شد؟
درست است که آمریکا برجام را برهم زده است و نقض کننده رسمی 
این تفاهم بین المللی بوده، اما مشخصا آنها زودتر به تفاهم برنخواهند 
گشت و دونالد ترامپ نیز ابزارهای زیادی در اختیار آنها قرار داد تا در این 
عرصه آن گونه که تمایل دارند اقدام کنند. بهانه دولت بایدن این است که 
مخالف فعالیت های منطقه ای ایران هستند و فعالیت های منطقه ای ایران 
به خطوط قرمز آنها آسیب وارد می کند. آمریکایی ها بر این باور هستند که 
ایران به واسطه ضربه زدن به این خطوط قرمز است که فعالیت های نظامی و 
هسته ای خود را گسترش می دهد و به همین علت تفکیک میان این موارد 
عملی نیست و در خصوص مشکل جدی وجود دارد. بنابراین اگر ایران 
خواستار لغو تمامی تحریم ها باشد آنها نیز این موارد را مطرح می کنند. در 
مقابل ایران این موارد جدا می داند و صرفا در خصوص برخی از آنها حاضر 
به مذاکره است. این دیدگاه ها تا به امروز مشخص شده که در تضاد قرار 
دارند و به نظر برای حل آنها باید اقدامات بیشتری انجام شود. مذاکره چیزی 
جز تبادل امتیاز نیست. اگر بخواهیم بر سر مواضع خود ایستاده و هیچ داد 
و ستدی نداشته باشیم پس به چه علت مذاکره انجام می دهیم؟ امروز 
غربی ها بر این باور هستند که فشار تحریم ها بر ایران تاثیر جدی گذاشته و 
ایران به جایی رسیده است که آماده یک توافق است. امروز ایران باید گزینه 
سازگاری با جهان را در پیش گیرد تا بتواند از این پیچ سخت عبور کند. 
مشخصا این پذیرفته است که ایران در مسائلی ورود کند که امنیت ملی 
کشورمان را بر هم می زند اما باید ورود ایران به مسائل بین المللی به گونه ای 
نباشد که جهان علیه ما اجماع کند. باید هوشیارانه گام برداریم تا بتوانیم 
به خواسته های خود در برجام دست یابیم و بار دیگر اجماع علیه ما رخ 
ندهد. یادمان نرود که امروز آمریکا و اروپا اختالفاتشان به حداقل رسیده و 
همچون دوران ترامپ از هم دور نیستند پس ممکن است با اتحاد هر اقدامی 

علیه ایران انجام دهند.
 هنوز موانع داخلی در ایران به نظر شما مانع توافق در مذاکرات 

احیای برجام است؟
برخی ایران را از ارتباط بانکی بین المللی به واسطه تصویب نکردن 
FATF منع کرده اند و عمال خودمان خودمان را تحریم کرده ایم. این موارد و 
قوانین را روسیه و چین نیز تصویب کرده اند، اما ایران هنوز آنها را نپذیرفته 
است. اگر نمی خواهیم تحریم ها لغو شوند پس به چه علت در مذاکرات ۸ 
آذر شرکت می کنیم؟ امروز میلیاردها دالر از پول های ایران در اروپا آزاد 
شده است اما به واسطه عدم تصویب FATF نمی توانیم آنها را به داخل 
کشور منتقل کنیم. عالوه بر این ایران اگر خواسته ای دارد باید با شجاعت 
پیش رود و با هر کشوری که مانع است باید گفت و گو کند و موانع را از پیش 
رو بردارد. باید تکلیف خود را مشخص کنیم که مذاکره می خواهیم بکنیم 
یا عالقه ای به گفت و گو نداریم. عمال در این مسیر منابع کشور در حال 
هدر رفتن است و این مردم هستند که در این میان متضرر می شوند. باید 
تکلیف را یک بار برای همیشه مشخص کنیم. اگر گفت و گو می خواهیم و 
می خواهیم که وضعیت اقتصاد بهبود پیدا کند دیگر نباید بر سر مسیر آن 
مانعی همچون عدم تصویب FATF ایجاد کنیم. این گونه در مذاکرات ۸ آذر 
به نتیجه نخواهیم رسید. به علت اینکه تکلیف ما در این عرصه مشخص 

نشده است.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: پس از گفت وگو خبری اولیه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اینکه تفاهمی حاصل شده است تا در خصوص مسائل فنی 
هسته ای در آینده گفت و گوهایی صورت گیرد، رافائل گروسی بار دیگر پس از خروج از ایران مواضع دیگری اتخاذ کرد و عنوان کرد که موارد اختالفی گذشته همچنان پابرجاست. اظهاراتی که بالفاصله بهانه 
به دست مقامات غربی و برخی کشورهای عربی داد تا آنها نیز در شورای حکام علیه ایران موضع گیری کنند. امری که در سال های گذشته بارها تکرار شده است و همواره روند دیپلماتیک حل اختالفات را با 
چالش مواجه کرده است. امری که این بار چند روز پیش از آغاز مذاکرات در وین رقم خورده و این احتمال را بیشتر کرده که در مذاکرات وین خللی ایجاد کند. در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت 

و گویی با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایران داشته است که در ادامه می خوانید.

فریدون مجلسی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

نه رویه را تغییر مي دهید؛ نهFATF را مي پذیرید
   در سیاست خارجي با حق خواهي که نمي شود منافع ملي را تضمین کرد؛ حتما این رویه، بي نتیجه خواهد بود

  نپذیرفتنFATF یعني خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم؛ به همین سادگي متاسفانه

  آلبرت بغزیان در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 بپذيريد آينده  اقتصاد به 

»روند مذاکرات« بستگی دارد

رفتار واقع گرایانه تیم مذاکره کننده 

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!

تغییر وضعیت اقتصادی مردم نیازمند اراده است 
امیدواری کمتر به مذاکرات بازار را بیشتر به هم می ریزد

وضعیت اقتصادی سه ماه قبل مردم بهتر از امروز بود
 تغییر در وضعیت اقتصادی نیازمند کنار گذاشتن تعارفات است

 خرید مسکن و خودرو برای مردم به رؤیا تبدیل شده است
 روند مذاکرات بر اقتصاد ایران در آینده تأثیرگذار است

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

تا روز پنجشنبه
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سرطان خون، علل و درمان 

به طورکلی در سرطان خون، مغز استخوان 
به صورت غیرعادی، مقدار بسیار زیادی سلول 
خونی تولید می کند، این سلول ها با سلول های 
خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست 
سرطان  به  فرد  نمی کنند. زمانی که  عمل 
خون مبتال می شود تولید طبیعی سلول های 
سفیدخون متوقف می شود و توانایی فرد در 
مقابله با بیماری ها از بین می رود، این بیماری 
براساس رده های مختلف می تواند مبتالیان 
را درگیر کند. لوسمی براساس نوع گویچه 
سفیدخون که دچار تراریختگی و سرطان 
شده به دو دسته لنفوئیدی یا لنفوبالستی و 
میلوئیدی تقسیم می شود. دو دسته لوسمی 
به دو نوع حاد و مزمن تقسیم می شود، لذا 
چهار نوع شایع لوسمی داریم که شامل مزمن 
میلوئیدی ، لوسمی حاد میلوئیدی ، لوسمی 
مزمن لنفوئیدی و لوسمی حاد لنفوئیدی  است  
و بسته به نوع بیماری نشانه ها در مبتالیان 
متغیر است، لوسمی های حاد و مزمن براساس 
طیف، شدت و سرعت پیشرفت روند بیماری 
با هم متفاوتند. لوسمی های حاد ظرف چند 
روز و نهایتا چند هفته عالمت های اختصاصی 
از خود بروز می دهند. لوسمی های مزمن نیز 
معموال به تدریج پیشرفت می کنند ولی در سیر 
بیماری معموال نشانه های حاد را از خود نشان 
می دهند. در این بیماری لنفوسیت های خون 
دچار تغییر شکل، ساختار و کارکرد می شوند 
و در ادامه به فرم های بدخیم تبدیل می شوند. 
شایع ترین نوع لوسمی در اطفال و سنین زیر 
۲۰ تا ۲۵ سال تظاهر می کند گروه سنی 
۶۰ به باال گروه دیگری هستند که در مقابل 
این بیماری بیش از بقیه آسیب پذیر هستند. 
نمای کلی این بیماری ممکن است شبیه 
به سرماخوردگی و یا بیماری عفونی باشد، 
معموال این عالئم همزمان است و مبتالیان به 
درمان های معمول پاسخ نمی دهند و یا بیماری 
بسیار طوالنی می شود، این طوالنی شدن 
عالمت ها می تواند در تشخیص بیماری کمک 
کننده باشد. سرطان خون ضمن اختالل در 
عملکرد گلبول های سفید، مبتالیان را با ضعف 
سیست ایمنی روبه رو می کند. ریسک عفونت ها 
خصوصا عفونت های غیرمعمول و فرصت طلب 
در مبتالیان به سرطان خون افزایش می یابد. 
اختالل شناخته شده ای در این سرطان تا به 
امروز شناسایی نشده است ولی به نظر می رسد 
مواردی مثل سیگارکشیدن، سابقه ژنتیکی، 
تماس با سموم و موادشیمیایی ریسک ابتال به 
سرطان های خون را باال می برد. در سرطان های 
حاد پاسخ به درمان در سنین پایین بسیار بهتر 
و موثرتر است درمان ها معموال ترکیبی است، 
ترکیبی از شیمی درمانی و در مواردی پیوند 
مغزاستخوان. در لوسمی های حاد، درمان ها 
ترکیبی از شیمی درمانی و پیوند مغزاستخوان 

است.
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

اختالل »اضطراب« در بیش فعالی ارتباط کووید۱۹ با مشكالت خواب رابطه سحرخیزی و کاهش افسردگی
نتایج یک مطالعه نشان می دهد یک ساعت زودتر بیدارشدن می تواند 
خطر ابتال به افسردگی را تا ۲۳درصد کاهش دهد. افسردگی شایع ترین 
اختاللی است که افرادبسیاری درگیر آن هستند. ارتباط مستقیم بین زمان 
خواب و بیداری با میزان افسردگی وجود دارد. در بررسی سحرخیزی مشخص 
شد حتی یکساعت زودتر بیدارشدن از خواب خطر ابتال به افسردگی را کاهش 
می دهد. در این بررسی ساعت خواب و بیداری افراد را از ۱۱ شب تا ۶ صبح 
تغییر دادند. مشخص شد افرادی که ساعت ۱۱ شب به رختخواب می روند 

و ۶ صبح از خواب بیدار می شوند ۲۳ درصد کمتر دچار افسردگی می شوند. 

نتایج مطالعه جدید، رابطه بین عفونت کووید۱۹ و مشکالت خواب را 
نشان می دهد. محققان سوابق ۱۲ میلیون نفر را بررسی کردند. محققان به 
ارتباط بین عفونت کووید۱۹ و مشکالت خواب طوالنی مدت و خستگی پی 
بردند، اما هیچ ارتباطی با افسردگی، و... نیافتند. بسیاری از افراد پس از ابتال 
به کووید۱۹ دچار خستگی، مه مغزی و مشکالت خواب می شوند. خستگی 
به طورخاص با سایر ویروس های جدی، مانند سندرم تنفسی حاد شدید 
)SARS( و سندروم تنفسی خاورمیانه  )MERS(، و همچنین مننژیت، 

هپاتیت نیز مرتبط است.« 

تحقیقات نشان می دهد که بزرگساالن مبتال به بیش فعالی، ۴ برابر بیشتر 
در معرض ابتال به اختالل اضطراب هستند. »ایسمه .تامسون«، گفت: »بزرگساالن 
مبتال به اختالل بیش فعالی چقدر در برابر اختالالت اضطراب فراگیر آسیب پذیر 
هستند.« در این مطالعه، ۶۹۰۰ نفر از نظر سالمت روانی بررسی شدند. نمونه شامل 
۲۷۲ نفر مبتال به اختالل بیش فعالی و ۶۸۲ نفر مبتال به اختالل اضطراب فراگیر 
بود. یافته ها نشان داد که این ارتباط حتی در زنانی که دچار بیش فعالی بودند ۵ 
برابر احتمال ابتالء به اختالل اضطراب بیشتر بود. این یافته ها نشان می دهد که 

زنان مبتال به بیش فعالی نیز ممکن است بیشتر مستعد ابتال به اضطراب باشند.

نکتــه
درمان دیابت نوع 1  با یک قرص جدید

یک قرص انسولین جدید که توسط محققان دانشگاه 
ییل)Yale(  ساخته شده است، موفق شد دیابت نوع۱ را در 
موش ها درمان کند و حتی از آن پیشگیری کند. دانشمندان 
دانشگاه ییل یک داروی خوراکی جدید ساخته اند که می تواند به 
درمان و حتی پیشگیری از دیابت نوع۱ کمک کند. محققان این 
دانشگاه در آزمایش هایی که روی موش ها انجام دادند، مشاهده 
کردند که این دارو نه تنها به سرعت سطح انسولین را در بدن 
آنها تنظیم کرد، بلکه عملکردهای متابولیک آنها را نیز بازیابی و 
التهاب را معکوس کرد و راهی بالقوه برای پیشگیری از بیماری 
باز کرد. دیابت نوع۱ زمانی شروع می شود که سیستم ایمنی فرد 
به سلول های بتای لوزالمعده حمله کرده و آنها را از بین می برد. 
این سلول های حیاتی مسئول تولید انسولین هستند؛ هورمونی 
که گلوکز را به انرژی تبدیل می کند و به همین دلیل بیماران 
به چندین بار تزریق انسولین در روز نیاز دارند. مصرف خوراکی 
انسولین اما یک کار بسیار ساده تر و غیرتهاجمی خواهد بود، اما 
متاسفانه انسولین قبل از اینکه بتواند به جریان خون برسد، در 
معده از بین می رود. بسیاری از دانشمندان در حال آزمایش 
روش های مختلفی برای کمک به بقای آن در سیستم گوارش 
هستند و راه هایی را از جمله پوشش های محافظ، کپسول هایی 
با میکروسوزن هایی که مستقیما انسولین را از طریق مخاط 
معده تزریق می کنند و حتی نانوذراتی که وارد جریان خون 
می شوند و سپس تنها زمانی انسولین آزاد می کنند که سطح 
گلوکز باال باشد، آزموده اند. اما دانشمندان دانشگاه ییل در 
این مطالعه جدید، یک وسیله حمل ونقل دارویی با نانوذرات 
جدید ابداع کردند که نه تنها می تواند انسولین را به طور ایمن 
به لوزالمعده برساند، بلکه پوشش آن نیز فواید درمانی دارد. این 
پوشش از اسید اورسودوکسیکولیک که اسید صفراوی است 
که به طورطبیعی در بدن تولید می شود، ساخته شده است 
و محققان آن را پلیمریزه کردند. این کار به پیوند بهتر آن با 
گیرنده های لوزالمعده کمک می کند، عملکردهای متابولیک 
را بهبود می بخشد و مهم تر از همه، حتی سلول های ایمنی 
سرکش را که در وهله اول سلول های بتا را از بین می برند، 

کاهش می دهد. 
  استفاده از نانوذرات  

طارق فهمی، نویسنده مسئول این مطالعه می گوید: آنچه 
که من را در این مورد هیجان زده می کند، این است که این یک 
رویکرد دو جانبه است. این کار باعث تسهیل متابولیسم طبیعی 
و همچنین اصالح نقایص ایمنی در درازمدت می شود. بنابراین 
شما در واقع در حال درمان بیماری هستید، در حالی که همزمان 
سطح انسولین را نیز حفظ می کنید. این تیم این نانوذرات را روی 
موش های مبتال به دیابت نوع۱ آزمایش کردند و دریافتند که 
آنها به خوبی در بهبود سطح انسولین کار می کنند، در حالی 
که اسید صفراوی، التهاب را کاهش داده و عملکرد متابولیک 
را بازسازی می کند. این تیم همچنین دریافت که انسولینی 
که از طریق این کپسول های خوراکی به لوزالمعده تحویل 
داده می شود، حدود هفت برابر سریعتر از تزریق زیر جلدی 
استاندارد عمل می کند. نکته مهم اینکه نتایج مشابهی نیز در 
آزمایشات روی خوک ها مشاهده شد. محققان می گویند نتایج 
کامال امیدوارکننده است، اما کار و تحقیقات بیشتری باید انجام 
شود تا بررسی شود که آیا انسان ها هم فواید مشابهی را تجربه 
خواهند کرد یا خیر. این تیم می گوید که از این نانوذرات می توان 
برای حمل مولکول های دیگر نیز استفاده کرد که به طور بالقوه 

به درمان بیماری های دیگر کمک خواهد کرد. 

سیدامیر شیخ االسالمی
فوق تخصص خون  نسخه خوراکی برای پیشگیری از آلزایمر

شاید به نظر برسد که آلزایمر یک بیماری اجتناب ناپذیر 
است و همه افراد با افزایش سن به آن مبتال می شوند. با این حال 
دکتر اوما.نایدو، متخصص روانپزشکی تغذیه و سبک زندگی در 
بیمارستان عمومی ماساچوست نظر دیگری دارد. او نوشته است 
که برخی از عوامل وجود دارند که برای جلوگیری از بروز این 
بیماری، کامال در اختیار شما هستند و از جمله آنها می توان به 
انتخاب های غذایی  اشاره کرد. »نایدو« توصیه می کند که انواع 
توت ها، روغن زیتون، سبزیجات، امگا۳ و ادویه ها را برای افزایش 

سالمت مغز به رژیم غذایی تان اضافه کنید:
  توت ها

توت ها، حاوی آنتی اکسیدان  و سایر مواد مغذی هستند 
که عملکرد حافظه را تقویت می کنند. به لطف فیبر، ویتامین 
و موادمعدنی باال در توت ها، این میوه ها باعث افزایش سالمت 
میکروبیوم شده و می توانند به کاهش التهاب کمک کنند. 

توت های تازه را به صبحانه خود اضافه کنید.
  روغن زیتون

مصرف روغن زیتون فوق بکر و خالص نیز با کاهش خطر 
ابتال به آلزایمر مرتبط است زیرا ترکیبات موجود در این ماده 
می تواند به اتوفاژی یا همان فرآیند طبیعی پاکسازی سلولی 
مغز کمک کند. افزودن روغن زیتون خالص به سس های ساالد 
خانگی یا ریختن آن روی ساالد، راهی عالی برای بهره مندی از 

این فواید است.
  سبزیجات تیره رنگ

سبزیجات برگ دار مانند اسفناج و چغندر با سطوح باالی 
فوالت از مکمل های عالی برای یک وعده غذایی هستند. افرادی 
که فوالت کافی )نوعی ویتامین  B۹ را دریافت نمی کنند، ممکن 
است بیشتر در معرض ابتال به بیماری های عصبی و روانی مانند 

زوال عقل و افسردگی باشند.
  امگا3

همچنین باید به دنبال غذاهایی باشید که حاوی اسیدهای 
چرب امگا ۳ هستند. برخی تحقیقات نشان می دهد که امگا۳ 
می تواند به عملکرد سلول های مغز کمک کرده و خطر ابتال 
به آلزایمر را کاهش دهد. ماهی های چرب مانند ماهی آزاد و 
همچنین انواع مغزها و دانه ها، این مواد مغذی ضروری را تأمین 

می کنند.
  ادویه ها

ادویه های مختلف مانند زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین، 
زعفران، رزماری و زنجبیل به غذای ما رنگ و طعم می بخشند و 
در عین حال هر کدام دارای خواصی برای سالمت مغز و حتی 
تقویت خلق وخو هم هستند. اجزای فعال ادویه جاتی مانند 
زنجبیل، سیر و... مسیرهای التهابی را هدف قرار می دهند و 

ممکن است از بیماری های عصبی پیشگیری  کنند.

عمــود ی افقــی  

اینفوگرافیک : آرمان ملی /  علی کریمی
اکسیژن یک ترکیب ضروری برای رشد و تداوم حیات است. حفظ 94 تا 98 درصد اکسیژن در خون برای جلوگیری از هیپوکسی و آسیب به بافت ها ضروری 
است. هیپوکسی یا افت اکسیژن خون، شما را در معرض ابتال به آسم، اختالالت ریوی، کرونا و ناراحتی های قلبی قرار می دهد. بررسی میزان اشباع اکسیژن 

خون به طور مرتب با دستگاه پالس سنج، عمل به توصیه های پزشکی و مصرف غذاهای غنی از اکسیژن می تواند به حفظ سطح مناسب اکسیژن خون کمک کند. 
در ادامه با خوراکی هایی که در افزایش سطح اکسیژن خون موثرند، آشنا می شوید. 

انار حاوی آهن، مس، زینک، ویتامین های B 3 و B 6 و کولین است. این میوه از طریق افزایش نیتریک اکسید و بهبود فرآیند انتقال 
اکسیژن، جریان خون را بهبود می بخشد. مصرف میوه  انار یا آب انار تازه به انبساط رگ های خونی کمک می کند. برای بهره مندی از 

خواص این میوه  روزانه یک انار میل کنید یا 375 میلی لیتر آب انار بنوشید. 

انار

شیر، ماست و پنیر سرشار از کلسیم، زینک، ویتامین های گروه  B، ویتامین  D، پروبیوتیک ها، پروتئین ها و چربی های سالم 
هستند. مصرف محصوالت لبنی کم چرب می تواند به کاهش خطر بیماری های قلبی وعروقی و دیابت نوع2 کمک شایانی کند.

 لبنيات

کاهو منبع عالی ویتامین  A، B 3، B 5، B 6، E  و C، فوالت، آهن، پتاسیم و زینک و سرشار از آنتی اکسیدان  ااست. مصرف کاهو 
از آسیب بافتی ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می کند، سنتز لیپیدها را بهبود می بخشد و خطر بیماری های قلبی وعروقی 

را کاهش می دهد.

کاهو

حبوبات سرشار از آهن، پتاسیم، زینک و ویتامین B و منابع عالی پروتئین گیاهی و بدون چربی هستند. مصرف حبوبات به کاهش 
فشارخون باال، کنترل قندخون در افراد مبتال به دیابت نوع 2 و مدیریت وزن کمک می کند.

 حبوبات

خوراکی هايی برای افزايش اکسيژن خون 
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کــوتـاه
خبر خوش رئیس جمهور 

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
درباره جلسه رئیس جمهور با شهردار و معاونانش 
اظهار کرد: آیت ا... رئیسی در این جلسه زمان زیادی 
را برای آگاهی از چالش های پیش روی شهر تهران 
اختصاص داده و از شهردار تهران که جمع منسجمی 
را برای اداره این کالنشهر همراه خود کرده است، 
تقدیر کرد. امین توکلی زاده افزود: صیانت از باغات 
و توسعه فضای سبز در تهران مورد توجه رئیس 
جمهور است و آیت ا... ریسی در این جلسه تاکید کرد 
که نباید بگذاریم، سوداگری حوزه زمین و مسکن 
اولویت های شهر را از بین ببرد. وی بر توجه رئیس 
جمهور بر مشکالت بافت فرسوده شهرها و تاکید بر 

نوسازی براساس الگوی ایرانی اسالمی اشاره کرد. 

اخراج نشدن دختران متاهل 
آرمان ملی: معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور گفت: برخی دختران دانش آموز بعد از 
ازدواج از دبیرستان اخراج می شوند که درصدد 
لغو این قانون هستیم. انسیه خزعلی در نشست 
اتحادیه های بزرگ دانشجویی کشور که با موضوع 
بررسی مسائل زنان برگزار شد، گفت: برخی 
دختران دانش آموز بعد از ازدواج از دبیرستان 
اخراج می شوند که درصدد لغو این قانون هستیم.

۶۰ درصد معتادان در تهران 
آرمان ملی:  شهردار تهران با تاکید بر لزوم 
تحول همزمان در روح و جسم شهر، گفت: باید 
مسیری دنبال کنیم تا مردم بیایند پرچم تغییر 
و تحول را به دست بگیرند و شهرداری نیز یک 
نهاد خدمت گزار اجتماعی باشد و باید تحول را در 
قالب روح و جسم شهر توامان دنبال کنیم. علیرضا 
زاکانی افزود: از ۲۱ هزار معتاد ۶۰ درصد آن در 
تهران است که یک هزار نفر آن ها از بانوان  هستند 
و در ادامه معضالت اجتماعی نیز باید بگویم ، ۳۰ 

هزار زندانی داریم که خانواده آنها در تهران است.

تکذیب تعطیلی تهران 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
استانداری تهران گفت: خبر تعطیلی تهران در 
روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می شود. مجتبی 
مرادی نوروزی با اشاره به انتشار خبری به نقل از 
معاون عمرانی استانداری تهران مبنی بر تعطیلی 
تهران در روزهای شنبه و یکشنبه، اظهار کرد: در 
کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیماتی مطرح شده 
که یکی از موارد آن تصمیم گیری در مورد وضعیت 

تعطیلی در صورت پایداری هوا است.

برخورد با مراکز قمار 
ایسنا: رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
از برخورد قاطع پلیس با مراکز قمار و فساد خبر داد. 
سرهنگ پیام کاویانی درباره اینکه آیا مشابه طرحی 
که اخیرا پلیس امنیت برای برخورد با مراکز قمار در 
تهران اجرا کرد، دوباره اجرا خواهد شد یا خیر، گفت: 
ما به عنوان پلیس طرحمان مقابله با مراکز جرم و 
فساد است و مستمرا این طرح ادامه خواهد داشت. 
اما یک نکته وجود دارد و موضوع این است که آیا این 
افراد اصالح می شوند یا خیر. این موضوع در حیطه 
وظایف و اختیارات پلیسی نیست و دستگاه های 
دیگری باید در این حیطه باید ایفای نقش کنند که 

آسیب های اجتماعی به حداقل ممکن برسد.

دیدگاه
 صیانت در برابر 

»الک پشت« یا نجومی بگیران؟! 
ادامه از صفحه اول / درجامعه گسترش داده و 
موجب کاهش امید به زندگی می شود. نمایندگان 
مردم که با وعده های گوناگون وارد بهارستان شدند، 
درعمل به جای گام های بلند وسریع به سوی نشاط 
اجتماعی و رفاه اقتصادی، سخن از طرح و تصویب 
قوانینی به میان می آورند که ۴۰ سال پیش باید 
مطرح وتصویب می شدند نه حاال. نزد بسیاری از 
افراد، مخصوصا اشخاص تنها و بعضی از نو جوانان 
و جوانان نگهداری از حیوانات فقط یک سر گرمی 
و تفریح نیست، بلکه یک رفتار عاطفی و احساسی 
برای پرکردن حفره های روحی است. ظاهرا طرح 
ممنوعیت نگهداری سگ، گربه، الک پشت و 
جانوران دیگر و مجازات اینگونه افراد در مجلس در 
حال طرح وبررسی است!. تفاوت بسیار هست بین 
افرادی که برای خوش گذرانی و چشم هم چشمی از 
اینگونه حیوانات مخصوصا سگ نگهداری می کنند و 
اشخاصی که جهت کمک گرفتن از سگ های راهنما 
)نابینایان( و نگهبانی از سرمایه و زندگی خود بهره 
می گیرند. قطعا باید میان افراد یاد شده تمایز قائل 
شد و اوضاع روحی و عاطفی افراد را در نظر گرفت. 
بی شک همراه داشتن سگ در اماکن عمومی، 
پارکها و اماکن مشابه در هیچ کشوری مجاز نبود 
و گاه موجب برخورد پلیس و مجازات های مختلف 
از جمله جریمه می گردند، اما نگهداری گربه با 
رعایت نکات بهداشتی نه تنها منع شرعی ندارد 
بلکه موجب رضای خداوند نیز است. روایات و 
احادیث متعدد و مختلف از حضرت رسول اکرم 
)ص( و ائمه طاهرین )س( در مورد شفقت و مهربانی 
با حیوانات و تغذیه آنها وجود دارد. اگر قرار باشد که 
صاحبان و نگهداری کنند گان از اینگونه حیوانات از 
حمایت ونگهداری آنها دست کشیده و آنها را رها 
نمایند، چه اتفاقی برای خیابان ها و شهرها خواهد 
افتاد و چه وضعیتی حاکم خواهد شد؟  یقین دارم 
نمایندگان محترم قبل از طرح اینگونه لوایح قطعا 
و قهرا با کارشناسان و صاحب نظران رشته های 
مختلف روانشناسی، رفتار شناسی، آسیب شناسی 
اجتماعی، جانورشناسان مشاوره گرفته و نظریات 

تخصصی آنها را دریافت خواهند نمود.

پس  از یأس و عدم موفقیت اقتصاددانان و ســیاســـتگذاران  بـرای توســـعه 
برخـــــی از جوامع، نظریه ای تحت عنوان تعادل فقر مطرح شد. براساس این نظریه 
مجموعه نیروهای مؤثر بر وضعیت یک جامعه به گونه ای است که فقر را به حالتی 
معمول تبدیل کرده است و به سادگی نمی توان این تعادل نامبارک و ویرانگر را جابه جا 
کرد. سیاست های مختلف برای توسعه کشاورزی در بسیاری از مناطق روستایی مانند 
دادن وام های ترجیحی با نرخ سود پایین، معرفی بذرهای پربازده، معرفی فناوری 
جدید، تأسیس تعاونی های روستاییان همه با نتایج بسیار متفاوت با آنچه طراحان 
سیاست در ذهن داشتند محقق می شد. جوامع محلی یا از این سیاست ها استقبال 
نمی کردند یا درعمل آن را منحرف می ساختند. با اعتراف به این ناتوانی و شکست بود 
که سیاست های دیگری مطرح شد تا با همکاری جوامع محلی راهی برای شکست 
تعادل فقرساز طراحی شود. وضعیت نظام آموزشی ایران قبل از کرونا نیز با مشکالت 
مختلفی روبه رو بود. تفکیک طبقاتی دانش آموزان، بازماندگی از تحصیل گروه های 
فقیر، افت تحصیلی، سرخوردگی بیش از 9۰ درصد از دانش آموزان در کنکور، افزایش 
آسیب های اجتماعی در مدارس، هزینه های سنگین تحصیلی از جمله مشکالت 
شناخته شده نظام آموزشی ایران است. کرونا در یک چنین فضایی وارد نظام آموزشی 
ایران شد. آموزش غیرحضوری با سرعت بسیار زیاد در نظام آموزشی جایگزین شد. 
سرعت طراحی و اجرای نرم افزار شاد یکی از تحوالت بزرگ فناوری اطالعات در نظام 
اداری ایران بود. این استقبال گسترده تنها بیانگر اراده و سختکوشی مسئوالن وقت 
نبود، بلکه چنانکه استمرار آموزش غیرحضوری نشان داد عالقه دست اندرکاران 
نظام آموزشی از خانواده ها گرفته تا معلمان و دستگاه اجرایی آموزش و پرورش از این 
شیوه جدید استقبال کردند. اکنون ۱۸ ماه از شیوع این همه گیری می گذرد و مدارس 
کم و بیش به همان صورت غیرحضوری به فعالیت خود مشغول هستند. آموزش 
غیرحضوری پیامدهای منفی بنیادی به جای گذاشــته و خواهد گذاشت. وزارت 
آموزش و پرورش بارها اعالم کرد بیش از ۳ میلیون دانش آموز فاقد تبلت یا تلفن 
همراه هستند، عدم دسترسی این تعداد از دانش آموزان هرچند به خودی خود آماری 
وحشتناک است، اما یکی از پیامدهای آموزش غیرحضوری است. می توان برخی از 
پیامدهای منفی آن را فهرست نمود: شکاف یادگیری و افت آموزشی. منظور از شکاف 
یادگیری میزان توانایی آموزشی و مهارتی یک دانش آموز با پایه تحصیلی است. به طور 
مثال دانش آموزی که دوره ابتدایی را به پایان رسانده اما نمی تواند با سرعت الزم کتاب 
فارسی را بخواند و شکاف یادگیری دارد. اختالل گسترده در مهارت های ارتباطی. 
مدرسه یک کانون ارتباطی است که دانش آموز بسیاری از رفتارهای اجتماعی را در 
آنجا می آموزد. با تعطیلی مدارس نمی توان میزان آسیبی که به مهارت های ارتباطی 
وارد شده است، اندازه گیری کرد. تضعیف عادات رفتاری خوب. دانش آموز برای حضور 
در مدرسه باید سر یک ساعت مشخص بیدار می شد، لباس می پوشید و به مدرسه 
می رفت و تا زنگ تفریح در کالس می ماند. باید نظم کالس را رعایت می کرد. همه 
این عادات در سال تحصیلی قبل و این سال تعطیل شده است. چاقی دانش آموزان 
تنها یکی از ظواهر از بین رفتن این عادات رفتاری است. شاید کمتر کسی حداقل 
شفاف اعالم کند آموزش غیرحضوری بهتر از آموزش حضوری است. اما نیروهای 
موثر اجتماعی و اداری خواهان تداوم وضعیت موجود هستند. هیچ وسیله کمک 
آموزشی نمی تواند جایگزین مدرسه شود. اولیای دانش آموزان از مدارس چندان 
رضایت نداشتند. وزارت آموزش و پرورش بارها از افزایش آسیب های اجتماعی مانند 
اعتیاد در مدارس خبر داده بود. خانواده ها در آموزش غیرحضوری دیگر نگران این 
قبیل مشکالت نیستند. این وضعیت همان تعادلی است که در ابتدا به آن اشاره شد. 
همه نیروها خواهان استمرار آن هستند. تنها گروهی که نگران آینده است می خواهد 
این وضعیت تغییر یابد. اما چه نیرویی می تواند دانش آموزان، اولیا آنها، کادر آموزش 
و وزارت آموزش و پرورش را ترغیب به بازگشت به حالت عادی نماید. در کشورهای 
دیگر حتی زمانی که بازارها و ادارات تعطیل شدند مدارس نیمه باز بودند؛ معلمان 
مانند شرایط عادی به مدرسه می رفتند و از مدرسه آموزش غیرحضوری می دادند و 
دانش آموزان به نوبت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به مدرسه می رفتند. در ایران 
تمام بازارها مملو از جمعیت است و تنها مراکز آموزشی از آموزش عمومی گرفته 
تا دانشگاه ها تعطیل هستند. اخبار موجود حکایت از آن دارد که به طور غیررسمی 
به مدیران مدرسه گفته می شود بیماری دانش آموزان و معلمان به عهده آنهاست 
و مدیران عالوه بر عللی که برای تداوم تعطیلی دارند، برای اجتناب از این ریسک 
مدارس کشور را همچنان تعطیل نگه داشته اند. تعادل فقر، چه فقر درآمد و چه فقر 
آموزشی، به ناگهان چهره وحشتناک خود را هویدا خواهد ساخت. وقتی ایرانیان 
فهمیدند که چقدر فاصله آنها با اروپاییان زیاد شده است از تعادل فقر خود پشیمان 
شدند و خواستند که شکاف خود با جهان را پرکنند. پیامدهای فقر آموزشی نیز دیر یا 
زود خود را بر ما آشکار خواهد ساخت. اجازه ندهیم این شناخت دیرهنگام نوشدارویی 

بعد از مرگ سهراب ها باشد.

کرونا و تعادل فقر آموزشی

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

توقف قطارهای مترو
گاهی اوقات قطارهای مترو در برخی از ایستگاه ها 
توقف های طوال نی دارند. این در حالی است که در 
این ایستگاه ها چندان مسافری هم وجود ندارد. دلیل 
این توقف ها چیست؟ مسئوالن مترو به فکر مسافران 

باشند.
اکبری از تهران 

امدادخودرو
امداد خودروها در صورتی که به موقع در محل حاضر شوند 
می توانند موثر واقع شوند اما زمانی که با تاخیر فراوان و چند 
ساعته در محل مورد نظر حاضر می شوند نمی توانند مشکل 
شهروندان را حل کنند. اگر تعداد امدادخودروها افزایش یابد 
به موقع می توانند در محل حاضر شوند. در ضمن قیمت هایی 
که امدادخودرو برای کاری که انجام می دهند واقعا باالست، 

لطفا به این موضوع هم رسیدگی کنید.
کریمی از تهران  

اجاره خانه 
یک کارگر اگر ماهی ۴ میلیون تومان هم حقوق بگیرد و 
تمام حقوق خود را پس انداز کند و هیچ خرجی نکند یک 
سال آن می شود ۴۸ میلیون بعد چطور صاحبخانه می آید و 
می گوید صد میلیون به پول پیش خانه خود اضافه کنید. چرا 

مسئوالن فکری برای این اجاره های باال نمی کنند.
گروسی از تهران

بیمه کارگران ساختمانی
ما کارگران ساختمانی تا کی باید برای بیمه بالتکلیف 

باشیم. لطفا کمی هم به فکر کارگران ساختمانی باشید.
صادقی از تهران 

احمد میدری
معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یـادداشــت

اخیر در اصفهان و  آنچه که در دوهفته 
چهارمحال بختیاری رخ داد، از دید رسانه هایی 
همچون »آرمان ملی« به عنوان »صـدای زالل 
معـترضان آب« یاد شد و دو هفته مردم در بستر 
خشک زاینده رود دست به اعتراض می زنند 
و پاسخی دریافت نمی کنند! عده ای نیز پیدا 
می شوند که معلوم نیست کی هستند یا افرادی 
با قصد خاص و اقدام به آتش زدن چادر تحصن 
کنندگان می زنند. راه حقابه از تنش نمي گذرد و 
باید با معضل آب، علمی عمل شود و مردم را باید 
اقناع کنید. مدیران استان اصفهان باید مساله 
صنعت و آب را سریع تر مدیریت  و هزینه و فایده 
آن را در نظر بگیرید و مساله جایگزینی برای 
جلوگیری از بیکاری مردم را هم مطالعه  دقیق 
کنند. در پی این نارسایی است که تشنگی مردم 
و کشاورزان شرق اصفهان که در یک دهه گذشته 
به عناوین مختلف دست به اعتراض زده  اند، باعث 
تخریب خطوط لوله آبرسانی به استان همسایه 
می شود و مردم استان یزد باید با تانکر نیازهای 
اولیه خود را برطرف نمایند. همه آنچه که در چند 
روز گذشته رخ داد، فقط یک معنا و هشداری 
برای آغاز تغییر رویه این امر اجتماعی به یک 
بحران سیاسی است. در شرایطی که رسانه ها 
از درگیری  مردم و نیروهای انتظامی که قصد 
داشتند، آرامش را به شهر بازگردانند، یک هفته 
قبل )۲۸ آبان( هزاران نفر از مردم این استان 
دست به اعتراض مدنی برای خشکی رودخانه 
زاینده رود زدند و این اتفاق از هفته های قبل با 
تحصن و چادرنشینی کشاورزان شرق اصفهان 
آغاز شده بود. بامداد چهارشنبه شب )سوم آذر( 
عده ای دست به آتش زدن چادر آنها زدند، امری 
که  علی اصفهانی، دادستان اصفهان عوامل این 
اتفاق را  »اراذل و اوباش« نامید و گفت: »نیروی 
انتظامی برخی از آنها را دستگیر کرد.« محمدرضا 
جان نثاری، معاون استاندار هم گفته بود: »اراذل 
و اوباش سعی می کنند فضا را دست بگیرند.« در 
این شرایط و روز بعد، تاسیسات خط اول انتقال 
آب اصفهان به یزد نیز تخریب شد و این بار مردم 

و کشاورزان معترض، مسئول این اتفاق لقب 
گرفتند. آن طور که محمدمهدی جوادیان زاده، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از قطع 
آب انتقالی به یزد بر اثر تخریب تاسیسات خط 
اول انتقال آب اصفهان به یزد خبر داد و گفت: 
»حوضچه های ۳۲۷ و ۳۳۰ با لودر تخریب شده 
و حجم خسارات زیادی را ایجاد کرده است و آب 
انتقالی به یزد بر اثر این اتفاق در حال حاضر قطع 
است.« در پی این اتفاق، قطعی آب در برخی 
مناطق یزد منجر به استقرار تانکرهای سیار 
آب در سطح این شهر برای تامین آب شرب 

شهرندان شد.
   چرا خشونت؟

از صبح روز جمعه، روشن کردن آتش در 
معابر اطراف، سنگ پرانی به پلیس و آتش زدن 
اموال عمومی نمونه ای از کارهای این عده است. 
نیروی انتظامی در مواجهه با این افراد اقدام به 
شلیک گاز اشک آور کرد و تالش می کند مانع از 
بی نظمی شود. عده ای با حمله به یک آمبوالنس 
شیشه های آن را شکستند. یک موتور پلیس را به 
آتش کشیدند و با آتش زدن درختان در اطراف 
پل فردوسی و سی وسه پل فضای رعب و وحشت 
برای عابرین ایجاد کرده اند. با وجود اینکه عصر روز 
پنج شنبه شورای میرآب اصفهان با استانداری و 
فرمانداری این شهر جلسه ای برگزار کردند و در 
این جلسه مقرر شد که تجمع کشاورزان اصفهان 
در بستر خشکیده زاینده رود به پایان برسد و در 
این جلسه قرار شد که مشکل کشاورزان شرق 
اصفهان ظرف سه ماه حل شود. اما روز جمعه 
نیز مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به نبود 
آب در زاینده رود دست به تجمع زدند و تاکید 
کردند تا زمانی که آب در این رودخانه جاری 
نشود و از شهر اصفهان نگذرد، به تجمع خود پایان 
نخواهند داد. در چنین شرایطی اما بازهم برخی 
کشاورزان با وجود توصیه شورای میرآب اصفهان 
و وعده های مسئوالن استانداری و فرمانداری، 
حاضر به جمع کردن چادرهای خود و پایان دادن 
به تحصن نشدند و همین مساله منجر به تشدید 

خشونت ها در این تجمع شده است؛ چراکه از نظر 
فرمانداری اصفهان تحصن کنندگان باید از عصر 
پنج شنبه بستر زاینده رود را ترک می کردند. 
صبح روزجمعه نیز با توجه به فراخوان هایی که در 
صفحات محلی اصفهانی ها برای برگزاری تجمع 
در بستر خشکیده زاینده رود و در کنار پل خواجو 
برگزار شده بود، جمعی از مردم اصفهان به تجمع 
کشاورزان باقیمانده در تحصن پیوستند و با توجه 
به تاکید فرمانداری بر لزوم پایان دادن به تجمع، 

تظاهرات صبح جمعه با مخالفت همراه شد. 
   به جای تجمع، نماز باران بخوانید! 

در شرایطی که موضوع خشکسالی ایران، همه 
زنگ خطرها را به صدا درآورده است، برخی از 
اظهارنظرها، همزمان با اتفاقات اصفهان قابل 
توجه است. آیت ا... احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشهد با اشاره به اینکه بخش عمده مشکل آب 
در کشور مربوط به کاهش نزوالت آسمانی است، 
گفت: »مشکل با تجمع درست نمی شود، در 
مقابل خدا تجمع فایده ندارد، تجمع باید در نماز 
باران انجام شود.« امام جمعه اصفهان اما موضوع 
خشونت های روز گذشته را به عوامل ضد انقالب، 
نسبت داد و گفت: »عزیزان ما در جمعه قبل 
تجمع کردند و همه متوجه کمبود آب شدند، 
اما طبیعی است ادامه دادن کار برای منافقان و 
ضدانقالب فرصت فراهم می کند و نباید ادامه 
پیدا می کرد، مشخص است که اتفاقات امروز 
کار کشاورز نیست.« امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه مشکل آب به گونه ای نیست که یک روزه 
حل شود، تصریح کرد: بعضی می گویند ۱۰۰ روز 
از دولت گذشت و کاری نشد، اوال که این دولت 
وعده ۱۰۰ روزه نداده بود، ثانیا چه کسی گفته 
کاری انجام نشد، سوءمدیریت های قبل یک دفعه 
جمع نمی شود.  همزمان وزارت نیرو در گزارشی 
با موضوع تغییر اقلیم ضمن اشاره به اینکه بحران 
آب می تواند به بحران های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی منجر شود، نوشت:»با توجه به 
روند موجود چاره ای جز سازگاری با منابع موجود 

و کم آبی نداریم.«

آرمان ملی: در شرایطی که فروش نخل های 
جنوب ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس در 
میان تایید و تکذیب مسئوالن، حاشیه ساز شده 
بود، روز گذشته مسئوالن گمرک تایید کردند 
که »۵۸۸ اصله نخل صادراتی مناطق جنوب 
ایران به قطر برگشت خورده است.« آنطور که 
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، ارزش 
نخل های صادراتی را ۱۳۶ هزار دالر اعالم کرده 
و گفته است: »این تعداد نخل حدفاصل مهر تا 
آبان امسال به قطر صادر شده بود.« پیش از این 
بود که با رسانه ای شدن فروش نخل های جنوب 
ایران به کشورهایی چون کویت و قطر، اوایل 
آبان امسال منتشر شد و صداوسیمای استان 
بوشهر هم در گزارشی با اشاره به فروش نخل ها 
در این استان، به نقل از کشاورزان گزارش داده 
بود که »بی آبی عامل اصلی افزایش فروش 
نخل شده است و هر نخل را به قیمت یک و 
نیم میلیون تومان می فروشند.« اما دادستان 
شهرستان دشتستان در توضیحاتی به تکذیب 
ادعایی مبنی بر فروش درخت های نخل این 

شهرستان و صادرات به کشور های حوزه خلیج 
فارس پرداخت. آن طور که یاسر حیدری گفته 
بود: »این نخل ها غیرمثمر و دارای محصول با 
کیفیت پایین بوده اند، فردی که صاحب این 
درخت های نخل بوده، حدود ۱۸ درخت را به 
دلیل بی کیفیت بودن محصول به قیمت هر 
کدام حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
می فروشد و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز 
غیرمثمر بودن و نداشتن صرفه اقتصادی نخل ها 
را تایید کرده اند. برحسب مصاحبه صورت گرفته 
کارشناسان جهاد با فرد موردنظر، این نخل ها 
در فضای سبز منطقه مورد استفاده قرار گرفته 
است.« با این حال زهرا جلیلی مقدم، مدیر 
ارشد وزارت کشاورزی به خبرگزاری فارس 
گفته است: »احتمال جابه جایی آفات یکی از 
دالیل مخالفت با واردات نخل در کشورهای 

مختلف است.« 
  فروش نخل برای زیبایی دیگر کشورها 
فروش نخل ها گرچه اتفاقی است که در ۵ 
سال اخیر تکرار شده اما هنوز به گفته مسئوالن 

همه گیر نشده است و می توان جلوی آن را 
گرفت؛  انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ به 
این اتفاق گفته بود: »این  نخل ها که عمر و هزینه 
طوالنی برای به ثمر رسیدنشان صرف شده، 
برای زینت شهرها و خانه های کشورهای منطقه 
از کشور خارج می شود.« مقداد تکلوزاده، دبیر 
انجمن ملی خرمای ایران گفته است:  »فروش 
نخل ها از ۱۰ تا ۱۲ سال پیش رواج داشته است. 
در سال های اخیر شاهد هستیم نخل های کشور 
به ثروتمندان و شهرداران کشورهای شمالی 
مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم بیشتر به 
کشورهای عرب مناطق جنوبی فروخته می شود 
اما از حدود ۲ سال پیش فروش نخل ها شتاب 
گرفته و شکل آن تغییر کرده است. در گذشته 
نخلستان داران نخل های کم ثمر و ضعیف را 
ریشه کن می کردند و می فروختند اما اکنون 
نخل های پرثمر و جوان نیز قربانی می شوند. وی 
با بیان اینکه افزایش شوری آب در پی کاهش 
بارندگی ها مهم ترین عامل این اتفاق است، 
اظهار می کند: در مناطقی که آب شور شده، 
نخل داران یا باید بنشینند و شاهد مرگ درختان 
نخل خود باشند یا برای  فروش آنها به ثروتمندان 
و شهرداران کشورهای منطقه تصمیم بگیرند.« 
در شرایطی که مناطق جنوبی ایران، خصوصا 
خوزستان و بوشهر طی تابستان امسال با 
خشکسالی و بحران آب مواجه بودند و بسیاری 
از کشاورزان از خشک شدن نخل هایشان خبر 
داده بوده اند. پیش از این، جاسم حزباوی، رئیس 
هیأت مدیره اتحادیه نخلداران استان خوزستان، 
از بحران نخلستان ها در این استان خبر داده 
بود و گفته بود آبادان قبل از جنگ شش و نیم 
میلیون نفر نخل داشته و االن به یک میلیون نفر 

نخل رسیده است.

گزارش »آرمان ملی« از تایید فروش نخل های جنوب به دلیل خشکسالی:  

قطر، نخل های ایران را پس فرستاد!
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 مازوت سوزی
 ممنوع شد

 رئیس سازمان محیط زیست کشور 
گفت: هیچ یک از نیروگاه ها و واحدهای 
از  استفاده  و معدنی حق  صنعتی 
سوخت مازوت را ندارند. علی سالجقه 
معاون با بیان اینکه استفاده از سوخت 
مازوت برای نیروگاه ها و واحدهای 
صنعتی و معدنی ممنوع است، اظهار 
کرد: با توجه به نزدیکی فصل سرد 
سال و احتمال قطع شدن گاز نیروگاه 
ها و واحدهای صنعتی و معدنی، برای 
سوخت جایگزین آنها باید فکر شود. 
وی با اشاره به اینکه وزارتخانه های 
صمت، نیرو و نفت باید برای تامین 
سوخت نیروگاه ها و واحدهای صنعتی 
و معدنی باید برنامه ریزی بکنند، گفت: 
ما نیز آمادگی کامل داریم تا از این 
واحدها حمایت کنیم و شرایط را 
برای رفع مشکل  آنها تسهیل کنیم. 
واحدهایی که از سوخت های فسیلی 
قرار است استفاده کنند باید با رعایت 
فاصله از شهرها باشند که بر اساس 
دستورالعمل سازمان محیط زیست 

تعریف شده است.

روایت »آرمان ملي« از حوادث اصفهان و اشتباهات مکرر؛ 

راه حقابه از  تنش نمي گذرد...
   در 48 ساعت، چادر تحصن کنندگان سوخت، مسیر آب یزد تخریب شد و پلیس با گاز اشک آور معترضان آب را متفرق کرد  

  واکنش امام جمعه مشهد: به جای تجمع، نماز باران بخوانید، تجمع فایده ندارد
آرمان ملی- منیره چگینی: آنچه که در 
روزهای اخیر در اصفهان رخ داد، خطری 
است که از سال ها قبل کارشناسان و 
رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط 
زیست، درباره آن هشدار می دادند. 
از  )برخی  طرف  دو  که  موضوعی 
مسئوالن و رسانه های بیرونی(، در 
آتش این اعتراضات مدنی می دمند و 
همدیگر را مقصر درگیری های چند روز 
گذشته در استان اصفهان می دانند. 
البته قرار نبود »خشونت« چاشنی 
مسالمت آمیزترین اعتراض برای مایع 
حیات باشد؛ قرار نبود چاشنی تسویه  
حساب های سیاسی، طاقت مردم و 
کشاورزانی که از خشک شدن زاینده 
رود سال هاست که سکوت کرده اند، 

طاق کند.

 واکسینا سیون
 ۸5 درصدی مردم

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
واکسن رازی یکی از واکسن های 
پیشرفته و دارای تکنولوژی در دنیا 
۲۰ درصدی  اجازه  است، گفت: 
صادرات واکسن کرونای رازی صادر 
شد. بهــرام عیـــن اللهی درحاشیه 
تحویل ۵ میلیون دز واکسن رازی 
کووپارس به وزارت بهداشت در مورد 
آخرین وضعیت تزریق واکسن کرونا 
در کشور  اظهار کرد: در حال حاضر 
۸۵ درصد مردم ایران دز اول واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و نزدیک به 
۷۰ درصد مردم هر دو دز واکسن را 
دریافت کردند. وی با بیان اینکه این 
میزان تزریق واکسن آماری شگفت 
انگیز در دنیاست، بیان کرد: این 
موضوع نشان از اطمینان مردم به 
وزارت بهداشت است که جای تقدیر 
و  تشکر  از مردم دارد. پیک کرونا 
در کشور فروکش کرده اما  همیشه 
احتمال پیک جدید است و شیوه 
نامه های بهداشتی باید با جدیت 

رعایت شود.

زیرساخت های گردشگری 
دریایی فراهم شود

 وزیــــر میــراث فرهـــنگی، 
در  و صنایع دستی  گردشگری 
حاشیه بازدید از جـــزیره هرمز 
گفت: زیرساخت های گردشگری 
دریایی باید فراهم شود. عزت ا... 
ضرغامی افزود: جزیره هرمز دارای 
جاذبه های طبیعی و گردشگری 
زیادی است که آن را به عنوان 
یکی از دیدنی ترین مناطق کشور 
تبدیل کرده و از جمله جزایر زیبای 
دنیا است. معتقدیم باید گردشگری 
دریایی در خلیج فارس و خصوصا 
در جزایر از جمله جزیره هرمز 
تقویت شود تا بتوان با تکیه بر این 
مورد مسائل اقتصادی و اشتغال 
مردم را نیز تامین کرد. وی تصریح 
کرد: یکی از جذاب ترین حوزه های 
گردشگری  قطعا  گردشگری 
خوشبختانه  که  است  دریایی 
هرمزگان با دارا بودن یک نوار 
ساحلی قابل توجه می تواند در این 
حوزه فعال شود. هرمزگان در نیمه 
دوم سال آب و هوای بسیار مطبوع 
و خوبی به نسبت سایر استان ها 
دارد که همین امر هم می تواند 

عاملی برای جذب گردشگر باشد.



رئیس پلیس فتا استان قم از شناسایی 
خبر  جعلی   اینترنتی  فروشگاه  مدیر 
داد که پس از دریافت وجه از مشتریان 
نمی کرد. سرهنگ علی  ارسال  کاالیی 
موالی اظهارداشت: در پی مراجعه یکی از 
شهروندان به پلیس فتا به همراه مرجوعه 
قضائی مبنی بر خرید اینترنتی کاالهایی 
مانند گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ 
داشتند ولی فروشنده کاال را ارسال نمی کند، 
موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: طبق اظهارات شاکیان 
مشخص شد متهم یک وبسایت جعلی ایجاد 
کرده است که پس از ثبت سفارش کاال و 
واریز وجه به حساب فروشنده، هیچ کاالیی 
برای خریدار ارسال نمی کرد و فروشنده 
نیز مدتی مشتریان را با شگردهای خاصی 

معطل می کرد و بعداز چند هفته دیگر 
پاسخگو نبوده است. در ادامه کارشناسان 

پلیس فتا از طریق  اقدامات فنی و تخصصی 
عامل این کالهبرداری را شناسایی کردند. 

این مقام انتظامی بیان داشت: در این روش، 
کالهبرداران اینترنتی با هدف منافع مالی 
و سرقت از کاربران فروشگاه های اینترنتی 
جعلی راه اندازی  و پس از تبلیغ گسترده در 
فضای مجازی و جلب اعتماد مشتریان، اقدام 
به فروش کاالهای متنوع می کنند. حتی 
برای جلب اعتماد مشتریان برخی از کاالها 
را برای خریداران ارسال می کنند. اما بعداز 
مدتی که مشتریان زیاد می شوند وجه کاال را 
دریافت می کنند و کاالیی تحویل نمی دهند. 
رئیس پلیس فتا استان قم  با اشاره به افزایش 
خریدهای اینترنتی مردم هشدار داد: هنگام 
خرید اینترنتی از معتبربودن فروشگاه های 
اینترنتی اطمینان حاصل کنید، عدم توجه 
به نکات امنیتی راه را برای سودجویان 

هموار می کند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1167 r m a n m e l i . i r
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کوتاه حوادثی

مسافرت خانوادگی با بار شیشه و تریاک
فرمانده انتظامی شهرستان »نرماشیر« کرمان گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان در اجرای 
طرح مبارزه با ورود موادمخدر هنگام کنترل محور »نرماشیر- 
بم«  به یکدستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف 
کردند. سرهنگ رضا زیدآبادی افزود: ماموران در بازرسی از 
این خودرو ۴۶ کیلو تریاک، ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم شیشه که 
به طرز بسیار ماهرانه ای در قسمت های مختلف این خودرو و 
وسایل مربوط به فرزندان این خانواده جاساز شده بود را کشف 
و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. گفتنی 
است: طی یکماه گذشته ۵ زوج که در پوشش خانوادگی قصد 
داشتند بابت حمل و انتقال موادمخدر از باندهای خرد و کالن 
قاچاق موادمخدر مبلغی پول را دریافت، تا موادافیونی آنها را به 
استان های مرکزی و شهرستان بم انتقال دهند، توسط پلیس 
مبارزه با موادمخدر این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند.

برخورد اتوبوس با تریلی 
رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز گفت: در پی برخورد 
اتوبوس با تریلر سنگ کش در اتوبان نطنز به اصفهان ۱۰ نفر 
مصدوم شدند. حسنعلی صالحیان، اظهارکرد: خبر تصادف 
اتوبوس با تریلر در اتوبان نطنز به اصفهان به اتاق فرمان واصل 
شد. وی افزود: بالفاصله ۵ کد اورژانس نطنز و شاهین شهر و 
همچنین پایگاه هالل احمر نطنز به محل حادثه اعزام و ۱۰ 
مصدوم را به بیمارستان های گلدیس شاهین شهر و خاتم االنبیا 
نطنز اعزام کردند. یکی از مسافران این اتوبوس اظهارکرد: علت 
این حادثه خواب آلودگی راننده اتوبوس بود و این موضوع را 
بارها به راننده متذکر شدیم که گوشه ای پارک کرده و استراحت 
کند که راننده توجهی نکرد. وی ادامه داد: همه مسافران به این 
نتیجه رسیده بودیم که این اتوبوس دچار حادثه خواهد شد و به 
همین خاطر ۲۰ مسافر اتوبوس به قسمت آخر اتوبوس رفتیم و 
چه بسا اگر قسمت جلوی اتوبوس سمت راست راننده مسافری 

هم نشسته بود که حتما جانش را از دست می داد.

سرنوشت گوشی های سرقتی مشخص شد
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
۲ مالخر گوشی های مسروقه، خبر داد. سرهنگ کارآگاه 
هوشنگ کاکاوندی، گفت: اواخر مهرماه پرونده ای با موضوع 
سرقت به شیوه قاپزنی از طریق کالنتری ۱۱۶ مولوی به پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی ارجاع که حاکی از آن بود که شهروندی به 
ماموران گشت کالنتری مراجعه و اعالم می دارد، در حال تردد 
در خیابان مولوی بودم، ناگهان یکدستگاه موتورسیکلت به 
من نزدیک شده و راکب آن موبایلم را از دستم قاپید و متواری 
شد. وی افزود: با ارسال پرونده به پلیس آگاهی کارآگاهان 
دایره مبارزه با سرقت های خاص پایگاه پی جویی خود را آغاز 
و در تحقیقات متوجه شدند که تلفن همراه مسروقه شاکی 
در اختیار شخصی به اسم »حمید« از اتباع کشور افغانستان 
است، پس از با هماهنگی با مرجع قضائی و از طریق شیوه های 
نوین و علمی کشف جرم آدرس »حمید« شناسایی و چهارم 
آبانماه وی دستگیر می شود که هنگام دستگیری گوشی 
مسروقه متعلق به شاکی نیز از متهم کشف شد. رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی اظهارکرد: پس از دستگیری »حمید«، در 
خصوص نحوه به دست آوردن گوشی مسروقه اظهارداشت 
که آن را از شخصی به نام »طاهر« که وی نیز از اتباع کشور 
افغانستان است و در امر خرید و فروش گوشی های مسروقه 
فعالیت داشته خریداری کرده و قادر به معرفی وی نیز هست. 

خــــبر

باند سرقت  متالشی شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره 
به انهدام یک باند ۳ نفره سرقت منزل در 
کرمانشاه، از اعتراف آنها به ارتکاب ۲۳ فقره 
سرقت خبر داد و گفت: در بازرسی های 
۱۰ میلیارد ریال  انجام شده نیز حدود 
اموال مسروقه کشف شد. سردار »علی اکبر 
جاویدان« اظهارداشت: پس از وقوع چند مورد 
سرقت منزل در شهر کرمانشاه، رسیدگی 
فوری به موضوع در دستور کار قرار گرفت 
و ماموران کالنتری ۱۵ شریعتی با انجام 
افزایش گشت های  و  تحقیقات گسترده 
هدفمند موفق به دستگیری سه سارق حین 
ارتکاب سرقت شدند. فرمانده انتظامی استان 
افزود: متهمان دستگیرشده در بازجویی ها 
به ارتکاب ۲۳ فقره سرقت منزل در نقاط 
مختلف شهر کرمانشاه اعتراف کردند. سردار 
جاویدان همچنین از کشف تعداد زیادی اموال 
و لوازم خانگی سرقتی خبر داد و گفت: در 
بازرسی های صورت گرفته از مخفیگاه سارقان 
۲۰ قطعه سکه بهارآزادی و تعداد زیادی اموال 
مسروقه شامل چند دستگاه تلویزیون و سینما 
خانگی، لپ تاپ، دوربین فیلمبرداری، چرخ 
خیاطی، سالح شکاری، آیفون تصویری، 
دستگاه پرس لوله و مودم وای فای کشف شد.  

انهدام باند قاچاق مواد
فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام 
یک باند قاچاق مسلحانه موادافیونی در غرب 
استان کرمان خبر داد و گفت: در این عملیات 
پلیسی ۲۹۷کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش و 
۲۲۴ کیلو شیشه کشف شد. سردار عبدالرضا 
ناظری، اظهارداشت: ماموران پلیس شهربابک 
با انجام اقدامات اطالعاتی از انتقال مقادیری 
موادمخدر از مرزهای شرقی به استان های 
مرکزی کشور مطلع و بررسی موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وی با اشاره 
به رصد مستمر فعالیت های این باند افزود: 
شهرستان های  پلیس  عملیاتی  تیم های 
شهربابک و سیرجان با پشتیبانی  پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان و تکاوران یگان 
۱۲۴ قرارگاه ابوذر با مشاهده ۲ دستگاه 
خودروی پژو پارس متعلق به قاچاقچیان در 
۷ کیلومتری شهربابک در دشت ریگ سفید 
به آنها دستور ایست دادند. فرمانده انتظامی 
استان کرمان با اشاره به اینکه قاچاقچیان به 
محض رویت ماموران به سمت آنها شلیک 
کردند، بیان داشت: در این درگیری مسلحانه 
با آتش پرحجم ماموران، سرنشینان خودروی 
اول زمینگیر و سرنشینان خودروی دوم نیز 
با رهاکردن خودرو و تیراندازی به سمت 
ماموران از محل متواری شدند. سردار ناظری 
خاطرنشان کرد: در این عملیات ضمن توقیف 
خودروها، ۲ نفر از قاچاقچیان  دستگیر و 
۲۹۷کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش و ۲۲۴ کیلو 
گرم شیشه کشف  شد. وی با اشاره به اینکه 
تالش برای دستگیری سایر متهمان متواری 
ادامه دارد، گفت: تیم های عملیاتی پلیس 
همچنان به صورت زمینی و هوایی در حال 

پاکسازی منطقه هستند .

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: اعضای ۶ باند فعال در حوزه 
شرط بندی و قمار در سراسر کشور، توسط کارشناسان پلیس 
فتا شناسایی و دستگیر شدند. سردار وحید مجید اظهارکرد: 
با توجه به اقدامات گسترده پلیس فتا در رصد و شناسایی 
باندهای فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر کشور 
و تعامل نزدیک با دستگاه های اجرایی نظیر بانک مرکزی، 
قوه قضائیه و وزارت ارتباطات؛ اعضای ۶ باند فعال در حوزه 
شرط بندی و قمار در سراسر کشور توسط کارشناسان پلیس 
فتا شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
وی در ادامه از کشف پرونده ای طی چند روز اخیر در این حوزه 
خبر داد و گفت: طی رصد و پایش فضای مجازی پلیس در 
شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کانال و پیجی شناسایی 
شد که اقدام به تبلیغ سایت قمار و شرط بندی و عضویت در 

این سایت ها می کرد . رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: با توجه 
به اهمیت موضوع سایت های شرط  بندی که متاسفانه شمار 
زیادی از هموطنان را  گرفتار خود کرده و سرمایه آنها را که در 
طول سال ها اندوخته اند با نیرنگ از دستشان خارج می کند، 
 شناسایی گردانندگان این کانال های مجرمانه در دستور کار 
کارشناسان پلیس قرار گرفت.  این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: 
با تشکیل پرونده، مستندات و ادله های دیجیتال جمع آوری و 
بررسی و در  نهایت با اقدامات فنی و تخصصی در پلیس فتا 
استان خراسان رضوی هویت گردانندگان کانال مذکور کشف 
و در ادامه متهمان به پلیس فتا  احضار شدند.  رئیس پلیس 
سایبری کشور گفت: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان، 
متهمان ابتدا منکر داشتن  هرگونه کانال مجرمانه شدند، غافل 
از اینکه مستندات و ادله های بسیاری از آنها جمع آوری شده 

است. وی بیان داشت: متهمان  در مواجهه با مدارک دیجیتالی 
به دست آمده در نهایت اقرار کردند که در سه سایت قمار و۱۲ 
کانال و گروه تبلیغ قمار و شرط بندی در فضای مجازی و ۲ پیج 
اینستاگرام جهت تبلیغ شرط بندی و قمار عضو می پذیرفته اند. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس فتا ناجا ضمن 
هشدار به شهروندان و به خصوص جوانان درباره سایت های 
قمار  و شرط  بندی، تصریح کرد: همه سایت های شرطبندی 
برای کالهبرداری از شهروندان و سرکیسه کردن  آنها ساخته 
شده اند و عاقبت حضور در این سایت ها چیزی جز افسوس و 
زیان مالی نخواهد بود.  سردار مجید در پایان به جرم بودن تبلیغ 
این سایت ها و برخورد قانونی با تبلیغ کنندگان آنها اشاره کرد  و 
گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم رایانه ای را دارد 
و درصورتی  که شهروندان با موارد  مجرمانه و مشکوک مواجهه 
شدند می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
   www.cyberpolice.ir  بخش فوریت های سایبری پلیس 

فتا گزارش کنند.

دستگیری اعضای 6     باند شرط بندی و قمار

شناسايی کالهبردار فروشگاه اينترنتی جعلی 

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری 
یک باند ۳ نفره گروگانگیری در خرم آباد و 
نجات جوان ۲۲ ساله کوهدشتی از چنگال 
آنها خبر داد. سردار یحیی الهی اظهارداشت: 
ماموران پلیس استان از ربوده شدن جوان 
۲۲ ساله کوهدشتی توسط اعضای یک باند 
سه نفره در پایتخت و انتقال وی به خرم آباد 
مطلع شدند. فرمانده انتظامی لرستان افزود: 
بالفاصله ماموران با تشکیل تیم ویژه و با 
بررسی های صورت گرفته و انجام اقدامات 
پلیسی محل اختفای گروگان را در یکی 
از محله های اطراف خرم آباد شناسایی و با 
عملیاتی غافلگیرانه جوان ۲۲ ساله را آزاد 
کردند. سردار الهی، با اشاره به دستگیری ۳ 
نفر اعضای باند گروگانگیر که دارای سوابق 

متعدد کیفری از جمله، شرارت، تیراندازی، 
جرایم سایبری و… هستند، عنوان کرد: 
طبق اظهارات گروگان، روز یکم آذرماه 
سالجاری چند فرد ناشناس به علت اختالفات 
مالی او را از تهران ربوده و به محله ای در 
خرم آباد منتقل و حبس کرده اند. وی با بیان 
اینکه در مخفیگاه گروگانگیران دو قبضه 
سالح کمری، مقادیری خشاب و فشنگ 
مربوطه، تعدادی گوشی و تبلت و یکدستگاه 
سواری آزرا کشف شده است، ضمن هشدار 
به متخلفان که اعمال مجرمانه آنها از دید 
پلیس مخفی نخواهد ماند، به شهروندان 
توصیه کرد: همچون گذشته خدمتگذاران 
خود را در برخورد با هنجارشکنان یاری 

کنند.

دستگیری 3  گروگانگیر 
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: 
فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
صفحه  چندین  راه اندازی  اقدام  به 
اینستاگرامی جعلی با عنوان فروش البسه، 
کیف و   کفش و  سپس اخذ وجه می کرد، 
شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ کارآگاه 
علی حسینی اظهارکرد: در پی وصول نیابت 
قضائی با موضوع شکایت  ۳ نفر از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی با راه اندازی صفحات 
جعلی اینستاگرامی و  تبلیغات گسترده فروش 
البسه اقدام به اخذ وجه از آنها کرده، موضوع 
به صورت ویژه  در دستور کار کارشناسان این 
پلیس قرار گرفت.  وي افزود: متهم با تبلیغات 
گسترده موفق به جذب مشتری می شد و در 
ادامه پس از  ارتباط با مشتری در دایرکت 

شبکه اجتماعی اینستاگرام و ارسال شماره 
کارت بانکی،  پس از دریافت وجه، هیچ گونه 
کاالیی برای آنها ارسال نمی کرد.  این مقام 
انتظامی ادامه داد: با اقدامات تخصصی و 
شگردهای پلیسی، هویت متهم  کشف و 
ضمن شناسایی محل اختفای وی، نامبرده 
در یک عملیات غافگیرانه  دستگیر و در 
اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  
سرهنگ حسینی تصریح کرد: متهم پس 
از مواجه شدن با مستندات و ادله جمع 
آوری  شده از وی، به جرم انتسابی خود 
به همراه ۲ همدستش اعتراف کرد و گفت: 
»تاکنون  با ایجاد ۱۱ صفحه در اینستاگرام 
با عناوین مختلف مشتریان را  جذب و از آنها 

کالهبرداری  می کردم. « 

دستگیری کالهبردار اینستاگرامی
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ماجرای قرارداد ۴۰۰ میلیونی 
»قاسم پور«! 

ایسنا: کامران قاسم پور دارنده مدال طالی 
کشتی آزاد جهان، پس از حضور در رقابت های 
جهانی نروژ، قرارداد خود را با تیم صنایع 
مازندران با سرمربیگری رضا یزدانی برای حضور 
در لیگ برتر کشتی آزاد امضا کرد.  قاسم پور برای 
پیوستن به تیم صنایع قراردادی را به مبلغ ۴۰۰ 
میلیون تومان امضا کرد و نکته جالب اینکه، 
مسئوالن تیم صنایع برای احترام هرچه بیشتر 
به این کشتی گیر و حفظ جایگاه او، کل مبلغ 
۴۰۰ میلیون تومان را در زمان امضای قرارداد 
و پیش از حضور وی در رقابت های لیگ، به این 
کشتی گیر ملی پوش پرداخت کردند. قاسم پور 
می بایست در تمامی کشتی های دوررفت و 
برگشت و مرحله نهایی لیگ، در صورت خواست 
کادرفنی، برای تیم صنایع به میدان برود اما  رضا 
یزدانی در طول ۶ مبارزه رفت و برگشت لیگ در 
مرحله گروهی، تنها در ۲ مبارزه آسان، قاسم پور 
را به میدان فرستاد تا از این کشتی گیر در بهترین 
شرایط برای مراحل نهایی استفاده کند. اما در 
شرایطی که زمان زیادی تا برگزاری مرحله نهایی 
لیگ کشتی آزاد باقی نمانده، قاسم پور به یکباره 
از مصدومیت خود در جریان تمرین در باشگاه 
جویبار خبر داد و اعالم کرده بنا بر نظر پزشکان 
به علت آسیب دیدگی نمی تواند در مرحله نهایی 
برای تیم صنایع به میدان برود! البته مسئوالن 
تیم صنایع هیچ قطعیتی نسبت به مصدومیت 
قاسم پور ندارند و با اتفاقات رخ داده، مسئوالن 
این تیم به شدت ناراحت هستند. شنیده می شود 
مسئوالن تیم صنایع قصد دارند از او به کمیته 

انضباطی فدراسیون کشتی شکایت کنند.

خارج ازمستطیل سبز

 توپ طال  باید 
برای »لواندوفسکی« باشد 

اولیور کان تاکید کرد که باید توپ طال به 
روبرت لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ برسد. 
مراسم توپ طالی فوتبال جهان دوشنبه 
برگزار می شود تا سرنوشت برنده این جایزه 
ارزشمند مشخص شود. رابرت لواندوفسکی، 
مهاجم بایرن مونیخ، همچنان با نمایش های 
قوی خود همگان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
برای اولیور.کان، مهاجم لهستانی جدی ترین 
مدعی کسب جایزه معتبر توپ طال است. کان 
گفت: اگر لواندوفسکی این جایزه را نبرد عمیقا 
ناامید خواهم شد. هیچکس بیش از او لیاقت آن 
را ندارد. کان در سخنرانی خود از لواندوفسکی 
تمجید کرد و افزود: او با ۴۱ گل، رکوردی را 
در فصل گذشته ثبت کرد. او بهترین بازیکن 

جهان است..

دیدگــــــاه
برنامه ریزی طوالنی  برای »والیبال«

والیبال ایران در آسیا حرف برای گفتن دارد و سال هاست 
که در والیبال ایران در قاره کهن پیشتاز است و همیشه در 
مسابقات مختلف قهرمان بوده، بنابراین به نظر من این هدف 
دور از دسترس نیست، البته ژاپن رقیب سنتی و دیرینه والیبال 
ایران است که در چند سال اخیر پیشرفت زیادی داشته اما 
با این وجود همچنان والیبال ایران جزو مدعیان محسوب 
می شود. البته تیم ملی به سمت جوانگرایی رفته و برخی 
ستاره های والیبال ایران از حضور در تیم ملی خداحافظی 
کرده اند اما با این کار، کار سختی نیست و شدنی خواهد بود. 
اما قرارگرفتن در جمع چهار تیم برتر جهان و المپیک نیازمند 
یک برنامه ریزی مدون و طوالنی مدت دارد به طوری که تیم ملی 
والیبال کشورمان حتی یک روز را از دست ندهد و با تمام توان 
برای حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس تالش کند. البته واقعیت 
این است که تیم های دیگر هم با قدرت تالش می کنند و کار 
سختی است رسیدن به این هدف. ضمن اینکه رئیس فدراسیون 
والیبال در گام نخست اهداف این فدراسیون هم قول داده بود که 
تیم ملی در جمع چهار تیم برتر جهان و المپیک قرار بگیرد اما 
دیدیم که در میدان المپیک، تیم ملی نتایج بسیار ضعیفی کسب 
کرد. ضمن اینکه در تیم ملی هم تغییر نسل رخ داده و رسیدن به 
این اهداف در سطح جهان و المپیک با توجه به فاصله ای که بین 
بازیکنان جوان و باتجربه وجود دارد بسیار است و کار را سخت تر 
می کند. البته بازیکنان سایر کشورها هم پا به سن گذاشته اند و 
در ترکیب تیم های دیگر هم جوانگرایی صورت گرفته است. اما 
همانطور که گفتم برای رسیدن به این اهداف باید برنامه ریزی 
درستی صورت بگیرد. یک بازنگری روی شرایط فعلی والیبال 
ایران باید انجام شود. دالیلی که باعث شد فدراسیون والیبال 
در گام اول به  اهداف خود نرسد آسیب شناسی شود. من این 
موارد را در فدراسیون والیبال ندیدم و به همین خاطر معتقدم 
این کار دشواری های زیادی دارد. البته فکر می کنم شرایط در 
کشور ما به گونه ای است که هر کس بیشتر وعده دهد، مردم 
بیشتر می پسندند و به سمت او می روند. متاسفانه این فرهنگ 
در ایران جا نیفتاده که مدیرانی که وعده می دهند چقدر آنها 
را عملیاتی می کنند. این امری انکارناپذیر است که والیبال ما 
رشد کرده اما نباید این واقعیت را پنهان کنیم که به چیزهایی 
که خواستیم نرسیدیم. ما هم به عنوان عضوی از جامعه والیبال از 
شرایط شکایت کردیم و گل مند بودیم اما سودی نداشت. وقتی 
هم گوش  شنوایی وجود نداشته باشد فکر می کنم انتقاد نکنیم 
بهتر باشد. ما از خانواده والیبال هستیم و دلمان به حال این 
رشته می سوزد. اگر والیبال نتایج خوبی کسب کند ما خوشحال 
می شویم و از باخت تیم هم ناراحت می شویم. در شرایط 
فعلی دلخوشی مردم ورزش است که در رشته های مختلف 
با پیروزی هایی که کسب می کنند شادی برای آنها به ارمغان 
بیاورد. والیبال هم بعداز فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی 
است. با این حال به نظرم مردم باید در مورد آن قضاوت کنند. من 
به عنوان کسی که از خانواده والیبال هستم و دلم برای این رشته 
می سوزد، انتقادهایی را مطرح کردم اما به مذاق آقایان خوش 
نیامد. انتقادهای ما به این معنی نیست که والیبال یا فدراسیون 

را دوست نداشته باشیم.  

تیم استقالل در هفته ششم لیگ برتر مقابل 
تیم گل گهر متوقف شد. محمد نوری پیشکسوت 
استقالل در خصوص وضعیت شاگردان مجیدی 

صحبت کرد. 
 عملکرد استقالل را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 استقالل مقابل گل گهر عملکرد چندان خوبی 
نداشت و بازبکنات خوب بازب نکردند و برنامه ای 
برای حمالت طراحی نشده بود. نبود دو بازیکن 
خارجی استقالل یامگا و ژستد کامال محسوس 
بود. قبل از بازی هم حاشیه های برای تیم ایجاد 
شده بود که تمرکز بازیکنان و کادر فنی را به هم 

ریخت.
 شاگردان مجیدی مقابل گل گهر متوقف 

شدند!
به نظر من بازی با گل گهر ضعیف ترین بازی 
استقالل بود، گل گهر توانست مالکیت بیشتری 
روی توپ داشته باشد و بازیکنان تعویضی استقالل 
هم در حد و اندازه تیم ظاهر نشدند. به نظرم 
استقالل در این بازی مثل همیشه نبود و باید 
تیم برای بازی بعدی برنامه ریزی دقیق تری 

داشته باشد.
 در مورد اتفاقات داوری چه نظری دارید؟

 من فکر می کنم داوری بیشتر از هر زمان 
دیگری به استقالل ضربه می زند و این تیم دچار 
آشفتگی می شود. در کشورهای درجه سوم هم از 
تکنولوژی کمک داور استفاده می کنند تا بتوانند 
صحنه ها را ببینند. اشتباهات داوری در این چند 
وقت اخیر بیشتر سمت استقالل بوده و از همین 
موضوع ضربه خورده است. تیم استقالل به همراه 
کادرفنی اش قبل از این بازی برنامه ریزی دقیق را 
انجام داده بودند اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که کل 
برنامه ریزی تیم را به هم ریخت و من هم اگر جای 

مجیدی بودم عصبانی می شدم.
 عملکرد بازیکنان خارجی استقالل 

چگونه بوده؟
 به نظر من باید زمان تعیین تعیین شود تا 
عیار بازیکنان خارجی استقالل مشخص شود 
یامگا و ژستد هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده 
کنند و به جز سه گلی که یامگا زد چیزی از او 
ندیدیم. بازیکنان داخلی هم من فکر می کنم 
ارسالن مطهری امسال کمی افت داشته است. 
با این حال معتقدم جای بازیساز کامال در تیم 
مشهود است و استقالل باید چنین بازیکنی را 

جذب کند. 

گفــت و گــو
محمد  نوری: 
 من هم جای 

 »مجیدی« بودم 
عصبانی می شدم!

خـــبر

     رکورد بيرو 
علیرضا بیرانوند دروازه بان بوآویستا به خاطر پرتاب   
دست 61 متر و 66 سانتی متری اش در بازی بین تیم های 
ایران و کره جنوبی در 20 مهر 1395 در مرحله انتخابی 
جام جهانی 2018 روسیه، گواهینامه مربوط به این رکورد 

را از مسؤالن گینس دریافت کرد.

     پيام
اسطوره فوتبال برزیل به مناسبت سالگرد درگذشت 
مارادونا پیامی منتشر کرد. پله در اولین سالگرد مرگ 
دیگومارادونا به او ادای احترام کرد. پله با انتشار تصویری 
از در آغوش گرفتن او نوشت: یک سال بدون دیگو. 

دوستی برای همیشه.

            بازگشت 88
سیامک نعمتی هافبک- مدافع شماره 88 پرسپولیس 
که به دلیل مصدومیت در بازی با آلومینیوم سه بازی 
تیمش برابر گل گهر، مس و صنعت نفت را از دست داد، 
حاال به نظر می رسد به وضعیت مطلوبی رسیده و می تواند 

کارگشا باشد.

ـت
وشـ

س ن
عک

ایسنا: هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان با پیروزی 
صدرنشینان گروه های اول و دوم به پایان رسید. هفته پنجم 
لیگ برتر فوتسال زنان دیروز )جمعه( با انجام دیدارهای گروه 
اول و دوم به پایان رسید. در گروه اول این مسابقات، پاالیش 
نفت آبادان که مدافع عنوان قهرمانی است با پنچ گل پویندگان 
فجرشیراز را شکست داد و ۱۳ امتیازی شد تا همچنان در 
صدرجدول رده بندی این گروه باقی بماند. در گروه دوم هم نصر 
فردیس مقابل هیات فوتبال اصفهان جشنواره گل به راه انداخت 
و 9 بر یک به پیروزی رسید. عالوه بر این شاگردان نیلوفر اردالن 
در پیکان هم با ۶ گل پارس آرا را شکست دادند. دراین گروه 
پیکان تهران با ۱۵ امتیاز صدرنشین است و نصر فردیس هم 
با ۱۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد. تیم های 
فرهان مالرد و کیمیای اسفراین از گروه اول و دوم استراحت 

داشتند.

 سرمربی تاتنهام از عملکرد شاگردانش مقابل مورای 
اسلوونی در لیگ کنفرانس اروپا به شدت انتقاد کرد. آنتونیو 
کونته اظهارداشت: شکست بدی متحمل شدیم. از لحاظ فنی، 
تاکتیکی و ذهنی ضعیف بودیم و می دانیم کارهای زیادی پیش رو 
داریم. در دوره ای دشوار هستیم و برای پیشرفت به صبر نیاز 
داریم. برای دومین مرتبه متوالی ۱۰ نفره شدیم و  از اتفاقی که 
افتاد، راضی نیستم. وی تاتنهام را تیمی بسیار جوان توصیف 
کرد و بیان داشت: این جزئیات است که نتیجه را رقم می زند و 
حاال باید کار کنیم. پس از سه هفته و نیم، تازه شرایط را درک 
می کنم و به نظرم در شرایط ساده ای نیستیم. تاتنهام اکنون 
سطح چندان باالیی ندارد و فاصله قابل توجهی با تیم های بزرگ 
انگلیس داریم. نباید از این موضوع بترسیم و باید پیشرفت کنیم. 
پیروزی همیشه مهم است، اما باید ببینید آماده بردن هستید یا 

خیر. سرمربی تاتنهام با بیان اینکه می خواهد 
زمان رسیدن به اطمینان خود از پیروزی 

تیمش را کاهش دهد، تصریح کرد: من 
در هر بازی می خواهم پیروز شوم. 
بازیکنانم نیز باید همین شرایط را 
داشته باشند. من جادوگر نیستم. 
پس از سه هفته بازیکنانی دیدم 
که می خواهند تالش کنند و تعهد 
دارند، اما گاهی این تالش و تعهد 

کافی نیـــــست. باشگاه 
مشـکل داشـــت 

و تصمیم گرفت 
شرایط را تغییر 
دهد. بـه همین 
خاطر من اینجا 
هستم و اشتیاق 

کارکردن دارم.

 فوتبال داخلی 

 بین الملل

محمد ترکاشوند
کارشناس والیبال  

نیما نکیسا:
»پرسپولیس« راحت می تواند به شرایط قبلی برگردد

دروازه بان اسبق پرسپولیس گفت:   این تیم 
نشان داد خیلی راحت می تواند از وضعیت قبلی 

به شرایط عادی اش بازگردد.
 برد مقابل صنعت 

بر  یک  برتری  خصوص  در  نکیسا  نیما 
صفر پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان 
اظهارداشت: پرسپولیس مقابل صنعت نفت 
عملکرد خیلی خوبی داشت و یکی از از روزهای 
بسیار خوبش را نشان داد. خط هافبک و مدافعان 
تیم خیلی خوب کار کردند و این موضوع نشان 
می دهد پرسپولیس خیلی راحت می تواند از 
وضعیت قبلی به شرایط عادی اش بازگردد. 
البته صنعت نفت هم عملکرد خوبی در این دیدار 
داشت و به علیرضا منصوریان و بازیکنان جوانش 
تبریک می گویم. وی افزود: خوبی کار این است 
که پرسپولیس در ابتدای فصل دچار افول شد و 
بازیکنان فرصت دارند در ادامه فصل خود را به 
شرایط عادی بازگردانند. البته نباید این موضوع 
را فراموش کرد پرسپولیس در روزی نفت آبادان 
را شکست داد که اشتباهات داوری هم علیه این 
تیم بود. یک پنالتی و گل سالم پرسپولیس را 
نگرفتند. می دانم عزیزی خادم در تالش است 

سیستم VAR زودتر به کشورمان بیاید اما تا 
وقتی چنین سیستمی نداشته باشیم اشتباهات 

غیرعمد داوری به این شکل پیش می آید.
 حضور تماشاگران 

دروازه بان پیشین پرسپولیس درباره بازگشت 
تماشاگران به ورزشگاه تصریح کرد:  این موضوع 
می تواند برای همه فوتبال ایران لذت بخش 
باشد. اگر تماشاگر ایرانی در ورزشگاه نباشد، روح 
ورزش و فوتبالیست های مان گرفته می شود. 
خیلی از بازگشت طرفداران پرسپولیس به 
ورزشگاه خوشحال هستم؛ اما به یک دلیل هم 
ناراحت هستم. وزیر بهداشت و وزیر ورزش 
نسبت به رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در زمان حضور 
تماشاگران در ورزشگاه گالیه هایی مطرح کردند 
که خوب نیست. با وجود واکسینه شدن بسیاری 
از مردم، همچنان هیچکس مصون از بیماری 
کرونا نیست. نکیسا در مورد اینکه در جریان 
بازی پرسپولیس و صنعت نفت نحوه حضور 
هواداران در ورزشگاه وضعیت بهتری نسبت به 
دیدار استقالل و نساجی داشت، توضیح داد: این 
موضوع را قبول دارم اما مشکالت هنوز برطرف 

نشده است. شرایط بازهم می توانست بهتر باشد. 
ماموران نیروی انتظامی و افرادی که در کانون 
هواداران باشگاه هستند خیلی می توانند به 
بهترشدن شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه 

کمک کنند. 
 ماجرای یحیی و وزیر 

پیشکسوت تیم پرسپولیس در مورد 
واکنش وزیر ورزش وجوانان نسبت 

به صحبت های یحیی گل محمدی 
تکلیف  تعیین  خصوص  در 
مدیریت باشگاه پرسپولیس افزود: 

وقتی باشگاه سیستمی هدفمند 
و مدیریتی مشخص داشته باشد 

بازیکن و کادرفنی هم می داند 
مدیرعاملش چه کسی است 
و در ایــن شرایط مدیریت 
تطبیق  تیـــم  با  باشگاه 
بیشتری دارد. اکنــــون 
می بینـــیم وزیــرورزش 
برای مدیریت استقالل 
فردی بسیار کاربلد مثل 
مصطفـــی آجورلـو را 

به کار گرفت. از طرفی این روزها می بینم؛ مجید 
صدری عاشقانه برای پرسپولیس کارکرده و 
تمام تالشش را برای بهبود وضعیت تیم به کار 

می گیرد.
 وضعیت مدیریتی 

نکیسا در خصوص اینکه مشخص نشدن 
تکلیف مجید صدری در باشگاه پرسپولیس 
اثرات خوبی برای مدیریت وی و بازیکنان و 
کادرفنی نخواهد داشت، پاسخ داد: نظر یحیی 
گل محمدی کامال درست است زیرا بازیکن و 
مربی باید بدانند با چه کسی در مدیریت باشگاه 
طرف هستند. سجادی هم در سیاست های 
کالن مدیریتی برای خودش زمان خریده 
تا به گزینه نهایی برای مدیریت در 
مجید  برسد.  پرسپولیس  باشگاه 
صدری می تواند به عنوان مدیرعامل 
انتخاب  پرسپولیس 
شود. شنیدم خیلی 
مواقع از جـــیب  
هزینه های تـیم را 
تامین مــی کند. 
وی فـــردی 
بی حـاشیه، 
کم حرف و 
اهل عمـل 

بود.

سرمربی تیم فوتبال استقالل به اظهارات مسئوالن سازمان 
لیگ واکنش نشان داد. و گفت: جالب است آقای درودگر از 
آبروی باشگاه ها در آسیا می گویند اما یادشان رفته که همین 
سه ماه قبل تیم استقالل مجبور شد با الهالل در ورزشگاه 
آزادی بازی نکند. فرهاد مجیدی ادامه داد: آیا آن موقع کسی 
نگران هواداران استقالل نبود؟ تیم من در خاک عربستان 
به عنوان تیم اول صعود کرد اما آقایان در فدراسیون و سازمان 
لیگ یک الهالل را نتوانستند به تهران بیاورند، آن وقت از 
احترام به حقوق باشگاه ها می گویند؟ بدتر اینکه ما حتی 

در دوبی هم نتوانستیم در حضور تماشاگران با الهالل بازی 
کنیم! در حالی که لیگ امارات در همان مقطع با تماشاگر 
برگزار می شد، رقیبان ما آنقدر قابلیت داشتند که بازی را در 
دوبی بدون تماشاگر کنند! آن وقت آقای درودگر می گوید که 
الهالل با چهار قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیاست. معلوم 
است با این میزان از عرضه و لیاقت؛ الهالل باید قهرمان بشود. 
آقایان چرا سه ماه قبل به فکر آبروی استقالل و فوتبال ایران 
نبودند؟! سرمربی استقالل درباره بحث تبلیغات محیطی و 
موضوع محرومیت بازیکنان خارجی تیم استقالل در بازی با 

گل گهر تاکیدکرد: می شنوم که بعضی از مسئوالن فدراسیون 
و سازمان لیگ طوری حرف می زنند که انگار من جدا از باشگاه 
هستم و دنبال یارگیری هستند. این آقایان بدانند که تبلیغات 
محیطی تازه گام اول ماست. قدم بعدی حق محتوای تصویری 
باشگاه استقالل است. کاش باشگاه زودتر مقابل این حق 
طبیعی هم ایستادگی کند. از آقای آجورلو و بنده تا تک تک 
هواداران استقالل در سراسر دنیا، برای حقوق مسلم این 
باشگاه با کسی تعارف و شوخی نداریم. برداشت من از مناظره 
و صحبت ها این است که آقایان دنبال لجبازی با استقالل 
هستند. آقایان حرفه ای پاسخ بدهند که حق پخش تلویزیونی 
چه شد؟ درباره اتفاق بازی با گل گهر هم باید بگویم که قطعا 
غیر از انگیزه انتقام گیری بر سر تبلیغات محیطی، اصرار 

دوستشان هم پشت این ماجرا وجود داشته است.

فرهاد مجیدی:

قدم بعدی ما حق پخش محتوای تصویری است

آرمان ملی: در حالی که برای قطعی شدن حضور 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ تنها سه 
امتیاز موردنیاز است، در صورتی که مجلس شورای 
اسالمی اساسنامه فدراسیون فوتبال را تایید نکند؛ 
روزهای خوبی در انتظار فوتبال ایران نیست و کام 

شیرین اهالی فوتبال تلخ خواهد شد. 
 گام های قبلی 

روز ۲۲ آبان سال ۱۳99 فیفا با ارسال نامه ای به 
دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال ایران روند برگزاری 
مجمع عمومی، اساسنامه جدید و قوانین انتخاباتی 
فدراسیون  عمومی  مجمع  در  تصویب  جهت 
فوتبال را تایید کرد. بعداز ماه ها معطلی، در تاریخ 
هشتم آذرماه سال قبل، باالخره مجمع عمومی 
فدراسیون فوتبال با تایید اساسنامه جدید از سوی 
فیفا آغاز شد تا اعضای مجمع نظر خود را درباره 
اصالحات جدید این اساسنامه اعالم کنند. این 
مجمع به علت محدودیت های مربوط به شیوع 
کرونا برای نخستین بار به صورت مجازی برگزار 
شد. پیش از شروع رسمی مجمع توسط دبیرکل 
فدراسیون فوتبال به عنوان دبیر مجمع، مسعود 
سلطانی فر و محمد علی نژاد، وزیر و معان وزیر در 
سالن حضور یافتند تا مجمع را به صورت مجازی 
برگزاری کنند. به هرحال اولین مصوبه این مجمع 

اصالحات اساسنامه مورد تایید قرار گرفت. 
 مخاطره

۲۸ آبانماه حسین شریفی سخنگوی فدراسیون 
فوتبال گفت: اولویت دارترین بحث فدراسیون فوتبال 
در حال حاضر بحث اساسنامه است. ضرب االجل 
اساسنامه )از سوی فیفا( برای اسفندماه جدی است. 
شریفی افزود: اردیبهشت ماه ماده ای به تصویب 
دولت رسید و به مجلس رفت که االن باید به تصویب 
برسد. اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک در 
مجلس مورد تصویب قرار گرفت. امیدوارم درباره 
فدراسیون فوتبال هم این حساسیت بیشتر شود 
و این موضوع دیده بشود. وی خاطرنشان کرد: 
فدراسیون فوتبال می تواند به مخاطره بیفتد. داریم 
سریع ترین صعود به جام جهانی فوتبال را تجربه 
می کنیم. اینکه در آستانه جام جهانی چنین بحرانی 
دامن فوتبال را بگیرد خوب نیست و فدراسیون 

مسئولیتی را قبول نمی کند. دولت قبل به درستی 
تعهداتی را پذیرفته و نیاز داریم مجلس این همراهی 

ویژه را داشته باشد.
 درخواست

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال و عضو هیات رئیسه فدراسیون روز سی ام 
آبانماه گفت: از مجلس  یک خواهش دوستانه و 
صمیمانه و از جنس ملت داریم، اشراف دارید که 
اسفند سال گذشته که انتخابات فدراسیون فوتبال 
را داشتیم و فیفا آن را مربوط به یک موضوع خاص 
کرد موقعی که اساسنامه را بعداز چالش های فراوان 
اصالح کردیم اساسنامه به فینال رسید مجمع 
فدراسیون فوتبال آن را مصوب کرد و در فیفا نیز 
اساسنامه مصوب شد و در نهایت برگشت اما آنها 
پرانتزی برای فدراسیون فوتبال بازکردند که این 
مصوبه هم از دولت و هم از مجلس شما باید رای 
و تاییدیه بگیرد. اساسنامه برای تاییدیه به دولت 
قبلی و وقت رفت و آنها گفتند ربطی به ما ندارد و 
هر چیزی را مجمع مصوب کرده گویی ما مصوب 
کرده ایم بعد برای تاییدیه به مجلس شورای اسالمی 
رفت اما با وجود اینکه اساسنامه خیلی وقت پیش 
به مجلس رفته هنوز در خصوص آن اظهارنظر 
نکرده اند وضعیت خطرناک شده و تا دو ماه دیگر 
بیشتر وقت باقی نمانده و به هر صورت روزهای بسیار 

سختی برای فوتبال کشور در پیش داریم. حیف 
است که فوتبال ما اکنون در اوج باشد و داعیه دار 
حضور در جام جهانی باشیم اما خطر ما را تهدید کند. 
قابل توجه نمایندگان محترم مجلس که تنها بند اول 
اساسنامه نیاز به تاییدیه دارد و بقیه بندها کلیاتی 
است که چندان مشکلی ندارد زیرا عمومی هستند.

 موضع رئیس کمیته فوتبال 
رحیم زارع، رئیس کمیته فوتبال و فوتسال 
تصویب  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: قبل از اینکه 
انتخابات سال 99 برگزار شود، یکسری موارد بر 
اساسنامه مطرح شده بود که خوشبختانه فیفا با 
تایید اساسنامه به فدراسیون فوتبال مهلت داد 
تا آن را به تصویب برساند. به عنوان یک شهروند 
و عضو مجلس تمام تالش خود را به کار می گیرم 
با  فوتبال که منطبق  اساسنامه فدراسیون  تا 
ضوابط و قوانین بین المللی است، تصویب شود. 
وی ضمن درخواست از رئیس و همکاران خود در 
مجلس شورای اسالمی به جهت تصویب اساسنامه 
فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: در بازه زمانی 
حساسی که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
در پیش روی خود دارد، باید شرایط به گونه ای 
فراهم شود که فدراسیون فوتبال با چالش مواجه 
نشود. همانطور که می دانید فدراسیون فوتبال طی 

چند ماه اخیر عملکرد مطلوبی را از خود به جای 
گذاشته و در بخش تیم های نیز نتایج درخشانی 
کسب کرده است. رئیس کمیته فوتبال و فوتسال 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به راحت ترین 
صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی، صعود تیم ملی 
فوتبال بانوان به جام ملت های آسیا برای اولین بار، 
استعدادیابی بی نظیر در بخش فوتبال پایه بیان 
داشت: این فدراسیون با برنامه ریزی و فعالیت های 
مسمتری که در دستور کاری خود قرار داده، تاکنون 
عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشته و برای 
اولین بار تیم ملی فوتبال ایران بدون دغدغه به 
جام جهانی صعود کرده است. این امر نشان می دهد 
که فوتبال دنیا در مقابل ایران و برنامه ریزی که 
انجام داده، تعظیم خواهند کرد. وی افزود: تمام 
سعی و تالش خود را به کار می گیریم تا اساسنامه به 
تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد. همانطور 
که می دانید تیم ملی فوتبال ایران متعلق به مردم 
عزیزمان است. ما در کنار تیم ملی فوتبال ایران 
هستیم. موفقیت خواسته مردم ایران است و برای 
موفقیت نباید بگذاریم فدراسیون با چالشی از لحاظ 
اساسنامه مواجه شود. زارع در ادامه ضمن تشکر 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال به جهت حمایت از 
تیم های ملی در میادین مختلف افزود: از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال کمال تشکر را دارم. افتخارآفرینی 
تیم های ملی در این برهه ۸ ماهه بی سابقه بوده است. 
به عنوان عضوی از مجلس و رئیس کمیته فوتبال و 
فوتبال ساحلی در سه دوره ای که فعالیت داشته ام، 
شاهد عملکرد فدراسیون فوتبال و تیم های ملی 
بوده ام. اکنون تیم ملی فوتبال افتخارآفرینی کرده 
و باعث شده پرچم ایران در آسیا به اهتزاز درآید و 
در جام جهانی نیز به راحتی حضور یابد. ما در انتظار 
نتایج خوب از تیم ملی فوتبال هستیم. وی در پایان 
گفت: از هیات رئیسه محترم مجلس می خواهم 
با توجه به فرصت اندک باقیمانده، هر چه زودتر 
تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال را در دستور 
کاری خود قرار داده و این کار را به دقیقه 9۰ موکول 
نکنند. نباید بگذاریم تیم ملی دچار تهدید و چالش 
شود. معتقدم اگر کسی در این زمینه کوتاهی کند 

باید خودش پاسخگوی ملت شریف ایران باشد.

»بهارستان« کام اهالی فوتبال را تلخ نکند! 

اساسنامه فدراسيون فوتبال در انتظار تصويب مجلس



صفحه  9

دولت ومهاجرت نخبگان

برخی منابع آمار مهاجران ایرانی به دیگر کشورها را حدود چهارمیلیون 

نفر اعالم می کنند، می گویند سیصد هزار نفر آنها ظرف سه سال اخیر 

ترک وطن کرده اند که رقمی بسیار بزرگ ونگران کننده است. وقتی 

به مهاجرت در داخل کشور نگاه می کنیم، دالیل مهاجرت از مناطق 

کمتر توسعه یافته کشور به مناطق برخوردار را نبودن شرایط اشتغال، 

تحصیل، بهداشت ودرمان وکمبود امکانات رفاهی در مناطق محروم 

دانسته واین مهاجرت ها را طبیعی می دانند وکسی را سرزنش نمی کنند 

بلکه دولت ها را به خاطر بی توجهی به توسعه متوازن کشوروعدم تامین 

امکانات ضروری درمناطق محروم مورد بازخواست قرار می دهند، اگرچه 

به خاطر این مهاجرت ها روستاها وشهرهای کوچک از جمعیت جوان 

تحصیلکرده خالی شده وشهرهای بزرگ تبدیل به ابرشهر می شوند که 

خود چالش های بزرگی را به همراه دارد. در سال های اخیر مهاجرت های 

داخلی تبدیل به مهاجرت به کشورهای پیشرفته شده است، نگرانی 

اصلی دراین است که نخبگان وتحصیل                                                      کردگان دانشگاهی در صف 

اول مهاجران به دیگر کشورها هستند به طوری که گفته می شود پنجاه 

وشش درصد دارندگان مدال های المپیک که تعدادشان بسیار محدود 

است وهفتادوهشت درصد رتبه های باالی کنکورکه برای تحصیل شان 

میلیون ها تومان هزینه شده است، از کشور خارج شده اند.اینها جوانانی 

هستند که کشور به وجودشان بسیار نیازدارد ولی این متخصصان را 

ما به رایگان برای کشور های دیگر تربیت کرده ایم.ارزش های نخبگان 

وتحصیلکردگان تا بدان حد است که کشورهای پیشرفته برای جذب 

آنان برنامه ریزی می کنند و پیشنهادات بسیار جالبی به آنها می دهند، 

درحقیقت آنها را شکار می کنند .البته تعدادی از این مهاجران به خارج 

از کشور از کسانی هستند که برای کسب دانش وتحصیل در دانشگاه به 

خارج رفته اند وجذب امکانات فراوان وشرایط بهتر زندگی وامکان رشد 

در دیگر کشورها شده اند.مساله مهاجرت نخبگان وتحصیل کردگان 

آنقدراهمیت دارد که نیازمند بررسی آن به عنوان یک مساله وچالش ملی 

است.وقتی در کشور برای تحصیل کردگان امکان اشتغال وجود ندارد به 

طوری که به ناچار تعداد زیادی از آنان به پذیرش مشاغل بسیار سطح 

پایین وبه دور ازتخصص ودانش شان وبا درآمد محدود وادار می شوند 

چه انتظاری برای عدم مهاجرت آنان داریم؟ وقتی رسانه های کشورخبر 

می دهند که افرادی بدون داشتن تخصص کافی وتوان علمی الزم از طریق 

وابستگی فامیلی وخویشاوندی با برخی از مسئوالن به سمت های باالیی 

منصوب شده اند، فالن مقام اداری دیگر مرتکب اختالس شده یا رشوه 

گرفته است، برای راه اندازی هرنوع کسب وکاری صدها شرط گذاشته اند، 

حقوق کارمندان وهزینه های زندگی با نرخ تورم وافزایش قیمت ها هیچ 

نسبتی ندارد همه اینها باعث می شود، امید به آینده ورسیدن به موفقیت 

به حداقل خود کاهش یابد،درچنین شرایطی کافی است پیشنهادی 

برای داشتن کار وشغل از طریق دنیای مجازی توجه فارغ التحصیلی را 

جلب کند تا چرخه ورود به مهاجرت فعال شود .اینکه با ایجاد محدودیت 

وگذاشتن شرایط برای خروج از کشور وحتی تعیین مالیات برای مهاجرت 

که اخیرا در روزنامه دولت منعکس شده بتوان جلوی مهاجرت نخبگان 

وتحصیل کردگان را گرفت جای سوال است .اکنون وظیفه دولت است که 

به مهاجرت نخبگان وتحصیل کردگان وپیآمدهای آن به عنوان موضوعی 

استراتژیک نگاه کند وبا ارائه برنامه پنج، ده وبیست ساله برای توسعه 

متوازن ورشد واقعی کشورگامی اساسی بردارد و امید به آینده ای مناسب 

برای جوانان ترسیم کند وبه شکل قاطعی جلوی سوءاستفاده کنندگان 

از قدرت را بگیرد. شاید پدیده مهاجرت اصالح و حتی برعکس شود.

نبیالهعشقیثانی
فعالاجتماعی

طی دوران همکاری با کمپانی مرسدس بنز وقتی از قائم 

مقام شرکت در خصوص کشورمان در قالب تاسیس شرکت 

تاپ خودرو با مشارکت ایران خودرو و احداث سایت مونتاژ 

E کالس ریسک ها را جویا شدم  پاسخ داد: »اگر این ترس 

را داشتیم، اصال این کار را شروع نمی کردیم! به خاطر اینکه 

تصویری که مرسدس بنز قصد دارد در ایران داشته باشد، 

مسلما بازتاب بزرگی در تمام دنیا خواهد داشت. ما در ویتنام، 

آفریقای جنوبی و هند تجربه های مونتاز مرسدس بنز را 

داریم و...« طبق صحبت های او، پروژه  بنز تقریبا مو به مو در 

کشورهایی مانند آفریقای  جنوبی و هند پیاده شده بود. در 

هند سرمایه گذاری این شرکت برای احداث کارخانه خودروی 

سواری به مساحت ۱۰۰ هکتار در سال ۱۹۹۴ تا کنون سبب 

اشتغال یک هزار نفر و تولید ۹ کالس مرسدس بنز از جمله 

S کالس و مایباخ Sکالس و تولید بیش از ۱۸ هزار دستگاه 

خودرو در سال شده است؛ بعدها متوجه شدم که »دایملر« 

تمایل داشت، در صورت موفقیت طرح خود در ایران، کشورمان 

را به مرکز پایلوت در منطقه برای صادرات بنزهای تولیدی به 

همسایگان ما تبدیل کند! در کنار طرح ناموفق مونتاژ، این 

شرکت توانست پس از دهه ها، سرانجام به صورت مستقیم اقدام 

به واردات CBU در کالس های ،E، C، S، SL SLK  و... کند و به 

رقیبی برای محصوالت »ب ام و« در بازار کشور تبدیل شود. بیش 

از ۱۵سال از آن روزها گذشته و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی و... شرایط حال حاضر کشور را به گونه ای متفاوت از 

گذشته رقم زده و کشوری که قرار بود صادر کننده مرسدس بنز 

به کشورهای همجوار باشد، حاال در تالش صادرات موفق پراید 

و... به عراق، سوریه و جمهوری آذربایجان است! به تازگی »طرح 

واردات خودرو« به شرط صادرات خودرو و قطعه، بدون درگیر 

کردن منابع ارزی برای انتقال پول در مجلس تصویب شده 

و در  یک بند مهم آن میزان واردات، از سوی وزارت صمت و 

هیات وزیران تعیین خواهد شد! با بررسی شرایط حاکم بر 

اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو کشور این پرسش مطرح می 

شود که قدرت صادراتی خودروسازان ما به صورت منطقی 

و واقع بینانه چه میزان است؟در حالی تعیین سقف واردات 

خودرو به وزارت صمت سپرده شده که وزیر صمت، خود یکی 

از مخالفان واردات خودرو، حداقل تا یک  سال پیش روست! به 

اضافه اینکه با توجه به وجود محدودیت های گذشته در این 

طرح که شامل واردات خودرو تا سقف قیمتی ۴۰ هزار دالر و با 

پیشرانه ای کمتر از حجم ۲۵۰۰سی سی می شود، اگر یکی از 

ارزان ترین خودروهای وارداتی را »تویوتا کروال ۲۰۲۲« با قیمت 

جهانی حدود ۲۰هزار دالر در نظر بگیریم، حداقل سه  دستگاه 

پراید حدود ۷ هزار دالری باید صادر شود تا در مقابل آن، یک 

دستگاه کروال وارد شود! بازار کشور حدودا به واردات ۶۰ تا 

۷۰ هزار دستگاه خودرو به صورت میانگین در طول سال نیاز 

دارد تا تعادلی نسبی را تجربه کند. برای واردات حداقل ۷۰ هزار 

خودروی ۲۰ هزار دالری، باید ۲۱۰ هزار دستگاه پراید ۷ هزار 

دالری صادر شود تا ارز مورد نیاز واردات این خودروها به کشور 

تامین شود؛ این یعنی به جز نیاز بازار داخلی کشور به خودروی 
داخلی که حدود ۱/۲ تا ۱/۳میلیون

آرزوهای بزرگ صادرات بنز ما

مسیحفرزانه
تحلیلگرصنعتخودرو

مجیدابهری
آسیبشناس

در این شرایط تنها راه حل برای سر و سامان دادن 

به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تنها مذاکره و 

دیپلماسی است، به خصوص آنکه آمریکا اکنون بیش 

از هر زمان دیگری به توافق با ایران نیاز دارد. این نیاز، 

هم در میان سیاسیون و دیپلمات های آمریکایی و حتی 

در میان نظامیان و چهره های امنیتی ایاالت متحده 

هم دیده می شود، کما اینکه لوید آستین، وزیر دفاع 

ایاالت متحده در نشست منامه صراحتاً عنوان کرد ما 

خواهان رسیدن به توافق با ایران هستیم. واشنگتن 

تمایلی برای درگیرشدن با نیروهای نیابتی تهران در 

منطقه را ندارد، چه برسد به آنکه با خود جمهوری 

اسالمی درگیر شود. هدف کانونی و محور تالش های 

دولت بایدن تقابل با نفوذ چین است. این یک سیگنال 

از طرف آستین، هم به کشورهای عربی و هم به اسرائیل 

بود تا تکلیف خود را در خصوص نوع نگاه دولت بایدن 

نسبت به ایران بدانند. حتی معتقدم آمریکا در این 

شرایط حاضر به دادن امتیازات جدید به ایران هست. 

پیرو این نکته بر خالف برخی از کارشناسان و تحلیلگران 

در داخل کشور که معتقدند دولت رئیسی به دنبال 

تأخیر و کارشکنی در مذاکرات است اتفاقاً بر این باورم 

دولت رئیسی هم بیش از هر زمان دیگری اکنون به 

مذاکره و رسیدن به توافق با آمریکا نیاز دارد، اما نکته 

اینجاست که تفاوت دولت رئیسی با دولت روحانی در 

بیان صریح تر سه پیش شرط اساسی خود در رسیدن 

به توافق است. یعنی تضمین برای عدم خروج آمریکا از 

برجام، لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی آنها اکنون 

پیش شرط های جدی دولت رئیسی برای موفقیت در 

مذاکرات است. پس می بینید، هم طرف ایرانی و هم 

طرف آمریکایی یعنی دولت رئیسی و دولت بایدن به 

دنبال معامله هستند. چون از یک طرف دولت رئیسی 

با انواع مشکالت اقتصادی و معیشتی واقعاً به موفقیت 

در این مذاکرات و رفع تحریم ها نیاز دارد و از طرف دیگر 

دولت بایدن هم برای تمرکز بیشتر در خصوص مقابله 

با چین به تضمین در خصوص مدیریت توان هسته ای 

ایران نیاز دارد که فقط در گرو احیای برجام و موفقیت 

مذاکرات وین است. این مسائل سبب می شود که آینده 

مذاکرات روشن باشد تا جایی که احتمال شکست 

مذاکرات را تقریباً صفر می دانم. حل مشکالت آبی به 

پول و بودجه کافی نیاز دارد. این بودجه و پول از کجا 

می آید از فروش آزادانه نفت و صادرات دیگر تولیدات 

داخلی کشور به واسطه احیای برجام، لغو تحریم ها و 

نیز بازگشت منابع درآمدی در سایه روابط آزاد بانکی و 

مالی. بنابراین مذاکرات ما با۱+۴و آمریکا در وین باید به 

احیای برجام و لغو تحریم ها منجر شود و از طرف دیگر 

باید اختالفات مان را با FATF حل کنیم تا دوباره دست 

دولت برای حل مشکالت کشور به خصوص در حوزه آبی 

باز شود. برای مثال کشوری مانند عربستان با درآمدهای 

سرشار نفتی خود توانسته است نیروگاه های بزرگ آب 

شیرین کن ایجاد کند و آب اقیانوس و دریا را به راحتی 
در اختیار بگیرد. 

آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده 

عبدالرضافرجیراد
سفیرسابقایراندرمجارستان

armanmeli. ir
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صفحات 6 و 7 

صفحه 3
صفحه 3

صفحه  3

آرمان ملی : حمید رســایی محکوم شد! 
تیتر خبر همین اندازه کوتاه و چهار کلمه 
اســت اما تمام ماجرا این نیســت. وکیل 
علی اکبر ناطق نوری از به نتیجه رســیدن 
شکایت موکلش از حمید رسایی به دلیل 
ایراد اتهاماتی در خالل رسیدگی به پرونده 
اکبر طبری خبر داد و گفت: حمید رسایی 

به »نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان ...

آرمان ملی : محمدرضا عارف، عبدالناصر 
همتی، عباس مصلی نژاد، پیروز حناچی، 
محمدجواد ظریف و مهندس بیژن نامدار 
زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیأت 
امنای دانشگاه تهران بودند در دور هشتم از 
این هیات حذف شدند تا قالیباف و زاکانی 

در آن عضو شوند. این تغییر اگر چه بر ...

آرمــان ملــی: در هفته ای که پشــت 
سرگذاشتیم شاهد ســفر رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس سازمان بین المللی انرژی 
اتمی به تهران بودیــم، هرچند در تهران 
اعالم شــد ایران و آژانس به توافق اصولی 
برای حل مشکالت فنی با آژانس رسیده اند 
اما گروسی در بازگشت به وین اعالم کرد ...

 حشمت ا... فالحت پیشه 
در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

 مذاکرات  8 آذر 
 در فضای 
جنگ   سرد

 زاکانی شخصیت علمی و قالیباف 
عضو هیات علمی است!

توجیه وزیر علوم 
برای حذف ظریف 

وحناچی...

 حمید رسایی 
با شکایت شیخ نور محکوم شد

ناکامی یک دلواپس  
دراتهام زنی

آلبرت بغزیان در گفت وگو با»آرمان ملی«:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

در این شرایط تنها راه حل برای سر و سامان دادن 

به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تنها مذاکره و 

دیپلماسی است، به خصوص آنکه آمریکا اکنون بیش از 

هر زمان دیگری به توافق با ایران نیاز دارد. این نیاز، هم در 

میان سیاسیون و دیپلمات های آمریکایی و حتی در میان 

نظامیان و چهره های امنیتی ایاالت متحده هم دیده می 
شود، کما اینکه لوید آستین، ...

آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده 

نبیالهعشقیثانی
فعالاجتماعی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ آبان 

ماه در نامه ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است 

حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. 

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و 
احکام ریالی کارکنان ...

برخی منابع آمار مهاجران ایرانی به دیگر کشورها را حدود 

چهارمیلیون نفر اعالم می کنند، می گویند سیصد هزار نفر آنها 

ظرف سه سال اخیر ترک وطن کرده اند که رقمی بسیار بزرگ 

ونگران کننده است. وقتی به مهاجرت در داخل کشور نگاه 

می کنیم، دالیل مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته کشور 
به مناطق برخوردار را نبودن ...

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!
حسینمعافی

پژوهشگروفعالرسانهای

همین صفحه

همین صفحه

دولت ومهاجرت نخبگان

عبدالرضافرجیراد
سفیرسابقایراندرمجارستان

روایت »آرمان ملي« از حوادث اصفهان و اشتباهات مكرر؛

راه حقـابه از تنـش نمي گذرد...
   در 48 ساعت، چادر تحصن کنندگان سوخت، مسیر آب یزد تخریب شد و پلیس با گاز اشک آور معترضان آب را متفرق کرد

 بپذیرید آینده اقتصاد به 
 »روند مذاكرات« 
بستگي دارد
تحریمهااثرگذاربوده؛
مگراالنوضعمردم
نسبتبهسهماهقبل
بدترنشده؟

صیانت در برابر »الک پشت« یا نجومی بگیران؟! 

از آنجاکه نمایندگان مجلس از بین اقشار مختلف جامعه 

عرصه  به  قدم  مردم  همین  ازجانب  و  می شوند  انتخاب 

قانون گذاری می نهند؛ چشم میلیون ها نفر به مجلس دوخته 

می شود تا با تصویب قوانین الزم، باری از دوش مردم مخصوصا 

اکثریت جامعه بردارند. رانت خواری های دور از منطق اخالقی 

و دینی، حقوق های نجومی، ویژه خواری، قبیله ساالری، 

بی تفاوتی درقبال فقر و گرسنگی بخش قابل توجهی از جامعه، 

بیکاری مخصوصا در بین افراد تحصیل کرده، تبعیض های ناروا 

و... گوشه ای از دردهای مردم هستند که اغلب نمایندگان به آنها 

آگاهند و باید در مقابل این مشکالت از مردم صیانت کنند. در 

این دوره از مجلس نیز به لحاظ خط فکر اکثریت و جهت گیری 

نمایندگان، مردم امید فراوان به تصویب قوانین گشایشگر از 

سوی نمایندگان انقالبی داشته و دارند! اما ظاهرا در چند طرح 

از سوی نمایندگان، حرکت هایی در راستای خواست های مردم 

تحقق نپذیرفته است. در اخرین طرح مجلس، موضوع صیانت از 

حقوق مردم در قبال حیواناتی بسیار خطرناکی مثل سگ و گربه 

والک پشت و... در دستور کار قرار گرفته است!. آن هم در شرایط 

حاضر که گرانی افسار گسیخته و روزانه، فشار مضاعفی بر دوش 

اقشار کم درآمد وارد می کند و طرح این گونه مطالب از سوی 

برخی از نمایندگان محترم و بزرگنمایی این طرح ها ازسوی 
شبکه های مجازی التهاب و اضطراب را...

»آرمان ملی« از حذف 50 ردیف 
بودجه 1401 گزارش می کند:

 »حذف ردیف« 
 از بودجه بیمار

 براي جبران کسري
حذف ردیف هم پیمانه بودجه 

را پر نمی کند؟!

برنامه آینده رئیس پیشین مجلس چیست؟

 پاسخ 30 صفحه ای الریجانی 
به شورای نگهبان

آرمان ملی: کسری بودجه معضلی جدی 
برای اقتصاد ایران است و بسیاری از مصائبی 
که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده 
از همین کسری نشــأت گرفته است. بر 

همین اساس هم سازمان برنامه و ...

صفحه2

صفحه ۴

صفحه۴

در پی نامه وزیر اقتصاد برای افزایش 
پرداختی به کارکنان وزارتخانه:

افزایش حقوق؛    اول 
از وزارت اقتصاد؟

   »خاندوزی« دومینوی افزایش  
حقوق را پایه گذاری می کند! 

ادامه  صفحه9

فریدون مجلسی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
بهزاد خداویسی: 

 فصل جدید هیچ نشانه ای از 
»روزگار جوانی« ندارد

صفحه5
محمد ترکاشوند

 برنامه ریزی طوالنی  
برای »والیبال«

صفحه11

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : صادق زیباکالم

 وضعیت 
مشابه 

احمد میدری

 کرونا و تعادل 
فقر آموزشی

هدایت ا... آقایی

 مردم از دولت و مجلس 
انتظار بیشتری دارند

رضا نصری

  رفتار واقع گرایانه 
تیم مذاکره کننده 

صفحه 2

صفحه7

صفحه2

صفحه9

ادامه  صفحه7

ادامه  صفحه12

ادامه  صفحه6

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ 

آبان ماه در نامه ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور 

و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست 

کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات 

وابسته افزایش یابد. بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به 

پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت 

امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه های 

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد 

افزایش برخی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن 

وزارت خانه را مطرح نموده است. یشنهادهای وزیر 

اقتصاد در دو بخش افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند 

)۱۰( ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف 

تعیین شده (۵۰درصد( و تسری برقراری فوق العاده 

خاص می باشد. این درخواست در شرایطی است دولت 

با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای 

تأمین هزینه های خود با مشکالت زیادی مواجه است. 

علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم 

با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، 

با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل 

خواهد گرفت که اصاًل منطقی نخواهد بود.اگر این امر 

اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه ها نیز 

کشیده خواهد شد و نمی توان تبعات آن را کنترل کرد.

لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این 

موضوع ورود خواهد کرد. جعفر قادری عضو کمیسیون 

اقتصادی در این باره گفت: با این درخواست یک رقابت 

میان دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق پیش 

می آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید 

دستگاه ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه 

بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست ها برود.اصاًل چنین 

چیزی نباید توسط وزارتخانه ها دنبال شود. چرا که 

شرایط کشور به گونه ای نیست که پاسخگوی مطالبات 

گروهی باشیم. نباید اصاًل این مطالب مطرح شود و دولت 

باید سریع تر این عدم توازن ها دردستگاه های مختلف 

بررسی کند. به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به 

این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد 

گفت: اعمال افزایش ۵۰درصدی فوق العاده حقوق اکثر 

دستگاه-های اجرایی در سال های قبل اجرا شده و وزارت 

اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود دستگاه هایی 

هستند که تاکنون به طور کامل حقوق مشمول کارکنان 
خود را به شکل کامل اجرا نکرده ا ند.

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!

حسینمعافی
پژوهشگروفعالرسانهای

صفحات6  و 7

نه رويه را تغيير می دهيد؛ 
 

نه FATF را می پذيريد
    در سیاست خارجي با حق خواهي که نمي شود منافع ملي را تضمین کرد؛   
    حتما این رویه، بي نتیجه خواهد بود   

        نپذیرفتن FATF یعني خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم؛ 
w       به همین سادگي متاسفانه w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  

آیین نامه اخالق حرفه ای 
روزنامه آرمان ملی را 

 د                                                                                                      ر سایت بخوانید                                                                                                      

 صاحب امتیاز و مد                                                                                                      یرمسئول: حسین عبد                                                                                                      اللهی
 زیر نظر شورای سر د                                                                                                      بیری

 نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک 20، طبقه 3
 تلفن: 88760176     د                                                                                                      ورنگار: 88760277    آگهی ها: 88545198

 چاپ: همشهری»2« تلفن: 66283242
 توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز 61933333

 شماره روزنامه صبح ایران
سال پنجم1167

شنبه
  1400  .09 .06

21 ربیع الثانی   27/1443 نوامبر 2021  
 اذان ظــهر   52:  11     اذان مغرب 12: 17

   اذان صبح)فر د                                                                                                           ا( 24: 05    طلوع آفتاب )فر د                                                                                                           ا(    53: 06

 

 

ــس  ــا ســوئیس و انگلی ــران را ب ــا ای ــد ت ــادی دارن ــه زی ــه عالق ــی ک ــد از آن هموطنان بای
ــا در  ــق دگرگونی ه ــه عاش ــه همیش ــمایی ک ــید، ش ــد، پرس ــه کنن ــن مقایس ــان و ژاپ و آلم
ســاختارهای سیاســی هســتید کــدام از یــک از ایــن کشــورها را ســراغ داریــد کــه ایــن میزان 
ــای  ــالح رفتاره ــی و اص ــالب درون ــاد انق ــه ایج ــد؟ همیش ــرده باش ــه ک ــش را تجرب از جنب
ــرادی در  خویــش امــری بســیار ســخت و دشــوار اســت چــرا کــه اکثریــت مــردم هیــچ ای
ــد.  ــه اصــالح احســاس نمی کنن ــم ب ــازی ه ــچ نی ــا هی ــد و طبیعت نگــرش خــود نمــی بینن
ــه فکــر اصــالح تدریجــی مســائل  واقعیــت ایــن اســت کــه جامعــه مــا بیشــتر از آن کــه ب
باشــد بــه فکــر ایجــاد تغییــر در ســاختارهای سیاســی اســت و ایــن واقعیــت ســاده را کــه 
ــام آور آزادی  ــی پی ــچ انقالب ــا اصــالح نشــوند، هی ــا و نگرش ه ــه در آن رفتاره ــه ای ک جامع
ــبیه کالس  ــا ش ــه م ــت. جامع ــه اس ــده گرفت ــدام نادی ــود را م ــد ب ــدی نخواه ــون من و قان
دانشــگاهی اســت کــه دانشــجویانش به جــای اصــالح رفتــار و شــیوه مطالعــه خــود، مــدام بــا 
بهانــه کــردن تدریــس ضعیــف اســتاد بــه فکــر عــوض کــردن اســاتید هســتند و در نهایــت بــا 

تعویــض اســاتید هــم موفــق بــه پــاس کــردن واحدهــای درسی شــان نمی شــوند. جامعــه مــا 
بــه دنبــال ســاده تریــن راه بــرای رســیدن بــه رفــاه و آزادی اســت و آن راه ســاده را همیشــه 
در ایجــاد انقــالب در ســاختارهای سیاســی جســته اســت. جامعــه مــا ایــن واقعیــت ســاده 
ــده  ــر کنــد را نادی ــوع نگــرش ملــت تغیی ــدا ن ــد ابت ــه موفقیــت بای ــرای رســیدن ب را کــه ب
ــه  ــدون تغییــر در نگــرش و خــود انتقــادی تغییــر ســاختار سیاســی ب ــا ب گرفتــه اســت. آی
ــی  ــاختارهای سیاس ــر س ــه تغیی ــردم ب ــش م ــی گرای ــت اصل ــه عل ــد. البت ــالح می انجام اص
ســاده اســت چــرا کــه ایجــاد تغییــر در نظــام سیاســی راحــت تــر از تغییــر در نــوع نگــرش 
خــود بــه سیاســت و فرهنــگ و جامعــه و.. اســت. )البتــه همیشــه ایجــاد انقــالب درونــی و 
اصــالح رفتارهــای خویــش امــری بســیار ســخت و دشــوار اســت چــرا کــه اکثریــت مــردم 
هیــچ ایــرادی در نگــرش خــود نمی بیننــد و طبیعتــا هیــچ نیــازی هــم بــه اصــالح احســاس 
نمی کننــد( تاریــخ نشــان می دهــد، جامعــه ای کــه »خــود انتقــادی« و اصالحــات در نگــرش 
فــردی و اجتماعــی را پیشــه کــرده باشــد، پــس از چندیــن دهــه مشــاهده مــی کنــد کــه 
دچــار انقالبــی بــزرگ شــده اســت، بــدون آنکــه خیابانــی را فتــح کــرده یــا بانــک و اتوبوســی 
را آتــش زده باشــد. ژاپــن یــا انگلیــس در طــول تاریــخ خــود کمتریــن کودتــا یــا انقــالب و 
ــه صــورت تدریجــی  ــل و ب ــا در عم ــد ام ــری کرده ان ــزرگ را رهب ــی ب ــای اجتماع جنبش ه
ــم  ــی( را رق ــی و صنعت ــادی، سیاس ــری، اقتص ــالب فک ــل انق ــا )از قبی ــن انقالب ه بزرگتری
ــن کشــور دیگــر  ــدا و پاکســتان و چندی ــه و اوگان ــل هنــدوراس و نیکاراگوئ ــد. در مقاب زده ان
ــی را  ــت و بنیادین ــر مثب ــچ تغیی ــا در عمــل هی ــا را داشــته اند ام ــالب و کودت بیشــترین انق

ــد. ــی نکرده ان چندان

ــر در  ــان ۱ نف ــر ۳ زن در جه ــاً از ه ــته اید: تقریب ــاد نمی دانس ــال زی ــه احتم ــما ب ش
ــل از ۱۳  ــازمان مل ــر س ــزارش اخی ــرد. گ ــرار می گی ــوءرفتار ق ــورد س ــرش م ــول عم ط
کشــور نشــان می دهــد بعــد از شــیوع کرونــا، از هــر ۳ زن، ۲ نفــر در معــرض خشــونت یــا 
ناامنــی غذایــی قــرار گرفته انــد. یــک نفــر از میــان هــر ۳ دختــر یــا زن در طــول عمــرش 
خشــونت فیزیکــی یــا جنســی را تجربــه می کنــد و بیشــتر مــوارد اعمــال خشــونت از طــرف 
نزدیــکان اســت. هــر روز به طــور میانگیــن ۱۳۷ زن توســط یکــی از اعضــای خانواده شــان 
ــرار  ــونت ق ــرض خش ــه در مع ــی ک ــد زنان ــر از ۴۰ درص ــوند. کمت ــته می ش ــان کش در جه
می گیرنــد، بــه نحــوی کمــک می طلبنــد و ۶۰ درصــد دیگــر چنیــن نمی کننــد. خشــونت 
ــی اعمــال می شــود. برخــی صورت هــای  ــه اشــکال فیزیکــی، جنســی و روان ــان ب علیــه زن
خشــونت علیــه زنــان عبارتنــد از: خشــونتی کــه شــریک زندگــی صمیمــی مرتکب می شــود. 
خشــونت جنســی )تجــاوز، اجبــار بــه رفتــار جنســی نامطلــوب، ازدواج اجبــاری، آزار و اذیــت 
ــان  ــاق زن ــان(. قاچ ــه زن ــری، ختن ــز، کودک همس ــازی توهین آمی ــای مج ــی، پیام ه خیابان

ــر دریافــت  ــان در اشــکالی نظی ــرای اهــداف جنســی(. زن ــان ب ــان و قاچــاق زن )بردگــی زن
دســتمزد کمتــر از مــردان بــرای کار یکســان بــا ایشــان، محــروم شــدن از حقوقــی نظیــر 
ــد  ــغلی ارش ــمت های ش ــه س ــت یابی ب ــت از دس ــاع و ممانع ــارکت در اجتم ــل، مش تحصی
نیــز در معــرض خشــونت قــرار می گیرنــد. زنــان صورت هــای مختلفــی از توهیــن کالمــی، 
ــان  ــد. زن ــه می کنن ــده را تجرب نگاه هــای جنســی تهاجمــی، اســتعاره های جنســی آزاردهن
هم چنیــن در گفتــار مــردان، مقامــات سیاســی، مدیــران شــرکت ها و بنگاه هــا، و محتــوای 
ــان قالــب و شــکل  ــد. خشــونت علیــه زن رســانه ها نیــز در معــرض خشــونت قــرار می گیرن
ــعه یافته ترین  ــی در توس ــت و حت ــر اس ــده ای فراگی ــدارد، پدی ــان ن ــه جه ــانی در هم یکس
کشــورها نیــز بــروز و ظهــور دارد. هــر جامعــه ای و از جملــه جامعــه ایــران نیازمنــد اندیشــه 
ــه  ــونت علی ــا – خش ــن آن ه ــونت و از مهم تری ــای خش ــه صورت ه ــاره هم ــادی درب انتق
زنــان – اســت تــا بتوانــد روی آرامــش، آســایش، توســعه یافتگی و انســانیت ببینــد. چهــارم 
آذرمــاه برابــر بــا ۲۵ نوامبــر روز جهانــی حــذف خشــونت علیــه زنــان  اســت. حذف خشــونت 
علیــه زنــان بــا آمــوزش، ارائــه خدمــات پلیســی بهتــر، عدالــت، ســالمت، اشــتغال و آگاهــی 
ــر  ــد امکان پذیرت ــاره وضعیتــی کــه بشــر امــروز در آن زندگــی می کن انتقــادی بیشــتر درب
می شــود. جــا دارد هــر مــردی در هــر جایگاهــی بــه ایــن بیندیشــد کــه چگونــه – آشــکار 
یــا پنهــان - علیــه زنــی یــا زنانــی خشــونت مــی ورزد، زنانــی  دور یــا نزدیــک کــه برخــی 
ــت  ــد: دس ــود بگوی ــه خ ــتند؛ و آن گاه ب ــان هس ــا و خانواده م ــی م ــای زندگ عزیزترین ه

نگهــدار َمــرد!

ذره بین

زاویه

دست نگهدار َمرد! 
محمد فاضلی  

استاد دانشگاه

فرهاد قنبری  
 فعال حوزه فرهنگی

 

غیـــر محرمانـــه
مهاجر ایرانی، رئیس پارلمان نروژ 

یـک مهاجـر ایرانـی بـه نـام مسـعود قره خانـی بـه عنـوان 
رئیـس پارلمان نـروژ انتخاب شـد. او ۳9 سـاله اسـت و زمانی 
که ۵ سـال داشـت به نروژ مهاجـرت کـرد. یورونیوز نوشـت: 
مسـعود قره خانـی، سیاسـتمدار ایرانی تبـار حـزب کارگـر 
نـروژ، توانسـت به عنـوان رئیـس جدیـد پارلمان این کشـور 

انتخـاب شـود.
کنایه معنادار باهنر به مسئوالن

محمدرضـا باهنرگفـت: رفتـن آقـای رئیسـی، آقـای مخبـر 
و وزرا و... بـه میـان مـردم خیلـی کار خوبی اسـت و سـرمایه 
اجتماعـی را اضافه می کنـد، اما همـه کار این نیسـت. بعضی 
از مسـئوالن می رونـد و بـه مـردم می گوینـد کـه ما مشـکل 
زاینـده رود را در ۲ ماه حل می کنیم! این مشـکل در ۳۰سـال 

حـل نشـده در ۲مـاه چگونـه می تـوان آن را حـل کرد؟!
فراوانی آزارهای خیابانی در ایران؟

داوود کردسـتانی، روانشـناس گفـت :تحقیقات انجام شـده 
در سـال ۱۳9۶ نشـان داده که فراوانـی آزارهـای خیابانی در 
حـدود ۱۲ درصد بوده اسـت. بـر اسـاس تحقیق انجام شـده 
توسط سـازمان بهزیسـتی در سـال ۱۳9۷، ۴9 درصد از زنان 
ایرانـی آزار جسـمی و فیزیکی، ۲۶ درصـد عاطفـی و روانی و 
کالمـی و ۲۲.۲ درصـد آن ها آزارهـای اجتماعـی و اقتصادی 

دیده انـد.

گالیه های تلِخ مادر علی انصاریان
مــادر مرحــوم علــی انصاریــان کــه در مراســم اکــران 
فیلــم »رمانتیســم عمــاد و طوبــا« حضــور داشــت، از 
ــس از  ــاه پ ــدت 9 م ــت در م ــرد و گف ــه ک ــال گل ــی فوتب اهال
ــراغی از او  ــال س ــی فوتب ــک از اهال ــچ  ی ــرش، هی ــوت پس ف
ــی  ــن روِز س ــته در اولی ــال گذش ــم، س ــن فیل ــد. ای نگرفته ان
ــه  ــانه ب ــینمای رس ــر در س ــم فج ــنواره فیل ــن جش و نهمی
نمایــش درآمــد، امــا همــان زمــان، علــی انصاریــان، درگیــر 
کرونــا بــود و در نهایــت ۳ روز بعــد، یعنــی )۱۵ بهمــن( 

دارفانــی را وداع گفــت.
استان تهران، صدرنشین در طالق و ازدواج 
مطابق با آمار منتشرشـده از سـوی مرکـز آمار ایـران، در بهار 
۱۴۰۰، ۱۵9 هـزار و ۳۳9 رویـداد ازدواج و ۴۲ هـزار و ۳۳۱ 
رویـداد طالق بـه ثبت رسـیده اسـت؛ کـه از این آمار منتشـر 
شـده، اسـتان تهران بیشـترین آمار ازدواج با ۱۷ هزار و ۴۴۷ 
رویداد و اسـتان سـمنان بـا 9۶۸ رویـداد، کمترین آمـار را به 
خـود اختصـاص داده انـد. بیشـترین آمـار طـالق در اسـتان 
تهـران بـا ۷ هـزار و ۷۲۲ رویـداد و کمتریـن آمـار طـالق در 

اسـتان ایـالم بـا ۲۱۱ رویـداد به ثبت رسـیده اسـت. 
مخالفت دوباره با طرح واردات خودرو

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: دســتورات جلســه 
شــورای نگهبــان مفصــل بــود و نوبــت رســیدگی بــه طــرح 

ســاماندهی صنعــت خــودرو نرســید لذا بررســی آن بــه هفته 
ــأت  ــزود: هی ــف اف ــان نظی ــادی طح ــد.  ه ــول ش ــد موک بع
ــرح  ــام »ط ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــارت مجم ــی نظ عال
ــت های  ــا سیاس ــر ب ــودرو« را مغای ــت خ ــامان دهی صنع س
کلــی نظــام طــی نامــه ای اعــالم کــرده کــه ایــرادات ســابق 
ــذا  ــت ل ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــأت، همچن ــن هی ای

ــد. ــد ش ــالم خواه ــس اع ــه مجل ــب ب مرات
دفاع از افزایش اختیارات استانداران

علـی صوفـی دربـاره اینکـه قـرار اسـت بخشـی از اختیارات 
وزارتخانه هـا به اسـتانداران تفویض و کشـور اسـتاندار محور 
اداره شـود گفـت: بـا توجـه بـه این کـه بالشـخصه دوازده 
سـال سـابقه کار اسـتانداری دارم، می توانـم بگویـم کـه 
نقـش اسـتانداران در اسـتان ها بسـیار تاثیر گـذار اسـت.وی 
خاطرنشـان کرد: اسـتانداران ۲ وظیفه حفظ امنیت عمومی 
اسـتان و سیاسـت عمومی دولـت را برعهـده دارنـد. در واقع 
اسـتاندار در اسـتان قدرت و جایگاهی را دارد که وزیر کشـور 

در آن جایـگاه نیسـت.
زاکانی در مسیر احمدی  نژاد!

علیرضـا زاکانـی، شـهردارتهران در تـازه تریـن اقـدام خـود 
خبـر از راه انـدازی صنـدوق قرض الحسـنه در هـر محلـه 
تهـران و اهـدای وام قرض الحسـنه بـه شـهروندان تهرانـی 
داده اسـت، اقدامـی کـه بی شـباهت بـه اهـدای وام ازدواج 
یـک میلیون تومانـی احمدی نـژاد در زمـان شـهرداری خود 

به زوج هـای جـوان نیسـت. حـال این پرسـش مطرح اسـت 
ایجـاد ۳۵۴ صندوق قرض الحسـنه در دورانی که شـهرداری 
بـا چالش هـای مالـی زیـادی رو بـه رو اسـت چقـدر تحقـق 

پذیـر اسـت؟
توفان بیاید دولت می شکند

یـک فعـال سیاسـی اظهـار کـرد: اگـر دولـت مسـائل اصلی 
کشـور را فرامـوش کنـد در برابـر توفانـی کـه می آیـد خیلی 
خیلـی زود می شـکند. کمک هـای موضعـی به یـک کارخانه 
یا صحبـت با چنـد »گوسـفند دار« گرچـه خوب اسـت اما به 
درد کشـور نمـی خورد چـون مسـائل اصلی مملکـت مغفول 
مانـده اسـت. سـیدمصطفی هاشـمی طبا گفـت: هنـوز دیـر 
نشـده اسـت، گفتمـان دولـت بایـد عـوض شـود، دولت هـا 
می آینـد و می رونـد امـا مهـم آن اسـت کـه مملکـت نبایـد 

بـرود.
صیادان گمشده پیدا شدند

 مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفــت: چهــار 
صیــاد گــم شــده در آب هــای خلیــج فــارس پــس از گذشــت 
چهــار روز ســالم پیــدا شــدند. ســیاوش ارجمنــد زاده اظهــار 
ــا مفقــود شــدن قایــق  کــرد: از روز یکــم آذرمــاه همزمــان ب
ــر  ــدر دی ــادان بن ــه از صی ــین ک ــار سرنش ــا چه ــادی ب صی
ــد.  ــاز ش ــان آغ ــات آن ــو و نج ــت و ج ــات جس ــد، عملی بودن
ــاد در  ــار صی ــر چه ــی ه ــناور ناج ــیدن ش ــا رس ــون ب اکن
ــر و  ــدر دی ــاحل بن ــیر س ــل در مس ــالمت کام ــت و س صح

ــتند. ــود هس ــای خ ــرم خانواده ه ــون گ ــه کان ــت ب بازگش
راه اندازی لشکر سایبری در قم

سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری قــم گفــت: لشــکر فرهنگــی حضــرت 
ــدات  ــا و تهدی ــا توطئه ه ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــم )ع( ب قاس
دشــمنان در فضــای مجــازی راه انــدازی می شــود. احمــد 
ــا جنــگ نــرم  ــا بیــان اینکــه بــرای مقابلــه ب حاجــی زاده ب
ــگ  ــا و ســازماندهی جن ــان رویکرده ــد هم دشــمنان، بای
ــار  ــم، اظه ــه کار بگیری ــدس را ب ــاع مق ــخت و دوران دف س
ــا  ــب گردان ه ــم)ع( در قال ــرت قاس ــکر حض ــت: لش داش
ــم  ــوزی در ق ــش آم ــده دان ــوزش دی ــای آم و گروهان ه

تشــکیل می شــود.
انتصاب اولین وزیر خارجه زن در آلمان

ــه زن در  ــور خارج ــر ام ــن وزی ــاب اولی ــاهد انتص ــان ش آلم
تاریــخ ایــن کشــور اســت. آنالنــا بائربوک، ریاســت مشــترک 
حــزب ســبز آلمــان بــر اســاس اعــالم حزبــش قــرار اســت به 
عنــوان اولین وزیــر امــور خارجــه زن تاریــخ آلمــان منصوب 
ــال  ــه دنب ــر ب ــن خب ــی.وی، ای ــزارش ان.دی.ت ــه گ ــود. ب ش
اعــالم شــکل گیــری دولــت ائتالفــی جدیــد المــان مطــرح 
می شــود. آنالنــا بائربــوک صحبــت از اتخــاذ مواضعــی 
ــر علیــه چیــن و روســیه و محوریــت بخشــیدن  جســورانه ت
ــون در دیپلماســی آلمــان  ــت قان ــوق بشــر و حاکمی ــه حق ب

ــت. ــرده اس ک
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تصمیم کبری بعد از طرح جوانی جمعیت!
آخر آرمان ملی

 منبع:  اینستاگرام کارتونیست

طرح های صیانتی مجلس و همچنین تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دانش آموزان.

کارتون فرنــگی
چلسی در هفته پنجم مرحله گروهی رقابت  های لیگ قهرمانان اروپا توانست با ۴ گل 

تیم قدرتمند یوونتوس را شکست دهد|  منبع: سایت گل  

چرایی انقالب در اندیشه؟

 
ادامه از صفحه اول/ همین عربســتان ســعودی با این آب و هوای خشک در سال جاری 
حدود ۲۸۰ میلیون دالر صادرات محصوالت کشــاورزی داشته است. اینجاست که مسئله به 
بی آبــی یا کم آبی ایران باز نمی گــردد، بلکه به مدیریت کم آبی بازمی گــردد که آن هم نیاز 
بــه بودجه و پــول کافی دارد. پس اگر توافق نتیجه برســد، برجام احیا شــود، تحریم ها لغو 
گردند، مشــکالت ما با FATF حل شــود و ما از لیست سیاه این کار گروه مالی خارج شویم 
قطعا می تــوان به راحتی نفت و دیگر محصوالت غیرنفتی خــود را صادر کند و آزادانه منابع 
درآمدی آن را هم به کشــور بازگرداند. در این شرایط دست دولت رئیسی یا هر دولت دیگری 
برای مدیریت کم آبی یا دیگر مســائل اقتصادی و معیشــتی باز خواهد شد. یعنی به موازات 
برنامه ریزی برای حل مشکالت کم آبی کم آبی و یا بی آبی اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و دیگر شهرها و استان های کشور می توان بودجه 
های دیگری برای تامین خســارت و امرار معاش دامداران، کشاورزان و سایر مشاغل آسیب در 
نظر گرفت که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت شاهد تحصن و اعتراض مردم این شهرها و 

اســتان هایی که درگیر معضل و بحران کم آبی و یا بی آبی هستند و اتفاقا اعتراضات به حقی 
هم هســت، نباشــیم. در کنار آن می توان وام هایی را هم برای به کارگیری آبیاری هوشمند 
و قطره ای در اختیار کشــاورزان قرار داد، دامداری مکانیزه و مجهزی را در این اســتان ها که 
درگیر بی آبی و کم آبی هســتند رها اندازی کرد. مضافا با وارد کردن دستگاه های آب شیرین 
کن مجهز، آب مصرفی اســتان هایی مانند یزد که به اشتباه صنعتی شده است را تامین کرد. 
همه اینها به بودجه و پول نیاز دارد. پس می بینید که بودجه و پول مشکالت را حل می کند. 
یعنی اکنون آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده است. طبیعی است که آمریکایی ها و 
اروپایی ها در این روزهای منتهی به هشــتم آذر ماه و آغاز مذاکرات سعی کنند در یک گام رو 
به جلو عماًل با تهدید به دنبال افزایش توان چانه زنی دیپلماتیک و امتیازگیری از ایران باشند. 
به هرحال آمریکا اکنون محور تحرکات سیاست خارجی و حتی نظامی خود را روی مهار چین 
قرار داده اســت. بنابراین از هر طریقی به دنبال آن است که در کمترین زمان به تضمین الزم 
در کنترل و مدیریت توان هسته ای ایران دست پیدا کند تا بیشترین تمرکز خود را روی مهار 
چین بگذارد. پس باید پذیرفت که اکنون به همان اندازه که دولت رئیســی و ایران برای حل 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی به موفقیت در مذاکرات و لغو تحریم ها نیاز دارد از آن طرف 
آمریکایی ها هم برای عبور از پرونده هسته ای ایران و تمرکز روی مهار چین به رسیدن به یک 
توافق جدید با تهران نیازمندند و حتی در این مسیر حاضرند امتیازات جدیدی به ایران بدهند.

سخـن روز آب خوردن هم به احیای برجام
 گره خورده 


