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مذاکرات فردا؛ بیم ها و امیدها

پیش بینی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده، کار راحتی 
نیست برای اینکه متغیرهایی که می تواند تاثیرگذار 
باشد، هر لحظه می تواند تغییر کند و این داده ها تا آن 
روز همه ثابت نیست. گفتارها و موضع گیری ها ممکن 
است تغییر کند به اضافه اینکه هر یک از طرفین با یک 
ذهنیت خاصی که فعا معنای آن تا روز مذاکرات 
معلوم نخواهد شد، موضع گیری و مسائلشان را 
مطرح می کنند. ولی قصد آقای رافائل أگروسی در 
سفر به تهران حل و فصل یک مشکل پادمانی بود و با 
اینکه همه مشکل حل و فصل نشد اما به گونه ای هم 
نبود که کاما دست خالی برگردد و به همین دلیل 
شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران صادر نکرد. البته 
سخنرانی در شورا یک مقدار تند بود وهمه، ایران را 
تشویق و ترغیب و حتی تهدید کردند که حتما با 
بازرسان آژانس همکاری کند. اینها پیام هایی است 
که فقط کسانی که در بطن این کار هستند، قادر 
به تعبیر و تفسیر آن هستند و ما خیلی نمی توانیم 
ازداخل کلمات به اینکه در ذهن بازیگران دقیقا چه 
می گذرد، پی ببریم. اینکه آنچه بیان می کنند، داللت 
بر چه امری بر بیرون دارد، خیلی راحت نیست. ولی 
همین که مذاکرات می خواهد شروع شود، خودش 
نقطه قوت این پرونده است و پیشاپیش هم نمی شود 
نه بدبین و نه خوشبین بود. با اینکه فضا علی الظاهر 
چندان مناسب نیست و به نظر می رسد بیشتر همراه 
با تنش است ولی همین که ایران آمادگی خود را 
برای شروع اعام و قبا هم انتظارات و توقعات خود 
را همانند طرف مقابل اعام کرده با اینکه این توقعات 
و انتظارات از همدیگر دور است ولی طرفین حاضر 
به مذاکره شده اند. وقتی مذاکره صورت می گیرد 
آن هم در شرایطی که دو طرف مواضع دور از هم 
اعام کرده اند، به این دلیل است که طرفین در عین 
حال این پیش بینی یا آمادگی را دارند که انعطاف 
هم نشان دهند وگرنه با این فاصله علی االصول 
نباید مذاکره شروع می شد. درحقیقت آنچه از سوی 
طرفین بیان می شود بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر 
است، برای اینکه هر طرفی با این نوع گفتمان و اعام 
مواضع قبل از شروع مذاکرات می خواهد بگوید که 
در موضع ضعف نیست و حداکثر مطالباتمان را 
مطرح خواهیم کرد تا طرف مقابل یک مقدار آمادگی 
انعطاف را داشته باشد. درواقع به این معنی نیست که 
ایران می خواهد به طرف فعالیت هسته ای غیرصلح 
آمیز برود. به هر حال ابزار ایران برای اعمال فشار 
این است که نشان دهد توانمندی ها و قابلیت های 
بیشتری دارد و اگر شرایط مساعد نباشد و بخواهد 
بیشتر تحت فشار قرار بگیرد به طوری که نتواند از 
منافع مذاکره و فعالیت صلح آمیز هسته ای دفاع کند، 
گزینه های دیگر را هم می تواند فعال کند. همانطور 

که آمریکایی ها اعام کردند...

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

مخدوش کردن افتخارات مهم ترین انحراف تاریخ ایران است. 
ویرانگرترین سیل این انحراف هم با ظهور جریان انحرافی در صحنه 
سیاسی کشور راه افتاد و به بهانه تخریب اشخاص، چنان چوب 
حراجی به تاریخ انقاب زدند تا امروز بتوانند در کمال صراحت و 
گستاخی، ناکارآمدی اداره کشور توسط روحانیت را فریاد زده و 
بگویند »دین شما، دین شیطان است!«. جریان انحرافی در مسیر 
مخدوش کردن افتخارات نظام، شرکای آگاه و ناآگاه زیادی دارد. 
شرکایی که اکثرا به خاطر »بغض هاشمی« به دام هولناک حراج 
افتخارات انقاب افتاده اند!. شرکایی که هر جا اثری از نام هاشمی 
ببینند. با تعصبی کور بر آن می تازند. بی آنکه بفهمند بر سر شاخه 
نشسته و بن می برند!. یکی از مهم ترین افتخارات نظام در حوزه 
حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی در جامعه اسامی، تاسیس بنیاد 
امور بیماری های خاص است. که به گفته آیت ا... هاشمی. »نماد 
محبت نظام« است. بنیادی مردمی  که در زمانی تاسیس شد که 
بیماران دیالیزی گاهی باید یک سفر استانی برای درمان خود می 
رفتند و بیماران تاالسمی اصا به رسمیت شناخته نمی شدند تا 
به پیشگیری و درمان آنها توجه ای شود!. آیت ا... هاشمی در چنین 
شرایطی  به ضرورت اقتدار قلبی نظام نزد مردم اندیشید و با وقف 
کردن زندگی دخترش در این مسیر خداپسندانه، با تمام وجود 
به یاری سبز بیماران خاص و صعب العاج شتافت. تا امروز بعد 
از گذشت قریب 30 سال. بنیاد امور بیماری های خاص. در میان 
کشورهای منطقه و نهادهای جهانی مرتبط. به الگویی از سوی نظام 
اسامی در توجه انساندوستانه به بیماران خاص تبدیل شود. البته 
که بنیاد امور بیماری های خاص و شخص فاطمه هاشمی-همچون 
خود آیت ا... هاشمی-  عملکرد خود را از خطا و اشتباه خود مبرا 
نمی دانند ولی نگاهی منصفانه به عملکرد 25 ساله این نهاد مردم 
نهاد، این نکته را به ما یادآوری می کند که اگر دولت های این 
چند دوره هم عملکردی مشابه بنیاد امور بیماری های خاص در 
گسترش توامان شاخص های کمی و کیفی داشتند، شاید امروز ما 
در ایران، با معضات بسیار کمتری در حوزه پیشگیری و آگاهی 
بخشی سامت مردم روبه رو بودیم  . نگارنده معتقد است جریان 
ضد روحانیت که هدفی جز القای ناکارآمدی نظام اسامی در 
میان مردم ندارد، از مخدوش کردن افتخارات بزرگی نظیر بنیاد 
امور بیماری های خاص که به درستی»نماد محبت نظام« قلمداد 
می شود، هیچ هدف خیری ندارد و متاسفانه برخی ها هم در لباس 
روحانیت به خدمت آنها درآمده اند که البته سرنوشتی مشابه 
جریان انحرافی هم در انتظارشان است چون اگر روزی عده ای 
با راه انداختن کمپین »من یک روستایی ام« علیه آیت ا... هاشمی 
می خواستند روستائیان را علیه هاشمی بشورانند و نتوانستند، 
امروز هم یقینا کسی نمی تواند با عوامفریبی، بیماران صعب العاج 
را علیه فاطمه هاشمی بشوراند!. چون تاریخ قاضی عادلی است و 
همان طور که نقاب از صورت خیلی مدعیان قابی عدالت برداشته، 
مطمئنا نسخه های جدید و کاریکاتوری آنها هم در مقابل خدشه 
بر نام هاشمی ره به جایی نخواهند برد. حرف آخر اینکه اگر آیت ا... 
هاشمی می گفت تحمل تهمت ها به خاطر مردم برایم شیرین است، 
ان شاءا... برای فاطمه هاشمی هم اینگونه باشد و آبروی شخصی و 
وقف 25 ساله عمر خود را برای یاری بیماران خاص تنها با خدای 

بیماران خاص، معامله کند.

افتخارات نظام را مخدوش نکنید! 

محمدمحمودی
تحلیلگر مسائل سیاسی

 احمد زید آبادی 
روزنامه نگار و فعال سیاسی

آیا کشاورزان اصفهان یا اهالی شهرکرد نمی دانند و مشاهده نکرده اند 
که بارش های آسمانی بسیارکم شده است ؟ آیا روستاهای یزد و 
خوزستان که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند شاهد خشکسالی 
نبود اند؟ پس چرا عده ای از ایشان در مقاطع مختلف به اعتراض 
برمی خیزند و از بی آبی شکایت می کنند؟ مشکلی اصلی کجاست و چرا 
مردم مطالبات صنفی و معیشتی را درتجمع ها نشان می دهند و تاوان 
نامهربانی طبیعت را متوجه مسئوالن می کنند؟ همین مشکات با 
درصد کمتری پیش از این بوده است ولی چرا حاال اعتراضات روبه تزاید 
می رود و بعضا منجر به درگیری می شود و عده ای هم از آن سوء استفاده 
می کنند؟ به نظر می رسد افزون بروخیم ترشدن اوضاع منابع آب کشور 
و فشاری که از این ناحیه متوجه اقشارمختلف هست مجموع مسائل و 
مشکات دیگر بر نگرانی ها دامن زده است و برخی تصور می کنند که 
روندهای جاری چندان مثبت نیست که بتوان ازکنارآنها عبورکرد و 
امید داشت که مسائل خودبه خود حل شوند یا مسئوالن توجه کافی 
به مشقات گروه های مختلف اجتماعی داشته باشند. وقتی کشاورزان و 
روستائیان و شهرنشینان شاهد تورم فزاینده هستند و عوارض بیکاری 
فرزندان خود را با تمام وجود حس می کنند و این روند طی سال های 
اخیر بی وقفه ادامه داشته و بیشترهم شده است برخود می لرزند و 
هرگونه حساب می کنند خرجشان با دخلش جور در نمی آید. شاید 
عده ای تصورکنند که بسیاری از مردم نسبت به مسائل عمده سیاسی و 
روابط خارجی چندان حساس نیستند ولی چنین تصوری قطعا اشتباه 
است. اگر تا دیروز قیمت دالر برای مردم کوچه و بازار وحتی روستائیان 
چندان مهم نبود ولی حاال همه روزه می بینند که وقتی نرخ ارزها باال 
می رود بافاصله بر قیمت اجناس بقالی سرکوچه هم افزوده می شود، 
وقتی روابط با کشورها روی قیمت دالر اثر مشهود دارد وکوچکترین 
تشنج ها قیمت طا را باال می برد و این معادله های ساده همه روزه جلو 
چشم مردم قرار می گیرد مسلما به مسائل گوناگون سیاسی و از جمله 

روابط خارجی حساس می شوند و چون نتیجه آن را مستقیما درسفره 
خویش دیده اند نسبت آن را با مشکات دیگر خود درنظر می گیرند. به 
عبارت دیگر لمس مجموع مسائل و مشکات است که هرمسئله طبیعی 
یا غیر طبیعی را برجسته می سازد و نگرانی های جدی فراهم می کند. 
اگر این نگرانی ها نبود یا کلی و همه گیر نبودند احتماال التهاب ها و 
بحران ها موضعی و مقطعی و به صورت مستقل جلوه می کردند و جامعه 
در خود این احساس را داشت که می تواند آنها را حل یا مدیریت کند. هم 
اکنون درکنار گرانی و تورم و تنگناهای خارجی و تحریم ها خشکسالی 
آسیب رسان تر خود را نشان می دهد و برای مردم خبر از سختی های 
بیشتر می آورد. اما همه مشکاتی که مردم مستقیما آنها را حس می کنند 
به موارد فوق محدود نمی شوند، برگزاری دو انتخابات سرد با مشارکت 
پایین عمومی در معدل احساس نگرانی مردم تاثیر منفی می گذارد. 
هنوز چندماه بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است و برای 
بروز هر نوع بحران اجتماعی خیلی زود است. معموال پس از هر انتخابات 
پرشوری حداقل تا یکسال فضای شادابی در جامعه ایجاد می شد و مردم 
روحیه تازه ای کسب می کردند و منتظر سر برآوردن بذری که کاشته 
بودند می نشستند ولی در حال حاضر چنین حالتی آنچنان که باید در 
جامعه دیده نمی شود. دولت آقای رئیسی خیلی زود با مشکات بزرگ 
روبه روشده است. متاسفانه بحران آب عظیم و جدی است و راه عاجل 
و روشنی برای رفع آن یا تعویق اثرات زیان بارش از سوی کارشناسان 
معرفی نشده است. استفاده بیش ازپیش از مخازن سدها کمبود آتی را 
بیشترخواهد کرد و حفرچاه های عمیق خطرات حتمی خصوصا در زمینه 
فرونشست زمین را در پی خواهد داشت. پرداخت خسارت به کشاورزان 
یک مسکن مقطعی است و نیازبه آب آشامیدنی با هیچ پرداختی برطرف 
نمی شود. در چنین شرایط بغرنجی بیش از هر زمان دیگری نیازبه اعتماد 
و درک متقابل دولت و ملت احساس می شود، چیزی مثل زمان جنگ 
تحمیلی که مردم درمیان اعجاب جهانیان آن همه سختی را تحمل و 
تازه فرزندان خویش رابرای دفاع ازکشوربدرقه می کردند. درمان اعتماد 
آسیب دیده مردم که خود مسئوالن هم بدان اذعان کرده اند کارسخت 
و پیچیده و مستلزم اقدامات و تصمیم های سخت و تغییرات مسئوالنه و 

دلیرانه است. اگر روند امورکشورخصوصا...

از تراکم مشکالت کشور کم کنیم

جعفرگالبی 
روزنامه نگار
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 مسئوالن سياست خارحي ایران نگاه مثبتي دارند؛ 
البته خبرها خالف آن را نشان مي دهد:

خوش بیني ها در یك روز 
مانده به مذاکرات وین

   ایران: همه مقدمات رسيدن به 
یک توافق خوب و سریع فراهم است

 »آرمان ملی« تکيه بودجه بر نفت را 
گزارش می کند:

 بودجه  با  نفت٦0 دالري؛
-   با تحریم مي فروشید؟

   در آمد 730 هزار ميلياردی نفتی 
در گرو مذاکرات

آرمان ملی: یــک روز دیگر مذاکرات وین آغاز می شــود و 
کشورها هر کدام برنامه ای برای رسیدن به توافق در جهت 
احیای برجام خواهند داشت. ایران لغو تحریم های آمریکا را 
شرط بازگشت این کشور به برجام میداند و درصدد است که 

اعضای برجام به یک نتیجه مطلوبی برسند.  دیروز ...

آرمان ملی: کاهش وابستگی به نفت یکی از ایده آل هایی 
است که جمهوری اسامی  سال هاست که برای رسیدن به 
آن تاش که نه؛ ولی سخنرانی های بسیاری را دارد! در هیچ 
سالی حتی در بدترین سال های تحریم ها هم نفت از بودجه 
جدا نشد و همیشه بودجه تحت تاثیر دالرهای نفتی بوده...

»آرمان ملی« از وضعيت مدیریت اقتصادی کشور گزارش می کند:

همين صفحه

سخــــن روز
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 یادداشت 2

یادداشت 1

پیش بینی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده، کار راحتی نیست 
برای اینکه متغیرهایی که می تواند تاثیرگذار باشد، هر 
لحظه می تواند تغییر کند و این داده ها تا آن روز همه ثابت 
نیست. گفتارها و موضع گیری ها ممکن است تغییر کند 
به اضافه اینکه هر یک از طرفین با یک ذهنیت خاصی 
که فعا معنای آن تا روز مذاکرات معلوم نخواهد شد، 

موضع گیری و مسائلشان را...

مذاکرات فردا؛ بیم ها و امیدها

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

بیش از آنکه تحریم و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور 
فشار وارد کند؛ خودتحریمی ها، سیاست های غلط، سعی 
و خطا، تجربه مجدد تجربه های غلط گذشته و... اجازه 
رشد به اقتصاد کشور را نمی دهد و تا کی باید شاهد چنین 
شرایطی بود. چهار دهه از این انقاب گذشته و هیچ چیز 

درست نشده است. این ...

آیا کشاورزان اصفهان یا اهـــالی شهرکــرد نمی دانند 
و مشاهده نکرده اند که بارش های آسمانی بسیارکم شده 
است ؟ آیا روستاهای یزد و خوزستان که با کمبود آب 
آشامیدنی مواجه هستند شاهد خشکسالی نبود اند؟ پس چرا 
عده ای از ایشان در مقاطع مختلف به اعتراض برمی خیزند و 

از بی آبی شکایت می کنند؟ ...

اقتصاد کشور درگیر سعی و خطا
محمدرضا زهره وندی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران

همين صفحه

همين صفحه

از تراکم مشکالت کشور کم کنیم

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

»آرمان ملی« از سهل انگاری نسبت به شیوع کرونا گزارش می کند: 

»وامیـکرون« فازشـشم کرونـا
   محدودیت  های فعلی مرزی نمی  تواند جلوی ورود سویه جدید را بگيرد

 مجلس ضعیف عقب تر 
از مشکالت سنگین اقتصادي

    حداقل نمایندگان باید از خود سوال کنند  
  که تا کی قرار است مردم با وعده ها سرگرم باشند؟ 

در اینجا جزئیات بی نهایت مهم است!

هنگامی که بحرانی مانند کمبود آب و اعتراض های اجتماعی 
مربوط به چگونگی توزیع عادالنۀ آن پیش می آید، موضوع 
چندان ساده و بسیط و یکپارچه نیست که بتوان قضاوتی قاطع 
و یکدست در بارۀ کلیت آن کرد. در این موارد، جزئیات پیچیده 
و ظریِف بسیاری وجود دارد که باید از یکدیگر جدا و تک تک به 
طور مجزا مورد داوری قرار گیرند. از همین رو مطالبات مردم یک 
استان ممکن است با مطالبات مردم استان دیگر همخوانی نداشته 
باشد، یا نفع یکی به زیان دیگری تمام شود. به همین دلیل در 
این بحث ها، جزئیات بی نهایت مهم است. برای مثال، مردم هر 
یک از استان های چهارمحال بختیاری و خوزستان و اصفهان 
ممکن است در پاره ای خواست های خود محق باشند و در پاره ای 
دیگر نباشند. برای داوری منصفانه در این باره، وجود یک طرِح 
دقیِق توسعۀ ملی و متوازن و عادالنه و منطبق با مقتضیاِت زیست 
بوم و حفِظ پایدار منابع آب، ضروری است تا بتوان بر مبنای آن، 
مطالبات منطقی و غیرمنطقی را از یکدیگر باز شناخت و در هر 
مورد مشخص داوری منصفانه ای کرد. اصل تدوین چنین برنامه ای 
بر دوش دولت هاست، اما وقتی برنامۀ دولت ها به جای آنکه 
مشکل گشا باشد خود سبب ساز مشکل شده است، توضیح منطقی 
به افکار عمومی در این باره به دوش کارشناسان این حوزه است. 
کارشناسان هم که اغلب شان ظاهراً پا در کفش سیاستمداران 
کرده اند و »پوپولیسم« را به بیان نظرات روشن ترجیح می دهند!

 گزارش »آرمان ملی«
 از مخالفت مجمع تشخيص 

با طرح واردات خودرو:

واردات خودرو 
رفت مجمع، 
بیرون نیامد
  فشار سهم 0.3 درصدی

  وارداتی ها بر گرده 
مافيای خودرو

گزارش»آرمان ملی« از چرایی بروز تبدیل 
یک موضوع اجتماعی به ابراز خشونت: 

آب؛ مطالبه 
 اجتماعی است 

نه سیاسی 
آرمان ملی: اعتراضات کشــاورزان 
شــرق اصفهان در روز جمعه برای 
»آب« فقط باعث درگیری و تشــنج 
شد و حاال جمعیت میلیونی در این 
استان و دیگر استان های همجوار به 

امید سه ماه آینده نشسته اند ...
صفحه 9

صفحه7

ادامه  صفحه2

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
مهدی مطهرنيا : 

 برجام احيا  نشود 
صفحه6پلن B را   اجرا  مي کنند

اميررضا  واعظ آشتيانی
 نگاه منصفانه به 

صفحه11»حق پخش« 

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : آیت ا... سيد حسين موسوی تبریزی

 وعده  و 
وعيدها بی عمل

محمد درویش
 چه کسی گفته آب زاینده رود 

به یزد می رود؟  

شعيب بهمن
 ایران و تحوالت 

قفقاز جنوبی
آذر منصوری 
 آب مایه 

حيات است

صفحه 2

صفحه6

صفحه2

صفحه9

ادامه  صفحه6

بیش از آنکه تحریم و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور فشار وارد 
کند؛ خودتحریمی ها، سیاست های غلط، سعی و خطا، تجربه مجدد 
تجربه های غلط گذشته و... اجازه رشد به اقتصاد کشور را نمی دهد و تا 
کی باید شاهد چنین شرایطی بود. چهار دهه از این انقاب گذشته و هیچ 
چیز درست نشده است. این وضعیت نابسامان تا چه زمانی باید ادامه 
پیدا کند؛ مردم نیاز به آرامش دارند و اولین و مهمترین آن هم آرامش 
اقتصادی و بعد از آن هم امنیت است. از یک طرف خطر داعش را داشتیم 
حاال در افغانستان طالبان مستقر شده از طرفی موضوع اختاف نظر ایران 
و آذربایجان را شاهد بودیم، از سویی عربستان و امارات به ایران چنگ و 
دندان نشان می دهند! چه نیازی هست که همیشه با دنیا در حال جنگ 
باشیم؟ باید بپذیریم که در بخش هایی از کارهایمان ایراداتی داریم. تا 
زماینکه خودمان برای اصاح رفتارهایمان قدم برنداریم نمی توانیم انتظار 
بهبودی داشته باشیم. تا وقتی دیپلماسی اقتصادی خوبی نداشته باشیم 
با هیچ کشوری نمی توانیم به نتیجه برسیم. دوسال است که کرونا شیوع 
پیدا کرده و تحریم ها هم مانند گذشته البته با فشار بیشتر ادامه دارد، 

بیکاری و تورم و گرانی هم که افزایش یافته است و در این شرایط سازمان 
مالیات بدون توجه به وضعیت اقتصادی میزان مالیات ها را افزایش داده 
است! امسال ۴8 هزار میلیارد تومان به میزان درآمدهای مالیاتی اضافه 
شده و دلیل آن را هم اقتصاد رو به رشد عنوان شده است. رشد مالیات 
زمانی باید اتفاق بیافتد که رشد اقتصادی واقعی ایجاد شده و درآمدهای 
مردم افزایش داشته باشد؛ این افزایش مالیات از چه بخشی قابل احصاء 
است؟ پاسخ این سوال واضح است کسانی که همیشه مالیات پرداخت 
می کردند حاال باید مالیات بیشتری بدهند ولی این افراد از همیشه 
کمتر کار می کنند چون وضعیت و شرایط اقتصادی تحمیلی در کشور 
اثر گذاشته است. فعاالن اقتصادی در کشور هنر کنند بتوانند روزمرگی 
خودشان را تامین کنند از کدام رشد اقتصادی صحبت می شود؟ حمایت 
از ساخت داخل ابزاری برای فساد و رانت شده است. به عبارتی در حال 
حاضر حمایت از تولید داخل به پیکان داخلی محدود است، نه به بنز 
ساخت داخلی! یعنی از تولیداتی در داخل حمایت می شود که سال ها 
پیش از چرخه مصرف جهان خارج شده و برای استفاده از تکنولوژی های 
جدید اقدامی  صورت نمی گیرد. نکته بسیار تاسف بار این است که با وجود 
مشکات بی شمار در اقتصاد کشور؛ مسئوالن به جای ریشه یابی و حل 
مشکات سعی در ایجاد تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی کشور 

دارند که هیچ کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.

اقتصاد کشور درگیر سعی و خطا

محمدرضا زهره وندی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران

صفحه 3

 آمريکا پیش از ورود به برجام
  »مذاکره مستقیم«

درخواست نکند
     تيم مذاکره کننده با ورود متخصصان تقویت شود    

     تنش های اصفهان را می خواهند به اهرمی عليه ایران بدل کنند    



سال پنجم2    سیاسـت  
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هشدار سازمان انرژی 
اتمی به اسراییل

تضعیف و تخریب نمازجمعه 
مصلحت نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان 
هشدار داد: رژیم صهیونیستی پیش از 
تهدید ایران بهتر است نگاهی به حد 
و اندازه خود بیندازد.  محمد اسامی 
هشدار داد که از پیش هرگونه تهدید 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران، 
نگاهی به آینه بیندازد تا حد و اندازه 
واقعی خود را بفهمد. اسامی خاطر 
نشان کرد که ایران در راهبرد ملی خود 
هرگز به دنبال دستیابی به تسلیحات 
هسته ای نبوده و نخواهد بود. ایران کاما 
مطابق با استانداردها و در چارچوب 
آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل 
می کند. وی همچنین گفت که در 
تمامی برنامه های بازرسی که تاکنون 
از تاسیسات هسته ای در ایران انجام 
شده، هیچ گونه انحرافی در برنامه 
هسته ای ایران مشاهده نشده است. 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در 
بخش دیگری از سخنانش افزود: استکبار 
فکر می کند که با ترور یک دانشمند 
هسته ای می تواند به انقاب اسامی 
ضربه بزند اما این اقدام نتیجه عکس 
داشت و نه تنها موجب تضعیف برنامه 
هسته ای ما نشد، بلکه منجر به تقویت و 
توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

ایران شده است.

یک از مراجع تقلید شیعیان تصریح 
کرد که تضعیف و تخریب نمازجمعه 
به بهانه های مختلف مصلحت نیست.  
.. نوری همدانی در دیدار با  . آیت ا
ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
جمعه، با تأکید بر اینکه تقویت جایگاه 
نمازجمعه، امروز بسیارضروری است، 
گفت: از آنجا که این جایگاه، واسطه 
بین مردم ونظام است و باید حقایق، 
طبق موازین شرعی در آن تبین شود، 
تخریب ویا تضعیف آن مصلحت نیست. 
این مرجع تقلید تریبون نمازجمعه 
را واسطه بین مردم و نظام دانست 
که مسائل را تبیین و تحلیل کنند 
دقیق  مطالبی  باید  کرد:  تصریح  و 
و همراه با مطالعه عمیق وجامعیت 
فراوان و در نظر گرفتن همه ابعاد، دارای 
محتویات بروز و کامل و جامع در اختیار 
ائمه جمعه قرار بگیرد. وی ادامه داد: 
تقویت نمازجمعه ها بسیار ضروری 
است. نمازجمعه واسطه بین مردم و 
نظام است و امامان جمعه باید مسائل را 
بشناسند و با رعایت موازین شرعی بیان 
کنند و تضعیف و تخریب این جایگاه به 
بهانه های مختلف به مصلحت نیست. 

مراقب دشمنان اسام و انقاب باشیم.

 اراده قوا رسیدگی
 به وضعیت اقتصادی است

یک نماینده مجلس درباره آینده 
روابط میان مجلس و دولت، گفت: 
تعامل مجلس و دولت بسیار خوب 
است و با گذشت زمان بهتر خواهد 
شد.  به هرحال مجلس و نمایندگان 
اختیارات خود را دارند و در تصویب 
لوایح و طرح ها آزادند. خداوند در 
سوره زمر می فرماید »آن کسانی 
که به سخن گوش می دهند و از 
بهترین آن پیروی می کنند، ایشانند 
کسانی که خدا هدایت شان کرده 
مخالفت  خردمندانند.«  اینان  و 
مجلس مثا با طرح دولت برای ارز 
۴200 تومانی به این معنا نیست که 
با دولت تعامل ندارد بلکه استقال 
مجلس و نمایندگان را نشان می دهد. 
اسماعیل کوثری اراده دولت و مجلس 
را رسیدگی به وضعیت اقتصادی و 
ثبات بازار عنوان کرد و گفت: نباید 
وضعیت اینگونه باشد که هر کس 
صبح از خواب بیدار شد بخواهد 
قیمت گذاری کند. ما باید حتی نرخ ارز 
را هم قیمت گذاری کنیم. باالخره در 
هر زمینه ای قانونی وجود دارد کسی 
نمی تواند بگوید نمی خواهم قوانین 
راهنمایی و رانندگی را رعایت کنم و از 

چراغ قرمز رد شوم.

سـرمقــاله

مسئوالن بدانند که با تبلیغات، جلسه گذاشتن و وعده وعید دادن در رادیو و 
تلویزیون مردم دیگر چیزی را قبول نخواهند کرد. این مسلم است که با تجربیات 
کم یا زیادی که مردم در هر دولتی به دست آورده اند به همه چیز آشنا شده اند و چه 
بسیار وعده هایی که داده شده و عمل نشده است. به خصوص که اکنون مساله در 
جامعه خیلی روشن تر شده است. بر اساس اطاعاتی که از مردم به دست می آید و در 
جامعه می گذریم مردم رک و صریح حرف هایشان را می زنند و واقعا مساله گرانی 
و زندگی مردم با توجه به اینکه درآمدشان کمتر شده یا اینکه حتی افت بیشتری 
کرده، هر چقدر هم قناعت کنند باز هم مخارج زیادی دارند. مشخص نیست که 
برخی مقامات چگونه می توانند با این وعده و عیدها به مردم پیش می روند و روزگار 
می گذرانند. آنچه مسلم است مردم به قدری غرق در مشکات معیشتی و وضع 
بغرنج اقتصادی هستند که زندگی شان در حال از بین رفتن است. واقعا باید از سوی 
مقامات عالی نیز بررسی کاملی از این مساله صورت گیرد. طاقت مردم اندازه ای 
دارد و به آنهایی که حتی توان خریدن نان را هم ندارند، نمی توان گفت که صبر 
کنید، درست می شود. باالخره زمان می گذرد و مردم، جوانان و تحصیلکردگان 
آگاه شدند و می توانند تحلیل کنند که جامعه در چه وضعی است. البته الزم به 
ذکر است که کیفیت سخن گفتن ها و گفت وگو های مسئوالن در ارتباط با مسائل 
مختلف مثل سیاست خارجی نیز در جامعه و بین مردم تاثیرگذار است. گایه های 
مردم زیاد است و آقایان باید توجه کنند که نباید با این تفکر پیش رفت که مردم 
همیشه منتظر خواهند ماند. زمان در انتظار ماندن گذشته، چرا که بارها وعده و 
وعیدها داده شده اما با وجود انتظار جامعه کمتر به این وعده ها عمل شده است. 
البته اینکه گفته شود همه مردم منتظر بودند که با تغییرات در دولت در وضع 
زندگی شان هم تغییراتی حاصل شود چندان درست نیست و بخشی از مردم نیز 
باور نکرده بودند. بلکه می دانستند که در تبلیغات انتخاباتی وعده و وعیدهایی بعضا 
غیر واقعی که قابل به دست آمدن نباشد زیاد داده می شود ولی آنچه که مسلم 
است امروزه مردم کاری به وعده های انتخاباتی ندارند. چرا که هر روز مسئوالن 
صحبت می کنند اما تغییری در زندگی مردم رخ نمی دهد و مردم در زندگی خود 
گرفتارند و این مساله مهم است. مردم احتیاجی ندارند که به وعده های چند ماه 
پیش مسئوالن در انتخابات نگاه کنند. البته در این میان نباید از مساله مهم تاثیر 
تحریم ها نیز غافل شویم. چرا که رفع تحریم ها بسیار در وضع زندگی مردم و 
اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد. به نظر می رسد که نوع رویکرد در سیاست خارجی 

می تواند امر مهم و تاثیر گذاری در جامعه قلمداد شود.

وعده  و وعیدها بی عمل

تاکید سران قوا بر اقدامات اجرائی 
روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر اقدامات 
اجرائی برای حل مشکات اقتصادی تاکید کردند. 
در نشست هفتگی سران سه قوه که عصر دیروز به 
میزبانی قالیباف در محل مجلس برگزار شد مهم ترین 
مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. آیت ا... رئیسی رئیس جمهور، حجت االسام 
والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در نشست 
امروز درباره سیاست های سه قوه برای حل و فصل 
مشکات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و راه های 
پشتیبانی و همراهی در این زمینه تبادل نظر کردند.

ایراد به نحوه انتصاب در مشاغل حساس
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »طرح 
نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس« در 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به 
وجود برخی ابهامات و ایرادات نسبت به آن، جهت 

اصاح به مجلس محترم برگردانده شد.

درخواست از مردم در آستانه مذاکرات 
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در آستانه آغاز 
مذاکرات رفع تحریم از مردم خواست با صرفه جویی 
در مصرف حامل های انرژی در میدان حاضر شوند. 
فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوشت: »همزمان با آغاز 
 مذاکرات رفع تحریم، عزت ایرانی برای نشان دادن 
قدرت نرم خود، با صرفه جوئی در مصرف حامل های 
انرژی، در میدان عمل حاضر خواهد شد. صدا و سیما 
با اطاع رسانی روزانه اقتدار مردم ایران را به نمایش 
بگذارد.« قرار است تیم مذاکره کننده کشورمان از 
هشتم آذرماه بار دیگر گفت وگوهای برجامی را در 
وین از سربگیرند که هدف آن تامین منافع متقابل 
ایران و طرف های برجامی و جبران خسارت های وارده 

به کشورمان است.

 دفاع از وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از حضور معاون 
اول رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس برای 
دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خبر 
داد. سیدنظام الدین موسوی گفت: براساس آیین 
نامه داخلی مجلس فقط رئیس جمهوری امکان 
سخنرانی در جلسه رأی اعتماد از سوی دولت و 
دفاع از وزیر پیشنهادی را دارد. اما با توجه به برنامه 
پیش بینی شده که قرار است رئیس جمهوری عازم 
ترکمنستان شوند، معاون اول رئیس جمهوری امروز 
در جلسه علنی مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی 
حاضر خواهد شد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
شورای اسامی در توضیح روند بررسی صاحیت 
وزیر پیشنهادی گفت: ابتدا گزارش کمیسیون 
آموزش و تحقیقات درباره صاحیت »یوسف نوری« 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش توسط سخنگوی 
کمیسیون قرائت خواهد شد. در ادامه دو  نماینده 
موافق و دو نماینده مخالف به قید قرعه درباره وزیر 

پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد.

واکنش به تهدید آمریکا علیه ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین ناراضایتی خود از بیانیه ضدایرانی آمریکا در 
شورای حکام را ابراز کرد. آمریکا تهدید کرده بود: اگر 
عدم همکاری ایران فورا برطرف نشود، شورای حکام 
گزینه ای پیش رو نخواهد داشت مگر پیش از پایان 
سال جاری جلسه ای فوق العاده تشکیل دهد تا به این 
بحران بپردازد. به نوشته خبرگزاری رویترز، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
واقع در وین روز جمعه در کنفرانسی خبری در کنار 
همتای چینی خود در واکنش به این اظهارات گفت: 
باور دارم که این نشان دهنده آن است که همتایان 
آمریکایی مان شکیبایی خود را از دست داده اند اما 
همگی مان باید احساسات خود را کنترل کنیم. وی در 
ادامه گفت: بنده از این بیانیه بخصوص هیات آمریکایی 
)در آژانس بین المللی انرژی اتمی( استقبال نمی کنم. 

این اظهارات مفید نیست.

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور با قدردانی صمیمانه 
از همراهی و همکاری مردم با دولت در رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، بر ضرورت تامین داروهای 
مورد نیاز مردم تاکید کرد و گفت: تامین دارو از 
اولویت های اصلی دولت است. آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
قدردانی از تاش و فداکاری کادر بهداشت و درمان 
و همه دست اندرکاران مقابله با کرونا و نیز همت 
و همراهی مردم در امر واکسیناسیون، خاطرنشان 
کرد: خارج شدن همه شهرها از وضعیت قرمز 
کرونایی در این مقطع، از آثار تزریق 8۴ درصدی 

دوز اول و حدود 70 درصدی دوز دوم واکسن کرونا 
است و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و 
اطمینان بخش ادامه یابد. وی همچنین بر تزریق 
دوز سوم واکسن برای کادر درمان و افراد مسن و 
دارای بیماری زمینه ای تاکید کرد و از شهرداری ها 
و مسئولین شهری خواست نسبت به رعایت اصول 
بهداشتی در ناوگان حمل و نقل بین شهری به ویژه 
مترو و اتوبوس حساس باشند. رئیسی با تاکید بر 
رعایت اصول و شیوه نامه های بهداشتی، گفت: بر 
اساس توصیه دانشمندان و متخصصین؛ مراعات 
دستورالعمل های بهداشتی و پرهیز از دورهمی ها 

و عادی انگاری همچنان ضروری است، لذا نباید از 
آن غفلت شود. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از 
فراهم شدن زمینه بازگشایی حضوری مدارس، 
تصریح کرد: بر اساس گزارش های رسیده تعدادی 
از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار 
نیستند که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود. 
رئیسی با تاکید بر جدیت و دقت در کنترل مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی، گفت: کنترل تردد از 
مرزها بویژه مرزهای شرقی کشور ضروری است 
و باید در کنار قرنطینه با دقت و حساسیت انجام 

شود.

آیت ا... سید حسین موسوی تبریزی
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 

یـــادداشت

عاوه بر زیاده خواهی و طمع استراتژیک باکو و آنکارا برای 
تغییر ژئوپلیتیک منطقه قفقاز جنوبی، نکته مهمتر به برگزاری 
رزمایش های مشترک دو جانبه آذربایجان و ترکیه بازمی گردد که 
طی 37۴ روز بعد از جنگ قره باغ به صورت پی درپی حتی با حضور 
کشورهای فرامنطقه ای اجرا شد. از پاکستان گرفته تا مغولستان، 
کوزوو، آلبانی و قطر. همه اینها از جمله کشورهایی بودند که در این 
رزمایش های مشترک چند جانبه با محوریت جمهوری آذربایجان 
و ترکیه با هدف امنیتی سازی منطقه قره باغ شرکت کردند اما 
اساسا اهداف پشت پرده امنیتی کردن منطقه قفقاز از سوی باکو و 
آنکارا چه بوده است؟ امنیتی سازی منطقه قفقاز جنوبی در سایه 
برگزاری رزمایش های مشترک دوجانبه عما مکمل زیاده خواهی 
باکو و آنکارا برای ایجاد کریدور مدنظرشان است. یعنی با امنیتی 
کردن منطقه بهانه برای حضور یکطرفه آذربایجان در سایه درگیری 
مرزی با ارمنستان شکل خواهد گرفت. در این بین هم حمایت همه 
جانبه ترکیه بسیار کلیدی است. نکته مهمتر اینجاست؛ اتفاقی که 
در جریان جنگ ۴۴ روزه قره باغ در سال گذشته روی داد فراتر از 
مناقشه مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. یعنی باید 
جنگ سال گذشته عمیق تر از دعوای تاریخی آذری - ارمنی بر سر 
قره باغ دانست. چون تمام شواهد، دالیل، قرائن و مستندات حاکی از 
آن است که جمهوری آذربایجان و ترکیه عاوه بر آزادسازی مناطق 
تحت تسلط ارمنستان در قره باغ به دنبال طرح های بزرگ تری 
بوده و هستند. برای مثال آرایش جنگی که در زمان جنگ ۴۴ روزه 
قره باغ در سال گذشته از سوی نیروهای نظامی ترکیه و جمهوری 
آذربایجان پیاده شد به گونه ای بود که از همان ابتدا باکو و آنکارا 
به موازات آزادسازی مناطق تحت تسلط ارمنستان نیم نگاه جدی 
هم به مناطق جنوبی ارمنستان مماس با مرز ایران برای احداث 
کریدور مدنظرشان با هدف اتصال جمهوری آذربایجان به جمهوری 
نخجوان داشتند تا هدف بزرگتر یعنی اتصال ترکیه از خاک 
جمهوری نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان محقق شود که 
البته در همان سال گذشته، هم شخص پوتین، هم حسن روحانی، 
رئیس جمهور سابق ایران و هم مقام معظم رهبری به صراحت 
مخالفت جدی خود را با ایجاد این کریدور موهوم ترکیه و جمهوری 
آذربایجان از خاک ارمنستان عنوان داشتند. یعنی خط قرمز مسکو 
و تهران ایجاد تغییرات مرزی در منطقه قفقاز جنوبی است. این 
پروژه ای بود که از همان جنگ پاییز سال گذشته توسط باکو به 
آنکارا دنبال می شده و کماکان هم دنبال می شود. پس یکی از دالیل 
عمده ای که بعد از پایان جنگ ۴۴ روزه قره باغ همواره جمهوری 
آذربایجان و ترکیه به دنبال برگزاری رزمایش های مشترک دو یا 
چند جانبه با حضور دیگر کشورهای فرامنطقه بودند،ذ این بود که 
منطقه کماکان امنیتی باقی بماند و به تبعش قدرت نمایی نظامی 
در برابر ارمنستان و دیگر کشورهای منطقه به خصوص ایران داشته 
باشند. چون اگر هدف محوری و کانونی جمهوری آذربایجان و 
ترکیه از ادامه جنگ پاییز سال گذشته در منطقه ناگورنو آزادسازی 
مناطق تحت تسلط ارمنستان بود پس چرا زمانی که نیروهای 
جمهوری آذربایجان به منطقه شوشا رسیدند آرایش معناداری به 
نیروهای نظامی خود با تمرکز بر مناطق جنوبی ارمنستان دادند؟ 
غیر از اینکه سعی داشتند کریدور موهوم خود را هم ایجاد کنند؟ 
چون با تسلط جمهوری آذربایجان بر شوشا آزادسازی دیگر مناطق 
کار چندان سختی نبود. به هر حال شوشا یک نقطه استراتژیک 
است. از این حیث که شوشا منطقه ای است مرتفع که اشراف 
خوبی بر مناطق پیرامونی خود مانند خانکندی دارد اما با رسیدن و 
تسلط آذربایجان به شوشا جنگ پایان پیدا نکرد. ضمن اینکه بعد 
از توافق مدنظر روسیه هم شاهد برگزاری رزمایش های پی درپی 
دو یا چندجانبه ای با حضور چند کشور فرامنطقه ای بودیم. در کنار 
آن موضع گیری های تحریک آمیز علی اف و اردوغان هم طی این 
مدت نشان می دهد که طرح های بسیار بزرگتری عاوه بر آزادسازی 
مناطق قره باغ در فکر باکو و آنکارا است. در عین حال نکته مهمتر 
اینجاست که هم روسیه، هم ایروان و هم تهران اکنون به این هدف 
پی برده اند. لذا هر دو کشور مخالفت جدی با ایجاد تغییرات مرزی 
در منطقه قفقاز جنوبی دارند. از این رو طی یک سال بعد از جنگ 

قره باغ کماکان منطقه امنیتی، حساس و ملتهب است.

ایران و تحوالت قفقاز جنوبی

رئيس جمهور:

 واکسیناسیون عمومی 

بايد تا شرايط اطمینان بخش ادامه يابد 
  کنترل تردد از مرزهای کشور ضروری است 

سخــن روز
مذاکرات فردا؛ بیم ها و امیدها

ادامه از صفحه یک/  همه گزینه ها را روی میز دارند و 
اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، مسیر دیگری را خواهند 
پیمود. امری که تا حدی طبیعی است و طرفین تا قبل از 
مذاکره یک مقدار می خواهند خود را قوی  تر نشان دهند و 
ابزاری که در اختیار دارند را خیلی موثرتر و کارآمد جلوه 
دهند. ضمن اینکه در طول تاریخ همیشه جنگ روانی و 
رجزخوانی و بلوف زدن ها وجود داشته و جدید نیست که 
بخواهیم در مورد آن به عنوان امری جدید که فقط در 
روابط ایران و آمریکا که فقط در پرونده هسته ای حادث 
می شود، غیرمترقبه بدانیم و تعبیر خاصی برایش ارائه 
دهیم. اما فعا برای مذاکرات می خواهم واقع بین باشم 
وهیچ نوع بدبینی نسبت به این مذاکرات نداشته باشم، 
برای اینکه خطر به هم خوردن و هزینه برهم خوردن 
مذاکرات برای هر دو طرف سنگین است. برای ایران 
خیلی بیشتر و به همین دلیل چون خطر و هزینه شکست 
مذاکرات خیلی باالست، طرفین این ریسک بزرگ را 
نمی خواهند بر مناسبات خود داشته باشند و احتماال 
بحث های مقدماتی برای این است که هر طرف اعام کند از 
موضع قدرت وارد مذاکرات می شود تا بتواند به امتیاز مورد 
نظر خود بیشتر نزدیک شود. مذاکرات یکطرفه به مثابه 
دعوا و جنگی است که یک طرف صد درصد پیروز و طرف 
دیگر صددرصد مغلوب است و آن دیگر مذاکره نیست و 
تسلیم باقید و شرط است. بنابراین مذاکره برای این است 
که هر طرف به بخشی از خواسته های خود برسد و انعطاف 
نشان دهد. همین هم در مورد مذاکرات روز دوشنبه صادق 
است. اگر قرار بود هرطرف سر مواضع حداکثری خودش 
بایستند، دیگر مذاکره نمی خواهد. طرفی که قوی است 
مواضع خود را پیش می برد و طرفی هم که قوی نیست به 
نوعی تسلیم می شود. ولی در مذاکره منطق دیگری حاکم 
است. منطق این است که حتما هر دو طرف به یک نوع 

رضایتمندی نسبی برسند.

»آرمان ملی« تحوالت ناظر بر مذاکرات احيای برجام در 8 آذر را بررسی می کند:

توفق برجامی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
 علی باقری؛ رئيس تيم مذاکره کننده ایران وارد وین شد

 امير عبداللهيان: همه مقدمات رسيدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است 
 رابرت مالی: برای حصول نتيجه بهتر، باید رو در رو با ایران مذاکره کنيم  

آرمان ملی- حميد شجاعی: دوشنبه هشتم 
آذر همان موعد مقرر برای از سر گیری مذاکرات 
احیای برجام این بار در دور هفتم و احتماال باز هم 
در هتل کوبورگ وین است. اما این بار با یک تغییر 
آن هم در تیم مذاکره کننده ایرانی که سید عباس 
عراقچی که طی دوره های گذشته این مذاکرات در 
دولت پیشن ریاست تیم مذاکره را بر عهده داشته 
جای خود را به علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه جدید و رئیس تیم مذاکره کننده فعلی 
داده و قدر مسلم رویکرد ایران در مذاکرات نیز 
نسبت به دوره  های قبلی تغییر کرده است؛ چیزی 
که از آن تحت عنوان عملگرایی یاد می شود. این 
در حالی است که غربی ها به خصوص تروئیکای 
اروپایی پیش از این بارها به لزوم تسریع در آغاز 
مذاکرات تاکید داشته اند و طرف ایرانی نیز در 
مقاطع مختلف از واژه »به زودی« استفاده کرده 
است. حال با نزدیک شدن به زمان مذاکرات 
برجامی پس از وقفه ای چند ماهه مشخص شده 
که »به زودی« ایرانیان ناظر به تاریخ دوشنبه 8 
آذر یا همان 29 نوامبر بوده است. تاریخی که علی 
باقری12 آبان ماه در توئیتی از آن خبر داده بود. 
حال که به روزهای مذاکره رسیده ایم تحلیل های 
مختلفی در خصوص چگونگی حضور در مذاکره 
و موفقیت احتمالی در آن و رسیدن به توافق 
مطرح می شود. اما آنچه مسلم است و در نظر تیم 
مذاکره کننده تغییر ناپذیر خواهد بود مساله رفع 
تحریم ها است. حال اینکه چندی پیش معاون 
سیاسی وزیرخارجه از لغو تحریم های موثر گفت؛ 
اما آنچه مسلم است ایران خواهان برداشته شدن 
همه تحریم ها است و در مذاکرات نیز این مهم را 
پی خواهدگرفت. این در حالی است که بسیاری 
بر این باورند که باید دید شرایط مذاکره چگونه 
پیش خواهدرفت، تروئیکای اروپایی چه مسائلی 
را مطرح خواهند کرد و در نهایت برداشت مشترک 
طرفین از توافق چگونه خواهدبود. گرچه به قرائت 
برخی این خود نقض غرض است که امروز در ایران 
مخالفان مذاکره و آنهایی که برجام را خیانت به 
کشور می دانستند و حتی در مجلس، آن را به آتش 
کشیدند اکنون موافق مذاکره شده اند و برای توافق 
با غربی ها راه مذاکره را در پیش گرفته اند. اما آنچه 
هست امروز همه برای موفقیت تیم مذاکره کننده 
دست به دعا هستند که شاید با توفیق در مذاکرات 
پیش رو تحریم های حداکثری علیه ایران برداشته 

شود و شرایط جامعه ایران نیز تغییر کند. 
  حضور در وین 

روز گذشته بود که علی باقری رئیس  هیات 
مذاکره کننده ایران با 1+۴ در صدر هیاتی برای 
شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد 
وین پایتخت اتریش شد. مذاکراتی که به اذعان 
بسیاری از درون آن دوحالت بیرون خواهدآمد. 
حالت نخست؛ توافق میان اعضای برجام، لغو 
تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به توافق و 
حالت دوم شکست توافق و شیفت طرفین برجام 
به پلن B. این درحالی است که طی روزهای 
گذشته طرفین برجام نسبت به مذاکرات پیش 

رو مواضع و واکنش هایی از خود بروز داده اند. از 
تهدید آمریکایی ها در نشست شورای حکام تا ابراز 
نگرانی  همراه با امیدواری تروئیکای اروپایی نسبت 
به مذاکرات پیش رو. گرچه بر خاف سایر طرف ها 
چین و روسیه طی چند وقت اخیر موضع ایران را 
تقویت کرده اند و از لزوم برداشته شدن تحریم ها 
بر علیه ایران سخن گفته اند. همین موضوع نیز 
باعث شده تا زمین بازی برجام برای احیای این 
توافق به جای یک کل واحد امروز شاهد دو طرف 
باشد یک طرف ایران، روسیه و چین و در طرف 
دیگر تروئیکای اروپایی به همراه آمریکایی که 
در برجام  نیست اما تاثیرات خود را بر این توافق 
می گذارد. البته بسیاری از تحلیلگران بر این باورند 
که احیای برجام ددر 6 دوره گذشته ممکن بود و 
توافقات حداقل در دوره ششم تا حد زیادی بدست 
آمده بود و صرفا تصمیم گیری اصلی در پایتخت ها 
مانده بود که با تغییر دولت در ایران و تغییر مواضع 
دولت جدید شرایط به نحو دیگری پیش رفت و تیم 
مذاکره کننده جدیدی با اهداف جدید زود بازده 
وارد وین شده اند. آنچه مسلم است تفاوت این دور از 
مذاکرات با شش دور گذشته در این مساله است که 
در این دور همه طرف های برجام می دانند که برای 
چه به وین آمده اند و از مطالبات یکدیگر خبر دارند. 
لذا فرصتی برای وقت تلف کردن و فرسایشی کردن 
مذاکرات ندارند. یا قرار بر این است که در مذاکرات 
دور هفتم احیای برجام توافقاتی حاصل شود که بر 
مبنای ساز و کار مشخص  و مطالبات طرفین این 
مهم به انجام خواهد رسید. یا اینکه تروئیکای اروپا 
و آمریکایی ها بنای خود را بر عدم توافق و ادعاهای 
زیاده خواهانه گذاشته اند که مسلما نتیجه ای در 
برنداشته و توافقی نیز شکل نخواهد گرفت. هر 
آنچه هست در مذاکرات 8 آذر  و روزهای پس از 
آن مشخص خواهد شد که به احیای برجام سام یا 
با توافق 2015 خداحافظی خواهیم کرد. باید دید 
در اولین مذاکرات برجامی در دولت ابراهیم رئیسی 

چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
 برای انجام توافق جدی هستيم 

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه در 
طول یکصد روز گذشته بحث برجام، مذاکرات 
وین و تعامل و همکاری در راستای حقوق و منافع 
ملت ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
صورت جدی مورد توجه دستگاه دیپلماسی 
کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: از هفته 
جاری گفت وگو های وین را کلید خواهیم زد. در 
همین چارچوب در هفته های گذشته معاون من 
آقای باقری به پایتخت برخی از کشور های اروپایی، 
مسکو و همچنین سفر هایی به کشور های منطقه و 
همسایه داشته، ارتباط وبیناری با پکن برقرار کرده 
و در این راستا اقدامات و رایزنی هایی را به عمل 
آورده است. من نیز با وزرای خارجه کشور های 
عضو برجام گفت وگو های مفصلی داشته ام. حسین 
امیرعبداللهیان گفت: ما همه مقدمات را برای 
رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم کرده ایم. 
البته در صورتی که طرف های مقابل نیز به تعهدات 
کامل شان برگردند. ما به صراحت مواضع و مطالبات 

خودمان را در گفتگو هایی که داشته ایم اعام 
کرده ایم. وی افزود: نظر صریح جمهوری اسامی 
ایران این است که که باید در میز مذاکره حقوق و 
منافع ملت ایران تأمین شود و تحریم ها لغو شود. 
ما امیدواریم در مسیر گفت وگو های وین بتوانیم 
گام های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته 
باشیم. رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: قطعا 
دست جمهوری اسامی ایران بسته نخواهد بود، 
گزینه های مختلفی در مقابل ما قرار دارد و ما از 
گزینه گفت وگو و مذاکره در وین کار را شروع 
می کنیم. ما در مذاکره و رسیدن به توافق جدی 
هستیم و امیدواریم طرف های مقابل نیز در عمل 
این جدیت را داشته باشد. امیرعبداللهیان اظهار 
کرد: ما به صراحت به طرف های مقابل گفته ایم 
که ما یک دولت عملگرا و نتیجه محور هستیم و 
امیدواریم که در میز مذاکرات وین چنین اتفاقی 

بیفتد.
  اگر توافق نشود...

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با 
تکرار ادعاهای خصمانه واشنگتن و متحدان 
من  داشت:  اظهار  ایران  علیه  منطقه ای اش 
نمی گویم که آنها عاشق برجام هستند اما اکنون 
این حقیقت را دریافته اند که جایگزین برجام 
این است که هیچ توافقی وجود نداشته باشد و 
یا اینکه آمریکا جزوی از آن نباشد، بدان معناست 
که ایران تعهدات هسته ای اش را کنار بگذارد و 
این به معنی توسعه برنامه هسته ای این کشور و 
رفتار تهاجمی تر ایران در منطقه است. بنابراین، 
من فکر می کنم که تمام کشورهای حاشیه خلیج 
فارس معتقدند که بازگشت به برجام یک ضرورت 
است. رابرت مالی گفت: تمرکز ما روی دیپلماسی 
است، اینکه ببینیم می توانیم به توافق بازگردیم 
یا نه و سپس آن را مبنا قرار دهیم. اما اگر این 
اتفاق نیفتد و انتخاب ایران این باشد که به توافق 
بازنگردد واضح است که ما به سمت دیگر روش های 
دیپلماتیک یا غیره خواهیم رفت تا به برنامه 
هسته ای ایران رسیدگی کنیم. وی بیان کرد: ما 
بارها به صراحت گفته ایم که آماده بازگشت به 
توافق هستیم تا تحریم های ناسازگار با توافق را 
لغو کنیم. مالی ادامه داد: روسیه، چین، آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان همه در توافق هستیم. 
اکنون بیایید به توافق هسته ای بازگردیم و این 
کار را از طریق حل وفصل مسائل باقیمانده از ماه 
ژوئن انجام دهیم. اما باید عجله کنیم، چراکه زمان 
به نفع ما نیست. به ویژه باتوجه به سرعت توسعه 
برنامه هسته ای ایران ما زمان زیادی نداریم که 
بخواهیم نتیجه گیری کنیم ایران مسیر دیگری 
را در پیش گرفته است. این مقام ارشد آمریکایی 
درباره چگونگی انجام دور جدید مذاکرات وین نیز  
تصریح کرد: ما در یک هتل اقامت خواهیم داشت و 
باید صبر کنیم ببینیم که دیگران که با ایران بر سر 
میز صحبت می کنند چه چیزی گزارش می دهند. 
ما بارها به ایران گفته ایم که اگر خواهان حصول 
نتیجه و رسیدن هرچه سریعتر به نتیجه هستید 

بهتر است که رو در روی ما بنشینید.

شعیب بهمن
تحلیلگر مسائل بین الملل

رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران خبر 
تبرئه شدن بیژن قاسم زاده، یکی از متهمان 
پرونده اکبر طبری را تکذیب کرد.صبح دیروز 
بیژن قاسم زاده سنگرودی از نقض حکم خود در 
پرونده اکبر طبری خبر داد. پیش از این، قاسم 
زاده به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین 
دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی 
و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از 
ارتشا و جزای نقدی محکوم شده بود. باشگاه 
خبرنگاران نوشت؛ بیژن قاسم زاده متهم پرونده 
اکبر طبری اظهار کرد: حکم بنده در دیوان عالی 
کشور نقض شده است. وی ادامه داد: این موضوع 
را قوه قضائیه اعام کرده است. ساعتی پس  از 
انتشار این خبر بود که رئیس دادگاه کیفری یک 

استان تهران در پی انتشار اخباری مبنی بر تبرئه 
شدن بیژن قاسم زاده، یکی از متهمان پرونده 
اکبر طبری ضمن تکذیب این موضوع اعام کرد: 
پرونده پس از نقض به دادگاه کیفری یک استان 
تهران اعاده شد. شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک استان تهران هم جهت رفع نواقص مد نظر 
دیوان عالی کشور پرونده را به دادسرای تهران 
ارسال کرده است. قاضی جواهری خاطرنشان 
کرد: دادسرا پس از رفع نواقص مدنظر دیوان 
عالی کشور در اجرای مفاد مواد 27۴ و 275 
قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه 
کیفری یک استان تهران ارسال خواهد کرد و 
حکم جدیدی در این خصوص صادر نشده است. 
بنابراین گزارش، 25 آبان ماه ذبیح اهلل خدائیان 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در 
مورد پرونده بیژن قاسم زاده به بیان توضیحاتی 
پرداخته و گفته بود پرونده در دیوان عالی کشور 
در رابطه با ارتشا، نقص تحقیقاتی گرفته و رای 
نقض گردید و به دادگاه صادر کننده حکم عودت 
داده شد. هم اکنون دادگاه در حال تجمیع 
تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه 
حضوری آنهاست. سخنگوی قوه قضاییه گفت: 
قسمت دیگری از حکم صادره، نقض با ارجاع 
شده بود و طبیعتا بعد از تکمیل تحقیقات و 
صدور حکم اگر چنانچه به پرونده اعتراض یا 
اعاده دادرسی صورت گیرد، مجدد به دیوان 
عالی کشور ارسال خواهد شد در غیر این صورت 

حکم اجرا می شود.

حکم جدیدی صادر نشده است
تکذیب تبرئه بيژن قاسم زاده
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a r m a n m e l i . i r  
FATF دیگر در دستور کار نيست

 کمرنگ شدن نقش مجمع
 در تصمیمات کالن کشور

گفت وگــو
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 آمریکا پیش از ورود به برجام،
 »مذاکره مستقیم«درخواست نکند

 تيم مذاکره کننده با ورود متخصصان تقویت شود
 تنش های اصفهان را می خواهند به اهرمی عليه ایران 

بدل کنند

در ماه های اخیر و همزمان با تغییر دولت، 
خبرهای کمتری در مورد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به گوش می رسد. نهادی که در 
سال های پیش از پررنگ ترین نهادهای کشور 
بود و سرخط خبرها را از آن خود می کرد. در 
تمامی سال هایی که از موجودیت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می گذرد شاید هیچ گاه 
نام این نهاد در طول سالیان اخیر به اندازه سال 
 FATF گذشته تکرار نشد و آن هم برای تصویب
بود. زمانی که دولت و مجلس به نتیجه نرسیدند 
و نقش کلیدی مجمع او را برای تصمیم گیری 
در انظار عموم قرار داد. در اوایل اسفند سال 
99، آخرین جلسه مجمع با حضور وزرای 
دولت قبل برای بررسی پالرمو و سی اف تی 
برگزار شد و در آن جلسه محسن رضایی که آن 
زمان دبیری مجمع را برعهده داشت، گفته بود: 
»تاش می کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی 
مجمع را اعام کنیم.« بعد از آن مجمع تا اواسط 
اردییهشت سال جاری به علت همه گیری کرونا 
جلسه ای برگزار نکرد اما تا کنون که چندین 
جلسه با تمامی اعضا برگزار شده، نظری از 
مجمع در این مورد به صورت عمومی منتشر 
نشده است. از ابتدای امسال تاکنون مجمع 
نزدیک به 10 جلسه برگزار کرده که دستور 
جلسات مربوط به تامین اجتماعی، مشکات 
معیشتی، انتقال محکومان دولت ایران و روسیه 
و برنامه توسعه بوده است. چند روز پیش و 
در آخرین جلسه این نهاد که محسن رضایی 
نیز حضور داشته، وضعیت اقتصادی کشور و 
تصمیمات جدید ارزی دولت و مجلس بررسی 
شده و موافقان و مخالفان نظرهای خود را بیان 
کردند که رنگ و بوی مخالفت جدی با دولت 
دیده نشد. ابراهیم رئیسی در زمان دولت 
گذشته که رئیس قوه قضاییه و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بود، اگرچه به صراحتا 
در مورد مخالفت با  FATF موضع گیری صریحی 
نداشت اما گمانه ها و موضع گیری هایش او را 
جزو دسته مخالفان تصویب پالرمو  و FATF قرار 
می داد. رئیسی این رویه را نیز در در مناظره های 
انتخاباتی پیش گرفت و گفته بود: »اگر منافع 
ملت نه تنها در این قرارداد که در هر قراردادی 
تأمین شود، حتماً نظر ما نسبت به آن مثبت 
است. اگر هم منافع تأمین نشود، حتماً نگاه ما 
منفی است.« مصوبه ای که یکی از بزرگترین 
چالش های پیش روی دولت روحانی بود. 
چندی پیش محمدصدر عضو مجمع تشخیص 
مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع 
در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی 
این الیحه است، گفته بود: »این مساله ربطی به 
فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت 
و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است 

و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.«
 اهرم های فشار دولت در مجمع

سید ابراهیم رئیسی زمانی که به عنوان 
رئیس دولت بر جایگاه خود تکیه زد در اولین 
عنوان  به  نظام  مصلحت  تشخیص  جلسه 
او در  رئیس جمهور شرکت کرد. صندلی 
تشخیص مصلحت نظام پیش از این و حاال 
که رئیس جمهور شده در مجمع حفظ خواهد 
شد اما اهمیت شرکت او در این جلسه زمانی 
معنادارتر و پررنگ تر می شود که حسن روحانی 
رئیس دولت گذشته عاقه ای به حضور در این 
جلسات نداشت. شاید شرکت نکردن در همین 
جلسات هم برای او تبعاتی داشت که در زمان 
تصویب FATF خود را نشان داد. همچنین 
محسن رضایی که اکنون ریاست کمیسیون 
اقتصاد کان دبیرخانه مجمع را برعهده دارد 
معاون اقتصادی رئیس دولت است که می تواند 
نشانه ای دیگر برای همراهی مجمع با دولت 
کنونی باشد. در جلسه تودیع و معارفه دبیران 
قدیم و جدید مجمع، سایت خبری این نهاد به 
نقل از آملی الریجانی رئیس مجمع نوشته بود: 
»ضمن آرزوی توفیق برای محسن رضایی در 
جایگاه معاون اقتصادی رئیس جمهوری، ابراز 
امیدواری کرد که وی همچنان به عنوان عضو 
مجمع، از انتقال تجربیات و دانش خود به این 
نهاد دریغ نورزد.« از طرفی محمدباقر ذوالقدر 
که حاال دبیر مجمع است آشنایی دیرینه ای با 

محسن رضایی دارد.
 سکوت نشان از رضایت است؟

عاوه بر رابطه خوب رئیس دولت و معاون 
اقتصادی اش با مجمع، سخنگوی دولت که 
پس از مدت ها از شروع کار دولت سیزدهم 
انتخاب شده، فردی به نام علی بهادری جهرمی 
عمومی  گروه حقوق  که سرپرستی  است 
معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سال های 
96 تا 97 در کارنامه کاری خود دارد. مجمع 
هیچ گاه  اگرچه  نظام  مصلحت  تشخیص 
سخنگویی نداشته که مواضع این نهاد را به 
صورت رسمی بیان کند اما روی کار آمدن دولت 
ابراهیم رئیسی در این کمرنگ شدن می تواند 
موثر باشد. در نهایت آنچه در عرصه سیاسی 
این روزهای کشور عیان است اینکه سیر 
شتابان تغییرات اقتصادی و معادالت پیچیده 
متغیرهای مربوطه به همراه مشکات دیگر 
شرایطی را فراهم ساخته که همه نهادهای 
حاضر در سیستم سیاسی باید به گونه ای برای 
رفع مشکات به سهم خود مشارکت داشته و 
حتی برای تسهیل معضات دیگر بخش ها به 
میدان بیایند و در چنین فضایی بطور حتم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی 

مشورتی دارای مسئولیتی مضاعف است.

گزارش

آرمان ملی- عليرضا پورحسين: 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
که به تازگی به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس سفر کرده بود در گفت وگویی 
مواضع این کشورها در قبال برجام و 
مذاکرات بر سر احیای این توافق را 
تشریح کرده و گفته است که آن ها بر این باورند دو مسیر 
پیش رو وجود دارد. اول اینکه برجام بازگردانده شود سپس 
کشورهای منطقه خلیج فارس آماده توسعه روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی خود با تهران هستند. چیزی که آن ها می گویند 
می خواهند انجام دهند این است که منطقه را به لحاظ 
اقتصادی و دیپلماتیک ارتقا دهند. اما اگر ایران به توافق 
بازنگردد و به توسعه برنامه هسته ای اش ادامه دهد، در آن 
صورت این پنجره بسته و ایران به دلیل بحران عدم اشاعه 
تبدیل خواهد شد. مالی اذعان کرد که من نمی گویم که آنها 
عاشق برجام هستند اما اکنون این حقیقت را دریافته اند که 
جایگزین برجام این است که هیچ توافقی وجود نداشته باشد 
و یا این که آمریکا جزوی از آن نباشد، بدان معناست که ایران 
تعهدات هسته ای اش را کنار بگذارد و این به معنی توسعه 
برنامه هسته ای این کشور و رفتار تهاجمی تر ایران در منطقه 
است. بنابراین، من فکر می کنم که تمام کشورهای حاشیه 
خلیج فارس معتقدند که بازگشت به برجام یک ضرورت 
است و مشخصا برای حصول نتیجه بهتر، باید رو در رو با 
ایران مذاکره کنیم. در راستای بررسی این مساله آرمان ملی 
گفت و گویی با محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس 
کمیسیون سیاست خارجی مجلس دهم داشته است که در 

ادامه می خوانید.
  مذاکره مستقيم با آمریکا در این برهه زمانی 

می تواند نتایج مثبتی داشته باشد؟
با توجه به این که آمریکا خود از برجام خارج شده است و 
امروز جزئی از مذاکرات وین نیست و رسما بار دیگر به برجام 
بازنگشته است، چنین درخواستی از سوی نماینده آمریکا 
در امور ایران نمی تواند منطقی باشد. ابتدا باید 1+۴ تبدیل 
به 1+5 شود بعد در این خصوص صحبت شود. امروز مسائل 
هسته ای بین ایران و آمریکا معلق است و این نیز خود یک 
مانع است.از سوی دیگر در چند هفته اخیر شاهد بوده ایم که 
آمریکا بارها در خلیج فارس و دریای عمان اقدام به حرکات 
خطرناک کرده است که تا آستانه رویارویی نظامی مساله 
پیش رفته است. این تحرکات خطرناک صرفا در حوزه دریایی 
نبوده است و آن ها با همراهی اسرائیل به ایران حمله سایبری 
کرده اند و عما به این شیوه ها در حال گفتن این هستند که 
قصد تقابل با ایران را دارند. مشخصا زمانی که یک کشور چنین 
اهدافی برای خود ترسیم می کند، نمی تواند وارد یک رایزنی 
مستقیم شود. امروز در استان اصفهان نیز تنش هایی وجود 
دارد که در خصوص مسائل آبی است. این احتمال می رود 
که آمریکا نیز در این تنش ها نقش داشته باشد و به صورت 
غیرمستقیم ورود کرده باشد تا ایران را تحت فشار بیشتر قرار 
دهد تا ایران در مذاکرات دست برتر را از دست بدهد. اگر 
کشوری خواستار حل مشکل و مذاکره است قطعا نباید دست 
به اقدامات مخرب بزند. آن ها عاوه بر این موارد به صورت 
مرتب بیانیه و گزارش علیه ایران قرائت می کنند و در این 
روزها این رویه در شورای حکام بیشتر شده است. تمامی این 
موارد نشان می دهد که دیوار بی اعتمادی بسیار بلند است و 
همین دیوار باعث می شود تا مذاکره مستقیم نیز فایده ای 
نداشته باشد. بنابراین آمریکا در ابتدا باید به برجام بازگردد 
و بعد به فکر مذاکرات مستقیم باشد. آن ها حتی در این برهه 
زمانی که به مذاکرات نزدیک می شویم، از خود خویشتن داری 
نشان ندادند و باز هم برخی اشخاص و شرکت های ایرانی را 
تحریم کردند. این رویه در روزهای نزدیک به مذاکره منطقی 

نیست.
 تيم مذاکره کننده و دستگاه دیپلماسی در 
مذاکراتی که از روز هشتم آذر آغاز می شود، به چه 

مواردی توجه کند؟
تیم مذاکره کننده هم باید از نظر کیفی و هم از نظر کمی 
قوی باشد تا بتوانند به جوانب مختلف مذاکرات رسیدگی 
کنند. نباید فراموش کرد که امروز 6 کشور در مقابل ایران 
هستند و ایران باید با یک گروه قدرتمند که آشنا به حقوق 
بین الملل هستند در مقابل این 6 کشور ظاهر شود. نیاز است 
تا تیم مذاکره کننده در کنار خود از کارشناسان اقتصادی، 
بانکی، نظامی و امنیتی نیز استفاده کند تا در خصوص مسائل 
تخصصی مشورت های الزم داده شود. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که دیپلماسی برای گفت و شنود است و باید تعامل در 
این بستر شکل گیرد به شرطی که طرفین بخواهند به صورت 
واقعی جنبه برد برد رایزنی ها را عملیاتی کنند. مشخصا مذاکره 
برای فشار به نتیجه نمی رسد و باید به گونه ای باشد که طرفین 
به منافع خود برسند. نباید به گونه ای مذاکره کرد که گفت و 

گوها مبنای اختافات جدید شود. 
 چه مولفه هایی بر مذاکرات احيای برجام در 8آذر 

تاثير می گذرد؟
آمریکا مشخصا سیاست های خود را مبتنی بر واقعیت هایی 
که خود قبول دارد، ترسیم می کند. باید توجه داشت که 
دیپلماسی بر اساس همین واقعیت ها ترسیم می شود. یکی 
از این واقعیت ها وضعیت ایران در تمامی حوزه ها است. اگر 
مدیریت کشور به خوبی عمل کند و ایران در حوزه مسائل 
اقتصادی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشود، آمریکا نیز در 
مذاکرات نرم تر برخورد خواهد کرد زیرا می فهمد که سخت 
گیری در خصوص ایران فایده ای ندارد. در برهه ای از زمان 
آن ها اجازه ساخت یک سانتریفیوژ به ایران را نمی دادند اما 
زمانی که ایران توانست غنی سازی خود را فراتر از 02 درصد 
برساند، آن ها ایران را به عنوان یک کشور هسته ای پذیرفتند. 
آن ها مشخصا اقتصاد و مسائل اجتماعی ایران را رصد می کنند 
و طبق این پارامترها پیش می روند. قدرت اقتصادی، سیاسی، 
هسته ای، اجتماعی و نظامی ایران و سطح توانایی در هر کدام 
از این موارد، آن چیزی است که مشخصا در هفته های آینده 

بر مذاکرات تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

آرمان ملی: مشخص نیست نماینده مجلس 
هستند یا متهم یاب. هر چند روز یکبار بهانه ای 
پیدا می شود تا به متهم کردن یک فرد یا یک 
جریان بپردازند. یک روز با کلی های وهوی 
فرمان به محاکمه روحانی می دهند و زمانی 
که سکوت و بی محلی روحانی ناکامشان کرد به 
سراغ ظریف می روند و در بوق و کرنا می کنند که 
باید محاکمه شود. ظریف و روحانی خبره تر از 
آن هستند که توجهی به دلواپسان نشان دهند 
پس در اوج ناامیدی به فکر محاکمه معصومه 
ابتکار می افتند و برای غلیظ کردن اتهاماتشان 
به او اینچنین القا می کنند که چرا فرزند ابتکار 
در آمریکا تحصیل می کند اما حواسشان نیست 
فرزند برخی سیاسیون همسو با خودشان هم 
در آمریکا حضور دارند. در نهایت که ناکامی 
خودشان راقطعی می بینند به متهم یابی مشغول 
می شوند به عنوان نمونه اتهامات پاسخ داده 
شده و بی ارزشی را به زنگنه که وزیر نفت بود 
نسبت می دهند و وقتی او آمادگی خودش 
را برای پاسخ به اتهامات در صداوسیما اعام 
می کند، مانع این حضور می شوند! اما برای کم 
نیاوردن دیروز عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان 
اینکه خسارات قرارداد کرسنت 6 برابر خسارت 
بابک زنجانی به کشور است، گفت: »فقدان 
سرمایه گذاری آقای زنگنه در بهره برداری از 
چاه های نفت و گاز ما را امروز در تولید نفت و گاز 
با مشکات جدی مواجه کرده است.« وی افزود: 
عجیب اینجاست که آقای زنگنه به جای اینکه 
محاکمه شود تقاضای تریبون در تلویزیون را 
مطرح کرده است که این کار یک پررویی محض 
است. حجت االسام علیرضا سلیمی افزود: 

مسئوالن دولت دوازدهم زمانی که دولت را 
تحویل دادند انبارهای کاالی استراتژیک تنها 
20 درصد ذخیره داشته است که البته در دولت 
آقای رئیسی این انبارها پر شد نکته اینجا است 
که هر کسی در این باره کوتاهی داشته باید مورد 

بازخواست قرار گیرد.
  روایت یک نماینده از فساد در زندان

اکنون مشخص است که دست دلواپسان 
مجلس خالی شده و به سراغ سوژه هایی می روند 
و اتهامات اثبات نشده ای را مطرح می کنند که 
بگویند در بخش نظارتی قوی هستند مانند 
دیروز که یک نماینده دلواپس مدعی فروش 
500 میلیون دالر بنزین به زندانی ابربدهکار 
8 هزار میلیارد تومانی شد. دیروز عضو هیأت 
رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر مسئوالن دولت 
قبل مورد بازخواست و محاکمه قرار نگیرند تا 
چند روز بعد طلبکار هم خواهند شد کما اینکه 
امروز هم به جای پاسخگویی بعضاً  زبان به انتقاد 
می گشایند. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به بررسی 
پرونده مربوط به یک متهم در حوزه پاالیش و 
پخش با اشاره به بررسی پرونده گم شدن 500 
میلیون دالر از محل درآمد صادرات بنزین و 
اطاله دادرسی، گفت: متأسفانه این پرونده دچار 
حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، 
موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی 
بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات 
متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه 
نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود. وی 
ادامه داد: متهم اصلی این پرونده )م. ذ( دو سال 
گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی فروشی و 
سلف فروشی ارز )بدون پشتوانه( در سامانه نیما 

و با انباشتی از بدهی های هنگفت بالغ بر یک 
میلیارد درهم )قریب به هشت هزار میلیارد 
تومان( بدهی به بیش از 600 صراف و واحد 
تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف 
شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از 
زندان آزاد می شود و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران بافاصله بعد از آزادی 
نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای 
فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به 
ارزش قریب به 500 میلیون دالر منعقد می کند. 
ابوترابی افزود: سپس متهم پرونده، محموله های 
بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اکثر وجوه 
حاصل از فروش بنزین را به شرکت پاالیش و 
پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بدهی 
حدود ۴50 میلیون دالر راهی زندان شده است. 
این نماینده مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
ابهام اصلی این پرونده در 2 سوال قابل طرح 
است؛ اوال اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده 
پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر 
شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه 
و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می شود؟ 
و ثانیا اینکه شرکت پاالیش چرا و چگونه تحت 
نظارت نهادهای نظارتی )امنیتی( با فردی فاقد 
اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می دهد؟ 
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر 
لزوم بررسی ویژه نهادهای نظارتی به انعقاد 
قراردادهای فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش 
منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا 
نیازمند تائید صاحیت آن فرد از طرف نهادهای 
نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، 

مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این 
مسئولیت را بر عهده داشته است. وی با تاکید 
بر ضرورت تسریع در پرداختن به اصل پرونده 
و یافتن پاسخ صریح 2 سوال مطروحه از سوی 
دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب 
مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن 
رد ارزهای تلف شده و در نهایت موجب منحرف 
شدن مسیر تحقیقات خواهد شد. این نماینده 
مجلس اظهارداشت: اقامت والدین متهم پرونده 
در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار 
عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت المال به 
خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن 
سریع تر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان 

می کند.
  بی آبی بهانه ای برای هجمه دلواپسان 
دلواپسان زمانی که کفگیرشان در حوزه 
اقتصادی به ته دیگه می خورد به حوزه سیاسی 
رجوع می کنند؛ مانند دیروز که ابوالفضل 
ابوترابی نماینده نجف آباد با اشاره به اتفاقات 
اخیر استان اصفهان، اظهار داشت: در اعتراض به 
حق کشاورزان و مردم اصفهان چقدر فضا آرام و 
به صورت مسالمت آمیز پیش رفت و توانستند 
خواسته های خود را طبق اصل 27 قانون اساسی 
بدون اخال در نظم عمومی و حمل اسلحه به 
خوبی به گوش مسئوالن استانی و کشوری 
برسانند و در نهایت بیانیه ای بعد از توافقات الزم 
قرائت کردند و محل تجمع را ترک کردند. وی 
ادامه داد: دشمنان ایران هم برای ناامن کردن 
فضای داخلی و هم برای ناامن کردن مرزها 
برنامه های مفصلی دارند که یک قسمتی از 
این برنامه ها استفاده از ظرفیت اراذل و اوباش و 
تروریست های مختلف است که آنها دانسته یا 
ندانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند. ابوترابی 
افزود: دشمنان با سوء استفاده از غفلت برخی از 
غافان داخلی در حال سوء استفاده از اعتراضات 
هستند و همچنین از قبل نیز تمهیداتی از جمله 
انتقال اسلحه به داخل ایران و هماهنگی های 
الزم با اراذل و اوباش داخلی برای به آشوب 
کشیدن ایران انجام داده اند و همیشه از این 
اراذل اوباش در داخل کشور استفاده کرده اند. 
وی با اشاره به اتفاقات اخیر اصفهان، بیان کرد: 
دشمن خیلی زودتر از این اتفاقات به دنبال 
به آشوب کشیدن ایران از طریق حمله سایبری 
به جایگاه های سوخت و نفتی بود که موفق نشد. 
اکنون مردم می توانند با جدا کردن صف خود 
از آشوبگران و اغتشاشگران مطالبه خود را از 
طریق قانونی دنبال کنند و مراقب باشند در 

سناریوی دشمنان بازی نکنند.

آرمان ملی: یک روز دیگر مذاکرات وین آغاز 
می شود و کشورها هر کدام برنامه ای برای رسیدن 
به توافق در جهت احیای برجام خواهند داشت. 
ایران لغو تحریم های آمریکا را شرط بازگشت این 
کشور به برجام میداند و درصدد است که اعضای 
برجام به یک نتیجه مطلوبی برسند.  دیروز 
مسئوالن ایرانی به وین رفتند و طرف آمریکایی 
که در مذاکرات حضور ندارد طرح گفت وگوی 
رو در رو با ایران را مطرح کرد. وزیر امور خارجه 
کشورمان با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات 
وین طی روزهای آتی گفت: امیدواریم در مسیر 
گفت وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و 
موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم. حسین 
امیرعبداللهیان با بیان اینکه در طول یکصد روز 
گذشته بحث برجام، مذاکرات وین و تعامل و 
همکاری در راستای حقوق و منافع ملت ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت جدی 
مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته 
است، گفت: از هفته جاری گفت وگوهای وین را 
کلید خواهیم زد. در همین چارچوب در هفته 
های گذشته معاون من آقای باقری به پایتخت 
برخی از کشورهای اروپایی، مسکو و همچنین 
سفرهایی به کشورهای منطقه و همسایه داشته، 
ارتباط وبیناری با پکن برقرار کرده و در این راستا 

اقدامات و رایزنی هایی را به عمل آورده است. 

 موضع آمریکا چيست؟
آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ در سال 2018 از توافق برجام خارج 
شد و ضمن بازگرداندن تحریم های لغو شده، 
ایران اعمال  نیز علیه  تحریم های جدیدی 
کرد  و مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین که شش دور آن میان ایران و کشورهای 
عضو برجام و با حضور هیات آمریکا در محل 
مذاکرات تا ماه ژوئن)خرداد 1۴00( برگزار 
شده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران به تعویق افتاد. دولت سیزدهم پس از 
بررسی نتایج شش دور قبلی مذاکرات، اعام 
کرده که دور هفتم مذاکرات 29 نوامبر)8 آذر( 
از سرگرفته خواهد شد. ایران تاکید کرده است 
هدفش از این مذاکرات لغو تحریم های آمریکا 
مسیر  است  گفته  نیز  آمریکا  دولت  است. 
دیپلماتیک با ایران را برای حل وفصل موضوع 
هسته ای آن ترجیح می دهد و آماده است با 
»حسن نیت« و در راستای بازگشت دوجانبه 
با ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای، 
به مذاکرات وین بازگردد. تا اینکه دیروز مقام 
آمریکایی از گفت وگوی رو در روی کشورش 
باایران سخن گفت. این در حالی است که در 
روزهای گذشته مواضع آمریکا دارای نوسان بود، 
بنابراین نمی توان اظهارات نماینده ویژه آمریکا 

در امور ایران راقطعی تلقی کرد چنانکه رابرت 
مالی در 3 آذر هم از آمادگی واشنگتن برای رفع 
تحریم های ضدایرانی خبر داده بود اما در عمل 

چنین اتفاقی رخ نداد.
  بازگشت به برجام یک ضرورت است

 دیروزنماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
گفت: اگر )ایران( به توافق بازنگردد و به توسعه 
برنامه هسته ای اش ادامه دهد، در آن صورت این 
پنجره بسته و ایران به دلیل بحران عدم اشاعه 
تبدیل خواهد شد. مالی با تکرار ادعاهای خصمانه 
واشنگتن و متحدان منطقه ای اش علیه کشورمان 
افزود: من نمی گویم که آنها عاشق برجام هستند 
اما اکنون این حقیقت را دریافته اند که جایگزین 
برجام این است که هیچ توافقی وجود نداشته 
باشد. اینکه آمریکا جزوی از آن نباشد، بدان 
معناست که ایران تعهدات هسته ای اش را کنار 
بگذارد و این به معنی توسعه برنامه هسته ای این 
کشور و رفتار تهاجمی تر ایران در منطقه است. 
بنابراین، من فکر می کنم که تمام کشورهای 
حاشیه خلیج )فارس( معتقدند که بازگشت به 
برجام یک ضرورت است. نماینده آمریکا در امور 
ایران درباره تفاوت رویکرد دولت پیشین ایران با 
رئیس جمهور کنونی کشورمان و اینکه این مسئله 
تغییری در موضع آمریکا ایجاد کرده است، بیان 
کرد: این، موجب تغییر موضع ما نشده است. از 

نظر من هنوز باید دید که تغییر دولت در ایران 
چه تغییری در موضع آن ایجاد کرده است. پنج 
ماه از آخرین دور مذاکرات )وین( گذشته است 
و اگرچه ایران در طول این مدت رویکرد بسیار 
سختگیرانه ای در طرح خواسته هایش اتخاذ کرده 
اما نمی توان مذاکرات را پیش بینی کرد. بنابراین، 
اجازه دهید ببینیم آنها بر سر میز مذاکره چه 
می گویند. همان طور که می دانید دوشنبه به وین 
بازمی گردیم. با این حال، نشانه هایی آنها از خود 
بروز داده اند و ما نیز تنها کسانی نیستیم که این 
نشانه ها را دیده ایم، ترغیب کننده و امیدبخش 
نیستند. رابرت مالی درباره برخی از شروط برجام 
که دارای مدت زمان هستند و طی پنج، 10 یا 
20 سال منقضی می شوند و انتقاداتی که به این 
ویژگی برجام مطرح بود، گفت: ما با خروج از 
توافق این مرحله بحرانی را بیشتر به خود نزدیک 
کردیم. برخی شروط در توافق پس از 10 یا 20 
یا 25 سال منقضی می شوند و برخی نیز هرگز 
منقضی نمی شوند اما تراژدی خروج از توافق این 
بود که ما مدت زمان مواجهه با این مشکات 
آتی را بسیار نزدیکتر کردیم. هدف ما زمانی که 
بر سر برجام مذاکره کردیم این بود که توافق را 
با موفقیت اجرا و اندکی اعتمادسازی کنیم تا 
براساس آن بتوانیم به مسائل بسیار زیاد دیگری 
که با ایران داریم بپردازیم. این چیزی بود که به 
آن امیدوار بودیم. وی افزود: اما با خروج از توافق 
مشکل این است که اکنون باید بر سر مسائلی 
صحبت کنیم که در سال 2016 حل وفصل شده 
بود، به جای اینکه به مسائل دیگری بپردازیم که 
با ایران داریم و شفاف بگویم؛ مسائلی که ایران 

با ما دارد.

مسئوالن سياست خارحي ایران نگاه مثبتي دارند؛ البته خبرها خالف آن را نشان مي دهد:

خوش بيني ها در یک روز مانده به مذاکرات وین
  ایران: همه مقدمات رسيدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است

خسارت کرسنت 6 برابر خسارتی است که بابک زنجانی به کشور زد

معامله نفتی در زندان!
  

  ادعای دلواپس: فروش 500 ميليون دالر بنزین به زندانی  ابربدهکار 

آنچنان که از شواهد مشخص است کابینه سیزدهم امروز کامل 
خواهد شد و یوسف نوری از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت که البته 
نمی توان بطور قطعی این موضوع را تایید کرد و باید در انتظار رای 
گیری بود اما آنچه احتمال تایید نوری از سوی مجلس را زیاد می کند 
رای دیروز کمیسیون آموزش بود که نوری را پسندیدند. سخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص جلسه امروز صبح 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی گفت: در 
جلسه امروز کمیسیون که با حضور یوسف نوری وزیر پیشنهادی 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به جمع بندی بررسی صاحیت 
وی پرداختیم، در ابتدای این نشست نمایندگان به دغدغه های خود 
و مطالبات فرهنگیان اشاره کردند و در ادامه نوری به مطالب مطرح 
شده  پاسخ داد و برنامه های خود را تشریح کرد. رضا حاجی پور، در 
پایان بررسی ها میزان رضایت اعضای کمیسیون از برنامه ها، سوابق 
و صاحیت وزیر پیشنهادی به رای گذاشته شد و  اکثریت اعضای 

کمیسیون به صاحیت وزیر پیشنهادی رأی مثبت دادند.

بحران آب جدی است و دیگر نمی توان براحتی از کنار آن عبور 
کرد. مسئوالن کشور به دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت هستند 
و از مردم می خواهند صبوری پیشه کنند دیروز هم محمدرضا 
عارف  نوشت: نباید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب 
پافشاری کنیم، نه جدال های منطقه ای را با امنیتی کردن و دو 
قطبی سازی های کاذب شکل دهیم و صد البته با منطق ملی، 
اصول زیست محیطی و اصاح امور بر اساس اولویت های مهم تر، 
عمق بحران را شناخته و تصمیمات مان، پاسخ به جوانب گوناگون 
آن و بدور از تعصبات گوناگون باشد. عاوه بر تغییر رویکرد کان 
حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراضات مردم، 
جمعی از نخبگان دانشگاهی در خصوص مولفه های بحران و راه 
های برون رفت از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران ، که معلوم 
نیست چقدر با آن فاصله داریم، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز 
حاکمیت گذاشته و تصمیمات منطقه ای، کوتاه مدت و غیر علمی 
گذشته، بازخوانی و انحراف از معیارها شناسایی و از آن ها عبور شود.

یکی از موضوعاتی که این روزها محل بحث است به کودک همسری 
باز میگردد. کودکانی که هنوز معنی کودکی را درک نکرده اند وارد 
دنیای تاهل می شوند و سرنوشت شیرینی در انتظار آنها نیست. دیروز 
معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم گفت: سن مناسب ازدواج 
بعد از دوران کودکی است. کودک باید فرصت داشته باشد بازی و 
رشد قوای ذهنی را تجربه کند. یکی از مشکات کودک همسری از 
دست رفتن فرصت برای کودکی کردن است. معصومه ابتکار افزود: 
دختر و پسر کم سن و سال بعد از ازدواج از بسیاری حقوق خود محروم 
می شوند. دغدغه کودک همسری برای دولت های یازدهم و دوازدهم 
وجود داشت. وی تصریح کرد:آمار کودک همسری با برخی سیاست ها 
مانند افزایش وام ازدواج و نگاه اقتصادی به بحث ازدواج ارتباط مستقیم 
دارد. در کودک همسری شائبه خرید و فروش کودکان وجود دارد . 
ابتکار معتقد است: درباره کودک همسری نشست های فقهی با اهل 
سنت و نشست های حقوقی در قم برگزار شد. الیحه کودک همسری 
در دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد و منتظر نظر دولت جدید است.

 
 راهکار عارف

 برای بحران آب 
کودک همسری در 

انتظار رای دولت رئیسی 
طلسم آموزش و پرورش 

شکسته می شود
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آرمان ملی- محمدسياح: کاهــش وابستگی به نفت یکی 
از ایده آل هایی اســت که جمهوری اسامی  سال هاست که برای 
رسیدن به آن تاش که نه؛ ولی سخنرانی های بسیاری را دارد! در 
هیچ سالی حتی در بدترین سال های تحریم ها هم نفت از بودجه 
جدا نشد و همیشه بودجه تحت تاثیر دالرهای نفتی بوده و همیشه 
هم از این ناحیه به دلیل عدم توانایــی ایران در فروش نفت دچار 
مشکات اساسی از جمله کسری شدید می شود. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه دولت ســیزدهم هم در اظهاراتی که در چند روز 
گذشته داشته مدعی شده که بودجه ســال آینده بدون کسری 
بسته شده است؛ اظهارنظری که در ابتدا خوشایند به نظر می رسید، 
تا زمانیکه دلیل این اتفاق مشخص شد. براساس اطاعاتی که از 
بودجه سال آینده منتشر شده دولت رئیسی سهم نفت در بودجه 
را 1.2 میلیون بشکه در روز تعیین کرده است که این رقم فروش 
نفت در بودجه امسال هم همین بود تا اینکه مجلس آن را به دو 
میلیون بشکه تغییر داد! اما نکته مهمتر این است که قیمت نفت 
در بودجه سال آینده 60 دالر بسته شده است درحالیکه همین 
االن هم نفت ایران به صورت غیررســمی  و زیر 30 دالر به فروش 
می رود که غالبا هم از طریق تهاتر صورت می گیرد. حال ســوال 
اساســی اینجاســت زمانیکه ایران به دلیل تحریم های نفتی و 
انزوای اقتصادی سال هاست که از حضور در بازارهای نفت جهان 
محروم و فروش نفت آن به شدت محدود شده چطور امکان دارد 
که بتواند نفت را به میزانی که تعیین شــده با قیمت 60 دالر به 
فروش برساند؟ این سوال وقتی مهمتر می شود که بدانیم اوپک و 
متحدانش در آستانه نشست هفته جاری وزیران این گروه، به دنبال 
شیوع جدید کرونا که بدترین ریزش قیمت نفت در بیش از یکسال 
گذشته را رقم زد، به میزان فزاینده ای تمایل پیدا کرده اند برنامه 
افزایش تولیــد را متوقف کنند! این تصمیم بدین معناســت که 
ریسک بازار نفت افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است با همین 
حجم تولیداتی که از سوی کشــورهای بزرگ عرضه کننده نفت 
وجود دارد، نیاز مصرف کنندگان برطرف شود و این اتفاق موجب 

ماندن نفت ایران روی دستش شود. 
 برجام؛  تيغ زیرگلوی فروش نفت!

حسن مرادی، کارشــناس انرژی در این باره به »آرمان ملی« 
گفت: رقم 60 دالر ناملموس و دست نیافتنی نیست و امیدواریم 
تنشــی که در اثر کاهش تقاضا براثر کرونا هم در چند روز اخیر 
حادث شــده برطرف شــده و نفت به حوزه 60 دالر برگردد، اما 
مشکل اصلی روی 1.2 میلیون بشکه است که امکان عدم تحقق 
آن وجود دارد و به نظرم همه اینها به نتیجه مذاکرات احیای برجام 
برداشته شدن تحریم هاســت. او ادامه داد: اگر مذاکرات احیای 
برجام در روز های آینده با موفقیت توام باشد قطعا می توانیم بیش 

از این اعداد هم نفت بفروشیم و درآمدهای مورد نظر هم محقق 
می شــود. ولی اگر به هر دلیلی مذاکرات با شکست روبه رو شود 
امکان دســتیابی به این عدد با شک و شــبهه همراه خواهد بود. 
بنابراین باید منتظر ماند تا نتیجه مذاکرات مشــخص شود. این 
کارشناس انرژی در پاسخ به این پرسش که در وضعیت حاضر از 
نیاز مبرم سرمایه گذاری 300 میلیون دالری فقط برای نگهداشت 
وضعیت موجود در صنعت نفت صحبت می شود؛ در این شرایط 
چطور امکان دارد که ایران بتواند تولید نفت خود را افزایش دهد 
و حساب کردن روی چنین فروشی چه پیامدی دارد، توضیح داد: 
در فرهنگ نفت واژه ای به نام »برداشت  صیانتی« داریم؛ بدین معنا 
که برداشت از ذخایر باید همراه با صیانت از ذخایر باشد که گاهی 
این صیانت با تزریق گاز اســت و گاهی با آب شور است تا چاه ها 
افزایش بهره دهی داشته باشند. اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد 
به روزبودن و برداشــت صیانتی دچار خدشــه و با مشکل مواجه 
خواهیم شــد. به همین دلیل شــرکت ملی نفت ایران که ارگان 
اجرایی وزارت نفت است باید همواره به این فکر باشد که هموراه 
باید سرمایه گذاری صورت بگیرد تا وضع بهینه حفظ شود. او تاکید 
کرد: در غیراینصورت زیان خواهیم کرد و از قبل کاهش راندمان 

چاه ها دچار آسیب خواهیم شد. 
 نظم برگردد قيمت نفت باالتر می رود

این کارشناس حوزه انرژی درباره پیش بینی ها برای افزایش 
قمیت نفت به 70 تا 80 دالر در آینده تصریح کرد:  نفت 70 تا 80 
دالری دست نیافتنی نیست ولی این رقم با اماواگر همراه است. اگر 
شرایط کرونا بهبود یابد و سازوکارهای اجرایی به مسیر خودش 

بازگردد در این صورت است که می توان به قیمت های باالتر از 60 
دالر هم فکر کرد. مرادی اضافه کرد: این اماواگرها تعیین کننده 
هستند و نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت و باید منتظر ماند 
و دید که در آینده کشورها در مورد سویه های جدید کرونا که نظام 
اقتصادی جهان را به هم زده است چه خواهند کرد. او در پاسخ به 
این سوال که اگر فرض را بر این بگیریم ایران در مذاکرات به نتیجه 
برسد و بتواند نفت بفروشد؛ چقدر زمان خواهد برد تا ایران بتواند 
به بازار نفت برگردد و حتی مشتری های خود را با توجه به تغییر 
رویه استفاده از نفت پاالیشگاه ها با استفاده از نفت سایر کشورها، 
جذب کند؛ اظهارکرد: به نظرم این اتفاق خیلی سریع می تواند رخ 
بدهد و ظرف چند ماه همه چیز به جای خود برمی گردد البته که 
این اتفاق به سادگی و آرامی رخ نخواهد داد با این حال در همین 
مدت می توان به موقعیت ثابتی نه موقعیت هدفی را به دست آوریم 
و بتوانیم امیدوار باشیم که امور به درســتی انجام خواهد شد. با 
توجه به ادامه تحریم ها و مشخص نبودن آینده مذاکرات؛ فروش 
نفت پیش بینی شده در بودجه سال آینده مانند امسال با ابهامات 
زیادی همراه است. این ابهامات در شرایطی که بیشتر هزینه های 
جاری کشور به این بخش گره خورده نگران کننده است هرچند 
که سازمان برنامه و بودجه از این نگرانی ها حرفی نزده است. دلیل 
اینکه دولت ســیزدهم مدعی بســتن بودجه بدون کسری شده 
همین نفت 60 دالری اســت ولی باید این موضوع را هم درنظر 
داشت که اگر به هر دلیلی فروش نفت به میزان 1.2 میلیون بشکه 
در روز به قیمت 60 دالر اتفاق نیفتد ایران سال آینده را هم باید با 

کسری بودجه بگذراند!

آرمان ملی: وزیر راه و شهرســازی از اعــام آمادگی برای 
مشارکت با انبوه سازان برای ساخت مســکن خبر داده و تاکیده 
کرد می توان متناســب با محل زمین با انبوه سازان مشارکت در 
ساخت داشــت و واحدهای ســهم دولت با هدف ارائه به مردم 
کم توان اختصاص خواهد یافت. اظهارت »رســتم قاسمی«  در 
حالی مطرح می شــود که با افزایش تعداد متقاضیان مســکن و 
انتقاداتی که در زمینه سیاست های این وزارتخانه در تامین منابع 
مالی و استفاده از سازندگان چینی مطرح است این بار نمایندگان 
مجلس نیز نسبت به ورود سازندگان چینی واکنش نشان داده و از 
تعیین پیش شرط هایی خبر داده اند که بهره گیری از شرکت های 
خارجی را تنها به ورود تکنولــوژی محدود می کند موضوعی که 
به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی را مجبور کرده تا پس از بارها 
تاکید کارشناسان برای اســتفاده از ظرفیت های تولیدکنندگان 
داخلی سیاست خود را به مشارکت با انبوه سازان تغییر دهد . البته 
»رستم قاسمی«  همچنان بر طبل توخالی تولید مسکن از طریق 
دولت می کوبد و برای تحقق وعده ساخت مسکن ارزان قیمت این 
بار تصمیم دارد تا از جیب دیگر صنایع خرج کند به گونه ای که وزیر 
راه از مذاکره با وزیر صمت خبر داده تا با تثبیت قیمت ســیمان 
و فوالد که بخش اصلی مواد اولیه ســاخت را به خود اختصاص 
می دهند هزینه های تولید را کاهش دهد. موضوعی که نشــان 
می دهد سیاست های غیرکارشناسی و هیجانی »رستم قاسمی« 
 که پیش از این تجربه آن را در زمان تصدی وی بر کرسی وزارت 
نفت شاهد بوده ایم این بار در حوزه مسکن نمایان شده و اصرار او 
برای اجرای این سیاست ها ســایر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار 
خواهد داد این در حالیست که عاوه بر کارشناسان وزیر صمت 
و حتی رئیس جمهور نیز بارها از عــزم دولت برای قیمت گذاری 
دســتوری خبر داده اند. رستم قاســمی، وزیر راه وشهرسازی در 
جلسه با انجمن انبوه سازان مســکن با بیان اینکه اکنون موضوع 
نهضت ملی مسکن در کشور مطرح است، گفت:  اقدامات زیادی در 
راستای نهضت ملی مسکن انجام شده و اقدامات زیادی نیز برای 
انجام باقی مانده است؛ بنابراین این جلسه برای استفاده از نظرات و 
تجربیات انبوه سازان تشکیل شده تا نتیجه آن ساخت مسکن برای 
مردم باشد. قاسمی  با اشاره به وجود دو مولفه برای ساخت مسکن، 
توضیح داد:  یکی اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که در 
بخش مسکن اقدامات ویژه ای انجام دهد و دوم اینکه قانون جهش 
تولید مسکن که مجلس در اواسط مهر ماه به دولت اباغ کرد، که 

مزیت های خوبی دارد. 

 تامين زمين برای انبوه سازان  
وزیر راه و شهرســازی همچنین بــا اظهار اینکه تســهیات 
پیش بینی شده برای سهم مسکن در کشــور حدود 20 درصد از 
سهم تسهیات کل کشور است، اضافه کرد:  این مساله به بانک ها 
اباغ شده و یک قانون پایدار است. قاســمی  با یادآوری اینکه در 
جلسه شورایعالی پول و اعتبار نیز جلسات متعددی با بانک مرکزی 
برگزار شده است، گفت:  ســهم پرداخت تسهیات مسکن در هر 
شــهر تقریبا تعیین و به همه بانک ها اباغ و همچنین ســهم هر 
بانکی نیز تعیین شده است. قاسمی  همچنین تامین زمین را یکی 
از مولفه های مهم ســاخت ۴ میلیون مســکن در چهار سال بیان 
و تاکیدکرد:  در وزارت راه وشهرســازی بانک زمین را پایه گذاری 
کرده ایم و حداکثر تا دو ماه آینده در کل کشــور وضعیت زمین ها 
مشخص خواهد شد.بنابراین انبوه سازان نگران مساله تامین زمین 
نباشند زیرا زمین را تامین می کنیم. وزیر راه وشهرسازی تاکیدکرد: 
باتوجه به تسهیات پیش بینی شده  اگر بتوانیم از روش های نوین 
برای ساختمان سازی استفاده کنیم، نه تنها کار ساخت را می توان با 
کیفیت و سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد بلکه افراد می توانند 
با آورده کمتری صاحب خانه شوند. وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد:  
معتقدم بخش خصوصی می تواند در ایران مسکن سازی کند؛ آنچه با 
برخی بخش های دیگر تفاهم نامه امضا کرده ایم که برای ما اجرا کند 
به معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع 
مدیریت ساخت است.تاکنون رایزنی و توافقی با کسی انجام نشده 
است اما بخش خصوصی می تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور 
کند. وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایه گذاری های خارجی به 
کشــور اســتقبال می کنیم، افزود:  به دنبال جذب سرمایه گذاران 
خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در 
بودجه 1۴00 هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده ایم که باید حمایت 
کنیم از کسانی که سرمایه وارد کشور می کنند. وزیر راه وشهرسازی 
همچنین از اعام آمادگی برای مشــارکت با  انبوه سازان خبر داد 
و درباره بحث پروانــه کار نیز اظهارکرد: براســاس قانون جهش 
تولید مسکن، استانداران رئیس شــورای مسکن استان هستند و 
موظفند که مساله پروانه کار را برطرف کنند. وی با اشاره به امضای 
توافقانه ای با وزیر کشور، گفت: شهرداران باید ظرف یکماه پروانه 
را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه وشهرسازی است که 
هزینه آن را نیز تعریف کرده ایم؛ هم اکنون این مساله به استانداران 
اباغ شده است. وزیر راه وشهرسازی همچنین به امضای توافق نامه 
با وزارت صمت اشاره کرد و بیان داشــت:  به دنبال این هستیم که 

قیمت سیمان و فوالد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین تکلیف 
این مساله هستیم.

 خطوط قرمز برای شرکت های خارجی 
وزیر راه و شهرســازی در حالی از تمایل خود برای مشــارکت 
با انبوه ســازان خبر داده و تاکیــد کرده هنوز هیــچ توافقی برای 
ورود شرکت های چینی صورت نگرفته اســت که به نظر می رسد 
عقب نشینی »رستم« قاســمی  برای اجرای سیاســت استفاده از 
سازندگان چینی آن هم  با روش تهاتر نفت از خط و نشان مجلس 
نسبت به این رویکرد نشات گرفته است موضوعی مجتبی یوسفی 
در رابطه بــا آن می گوید: با ایجاد بازار برای شــرکت های خارجی 
مخالف هستم و اینکه برای شــرکت های خارجی بازار ایجاد کنیم 
در حالی که شــرکت های داخلی هم در تولید محصوالت و مصالح 
ساختمانی و هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی بسیار توانمند 
هستند. وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که انبوه سازان داخلی در 
شرایط سخت و بدون حمایت دولت در سال های گذشته نیاز بازار را 
تامین کردند. در دولت های گذشته شاهد آن بودیم در شرایط بروز 
بیماری هلندی در اقتصاد و تا گشایشی رخ می داد بخش هایی از بازار 
جوالنگاه شرکت های خارجی می شدند اما در حال حاضر اگر بناست 
با حمایت مجلس و اختصاص اعتبارات برای اجرای پیشنهاد مجلس 
مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن )طرح جهش تولید مسکن( 
برای اولین بار اعتباراتی از جمله اختصاص 20 درصد تســهیات 
بانک ها تا ســقف 360 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، باید این 
اعتبارات برای افزایش اشتغال و استفاده از توان داخل باشد. عضو 
کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بهترین فرصت ایجاد شده که با 
فعال سازی صنعت ساختمان اشتغال را باال ببریم اما نکته بسیار مهم 
حذف انحصار و انحصارشکنی است. نباید هزینه سوء مدیریت، عدم 
توجه به R&D و نبود تکنولوژی های جدید را مردم  بدهند، همانطور 
که امروز در خودروســازی به دلیل انحصار مردم این هزینه ها را از 
جیب و جان خود می دهند. یوسفی با اشاره به مذاکره با شرکت های 
خارجی برای ورود به بخش مسکن گفت: امروز فرصتی فراهم شده 
که در بحث ساخت وساز مسکن امکان انتقال تکنولوژی وجود داشته 
باشد اما خط قرمز مجلس برای ورود  شرکت های خارجی این است 
که تمام مصالح از داخل  کشور تامین شود و همچنین در ساخت این 
پروژه از تکنسین، کارگر و مهندس داخلی استفاده شود.یادمان نرود 
که همین شرکت های داخلی در ســال های گذشته بدون حمایت 
دولت صادرات  خدمات فنی و مهندســی داشتند و نباید توان این 
شرکت ها را نادیده گرفت. این عضو کمیسیون عمران افزود: از دیگر 
خطوط قرمز ما برای مذاکره با شرکت های خارجی بحث تامین منابع 
مالی با شرکت های کنسرسیومی  از روش تهاتر یا از سایر روش هاست 
که البته اگر شــرکت های داخلی توان تامین مالی را داشته باشند 
بازهم اولویت با داخلی هاست. همچنین از دیگر خطوط قرمز مجلس 
این است که شرط ورود شرکت های خارجی انتقال تکنولوژی است و 

نه انتقال کار به خارجی ها.

رویکرد جدید وزارت راه؛ مشارکت با انبوه سازان و تثبيت قيمت فوالد و سيمان:
انبوه سازان چیني از ریل خارج شدند

  عقب نشينی »رستم« از پروژه چينی سازان با خط و نشان مجلس

در پی اعالم قطعی گاز صنایع 
رشد قیمت سیمان در راه است

آرمان ملی: افزایش مصــرف گاز در بخش خانگی به همراه 
افت فشار میادین گازی که در نتیجه عدم سرمایه گذاری صورت 
گرفته تامین گاز زمســتانی را به مهمترین چالش وزارت نفت 
مبدل کرده است، به گونه ای که نه تنها تعرفه گاز با افزایش مواجه 
شده و نرخ گاز مصرفی مشــترکان پرمصرف تا ۴ برابر افزایش 
یافته است، بلکه وزارت نفت با قطع گاز برخی از صنایع همچون 
پتروشیمی ها، فوالدی ها و صنایع سیمانی قصد دارد تا از بحران 
گازی خود عبور کند. البته تجربه قطعی انرژی مورد نیاز صنایع 
که با قطع برق ســیمانی در تابســتان رقم خورد تجربه نسبتا 
ناموفقی را به همراه داشت تا جایی که این قطعی به کاهش تولید 
و رشد چند برابری قیمت سیمان نیز منجر شد حال با قطعی گاز 
سیمانی ها اگرچه شرکت ملی پخش از سوخت جایگزین برای 
این صنایع خبر داده و تاکید کرده تا دوهفته سوخت جایگزین با 
همان قیمت گاز به شرکت های سیمانی تحویل خواهد شد، اما با 
توجه به نگرانی هایی که در زمینه مصرف مازوت و آلودگی های 
ناشی از آن وجود دارد و همچنین ادعای سیمانی ها که تولید با 
مازوت را گران تر عنوان می کنند، احتماال کاهش تولید در صنایع 
سیمانی را شاهد خواهیم بود که این موضوع  با توجه به خروج 
ســیمانی ها از دایره قیمت گذاری تکرار تجربه رشد قیمتی را 
تقویت می کند. در این رابطه »فاطمه کاهی« سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی می گویــد: در صورت قطع گاز، 
کارخانه های سیمان می توانند درخواست دریافت سوخت مایع 
مورد نیاز خود را در سامانه سدف ثبت کنند. وی با اشاره به اینکه 
به تازگی محدودیت برای صنایع ایجاد شــده است، اظهارکرد: 
به صنایع ســیمان اخطار قطع گاز داده شده است و برای اینکه 
آنها بتوانند ســوخت مایع دریافت کنند باید حتما درخواست 
خود را در سامانه سدف ثبت کنند و به صورت اعتباری شرکت 
ملی پخش نفت کوره را با قیمت گاز طبیعی در اختیار آنها قرار 
می دهد. وی با بیان اینکه به میزان ظرفیت مخازن سوخت مایع، 
سوخت در اختیار آنها قرار می گیرد، اظهارکرد: صنایع مخازنی 
را برای ذخیره سازی ســوخت جایگزین در اختیار دارند که به 
همان میزان ســوخت مایع در اختیار آنها قــرار می گیرد. البته 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حالی از عدم 
نگرانی برای تامین سوخت جایگزین برای صنایع سیمانی خبر 
داده که پیش از این  کرامت ویسی مدیرعامل این شرکت گفته 
بود: تسهیاتی ایجاد شده است تا صنایع بتوانند حتی در صورت 
تامین نشدن نقدینگی، سوخت را به صورت اعتباری خرید کنند. 
همچنین صنایع دیگری که امکان اســتفاده از سوخت دوم را 
دارند، امکان تامین آن در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با همان قیمت  یارانه ای وجود دارد. از سوی دیگر و در حالی که 
مسئوالن شــرکت ملی پخش نگرانی را متوجه تامین سوخت 
مازوت و منابع مالی آن نمی دانند اما ســیمانی ها معتقدند تنها 
برای 15 روز سوخت مازوت در اختیار آنها قرار گرفته و به دلیل 
گران تربودن تولید با مازوت احتمال افزایش قیمت سیمان دور 
از انتظار نخواهــد بود. عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان ســیمان در این رابطه ادامه داد: استفاده از مازوت 
تفاوت قیمت تولید و عرضه ما را زیاد می کند. به همین دلیل با 
ادامه قطع گاز، قیمت سیمان گران می شود. دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان سیمان، توضیح می دهد: پیش بینی شده که احتماال 
از اواخر آبان نتوانند به برخی از واحدهــای تولید گاز دهند به 
همین دلیل هم اندازه 15 روز مازوت بین واحدهای تولید سیمان 
توزیع کرده اند. شــیخان با تایید این مساله گفت: خوشبختانه 
سیمانی ها به تازگی از سیســتم قیمت گذاری دستوری خارج 
شده اند و قیمت در بورس مشخص می شود. بنابراین  با جایگزین 
شدن مازوت به جای گاز هم به زودی تغییر قیمت اعمال می شود.

نیم نگاه 

بــازار
خودروارزسکه و طال

186.000.000کویيک 341.000.000Rدنا28.313دالر آمریکا12.400.000سکه امامی
335.000.000شاهين278.000.000پژو پارس32.062یورو12.690.000سکه بهار آزادی

288.000.000وانت زامياد )آپشنال(259.000.000پژو 206 تيپ 39.0822پوند انگليس6.550.000نيم سکه
177.000.000ساینا256.000.000رانا پالس7712درهم امارات3.730.000ربع سکه

247.000.000سمند 168.000.000LXسایپا 2370111لير ترکيه2.300.000سکه گرمی
289.000.000پژو 167.000.000SLX 405تيبا23.080دالر کانادا1.256.516هر گرم طالی 18 عيار

قيمت در بازار آزاد )به تومان(

آرمان ملی: وزیر اقتصاد در ســفر به اســتان گلســتان بر لزوم 
خودداری از مرکزگرایی در اقتصاد تاکید کرده تا اســتان ها بتوانند 
با استفاده از ظرفیت های منطقه ای نســبت به درآمدزایی و کاهش 
مشــکات خود اقدام کنند. درواقع خاندوزی در حالی بر سیاســت 
اجتناب از تمرکزگرایی تاکید دارد که تجربه نشان داده فعالیت های 
اقتصادی در اســتان ها همواره تحت الشعاع بخشــنامه ها و قوانینی 
قرار گرفته که مســئوالن منطقــه ای و نماینــدگان مجلس برای 
دستاوردسازی تحمیل می کنند موضوعی که تجربه آن را در مناطق 
آزاد و و تبدیل شــدن این مناطق به دروازه واردات کاالهای لوکس 
و غیرضروری شاهد بوده ایم. احســان خاندوزی، اظهارکرد: با فرض 
شــرایط موجود بدون درنظرگرفتن فضای پرظرفیت کشــورهای 
همسایه که به تازگی روی کشــور باز شده است، قفل ذهنی که مانع 
پیشرفت شده اســت را باید کنار زد. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در 
موضوع منطقه آزاد هم مشکات و پیشنهاداتی مطرح بود مثل مسیر 
اینچه برون به شاهرود که در دســتور کار قرار می گیرد. وی با بیان 
اینکه درباره نرخ سود هم بانک مرکزی با شورای ثبات مسئول تعیین 
آن است، ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور هم تاکید کرده اند بار 
مالیاتی موثر تولیدکنندگان طی چهار سال آینده کاهش خواهد یافت 
و درست نیســت که افرادی که تولید می کنند بیشترین بار مالیات 
را بر دوش بکشند. خاندوزی مشکات شــرکت های پیمانکاری را 
داستانی پرغصه ای دانست و گفت: این مشکل از اینجا نشات می گیرد 
که کشــور متکی به نفت بدون آینده شناسی، وقتی در شرایط وفور 
فروش نفت قرار می گیرد تعداد زیادی کلنگ زنی را شروع می کند و 
بدون توجه فنی و اقتصادی پروژه هایی را شــروع می کند که اکنون 
به چالش می خورند. وی اضافه کرد: از ســال 91 سهم فعالیت های 
عمرانی کمتر و کمتر شد زیرا دولت فقط تامین هزینه های خودش 
را در نظر می گیرد تا شرایطی مثل شــروع دولت سیزدهم که حتی 
برای هزینه های داخلی هم چالش های اعتباری داریم و دولت ناچار 
است بر طرح های خاص تمرکز کند. وزیر اقتصاد و دارایی اظهارکرد: 
اگر نتوانیم از مسیرهای دیگر مثل ورود شــرکای خارجی، تعریف 
فاینانس های جدید و صندوق های سرمایه گذاری، اعتبارات را پشت 
پروژه های عمرانی بیاوریم شــاهد فاجعه در بخش عمرانی خواهیم 
بود. وی بیان کرد: شورای برنامه ریزی استان اگر خودش را مسئول 
توســعه و برنامه ریزی اســتان ها در نظر بگیرد، باید از ظرفیت های 
مدیریتی برای ارتقای جایگاه و شــان خود و اســتان در نظر بگیرد. 
خاندوزی تصریح کرد: اگر دیپلماسی اقتصادی قوی را به جای تمرکز 
بر فعالیت های مرکزگرا و تهران لحاظ کنیم و خودمان در استان اقدام 
کنیم مشکات کمتر می شود. وی ادامه داد: مناطق آزاد باید بتوانند 
با طرف خارجی خود در مرز دیپلماسی فعال داشته باشند و استان 
باید فشار بیاورد و دستور کار تعیین کند تا سفرا و وزرا برنامه ها را اجرا 
کنند. این اتفاقات باید در داخل اســتان ها رخ دهند و مقامات روی 

منافع خود بیایستند و نگذارند بیرون استان منافع را خارج کنند.

نسخه »خاندوزی« برای اقتصاد استان ها 
نکته

بنگاه ها
پدیده ای دیگر در خودروسازی

آرمان ملی: چند سال پیش بود که شرکت »پدیده 
شاندیز« با تبلیغات گسترده نسبت به جذب سرمایه های 
مردم و پرداخت سودهای نامتعارف اقدام کرد؛ اما نتیجه 
این سرمایه گذاری ها ترکیدن حباب قیمت های غیرواقعی 
بود که شرکت را دچار اضمحال و پای مقامات قضائی را 
به موضوع بازکرد در نهایت هم پس از جلسات گسترده 
مجمع متشکل از 6 بانک وارد میدان شدند و با تسهیاتی 
که بخش عمده آن از ســوی بانک صادرات تامین شده 
بود مشکل پدیده و البته سهامداران حل شد. حال و در 
شرایطی که تجربه نسبتا خوبی از فعالیت های این شرکت 
وجود ندارد مدیرعامل گروه شرکت های پدیده از دریافت 
صدور مجوز تاسیس شرکت خودروسازی خبر داده که 
قرار است نسبت به تولید خودروهای تجاری اقدام کند. 
موضوعی که فارغ از تمامی اتفاقات و حواشــی رخ داده 
این شــائبه را تقویت می کند که مدیران این هلدینگ 
سعی دارند با استفاده از محصوالت چینی و قرارگرفتن 
در فهرســت تولیدکنندگانی که عما فقط به مونتاژکار 
محســوب می شــوند از فضای انحصاری حاکم بر بازار 
خودرو که همچنان در باتکلیفی به سر می برد حداکثر 
اســتفاده را برده و همچون ســایر شــرکت های مشابه 
خودورهای بی کیفیت  چینــی را تا 3 برابر قیمت واقعی 
به مصرف کننده عرضه کنند. در این رابطه سعید ورودی 
مدیرعامل گروه شرکت های پدیده می گوید: در اجرای 
سیاست های هیات مدیره شرکت مبنی بر تنوع بخشی 
به فعالیت های گروه و پوشــش ریســک اثرات بیماری 
کرونا بر صنعت گردشگری با مساعدت ها و حمایت های 
دستگاه های استانی و کشــوری در اواخر سال گذشته، 
موافقت اولیه برای صدور مجوز تولید خودرو برای گروه 
پدیده انجام که متعاقب آن تیم تخصصی تعیین و پیگیری 
و اقدامات الزم به منظور اخذ جواز تاسیس انجام شد که 
خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده و با حمایت های 
وزیر محترم قبلی و فعلی صنعت  جواز تاسیس شرکت 
خودروســازی پدیده خراسان صادر شــد. وی شرکت 
خودروسازی پدیده خراســان را تحت مالکیت شرکت 
توســعه بین المللی صنعت گردشــگری پدیده شاندیز 
دانســت و افزود: اعضای هیات مدیره این شرکت از افراد 
صاحب نام و تجربه در صنعت خودروی کشور هستند که 
در بررسی های اقتصادی خود تولید خودروی کار شامل 
انواع »وانت سبک« و »ون« 10 نفره را در حال حاضر به 
صرفه و صاح شرکت دانسته اند و در همین رابطه اقدامات 
الزم به منظور انتخاب شــریک خارجی و انتخاب محل 
مناسب برای اجرای پروژه انجام شد. وی گفت: مدارک و 
مستندات الزم برای ارائه به مراجع قانونی تهیه و پس از 
مساعدت ها و پیگیری های صورت گرفته، جواز تاسیس 
خودروی کار با ظرفیت ســاالنه 70 هزار دستگاه وانت 
سبک تا 5.3 تن و 10 هزار دستگاه خودرو سواری ون با 
ظرفیت 10 نفر صادر شده و پیش بینی می شود  کمتر از 
یکسال آینده، نخستین محصوالت تولیدی این شرکت 

به بازار عرضه شود.

 ریزش 27 هزار واحدی
 اول هفته بازار 

آرمان ملی: شــاخص کل بازار بورس روزشنبه، 
6 آذرماه با 27 هزار و ۴۴1 واحــد کاهش، در جایگاه 
یک  میلیون و 366 هزار واحدی قرار گرفت. در معامات 
شنبه بیش از چهار میلیارد و 90۴ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 38 هزار و 839 میلیارد 
ریال دادوستد شــد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با 6 هــزار و 585 واحد کاهش به 376 هــزار و 88۴ 
واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار و 1۴6 
واحد افت به 237 هزار و 321 واحد رســید. شاخص 
بازاراول، 21  هزار و 135 واحد و شاخص بازاردوم، 52 
هزار و 35 واحد کاهش داشــتند. عاوه بر این در بین 
همه نمادها، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 199 
واحد، سایر اشــخاص بورس انرژی )انرژی 3( با 190 
واحد، بورس کاالی ایران )کاال( بــا 111 واحد، نفت 
پارس )شنفت( با 50 واحد، گروه صنعتی ملی )وملی( 
با ۴1 واحد، صنایع ســیمان دشتســتان )سدشت( با 
38 واحد، پارس الکتریک )لپارس( با 38 واحد و گروه 
صنعتی بوتان )لبوتان( تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشــتند. در مقابل فوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( با 
سه  هزار و 592 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 2 هزار و 82 واحد، شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با یک هــزار و 8۴7 واحد، 
پتروشــیمی پارس )پارس( با یک هزار و ۴20 واحد، 
شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 
207 واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامیــن )تاپیکو( 
با یک هــزار و 1۴2 واحد و پاالیش نفــت بندرعباس 
)شبندر( با 97۴ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس 
همراه شــدند. برپایه این گزارش، دیــروز نماد فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، بورس اوراق بهادار تهران )بورس(، 
گروه دارویی برکت )برکت(، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر(، ســایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی 3( و پاالیــش نفت بندرعباس )شــبندر( در 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه شیمیایی هم 
در معامات صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 29۴  میلیون و 957 هزار برگه سهم به 
ارزش ســه هزار و 200 میلیارد ریال دادوســتد شد. 
دیروز شــاخص فرابورس بیش از 3۴1 واحد کاهش 
داشــت و بر روی کانال 19 هــزار و 625 واحد ثابت 
ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 768 میلیون 
برگه ســهم به ارزش 268 هــزار و 866 میلیارد ریال 
دادوستد شد. دیروز نماد فرابورس ایران )فرابورس(، 
توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توسن(، فرآوری زغال 
سنگ پرورده طبس )کپرور(، آتیه داده پرداز )اپرداز(، 
افرانت )افرا(، تدبیرگران فارس و خوزستان )سدبیر(، 
داروسازی سبحان انکولوژی )دســانکو( و دارویی ره 
آورد نوین )درهآور( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنین بیمه پاسارگاد )بپاس(، پلیمر 
آریا ساســول )آریا(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، 
پتروشــیمی تندگویان )شگویا(، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، فــوالد هرمزگان جنــوب )هرمز(، 
پاالیش نفت الوان )شاوان(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )سمگا( و سنگ آهن گهرزمین )کگهر(  تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

بازارسرمایه

»آرمان ملی« تکيه بودجه بر نفت را گزارش می کند:

بودجه با نفت٦0 دالری؛ با تحريم می فروشید؟
                     در آمد 730 هزار ميلياردی نفتی در گرو مذاکرات                                               لوله کشی نفت به دفتر بودجه



سینمــا
ایرج محمدی: 

گره به کار سینما افتاده است
تهیه کننده فیلم سینمایی »نیلگون« بیان کرد: 
با توجه به شرایط اکران این فیلم امسال به نمایش 
درنمی آید. ایرج محمدی تهیه کننده فیلم سینمایی 
»نیلگون« به کارگردانی حسین سهیلی زاده درباره 
سرانجام اکران این فیلم سینمایی توضیح داد: 
در حال حاضر تعداد فیلم هایی که در صف اکران 
مانده اند، زیاد است. ما هم در تاش هستیم و 
به دنبال فصل مناسبی می گردیم که بتوانیم فیلم را 
اکران کنیم. فیلم های کمدی شاید در هر شرایطی با 
اقبال مواجه شوند و فروش خوبی هم داشته باشند 
اما فیلم های اجتماعی و ملودرام، اندکی در گیشه 
با مشکل مواجه هستند و هنوز استقبال چندانی 
از آ نها نمی شود. وی ادامه داد: امیدواریم حاال که 
شرایط فراگیری کرونا در کشور بهبودیافته است 
و تمام استان ها در آستانه وضعیت آبی قرار دارند، 
سینماها بتوانند با ظرفیت صددرصدی میزبان 
عاقه مندان باشند. مسئوالن شورای نمایش 
باید در این شرایط برنامه ریزی مناسبی داشته 
باشند تا فیلم ها بتوانند به خوبی اکران شوند. ما 
هم منتظر چنین شرایطی هستیم. این تهیه کننده 
در ادامه درباره احتمال اکران آناین »نیلگون« 
هم تصریح کرد: اکران آناین جواب هزینه های 
فیلم را نمی دهد. صحبت هایی هم در این زمین 
داشته ایم اما واقعیت این است که وضعیت اکران 
آناین پاسخگوی هزینه های تولید یک فیلم 
نیست. یک فیلم سینمایی واقعا برای نمایش بر 
پرده سینما ساخته می شود، امید ما هم این است 
که »نیلگون« را در شرایط مناسب روی پرده اکران 
کنیم. محمدی در ادامه تاکیدکرد: بعید است تا 
پایان امسال فرصت اکران فیلم را داشته باشیم. 
با توجه به تعداد فیلم هایی که برای اکران امسال 
نوبت گرفته اند، به عاوه فیلم های جشنواره فجر و 
بعداز آن هم اکران نوروز دیگر فرصتی برای اکران 
»نیلگون« نیست و سینماداران در این بازه ترجیح 
می دهند بیشتر فیلم های کمدی را اکران کنند. 
اگر هم بخواهیم در این شرایط فیلم را روانه پرده 
کنیم، در عمل فیلم می سوزد و به همین دلیل 
ترجیح می دهیم منتظر سال آینده و شرایط بهتر 
بمانیم. این تهیه کننده با اشاره به تعداد فیلم هایی 
که پس از جشنواره چهلم فیلم فجر به صف اکران 
افزوده می شوند هم گفت: این شرایط گره ای است 
که عقای جمع باید برای بازکردن آن فکری کنند. 
باید شرایط به گونه ای باشد که حق هر فیلمی 
به صورت مناسب ادا شود. وی در پایان درباره دیگر 
فعالیت های خود در مقام تهیه کننده افزود: یکی دو 
طرح در دست مطالعه داریم که اگر شرایط برای 
تولید هر کدام آماده شود کار تولید را آغاز می کنیم. 
یکی از این پروژه ها در بستر دفاع مقدس است که 

در مراحل اولیه قرار دارد. 

سریال امنیتی »ضــد« بــه کارگردانی 
ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی علیرضا جالی 
مدتی است که کلید خورده اســت. سریال 
»ضد« را ابراهیم شیبانی کارگردانی می کند 
و بازیگران مختلفی از جمله حسام منظور، 
بهاره کیان افشار، سعید چنگیزیان، مرتضی 
اسماعیل کاشی و… در آن بازی می کنند. 
تهیه کنندگی این مجموعه به علیرضا جالی 
که پیش تر به همراه زنده یاد حمید آخوندی 
تهیه سریال »دولت مخــفی« و فیلم های 
»ماهورا« و »روز سوم« را عهده دار بوده، سپرده 
شده است. ابراهیم شیبانی پیش این سریال 

تلویزیونی »نجوا« را کارگردانی کرده بود.

 »حسام منظور« 
در سریال »ضد«

آهنگسازی که برنده 8 جایزه تونی بود و 
به عنوان تاثیرگذارترین آهنگساز در عرصه 
تئاتر موزیکال شناخته می شد در 91 سالگی 
درگذشت. استیون سوندهایم مشهورترین 
چهره تئاتر موزیکال آمریکا در نیمه دوم 
قرن بیستــم و آهنگسازی کــه بیشترین 
جایزه تونی را دریافت کرده بود، از دنیا رفت. 
نمایش های وی از کمدی »اتفاق خنده داری 
که در راه تاالر نشست رخ داد« تا نمایش 
»کمپانی« و »سویینی تاد« اپرایی و نمایش 
تجربی »اورتورهای اقیانوس آرام«، همه و 
همه موجب تحول در صحنه هــای نمایش 
برادوی شدند و به پیشرفت آن کمک کردند. 
سوندهایم که از دستیاران اسکار هامراشتاین 
دوم بود. وی برنده یک جایزه اسکار، 8 جایزه 
تونی )بیشتر از هر آهنگساز دیگری(، چندین 

جایزه گرمی و یک جایزه پولیتزر بود.

درگذشت »استیون 
سوندهایم« آهنگساز تئاتر 

رو بــه رو
غالمرضا نيکخواه: 

مشکلی با »مهران مدیری« ندارم
غامرضا نیکخواه، هنرمندی که اغلب او را در قاب 
سریال های طنز دیده ایم، در زمینه پرداخت حرفه ای به مقوله 
کمدی در تلویزیون معتقد است: وقتش رسیده تلویزیون کمی 
انعطاف نشان بدهد و خودش را تغییر بدهد، نه اینکه روز از نو 
روزی از نو باشد. این بازیگر که مدتی است در شبکه نمایش 
خانگی فعالیت دارد، درباره پیشنهادهایش به تلویزیون در 
مقوله تولید کمدی، اظهارکرد: در حال حاضر بیشتر کارها 
در شبکه نمایش خانگی یا همان پلتفرم ها تولید می شود و 
با تلویزیون وارد یک رقابت شده است؛ البته ناگفته نماند 
که صداوسیما هم تا جایی که من اطاع دارم مدتی است 
مشغول ساخت چندین سریال طنز شده است. من اخیرا 
توفیق همکاری با تلویزیون را نداشتم و مدتی است در شبکه 
نمایش خانگی مشغول هستم ولی می دانم هم آن طرف 
کار طنز می سازند و هم شبکه نمایش خانگی طنز می سازد. 
به نظرم اتفاق خوبی است و ان شاءا... کم  کم تلویزیون بتواند 
دوباره مردم را با کارهای خوبش جذب کند. بازیگرسریال های 
»زیر آسمان شهر«، »درحاشیه«، »مردهزارچهره«، »بزنگاه«، 
»قرعه« و »راه در رو« در بخشی دیگر از صحبت هایش درباره 
همکاری  با منوچهر هادی، کارگردان سریال »نیسان آبی« که 
اکنون برای شبکه نمایش خانگی در حال تولید است، توضیح 
داد: »نیسان آبی« سومین همکاری بنده با آقای هادی است 
و از همکاری با ایشان راضی ام. نقشی که در این مجموعه 
دارم )سرهنگ سازگار(، کاراکتر بسیار قشنگی است و خودم 
دوستش دارم. حاال در قسمت های بعدی قشنگ تر هم خواهد 
شد. درواقع سرهنگ سازگار آدم نقدپذیری است و کسانی هم 
که نظری دارند راحت با او در میان می گذارند و او هم دوست 
دارد و با کمال میل از نقدها و پیشنهادات استقبال می کند و به 
مردم کمک می کند. به هرحال »نیسان آبی« با همه کاستی ها، 
کار خوبی است و مردم هم از آن استقبال کرده اند، حتی 
شنیده ام در خارج از کشور هم بسیار دیده شده و نظر مثبتی 
داشتند. مسلما به مرور زمان کار بهتر هم خواهد شد، چون 
اتفاقاتی که باید بیفتد هنوز شروع نشده و قصه قطعا جذاب تر 
خواهد شد. بازیگران خوبی به مرور به کار اضافه خواهند شد که 
کار را جذاب تر می کند. »چرا مانند گذشته با مهران مدیری کار 
نمی کنید؟«؛ این هنرمند در پاسخ به این پرسش، تصریح کرد: 
مشکلی با آقای مدیری نداریم، هر موقع که کارگردان احساس 
نیاز کند و الزم بداند کارش نیاز به شخص خاصی دارد، حتما 
تماس می گیرد و دعوت به کار می کند تا به االن پیشنهادی از 
سوی ایشان نداشتم اما مشکلی هم باهم نداریم. حتما الزم نبوده 
همکاری داشته باشیم. فعا با شبکه نمایش خانگی همکاری 
می کنم. در حال حاضر هم مشغول بازی در یک سریال طنز 
برای این شبکه هستم ولی از آنجا که در قراردادمان قید شده، 
اجازه توضیح بیشتر ندارم تا زمانی که خود گروه خبر بدهند. 
فقط می توانم بگویم در این مجموعه در کنار رضا عطاران کار 

می کنیم، ان شاءا... کمی بگذرد حتما خبرهایش را می دهند.

5فرهنگ وهنر   سال  پنجم
شمار ه     1168
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a r m a n m e l i . i r

تهیه کننده فیلم سینمایــی »رستاخــیز« خبر 
داد که سرانجام این فیلم از 16 اسفندماه همــزمان 
با تولد حضرت ابوالفضل)ع( در پلتفرمی که برای 
عرضه جهانی آن طراحی شده است، اکران آنایــن 
می شود. تقی علیقلی زاده یادآور شد: بعد از رای اولیـه 
دیوان عدالت اداری به نفع سازندگان فیلم سینمائی 
»رستاخیز«  به کارگردانی احمدرضا درویش، از 
طرف بعضی پیشکسوتان حرفه ای و مدیران سازمان 
سینمایی )که آن موقــع مــدیریت اش تغییــر کرده 
بود( به مصالحه دعوت شدیم. این دعوت با پذیرش 
سهامداران مواجه شد و سرانجام مصالحه ای صورت 
گرفت مبنی بر اینکه فعا درباره  اکران داخلی طرح 
دعوا نشود و در مورد پخش خارجی پروانه نمایش 
صادر شود. همچنین دولت بخشی از سهام فیلم 
را خریداری کند تا فشار مالی بر روی سهامداران 
خصوصی کم شود. البته تمامی  سهامداران بخش 
خصوصی در این قرارداد متحمل ضرر و زیان شدند. 
از آن به بعد پیگیری حقوقی محاکم داخلی، متوقف 
و بر روی عرضه فیلم تمرکز شد. پس از این مصالحه و 
واگذاری بخشی از سهام فیلم به بنیاد سینمائی فارابی 
و صدور پروانه نمایش خارجی، به عنوان تهیه کننده 
و سهامدار، رسما پیشنهاد کردم که بنیاد سینمایی 
فارابی، مسئولیت توزیع جهانی فیلم را بپذیرد. در 
پاسخ به این پیشنهاد، بنیاد سینمایی فارابی، طی 
یک نامه رسمی، از قبول این مسئولیت امتناع کرد. 
در ادامه و به اصرار مدیران وقت سینمایی و سایر 
سهامداران، تصمیم گیری درباره  توزیع کننده داخلی 
و خارجی در تمامی  اشکال حقوقی به تهیه کننده 
واگذار و مقرر شد سایر سهامداران به عنوان مشاور 

و پشتیبان حضور داشته باشند. او ادامه داد: 3 سال 
قبل و در توافقی که به عنوان مصالحه انجام شد، پروانه  

بهره برداری خارجی فیلم صادر شد.
 اکران در »حالل چنل«

او ادامه داد: شایسته است که صبر کنیم تا مساله 
اکران داخلی آن هم حل شود و هموطنان ما در داخل 
هم بتوانند فیلم را ببینند. همواره موضع ما این بود 
که تا تکلیف اکران داخلی روشن نشود، فیلم را عرضه 
جهانی نمی کنیم. البته  از همان مقطع ما مطالعه  برای 
عرضه بین الملل فیلم را آغاز کرده بودیم و متوجه 
شدیم پلتفرم های جهانی که سابقه و حضور حرفه ای 
موثری دارند، مایل به پذیرش پخش این فیلم با 
شرایط مناسب نیستند. در مذاکراتی که با برخی از 
این پلتفرم های مطرح جهانی انجام شد، پیشنهادهای 
جذابی در مقایسه با سرمایه گذاری فیلم به همراه 
نداشت. تهیه کننده »رستاخیز« گفت:  به هرحال با 
صدور پروانه VOD داخلی بستر نسبتا مناسبی برای 
عرضه فیلم به وجود آمد. بنیاد فارابی اصرار داشت که 
با یک پلتفرم خاص داخلی، قرارداد منعقد شود که هم 
فیلم را در داخل توزیع نماید و هم در یوتیوپ عرضه 
کند. در مذاکره با مدیران این پلتفرم مشخص شد که 
پیش بینی موفقیت برای فیلم ندارند، و در عین حال 
هیچ تعهدی هم نسبت به امنیت  فیلم نمی پذیرند. 
به ناچار سهامداران بخش خصوصی تامین مالی و 
پشتیبانی و هدایت امور این پلتفرم را عهده دار شدند. 
وی ادامه داد: این درگاه که در ابتدا »یوتیوپ حال« 
نام داشت به صورت اورجینال برنامه نویسی شده و بنا 
به اطمینان امنیتی، از نسخه ها و برنامه های آماده 
یا نیمه آماده موجود در آن استفاده نشده است. در 

ادامه نام آن به »حال چنل«، به آدرس اینترنتی
www.halalchanel.com  تغییر یافت. از طرفی 
همزمان با صدور اسناد و مجوزهای قانونی از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی  برای عرضه بین المللی 
و جهانی فیلم سینمائی »رستاخیز« ، طی یک توافق 
حقوقی از سوی تهیه کننده، مدیریت بهره برداری 
از کلیه حقوق این فیلم به یک شرکت خارجی 
واگذار شده بود که در تفاهم با تهیه کننده ضمن 
مدیریت کارکرد این پلتفرم، واگذاری سایر حقوق 
را نیز پیگیری نماید. این پلتفرم به آدرس اینترنتی   
www.halalchanel.com از 16 اسفندماه 
1۴00، همزمان با تولد حضرت ابوالفضل)ع(، فیلم 
»رستاخیز« را عرضه می کند. »حال چنل« قابلیت 
فروش محصوالت صورت و تصویری در سراسر دنیا با 
تمامی  ارزهای رایج جهانی را دارد و بهترین امکانات 
را از لحاظ سرور و ترافیک بهره برداری و امنیت محتوا 
داراست. تا 16 اسفندماه آزمایش های عملیاتی 
متنوعی در این پلتفرم انجام خواهد شد تا در مقطع 
فاز بهره برداری از کارآیی حداکثری برخوردار باشد. 
البته به این نکته اشاره کنم که پلتفرم های داخلی از 
لحاظ تکنیکی شرایط مناسبی دارند اما برای کسب  
درآمد غیرریالی، این اقدام ضروری بود. او در پاسخ 
به اینکه مخاطبان داخلی چگونه می توانند، فیلم 
را ببیند، تصــریح کــرد: در داخل باهدف تقویت 
ساختارهای موجود، مذاکره با شرکت های داخلی 
فعال در زمینه وی او دی برای توزیع همزمان داخلی 
فیلم »رستاخیز« در حال انجام است که به زودی 
نتایج آن نیز اعام می شود. تقی علیقلی زاده در 
پایانی گفت: فیلم از 16 اسفندماه همزمان با تولد 
حضرت ابوالفضل)ع( به 3 زبان عربی، فرانسه، فارسی 
و 10 زبــان رایج دنیا به صورت زیرنویس با تایم دو 
 ساعت در پلت فرم  حال چنل ، به آدرس اینترنتی

  www.halalchanel.comو پلتفرم های داخلی 
توزیع می شود. تهیه کننده »رستاخیز« همچنین از 
مدیران فــرهنگی کشــور درخواست کرد؛ با توجه 
به رویکرد عمومی  دولت جدید مبنی بر رفع موانع از 
مسیر طراحی و تولید و عرضه اینگونه آثار، برای جبران 
بخشی از صدمات وارده به سازندگان فیلم سینمائی 
»رستاخیز« و همراهی با دوستداران این فیلم و با 
توجه به این که تاریخ شروع فعالیت این پلتفرم در 16 
اسفندماه 1۴00 است، ترتیبی اتخاذ نمایند که فیلم 
سینمائی »رستاخیز« همزمان با عرضه در پلتفرم ها 
به عنوان یکی از فیلم های اکران شروع سال جدید، در 

سینماها هم امکان نمایش داشته باشد. 

تقی عليقلی زاده، تهيه کننده:

اکران آنالین »رستاخیز« از ۱٦ اسفندماه 
  یک درخواست از مدیران فرهنگی داریم

گــزارش
هشدار نسبت به سویه جدید کرونا

خبرگزاری فرانســه اعــام کرد، مرکــز پیشگیری و کنترل 
بیماری های اروپا در برآوردی هشدار داد کــه سویه جدید کرونا 
موسوم به »اومیکرون« خطر »بسیار زیادی« برای این قاره به 
شمار می رود. به گزارش ایرنا، در این برآورد آمده که هنوز »شک 
و تردیدهای فراوانی در مورد میزان سرایت، کارایی واکسن، خطر 
ابتا مجدد و دیگر خصوصیات این سویه جدید وجود دارد.« 
این سازمان مستقر در استکهلم سوئد اعام کرد که با توجه به 
آنکه ممکن است واکسن های موجود نتوانند در برابر این سویه 
مصونیت ایجاد کرده و میزان سرایت آن نیز بیشتر باشد، احتمال 
آلودگی کشورهای اتحادیه اروپا و گسترش این ویروس در این 
کشورها زیاد است. از سوی دیگر، در شرایطی که سویه دلتا در 
اتحادیه اروپا عود کرده، آسیب ناشی از ورود و شیوع احتمالی 
اومیکرون بسیار زیاد خواهد بود. سازمان جهانی بهداشت جمعه 
شب )5 آذر( حرف یونانی اومیکرون را به سویه جدید کرونا که در 

آفریقای جنوبی شناسایی شده، اختصاص داد.

برگزاری انتخابات محلی در الجزایر
الجزایر شاهد برگزاری انتخابات شوراهای استانی و شهری است. 
انتخابات محلی الجزایر با مشارکت 1158 لیست در شوراهای استانی 
58 استان و 58۴8 لیست در شوراهای شهری برگزار می شود. بیش 
از 23 میلیون در این انتخابات رأی می دهند. تعداد رقبا بالغ بر 132 
هزار نامزد است. این سومین انتخاباتی است که در دوره عبدالمجید 
تبون، رئیس جمهور الجزایر برگزار می شود. وی متعهد شده که تمام 
نهادهای قانون اساسی را تغییر دهد. روند رأی گیری در مناطق 
دوردست این کشور از چهارشنبه آغاز شده است. تبون اعام کرد، 
قانون شهرداری ها شاهد تغییر ریشه ای خواهد بود و اختیارات 
گسترده تری را به افراد منتخب خواهد داد. وی گفت: اختیارات بدون 
امکانات هیچ معنایی ندارد. دفتر بازرسی وابسته به ریاست جمهوری 
ایجاد خواهد شد که بر فعالیت مسئوالن نظارت خواهد داشت. 
انتخابات پارلمانی الجزایر 12 ژوئن برگزار شد و 23 درصد از 23 

میلیون رأی دهنده الجزایری در انتخابات شرکت نکردند.

نخست وزیر طالبان سخنرانی می کند
تلویزیون ملی افغانستان از انتشار سخنرانی »ماحسن آخوند« 
نخست وزیر طالبان برای اولین بار پس از تسلط این گروه بر کابل، خبر 
داد. تلویزیون ملی افغانستان اعام کرد که به زودی صوت سخنرانی 
»ماحسن آخوند«، نخست وزیر دولت موقت طالبان منتشر خواهد 
شد. پس از انتخاب ماحسن به عنوان نخست وزیر دولت موقت طالبان 
تاکنون صدای وی منتشر نشده است. سکوت ماحسن آخوند پیش از 
این با واکنش کاربران رسانه های اجتماعی روبه رو شده بود. به تازگی 
یک نوار صوتی منسوب به او در صفحات مجازی منتشر شد که در 
مورد ترورهای اخیر صحبت می کرد. با این حال، طالبان به صورت 
رسمی صحت نوار صوتی را تایید نکرده است. ماحسن آخوند در 
شانزدهم شهریور سالجاری به عنوان نخست وزیر دولت موقت طالبان 
منصوب شده و وی تاکنون در نشست های مختلف با مقامات بلندرتبه 

سایر کشورها شرکت و با آنان گفت وگو کرده است.

گمانه زنی درباره نامزدی 
»همسر اوباما« در انتخابات 

برخی رسانه ها با اشاره به نتیجه یک نظرسنجی 
سراسری در آمریکا، درباره احتمال نامزدی 
»میشل .اوباما« همسر باراک اوباما در انتخابات 
ریاست جمهوری 202۴ گمانه زنی کردند. به 
گزارش فارس، نظرسنجی ها در آمریکا از حمایت 
قابل توجه رای دهندگان دموکرات از همسر اوباما 
در این انتخابات حکایت دارد. نظرسنجی مشترک 
وبگاه »هیل« و موسسه نظرسنجی »هریس.

ایکس« نظر آمریکایی ها را درباره نامزدهای 
احتمالی دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
202۴ این کشور در صورت عدم شرکت »بایدن« 
جویا شد. این نظرسنجی نشان می دهد که »کاماال.
هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا و »میشل.

اوباما« همسر باراک.اوباما رئیس جمهور اسبق 
دموکرات آمریکا در صدر نامزدهای احتمالی قرار 
دارند. از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سوال 
شد که اگر جو بایدن در انتخابات حاضر نشود 
آنها به چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال  202۴ رای خواهند داد؟ کاماال هریس نفر 
دوم دولت جو بایدن توانسته با 13 درصد آرا در 
صدر این نظرسنجی قرار بگیرد و میشله اوباما با 
10 درصد در رده دوم قرار گرفته است. به غیر از 
هریس و اوباما، 6 سیاستمدار و چهره آمریکایی 
به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات 202۴ از 
حزب دموکرات هم در لیست این نظرسنجی 
حضور داشتند اما آنها پنج درصد یا کمتر از پنج 
درصد آرا را کسب کردند. این 6 نفر به شرح ذیل 
هستند: »برنی.سندرز، الیزابت.وارن، کوری.بوکر، 
مایکل.بلومبرگ، اندرو.یانگ و پیت بوته جج.« 
از جمله نکته قابل توجه در نظرسنجی این است 
که 66 درصد از شرکت کنندگان اعام کردند که 
آنها »مطمئن نیستند« که در صورت عدم نامزدی 
بایدن به چه کسی رای بدهند و 13 درصد هم 
گفتند که فردی را انتخاب می کنند که در لیست 
نظرسنجی اسم او ذکر نشده است. بایدن 79 ساله و 
همچنین سخنگویان کاخ سفید پیش از این اعام 
کرده  بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در 
انتخابات 202۴ نامزد شود. یشتازی کاماال هریس 
و میشله اوباما در نظرسنجی مذکور در شرایطی 
انجام شده که با بستری شدن بایدن در بیمارستان 
نظامی »والتر.رید«، اظهارنظرها درباره وضعیت 
جسمی رئیس جمهور دموکرات آمریکا بار دیگر 
تشدید شده است. اوکانر اعام کرد پولیپی که طی 
فرآیند کولونوسکوپی از بدن بایدن برداشته شد، 
یک ضایعه خوش خیم با رشد آهسته بوده اما به نظر 
می رسد که یک ضایعه پیش سرطانی باشد که در 

حال حاضر نیازی به اقدام بیشتر برای آن نیست. 

رئیس جمهوری تونس برخی طرف ها را )که نام آنها را ذکر 
نکرد( به مقدمه چینی برای ترور و یورش و حمله به دولت متهم 
کرد. به گزارش ایسنا، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در 
جریان دیدار با توفیق شرف الدین، وزیرکشور خاطرنشان کرد: 
برخی ها برای تصرف، ترور و از بین بردن اراده مردم و آنچه 
در انقاب 17 دسامبر محقق شد، برنامه ریزی و مقدمه چینی 
کرده اند. قیس.سعید همچنین تاکیدکرد: زمانی که تمام شواهد 
و مدارک مربوط به اینکه چه کسی پشت پرده این برنامه ریزی ها 
و مقدمه چینی ها قرار دارد و آن را مدیریت می کند، آماده شود، 
مسائل زیادی مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری تونس در 
جریان این دیدار تاکید کرد، کشور طعمه و قربانی کفتار نخواهد 

شد. قیس.سعید چندین مرتبه در خصوص تاش ها برای ترور 
و مقدمه چینی برای آن با طرف های خارجی صحبت کرده اما 
هیچ توضیحی در خصوص آن صادر نشده است. وی پس از 
اعام تدابیر استثنایی، در خصوص حقوق و آزادی ها گفت: هیچ 
شخصی به خاطر فکر و عقیده مشخصی بازداشت نشده و به 
آزادی ها لطمه وارد نشده است. قیس.سعید به شدت، استفاده از 
شبکه های اجتماعی برای افترا و اهانت را محکوم کرد و گفت: این 
امر آزادی محسوب نمی شود بلکه حمله به موسسات دولتی است. 
رئیس جمهوری تونس از قضات خواست تا در تطهیر و پاکسازی 
کشور و دستگاه قضایی سهیم باشند. قیس.سعید ضمن بررسی 
پرونده بیکاران، تاکیدکرد: برخی ها اوضاع را متشنج کرده، بر 

اهداف مردم چیره شده ثروت آنها را غارت و رویاهایشان را ترور 
کرده اند.

رئيس جمهور تونس: 

برخی طرف ها دنبال ترور هستند
جهــــان 

کوتــاه

آنگا مرکل روزهای پایانی کار خود به عنوان صدراعظم آلمان را 
می گذراند و مراسم خداحافظی با او دوم دسامبر برگزار می شود. به 
گزارش ایسنا، نوجوانان آلمانی کسی به جز آنگا مرکل را به عنوان 
صدراعظم آلمان تجربه نکرده اند و اکنون دوران 16 ساله نشستن 
او بر این مسند به پایان می رسد. مراسم رسمی خداحافظی با آنگا 
مرکل پنج شنبه دوم دسامبر در محوطه وزارت دفاع در برلین و با 
حضور سربازان مشعل به دست برگزار می شود؛ رژه ای که سابقه 
آن به ابتدای قرن هفدهم میادی می رسد. بنابر گزارش ها در 
مراسم رسمی وداع با مرکل به دلیل پاندمی کرونا فقط 200 نفر 
حضور دارند که برای چنین مناسبت هایی جمعیتی بسیار اندک 

محسوب می شود.
 پيش شرط های کرونایی 

شرکت کنندگان در مراسم باید به طور کامل واکسینه شده یا 
مبتای بهبودیافته باشند و عاوه بر این همه باید یک تست منفی 
ابتا به کرونا ارائه کنند. تمام 52 وزیر کابینه های مختلف آنگا 
مرکل و همه شخصیت های ارشد سیاسی که در 16 سال گذشته او 

را همراهی کرده اند نیز در مراسم دوم دسامبر شرکت دارند. وزارت 
دفاع آلمان می گوید فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری این 
کشور نیز مهمان افتخاری مراسم وداع با آنگا مرکل خواهد بود. 
به نوشته اشپیگل صدراعظم آلمان در برنامه خداحافظی خود 
سخنرانی کوتاهی خواهد کرد و بقیه مراسم را در جایگاهی که 
برایش تدارک دیده شده خواهد نشست. ظاهرا اورزوال فون در 
الین، رئیس کنونی کمیسیون اتحادیه اروپا که تا سال 2019 وزیر 
دفاع دولت مرکل بود در این مراسم شرکت نخواهد کرد؛ او در این 

روز میزبان اجاس سران کشورهای آفریقایی خواهد بود.
 شکستن رکورد صدراعظمی

آنگا مرکل با وجود طوالنی بودن دوران فعالیت خود به عنوان 
صدراعظم، از دست یافتن به رکورد طوالنی ترین دوران صدرات 
در تاریخ آلمان باز خواهد ماند. هلموت کهل از 1982 تا 1998 
و در مجموع پنج هزار و 869 روز صدراعظم آلمان بود. مرکل 
برای شکستن این رکورد باید دست کم تا 17 دسامبر صدراعظم 
می ماند. مطابق برنامه ای که احزاب ائتاف سه گانه سوسیال 

دموکرات، سبزها و دموکرات های لیبرال ارائه کرده اند آنها در 
هفته دوم ماه دسامبر اوالف شولتس را به عنوان صدراعظم 
جدید آلمان انتخاب می کنند. آنگا مرکل پیش از این بارها 
گفته که کنارکشیدن از مسند قدرت برایش دشوار نیست و 
پس از آن فرصت زیادی برای مطالعه و خواب خواهد داشت. او 
در یک مصاحبه اختصاصی با بخش مرکزی دویچه وله که هشتم 
نوامبر منتشر شد در پاسخ به این پرسش که قصد دارد در آینده 
چه کارهایی بکند گفته بود: »هنوز برنامه ای ندارم. ابتدا کمی 

استراحت می کنم تا بعد ببینم چه می شود.«

وزرای خارجه هند، روسیه و چین در بیانیه ای مشترک ضمن 
ابراز نگرانی نسبت به وخامت اوضاع انسانی در افغانستان و 
گسترش قاچاق موادمخدر خواستار تشکیل دولت فراگیر در 
این کشور شدند. به گزارش فارس، وزرای خارجه کشورهای 
روسیه، هند و چین روز گذشته در یک نشست مجازی درباره 
تهدیدات تروریسم، افراط گرایی، قاچاق موادمخدر و جرائم 
سازمان یافته و سایر موضوعات گفت وگو کردند. وزیران خارجه 
این سه کشور همچنین بر روی وضعیت کنونی افغانستان 
بحث کرده و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر شدند. در 
بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شد، آمده است که 
وزیران خارجه این کشور ها نگرانی خود را در مورد گسترش 

موادمخدر و وضعیت وخیم انسانی در افغانستان ابراز کرده و 
خواهان کمک های فوری بشردوستانه به افغانستان شده اند. 
در این بیانیه آمده است: »وزیران خارجه اراده خود را برای 
مقابله با گسترش قاچاق موادمخدر در افغانستان و فراتر از 
آن ابراز داشتند. این پدیده تهدید جدی برای امنیت و ثبات 
منطقه بوده و یک منبع مالی برای سازمان های تروریستی 
است.« شرکت کنندگان این نشست همچنین بر نیاز مبارزه 
با گروه های تروریستی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان 
تاکید کردند و پشتیبانی خود را از یک افغانستان صلح آمیز، 
امن و با ثبات اعام کردند. در این بیانیه آمده است: »طالبان 
پشتیبانی خود را از اصل اساسی صلح به رهبری و مالکیت 

افغان ها اعام کردند و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر به 
معنای واقعی کلمه شدند که از همه گروه های قومی و سیاسی 
بزرگ این کشور نمایندگی کند.« وزیران خارجه این 3 کشور 
همچنین از طالبان خواستند تا مطابق با بیانیه ها و قطعنامه های 
نشست های بین المللی و منطقه ای اخیر درباره افغانستان، از 
جمله قطعنامه سازمان ملل متحد در باره افغانستان، عمل 
کنند. این در حالی است که اخیرا نشست هایی در مسکو، تهران، 
اسام آباد و دهلی نو درباره افغانستان برگزار شده است. مبارزه 
با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و فراهم سازی کمک های 
بشردوستانه به افغانستان از جمله موضوعاتی هستند که در این 

نشست ها بر آنها تاکید شدند.

جزئیات مراسـم رسمی وداع با »مرکل«

تاکید روسیه، هند و چین بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان
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یـادداشــت
آب مایه حیات است

به رسمیت شناختن حق اعتراض از جمله حقوق 
ملت در فصل سوم قانون اساسی است. چه بسا در شرایط 
ایده آل برای اکثریت جامعه ایران، گروهی که ممکن 
است در اقلیت محض هم باشند، نسبت به آنچه مطلوب 
اکثریت است، ناراضی باشند، به رسمیت شناخته شدن 
حق اعتراض مسالمت آمیز اولین گام برای پیشگیری 
از رفتارهای خشونت باری است که هم برای اعتراض 
کننده خسارت بار است و هم برای نهادی که ممکن 
است عملکردش دلیل این اعتراض باشد. در ایران امروز 
که از انواع شکاف ها و گسست های غیرقابل انکار رنج 
می برد، به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت 
آمیز حداقل واکنش عقانی در برابر این شکاف  هاست. 
نارضایتی ها در سطوح مختلف منجر به واکنش اعتراضی 
از طرف گروه ها و مناطق مختلف کشور شده است و 
می توان نشانه های آشکار آن را از اعتراض معلمان و 
کارگران بیکار شده تا مردمی که از بی آبی در اصفهان 
و شهرهای دیگر به تنگ آمده اند، دید. در پاسخ به این 
اعتراض ها ناشیانه ترین اقدام از طرف مسئوالن پاک 
کردن صورت مسأله و دادن آدرس غلط، مشابه آنچه 
در برخی رفتارها که پس از اعتراضات دی ماه 96 و 
آبان ماه 98 و سقوط هواپیمای اوکراینی مشاهده شد، 
باشد. اما نتیجه این نوع مواجهه به حل بحران ها کمکی 
نخواهد کرد. نه فقط اصفهان  بلکه بسیاری از مناطق 
دیگر ایران، این روزها از بحران بی آبی رنج می برد و 
مردم به تنگ آمده آن ممکن است دست به اعتراض 
بزنند. همه کارشناسان صادق و دلسوز ایران می دانند 
که این بحران زاییده فقدان پذیرش و اجرای الزامات 
توسعه به ویژه توسعه پایدار در ایران است و برای حل 
آن در کنار اقدامات مسکن گونه، باید ریل مدیریت و 
سیاستگذاری ها به این سمت اصاح شود و تنزل دادن 
آن به دعواهای استانی و… از نوع همان رویکردهای غیر 
کارشناسی و پاک کردن صورت مسأله و دادن آدرس 
غلط است. عدم توجه به الزامات توسعه پایدار در کشوری 
که در طول تاریخ آن، آب ابزار سلطه و یا در مقابل عامل 
درگیری ها و در نهایت چه بسا اضمحال حکومت ها بوده 
است را می توان به عنوان دلیل اصلی سوء مدیریت آب 
در کشور برشمرد و اگر توجهی به این الزامات نشود، بر 
این نوع بحران و بحران هایی از این دست پایانی مترتب 
نخواهد بود. این صدای اعتراض را باید با گوش جان شنید 
و برای آن هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت چاره اندیشی 
کرد. بدون آنکه رنج این مردم مایه درگیری های جناحی 
و اسبابی برای برد یا باخت جریان های سیاسی شود. 
امنیتی کردن آن غلط ترین آدرسی است که می توان 
در واکنش داشت. حداقل توصیه و نگاه واقع بینانه ای 
که می توان به این اعتراضات داشت این است که فضایی 
فراهم شود تا شهروندان معترض بدون ترس و لکنت 
زبان صدای اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند.

مهدی ذاکریان:
ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد

یک تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به مذاکرات 
ایران و آژانس و درخواست های آژانس برای همکاری 
بیشتر ایران  اظهار داشت: وقتی مسئول تیم مذاکره 
کننده ایران می گوید مذاکرات هسته ای بر مبنای 
قرارداد 2015 است، بنابراین در موضوع مذاکرات با 
آژانس هم همان مبنا قرار می گیرد و درخواست های 
آژانس و همکاری ها هم باید بر همین اساس باشد. مهدی 
ذاکریان با بیان اینکه ایران باید در رویه های خودش در 
این مدتی که گذشته یعنی در فاصله روی کار آمدن 
دولت جدید تا کنون، تجدیدنظر می کرد، گفت: ایران تا 
چندی پیش طلبکار کشورهای امضا کننده برجام بوده 
ولی االن به یک بدهکار تبدیل شده است و این هم ناشی 
از سخنان بی مبنای برخی در داخل است که گفتند باید 
از برجام خارج شویم و توافق را قبول نداریم. این استاد 
دانشگاه تصریح کرد: برخی موضع گیری های داخلی و 
تاخیر در ادامه مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام 
به جایی رسید که در جامعه جهانی اعام شد که ایران 
از تعهدات خودش طفره می رود، درحالی که ایران از 
2020 آرام آرام تعهداتش را کاهش داد آن هم با اطاع 
به طرفین برجام و به منظور ترغیب سایر اعضا که آمریکا 
را تحت فشار قرار دهند که به توافق برگردد. متاسفانه 
وقتی بایدن به قدرت رسید در این موقع ایران به جای 
فشار به اروپا، صحبت از عدم پایبندی به برجام و خروج 
از آن کرد و به جای اینکه فشارها متوجه بایدن شود، 
متوجه ایران شد. وی بیان کرد: ایران از امتیازات برجام 
بهره ای نبرد در حالی که تعهدات هسته ای خود را اجرا 
کرد. اکنون ایران باید برای لغو تحریم ها وارد مذاکره شود 
تا از امتیازات آن منتفع شود. ذاکریان خاطرنشان کرد: 
دلیلی برای عدم همکاری با آژانس نداریم چون همکاری 
ها بر اساس پادمان و در نهایت در چارچوب توافق برجام 
یا توافق 2015 است. ایران چیزی برای پنهان کردن 
نداشته و ندارد. وی تاکید کد: اگر قرارداد 2015 به تایید 
1+5 و ایران رسید ایران می داند چه تعهداتی را در برجام 
دارد و در قالب همان باید همگی طرف ها متعهد باشند. 
نباید این گونه باشد که تعهدات صرفا توسط ایران اجرا 

شود و ایران متضرر باشد.

از تراکم مشکالت کشور کم کنیم
ادامه از صفحه یک / دربعد اقتصادی و سیاسی 
تغییر مثبت پیداکند و مردم آن رااحساس کنند از 
خود صبر و مدارا وهمراهی نشان خواهند داد ولی 
اگرهمچنان همه چیزدرشعارها خاصه شود شرایط 
سختی درپیش خواهیم داشت. چنانچه مشکات 
عمیق کنونی یک شبه حل شدنی نیستند احترام 
و تواضع درمقایل مردم که زمان نمی خواهد. آغاز 
آهنگ تشنج زدایی درروابط خارجی پیام نافذ و 
پراثر وامیدآفرین و سریعی در داخل وخارج منتشر 
می  سازد و طمع بیگانگان برای استفاده ازشرایط 
کنونی را به حداقل می رساند.برای نمونه مذاکره 
باعربستان سعودی بسیار هوشمندانه وحتی قابل 
ستایش است اگر این ابتکارجداپیگیری شود و ابعاد 
عملی بیابد و با هرکشور دیگری  که با ما زاویه دارد 
مورد آزمون قرارگیرد فصلی تازه از طراوت و رونق و 
امید را در داخل و روابط خارجی به وجود خواهدآورد 
و امکان سرمایه گذاری های بزرگ خصوصا در زمینه 

آب را فراهم خواهد ساخت.

نکتــه
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 »آرمان ملی« از وضعيت مدیریت اقتصادی 
کشور گزارش می کند:

 مجلس ضعیف عقب تر از مشکالت سنگین اقتصادي
   حداقل نمایندگان باید از خود سوال کنند که تا کی قرار است 

مردم با وعده ها سرگرم باشند؟
آرمان ملی- اميد کاجيان: اینک پس از گذشت چندین ماه از 
استقرار دولت گویی نه تنها بهبودی در مدیریت اقتصادی کشور رخ 
نداده بلکه اوضاع در برخی موارد بدتر هم شده است تا جایی که محمد 
باقر قالیباف هم در سخنان چند روز قبل خود اعام کرده بود که مشکل 
ما پول و امکانات نیست؛ ضعف مدیریت یک مشکل مهم است. البته 
از آنجایی که دیگر دولت روحانی حضور ندارد احتماال نظر وی ضعف 
مدیریت در دولت سیزدهم است! یکی از موارد قابل توجه دولت 
سیزدهم وعده های رنگارنگ اقتصادی آن بود. از کنترل نرخ تورم، نرخ 
مسکن، اجاره و... گرفته تا بورس! شاید در ابتدا همه می دانستند که عما 
دولت توان و برنامه مشخصی حداقل برای کوتاه مدت جهت کاهش نرخ 
تورم و یا سرکشی های مکرر قیمت مسکن و بازار اجاره ندارد اما کمتر 
کسی ضربات مهلک دولت بر بورس را پیش بینی می کرد. حتی بدبین 
ترین افراد نیز به فکرشان خطور نمی کرد که وضعیت بورس نسبت به 
سال قبل نه تنها بهتر نمی شود بلکه قرار است بدتر هم بشود. اوراق 
فروشی بی امان دولت، افزایش پی در پی نرخ بهره بین بانکی، تصمیمات 
خلق الساعه، قیمت گذاری دستوری و تخلفات شرکت های بازارگردان 
و حقوقی های بازار سرمایه باهایی هستند که نه تنها در این دولت 
جلو آنها گرفته نشد بلکه با همان شدت قبل ادامه یافت. این موضوع تا 
جایی پیش رفت که بهارستان نشین ها ناچار وزیراقتصاد را برای ارائه 
توضیحاتی به مجلس فرا خواندند و در نهایت از اظهارات وی و هدف قرار 
دادن دولت قبل برای ناکارآمدی های موجود قانع نشدند و به وی تذکر 
دادند. بعد از این بود که تنها چند روز آن هم با توقف یک هفته ای فروش 
اوراق و دستور به بازارگردان ها برای عرضه محدود و یا توقف عرضه، 
اندکی بازار رنگ سبز به خود دید اما با فراموش شدن ماجرا دوباره روز از 
نو و روزی از نو! حتی با اینکه در این دولت بارها به نقش حمایتی آنها از 
بازار اشاره شده بود و قرار بود تا پایان آبان ماه منابع تصویب شده صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود اما همچنان 
خبری از آن نیست و در آخرین اظهارنظر، مدیر روابط عمومی سازمان 
بورس اعام کرد: صندوق توسعه ملی دارای برخی از مصوبات ارزی است 
که به صورت تسهیات در بخش های مختلف تزریق شده و اکنون این 
منابع در حال بازگشت است؛ بنابراین مقرر شده بود تا پرداختی ها به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه از منابع ریالی بازگشتی باشد و ارز جدیدی 
از صندوق توسعه ملی هزینه نشود؛ بنابراین برخی از این تاخیری ها برای 
واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، ناشی از این عامل بوده است. با 
این توضیح مشخص می شود که گویا عما دولت این حمایت نصفه و 

نیمه خود را هم مشروط به وصول مطالباتش کرده است!
  مورد عجيب وزیر اقتصاد

مورد عجیب دیگر نامه اخیر خاندوزی به رئیس جمهور است که در 
آن ضمن برشمردن چالش های فروش اموال مازاد دولتی اعام کرده 
است »...پس از شناسایی اماک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی 
و دارایی استان ها، دستگاه های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی 
مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش 
مواجه می کنند«. به طور مشخص محتوای متن نامه حاکی از آن است 
که مدیران استانی و باالترین مقام  اجرایی دستگاه مربوطه که منظور 
همان وزرای دولت هستند صراحتا از اجرای قانون تخطی می کنند و 
برای وادار آنها به تبعیت از قانون نیاز است که بخشنامه صادر شود! این 
در حالی است که وی در اظهارات قبلی خود مولدسازی اموال دولتی را 
یکی دیگر از برنامه های دولت برای جبران کسری بودجه عنوان کرده 
بود اما گویا تاکنون همانند وزاری پیشین خود توفیقی نداشته است و 
در صورتی که بتواند با کمک رئیس جمهور سایر همکارانش را راضی 
کند که اموال دولتی مازاد زیر مجموعه های شان را معرفی کنند شاید 
بتواند وارد مرحله بعد یعنی فروش آنها شود. البته خاندوزی پیش از این 
و زمانی که در مجلس حضور داشت از منتقدان جدی ناکارآمدی دولت 
در زمینه عدالت مالیاتی و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل تورم 
و کاهش شکاف طبقاتی بود، اما تا به امروز مشخص نیست که خود او 
چه برنامه ای برای عدالت مالیاتی دارد و آیا قرار است همچنان بخش 
عمده مالیات را طبقه کارمند و کارگر بدهند و سایرین فرار کنند!؟. 
موضوع قابل توجه دیگر توئیت اخیر مسعود میرکاظمی رئیس سامان 
برنامه و بودجه است که اعام کرده »تا سال 1۴05 دولت باید 535 
همت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و دولت سیزدهم 
تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است«! در صورتی 
که به اعتقاد برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس چنین 
نیست و اوراق فروشی دولت سیزدهم با سرعتی بیشتر از دولت قبل 
در حال انجام است. جدای از اینکه کدام دولت بیشتر اوراق فروخته 
است باید به این سوال پاسخ داد که اوراق فروشی و بازی! عملیات بازار 
باز که در دولت قبل کلید خورد تا چه حد توانست جلو رشد تورم را 
بگیرد و اصوال نتیجه مثبت آن چه بود!؟ با بررسی وضعیت اقتصادی 
کشور مشخص می شود که این فرایند که تقریبا از سال 1399 آغاز 
شد با گذشت یک سال و نیم هیچ توفیقی در کاهش و حتی کنترل 
تورم نداشته و تنها اثر مخرب آن بر بازار سرمایه قابل مشاهده است. از 
سویی با بررسی گزارش های منتشر شده در مرکز پژوهش های مجلس 
هم می توان به روشنی مشاهده کرد که پیش از این، کارآیی این بازار 
مشروط به زیرساخت هایی شده است که تاکنون محقق نشده اند و 
عما امروز این بازار تبدیل به واسطه ای برای برداشت غیرمستقیم از 
منابع بانک مرکزی شده است. آخرین مورد سوال برانگیز نامه هفته 
گذشته وزیر اقتصاد به میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری استخدامی کشور است که از او درخواست کرده حقوق 
کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد.. در واکنش به این 
نامه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: 
اگر این امر اجرایی شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه ها نیز 
کشیده خواهد شد و نمی توان تبعات آن را کنترل کرد. وی گفت: 
قطعا واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود، چراکه خود دولت 
دائم در مجلس اعام می کند کسری بودجه داریم. موضوع قابل توجه 
مطالبی است که هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد 
مطرح کرد و مدعی شد: »یکی از مسایل جدی ما افزایش دومینووار 
حقوق کارمندان دولت است؛ چراکه ما از یکسو حقوق کارمندان را 
افزایش می دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به 
تمام مردم کشور وارد می شود«. با این توضیحات حداقل نمایندگان 
در صورتی که پس از رتق و فتق امور مربوط به فضای مجازی، حیوانات 
و جمعیت فرصتی یافتند باید از خود سوال کنند که دقیقا  چه چیزی 
در نحوه مدیریت کشور تغییر کرده است و تا کی قرار است مردم با 
وعده های دولت سرگرم باشند؟ کاهش 20 درصدی شاخص هموزن، 
رشد 8 درصدی قیمت دالر و رشد 10 درصدی قیمت طا تنها در سه 
ماهه اول استقرار دولت سیزدهم رخ داده است. تا کی قرار است توپ 
بی برنامگی به ویژه در حوزه اقتصاد به زمین دولت قبل انداخته شود؟ 
اگر قرار به اوراق فروشی و بازی با نرخ بهره بین بانکی بود که دولت قبل 
هم همان را حداقل به نحو بهتری انجام می داد! با این همه ژنرال اقتصاد 
عملکرد کلی تیم اقتصادی دولت تا به اینجا چیزی بیش از عملیات رایج 
در یک کارگزاری نیست! با این وضعیت و تعارفی که مجلس با دولت و 
تیم اقتصادی آن دارد بهتر است حداقل در آینده مسئولیت تصمیمات 

و چشم پوشی های خود را به عهده گیرد.

گــزارش

     قدرت های جهانی به برجام به عنوان ابزار مهار ایران نگاه می کنند
     دستاوردهای امير عبداللهيان و باقری با برجام ظریف و عراقچی 

مقایسه خواهد شد

      دولت تصدی گری را کنار بگذارد و ناظر باشد
      با خوب حرف زدن چيزی درست نمی شود

      جای ميز اندیشه ورزی در حوزه های مختلف خالی است

   مهدی مطهرنيا در گفت و گو با »آرمان ملی«:  
 برجام احیا نشود پلن B را 

اجرا می کنند
  سيد رضا اکرمی در گفت و گو با »آرمان ملی«:  

 دولت بايد اتاق فکر قوی 

داشته باشد

آرمان ملی: عملکرد 3 ماهه دولت و بيش از یک سال و نيــم مجلس کــه برخالف 
وعده هایشان در خصوص بهبود وضعيت معيشتی مردم هيچ تغييری در وضع مردم 
به وجود نيامده بلکه وضعيت بغرنج تر هم شده باعث شده تا امروز جامعه به وعده های 
داده شده از سوی مجلس و دولت بازگردد و تحقق آنها را مطالبه کند. مردم چيز زیادی 
نمی خواهند و فقط حقوق خود و وعده هایی که برای تحقق آنها دولت و مجلس جدید را 
روی کار آورده اند مطالبه می کنند. حال اینکه این وعده ها چه زمانی تحقق خواهد یافت 
مشخص نيست اما به نظر می رسد نباید بر نارضایتی های مردم افزود و باید هرچه زودتر 
در جهت حل مشکالت کوشش کرد. برای بررسی شرایط جامعه، عملکرد دولت و مجلس 
و تاثير آن بر وضع مردم »آرمان ملی« با حجت االسالم سيد رضا اکرمی عضو جامعه 

روحانيت مبارز به گفت و گو پرداخته است که می خوانيد. 

آرمان ملی- سهيل ثابت: کمتر از 24 ساعت دیگر مذاکرات برای احيای برجام در 
دور هفتم در وین اتریش برگزار خواهد شد و همه طرف  ها خود را برای مذاکراتی 
سخت آماده خواهند کرد. مذاکراتی که از درون آن یا توافق، احيای برجام و رفع 
تحریم های ایران بيرون خواهد آمد یا اینکه با شکست مذاکرات طرفين به فکر 
رویکرد دیگری که غربی ها از آن تحت عنوان پلنB نام می برند سوق خواهد داد. 
حال باید منتظر ماند و دید که مذاکرات چه نتيجه ای در بر خواهد داشت. در این 
راستا برای بررسی تحوالت پيش رو برجام و آینده مذاکرات »آرمان ملی« با مهدی 
مطهرنيا آینده پژوه سياسی و اجتماعی و تحليلگر مسائل بين الملل به گفت و گو 

پرداخته است که می خوانيد. 

 با وجـود گذشت یک سال و اندی از 
روی کارآمدن مجلس و حدود صد روز از 
روی کارآمـدن دولت جامعه هنوز نتيجه 
عملکردی مثبت و محسوسی در راستای 
بهبود وضعيت خود از این قوا ندیده؛ 

تحليل شما از این موضوع چگونه است؟
تقریبا دو سوم مجلس یازدهم افراد جدید 
و تازه ای هستند و سابقه نمایندگی ندارند. 
لذا تا زمانی که  نمایندگان به نیازها، امکانات، 
ظرفیت ها و وضعیت خارجی اشراف الزم 
را پیدا نکنند به نظرم زمان زیادی می برد تا 
بتوانند در جهت تحقق وعده های داده شده 
عمل کنند. یعنی اگر یک دوره بگذرد تازه 
به دست نمایندگان خواهد آمد که الفبای 
مجلس، دولت، داخل و خارج چگونه است و در 
این راستا خیلی نباید عجله کنیم که مجلس 
و نمایندگان در طی یک سال و اندی که در 
مجلس بودند و چه اقداماتی انجام داده اند. 
نماینده باید تجربه چند دوره نمایندگی 
مجلس را داشته باشند تا بتوانند اثرگذار ظاهر 
شود و تصمیمات مهم بگیرد. متاسفانه در 
دولت گذشته که هم به دلیل کرونا و شرایطی 
که دولت دوازدهم به جهت قرنطینه برای 
خودش درست کرده بود با مجلس یک رابطه 
گرم و گیرایی وجود نداشت آن ارتباط صمیمی 
و جدی وجود به وجود نیامد. اما اکنون مجلس 
پس از مدت ها با دولت رابطه صمیمی دارد و 
امیدواریم که بیشتر بتوانند به مسائل دولت 
وقوف پیدا کنند و در جریان مسائل داخل و 
خارج قرار گیرند. نکته مهم دیگر اینکه طی 
۴3 سال پیروزی انقاب فهمیدیم که دولت 
نمی تواند یک کاسب و بازرگان قوی و نیرومند 
باشد. دولت باید ناظر، حامی  و هدایت کننده 
باشد و تصدی گری را عمدتا بر عهده خود مردم 
بگذارد. چنانکه مردم تولید، توزیع و نظارت را 
عهده دار شوند و دولت هم آنها را کمک کرده و 
باالی سرشان بایستد. مگر در مسائل امنیتی، 
دفاعی و اطاعاتی که وظیفه دولت است که 
نظارت و حمایت کند، البته این کار مشکلی 
است و در این ۴3 سال متاسفانه ما نتوانستیم 
آن طور که باید و شاید بخش خصوصی را به 
بازی بگیریم و بخش تعاونی را حمایت کنیم. 
گفتیم بخش تعاونی 25 درصد اما به 5 درصد 
هم نرسید. گفتیم دولت باید سبک شود اما 
هنوز 80 درصد اقتصاد کشور دست دولت 
است. این مشکل تا حل نشود باالی ۴00 
شرکت دولتی که داریم همه با زیان مواجه اند و 
با حقوق های نجومی باال هستند. ما هنوز قصه 
خودرو را آنطور که باید و شاید حل نکردیم و با 
اینکه خودرو با قیمت بسیار کان و بی کیفیت 
تحویل داده می شود تازه باز هم می گویند ما 
زیان می کنیم. البته یکی از علل این مساله 
انباشت نیروی اضافی است که کارآمدی 
چندان ندارند. هم کاال کم کیفیت است و 
هم هزینه آن بسیار سنگین تمام می شود. 
به نظرم جای 3 مقوله خالی است. نخست؛ 
میز اندیشه است که رهبری نیز نسبت به آن 
اهتمام دارد. ما باید در دانشگاه ها، حوزه ها و 
بازرگانی و تجارت میز اندیشه داشته باشیم و 
هر کسی متناسب وجدان و تجربه ای که دارد 
بگوید گیر کار کجاست؟ چرا پیش نمی رویم و 
تمام ظرفیت هایی که داریم مشکاتمان افزون 
می شود و کاهش پیدا نمی کند؟ دیگر اینکه 
به تصمیمات عمل کنیم. همه خوب حرف 
می زنیم اما از قدیم گفته اند که به سخنرانی 
نیست. باید آستین همت را باال بزنیم. مثا 
داستان اموال تملیکی را ببیند که برخی 
گزارش های آن منتشر می شود  و جزئیاتی 

که از آن مطرح می شود بسیار جای تامل 
دارد.  لذا باید با کار جهادی کار دولت سبک 
شود. مجلس اگر می خواهد که قوی عمل 
کند باید در راستای سبک شدن دولت اقدام 
کند تا دولت صرفا به نظارت و هدایت بیفزاید. 
غیر از اینها همه ما اما و انشای خوبی داریم 
و حرف های خوبی می زنیم و خوب هم حرف 

می زنیم اما در مقام عمل مشکل داریم.
 علل و عوامل این کوتاهی ها را در چه 

می بينيد؟
علت این موضــع این است که همه ما از 
بخش خصوصی گرفتــه تا تعــاونی و دولتی 
همه اهل حرف هستیم. باید حرف را کنار 
بگذاریم و عمل کنیم. آقای محسن رضایی  
که به بندر شهید رجایی رفته باید همان جا 
بایستد و با اختیارات تام کاالها را ترخیص کند 
و مشکل حل شود. اگر نه؛ اینکه باز گزارش به 
تهران بیاید و در جلسه اختصاصی مطرح شود 
اینگونه نمی شود. باید به افراد مسئولیت دهیم، 
تفویض اختیار کنیم، از افراد حساب بخواهیم 

و در نهایت کار را شروع کرده و انجام دهیم.
 این مسالــه چـه ميزان بر اعتماد 
عمومی تاثيرگذار است و راه حل بازیابی 

این اعتماد چيست؟
مردم نسبت به آنچه که در جامعه رخ 
می دهد اشراف دارند و شرایط معیشتی 
خود را هم می سنجند و مسلما هر چقدر این 
عملکردها ضعیف تر باشد اعتماد مردم نیز به 
دستگاه ها کاهش خواهد یافت.  همه ایران 
مقتدر، مستقل، آزاد، آباد و توانا می خواهیم و 
راه حل این مساله این است که همه تفکرات 
و اندیشه ها دور یک میز بنشینند و در راستای 
اعتای ایران صحبت کنند و پیشنهاد و راهکار 
دهند. جریانات مختلف سیاسی و حتی برخی 
مطبوعات و رسانه ها به جای تخریب یکدیگر و 
نیش زدن باید به هم افزایی و هم فکری به فکر 
پیشرفت کشور باشند. امروز کشور به خودی 
خود تحریم است و دیگر نباید از داخل نیز 
شرایط بر کشور و مردم سخت شود. هرچند 
که تحریم ها نیز دو علت دارد. نخست اینکه 
دشمن نامرد و بدعهد است که قانون و انصاف 
نمی فهمد و تا زمانی که بخواهیم مستقل، 
آزاد و مقتدر زندگی کنیم و بازار را برای آنها 
نخواهیم زمان می برد و  از این رو ما را رها 
نخواهند کرد. امروز قدرت اقتصادی آمریکا 
به دلیل این است که به دنیا بدهکاری دارد 
و آنها را نمی پردازد. اگر آمریکا بدهکاری های 
خود را به کشورهای دیگر بدهد دیگر ابرقدرت 
نخواهد بود. آنها ما را ول نمی کنند و ما هم 
باید روی اقتدار  و استقال خودمان کار 
کنیم.  باید در هر دستگاهی یک اتاق فکر 
قرار دهیم و به مردم بگوییم راهکار بدهند 
که چه کنیم. باید یک تابلو قرار داده شود که 
هرچه در داخل می توان تولید کرد از سنگ پا 
گرفته تا پاروی برف و چوب بستنی از خارج 
وارد نکنیم و اینهمه واردات نداشته باشیم. ما 
باید در داخل از ظرفیت ها استفاده کنیم. البته 
نه اینکه همه تقصیرها متوجه دولت، مجلس 
و دیگر نهادها باشد بلکه خود جامعه نیز در 
برخی موارد مقصر است. مردم باید در مصرف 
مواد مختلف غذایی، خوراکی و... صرفه جویی 
داشته باشند. ما سالی 26 تا 36 میلیون تن 
مواد غذایی دور می ریزیم برای آنکه درست 
و به اندازه مصرف نمی کنیم. پس برای اینکه 
کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت کند 
جامعه و حاکمیت باید دست در دست هم 
دهند و با اتحاد و همدلی شرایط را برای رشد 

و پیشرفت مهیا کنند.

 تحوالت پيرامون برجام، احيای این 
توافق و موضع ایران با دولت جدید روی 

کار آمده را چگونه ارزیابی می کنيد؟
برجام در نظام بین الملل به عنوان یک 
توافقنامه قابل احیاء ولی در جهت ایجاد 
فضای رو به جلو در ارتباط با ایران مورد توجه 
است. به این معنا که برجام دریچه ای است 
که در آن  می توان ایران را به پای میز مذاکره 
کشاند و در میز مذاکره در باب برجام ایران 
را به طرف ایجاد فضایی مناسب در پذیرش 
مراتب دیگر اقدام برای عادی سازی رفتار و 
کنش ایران کنترل، محدود سازی و به سمت 
مرکز مغناطیسی قدرت نظام بین الملل 
کشاند. لذا برجام در دست ایاالت متحده 
آمریکا و قدرت های بزرگ جهانی به عنوان 
ابزار مهار ایران مدنظر است. از سوی دیگر 
ایران دولت سرکش و از سوی دیگر تجدیدنظر 
طلب و از جهت دیگر ضد امپریالیسم جهانی 
خود را معرفی می کند. کشوری که علیه تمام 
نظامات موجود در نظم ناموزون، ناعادالنه 
و غیرقابل تحمل نظام بین المللی خود را 
پرچم دار معرفی کرده است. پذیرش برجام 
توسط ایران تاحدود زیادی برای دولت حاکم 
بر تهران یعنی پذیرش جبر ناشی از عملکرد 
قدرت های بین المللی جهت تنظیم قواعد و 
تحکیم قوانین خود بر دیگر کشورها از جمله 
تهران محسوب می شود. از این رو در زمانی که 
برجام هم شکل گرفت و ایران در زمانه های 
گوناگونی که پای میز مذاکره رفته تاش 
داشته است که اعام مواضع کند. تا آنجا که 
تحریم های فلج کننده دوره اوباما ایران را 
مجبور کرد تا  با کدواژه عقب نشینی قهرمانانه 
زمینه  های شکل گیری برجام و یک توافقنامه 
را در سال 2015  حاصل نماید. بعد از ورود 
ایران به برجام برخوردهایی که با این توافق 
در بخشی از سپهر سیاسی حاکم بر ایران شد 
با مفهوم ترکمانچای، خیانت و سازش همراه 
گشت. گروهی که این معنا را بیشتر برساختند 
و در حوزه تبلیغات سیاسی و حزبی و جناحی 
در جهت کسب قدرت از آن استفاده کردند، 
امروز در تهران صاحب دولتند. نه تنها صاحب 
قوه مجریه، بلکه بر ارکان متفاوت قوای دیگر 
نیز تکیه زده اند از این جهت در تهران امروز 
دولت یکدست فرمان می راند و این دولت 
یکدست از منظر کنشگران، فضای سیاسی، 
نهادهای سیاسی، تفکر سیاسی از همگی اینها 
به گونه ای بهره می برد که دارای عیار باالیی از 
طرف نظام حکومتی است. حتی این عیار با 
دوره محمود احمدی نژاد قابل قیاس نیست. 
در چنین فضا و چشم اندازی اکنون ایران به 
پای میز مذاکره می رود. رفتن ایران به پای میز 
مذاکره اگرچه توجیه پذیر است، چراکه در 
دور آخر دولت روحانی نیز در وین مذاکراتی 
انجام شد اما آن مذاکرات با هسته سخت 
قدرت برخورد نمود  و امروز همان هسته 
سخت قدرت می خواهد به مذاکره برگردد. از 
این رو حتی نام بردن از برجام سخت می شود 
و تاش دارد که نام دیگری بر بازگشت به 
این مذاکرات مانند بازگشت به مذاکرات 
2015 گذاشته شود، اما آنچه که در صحنه 
عمل می بینیم تنگ تر شدن حلقه محاصره 
و اثرگذاری بیشتر تحریم های حداکثری در 

دوران بایدن بر تهران است. 
 نــوع رویکــرد آمریکا بـه مساله 
تحـریم ها و توافق احتمالی را چگــونه 

تحليل می کنيد؟
بایدن توانسته  اجماع بیشتری به وجود آورد 
و امروز دوباره بر اساس پیش بینی هایی که در 
قبل انجام داده بودم می بینیم که اروپایی ها 

جلوتر از آمریکایی ها بر ضد تهران حرکت 
می کنند. آنها سمت و سویی را برگزیدند که 
بتوانند در چارچوب این سمت و سو جریان 
را به جهتی ببرند که بتوانند فشار بر ایران را 
زیاد تر کنند. فقدان همکاری نظام بین الملل 
با ایران و محاصره منطقه ای تهران کامل تر 
شده است. امروز جدای از مسائل گذشته 
میزان اورانیوم غنی شده 5 درصد، 20 درصد 
و باالتر از 60 درصد ایران مطرح است. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعام عدم همکاری 
ایران را مجددا مطرح و زمینه را برای برگزاری 
نشست شورای حکام علیه ایران فراهم کرده 
است. آمریکایی ها تاش کرده اند که افکار 
عمومی را به این جهت سوق دهند که آمریکا 
همه فعالیت های خود را به انجام رسانده است 
که تهران پای میز مذاکره بازگردد و با تمام 
وجود خواهان آن بوده است که مذاکرات مثبت 
پیش رود. اکنون اگر ایران پای میز مذاکره 
حاضر شود و برجام را نپذیرد افکار عمومی را 
در جهت اعمال فشار بیشتر و رفتن به موقعیت 
پلنB آماده ساخته است. اگر ایران بپذیرد به 
برجام آنگونه که هست بازگردد عقب نشینی 
آشکاری بعد از رفتن به پای میز مذاکره از 
خود نشان داده است و این هر دو به میزانی در 
برگیرنده این معنا خواهد بود که دولت حاکم 
در مبارزه ای که از منظر ایدئولوژیک علیه 
آمریکا و جریان سلطه جهانی برساخته کمی به 
عقب نشسته است و این می تواند برای ایران از 
هر دو جهت دارای پیامدهای معناداری باشد. 
 با توجه به اینکه یک روز تا مذاکرات 
احيای برجـام در دور هفتم فاصله داریم 
چه رویکــردی در خصوص توافق ميان 
ایران و سایر طرف ها و تاثير آن بر منطقه 

دارید؟
مذاکرات وین طعم تلخی را به همراه 
دارد. طعمی که از یک طرف رفتن پای میز 
مذاکره را برای دولت سخت می کند و تلخ تر 
آن زمانی است که همین دولت که هر گونه 
مذاکره با گروه1+۴یا تروئیکای اروپا را نشان 
دهنده نوعی سازش و عقب نشینی از مواضع 
انقابی می دانسته اکنون مجبور است که نه 
با محمدجوادظریف بلکه با امیر عبداللهیان 
و نه با عراقچی که با باقری کنی بار دیگر به 
مذاکره برود و دستاوردهایی که این بار باقری 
کنی و امیر عبداللهیان به دست می آورند با 
برجامی مقایسه خواهد شد که در مجلس 
توسط مخالفان آن به صورت سمبلیک به 
آتش کشیده شده است. لذا این کار را بسیار 
مشکل می کند. این در حالی است که غرب نیز 
این را فهمیده است. ائتاف عربی- عبــری در  
منطقه به وجود آمده و در حــال گسترش به 
منطقه قسطنطنیه و ترکیه اســت و لبــه های 
آن به مصر می رسد و از آن طرف آذربایجان، 
طالبان و پاکستان را در بر می گیرد و بدین 
ترتیب محاصره منطقه ای تهران را کامل 
می کند. از این سو آمریکا با موضع گیری 
مکنزی شخص سوم قدرت نظامی در ایاالت 
متحده آمریکا برای اجرای حرکت نظامی بر 
علیه ایران هشدار می دهد و اینها همگی نشان 
دهنده وضعیت مبهم در باب مذاکرات است. 
به گونه ای که  ایران چه بپذیرد و چه نپذیرد 
به سمتی برود که خسرانی را برای ایران به 
همراه داشته باشد. رویکرد آمریکایی ها بر آن 
است که ایرانی که گفته نه جنگ  و نه مذاکره 
را اکنون به مذاکره باز می گرداند و اگر مذاکره 
آنگونه که می خواهد به انجام نرسد و ایران 
تعهداتی در این زمینه را نپذیرد به راحتی آن 
را به سمت جنگ سوق دهد. فلذا باید بگوییم 

که منطق موجود منطق بسیار سختی است.

  آذر منصوری 
قائم مقام حزب اتحاد ملت
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 قطع گاز ارز آورترین 
بخش صنعتی!

آرمان ملی: دبیر انجمــن صنفــی کارفــرمایی 
صنعت پتروشیمی گفت: از 70 میلیون متــر مکعب 
گاز اختصاص یافته به پتروشیمی ها 20 میلیــون 
مترمکعب کاهش یافت که باعــث شده بیشتــرین 
آسیب را هم واحدهای اوره، آمونیاک و متانولی که 
مستقیما از گاز متان برای خـوراک استفاده می کنند، 
متحمل شوند. احمد مهدوی درباره تاثیر کاهش 
ارسال سوخت گاز بر تولید صنایع پتروشیمی اظهار 
داشت: به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح در مصرف 
انرژی به خصوص گاز، امروز به جایی رسیدیم که 
چندین برابر اروپا مصرف گاز داریم، در نتیجه صنایع 
و تولید را دچار مشــکل می کنیم، البته برخی صنایع 
مثل فوالد و سیمان جایگزین هایی مثل مازوت و 
گازوئیل دارند اما پتروشیمی گاز را برای خوراک 
استفاده می کند و در صورت عدم تامین دچار چالش 
می شود، یعنی تولید؛ صادرات و ارزآوری مستقیما 
ضربه می خورند. او با بیان اینکه در هیچ جای دنیا در 
صورت کمبود انرژی سراغ قطع سوخت بخش تولید 
نمی روند، افزود: متاسفانه ما در حوزه صرفه جویی، 
بهینه سازی مصرف سوخت و ماده 12 کاری نکردیم 
و فقط حرف زدیم که باعث شده امروز  از 70 میلیون 
متر مکعب گاز اختصاص یافته به پتروشیمی ها 
20 میلیون متر مکعب کاهش یابد که باعث شده 
بیشترین آسیب را هم واحدهای اوره، آمونیاک 
و متانولی که مستقیما از گاز متان برای خوراک 
استفاده می کنند، متحمل شوند. دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: ما مشکل 
دولت را درک می کنیم، این را نیز می دانیم نگاه و 
اولویت اول دولت تامین گاز منازل و مردم است، اما 
ما هم تعهد فروش به خارج از کشور داریم، درست 
نیست در کشوری که دومین منابع گاز دنیا را دارد به 
خاطر عدم برنامه ریزی و مصرف بهینه بخش تولید 
مجبور به توقف شود.او ادامه داد: فعا چاره ای نیست، 
اما انتظار می رود دولت مردم را به مصرف بهینه و هدر 
ندادن سوخت سوق دهد، سیاست تشویق و تنبیه در 
نظر بگیرد، درست مصرف کردن واقعا تبدیل به یک 
فرهنگ شود. اکنون گاز بخش خانگی در کشور ما 
ارزان است، مردم گاز خانگی را هر متر مکعب حدود 
110 تومان خریداری می کنند، ما 3700 تومان بابت 
خوراک خریداری می کنیم، بنابراین تا وقتی نرخ 
پایین است مردم توجه نمی کنند و مصرف بهینه 
نخواهد شد. مهدوی با اشاره به روند رو به رشد 
تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی گفت: در 
6 ماهه 1۴00 حدود 13 تا 1۴ درصد افزایش تولید 
و صادرات داشتیم. او یادآور شد: پتروشیمی یک 
صنعت پویا است و خوشبختانه تولید نیز به خوبی رو 
به به پیشرفت است، اما دولت به ما تعهد خوراک داده 
و واحدها را بر مبنای تعهد خوراک ایجاد کردیم که 
اکنون با کاهش خوراک گازی دچار مشکل شده ایم. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ابراز 
امیدواری کرد که موضوع تامین خوراک گازی حل 
شود تا در سال های آینده با یک برنامه ریزی صنایع 
بخصوص صنعت ارزآور پتروشیمی که امروز نیز 

کشور به این ارز نیاز دارد، لطمه نخورند.

ذره بیــن 

ایران جامانده از بازار سوریه
آرمان ملی: اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین 
گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه 
با سوریه پرداخته که نشان دهنده فاصله قابل توجه 
آمار صادراتی دو کشور است. براساس اطاعات 
منتشر شده در این گزارش، صادرات غیرنفتی ایران 
به سوریه در هفت ماه سال جاری به 106 میلیون 
دالر رسیده و در مجموع ایران بیش از 79 هزار 
تن کاال به سوریه صادر کرده است.در مقابل نیز 
سوریه حدود 195 هزار تن کاال به ارزش 17 میلیون 
دالر به ایران صادر کرده است. در مقایسه با سال 
قبل، صادرات ایران به سوریه رشدی ۴2 درصدی 
داشته است. هر چند این آمار در مقایسه با عملکرد 
سال 1398 و پیش از کرونا، تغییر چندانی را نشان 
نمی دهد. در این مدت، تراز تجاری ایران و سوریه، 
89 میلیون دالر به نفع ایران بوده است و این عدد نیز 
در مقایسه با عملکرد دو سال قبل که تراز مثبت 83 
میلیون دالری ثبت شده بوده، تغییر چندانی نشان 
نمی دهد. متوسط قیمت کاالهای صادراتی ایران به 
سوریه در سال جاری، 1333 دالر در هر تن بوده که 
در مقایسه با سال قبل، افزایش ۴22 دالر را نشان 
می دهد. همچنین عمده کاالهای صادراتی ایران 
به سوریه به کاالهای با ارزش افزوده باال و کاالهای 
سرمایه ای اختصاص دارد. جزئیات منتشر شده 
نشان می دهد که اجزا و قطعات توربین های بخار، 
دارو، خمیر غذایی، کنسرو و شیرخشک اصلی ترین 
کاالهای صادراتی ایران به سوریه در هفت ماه سال 
جاری را تشکیل داده اند. بررسی تجارت مشترک 
ترکیه و سوریه نیز در 9 ماهه نخست سال جاری 
میادی نشان می دهد که میزان صادرات ترک ها 
از مرز یک میلیارد و 100 میلیون دالر گذشته و در 
مقابل سوریه به این کشور 99 میلیون دالر صادرات 
داشته است. ارزش صادرات ترکیه به سوریه در سال 
جاری میادی رشدی ۴3 درصدی را به ثبت رسانده 
است. در فهرست اصلی ترین کاالهای صادراتی 
ترکیه به سوریه نیز لوازم خانگی، چربی و روغن های 
حیوانی و نباتی و قند و شکر و شیرینی دیده می شود. 
مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه به سوریه 
نشان می دهد که ایران در هفت ماهه سال جاری، 
به طور میانگین 15.2 میلیون دالر کاال به سوریه 
صادر کرده و این در حالی است که ترکیه در 9 
ماهه نخست سال جاری میادی به طور میانگین 
131 میلیون دالر در هر ماه به سوریه صادرات 
داشته است. به این ترتیب میزان صادرات ترکیه به 
سوریه بیش از هشت برابر صادرات ایران به سوریه 

بوده است.

بررســی

آرمان ملی: شرکت های دولتی ازنه بهره وری زیادی دارند 
و نه مولد هستند و نه ارزش افزوده ای برای کشور دارند اما به 
دلیل اینکه وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور مناسب نیست 
و سفارش ها و البی ها باعث بزرگتر شدن بدنه دولت می شود،  هر 
سال هم بودجه آنها بیشتر شده و این شرکت ها به جای حرکت 
مولد به خرید زمین و ملک و ویا و... می پردازند و خیال شان هم 
از بابت حقوق راحت است که هر ماه به حسابشان بدون نظارت 
بر عملکرد واریز می شود. حاال که بحث سامانه شفافیت و فروش 
اموال مازاد شرکت ها جدی شده سنگ اندازی برای عدم ثبت 
اطاعات حقوق و مزایا و پاداش و همچنین عدم اعام اموال به 
شدت رشد کرده است! شرکت های دولتی زاییده اقتصاد دولتی 
فسادزا بوده و شفافیت نقطه مقابل فعالیت های آنهاست و از 
این رو توسعه شفافیت را دشمن خود می دانند و با آن همکاری 
نمی کنند. طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است 
سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را به نحوی مدون 
کند که اختاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از 20 
درصد تجاوز نکند. در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان 
مهمترین ابزار دولت ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده می شود. به 
عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی 
الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعا 
اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود. در کشور 
ما عملکرد دولت های گذشته در میدان اقتصادی به گونه ای بوده 
است که می توان شفافیت را واژه ای از یاد رفته در صحنه حکمرانی 
دولت ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد 
و عملکرد مالی دولت ها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار 
که در بخش هایی شفافیت ایجاد می شود، ظاهر شدن فسادهای 
گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی می شود. مصداق بارز این 
امر نیز ماجرای حقوق های نجومی در سال 95 است که در آن 
زمان با افشا شدن فیش حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی 
همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، 
بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عمًا موجب تخریب بخش 
اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئوالن دولتی شد. ولی پس از 
آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خال 

تدوین برنامه ششم توسعه در بند 29، دولت مکلف به ایجاد سامانه 
حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطاعات مربوط به حقوق 
و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد 
قرار گیرد. همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوق های 
نامتعارف، مدتی بعد در خال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد 
تمام حقوق های پرداختی کارمندان دولت، سامانه ای تنظیم و 
حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار 
در بند 29 برنامه ششم توسعه قید کرده است: دولت مکلف است 
طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، 
رؤسا، مدیران دستگاه های اجرایی دولتی را فراهم کند به نحوی که 
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاه های دولتی و 
حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و 
عموم مردم نیز فراهم شود. دستگاه های مشمول این ماده مکلفند 
همه پرداختی ها اعم از حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، 
کارانه، پرداخت های غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را 
در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت 
کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک 
از افراد مذکور بافاصله در سامانه اطاعاتی هر دستگاه مشخص 
باشد. در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص 
حقوقی مشمول این ماده مکلف اند اطاعات مربوط به مقامات، رؤسا، 
مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی 
کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا 
یک سال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان 
بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود 
اطاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور 
بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند. بر اساس یکی دیگر 
از تبصره های این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای 
قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظام های پرداخت حقوق و مزایا 
و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختاف حقوق و مزایای بین 
مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه 
در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند. اکنون که چنین بستری برای 

شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال اینجا است که 
چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش 
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در 
فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای 
شفافیت، سامانه ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش بینی 
کند تا ریشه حقوق های نجومی خشکانده شود. حال این سوال 
مطرح می شود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئوالن دنبال راه 
اندازی سامانه ای جدید هستند؟از سال 95 تا کنون نشان می دهد که 
میزان پایبندی دستگاه ها به این سامانه تقریبا به هیچ نزدیک بوده و 
این سامانه در میان سازمان ها و نهادهای مختلف کاما به فراموشی 
سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان 
محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴72۴ دستگاه اجرایی 
شناسایی شده، صرفا تعداد 77 دستگاه اقدام به بارگذاری اطاعات 
کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا 
کرده اند. تعداد 1633 دستگاه، اطاعات لیست حقوق خود را به 
صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد 301۴ دستگاه، اطاعات 
حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکرده اند. بر اساس 
این گزارش، اطاعات ثبت شده توسط 1633 دستگاه مذکور، صرفا 
مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه ها نسبت به ثبت مزایای 
مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام نکرده اند. حال با گرم شدن 
دوباره انتشار فیش حقوق های نجومی، این سوال مطرح است که 
چرا در سال های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، 
هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده 
است حال باید دید دولت و مجلس می توانند با همراهی یکدیگر 
جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی 

پرداخت حقوق های نجومی  را بگیرند.

شفافیت؛ آخرین خواسته شرکت های دولتی

تغییر نرخ گاز مصرفی خانوار 
آرما ن ملی: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: براساس 
مصوبه جدید هیات وزیران درباره تعرفه گاز بخش خانگی، 
جدول 12 پلکانی برای تعرفه گاز تعیین شده که 3 پله اول بدون 
تغییر تعرفه هستند و از پله ۴ تا 12 هر پله ۴0 درصد به مبلغ 
گازبها اضافه می شود. محمد عسگری درباره آخرین وضعیت 
تغییر تعرفه های گاز، اظهار کرد: در پله اول اگر مشترکان عضو 
کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی باشند، تعرفه 
گاز آنها رایگان و تعرفه گاز مابقی مشترکان در این ردیف بدون 
تغییر خواهد بود. سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه در 
پله دوازدهم مبلغ هر مترمکعب گاز به 1995 تومان رسیده که 
نسبت به پله اول که ۴83 تومان است حدود ۴ برابر تفاوت دارد، 
گفت: کشور به 5 اقلیم تقسیم بندی شده که براساس آن در اقلیم 
یک که برای مناطق سردسیر کشور درنظر گرفته شده شرایط 
آسانی خواهد داشت. به گفته عسگری در اقلیم یک مشترکان 
تا 500 مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه گاز هستند و تعرفه 
گاز در اقلیم 2 تا ۴50 مترمکعب مصرف و در اقلیم 3 تا ۴00 
مترمکعب مصرف بدون تغییر خواهد بود. او با بیان اینکه 25 
درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند و قرار شده که از این 
ماه جرائم سنگینی برای آنها اعمال شود، اظهار کرد: این طرح به 
منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای آن 
نیز دستورالعمل هایی تعریف شده است. سخنگوی شرکت ملی 
گاز ادامه داد: مصرف گاز بخش خانگی در زمستان پارسال 650 
میلیون مترمکعب در روز بود که رکوردی خارج از عرف بوده، این 
مقدار مصرف، در واقع 3 یا ۴ برابر مصرف استاندارد جهانی است 

که نیاز به الگوی مصرف درست را الزامی  می کند.

تورم بیشتر؛ سهم پایین  ترین دهك  ها
آرمان ملی: دهک های هشتم و نهم با ۴۴ درصد کمترین و 
دهک دوم با ۴7.2 درصد بیشترین تورم ساالنه را در آبان ثبت 
کردند.  در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نیز بیشترین تورم ساالنه با 60.5 درصد مربوط به دهک های 
دوم و سوم بوده  است. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نیز باالترین تورم ساالنه مربوط به دهک دهم با 
۴1.2 درصد گزارش شده  است. هزینه خانوارهای سه دهک 
پایین در پایان آبان به نسبت به ماه مشابه سال گذشته طور 
میانگین، 38.1 درصد افزایش یافته که این رقم برای سه 
دهک باالی درآمدی برابر با 33.۴ درصد بوده  است. براساس 
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور براساس دهک های 
هزینه ای در آبان فاصله تورمی  دهک ها نسبت به ماه قبل 0.۴ 
واحد درصد افزایش داشته است. براساس اعداد مربوط به تورم 
در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی  دهک ها در 
این ماه به 3.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل )2.8 درصد( 
0.۴ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی  در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
1.1 واحد درصد کاهش و گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نسبت به ماه قبل 2.8 واحد درصد کاهش را نشان 
می دهد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 60.5 درصد برای 

دهک های دوم و سوم تا 58.7 درصد برای دهک دهم است.

اخبارکوتــاه

اشتغال با طعم صندوق سازی!
آرمان ملی: ایجاد اشتغال در کشور به دست مدیرانی 
افتاده که از منابع عمومی کارآفرینی برای تسویه بدهی یک 
مربی خارجی تیم فوتبال دولتی استفاده می کنند و از ایجاد 
شغل با یک تا دو میلیون تومان می گویند! حاال همین ها دوره 
افتاده و از ایجاد اشتغال با ایجاد صندوق هایی می گویند که 
نمایی از عملکرد آن را صندوق کارآفرینی امید دارد! صندوقی 
که به دلیل پروسه وام دهی طوالنی و عجیب و غریبی که دارد 
کارآفرینان واقعی را از خود می راند. در حقیقت صندوق های 
کارآفرینی نشان دادند که جز در مواردی که کارآفرین 
سفارش شده باشند کارایی خاصی ندارند. مدیران وزارت کار 
برای نشان دادن فعال بودنشان این روزها از این تریبون به آن 
تریبون می پرند و حرف هایی می زنند که نه برای خودشان 
سودی دارد نه برای مردم. امروز بیشترین حجم کاری 
مسئوالن را حرف بی اساس و نشان دادن قدرت اجرایی 
توخالی گرفته است بدون اینکه نتیجه ای برای کشور داشته 
باشد. اصغر نورا... زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید روز 
شنبه در آیین افتتاح صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های 
اشتغالزا که در روستای آقابابای شهرستان قزوین برگزار شد، 
اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی کشور براساس منویات 
رهبر معظم انقاب تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه روستایی و 
توانمند کردن مردم است که برای تحقق این مهم به سه مولفه 
مشارکت مردم، امکان دسترسی عادالنه شهروندان به منابع و 
امکانات و اجرای برنامه مناسب در حوزه توانمندی سازی نیاز 
بود. او افزود: یکی از سازمان هایی که می توانست هر سه مولفه 
را به درستی انجام دهد بسیج سازندگی بود، به همین دلیل 
وقتی پیشنهاد این سازمان ارائه شد به شدت استقبال کردیم. 
این مسئول گفت: برنامه اشتغالزا و فقرزدا یکی از اهداف اصلی 
صندوق کارآفرینی امید و بسیج سازندگی  بود و برای تحقق 
این هدف، تفاهم نامه ای برای تشکیل یک هزار صندوق 
اشتغالزا منعقد شد که بسیاری از این صندوق ها تشکیل شد. 
نورا... زاده اضافه کرد: البته برای تاثیرگذاری این صندوق ها 
به شبکه سازی نیاز داشتیم که تشکیل تعاونی، بهترین اقدام 
در این زمینه بود و باید شرکت های تعاونی تقویت شوند تا با 
رشد آنها بسیاری از موضوعات اقتصادی با سرعت بیشتری 
پیش برود. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: 
امیدواریم روز به روز، تعامات با بسیج سازندگی افزایش یابد 
تا شاهد رشد و توسعه کشور در موضوعات اقتصادی باشیم. 
جای مدیران متخصص در مدیریت کشور بسیار خالی است 
و جای آنها را مدیران مجیزگو و حرافی گرفته اند که نه تنها 
ایده ای برای بهبود وضعیت ندارند بلکه برای نگه داشتن 
مسند خود از هر ایده ای بهره می برند! توسعه صندوق های 
کارآفرینی نیاز به دفتر، مدیر و کارمند دارد که قطعا با راه 
 اندازی این هزار صندوق بخش بزرگی از منابع کارآفرینی باید 
هزینه حقوق و مزایا و پاداش آنها شود ضمن اینکه احتمال 
رانت و فساد و اختاس را هم افزایش می دهد !  در ضمن با 
حضور بانک کار آفرینی و سایر بانک ها تاسیس هزار صندوق 
چه سودی البته برای کارآفرینان خواهد داشت؟ این اتفاق 
سرنوشت خوبی نخواهد داشت از طرفی با توجه به عملکرد 
ضعیف این صندوق ها کارآفرینان هم چندان امیدی به این 

صندوق ها ندارند!

نیم نگــاه

در واقع فارغ از اینکه کارشناسان بارها نسبت به لزوم آزادسازی 
واردات و حذف انحصار در بازار خودرو تاکید کرده اند و معتقدند 
تنها متنفعان ممنوعیت های ایجاد شده شرکت های مونتاژ کاری 
هستند که تحت عنوان تولیدکننده از مشوق های دولتی بهره 
برده و محصوالت بی کیفیت خود را تا 3 برابر قیمت واقعی به 
متقاضیان تشنه تنوع عرضه می کنند اساسا هیات نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت وظیفه ای برای ورود به تفسیر قانون اساسی 
نداشته و این موضوع تنها در حیطه اختیارات شورای نگهبان 
تعریف شده است و تداوم این روند به تضعیف جایگاه مجلس 
و شورای نگهبان منجر خواهد شد. عاوه بر این با توجه به آنکه 
مجلس در اصاحیه اخیر تمامی ایرادات شورای نگهبان را مرتفع 
کرده و تردیدی وجود ندارد حمایت از تولید داخل که در اقتصاد 
مقاومتی نیز بر آن تاکید شده با انحصار و زمینه سازی رانت برای 
عده ای خاص در تضاد کامل بوده و بارها دو خودروساز بزرگ کشور 
نیز بر لزوم واقعی سازی قیمت ها و شکل گیری فضای رقابتی برای 
توسعه صنعت خودرو تاکید کرده اند. موضوعی که شنا کردن 
هیات نظارت مجمع تشخیص برخاف جریان کارشناسی آن 
هم در شرایطی که در خوش بینانه ترین حالت میانگین تعداد 
خودروهای وارداتی با توجه به میانگین حجم صادرات خودرو و 
قطعات بیش از 7 هزار دستگاه نخواهد بود و تنها سهمی حدود 0.3 
درصدی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد این ذهنیت را ایجاد 
می کند که آیا این اظهار نظر با فشار گروه های خاص و مخالفانی 
که حیاط خلوت آنها به خطر افتاده مطرح شده است؟ حال باید 
منتظر شد و دید آیا مجلس برای همیشه پرونده آزادسازی واردات 
را خواهد بست؟ یا از ابزارهای قانونی خود برای اجرای این مصوبه 

استفاده خواهد کرد.
 طرح واردات خودرو در ابهام ماند

ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو که به واردات خودرو از 
طریق صادرات و همچنین بدون انتقال ارز پرداخته پس از آنکه 
برای دومین بار به تصویب مجلس رسید در ابتدا هیات عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را در تضاد با 
اقتصاد مقاومتی خواند و پس از آن  شورای نگهبان در خصوص 
منشاء ارز واردات در این طرح ایراد گرفت در نهایت کمیسیون 
صنایع مجلس پس از چندین بار جلسه این بار نسبت به اصاح این 
ماده اقدام کرد و مقرر شد تا تنها واردات خودرو در مقابل صادرات 
خودرو و قطعات مربوطه امکان پذیر باشد. این اصاحیه در نهایت 
در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حالیکه عدم اظهار 
نظر شورای نگهبان ذهنیت موافقت با آزادسازی واردات را تقویت 
می کرد اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت وارد میدان 
شده و با تکرار ایرادات قبلی که این طرح را در تضاد با اهداف 
اقتصاد مقاومتی عنوان می کرد از مخالفت خود با واردات خبر 
داده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در 
این رابطه عنوان کرده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام طرح سامان دهی صنعت خودرو )واردات مشروط 
خودرو( را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته و طی نامه ای 
اعام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی 
است لذا مراتب به مجلس اعام خواهد شد. در واقع این هیات در 
حالی طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانسته نمایندگان برای 
تامین نظر شورای نگهبان و این هیات واردات بدون انتقال ارز را 
حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه سازان 
قرار داد در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که 
مراتب مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه اخیر واردات به مجلس 
اعام می شود. بنابراین به نظر می رسد مجلس برای اجرای این 
طرح یا باید در اصاحات بعدی کا قید واردات خودرو را بزند که 
قطعا به نفع مافیای صنعت خودرو خواهد شد یا اینکه با استفاده از 
ابزارهای قانونی از مواضع خود دفاع کند هر چند که پیش از این و 
برای انکه این طرح به وضعیت قبلی دچار نشود. محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس در نامه ای مهم به آملی الریجانی از طرح واردات 
خودرو دفاع کرده بود. این در حالیست که سیداحمد رسولی نژاد، 
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و نایب رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در خصوص اظهار نظر هیات نظارت مجمع 
تشخیص می گوید: »در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص 
نمی تواند راسا ورود کند.در اصل 98 قانون اساسی به صراحت 
آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه 
مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی 
است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای 
نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسامی است.« البته 
مخالفت هیات نظارت اولین بار از سوی سیدمصطفی میرسلیم، 
نماینده تهران در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح 
ساماندهی صنعت خودرو و همچنین یک فعال فضای مجازی 
عنوان شد به طوریکه این افراد دلیل مخالفت را لطمه به تولید 
داخل عنوان کرده بودند موضوعی که نشان دهنده عدم آگاهی و 
اشراف مخالفان این طرح از صنعت خودروسازی کشور است در 
واقع نه تنهادو خودروساز بزرگ کشور که محدودیت های وارداتی 
با هدف حمایت از انها ایجاد شد بارها از لزوم حذف قیمت گذاری 
دستوری همگام با آزادسازی واردات برای شکل گیری بازاری 
رقابتی تاکید کرده بودند و آن را زمینه ساز توسعه تولید عنوان 
کرده اند بلکه کارشناسان در خصوص انحصاری که در نتیجه 
ممنوعیت واردات ایجاد شده هشدار داده و اعام کرده بودند 
مافیای خودرو تنها گروهی است که از این ممنوعیت سود می برد. 
به گفته کارشناسان هم اکنون برخی از شرکت ها که محصوالت 
چینی می سازند در حالی به عنوان تولیدکننده شناخته می شوند 
که بر اساس قانون باید در سال اول بتوانند به 30 درصد داخلی 
سازی برسند این در حالیست که اکثر این شرکت ها صرفا مونتاژ 
کار بوده و در فضای انحصاری و بازار تشنه ای که طالب خودروهای 
متنوع است محصوالت چینی را تا 3 برابر قیمت تمام شده به 

متقاضیان می فروشند در هر صورت آنچه مشخص است با مخالفت 
هیات عالی نظارت سرنوشت واردات در ازای صادرات، باز هم در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
 سهم خودروهای وارداتی در بازار

اما با توجه به اینکه اجرای این طرح وابسته به میزان صادرات 
خودرو است این طرح در صورت اجرا تا چه میزان در بازار خودروی 
کشور تاثیرگذار خواهد بود و آیا واقعا تولیدات داخلی تحت 
الشعاع قرار خواهد گرفت؟ در این رابطه بررسی ها نشان می دهد 
واردات خودرو از سال 97 و پس از آغاز دور دوم تحریم های یک 
جانبه آمریکا ممنوع شد تا از این طریق دولت بتواند چالش های 
ارزی خود را مدیریت کند از سوی دیگر دولت قصد داشت تا 
خودروسازان داخلی از انحصار ایجاد شده حداکثر استفاده را برده 
و بتوانند نسبت به توسعه داخلی سازی و افزایش تولید نیز اقدام 
کنند. در این رابطه آمارها نشان می دهد. در بازه ۴ ساله سال های 
93 تا سال 97 و آغاز تحریم های جیدید  در مجموع بیش از 7 
میلیارد و 500 میلیون دالر به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده 
که از این میزان ارز تخصیصی بالغ بر 300 هزار دستگاه خودرو 
به کشور وارد شده است. در واقع  بیشترین میزان هزینه کرد 
ارزی برای واردات خودرو در سال 93 انجام شده  که حدود دو 
میلیارد و ۴35 میلیون دالر بوده و به واردات حدود 102 هزار و 
500 دستگاه خودرو منجر شده است کمترین میزان ان به سال 
9۴ اختصاص دارد که با یک میلیارد و 200 میلیون دالر حدود  
51 هزار و 500 دستگاه خودرو به بازار تزریق شد. از سوی دیگر در 
بررسی میزان صادرات خودرو نشان می دهد در خال سال های 
96 تا 1۴00در مجموع بیش از 580 میلیون دالر خودر و و قطعه 
از کشور به سمت بازارهای هدف منتقل شده که بیشترین میزان 
آن مربوط به سال 98 با 1۴1 میلیون دالر بوده است و کمترین 
میزان صادرات خودرو و قطعات نیز به سال گذشته اختصاص دارد 
که حدود 118 میلیون و 500 هزار دالر براورد شده است ضمن 
آنکه در 7 ماهه امسال نیز با وجود آنکه آمارها از افزایش تولید 
خبر می دهند تنها 58 میلیون دالر صادرات در این حوزه رقم 
خورده بنابراین با یک حساب سر انگشتی و حتی در صورتی که 
میزان صادرات را در بیشترین حالت آن محاسبه کنیم یعنی در 
حدود 1۴0 میلیون دالر و همچنین میانگین قیمت هر دستگاه 
خودرو را 20 هزار دالر در نظر بگیریم که هم اکنون در بازار جهانی 
آخرین مدل تویوتا یا هیوندای با همین رنج قیمتی فروخته 
می شود در خوش بینانه ترین حالت میزان خودروهای واردات 
از 7 هزار دستگاه تجاور نخواهد کرد. موضوعی که این سئوال 
را ایجاد می کند آیا این تعداد خودروی وارداتی می تواند بازار 2 
میلیون دستگاهی تولیدات داخلی را تحت الشاع قرار دهد و آیا 
تولید داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد قطعا اینطور نخواهد 
بود اما مافیای خودرو حاضر نیست حتی 0.3 درصد از بازار خود 

را از دست بدهد.

آرمان ملی- شهریار خدیوفرد: مصوبــه 
طرح ساماندهی بازار خودرو پــس از 
چندین بار رفت و برگشت بين شورای 
نگهبــان و کميسيون صنایــع مجلس 
در نهایت با اصالح ایرادات ایـن شورا در 
خصوص مشخص نبودن منشاء ارز واردات 
خودروها در حالی اواخر آبان ماه در صحن 
علنی به تصویب نمایندگان رسيد که این 
بار و در شرایطی که هنوز شورای نگهبان 
اظهار نظر نکرده، هيات عالی نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت نظام  ضمن مخالفت با 
این طرح آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی 
تشخيص داده و تاکيــد کــرده ایرادات 
ساتبق این هيات همچنان به قوت خود 

باقی مانده است.

گزارش »آرمان ملی«از مخالفت مجمع تشخيص با طرح واردات خودرو:

واردات خودرو رفت مجمع، بیرون نیامد
      فشار سهم 0.3 درصدی وارداتی ها بر گرده مافيای خودرو
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علل ریفالکس معده 

رفالکس بیماری بسیار شایع است که 
حدود 20 تا 25 درصد مردم با آن درگیرند. 
ترش کردن، سوزش، تلخی دهان، سنگینی 
سردل و حتی سرفه های مزمن از عالئم این 
بیماری است که می تواند انسان را تا آخر عمر به 
خود مشغول کند. ریفالکس از خفیف تا شدید 
وجود دارد و بیماری مزمن است. بهترین درمان 
برای آن کاهش اسیدمعده است. امپرازول 
دارویی است که مصرف آن در دوزهای باال 
می تواند رفالکس شدید را کنترل کند. در نوع 
خفیف بیماری، مصرف دوبار در هفته کافی 
است اما برخی بیماران عالوه بر ریفالکس 
شدید، زمینه اضطرابی دارند که موجب تحریک 
بیشتر مری می شود در این حالت باید برای 
بیمار از داروهای آرامبخش استفاده کرد. یکی 
از مشخصات افزایش اسیدمعده و در نتیجه 
ریفالکس، سوزش سردل پس از خوردن 
غذاست. ریفالکس ممکن است صبح ها یا شب ها 
اتفاق بیفتد. برخی موادغذایی مثل پیازخام، 
غذاهای ترش، غذاهای حاوی نگهدارنده مثل 
پنیرپیتزا و فست فودها، سس های کارخانه ای و 
چای پررنگ موجب تشدید رفالکس می شوند. 
برای افرادی که در هنگام صبح ترش می کنند 
و سوزش سردل دارند توصیه می شود چای 
پررنگ ننوشند. نیم ساعت قبل از صبحانه 
یک کپسول امپرازول به مدت دو هفته بخورند 
اگر تا پیش از سه ماه عالئم برگشت امپرازول 
باید به صورت دائمی مصرف شود. تغییرات 
فصلی  و مصرف برخی غذاها در فصول مختلف 
می تواند موجب تشدید ریفالکس شود. در 
مواقعی ریفالکس ها دوره ای هستند و در برخی 
به صورت دائمی وجود دارد و ممکن است تا چند 
سال بهبودیافته و دوباره ظاهر شوند. استرس 
موجب تشدید ریفالکس شده و مانع از جواب در 
طول درمان می شود. مشکالت معده و گوارش 
مثل زخم معده و اثنی عشر می  تواند منجر به 
کاهش وزن شود. کاهش وزن عالمت خطر است 
و بیمار باید تحت بررسی های بیشتر قرار گیرد.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

فشارخون صرع را افزایش می دهدکاهش عالئم روماتیسم با »دارچین« »کم خوابی« شما  را  بیمار  می کند
نتایج مطالعه  ای نشان می دهد افرادی که دچار کم خوابی طوالنی مدت 
هستند، به میزان بیشتری احساس مسن  تربودن کرده و روند پیری جسمی 
و ذهنی خود را سریع تر ارزیابی می کنند. »سرنا.ساباتینی« می گوید: »با 
افزایش سن، همه ما تغییرات مثبت و منفی متعددی را در بسیاری از 
زمینه های زندگی خود تجربه می کنیم. تحقیقات ما نشان می دهد که افراد 
کم خواب احساس پیری بیشتری کرده و درک منفی تری از پیرشدن خود 
دارند. به همین دلیل پرداختن به مشکالت خواب می  تواند درک بهتری از 

پیری را در افراد تقویت کند.  

محققان دریافتند که مکمل دارچین نشانگرهای زیستی التهاب و 
فشاراکسایشی دخیل در روماتیسم مفصلی را کاهش می دهد. محققان ۱2 
مطالعه مربوط به مصرف دوزهای پودردارچین را بررسی کردند. یافت ها 
نشان داد مصرف مکمل دارچین منجر به موارد زیر می شود:  کاهش 
قابل توجه پروتئین واکنشی  C )CRP(، پروتئین خون که در صورت وجود 
التهاب افزایش می یابد و مالون دی آلدئید )MDA(، نشانگر فشار اکسایشی. 
کاهش معنی دار آماری در اینترلوکین 6- که در محل های التهاب تولید 

می شود. افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی.  

براساس تحقیقات، فشارخون باال ممکن است خطر ابتال به صرع 
را افزایش دهد. محققان دریافتند که فشارخون باال خطر ابتال به صرع را 
حدود 2.5 برابر افزایش می دهد اما مصرف داروهای ضدفشارخون این خطر 
را کاهش می دهد. محققان فشارخون باال را فشارخون سیستولیک ۱40 
میلی متر جیوه و باالتر و فشارخون دیاستولیک 90 میلی متر جیوه و باالتر 
و همچنین استفاده از داروهای ضد فشارخون توصیف کردند. محققان پی 
بردند هر ۱0 میلی متر جیوه تغییر در فشارخون سیستولیک با ۱۷ درصد 

بیشتر خطر ابتال به صرع مرتبط است.  

نکتــه
نارسایی کلیه در زنان 

مطالعات جدید نشان می دهد مرگ ومیر ناشی از نارسایی 
کلیه در زنان بسیار بیشتر از مردان است. دالیل این تفاوت 
بسیار مهم بوده چراکه ممکن است براثر تفاوت در مراقبت های 
بهداشتی، درمانی یا محرک های محیطی باشد. تاثیر مختلف 
بیماری ها در زنان و مردان پدیده ای است که از سال ها قبل مورد 
بررسی قرار گرفته است. سرطان، بیماری های قلبی وعروقی، 
بیماری های عصبی و روانی به طرق مختلفی روی زنان و مردان 
تاثیر می گذارد. مطالعات جدید محققان نشان می دهد تاثیر 
متفاوت بیماری های کلیوی بر زنان و مردان بیش از چیزی 
است که در بیماری سرطان و بیماری های قلبی دیده می شود. 
بر این اساس مرگ ومیر ناشی از نارسایی کلیه در زنان بسیار 
بیشتر از مردان است. دالیل این تفاوت بسیار مهم است چراکه 
ممکن است براثر تفاوت در مراقبت های بهداشتی، درمانی 
یا محرک های محیطی باشد. این مطالعه با بررسی سوابق 
بهداشتی بیش از 80 هزار زن و مرد باالی 30 سال مبتال به 
نارسایی کلیه نشان می دهد زنان مبتال به نارسایی کلیه در 
مقایسه با مردان مبتال به این عارضه نرخ مرگ زودرس باالتری 
دارند و به طور متوسط 3.6 سال زودتر جان خود را از دست 
می دهند. در ادامه آمده است میزان بیماری مزمن کلیه در زنان 
بیشتر است؛ ولی احتمال نارسایی کلیه در مردان بیشتر دیده 
می شود. محققان عوامل بیولوژیکی و دسترسی به مراقبت های 
بهداشتی و درمانی را عامل این تفاوت می دانند و معتقدند تمام 
عوامل جنسیتی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند تا به راهکار 

درمانی شخصی منجر شوند.

علیرضا دالوری
توصیه هایی برای کاهش کلسترول بد خون فوق تخصص گوارش 

کلسترول ماده ای نیست که باید کال آن را از بدن حذف 
کنیم، کلسترول بخشی طبیعی از بافت ها و غشای سلول های 
بدن انسان بوده و برای تولید هورمون ضروری است. ما بدون 
کلسترول نمی توانیم زنده بمانیم؛ اما زیادی آن در خون باعث 
یکسری از بیماری ها می شود. به همین دلیل مهم است که با 

راهکارهایی کلسترول باال را کاهش دهیم.
  اجتناب از چربی  ترانس

وقتی چربی ها طی یک فرآیند شیمیایی هیدروژنه 
می شوند تبدیل به چربی های ترانس می شوند، یعنی ساختار 
فضایی مولکول ها تغییر می کنند. صنایع غذایی پُر از چربی های 
ترانس است و فرآیندهای ساخت و تولید بسیاری از موادغذایی 
موجود در بازار از چربی های ترانس استفاده می کنند. مشکل 
اینجاست که با مصرف چربی های ترانس، LDL   یا همان 
کلسترول بد خون ما باال می رود و همزمان HDL یا همان 
کلسترول خوب خون ما پایین می آید. شما باید برچسب روی 
محصوالت غذایی را بررسی کنید. در آن شما می توانید متوجه 
شوید محصول موردنظر دارای روغن هیدروژنه است یا خیر. 
البته عبارت هایی مختلفی وجود دارند که به معنی چربی ترانس 
هستند. همچنین الزم است روش های پخت وپزتان در خانه را 
نیز بررسی کنید. به جای سرخ کردن از پختن یا بخارپزکردن 
استفاده کنید تا از تشکیل چربی های ترانس جلوگیری نمایید.

  مصرف چربی  سالم 
همه ی چربی ها بد نیستند. سال ها تبلیغات و اطالعات 
نادرست به ما القا می کرد که همه  چربی ها برای سالمتی 
مضرند اما واقعا اینطور نیست. درواقع چربی های تک غیراشباع 
می توانند اثرات مثبتی روی بدن انسان بگذارند. مصرف منظم 
این نوع چربی ها می تواند کلسترول بد را پایین بیاورد بدون اینکه 
تاثیری روی کلسترول خوب بگذارد و دلیل این اتفاق، جلوگیری 
از اکسیداسیون است. حاال چربی های تک غیراشباع را از کجا باید 
پیدا کنید؟ در روغن زیتون فرابکر، مغزها و دانه ها و آووکادو، این 

چربی ها را به رژیم غذایی تان اضافه کنید!
  مصرف  فيبر 

میکروبیوم روده که مجموعه ای از میکروارگانیسم هایی 
است که در سیستم گوارش انسان زندگی می کنند می توانند 
اکسیداسیون چربی ها را کاهش دهند؛ اما برای اینکه چنین 
اتفاقی بیفتد الزم است این باکتری ها سالم باشند. مصرف فیبر 
محلول، تقویت کننده ی تکثیر باکتری های خوب گوارشتان 
است؛ اما فقط همین نیست؛ میکروبیوم روده تان جذب برخی 
از مواد را نیز به تاخیر می اندازد و این مواد نمی توانند فورا وارد 
خون شوند. ضمنا باکتری های روده به تاثیرگذاری بیشتر 
استاتین هایی که برای افراد دچار کلسترول باال تجویز می شوند 
نیز کمک می کنند. شما می توانید فیبر محلول را در نخود سبز، 
حبوبات، تقریبا همه ی میوه ها و اوتمیل )جودوسر پخته( پیدا 

کنید.
  مصرف امگا 3 

در مورد امگا3 زیاد مطالعه و گفته شده است. امگا3 نوعی 
چربی چند غیراشباع است. ماهی و مغزها حاوی مقدار قابل 
توجهی امگا3 هستند. مشاهدات زیادی طی سال های اخیر 
امگا3 را با کاهش احتمال بیماری های قلبی وعروقی مرتبط 
دانسته اند، زیرا این چربی مفید می تواند کلسترول LDL خون 
را پایین بیاورد. یک فایده ی دیگر امگا3 که شواهد علمی آن را 

نشان داده اند کمک به تنظیم سطح قند خون است.
  اجتناب از سيگار 

تنباکو عالوه بر تمام تاثیرات مضری که بر بدن انسان 
دارد، بر کلسترول خون نیز اثر می گذارد. بدن افراد سیگاری 
کمتر می تواند عروق خود را پاکسازی کند. در بدن سیگاری ها 
کلسترول خوب کمتری وجود دارد. به همین دلیل وقتی 
کلسترول در دیواره  رگ ها جمع می شود، پاکسازی رگ ها از این 
چربی ها که کار کلسترول خوب است سخت می شود. به همین 
دلیل احتمال ابتالی افراد سیگاری به بیماری های قلبی وعروقی 

بیشتر است.
  ورزش 

از فواید ورزش برای سالمتی زیاد گفته شده است. ورزش 
بر خلق وخو اثر می گذارد، استرس را کاهش می دهد، به کنترل 
اضطراب کمک می کند، جلوی کاهش توده عضالنی را می گیرد، 
فرآیند پیری را به تاخیر می اندازد، ظرفیت هوازی قلب را 
باال می برد و جلوی بیماری های متابولیکی را می گیرد. وقتی 
پای کنترل کلسترول به میان می آید، ورزش هوازی همراه با 
تمرینات قدرتی ظاهرا بهترین گزینه اند. پیاده روی نیز بسیار 
مفید است؛ اما واضح و بدیهی است که افزایش شدت تمرین و 

دویدن، فواید را چند برابر می کند. 

عمــود ی افقــی  

تقویت بینایی با »نور قرمز« 
مطالعات جدید محققان نشان می دهد 
قرارگرفتن در معرض نورقرمز به مدت 3 دقیقه در 
صبح، به تقویت دید طبیعِی در حال کاهش، کمک 
می کند. میتوکندری ها حساسیت خاصی نسبت 
به نور با طول موج بلند دارند که بر عملکردشان 
تاثیرگذار است. در این آزمایش 20 شرکت کننده 
34 تا ۷0 ساله در مقابل LED  نورقرمز به مدت 
3 دقیقه در صبح قرار گرفتند. این مطالعه نشان 
می دهد نورقرمز با طول موج بلند حدود 6۷0 
نانومتر، به طور متوسط باعث بهبود ۱۷ درصدی 
کنتراست رنگ بینایی شرکت کنندگان شد و این 

اثر تا یک هفته باقی ماند.

ویـــژه

اینفوگرافیک : آرمان ملی /  علی کریمی
پياده روی به عنوان یک ورزش ساده می تواند در کاهش اضافه وزن افراد، مفيد و موثر واقع شود. شروع یک برنامه کاهش اضافه وزن ممکن است کاری سخت 

به نظر برسد با این حال ورزش کردن و داشتن برنامه غذایی سالم می تواند به این روند سرعت ببخشد. در ادامه به دالیلی برای موثربودن پياده روی در بلندمدت 
به منظور کاهش اضافه وزن پرداخته می شود.

پياده روی برای بيشتر مردم، فعاليتی آسان و در دسترس است. زمانی که افراد پياده روی خود را به پایان می رسانند، با خود 
می گویند که »این کار چندان هم سخت نبود«، همين امر این عادت خوب را تقویت کرده و افراد را برای ادامه این ورزش در روزهای 

آتی آماده می کند.

کمک به عادات خوب 

افراد می توانند به منظور کاهش اضافه وزن خود روش های خالقانه ای را برای پياده روی در نظر بگيرند. برای مثال استفاده از 
پله ها به جای آسانسور، قدم زدن برای خرید مایحتاج روزانه به جای استفاده از خودروی شخصی یا پارک کردن آن دورتر از فروشگاه 

مورد نظر، از این موارد هستند. 

امکان پذيربودن در هر مکان

به گفته محققان افراد می بایست برای حفظ سالمتی خود 10 هزار قدم در روز پياده روی کنند. افراد می توانند با استفاده از 
ساعت های هوشمند ميزان رسيدن به این هدف روزانه خود را بسنجند که این امر باعث کاهش احساس بی انگيزگی و بی حوصلگی 

می شود و در نهایت، دستيابی به یک هدف مفيد روزانه، احساس خوشایندی در فرد ایجاد می کند.

سرگرم کننده 

پياده روی عالوه بر مزایای ورزش، فواید استنشاق هوای تازه و دریافت ویتامين D ناشی از نورخورشيد و کاهش وزن را هم برای 
سالمتی افراد در پی دارد. بهتر است افراد برای انجام این فعاليت به فضای باز بروند.

مزايای متعدد 

مزايای پیاده روی برای کاهش وزن
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کــوتـاه
بررسی افزایش مستمری مددجویان 
آرمان ملی: معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد درخصوص هدفگذاری این نهاد برای 
افزایش میزان مستمری مددجویان در سال آینده 
گفت: برای میزان مستمری مددجویان کمیته امداد 
در سال آینده در مراحل کارشناسی هستیم. حسین 
خدرویسی اظهار کرد: امسال براساس قانون بودجه 
و اعتباری که به کمیته امداد داده شد، 6۷ درصد 
مستمری مددجویان با افزایش همراه بود، به طوری 
که در حال حاضر میزان مستمری برای خانوارهای 
یک نفره 350 هزار تومان، دو نفره 500 هزار تومان، 
سه نفره ۷00 هزار تومان، چهار نفره 900 هزارتومان 
و پنج نفره و باالتر یک میلیون و ۱00 هزارتومان است.

تعطیلی برخی پایگاه های اورژانس 
ایسنا: سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان 
اینکه کمبود نیروی انسانی در اورژانس پایتخت کامال 
احساس می شود و به علت کمبود نیروی انسانی برخی 
از پایگاه ها تعطیل شده است، گفت: اگر در سال کمتر 
از 500 نیروی بومی برای تهران تربیت کنیم مطمئنا 
دو یا سه سال بعد به بن بست بسیار جدی خواهیم 
رسید. یحیی صالح طبری ادامه داد:  در حال حاضر در 
224 پایگاه اورژانس ۱۷80 نیرو فعالیت می کنند؛ 
یعنی هر پایگاه حدودا دو نفر تکنسین اورژانس کم 
دارد که با این شرایط در حال حاضر حدود 500 نیرو 
کم داریم و فقط سعی می کنیم که پایگاه ها را سرپا 
نگه داریم. اگر جمعیت تهران را 9 و نیم میلیون نفر در 

نظر بگیریم نزدیک به 4۷5 پایگاه نیاز داریم.

زیرساخت های شهری کافی نیست
آرمان ملی: رئیس کمیسیون سالمــت، محیط 
زیست و خدمات شهری با طرح این پرسش که آیا 
امکان توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری نیز 
به موازات رشد جمعیت شهرها وجود دارد یا خیر؟ 
گفت: موضوع وقتی جدی تر می شــود که بدانیم 
که هم اکنون نیز زیرساخت های شهری با میزان 
جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی 
جدی در این حوزه وجود دارد. مهدی پیرهادی افزود: 
شهرنشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال 
تاثیرگذار بر زندگی فرد، خانواده و جامعه است. امروزه 
کیفیت زندگی شهری به طور مستقیم بر همه حیطه 
های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست 

محیطی و فرهنگی شهروندان تاثیر می گذارد.

مجوز بازگشایی به 93 درصد مدارس 
آرمان ملی: استاندار تهران از واکــسیناسیون 
8۷ درصدی در استان تهران خبــر داد و گفــت: 
93 درصد مدارس استان تهران مجوز بازگشایی 
گرفتند. محســن منصــوری افــزود: 84 درصد 
دانش آموزان نیز ُدز اول واکسن را دریافت کردند. 
استاندار تهران سپس عنوان کرد: در مورد فرودگاه 
امام خمینــی)ره( نیز تیمی از دانشگاه علوم پزشکی 
تهران مستقــر هستند که بایــد کنترل، نظارت و 
مراقبت های پیش از مسافرگیری انجام شود. امکانات 
نقاهتگاهی و قرنطینه در مجموعه فرودگاهی در 
اختیار قرار گیرد تا افرادی که تست pcr مثبت 

هستند، مستقر شوند.

بعد از گینه، بیشترین کودک همسری 
ایسنا: یک حقوقدان درباره ازدواج دختران زیر 
سن قانونی با بیان اینکه بحث ازدواج به خصوص در 
مناطق دورافتاده و به دلیل نیاز مالی خانواده دختر 
که معموال به این دلیل ازدواج صــورت می گیرد، 
قانون پذیر نیست، گفت: در یک کالم، تنها آموزش، 
تربیت و رفع مشکالت مالی می تواند جلوی ازدواج 
کودکان را بگیرد. عبدالصمــد خرمشاهی با بیان 
این که اکثر دختران زیر ۱3 یا حتــی زیر ۱5 سال 
درک درستی از هدف ازدواج و زندگی مشترک 
ندارند گفت: آمارها نشان می دهد که ما بعد از کشور 
گینه، بیشترین آمار ازدواج دختران کم سن و سال را 
داریم و از طرفی هم آمار طالق در کشور ما باال است 
و این نشان می دهد که این دو مقوله به هم ارتباط 
تنگاتنگی دارند. ازدواجی که با تفکر انجام نشده 
طبیعتا تبعات منفی دارد و به سرعت موجبات طالق 

و اختالف پیش می آید.

سردترین استان کشور 
آرمان ملی: رئــیس مــرکــز ملــی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از 
امروز)۷آذر( تا چهارشنبه )۱0آذر( پتانسیل افزایش 
غلظت آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوای 
شهرهای صنعتی و پرجمعیت وجود دارد. صادق 
ضیاییان افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های 
پیش یابی یکشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار 
پیش بینی می شود.  طی امروز )۷ آذرماه( بندرعباس 
با دمای 30 و 32 درجه سانتیگراد گرم ترین و ارومیه 
با  دمای منفی ۱2 و ۱3 درجه سانتیگراد سردترین 

مراکز استان  کشور هستند.

شهادت سرباز در نهاوند
ایرنا: »مهدی رفیعــی« ســرباز وظیفه نیروی 
انتظامی نهاوند، حین انجام ماموریت برای دستگیری 
شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. مهدی اخوان، مدیرکل امنیتی 
انتظامی استانداری همدان افزود: بامداد )جمعه 
5 آذر( به دنبال شناسایی و کشف مخفیگاه یکی از 
اراذل شرور و توزیع کننده مواد مخدر در شهرستان 
نهاوند به هویت »امید- ج« انجام شد. ماموران در 
جریان این درگیری، متهم را مجروح و دستگیر کردند 
که در حین اجرای عملیات یکی از سربازان وظیفه 
نیروی انتظامی شهرستان براثر تیراندازی فرد شرور 

و اصابت گلوله مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

مشکل کم آبی موجود در اصفهان حاصل چند دهه فقدان درک 
قوانین حاکم بر حوضه آبریز زاینده رود است و اساسا نمی توان با 
دستور و تعیین ضرب االجل، مشکالت ناشی از چند دهه برداشت 
بیش از میزان تغذیه دشت های این حوضه آبریز را برطرف کرد. چند 
دهه است که در دشت های مختلف استان اصفهان، شاهد بارگذاری 
بیش از حد منابع مصرف کننده آب بدون توجه به توان اکولوژیکی 
منطقه بوده ایم و دهه هاست که انواع صنایع آب بر و انرژی بر و 
همچنین کشت های مصرف کننده آب را در حوضه آبریز زاینده رود 
توسعه داده ایم و در چنین شرایطی، مشکل آب اصفهان با صدور یک 
بخشنامه یا انجام یک راهپیمایی حل نمی شود. این یک حقیقت 
است که وعده های مسئوالن اصفهانی به کشاورزان این استان برای 
حل مشکل زاینده رود در سه ماه آینده، امید واهی در دل مردم ایجاد 
می کند و نباید به مردم این گونه وانمود کنیم که با احیای زاینده رود، 
حتما کارون مشکل پیدا خواهد کرد یا اگر ما می خواهیم کارون را 
تاب آور نگه داریم، باید از خیر زاینده رود بگذریم! هم زاینده رود و 
هم کارون، کرخه و ِدز در طول میلیون ها سال رودخانه های دائمی 
بوده اند و این رودخانه ها به عنوان میراث های ماندگار ایران باید 
حفظ شوند و ما باید به حریم، حرمت و استعداد این رودخانه ها 
احترام بگذاریم. مسئوالن استان اصفهان اگر به دنبال حل مشکل 
آب هستند، باید به سرعت به این سمت حرکت کنند که مشکالت 
را به صورت شفاف و بدون پرده پوشی با مردم مطرح نمایند و به آنها 
بگویند که دقیقا چه اتفاقاتی در حوضه آبریز زاینده رود رخ داده است. 
مدیران حاکم بر اصفهان همچنین باید شجاعت عذرخواهی از مردم را 
به دلیل انواع اشتباهاتی که در طول چند دهه گذشته انجام داده اند، 
داشته باشند. متاسفانه برخی مدیران اصفهانی به دروغ مشکل آب 
اصفهان را به استفاده استان های دیگر از آب زاینده رود ربط می دهند 
و می گویند ساالنه ۱00 میلیون متر مکعب از اصفهان به یزد منتقل 
می شود و ساالنه 200 میلیون متر مکعب آب نیز در باالدست اصفهان 
یعنی در چهارمحال و بختیاری برداشت می شود. این یک دروغ 
بزرگ است که ما مشکل آب اصفهان را به برداشت آب زاینده رود 
توسط استان های دیگر ربط دهیم، چون اصفهانی ها نه تنها برداشت 
بی رویه ای به خصوص در حوزه کشاورزی از آب زاینده رود دارند، 
بلکه ساالنه 4 میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی حوضه آبریز 
زاینده رود برداشت می کنند که این مقدار، بیش از ۱0 برابر رقمی 
است که توسط استان های همجوار اصفهان از زاینده رود برداشت 
می شود. زمانی که می خواستند خط لوله انتقال آب زاینده رود به یزد 
را بکشند، مدیران اصفهانی تحت فشار حاضر شدند که این خط لوله 
کشیده شود و تنها با این شرط حاضر به پذیرفتن انتقال آب اصفهان 
به یزد شدند که بعدها خط لوله بهشت آباد برای انتقال آب خوزستان 
به اصفهان کشیده شود تا چند برابر آبی که اکنون اصفهانی ها به یزد 
می دهند، از خوزستان برای آنها تامین شود. مدیران اصفهانی به 
دلیل طمعی که داشتند، حاضر شدند که آب اصفهان به یزد منتقل 
شود تا بعدا چند برابر این آب را از خوزستان بگیرند. بنابراین ربط 
دادن مشکل آب اصفهان به انتقال آب این استان به یزد یا برداشت 
توسط استان چهارمحال و بختیاری، نوعی فرافکنی و توهین به فهم 
مردم ایران است که مدیران استان اصفهان باید از آن دست بردارند.

چه کسی گفته آب زاینده رود به یزد می رود؟  

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

کمبود دارو
مدتی هست که دارو های بیماران تاالسمی در داروخانه ها 
موجود نیست و زندگی ما بیماران تاالسمی به مصرف این 
دارو بستگی دارد و در حال حاضر با مشکالت فراوانی رو به رو 

هستیم لطفا مسئوالن به فکر بیماران تاالسمی باشند.
اصغری از اصفهان

سرعت اینترنت
در شهرستان شاهرود سرعت اینترنت رایتل واقعا خیلی 
ضعیف است و دانش آموزان و دانشجویان با مشکالت زیادی 
روبه رو هستند از مسئوالن تقاضا داریم که به این موضوع 

رسیدگی کنند .
محبی از شاهرود

بانك پارسیان
حدودا یک ماه است که با کارگزینی بانک پارسیان تماس 
می گیرم، اما با توجه به اینکه اپراتور تلفن را وصل می کند به 
قسمت کارگزینی ولی پاسخی داده نمی شود. از مدیران بانک 

پارسیان تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.
یک شهروند از تهران 

حقوق خانواده های با فرزند معلول
 خانواده هایی که فرزند معلول دارند واقعا مشکالت زیادی 
دارند. حتی اگر بخواهند یک پرستار بگیرند واقعا این حقوق ها 
کفاف خرج و مخارج زندگی را نمی دهد. لطفا در مورد حقوق و 
مزایا  خانواده هایی که فرزند معلول هستند تجدید نظری شود.
توکلی شهميرزادی از قائم شهر 

وام ودیعه مسکن
به اکثر بانک های دولتی که در تهران می رویم برای دریافت 
وام ودیعه مسکن اعالم می کنند که اعتبار ما تمام شده است و 
باید بانک دیگری را جایگزین کنید. از مسئوالن تقاضا داریم 

فکری به حال این موضوع کنند.
اکبری از تهران 

مسکن ملی
برای مسکن ملی ثبت نام کرده ایم و تایید هم شده ایم ولی 
برای گذاشتن مدارک در سایت با مشکل روبه رو هستیم و اصال 
مدارک را نمی توانیم آپلود کنیم از مسئوالن تقاضا داریم که 
مشکالت سایت را هر چه سریعتر رفع کنند تا بتوانیم مدارک 

صمدی از تهرانرا بارگذاری کنیم.

محمد درویش
کنشگر محیط زیست

یـادداشــت

البته این اولین بار نیست که اعتراضات در کشور 
برای به خشونت کشیده می شود و پیش از این نیز 
در خرمشهر، خوزستان و شهرها و روستاهایی که 
با مشکل خشکسالی روبه رو بودند، از این دست 
اعتراضات مشاهده شده است. اما مساله کم آبی 
مختص استان خاصی نیست و باید آن را  ملی دید 
و هرگز نباید با عینک سیاسی به آن نگریست. باید 
با مدیریت صحیح منابع آب را اداره کنیم. آنچه که 
کارشناسان بدان باور دارند، »به جای پاک کردن 
صورت مساله، باید فکری به حال شرایط فعلی کشور 
نمود که با خشکسالی شدید مواجه است و به زودی 
موج این خشکسالی ها، استان های جنوبی و مرکز 
ایران و به استان های شمالی و پایتخت خواهد رسید 
و آن زمان این بحران، دیگر جایی برای وعده و راهکار 
نخواهد داشت.« بدون تردید آنچه که در چند روز 
گذشته رخ داد، آن هم در شرایطی که دولت مردمی با 
وعده حل مشکالت اساسی مردم به سرکار آمده، فقط 
باعث کاهش سطح اعتماد عمومی می شود و دولت 
رئیسی امیدوار است که هرچه زودتر به این بحران 
خشکسالی و مطالبه آب پایان دهد. نمونه بارز این 
اتفاق را می توان در اعتراضات و درگیری های آبان 98 
مشاهده کرد. زمانی که افزایش یک شبه قیمت بنزین 
و عدم اطالع رسانی پیش از آن، فارغ از همه هزینه هایی 
که برای کشور در جریان درگیری و اعتراضات داشت، 
سبب افت سطح اعتماد عمومی نسبت به دولت حسن 
روحانی به پایین ترین حد خود رسید، تا جایی که 
در دو سال آخر عمر دولت دوازدهم، امکان ترمیم 
آن وجود نداشت. حاال نیز در آب گل آلود زاینده 
رود، برخی از رسانه های آن طرف و داخلی با چاشنی 
جریانات سیاسی، به جای ارائه راهکار کوتاه مدت، بلند 
مدت و بسیج ملی برای رفع مشکالت کم آبی، از کف 

رودخانه  خشک زاینده رود ماهی صید می کنند.  

 یک عذرخواهی کافی بود
در این میان آنچه که برای مردم اهمیت دارد، رفع 
سریع مشکالت یا عذرخواهی یک مسئول است که 
هیچگاه خشک شدن نماد و هویت استان تاریخی 
اصفهان را به روی خودشان نیاورند و در یک دهه اخیر 
فقط وعده های غیر عملی شنیدند یا با جاری کردن 
آب به مدت چند روز، این مردم را خوشحال کردند. 
شاید تصور این موضوع حتی سخت باشد که رودخانه 
تایمز که از وسط شهر لندن می گذرد یا رودخانه 
سن که مانند زاینده رود هویت شهر پاریس هستند، 
خشک شوند و آن زمان موج استعفاها و بحران، این 
کشورها  فرا خواهد گرفت. حال به کجا رسیده ایم که 
در فاصله هفت روز، مطالبات مسالمت آمیز مردم و 
کشاورزان که نشان »صدآفرین« دریافت کرده بود، 
از آن جمعه، به این جمعه، به خشونت و اعتراضاتی 
کشیده شده که تعدادی از شهروندان و نیروهای 
انتظامی در آن زخمی  و مجروح شده اند؟ همانگونه که 
فرمانده انتظامی استان اصفهان در مصاحبه با شبکه 
خبر گفته است: »در جریان اعتراض ها بازداشت هایی 
صورت گرفته.« محمدرضا میرحیدری گفت: »آمار 
بازداشت شدگان را اعالم خواهند کرد، اما آرامش را به 
اصفهان برگردانده شده است.« همچنین سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است: »حال دو 
نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه اصفهان مناسب 
نیست.« نورالدین سلطانیان در عین حال گفته 
است: »از دادن آمار مصدومان حوادث دیروز در شهر 
اصفهان معذور هستیم. بر اساس آخرین گزارش ها و 
استعالم های رسیده، همه مجروحان از جمله نیرو های 
انتظامی، امنیتی و اغتشاش گران با آسیب های سطحی 
ترخیص شده اند و تنها ۱9 نفر در بخش های چشم 
پزشکی مراکز درمانی بستری هستند.« در این 
بین، ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: »در جریان 
اعتراض های روز جمعه 5 آذر اصفهان، پل های 

تاریخی آسیبی ندید.«
 همه نگاه ها به پاستور

به باور کارشناسان، حال همه چشم ها در اصفهان 
و جنوب کشور به صدها کیلومتر آن طرف تر در 
ساختمان پاستور دوخته شده تا دولتمردان از بروز 
تنش و جنگ آب جلوگیری نمایند. همان طور که 
رئیس جمهور پیش از انتخابات بارها تاکید کرده 
بود: »دولت مردمی وعده ای نمی دهد که  نتواند عمل 
کند«، چندی پیش علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، 
ابراز امیدواری کرد که »در ماه های آینده بتوانیم این 
کمبودها و مشکالت را جبران کنیم.« وزارتخانه های 
نیرو، صمت و کشاورزی قرار است برای مدیریت حوضه 
آبریز زاینده رود هرچه سریع تر جلسه ستاد احیای 
دریاچه زاینده رود را برگزار کنند و نتایج آن تا سه ماه 
آینده، آبی شود که به گاوخونی و زاینده رود سرازیر 
خواهد شد. در این شرایط روز پنج شنبه شب بود که 
خط انتقال آب شرب استان یزد در مناطق شرقی 
اصفهان به وسیله لودر تخریب شد و سه حوضچه 
انتقالی به شدت آسیب دید. در پی تخریب لوله های 
انتقال آب به یزد و قطع آب شرب در این استان از پنج 
شنبه تا جمعه، مدیر شرکت آب منطقه ای استان 
یزد روز شنبه )6 آذر( از دسترسی مجدد مردم به 
آب آشامیدنی خبر داد. مهدی جوادیان زاده در عین 
حال تصریح کرد: »با توجه به شدت تخریب انجام 
شده و زمان قطع بودن مسیر آب انتقالی به یزد، منابع 
زیرزمینی استان با کاهش شدید سطح آبی روبه رو 
شده است.« او در عین حال وضعیت منابع آبی این 
استان کویری را هم چنان نگران کننده دانست و تاکید 
کرد که رفع این بحران نیازمند برنامه ریزی جدی و 

پایدار است.

آرمــان ملـی- محمـدرضا محبوب فر- 
کارشناس حوزه سالمــت: در شرایطی که 
کشور ما، شادمان از حذف رنگ قرمز در شهرهای 
کرونایی کشور پس از 289 روز است، دنیا خود 
را برای مبارزه با ویروس جهش یافته کرونا آماده 
می کند و برخی از کشورها مرزهای خود را مجددا 
بستند. آخرین بار در 24 بهمن 99 و در آستانه شروع 
خیز چهارم بود که هیچ شهری در ایران قرمز نبود، اما 
عادی انگاری ها و بازگشایی ها، کشور را به پیک مرگ 
بار پنجم کشاند. در شرایطی پویش مردمی علیه 
کرونا با هشدار  نسبت به بازگشایی مدارس در کشور 
هشدار داده است که آلمان با جمعیتی مشابه ایران، 
به 68 درصد کل جمعیت خود دو نوبت واکسن تزریق 
کرده، چیزی که هم  اکنون در ایران 54 درصد است. 
از اوایل مهرماه، مسووالن آلمان با مشاهده کاهش 
آمار مبتالیان، محدودیت های اجتماعی را به تدریج 
کاهش دادند. این در صورتی است که آلمان با بدترین 
موج کرونا از ابتدای شروع بیماری مواجه شده است. 
به رغم پوشش باالی واکسیناسیون، اقتصاد قوی 
و جدیت باال در اعمال قوانین، آمار ابتالی روزانه 
این کشور بین ۷5 تا ۱00 هزار نفر و مرگ روزانه به 
باالی 400 نفر رسیده است. در ایران نیز این خطر 
قطعی وجود دارد که بازگشایی مدارس و دانشگاه  ها، 
عادی  انگاری در بین مسئوالن و مردم، کاهش سطح 
مراقبت  ها و محدودیت  های بهداشتی، کشور را با 
موج ششم مواجه می  کند. به نظر می رسد ماجرای 
کرونا در اروپا در کشور ایران هم تکرار شود چراکه به 
اسم واکسیناسیون و رتبه اول سرعت واکسیناسیون 
در دنیا، دولت عادی انگاری در پیش گرفته تا حدی 
که دورکاری ها لغو و دانشگاه ها و مدارس بازگشایی 

شده اند. وضعیت حمل و نقل عمومی در مترو و 
اتوبوس های داخل شهری به جهت تراکم جمعیت و 
عدم تهویه و فقدان فضای کافی برای فاصله گذاری 

اجتماعی بر نگرانی ها افزوده است. 
 شرایط قرمز از آفریقا تا اروپا 

امــروز کشور تقریبا در شرایط پایدار بیماری به 
سر می برد امــا وضعیت موجود با پیدایش جهش های 
جدیدتر ویروس شکننده ارزیابی می گردد، چراکه 
اکنون نوع جــدیدی از ویروس کرونا در سطح 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای 
خاورمیانه و همسایه ایران مشاهده شده است. اعالم 
شرایط اضطرار ملی در آلمان به گونه ای است که 
به رغم واکسیناسیون گسترده، بدترین خیز کرونا از 
ابتدا تاکنون در این کشور در حال وقوع است. دلیل 
این موضوع، شیوع سویه ی دلتا از نوع J 2۱ در این 
کشور است. عالوه بر ویروس اخیر، ویروس دیگری 
تحت نام »اومیکرون«، نام سویه جدید کرونا است 
که سر و صدای زیادی به راه انداخته. سازمان جهانی 
بهداشت سویه جدید کرونا را که در جنوب آفریقا 
ظهور کرده، خطرناک تر از نوع دلتا نامیده است و 
این سازمان، سویه جدید کرونا را نگران کننده طبقه 
بندی کرده و بیان داشته است که این سویه پنجمین 
نوع جهش یافته کرونا از زمان ظهور این ویروس است. 
وزیر بهداشت بلژیک از شناسایی نخستین مورد 
 B.۱.۱.529 ابتال به این سویه جدید کرونا موسوم به
)اومیکرون( در  این کشور خبر داده است. در ایاالت 
متحده آمریکا هم وضعیت هشدار قرمز صادر شده 
است و فرماندار ایالت نیویورک به دلیل افزایش شمار 
بیماران مبتال به کووید- ۱9و افزایش بستری در 
بیمارستان بر اثر این بیماری، وضعیت فاجعه اعالم 

کرد و رئیس جمهور آمریکا اعالم نموده »به دنبال 
شیوع سویه جدیدی از ویروس کرونا، برای سفر از 
هشت کشور به ایاالت متحده آمریکا محدودیت 
اعمال خواهد کرد.« ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشور ما نیز درپی ظهور سویه خطرناک ویروس 
کرونا تحت عنوان کرونای آفریقایی که حتی میزان 
سرایت آن 5 برابر کرونای دلتا است، نگرانی خودش را 
ابراز داشته است و هشدار داده است که »گرچه شهر 
قرمز نداریم اما باید نگران بود و در این صورت، کنترل 
تردد از مرزهای کشور ضروری است«. با اینکه سویه 
جدید کرونا دارای تعداد باورنکردنی جهش است، در 
این میان، محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت اذعان داشته است: 
»تعداد زیاد جهش  های سویه جدید کرونا این احتمال 
را زیاد می کند که این سویه هم شدیدتر باشد و هم 

واکسن روی آن جواب ندهد.« 
 واکسيناسيون در برابر کرونا، مقاومت می کند؟

به نظر نمی رسد تزریــق دوز ســوم واکسن کرونا 
در کشور در مقابل ویروس جدید ایمنی زایی ایجاد 
کند، چراکه واکسن های موجود در ایران پیش تر 
حتی نسبت به تاثیرگذاری در برابر دلتا ضعیف 
عمل کرده و چون به روزرسانی نشده بودند، کارایی 
چندانی تاکنون نشان نداده اند. شرکت داروسازی 
فایزر پیش بینی کرده است که در صورت مقاوم 
بودن سویه جدید به واکسن  های موجود بتواند 
یک واکسن مناسب آن را در مدت ۱00 روز تولید 
کند. شرکت آسترازنکا - آکسفورد نیز اعالم کرده 
است که نسخه جدید واکسن آسترازنکا، علیه 
کرونای آفریقایی جواب می  دهد. اما این شرکت 
تاکنون نسبت به تولید و توزیع واکسن جدید اظهار 
نظری نکرده است.  با توصیف سویه جدید کرونا در 
کشورهای دنیا و در همسایگی ایران به نظر می رسد 
زنگ های خطر برای موج ششم بیماری و این بار از 
طریق ویروس اومیکرون به صدا درآمده اند. هرچند 
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه  های کشور گفته 
پرواز مستقیمی از محل انتشار گونه جدید کرونا 
انجام نشده است، اما او آنچنان که کشورهای دنیا 
محدودیت های شدید مسافرتی و پروازی و ترانزیتی 
از کشورهایی که سویه جدید کرونا در آنها در حال 
گسترش است اتخاذ کرده اند، با بی تفاوتی نسبت 
به اعمال محدودیت ها درخصوص محل گسترش 
ویروس برخورد کرده است. در این میان آنچه بیشتر 
باعث نگرانی انتشار ویروس مرگبار جدید در کشور 
شده است این نکته است که محدودیت  های فعلی 
مرزی نمی  تواند جلوی ورود سویه جدید و خطرناک 
کرونای آفریقای جنوبی را بگیرد؛ مخصوصا اینکه 
خبرهایی از آغاز اعزام زائران ایرانی به عراق و سوریه 
و برعکس، اعزام زائران این کشورها به شهرهای 

مقدس ایران به گوش می رسد.

»آرمان ملی« از سهل انگاری نسبت به شيوع کرونا گزارش می کند: 

»واميکرون« فازششم کرونا
 محدودیت  های فعلی مرزی نمی  تواند جلوی ورود سویه جدید را بگيرد

 رویت پشه خطرناک 
در بندرعباس

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از رویت شدن پشه خطرناک 
آئدس در محالت بندرعباس خبرداد 
و گفت: پیدا شدن این پشه خطرناک 
است و مــردم مراقب باشند. دکتر 
فاطمــه نوروزیــان اظهــار کــرد: 
مدت هاست در خصوص پشه آئدس 
در استان جلسات زیادی برگزار شده 
که اخبار و اطالع رسانی جلسات از 
طریق رسانه ها منتشر شد، این پشه 
سال گذشته در بندر لنگه یافت شده 
و به سرعت اقداماتی برای از بین رفتن 
آن انجام شد.  در یکی دو روز گذشته 
نیز متاسفانه این پشه در محالت شهر 
بندرعباس یافـــت و سپـس توسط 
همــکاران حشره شناس ما صید شد. 
تاکنون نیز بیمار مشکوک نداشتیم 
و نیاز اســت اقدامات پیشگیرانه هر 
چه سریعتر توسط شهروندان رعایت 
شود. از جمله اقداماتی که باید انجام 
شود این است که پشه های بالغ باید 
از بین بروند و تا شعاع یک کیلومتری 
مکانی که پشه آنجا رویت می شود باید 

ضدعفونی شود.

گزارش»آرمان ملی« از چرایی بروز تبدیل یک موضوع اجتماعی به ابراز خشونت: 

آب؛ مطالبه اجتماعی است نه سیاسی 
   فقدان رفع مشکل آبی کشور، موجب کاهش اعتماد عمومی می شود

   اگر رودخانه تایمز در لندن و سن در پاریس خشک شود، رویکرد دولت ها چه خواهد بود؟  
آرمان ملی- وحيد استرون: 
اعتراضات کشــاورزان شرق 
اصفهان در روز جمعــه بـرای 
»آب« فقط باعــث درگيری 
و تشنج شد و حـاال جمعيت 
ميليونی در این استــان و دیگر 
استان های همجــوار به اميد 
سه ماه آینــده نشسته اند تا 
وعده های مسئوالن برای رفــع 
مشکالت آبی و بازگشت آب 
به بستر خشک زاینده رود و 
گاوخونی به سرانجام برســد. 
آنچه که در این اتفاقات قابــل 
تامل، برخورد سياسی با ایــن 
مطالبه اجتماعی است که پـس 
از گذشت 14 روز و در روزهای 
پایانی تحصن کشاورزان، به 

خشونت کشيده شده. 

کاهش 12 درصدی 
بستری کرونا 

 فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
استان تهران ضمن تشریح وضعیت 
بیماری در پایتخت، تاکید کرد: به جز 
افزایشی مختصر در یکی از شهرهای 
شرقی استان تهران، مابقی شهرهای 
استان کاهش آمار را نشان می دهند 
و در حــال حاضر میزان بستری 
بیماران در استــان تهران نسبت به 
هفته گذشته نزدیک به ۱2 درصد 
کاهش داشته اسـت. علیرضا زالی، 
افزود: سومین هفته متوالی است 
که تهران شهر قرمز نداشته است 
و عمدتا رنگ شهرهای تهران زرد 
بوده است. البته شهرهای مالرد و 
بهارستان هم رنگ آبی دارند. وی 
افزود: به جز یک افزایش مختصر در 
یکی از شهرهای شرقی استان تهران 
مابقی شهرهای استان کاهش آمار را 
نشان می دهد و در حال حاضر میزان 
بستری بیماران در استان تهران 
نسبت به هفته گذشته نزدیک به 
۱2 درصد کاهش داشته است که 
این کاهش در مراجعان سرپایی 
۱۷ درصد بوده است. در مورد میزان 
بستری در مجموع تهران کاهش 
حدود ۱4.5 درصد در بخش های 

مراقبت ویژه را تجربه می کنیم.

خواهرخواندگی تهران و 
نجف آرزوی ماست

شهردار تهــران گفت: نجف و کربال 
دیگر دو شهر عــادی نیستند، بلکه 
در جبهه اعتقادی و بین المللی یک 
نماد هستند و ما نیز افتخار داریم در 
خدمت شما هستیم و برای باالترین 
سطح همکاری اعالم آمادگی می 
کنیم. علیرضا زاکانی در دیدار خود با 
هاتف عبداالمیر حبیب ماضی معاون 
استاندار نجف اشرف، افزود: شما 
برادران دینی خوب ما هستید و توفیق 
این را داریم که از کنار مضجع شریف 
حضــرت علــی )ع( در خدمـت شما 
باشیم.  وی همچنین در بخش دیگر 
از سخنانش به آسیب های اجتماعی 
پرداخت و اظهار کرد: وقتی به حوزه 
مسائل اجتماعی وارد می شویم و به 
عدد 2۱ هزار معتاد متجاهر در تهران 
می رسیم، نمی توان نسبت به تربیت 
درست فرزندان خود آرامش داشته 
باشیم. نمی توان 4 هزار کودک کار را 

دید و نسبت به آنها بی توجه بود.



رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: 2 
مجرم سایبری با ایجاد اکانت های جعلی در 
شبکه اجتماعی تلگرام به بهانه دوست  یابی 
اقدام به کالهبرداری از 200 نفر ازکاربران 
کرده بودند، توسط کارآگاهان پلیس فتا 
شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ حشمت 
سلیمانی اظهارکرد: در پی مراجعه تعدادی 
از شهروندان به پلیس فتا مرکز استان مبنی 
بر کالهبرداری در شبکه اجتماعی تلگرام، 
در این راستا پرونده مقدماتی با هماهنگی 
مقام قضائی تشکیل شد. وی ادامه داد: 
با توجه به ارائه مستندات توسط شکات 
و با اقدامات تخصصی صورت پذیرفته 
مشخص شد متهمان با استفاده از بستر 
شبکه اجتماعی تلگرام با ایجاد پروفایلی 
جعلی با وعده دوست یابي برای کاربران 
اقدام به دریافت وجه از آنان کرده و بعداز 
آن دیگر پاسخگو تماس ها و یا پیام های 
قربانیان نبوده اند. این مقام سایبری افزود: 

کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات 
تخصصی، در نهایت طی یک اقدام پلیسی 
و با هماهنگی مقام قضائی این 2 متهم را 
در یکی از محالت شیراز دستگیر کردند. 
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهمان 

دستگیرشده مبلغ 5 میلیارد ریال از 200 
نفر کالهبرداری کرده اند؛ گفت: متهمان 
با ایجاد اکانت هایی جعلی در گروه هاي 
تلگرامی، اقدام به ارسال تصاویری از افراد 
مختلف برای قربانیان می نمودند که با 

وعده های دروغین مبالغی را از آنها دریافت 
می کردند. رئس پلیس فتا استان فارس 
با اشاره به جعلی و سرقتی بودن بسیاری 
از اسامی و تصاویر موجود در شبکه های 
اجتماعی به شهروندان هشدار داد: به هیچ 
عنوان به درخواست های کاربران ناشناس 
پاسخ مثبت ندهند و به منظورحفظ حریم 
خصوصی به افرادی که شناختی نسبت 
به آنان ندارند اعتماد نکنند و اطالعات 
شخصی خود از قبیل عکس های شخصی و 
یا خانوادگی خود را ارسال نکنند. این مقام 
سایبری  با معرفی سایت پلیس فتا به آدرس 
www از کاربران  .cyberpolice .ir
خواست: از مطالب آموزشی این سایت 
استفاده کنند و در صورت مواجهه با هرگونه 
موارد مشکوک و مجرمانه آن را از طریق 
لینک سامانه پاسخگویی به فوریت های 
سایبری و یا از طریق خط 096380 با 

همکاران بنده در میان بگذارند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1168 r m a n m e l i . i r

یکشنبه 
1400 .09 . 07
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کوتاه حوادثی

زمین خواری میلیاردی کشف شد
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک زمین خواری به 
ارزش 20 میلیارد ریال در شهر قلعه قاضی خبر داد و گفت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با 
جرائم اقتصادی یک مورد زمین خواری را در این شهر کشف 
و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند. سردار غالمرضا 
جعفری اظهارداشت: در بررسی های میدانی به عمل آمده 
توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، مشخص 
شد فردی با اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز 980 متر از 
زمین های دولتی را با دیوارکشی و حصارکشی به تصرف خود 
در آورده است. وی ادامه داد: ماموران پس از بررسی های فنی 
به عمل آمده و اطمینان از صحت موضوع، ضمن هماهنگی با 
مقام قضائی پس از تشکیل پرونده و انعکاس به مراجع ذیربط، 
در حال پیگیری و اقدامات فنی به جهت دستگیری متهم و 
یا متهمان این پرونده هستند. فرمانده انتظامی هرمزگان 
تصریح کرد: حفظ و حراست از بیت المال و زمین های دولتی از 

اولویت های پلیس امنیت اقتصادی است. 

کشف ۱25 کیلو مخدر »ُگل«
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به کشف ۱25 
کیلوگرم ماده مخدر ُگل در این شهر گفت: این مقدار مواد از 
انبار یک شرکت تهیه، بسته بندی و توزیع خرمای مضافتی 
کشف و ضبط شد. سردار علی اکبر جاویدان اعالم کرد: پس 
از اطالع ماموران پاسگاه چاالبه مبنی بر فعالیت یک شرکت 
تهیه، بسته بندی خرما در زمینه توزیع موادمخدر، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران با انجام 
کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی شرکت مذکور در شهرک 
صنعتی بیستون شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی 
الزم را از این مکان به عمل آوردند. فرمانده انتظامی استان 
کرمانشاه تاکید کرد: در بازرسی انجام شده، ۱25 کیلوگرم 
ماده مخدر گل و تعداد زیادی کارتن خالی بسته بندی خرما که 
برای بسته بندی موادمخدر در نظر گرفته شده بود، کشف شد. 
سردار جاویدان ادامه داد: در این راستا عالوه بر پلمب شرکت 
مذکور، 2 نفر شامل یک زن و یک مرد دستگیر و برای صدور 

احکام الزم تحویل مراجع قضائی شدند. 

پلمب باشگاه به خاطر توزیع پودرهای غیرمجاز
رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از پلمب یک 
باشگاه ورزشی به خاطر توزیع پودر و مکمل های غیرمجاز در 
شهر کرمانشاه خبر داد. سرهنگ حسن حیدری اظهارداشت: 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس همراه با نماینده 
اداره ورزش و جوانان از تعدادی باشگاه ورزشی سطح شهر 
کرمانشاه بازدید کردند. وی افزود: در جریان این بازدیدها یک 
باشگاه ورزشی که اقدام به توزیع پودر و مکمل های ورزشی 
غیرمجاز میان مراجعه کنندگان به باشگاه می کرد شناسایی 
و پلمب شد. سرهنگ حیدری اضافه کرد: در جریان بازرسی 
انجام شده هفت کیلو و 500 گرم پودر مکمل ورزشی غیرمجاز 
نیز کشف شد. رئیس پلیس امنیت عمومی همچنین از صدور 
۱0 مورد اخطار پلمب برای دیگر اماکن ورزشی که مقررات 
الزم را رعایت نمی کردند خبر داد و گفت: این باشگاه ها نیز در 

صورت تکرار پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.

خــــبر

رئیس پلیس فتا استان گلستان به شهروندان هشدار داد: 
مجرمان اینترنتی با شگردهای خاص و با استفاده از پیامک 
جعلی ثنا، اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده 
و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها اقدام 
می کنند. سرهنگ ابراهیم پرسا بیان داشت: ارسال پیامک های 

حاوی لینک جعلی سامانه ثنا، یکی از ترفندهای مجرمین 
سایبری است و  متاسفانه تعدادی از افراد به دلیل بی دقتی و یا 
بی اطالعی، در دام مجرمان سایبری گرفتار می شوند . این مقام 
انتظامی افزود: ازآنجایی که برخی از شهروندان، آگاهی کافی 
از این سامانه ها و نحوه فعالیت آنها را ندارند و مبلغ عنوان شده 

هم بسیار ناچیز است، لـذا به این گونه سایت ها ورود کرده و 
به  محض درج اطالعات بانکی و رمزدوم در این درگاه جعلی، 
متاسفانه شاهد سرقت اطالعات و موجودی حساب بانکی 
می شوند. سرهنگ پرسا در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان 
دقت داشته باشند، در هر صورت وارد لینک های پیشنهادی 
و مشکوک نشوند و برای مشاهده ابالغیه قضائی نیاز به واریز 
هیچگونه وجهی نیست و سایت ثنـا، تنها سامانه رسمی  

قوه قضائیه برای ارسال ابالغیه های الکترونیکی است.

کالهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی »سامانه ثنا«

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۱5 تن در 
پی آتش سوزی در کارخانه فوالد غرب تبریز خبر داد. مجتبی 
خالدی اظهارکرد: یک مورد حادثه آتش سوزی در کارخانه 
فوالد غرب، بخش فوم سازی واقع در شهرک سلیمی تبریز، به 
سامانه ۱۱5 اورژانس اطالع داده شد. وی ادامه داد: بالفاصله 

پس از اطالع اورژانس 5 دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شدند. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: این 
حادثه ۱5 مصدوم داشت که البته تمامی موارد مصدومیت 
به دلیل مشکالت تنفسی رخ داده بود که این افراد برای تکمیل 

روند درمان به مراکزدرمانی اعزام شدند.

مصدومیت 15 نفر در آتش سوزی کارخانه

مرگ دلخراش 2 سرنشین تیبا 
ابهر گفت:  رئیس جمعیت هالل احمر 
در پی برخورد تیبا با خاور، 2 سرنشین تیبا 
قربانی شعله های آتش شدند. ابراهیم کاظمی 
اظهارکرد: این حادثه در کیلومتر ۱03 الین 
شمالی اتوبان زنجان به قزوین و نزدیک پایگاه 
امداد و نجات جاده ای ابهر رخ داد. وی با 
بیان اینکه طی این  حادثه راننده خودرو 
تیبا از پشت با خاور با بار پوشک بچه برخورد 
کرده که همین برخورد سبب آتش سوزی 
خودروی تیبا می شود، ادامه داد: با توجه به 
اینکه بار خودرو خاور پوشک بچه بوده که 
به علت پنبه بودن قابلیت آتش سوزی باالیی 
دارد، شعله های آتش زبانه کشیده و متاسفانه 
سرنشین های تیبا به دلیل گیرکردن در خودرو 
سوخته و فوت می کنند. رئیس جمعیت 
هالل احمر ابهر با یادآوری اینکه در این حادثه 
اطفای حریق توسط آتش نشان ابهر انجام و 
اجساد توسط تیم امداد و نجات هالل احمر 
رهاسازی و تحویل مراجع قانونی شد، تصریح 
کرد: به علت سطح باالی سوختگی سرنشینان 

تیبا مجهول الهویه هستند.

پایان قدرت نمائی 4 شرور 
فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: با 
تالش ماموران انتظامی شهرستان خاش 4 نفر 
از عامالن شرارت های سریالی آن شهرستان 
دستگیر شدند. حبیب رازدار اظهارکرد: در 
پی گزارش های مردمی مبنی بر شرارت 
سریالی 4 جوان در سطح شهرستان خاش با 
قدرت نمایی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، 
حمل سالح گرم، راه اندازی نزاع های دسته 
جمعی و... موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس شهرستان قرار گرفت. وی افزود: 
تحقیقات پلیس برای دستگیری این 4 شرور 
تحت تعقیب ادامه داشت تا اینکه چند روز 
قبل اطالعاتی در خصوص تردد آنها در سطح 
شهرستان به دست آمد. فرمانده انتظامی 
سرانجام  کرد:  تصریح  خاش  شهرستان 
ماموران، با تالش شبانه روزی و انجام یکسری 
اقدامات تخصصی این 4 شرور را در چند 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه در نقاط مختلف 
آن شهرستان دستگیر کردند. سرهنگ رازدار 
بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه های این 
اشرار، مقادیری مهمات جنگی 2 قبضه سالح 
گرم و تعدادی سالح سرد به دست آمد. وی 
با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی 
بر عزم جدی پلیس، در برخورد با اشرار و 
اخاللگران امنیت عمومی تاکید و از شهروندان 
خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت 
مجرمانه و غیرقانونی افراد فرصت طلب، 
در اسرع وقت از طریق تماس با تلفن ۱۱0، 
موضوع را به پلیس اطالع، تا در کمترین 
زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری 

مجرمان اقدام شود.

کشف 30 تن روغن 
سیستان وبلوچستان  انتظامی  فرمانده 
گفت: ماموران انتظامی شهرستان نیمروز 
از 2 دستگاه تریلی کانتینردار، 30 تن روغن 
خوراکی قاچاق را کشف کردند. سردار احمد 
طاهری اظهارداشت: در ادامه طرح برخورد با 
متخلفان اقتصادی و مقابله با قاچاق کاال و ارز 
و همچنین قاچاق کاالهای اساسی مردم این 
محموله قاچاق کشف شد. وی افزود: ارزش 
تقریبی کاالهای کشف شده 9 میلیارد ریال 
برآورد شده که در این خصوص 2 متخلف 
شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند. 
شهرستان نیمروز یکی از شهرستان های 
سیستان وبلوچستان در شرق ایران و مرکز 

این شهرستان، شهر ادیمی است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان همدان 
گفت: مجرم فراری که با شلیک 4 تیر فردی را در شهر همدان 
به قتل رسانده بود در باغ های حاشیه شیراز شناسایی و 
دستگیر شد. سرهنگ »علی اسدبگی« در گفت وگو با ایرنا 
اظهارداشت: 22 شهریور امسال پس از ارائه گزارش یک مورد 
تیراندازی منجر به قتل در ابتدای شهرک فرهنگیان شهر 
همدان به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 تیمی از کارآگاهان 
مجرب در محل حادثه حضور یافتند. وی اضافه کرد: پس از 
حضور ماموران در محل مشخص شد مردی 40 ساله با شلیک 

چهار گلوله به سر به قتل رسیده است. بنابراین با هماهنگی 
بازپرس ویژه قتل، جسد تحویل پزشکی قانونی شد. رئیس 
پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان همدان افزود: در 
تحقیقات اولیه مشخص شد قاتل با یکدستگاه سواری پس 
از عمل مجرمانه متواری که در ادامه یکدستگاه سواری پراید 
در بلوار نجفی کشف شد. سرهنگ اسدبگی ادامه داد: طبق 
استعالم به عمل آمده این خودرو متعلق به دختر جوان بدون 
سابقه کیفری بود که این دختر مجرد شناسایی و دستگیر 
شد. وی بیان کرد: این دختر در بازجویی ها اعتراف کرد که 

روز حادثه خودروی خود را در اختیار برادرش قرار داده و 
با دیگر برادر خود به محل جرم مراجعه می کنند و پس از 
اجرایی کردن نقشه، به مقتول در متواری شدن از محل جرم 
کمک می کنند. رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان 
همدان اظهارکرد: برادر قاتل نیز توسط پلیس شناسایی و 
دستگیر و در اعترافاتش عنوان کرد که مقتول دوست برادرش 
بوده و به علت اختالف و خصومت های شخصی او را به قتل 
رسانده است. سرهنگ اسدبگی افزود: قاتل متواری پس از 
ماه ها تالش فنی و اطالعاتی مخفیگاه قاتل را در یکی از باغ های 
حاشیه شهر شیراز شناسایی و در یک عملیات وی را دستگیر 
و به همدان منتقل کردند که در بازجویی های به جرم ارتکابی 

اعتراف کرد.

قاتل متواری دستگیر شد

در پی درگیری یک قاتل متواری مسلح با 
پلیس آگاهی استان فارس و به هالکت رسیدن 
وی گره 2 پرونده قتل در شهرستان های شیراز 
و کوار باز شد. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان فارس گفت: این قاتل فراری با اقدامات 
مجرمانه خود باعث ایجاد ناامنی و نارضایتی 
مردم در شهرستان های کوار و شیراز شده بود. 
سیدمصطفی بحرینی با اشاره به سابقه اقدامات 
مجرمانه این قاتل فراری افزود: وی در سال 
۱399 پس از اجرای حکم قصاص نفس یک 
قاتل در شهرستان کوار اقدام به انتقام جویی از 
خانواده مقتول به بهانه عدم رضایت به قاتل کرد 

و یکی از اولیای دم پرونده را در شیراز و در جلو 
دیدگان پسرش با سالح گرم به قتل می رساند. 
این مقام قضائی استان با اشاره به اینکه در ادامه 
انتقام جویی این قاتل مسلح، فرد دیگری از 
خانواده مقتول اول را این بار در شهرستان کوار 
با سالح کالشنیکف به قتل می رساند؛ اظهارکرد: 
این شرور در سومین اقدام مجرمانه خود با شلیک 
سالح گرم به بخش های حیاتی فرد دیگری قصد 
کشتن وی را داشت که به رغم آسیب جدی 

مجروح حادثه با تالش کادر پزشکی از مرگ 
نجات یافت. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان در ادامه با بیان اینکه اقدامات سریالی و 
مخل نظم و امنیت این قاتل خطرناک متواری در 
دو شهرستان شیراز و کوار باعث نارضایتی مردم 
در این دو حوزه قضائی شده بود؛ گفت: با پیشنهاد 
دادستانی مرکز استان در جهت مدیریت این 
پرونده، کمیته مشترکی با حضور سربازان گمنام 
امام زمان )عج(، پلیس آگاهی استان و نظارت 

معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و 
جرائم امنیتی شیراز تشکیل و پس از شناسایی 
محل اختفای وی در یک مجتمع مسکونی شیراز 
با اقدام مقتدرانه پلیس آگاهی استان فارس برای 
دستگیری وی اقدام که پس از مقاومت این قاتل 
متواری و شلیک متقابل وی به ماموران این فرد 
شرور در درگیری با ماموران انتظامی به هالکت 
رسید. گفتنی است با از پای درآمدن این قاتل 
فراری گره 2 پرونده قتل در شهرستان های شیراز 
و کوار بازشده و به اقدامات مجرمانه و جنایتکارانه 
وی که باعث نارضایتی مردم در این 2 شهرستان 

شده بود، پایان یافت.

قاتل فراری کشته شد

کالهبرداری با ترفند دوست يابی در »تلگرام«

فوت 2 نوجوان براثر برخورد قطار 
ثر برخورد قطار در لرستان جان باختند. در مسیر ریلی  2 چوپان نوجوان برا
راه آهن مسیر ایستگاه کشور به چمسنگر لرستان، 2 چوپان نوجوان اهل روستای 
زرده، هنگام عبور دام های خود از خط راه آهن با دیزل قطار باری برخورد و در دم 

جان باختند.
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»صالحی امیری«  تهدید شد
تسنيم: فــدراسیون کشتی کشــور به 
انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک اعتراض و اعام کرد، IOC را در 
جریان این موضوع خواهد گذاشت. سایت 
فدراسیون کشتی نوشت: »پس از برگزاری 
انتخابات کمیسیون ورزشکاران، حسن یزدانی 
دارنده مدال های طا و نقره المپیک و طا، 
نقره و برنز جهان در کشتی آزاد و محمدرضا 
گرایی دارنده مدال های طای المپیک و جهان 
در کشتی فرنگی با رأی ورزشکاران واجد 
شرایط به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک انتخاب شدند. براین 
اساس 15 نماینده کمیسیون ورزشکاران 
با رأی ورزشکاران واجد شرایط و از طریق 
انتخابات به عضویت کمیسیون درآمدند و 
5 نفر دیگر با انتصاب سیدرضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک عضو این کمیسیون 
شدند. این در حالی است که جایگاه کشتی 
ایران در میادین المپیک، جهانی و بازی های 
آسیایی کاما مشخص است و افتخارات این 
رشته ورزشی در چند ماه گذشته، بارها باعث 
شادی دل مردم شده است. جامعه کشتی 
کشور نسبت به انتصابات رئیس کمیته ملی 
المپیک اعتراض شدید خود را اعام می دارد 
و باید با توجه به جایگاه کشتی کشور حداقل 
یک نماینده از قهرمانان کشتی در این انتصابات 
قرار داده می شد. بر این اساس حسن یزدانی و 
محمدرضا گرایی نمایندگان منتخب کشتی  در 
اولین نشست این کمیسیون حاضر نخواهند 
شد و فدراسیون کشتی اعتراض خود را به 
این انتخابات مهندسی شده رسما به کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( اعام خواهد کرد«.

خارج ازمستطیل سبز

جنجال جدید در »یوونتوس«
دادستانی شهر تورین از آغاز یک سری 
تحقیقات در دفاتر مرکزی    یوونتوس در 
شهر های تورین و میان برای رسیدگی به 
تخلفات احتمالی این باشگاه خبر داد. گویا 
وجود برخی موارد مشکوک در برخی از 
نقل وانتقاالت این باشگاه سبب شده است 
که آنها به کاهبردای متهم شوند. ماموران 
پلیس اقتصادی ایتالیا با ورود به دفاتر باشگاه 
یوونتوس در در شهر های تورین و میان، 
یکسری  مدارک مربوط به تراز مالی این باشگاه  
را ضبط کرده تا آنها را برای یافتن سرنخ های 
احتمالی درباره کاهبرداری، ارائه اطاعات 
غلط از سوی شرکت های وابسته یا فاکتورهای 
ساختگی برای تراکنش های مالی که وجود 
نداشته اند، مورد بررسی قرار دهند.  نشریه 
کوریره دالسرای نوشته است که در خصوص 
پرونده ای که برای رسیدگی به تخلف احتمالی 
باشگاه یوونتوس به جریان افتاده، 6 مظنون 
وجود دارد که شامل رئیس، نایب رئیس و 
مدیرورزشی سابق باشگاه می شود. رقمی که 
یوونتوس به سندسازی برای آن متهم شده، 50 

میلیون یورو است .

دیدگــــــاه
نگاه منصفانه به »حق پخش« 

متوسط سن تماشاگران دیدارهای سرخابی بین 15 تا 23 
سال است. آنها قشر نوجوان و جوانی هستند که با کمک والدین 
به ورزشگاه می آیند و وقتی شرایط دشوار اقتصادی عرصه را 
بر خانواده ها تنگ می کند، باالجبار با حضور نسل جوان در 
حمایت از تیم محبوب شان ممانعت به عمل می آید، چون با 
بازگشایی ورزشگاه ها و گذشت زمان، تماشای بازی در ورزشگاه 
اتفاقی عادی مثل گذشته می شود. این موضوع باعث می شود 
در درازمدت باشگاه به لحاظ اقتصادی متضرر شود. قیمت 
بلیت با توجه به سرانه درآمد مردم باید منطقی باشد و با انجام 
کارهای تحلیلی اقتصادی قدرت حضور در ورزشگاه برای تمامی 
اقشار وجود داشته باشد. جذب مخاطبان بسیار مهم است و از 
دست دادن آنها تبعات مناسبی به همراه ندارد. سال های زیادی 
است در موضوع اعام آمار درآمد حاصل از تبلیغات محیطی 
تناقض وجود دارد. در این سال ها اعداد و ارقام مختلفی مطرح 
شده و در زمان پرداخت به باشگاه ها شفافیت رسانه ای صورت 
نگرفته است. نکته بسیار مهم در مورد سهامداران تبلیغات 
محیطی که مغفول مانده سهم صداوسیماست. تمامی بازی ها 
با آرم این سازمان پخش می شود و اگر بخواهد بنا بر دالیلی از 
این کار امتناع کند دیگر راهی برای کسب درآمد سازمان لیگ 
و باشگاه ها باقی نمی ماند. باید منصفانه به موضوع حق پخش 
نگاه شود و تمامی جوانب مورد مطالعه قرار گیرد. متاسفانه 
فاصله زیادی میان ادعاها و کارهای اجرایی وجود دارد و اگر با 
همین رویه ادامه پیدا کند مشکاتی ناخواسته به وجود می آید. 
اجرای هر طرحی نیاز به پژوهش و بررسی تمامی مسائل دارد. 
حاال که هدف الگوبرداری از طرح های موفق در خارج از ایران 
گرفته شده باید از تجربیات خارجی ها با توجه به شرایط موجود 
در کشور استفاده کنیم. در هر کشوری با توجه به قوانین مربوط 
به آن کشور، موضوع تبلیغات محیطی به مرحله اجرا رسیده 
است. در ایران هم چنین رویکردی الزم است. راهکار منصفانه 
استفاده از تبلیغات محیطی برای باشگاه ها نیازمند کارشناسی 
منطقی است و باید مبتنی بر پایه و اساس محکمی باشد. اگر 
تناقض در این زمینه ادامه پیدا کند به هیچ عنوان نباید انتظار 
داشت این موضوع در آینده با آرامش دنبال شود. باشگاه ها 
نتوانستند ضمانت نامه بانکی در اختیار سازمان لیگ قرار دهند 
تا بتوانند اختیار استفاده از تبلیغات محیطی را بر عهده گیرند، 
این موضوع با مذاکره و جمع بندی تمامی جهات حل می شود. 
با بی تدبیری نمی توان جلو رفت و باشگاه ها و سازمان لیگ به 
اختافاتی برسند. کسی نمی تواند بگوید مرغ من یک پا دارد و از 
مواضع خود کوتاه بیاید. باید عدالت رعایت شود و سهم تمامی 
کسانی که از تبلیغات محیطی منتفع می شوند به صورت کاما 
منصفانه پرداخت شود تا شاهد نارضایتی برخی سهامداران 

باشیم.

آرمان ملی: وحید طالب لو، دروازه بان 
سال های پیش استقال که این روزها دور 
از ایران همچنان مسابقات لیگ برتر را رصد 
می کند، معتقد است علیرضا رضایی می تواند 
در آینده به یک دروازه بان مطمئن در فوتبال 

ایران تبدیل شود. 
 حضور عليرضا رضایــی در دروازه 
استقالل مقابل نساجی طرفــداران آبی 
را یاد شما انداخت که در 18 سالگی درون 

دروازه استقالل قرار گرفتيد؟
واقعیت این است که من از این موضوع 
تعجب کردم ولی همان طور که دیدید مشخص 
شد استقال سه دروازه بان بسیار خوب دارد. 
علیرضا رضایی هم می تواند در آینده به یک 
دروازه بان مطمئن در فوتبال ایران تبدیل شود.
 عملکرد استقالل را چطور ارزیابی 

می کنيد؟
تغییرات زیاد در بازیکنان باعث شــده که 
بازهم استقال برای هماهنگی نیاز به زمان 
داشته باشد اما مهمترین اتفاق برای استقال 
این است که یک مدیرعامل خوب با رزومه 
قوی به این تیم آمده است. آجورلو در گام 
اول توانست حاشیه های استقال را کمتر 
کند و دومین حرکت خوب آجورلو این بود که 
پیشکسوتان استقال را دورهم جمع کرد و آنها 

را با یکدیگر متحد کرد.
 هفته آینده دربی برگزار خواهد شد، 

چه نظری دارید؟
شخصیت بردن در استقال شکل گرفته و 
مطمئن هستم استقال در آن بازی هم برای 

کسب پیروزی تاش می کند.
 عملکرد تيم ملــی را چطور ارزیابی 

می کنيد؟
به نظرم ما 99 درصــد راه را رفتــه ایم و 
. با یک برد دیگر صعودمان قطعی  . . ان شاءا
می شود به نظرم اسکوچیچ در تیم ملی نتایج 
خوبی گرفته و ما باید بعداز اینکه صعودمان به 
جام جهانی قطعی شد یک برنامه ریزی بسیار 

دقیق برای این مسابقات داشته باشیم.

گفــت و گــو
 وحيد طالب لو:

   99 درصد 
 راه صعود را 

رفته ایم

خـــبر

     بازگشت
کنار  از  سيرجان  گل گهر  باشگاه  عمومی  روابط 
گذاشته شدن مهران گلزاری، محسن فروزان، شایان 
مصلح و  مرتضی تبریزی خبر داد اما روزگذشته خبر رسيد 

چهار بازیکن تيم فوتبال گل گهر به تمرینات بازگشتند.

     صدرنشینی 
در فاصله یک هفته مانده به دیدار حساس دورتموند 
و بایرن مونيخ، این تيم در روز بازگشت ارلينگ هالند و 
گلزنی این بازیکن 3 بر یک ولفسبورگ را مغلوب کرده و 

با یک بازی بيشتر صدرنشين شد.

            صدمین بازی
تراکتوری ها  در حالی موفق به شکست شهرخودرو 
شدند که محمدرضا اخباری برای سومين بار در فصل 
جاری موفق به کلين شيت شد تا به آمار 50 درصد کلين 

شيت در صدمين  بازی او با پيراهن تراکتور برسد. 

ـت
وشـ

س ن
عک

ایسنا: هافبک مغضوب تیم فوتبال استقال هم چنان از جمع 
آبی پوشان پایتخت به دور است و باید منتظر حکم انضباطی اش 
توسط باشگاه استقال باشد. بابک مرادی، بازیکن تیم فوتبال 
استقال روز دوشنبه هفته پیش، در جریان تمرینات آبی پوشان 
پایتخت به علت مشکات انضباطی و اختافاتی که با فرهاد 
مجیدی داشت، از جمع تیم کنار گذاشته شد. بابک مرادی 
شنبه هم در تمرین استقال حضور نداشت تا 5 روز از غیبت 
این بازیکن از جمع آبی پوشان بگذرد. فرهاد مجیدی با توجه به 
عملکرد مرادی و سرپیچی از دستورات او، هم چنان تمایلی برای 
حل مشکات پیش آمده ندارد و او را در اختیار باشگاه قرار داده 
است. طبق روند احکام انضباطی باشگاه استقال، در حال حاضر 
سرمربی آبی ها باید گزارش انضباطی خود را نسبت به عملکرد 
مرادی به کمیته انضباطی و معاونت حقوقی باشگاه استقال ارائه 
کند اما تا این جای کار هیچ گزارشی به دست باشگاه استقال 
نرسیده است و باید منتظر ماند و دید مجیدی این مشکل را  
درون تیمی حل خواهد کرد یا باید تکلیف مرادی را باشگاه 

استقال مشخص کند.

 سرمربی تیم ملی فوتبال مصر به جدایی از این تیم و حضور 
در منچستریونایتد واکنش جالبی داشت. اخراج سولسشایر از 
منچستریونایتد باعث شده است تا باردیگر از احتمال حضور 
کارلوس کی روش در این تیم سخن به میان آید. کی روش که 
هدایت تیم ملی فوتبال مصر را بر عهده دارد، گفت: اگر قرار باشد 
که هر خبری را در شبکه های اجتماعی باور کنید ممکن است 

به خودتان شلیک کنید. 
 هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن اعام کرد که مسی با 
شرایط زندگی در پاریس عادت کرده و روزهای خوبی را تجربه 
می کند. لیونل مسی بعداز دو دهه حضور در بارسلونا در تابستان 
این تیم را ترک کرد و راهی پاری سن ژرمن شد. دی ماریا درباره 
وضعیت مسی گفت: مسی در شرایط سختی قرار داشت. او 

از تیمی جــدا شد که سال ها در آن بازی کرد. 
بارسلونا خــانه مسی بود و ترک کردن خانه 
اصا آسان نیست. او باید در پاریس به دنبال 
مدرسه بــرای  کودکانش مـی گشت و خانه 

جدیدی پیدا می کرد. او ادامه داد: مسی 
به زندگی در پاریس کاما عادت 

کرده است و این بسیار مهــم 
است. اکنون خانواده مسی هـم 
خوشحال هستند و این کار را 
برای او راحت می کند. مسـی 
رابطه خوبی با همه دارد. در 
فوتبال انتقادات خیلـی زود 
آغاز می شود. اطمینان دارم 
که شرایط مسی بهتر از این 
هم خواهد شد. دی مــاریا 
ادامه داد: مسی بهتــرین 

بازیکن جهان اســت. او بایــد 
همواره در میدان حضور داشتـه 
باشد. روزهای خوب این بازیکن 

به زودی فرا می رسد.

 فوتبــال داخلــی 

 بیــن المــلل

امیررضا  واعظ آشتیانی
مدیرعامل اسبق استقالل 

علی عليپور، مهاجم »ماریتيمو«:

امیدوارم پرسپولیس »ابرقهرمان« شود
آرمان ملی: علی علیپور، مهاجم تیم فوتبال ماریتیمو در 
لیگ پرتغال روزهای جالبی را سپری می کند. وی در مورد 

شرایط خود و پرسپولیس صحبت کرد. 
 ظاهرا سرمربی تيمتان تغيير کرده و دوباره روند 

تيمتان عوض شده است؟
بله، از روزی که من به پرتغال آمدم شرایط عجیب 

و غریبی را تجربه کردم. همه بازیکنان در این 
مدت تمرکز مناسبی روی تیم و فوتبالشان 

نداشتند ولی االن که سرمربی جدید آمده 
یک هفته 10 روزی است که وضعیت 
تغییر کرده و تمام تمرکزمان روی 

فوتبال معطوف شده است.
 یعنی در فوتبال پرتغــال 
هم این شرایط نابسامان وجود 

دارد؟
اوایل که به اینجا آمدم چنین 
تصوری نداشتم ولی وقتی وارد 
کار شدم؛ متوجه شدم هم باشگاه 
و هم کادرفنی دچار چالش هایی 
هستند. در این یکسال و نیم 
خیلی اتفاقات عجیبی رخ داد، 

روی فوتبال نمی شد تمرکز کرد، مشکاتی داشتیم که باعث 
می شد بازیکنان نتوانند روی بازی ها و تمرینات تمرکز 

صددرصد داشته باشند. 
 با بازیکنان تيمتان در مورد پرسپوليس 

صحبت نکردی؟
همیشه با بچه های تیممان در مورد پرسپولیس 
صحبت می کنم. به آنها گفته ام در پرافتخارترین 
تیم آسیا بازی کرده ام. به آنها گفته ام با این تیم 5 
قهرمانی به دست آورده ام، آقای گل لیگ شده ام 
و حتی بیشترین گل زده را در تاریخ لیگ زدم. 
بعداز اینکه برایشان توضیح دادم پرسپولیس 
تیم بزرگی در آسیاست و در ایران حرف 
اول را می زند آنها واقعا واکنش های خوبی 
داشتند و باورشان نمی شد این همه تماشاگر 

در هر بازی تیمشان را حمایت می کنند.
 آنها از تو ســوال خاصی در مورد 

پرسپوليس یا ایران نپرسيده اند؟
آنها بارها سوال می کردند مگر می شود 
این همه تماشاگر برای بازی های یک تیم به 
ورزشگاه بروند؟ بارها شوکه شدند و برایشان 
غیرقابل باور بود. خودشان وقتی تیم ما در 

پرتغال مقابل تیم های مطرح بازی می کند تماشاگران زیادی در 
ورزشگاه می بینند ولی از حضور این همه تماشاگر در بازی های 
پرسپولیس متعجب شدند. برای خود من یک افتخار است که 
در بهترین تیم آسیا بازی کرده ام و با جو سنگین استادیوم ها 
با حضور تماشاگران آشنایی دارم. این خودش نوعی تجربه در 

فوتبال محسوب می شود.
 قبول داری با حضور طارمی و سردار و... کار برای 
مهاجمان دیگر فوتبال ایران برای رسيدن به تيم ملی 

سخت است؟
هم مهدی و هم سردار مثل همه بچه ها دوست عزیز ما 
هستند. با طارمی همبازی بودم و خودش می داند چقدر او 
را دوست دارم. با سردار آزمون هم در تیم های ملی جوانان و 
نوجوانان همبازی بودم. ما همه باهم رفیق هستیم و در اینکه 
آنها عملکرد درخشانی دارند شکی ندارم. همه تاش من این 
است که روزبه روز بهتر شوم. همه عملکرد من را در این سال ها 
دیده اند ولی باید اشاره کنم اسکوچیچ نشان داده برایش مهم 
این است که بازیکن در شرایط فعلی در چه سطحی از آمادگی 
قرار دارد. سرمربی تیم ملی وضعیت فعلی را ماک دعوت قرار 
می دهد و این موضوع را ثابت کرده است. این یک پالس مثبت 
برای بازیکنان است که همه تاششان را انجام بدهند و انگیزه 

داشته باشند.
 صحبت پایانی

برای همه تیم های ایران احترام قائل هستم ولی امیدوارم 
پرسپولیس بتواند با کسب ششمین قهرمانی به یک کلمه خاص 

برسد و عنوان »ابرقهرمان« لیگ برتر و جاوادنه شود.

باشگاه استقال برای رسمی کردن حضور بدون مشکل 
»ژستد« و »یامگا« در بازی های تمیش منتظر تایید نهایی 
فدراسیون فوتبال در خصوص این پرونده است.  سازمان لیگ 
فوتبال پس از اینکه باشگاه استقال ضمانت نامه معتبر بانکی 
برای صدور کارت بازی یامگا و ژستد، دو بازیکن خارجی اش 
ارائه نکرد، اقدام به لغو مجوز موقت بازی این 2 بازیکن گرفت. 
جنجال این اتفاق جایی بود که نامه سازمان لیگ فوتبال 
کمتر از 2 ساعت مانده به بازی مقابل گل گهرسیرجان به دست 
استقالی ها رسید و اردوی آبی ها را به هم ریخت. پس از این 

اتفاق، باشگاه استقال اعام کرد که این باشگاه به این دلیل 
که به عنوان شرکتی دولتی نمی تواند ضمانت نامه بانکی ارائه 
کند، اقدام به تحویل یک وثیقه ملکی به ارزش 500 میلیارد 
تومان و ارائه سفته به ارزش مبلغ قرارداد این دو بازیکن کرده 
است و در ادامه سازمان لیگ در دو مرحله به ادعای باشگاه 
استقال پاسخ داد و از تذکر این سازمان به استقال در نامه 
محرمانه 22 آبان مبنی بر پایان مهلت این باشگاه در ارائه 
ضمانت نامه بانکی پرده  برداشت. هم چنین مشاور حقوقی 
سازمان لیگ با اشاره به قوانین کشور، ادعای باشگاه استقال 

مبنی بر اینکه نمی توانند ضمانت نامه بانکی ارائه کنند را رد 
کرد. در ادامه باشگاه استقال، با تایید وزارت ورزش و جوانان، 
نامه ای به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و خواست تا با رفع 
مشکات موجود در این زمینه، مقدمات حضور دوباره ژستد 
و یامگا را در میدان فراهم کند. فدراسیون فوتبال قرار است با 
بررسی های الزم و تغییراتی که باید در تبصره های این قانون 
صورت بگیرد، سازمان لیگ فوتبال را مجاب به تایید نهایی 
ضمانت نامه های باشگاه استقال کند. قرار است فدراسیون 
فوتبال تکلیف نهایی این پرونده را برای باشگاه استقال و 
سازمان لیگ مشخص کند. هم چنین باشگاه استقال مدعی 
است برای رفع موانع موجود تمام اقدامات الزم را انجام داده 

است.

»یامگا« و »ژستد« آبی ها را همراهی می کنند؟

آرمان ملی: در حالی که »کفاشیان« به دلیل 
آنچه قانون منع استفاده از بازنشستگان عنوان 
شد از فوتبال کنار رفت، اما با شکایت حیدر 
بهاروند، حاال بازنشستگان می توانند در فوتبال 

به کار خود ادامه دهند. 
 چالش 

پس از چالش های فراوان به وجود آمده در 
رابطه با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها در 
فدراسیون فوتبال، سرپرست معاونت نظارت 
و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان 
بازرسی کل کشور 13 اسفندماه سال 1398 
اعام کرد: »از آنجا که مقرر است مجمع 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفندماه 
سالجاری برگزار شود به اطاع می رساند با 
عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد 
بازنشسته در هیات رئیسه فدراسیون با عنوان 
رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. 
شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی 
دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها 
نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
و اصاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط 
مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است 
ضمن انجام اقدامات الزم، نتیجه را به این مرجع 
منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده 11 
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعام 
می شود.« علي کفاشیان اسفند 1390 و پس 
از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال از 
سوي سازمان بازرسي کل کشور بازنشسته اعام 
شد؛ اما دولت وقت در 16 فروردین 1391 مجوز 
ادامه فعالیت کفاشیان )با وجود بازنشسته بودن 
وي( را صادر کرد تا او بتواند به عنوان رئیس 
فدراسیون فوتبال ایران فعالیت کند. چند سال 
بعد اما کفاشیان به دلیل بازنشستگی و عدم 
تمدید حکم او از فوتبال کنار رفت. این در حالی 
است که در همان زمان مهدی تاج با استناد بر 
ماده 60 قانون خدمات مدیریت کشوری در 
سمت خود ابقا شد و اتفاقا وزیر ورزش وجوانان 
هم در تازه ترین صحبت هایش در مورد وضعیت 
»مهدی تاج« گفت: »تاج بازنشسته به شمار 
نمی آید و براساس ماده 60 قانون جامع ایثارگران 
به حالت اشتغال بازگشته و وظایف خود را انجام 

می دهد.«

 اعتراض
مدتی قبل بهاروند خواستار ابطال نامه 
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی 
و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می شود 
و توضیحات از سوی مدیرکل حقوقی و اماک 
وزارت ورزش وجوانان و نیز مدیرکل دفتر امور 
حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جریان 
رسیدگی به شکایت ارائه می شود و پرونده در 
اجرای ماده 8۴ قانون تشکیات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات 
تخصصی اداری و امورعمومی  دیوان عدالت 
اداری ارجاع شده و این هیات، نامه مورد اعتراض 
را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر 
می کند. متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیات 
تخصصی اداری و امور عمومی  دیوان عدالت 
اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد 
اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با 
استدالل زیر به رأی یاد شده اعتراض می کنند و 
پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در 
اجرای بند )ب( ماده 8۴ قانون تشکیات و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیات 
تخصصی اداری و امور عمومی  دیوان عدالت 
اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در 
این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
ارجاع می شود. هیات عمومی  دیوان عدالت 
اداری نیز در تاریخ 20 مهرماه سالجاری با حضور 
رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و روسا 

و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل 
می شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا 
به صدور رأی زیر مبادرت می کند: فدراسیون 
فوتبال چون از جمله دستگاه های دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی آید، 
ممنوعیت  قانون  احکام  مشمول  بنابراین 
به کارگیری بازنشستگان و اصاحات بعدی 

آن نیست.
 توضيح سازمان ليگ 

روز چهارشنبه هفته گذشته معاون حقوقی 
باشگاه استقال گفت: حکم سرپرستی »حیدر 
بهاروند« در سازمان لیگ مدت هاست که 
منقضی شده و مطابق قانون هرگونه اقدام از 
سوی وی از جمله جلوگیری از بازی کردن 
بازیکنان خارجی استقال، فاقد اثربخشی قانونی 
است. »فرشید سمیعی« در گفت وگو با »ایرنا« 
اظهارداشت: طبق قانون حیدر بهاروند سه ماه 
می توانست سرپرست سازمان لیگ باشد و این 
سرپرستی برای سه ماه دیگر قابل تمدید بود 
که در مجموع او 6 ماه می توانست در این سمت 
حضور داشته باشد و مدت هاست از این تاریخ 
گذشته و او همچنان به طور غیر قانونی بر مسند 
سازمان لیگ حضور داشته و هرگونه اقدامی  از 
سوی وی فاقد اثربخشی قانونی است. سمیعی 
افزود: چند روز پیش به سازمان لیگ نامه زدیم 
که با توجه به قانون نمی توانیم حساب بانکی باز 

کنیم اما برای تبلیغات محیطی می توانیم از 
طریق کارگزار ضمانت نامه الزم را ارائه دهیم، 
اما شما خودتان را به عنوان ذی نفع معرفی کنید 
اما آنها این کار را نکرده و پاسخ نامه ما را ندادند 
و این موضوع نشان می دهد، اتفاقات رخ داده به 
یکدیگر وابسته است. وی گفت: همه این اتفاقات 
به خاطر تبلیغات محیطی و حق قانونی باشگاه 
استقال رخ داده است؛ موضوعی که مدیریت 
استقال روی آن دست گذاشته  و حاال با این 
کارها می خواهند به باشگاه ضربه بزنند. اقدام 
و رفتار سازمان لیگ درست نبود و به طور حتم 
باشگاه استقال  پیگیر خواهد بود. سازمان لیگ 
اطاعیه ای در خصوص حضور بهاروند در این 
سازمان صادر کرد و توضیحاتی در مورد شرایط 
او نوشت. سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد 
حضور حیدر بهاروند در این سازمان بیانیه زیر 
را صادرکرد:   شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس 
مجمع سازمان لیگ در تاریخ 20 اسفند 1399  
حیدر بهاروند را به سمت ریاست سازمان لیگ 
فوتبال ایران منصوب کرد. با این حال برخی افراد 
که یقینا اطاعات کافی از اساسنامه فدراسیون و 
اساسنامه سازمان لیگ ندارند در روزهای گذشته 
مدعی شده اند حیدربهاروند سرپرست سازمان 
لیگ فوتبال ایران است و مدت این سرپرستی 
به سر آمده این در حالی است که سازمان لیگ 
فوتبال ایران یک سازمان کاما خصوصی  و 
مستقل است که دارای اساسنامه و آیین نامه 
مصوب است. طبق ماده ۴1 اساسنامه فدراسیون 
فوتبال، رئیس کمیته مسابقات) نایب رئیس 
دوم( می تواند رئیس سازمان لیگ نیز باشد، 
بنابراین ریاست سازمان لیگ فوتبال الزامی  
برای نایب رئیسی فدراسیون نیست. ضمن اینکه 
طبق بند 7 ماده 33 اساسنامه فدراسیون مصوب 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند 
سرپرست نایب رئیسی دوم فدراسیون فوتبال تا 
برگزاری مجمع بعدی هست، حسب اساسنامه 
فدراسیون، رئیس سازمان لیگ اصوال می تواند 
نایب رئیس دوم نباشد. در ضمن جهت اطاع 
در اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ اشاره ای 
به زمان مدیریت یا زمان سرپرستی سازمان 
لیگ نشده زیرا سازمان لیگ یک سازمان کاما 

خصوصی و مستقل است.

»بهاروند«، رئيس سازمان ليگ است؛ نه سرپرست!

فعالیت بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد



صفحه  9

مذاکرات فردا؛ بیم ها و امیدها

پیش بینی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده، کار راحتی 
نیست برای اینکه متغیرهایی که می تواند تاثیرگذار 
باشد، هر لحظه می تواند تغییر کند و این داده ها تا آن 
روز همه ثابت نیست. گفتارها و موضع گیری ها ممکن 
است تغییر کند به اضافه اینکه هر یک از طرفین با یک 
ذهنیت خاصی که فعا معنای آن تا روز مذاکرات 
معلوم نخواهد شد، موضع گیری و مسائلشان را 
مطرح می کنند. ولی قصد آقای رافائل أگروسی در 
سفر به تهران حل و فصل یک مشکل پادمانی بود و با 
اینکه همه مشکل حل و فصل نشد اما به گونه ای هم 
نبود که کاما دست خالی برگردد و به همین دلیل 
شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران صادر نکرد. البته 
سخنرانی در شورا یک مقدار تند بود وهمه، ایران را 
تشویق و ترغیب و حتی تهدید کردند که حتما با 
بازرسان آژانس همکاری کند. اینها پیام هایی است 
که فقط کسانی که در بطن این کار هستند، قادر 
به تعبیر و تفسیر آن هستند و ما خیلی نمی توانیم 
ازداخل کلمات به اینکه در ذهن بازیگران دقیقا چه 
می گذرد، پی ببریم. اینکه آنچه بیان می کنند، داللت 
بر چه امری بر بیرون دارد، خیلی راحت نیست. ولی 
همین که مذاکرات می خواهد شروع شود، خودش 
نقطه قوت این پرونده است و پیشاپیش هم نمی شود 
نه بدبین و نه خوشبین بود. با اینکه فضا علی الظاهر 
چندان مناسب نیست و به نظر می رسد بیشتر همراه 
با تنش است ولی همین که ایران آمادگی خود را 
برای شروع اعام و قبا هم انتظارات و توقعات خود 
را همانند طرف مقابل اعام کرده با اینکه این توقعات 
و انتظارات از همدیگر دور است ولی طرفین حاضر 
به مذاکره شده اند. وقتی مذاکره صورت می گیرد 
آن هم در شرایطی که دو طرف مواضع دور از هم 
اعام کرده اند، به این دلیل است که طرفین در عین 
حال این پیش بینی یا آمادگی را دارند که انعطاف 
هم نشان دهند وگرنه با این فاصله علی االصول 
نباید مذاکره شروع می شد. درحقیقت آنچه از سوی 
طرفین بیان می شود بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر 
است، برای اینکه هر طرفی با این نوع گفتمان و اعام 
مواضع قبل از شروع مذاکرات می خواهد بگوید که 
در موضع ضعف نیست و حداکثر مطالباتمان را 
مطرح خواهیم کرد تا طرف مقابل یک مقدار آمادگی 
انعطاف را داشته باشد. درواقع به این معنی نیست که 
ایران می خواهد به طرف فعالیت هسته ای غیرصلح 
آمیز برود. به هر حال ابزار ایران برای اعمال فشار 
این است که نشان دهد توانمندی ها و قابلیت های 
بیشتری دارد و اگر شرایط مساعد نباشد و بخواهد 
بیشتر تحت فشار قرار بگیرد به طوری که نتواند از 
منافع مذاکره و فعالیت صلح آمیز هسته ای دفاع کند، 
گزینه های دیگر را هم می تواند فعال کند. همانطور 

که آمریکایی ها اعام کردند...

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

مخدوش کردن افتخارات مهم ترین انحراف تاریخ ایران است. 

ویرانگرترین سیل این انحراف هم با ظهور جریان انحرافی در صحنه 

سیاسی کشور راه افتاد و به بهانه تخریب اشخاص، چنان چوب 

حراجی به تاریخ انقاب زدند تا امروز بتوانند در کمال صراحت و 

گستاخی، ناکارآمدی اداره کشور توسط روحانیت را فریاد زده و 

بگویند »دین شما، دین شیطان است!«. جریان انحرافی در مسیر 

مخدوش کردن افتخارات نظام، شرکای آگاه و ناآگاه زیادی دارد. 

شرکایی که اکثرا به خاطر »بغض هاشمی« به دام هولناک حراج 

افتخارات انقاب افتاده اند!. شرکایی که هر جا اثری از نام هاشمی 

ببینند. با تعصبی کور بر آن می تازند. بی آنکه بفهمند بر سر شاخه 

نشسته و بن می برند!. یکی از مهم ترین افتخارات نظام در حوزه 

حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی در جامعه اسامی، تاسیس بنیاد 

امور بیماری های خاص است. که به گفته آیت ا... هاشمی. »نماد 

محبت نظام« است. بنیادی مردمی  که در زمانی تاسیس شد که 

بیماران دیالیزی گاهی باید یک سفر استانی برای درمان خود می 

رفتند و بیماران تاالسمی اصا به رسمیت شناخته نمی شدند تا 

به پیشگیری و درمان آنها توجه ای شود!. آیت ا... هاشمی در چنین 

شرایطی  به ضرورت اقتدار قلبی نظام نزد مردم اندیشید و با وقف 

کردن زندگی دخترش در این مسیر خداپسندانه، با تمام وجود 

به یاری سبز بیماران خاص و صعب العاج شتافت. تا امروز بعد 

از گذشت قریب 30 سال. بنیاد امور بیماری های خاص. در میان 

کشورهای منطقه و نهادهای جهانی مرتبط. به الگویی از سوی نظام 

اسامی در توجه انساندوستانه به بیماران خاص تبدیل شود. البته 

که بنیاد امور بیماری های خاص و شخص فاطمه هاشمی-همچون 

خود آیت ا... هاشمی-  عملکرد خود را از خطا و اشتباه خود مبرا 

نمی دانند ولی نگاهی منصفانه به عملکرد 25 ساله این نهاد مردم 

نهاد، این نکته را به ما یادآوری می کند که اگر دولت های این 

چند دوره هم عملکردی مشابه بنیاد امور بیماری های خاص در 

گسترش توامان شاخص های کمی و کیفی داشتند، شاید امروز ما 

در ایران، با معضات بسیار کمتری در حوزه پیشگیری و آگاهی 

بخشی سامت مردم روبه رو بودیم  . نگارنده معتقد است جریان 

ضد روحانیت که هدفی جز القای ناکارآمدی نظام اسامی در 

میان مردم ندارد، از مخدوش کردن افتخارات بزرگی نظیر بنیاد 

امور بیماری های خاص که به درستی»نماد محبت نظام« قلمداد 

می شود، هیچ هدف خیری ندارد و متاسفانه برخی ها هم در لباس 

روحانیت به خدمت آنها درآمده اند که البته سرنوشتی مشابه 

جریان انحرافی هم در انتظارشان است چون اگر روزی عده ای 

با راه انداختن کمپین »من یک روستایی ام« علیه آیت ا... هاشمی 

می خواستند روستائیان را علیه هاشمی بشورانند و نتوانستند، 

امروز هم یقینا کسی نمی تواند با عوامفریبی، بیماران صعب العاج 

را علیه فاطمه هاشمی بشوراند!. چون تاریخ قاضی عادلی است و 

همان طور که نقاب از صورت خیلی مدعیان قابی عدالت برداشته، 

مطمئنا نسخه های جدید و کاریکاتوری آنها هم در مقابل خدشه 

بر نام هاشمی ره به جایی نخواهند برد. حرف آخر اینکه اگر آیت ا... 

هاشمی می گفت تحمل تهمت ها به خاطر مردم برایم شیرین است، 

ان شاءا... برای فاطمه هاشمی هم اینگونه باشد و آبروی شخصی و 

وقف 25 ساله عمر خود را برای یاری بیماران خاص تنها با خدای 
بیماران خاص، معامله کند.

افتخارات نظام را مخدوش نکنید! 

محمدمحمودی
تحلیلگر مسائل سیاسی

 احمد زید آبادی 
روزنامه نگار و فعال سیاسی

آیا کشاورزان اصفهان یا اهالی شهرکرد نمی دانند و مشاهده نکرده اند 

که بارش های آسمانی بسیارکم شده است ؟ آیا روستاهای یزد و 

خوزستان که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند شاهد خشکسالی 

نبود اند؟ پس چرا عده ای از ایشان در مقاطع مختلف به اعتراض 

برمی خیزند و از بی آبی شکایت می کنند؟ مشکلی اصلی کجاست و چرا 

مردم مطالبات صنفی و معیشتی را درتجمع ها نشان می دهند و تاوان 

نامهربانی طبیعت را متوجه مسئوالن می کنند؟ همین مشکات با 

درصد کمتری پیش از این بوده است ولی چرا حاال اعتراضات روبه تزاید 

می رود و بعضا منجر به درگیری می شود و عده ای هم از آن سوء استفاده 

می کنند؟ به نظر می رسد افزون بروخیم ترشدن اوضاع منابع آب کشور 

و فشاری که از این ناحیه متوجه اقشارمختلف هست مجموع مسائل و 

مشکات دیگر بر نگرانی ها دامن زده است و برخی تصور می کنند که 

روندهای جاری چندان مثبت نیست که بتوان ازکنارآنها عبورکرد و 

امید داشت که مسائل خودبه خود حل شوند یا مسئوالن توجه کافی 

به مشقات گروه های مختلف اجتماعی داشته باشند. وقتی کشاورزان و 

روستائیان و شهرنشینان شاهد تورم فزاینده هستند و عوارض بیکاری 

فرزندان خود را با تمام وجود حس می کنند و این روند طی سال های 

اخیر بی وقفه ادامه داشته و بیشترهم شده است برخود می لرزند و 

هرگونه حساب می کنند خرجشان با دخلش جور در نمی آید. شاید 

عده ای تصورکنند که بسیاری از مردم نسبت به مسائل عمده سیاسی و 

روابط خارجی چندان حساس نیستند ولی چنین تصوری قطعا اشتباه 

است. اگر تا دیروز قیمت دالر برای مردم کوچه و بازار وحتی روستائیان 

چندان مهم نبود ولی حاال همه روزه می بینند که وقتی نرخ ارزها باال 

می رود بافاصله بر قیمت اجناس بقالی سرکوچه هم افزوده می شود، 

وقتی روابط با کشورها روی قیمت دالر اثر مشهود دارد وکوچکترین 

تشنج ها قیمت طا را باال می برد و این معادله های ساده همه روزه جلو 

چشم مردم قرار می گیرد مسلما به مسائل گوناگون سیاسی و از جمله 

روابط خارجی حساس می شوند و چون نتیجه آن را مستقیما درسفره 

خویش دیده اند نسبت آن را با مشکات دیگر خود درنظر می گیرند. به 

عبارت دیگر لمس مجموع مسائل و مشکات است که هرمسئله طبیعی 

یا غیر طبیعی را برجسته می سازد و نگرانی های جدی فراهم می کند. 

اگر این نگرانی ها نبود یا کلی و همه گیر نبودند احتماال التهاب ها و 

بحران ها موضعی و مقطعی و به صورت مستقل جلوه می کردند و جامعه 

در خود این احساس را داشت که می تواند آنها را حل یا مدیریت کند. هم 

اکنون درکنار گرانی و تورم و تنگناهای خارجی و تحریم ها خشکسالی 

آسیب رسان تر خود را نشان می دهد و برای مردم خبر از سختی های 

بیشتر می آورد. اما همه مشکاتی که مردم مستقیما آنها را حس می کنند 

به موارد فوق محدود نمی شوند، برگزاری دو انتخابات سرد با مشارکت 

پایین عمومی در معدل احساس نگرانی مردم تاثیر منفی می گذارد. 

هنوز چندماه بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است و برای 

بروز هر نوع بحران اجتماعی خیلی زود است. معموال پس از هر انتخابات 

پرشوری حداقل تا یکسال فضای شادابی در جامعه ایجاد می شد و مردم 

روحیه تازه ای کسب می کردند و منتظر سر برآوردن بذری که کاشته 

بودند می نشستند ولی در حال حاضر چنین حالتی آنچنان که باید در 

جامعه دیده نمی شود. دولت آقای رئیسی خیلی زود با مشکات بزرگ 

روبه روشده است. متاسفانه بحران آب عظیم و جدی است و راه عاجل 

و روشنی برای رفع آن یا تعویق اثرات زیان بارش از سوی کارشناسان 

معرفی نشده است. استفاده بیش ازپیش از مخازن سدها کمبود آتی را 

بیشترخواهد کرد و حفرچاه های عمیق خطرات حتمی خصوصا در زمینه 

فرونشست زمین را در پی خواهد داشت. پرداخت خسارت به کشاورزان 

یک مسکن مقطعی است و نیازبه آب آشامیدنی با هیچ پرداختی برطرف 

نمی شود. در چنین شرایط بغرنجی بیش از هر زمان دیگری نیازبه اعتماد 

و درک متقابل دولت و ملت احساس می شود، چیزی مثل زمان جنگ 

تحمیلی که مردم درمیان اعجاب جهانیان آن همه سختی را تحمل و 

تازه فرزندان خویش رابرای دفاع ازکشوربدرقه می کردند. درمان اعتماد 

آسیب دیده مردم که خود مسئوالن هم بدان اذعان کرده اند کارسخت 

و پیچیده و مستلزم اقدامات و تصمیم های سخت و تغییرات مسئوالنه و 
دلیرانه است. اگر روند امورکشورخصوصا...

از تراکم مشکالت کشور کم کنیم

جعفرگالبی 
روزنامه نگار
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مسئوالن سياست خارحي ایران نگاه مثبتي دارند؛ 
 

البته خبرها خالف آن را نشان مي دهد:

خوش بیني ها در یك روز 
مانده به مذاکرات وین

   ایران: همه مقدمات رسيدن به 
یک توافق خوب و سریع فراهم است

 »آرمان ملی« تکيه بودجه بر نفت را 
گزارش می کند:

 بودجه  با  نفت٦0 دالري؛
-   با تحریم مي فروشید؟

   در آمد 730 هزار ميلياردی نفتی 
در گرو مذاکرات

آرمان ملی: یــک روز دیگر مذاکرات وین آغاز می شــود و 

کشورها هر کدام برنامه ای برای رسیدن به توافق در جهت 

احیای برجام خواهند داشت. ایران لغو تحریم های آمریکا را 

شرط بازگشت این کشور به برجام میداند و درصدد است که 
اعضای برجام به یک نتیجه مطلوبی برسند.  دیروز ...

آرمان ملی: کاهش وابستگی به نفت یکی از ایده آل هایی 

است که جمهوری اسامی  سال هاست که برای رسیدن به 

آن تاش که نه؛ ولی سخنرانی های بسیاری را دارد! در هیچ 

سالی حتی در بدترین سال های تحریم ها هم نفت از بودجه 

جدا نشد و همیشه بودجه تحت تاثیر دالرهای نفتی بوده...

»آرمان ملی« از وضعيت مدیریت اقتصادی کشور گزارش می کند:

همين صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

پیش بینی اتفاقاتی که هنوز رخ نداده، کار راحتی نیست 

برای اینکه متغیرهایی که می تواند تاثیرگذار باشد، هر 

لحظه می تواند تغییر کند و این داده ها تا آن روز همه ثابت 

نیست. گفتارها و موضع گیری ها ممکن است تغییر کند 

به اضافه اینکه هر یک از طرفین با یک ذهنیت خاصی 

که فعا معنای آن تا روز مذاکرات معلوم نخواهد شد، 
موضع گیری و مسائلشان را...

مذاکرات فردا؛ بیم ها و امیدها

جعفرگالبی 
روزنامه نگار

بیش از آنکه تحریم و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور 

فشار وارد کند؛ خودتحریمی ها، سیاست های غلط، سعی 

و خطا، تجربه مجدد تجربه های غلط گذشته و... اجازه 

رشد به اقتصاد کشور را نمی دهد و تا کی باید شاهد چنین 

شرایطی بود. چهار دهه از این انقاب گذشته و هیچ چیز 
درست نشده است. این ...

آیا کشاورزان اصفهان یا اهـــالی شهرکــرد نمی دانند 

و مشاهده نکرده اند که بارش های آسمانی بسیارکم شده 

است ؟ آیا روستاهای یزد و خوزستان که با کمبود آب 

آشامیدنی مواجه هستند شاهد خشکسالی نبود اند؟ پس چرا 

عده ای از ایشان در مقاطع مختلف به اعتراض برمی خیزند و 
از بی آبی شکایت می کنند؟ ...

اقتصاد کشور درگیر سعی و خطا
محمدرضا زهره وندی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران

همين صفحه

همين صفحه

از تراکم مشکالت کشور کم کنیم

یوسف موالیی
استاد دانشگاه

»آرمان ملی« از سهل انگاری نسبت به شیوع کرونا گزارش می کند: 

»وامیـکرون« فازشـشم کرونـا
   محدودیت  های فعلی مرزی نمی  تواند جلوی ورود سویه جدید را بگيرد

 مجلس ضعیف عقب تر 
از مشکالت سنگین اقتصادي

    حداقل نمایندگان باید از خود سوال کنند  
  که تا کی قرار است مردم با وعده ها سرگرم باشند؟ 

در اینجا جزئیات بی نهایت مهم است!

هنگامی که بحرانی مانند کمبود آب و اعتراض های اجتماعی 

مربوط به چگونگی توزیع عادالنۀ آن پیش می آید، موضوع 

چندان ساده و بسیط و یکپارچه نیست که بتوان قضاوتی قاطع 

و یکدست در بارۀ کلیت آن کرد. در این موارد، جزئیات پیچیده 

و ظریِف بسیاری وجود دارد که باید از یکدیگر جدا و تک تک به 

طور مجزا مورد داوری قرار گیرند. از همین رو مطالبات مردم یک 

استان ممکن است با مطالبات مردم استان دیگر همخوانی نداشته 

باشد، یا نفع یکی به زیان دیگری تمام شود. به همین دلیل در 

این بحث ها، جزئیات بی نهایت مهم است. برای مثال، مردم هر 

یک از استان های چهارمحال بختیاری و خوزستان و اصفهان 

ممکن است در پاره ای خواست های خود محق باشند و در پاره ای 

دیگر نباشند. برای داوری منصفانه در این باره، وجود یک طرِح 

دقیِق توسعۀ ملی و متوازن و عادالنه و منطبق با مقتضیاِت زیست 

بوم و حفِظ پایدار منابع آب، ضروری است تا بتوان بر مبنای آن، 

مطالبات منطقی و غیرمنطقی را از یکدیگر باز شناخت و در هر 

مورد مشخص داوری منصفانه ای کرد. اصل تدوین چنین برنامه ای 

بر دوش دولت هاست، اما وقتی برنامۀ دولت ها به جای آنکه 

مشکل گشا باشد خود سبب ساز مشکل شده است، توضیح منطقی 

به افکار عمومی در این باره به دوش کارشناسان این حوزه است. 

کارشناسان هم که اغلب شان ظاهراً پا در کفش سیاستمداران 

کرده اند و »پوپولیسم« را به بیان نظرات روشن ترجیح می دهند!

 گزارش »آرمان ملی«
 از مخالفت مجمع تشخيص 

با طرح واردات خودرو:

واردات خودرو 
رفت مجمع، 
بیرون نیامد
  فشار سهم 0.3 درصدی

  وارداتی ها بر گرده 
مافيای خودرو

 »آرمان ملی« چرایی بروز تبدیل 
یک موضوع اجتماعی به ابراز 
خشونت را بررسی می کند: 

هفت روز، از مطالبه آب 
تا اعتراضات  سیاسی

صفحه9

صفحه 6

صفحه7

 مهدی مطهرنيا 
در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 برجام احیا  نشود 
پلن B را   اجرا  مي کنند

  دستاوردهای امير عبداللهيان 
و باقری با برجام ظریف و عراقچی 

مقایسه خواهد شد

ادامه  صفحه2

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
  سيد رضا اکرمی : 

 دولت باید اتاق فکر قوی 
داشته باشد

صفحه6
اميررضا  واعظ آشتيانی

 نگاه منصفانه به 
»حق پخش« 

صفحه11

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : آیت ا... سيد حسين موسوی تبریزی

 وعده  و 
وعيدها بی عمل

محمد درویش

 چه کسی گفته آب زاینده رود 
به یزد می رود؟  

شعيب بهمن

 ایران و تحوالت 
قفقاز جنوبی

آذر منصوری 
 آب مایه 

حيات است

صفحه 2

صفحه6
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ادامه  صفحه6

بیش از آنکه تحریم و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور فشار وارد 

کند؛ خودتحریمی ها، سیاست های غلط، سعی و خطا، تجربه مجدد 

تجربه های غلط گذشته و... اجازه رشد به اقتصاد کشور را نمی دهد و تا 

کی باید شاهد چنین شرایطی بود. چهار دهه از این انقاب گذشته و هیچ 

چیز درست نشده است. این وضعیت نابسامان تا چه زمانی باید ادامه 

پیدا کند؛ مردم نیاز به آرامش دارند و اولین و مهمترین آن هم آرامش 

اقتصادی و بعد از آن هم امنیت است. از یک طرف خطر داعش را داشتیم 

حاال در افغانستان طالبان مستقر شده از طرفی موضوع اختاف نظر ایران 

و آذربایجان را شاهد بودیم، از سویی عربستان و امارات به ایران چنگ و 

دندان نشان می دهند! چه نیازی هست که همیشه با دنیا در حال جنگ 

باشیم؟ باید بپذیریم که در بخش هایی از کارهایمان ایراداتی داریم. تا 

زماینکه خودمان برای اصاح رفتارهایمان قدم برنداریم نمی توانیم انتظار 

بهبودی داشته باشیم. تا وقتی دیپلماسی اقتصادی خوبی نداشته باشیم 

با هیچ کشوری نمی توانیم به نتیجه برسیم. دوسال است که کرونا شیوع 

پیدا کرده و تحریم ها هم مانند گذشته البته با فشار بیشتر ادامه دارد، 

بیکاری و تورم و گرانی هم که افزایش یافته است و در این شرایط سازمان 

مالیات بدون توجه به وضعیت اقتصادی میزان مالیات ها را افزایش داده 

است! امسال ۴8 هزار میلیارد تومان به میزان درآمدهای مالیاتی اضافه 

شده و دلیل آن را هم اقتصاد رو به رشد عنوان شده است. رشد مالیات 

زمانی باید اتفاق بیافتد که رشد اقتصادی واقعی ایجاد شده و درآمدهای 

مردم افزایش داشته باشد؛ این افزایش مالیات از چه بخشی قابل احصاء 

است؟ پاسخ این سوال واضح است کسانی که همیشه مالیات پرداخت 

می کردند حاال باید مالیات بیشتری بدهند ولی این افراد از همیشه 

کمتر کار می کنند چون وضعیت و شرایط اقتصادی تحمیلی در کشور 

اثر گذاشته است. فعاالن اقتصادی در کشور هنر کنند بتوانند روزمرگی 

خودشان را تامین کنند از کدام رشد اقتصادی صحبت می شود؟ حمایت 

از ساخت داخل ابزاری برای فساد و رانت شده است. به عبارتی در حال 

حاضر حمایت از تولید داخل به پیکان داخلی محدود است، نه به بنز 

ساخت داخلی! یعنی از تولیداتی در داخل حمایت می شود که سال ها 

پیش از چرخه مصرف جهان خارج شده و برای استفاده از تکنولوژی های 

جدید اقدامی  صورت نمی گیرد. نکته بسیار تاسف بار این است که با وجود 

مشکات بی شمار در اقتصاد کشور؛ مسئوالن به جای ریشه یابی و حل 

مشکات سعی در ایجاد تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی کشور 
دارند که هیچ کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.

اقتصاد کشور درگیر سعی و خطا

محمدرضا زهره وندی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران

صفحه 3

 آمريکا پیش از ورود به برجام
  »مذاکره مستقیم«

درخواست نکند
     تيم مذاکره کننده با ورود متخصصان تقویت شود    

     تنش های اصفهان را می خواهند به اهرمی عليه ایران بدل کنند    
w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  

آیین نامه اخالق حرفه ای 
روزنامه آرمان ملی را 
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ــر مدرســه  ــاب آن چــه در ایــن دو ســال و از معبر»تعطیلــی« ب ســخن گفتــن در ب
ایرانــی گذشــته اســت بحــث ُمطّولــی اســت و قلــم از تلخیــص آن در قــواره مکتوبــی 
ــد امــا از همــان ابتــدای اســفند 1398 کــه ناقــوس تعطیلــی  ــرزان مــی نمای ــاه ل کوت
مــدارس بــه صــدا در آمــد مــی شــد پیــش بینــی کــرد کــه بــر ســر » مدرســه « چــه 
خواهــد آمــد... در واقــع ، پیــش از تحمیــل کرونــا بــر کشــور و ارکان آن، مدرســه بــه 
عنــوان ســلول بنیادیــن نظــام آموزشــی تعطیــل بــود و بــا آن چــه در مــورد آن تصمیــم 
گیــری شــد » تعطیــل تــر « هــم گشــت و شــاید جبــران ناپذیرتــر. در بدنــه آمــوزش 
کشــور، معلمــان هــم دوســت و همــراه خــوب و مطمئنــی بــرای ایــن مدرســه بی دفــاع 
نبودنــد. در بســیاری از کشــورها کــه حــل مســائل بــه طــور معمــول تابــع جهــان بینــی 
علمــی بــوده و روزمرگــی در آن جایــی نداشــته و یــا بســیار کــم رنگ اســت ســعی شــد 
ــا اتخــاذ تدابیــری ویــژه و هماهنــگ آســیب های ایــن تعطیلــی بــه حداقــل ممکــن  ب
برســد. جالــب اســت بدانیــم در کشــورهایی بــا رنکینــگ آموزشــی بــاال ماننــد ســنگاپور 
، تایــوان ، ژاپــن و نیــز کشــورهای موفــق در اروپــا و آمریــکا سیاســت اصلــی بــر این بود 
کــه مدرســه آخریــن جایــی باشــد کــه تعطیــل می شــود و ایــن کشــورها رونــد عــادی 
ــه  ــران ، مدرس ــا در ای ــد. ام ــرا کردن ــه « طراحــی و اج ــر اســاس » برنام ــوزش را ب آم
نخســتین جایــی بــود کــه تعطیــل شــد و مطــرح شــدن کشــور مــا بــه عنــوان دارنــده 
بیشــترین تعطیــات در تقویــم آموزشــی می توانــد شــاخصی زنــده و فصــل الخطابــی 
براثبــات » ابرچالــش نــگاه بــه آمــوزش » هــم از ســوی مســئوالن و هــم تاییدکننــدگان 

آن بــه عنــوان شــهروندان باشــد. اگرچــه مطابــق ســند تحــول بنیادیــن و در راهــکار 
ــج  ــه پن ــان برنام ــا پای ــوده ت ــرار ب ــوزش الکترونیکــی اشــاره شــده و ق ــه آم 2 – 17 ب
توســعه عملیاتــی گــردد امــا بحــران کرونــا نشــان داد کــه اراده ای بــرای بــه روز رســانی 
آمــوزش وجــود نــدارد و کنــش و فعالیــت مســئوالن بیــش از آن کــه ناظــر بــر برنامــه 
محــوری و فراینــد حــل مســاله باشــد بــر نمایــش و تبلیغات و ســخنرانی اســتوار اســت. 
فصــل مشــترک پاســخ ایــن مقامــات در برابــر پرســش و مطالبــه گــری انــدک رســانه 
هــای مســتقل، احالــه همــه امــور بــه تصمیــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و رفــع 
مســئولیت های حرفــه ای از خــود در ایــن زمینــه بــود. واقعــا ایــن پرســش مطــرح اســت 
کــه چــرا مــدارس عشــایری و مــدارس کــم جمعیــت کشــور در مقیــاس بــاال بــا آن کــه 
مــی توانســتند بــا رعایــت دســتور العمل هــا تعطیــل نباشــند امــا همرنــگ بــا جماعــت، 
ــرورش هــم  ــوزش و پ ــون تشــکیل شــوراهای آم ــی شــعار مدرســه محــوری و قان حت
در ایــن رابطــه بــه محــاق رفــت؟ از ســوی دیگــر در بدنــه آمــوزش کشــور ، معلمــان 
ــد. در  ــاع نبودن ــی دف ــن مدرســه ب ــرای ای هــم دوســت و همــراه خــوب و مطمئنــی ب
ایــران ، مدرســه نخســتین جایــی بــود کــه تعطیــل شــد و مطــرح شــدن کشــور مــا بــه 
عنــوان دارنــده بیشــترین تعطیــات در تقویــم آموزشــی مــی توانــد شــاخصی زنــده و 
فصل الخطابــی بــر اثبــات »ابرچالــش نــگاه بــه آمــوزش« هــم از ســوی حکومــت و هــم 
تاییــد کننــدگان آن بــه عنــوان شــهروندان باشــد. در حالــی کــه کنــش گــران آموزشــی 
و بخــش رســانه در آمــوزش و پــرورش مــی توانســتند مطالبــه گــری را در ایــن مــدت 
طوالنــی تعطیلــی بــر اولویــت دهــی واکسیناســیون معلمــان و دانــش آمــوزان متمرکــز 
کننــد و خواهــان بازگشــایی جــدی ایمــن و تدریجــی مــدارس شــوند ماننــد آنچــه در 
قضیــه رتبــه بنــدی معلمــان رخ داد امــا کنــش غالبــی کــه در ایــن مــدت از میــان ایــن 
جمعیــت برخاســت تاییــد بی برنامگــی مســئوالن و تشــدید پدیــده »مــرگ مدرســه« 
ــرده  ــز و پ ــت گری ــای صداق ــردن درون ه ــه ای ک ــا شیش ــن درس کرون ــود. مهم تری ب
ــا از  ــد. آی ــود کــه هویــت مدرســه را تشــکیل می دادن ــرداری حقیقــی از چیزهایــی ب ب

ــم؟ ــته درس می گیری گذش

همـواره در بسـتر رودخانـه زاینـده رود دشـت های همـواری وجـود داشـته کـه مناسـب 
کشـاورزی بـوده اسـت. یعنـی از دو هـزار سـال پیـش شـرایط بـرای بهره بـرداری مهیـا بـوده 
کـه در طـول دور ه  هـای تاریخـی با کشـیدن نهرهـا برای کشـاورزی جمعیـت زیـادی در آنجا 
سـاکن شـده و همیشـه مسـاله کمبـود آب جـدی بـوده اسـت. از سـال 33 کـه تونـل اول 
کوهرنـگ سـاخته می شـود و از آن مهم تـر از زمانـی کـه سـد زاینـده رود احـداث می شـود، 
در بسـتر اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی آن زمـان اتفاقاتـی شـکل می گیـرد کـه نتیجـه آن 
تحت الشـعاع قـرار گرفتـن نظـام مردمـی و سـنتی بهره بـرداری آب اسـت. در واقع با سـاختن 
سـد کـه سـازه ای فنی اسـت، تغییر نقشـه اتفـاق می افتـد و توهمی از پـر آبی ایجاد می شـود 
کـه مسـاله کمبـود آب از بیـن خواهد رفت و همیشـه آب وجود دارد. ادعاهـای مختلفی وجود 
دارد از جملـه اینکـه صنایـع بـه سـواحل منتقـل شـوند یـا کشـاورزان دیگـر کشـت نکنند یا 
اینکـه آب هویـت شـهر اصفهـان اسـت. باید گفت هر کـدام از اینها ایده های درسـتی اسـت و 
می تـوان بـرای آن پشـتوانه قانونـی ارائـه داد امـا وقعیت این اسـت کـه تحقـق آن امکان پذیر 
نیسـت در کنـار توهـم پُرآبـی، واژه حفـر عمیـق چـاه و پمپـاژ آب ایجـاد می شـود کـه بـه 
آب هـای زیرزمینـی نیـز تسـری می یابـد. از سـال 50 تـا 51 موج جـدی بارگذاری هـا بر روی 
زاینـده رود شـکل می گیـرد کـه در بخش صنعتـی، ذوب آهن شـکل می گیرد امـا از آن مهم تر 
و گسـترده تر ایجـاد شـبکه های آبیـاری نکوآبـاد و آبشـار اسـت کـه از همـان زمـان می شـد 
دیـد ایـن بارگذاری هـا بـر اسـاس منابـع آبی زاینده رود نیسـت. طول سـالیان گذشـته پاسـخ 
بـه کمبـود آب، انتقـال آب از جایـی دیگـر بـوده اسـت، غافـل از اینکـه آب جدیـد نسـبت به 
کسـری بـه وجـود آمـده ناچیز اسـت. ایـن وضعیت بـا توجه بـه اینکه تصـور می شـد، منبعی 
در زیـر زمیـن وجـود دارد و می تـوان کسـری ها را جبـران کـرد تـا دهـه 70 خیلـی به چشـم 
نمی آمـد امـا از اواخـر دهه 70 یک شـوک بـزرگ به زاینده رود وارد می شـود و بعـد از مدت ها 
رودخانه خشـک می شـود و حدود سـه سـال آب به صورت محدود در اختیار کشـاورزان قرار 
می گیـرد. البتـه از سـال 80 تـا 86 کـه وضعیت بـارش خوب می شـود، بازهم موضـوع کمبود 
آب فرامـوش می شـود ولـی از سـال 86 خشـکی رودخانـه مسـتمر می شـود و ایـن تعـارض 

بیشـتر خـود را نشـان می دهـد. این مسـاله خیلی بزرگ اسـت. شـکاف بزرگی که بیـن تقاضا 
بـرای مصـرف آب و منابـع موجود آب ایجاد شـده آنقدر بزرگ اسـت که شـاید حـل آن خیلی 
پیچیـده و غیرممکن باشـد کـه بتوان درباره آن صحبـت کرد. ادعاهای مختلفـی وجود دارد از 
جملـه اینکـه صنایـع به سـواحل منتقل شـوند یا کشـاورزان دیگر کشـت نکنند یـا اینکه آب 
هویـت شـهر اصفهـان اسـت. باید گفـت هر کـدام از اینهـا ایده های درسـتی اسـت و می توان 
بـرای آن پشـتوانه قانونـی ارائـه داد امـا وقعیـت این اسـت کـه تحقـق آن امکان پذیر نیسـت. 
مسـاله ایـن اسـت کـه از بیـن ایـن ایده هـای درسـت و حرف های مسـتدل چطور می شـود به 
تعـادل رسـید تـا مصـارف کاهـش پیدا کننـد و آب بـه گروه های دیگر برسـد. قطعـا جواب به 
ایـن سـوال از تـوان متخصصان یا مسـئوالن خـارج اسـت و نمی توانند با رویکردهـای مختلف 
بـه جواب هـای بهینـه برسـند و لزومـا یـک جـواب صحیـح وجـود نـدارد. البتـه اگـر فرضا به 
جـواب بهینـه ای هـم رسـید هیـچ دلیلـی نـدارد کـه همـه ایـن ذی نفعان قانـع شـوند. فرض 
کنیـد بـه اصفهانی هـا بگوییـد توهـم دائمـی بـودن رودخانـه را کنـار بگذارنـد، طبیعی اسـت 
کـه نمی پذیرنـد. کشـاورزان هـم همینطـور اما راهکار چیسـت. به جای نسـخه پیچیـدن باید 
از طریـق مذاکـره بـا ذی نفعـان راهـکار شـکل بگیـرد و صرفـا مذاکـره نباید بر سـر آب باشـد 
چـون آبـی نمی توانـد وجود داشـته باشـد. حتـی به نظر می رسـد کـه اصفهانی هـا متفق القول 
شـدند کـه آب جدیـد بایـد تامیـن شـود تـا مسـاله حـل شـود. در حالـی کـه اگـر آب جدید 
تامیـن شـود و مسـایل فنـی آن رفع شـود، پـول تامین آن وجود داشـته باشـد و خوزسـتان و 
چهارمحـال و بختیـاری نیـز بـه ایـن آب نیـاز نداشـته باشـند اما این آبـی که تامین می شـود 
نسـبت بـه توقـع و انتظـاری کـه وجـود دارد اصـا جوابگو نیسـت. در بخش آب های سـطحی 
750 میلیـون متـر مکعـب آب کسـری وجـود دارد و در بخـش آب هـای زیرزمینی نسـبت به 
15 سـال پیـش، میـزان آبدهـی چاه هـا افـت کـرده بـه گونـه ای کـه 1.6 میلیارد متـر مکعب 
آب افـت کـرده اسـت. اگـر قـرار باشـد راهـکار بـرای همه ذی نفعـان مطلـوب باشـد و به دهه 
70 رسـید چنیـن چیـزی امکان پذیـر نیسـت زیـرا آب وجود نـدارد و وقتـی وجود نـدارد باید 
ارزش هـای جایگزیـن برای جلـب رضایت ذی نفعان ایجاد شـود. نمی توان مشـکل آب اصفهان 
را بـا دسـتور حـل کرد، هیچ کارشـناس یـا دولتمردی نمی تواند نسـخه ای دربـاره آب اصفهان 
بنویسـد و ابـاغ کنـد. هـر وعده ای کـه داده می شـود، نمی تواند مسـاله آب را حـل کند.حتی 
وعده هایـی همچـون انتقـال آب و جبـران خسـارت نیـز تمامـی نـدارد و هـر چقـدر هـم پول 
تامین شـود کشـاورزان می گویند ضرر آنها جبران نشـده اسـت و باید آب جدید آورده شـود، 
حتـی اگـر پـروژه کوهرنـگ 3 تکمیـل شـود بازهم کشـاورزان می گوینـد 5 درصـد آن چیزی 

اسـت کـه آنهـا می خواهنـد. بنابرایـن بـا دسـتور نمی تـوان مشـکل کم آبی را حـل کرد.

زاویـــه

نگــــاه

حل مشکل کم آبی اصفهان دستوری نیست
سروش طالبی   

پژوهشگر حوزه آب و توسعه

علی پورسلیمان  
تحلیلگر حوزه آموزش و پرورش

پروانه ایزدخواست

 

غیـــر محرمانـــه
تجمع جانبازان و ایثارگران مقابل بنیاد شهید

صبـح دیروز جمعـی از جانبـازان و ایثارگـران در مقابـل بنیاد 
شـهید تجمع کردند. شـماری از جانبـازان و ایثارگران جنگ 
ایـران و عـراق دیـروز در اعتـراض به اوضـاع معیشتی شـان و 
عـدم پرداخت حقوق و مطالبات شـان در مقابل »بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران« در خیابان طالقانـی تهران تجمـع کردند.

شوخی جالب خانم بازیگر با قیمت دالر
یک بازیگر سـینما شـوخی جالبی با قیمـت دالر کرد. لینـدا کیانی 
به قیمت دالر واکنشـی خنـده دار نشـان داد. او تصویری از سـریال 
»مـردان آنجلس« را در اینسـتاگرام منتشـر کرد کـه در توضیح آن 
نوشـته شـده اسـت: »این منم وقتی از قیمت دالر باخبر می شـم.« 
لینـدا کیانی دو شـب پیـش مهمـان برنامـه »خندوانه« بـود و آنجا 
درباره کودکی و خاطراتـش از دوران جنگ تحمیلـی صحبت کرد.
تجمع مدافعان سالمت مقابل سازمان برنامه 

مدافعان سـامت کشـور )کادر سـامت( برای پیگیری اجرای 
برقراری فوق العـاده خاص، طبـق آیین نامه اداری اسـتخدامی 
غیرهیـات  علمی کارکنان )بنـد 16 ماده 5۴( حداقـل با ضریب 
3، دیـروز مقابـل سـازمان برنامـه و بودجـه تجمـع کردنـد. 
فوق العاده خاص بند 16 سـال 93 در مجلس شـورای اسـامی 
تصویب شـد که در این 7 سـال به اجرا گذاشـته نشـده است. با 
این حـال، به گفتـه مدافعان سـامت، در قـوه قضائیـه و وزارت 

جهاد کشـاوزی بـه اجرا گذاشـته شده اسـت. 

تجمع کارگران ایران خودوری تبریز 
بـرای چندمیـن بـار طـی چنـد روز گذشـته کارکنـان ایران 
خـودروی تبریـز در اعتـراض بـه وضیعـت پرداخـت حـق و 
حقوق خود دسـت بـه اعتصـاب زدنـد. صبـح دیروز -شـنبه 
6 آذرمـاه - بـار دیگـر کارگـران و کارکنـان ایـران خـودروی 
تبریز دسـت بـه تجمع اعتراضـی زدنـد. کارگـران و کارکنان 
در این تجمع خواسـتار احقاق حقوق خود و همسـان سـازی 

دریافـت حقـوق برابـر کارکنان کل کشـور شـدند.
چرا پشیمان شدی؟

علی خطیـر که رئیس سـتاد انتخاباتی شـهاب عزیـزی خادم 
در انتخابـات فدراسـیون فوتبـال بـود، تنهـا چنـد روز پس از 
پیروزی عزیـزی خـادم در انتخابات راهـش را از رئیس جدید 
فدراسـیون جدا کرد و پس از هشـت ماه سـکوت، اعـام کرد 
که پشـیمان اسـت. علی کریمی خطیـر را هم از نقـد خود بی 
بهره نگذاشـت و از او پرسـید؛ حاال که پشـیمان شـده ای بگو 
برای رای آوردن دکتـر )مهندس( چه کار هایـی انجام دادی؟

درگذشت کهنسال ترین خبرنگارایران 
کهنسـال ترین خبرنـگار کشـورمان در سـن 107 سـالگی 
درگذشـت. حاج حسـین امینـی متولـد 1293 در بندرانزلی 
بود کـه خبرنـگاری را از دهه 20 و 30 شمسـی با انتشـار خبر 
افتتـاح پل سـفید اهـواز آغـاز کـرد. فرزنـد ارتشـی اش علی 
اکبر امینـی در نبرد بـا بعثیون عراقـی به فیض شـهادت نائل 

آمد.  ایـن خبرنـگار قدیمی ایـران بازنشسـته شـرکت نفت و 
خبرنـگار روزنامـه اطاعـات بود.

صادرات ترکیه به سوریه 8 برابر ایران!
اتـاق بازرگانـی تهـران در جدیدتریـن گـزارش خـود عملکرد 
صادراتی ایـران و ترکیه به سـوریه مقایسـه کرده اسـت، ایران 
در هفت ماهه سـال جـاری شمسـی، به طـور میانگیـن 15.2 
میلیـون دالر کاال به سـوریه صـادر کـرده و این در حالی اسـت 
کـه ترکیـه در 9 ماهه نخسـت سـال جـاری میـادی بـه طور 
میانگیـن 131 میلیـون دالر در هـر مـاه بـه سـوریه صـادرات 
داشـته اسـت. به این ترتیب میزان صـادرات ترکیه به سـوریه 

بیـش از هشـت برابر صـادرات ایـران به سـوریه بوده اسـت.
انهدام شبکه  قاچاق لوازم خانگی

روابـط عمومـی کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی در 
اطاعیـه ای از شناسـایی یکی از سرشـبکه های بـزرگ قاچاق 
سـازمان یافته لـوازم خانگـی و ضربـه به این شـبکه خبـر داد. 
شـبکه مذکور در مدت دو سـال فعالیت خـود اقدام بـه قاچاق 
حدود 30 هزار دسـتگاه انواع لـوازم خانگی غالباً با نشـان های 
تجـاری کشـور کـره جنوبـی بـه کشـور کـرده  اسـت. در ایـن 
عملیـات اطاعاتـی، اعضـاء اصلـی شـبکه دسـتگیر و  حـدود 
چهـار هـزار دسـتگاه انـواع لـوازم خانگی کشـف و ضبط شـد.

تجمع پرسنل اداره برق 
تعـدادی از پرسـنل اداره بـرق اسـتان گلسـتان بـه دلیـل 

تأخیر در انجام مراحل اداری اسـتخدام رسـمی شـان، مقابل 
سـاختمان این اداره کل در شهرسـتان گرگان تجمع کردند.  
تجمع کننـدگان مدعی اند حدود 20 سـال اسـت که سـابقه 
داریم  اما هنوز از رسـمی شـدن مان خبری نیسـت. این افراد 
می گویند چطـور امکان دارد برخـی از رانندگان  اسـتیجاری 
و یا کارگر شـرکت پیمانکاری و مشـاور برای رسـمی شدن به 
تهران معرفی می شـوند امـا  ما  که بیـش از هنوزاسـامی مان 

برای رسـمی شـدن به تهران  ارسـال  نشـده اسـت.
30 نامه هشدارآمیز به روحانی 

معـاون ارزی اسـبق بانـک مرکـزی گفـت: می گوینـد 
30میلیـارد دالر در دولـت قبـل با مداخلـه بانـک مرکزی در 
بـازار ارز فروختنـد کـه در دوره مـن نبـوده، بـا این افـراد چه 
برخـوردی می شـود؟ اگـر همچنان بـه گذشـته برگـردم باز 
هـم همیـن اقـدام را انجـام مـی دادم، چـون اعتقـاد دارم اگر 
 در آن برهـه ایـن کار را انجـام نمی دادیـم قیمت ارز بـه باالی

10 هـزار تومـان می رفـت. ظـرف 6 مـاه 30 نامـه به شـخص 
رئیس جمهـور نوشـتم که ایـن نامه صرفا هشـدار نبـود بلکه 

راهکار هـم ارائـه داده بود.
۱00 هزار تن کسری گوشت داریم

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: اعتقـاد داریـم در مجمـوع 
100هـزار تن کسـری گوشـت داریـم که از خـارج از کشـور 
وارد می شـود. سـیدجواد سـاداتی نژاد گفـت: نـگاه دولت بر 
این اسـت که می تـوان این کسـری گوشـت را از کشـورهای 

همسـایه تامین کـرد و لزومـی ندارد کـه حتما از کشـورهای 
دور دسـت وارد کنیم. وی تصریـح کرد: با کاری کـه دامداری 
هشـت هزار راسـی قرچک در راسـتای جذب دام هـای بومی 
و پرواربنـدی انجام داده می توان کسـری گوشـت را در داخل  

کشـور تامیـن و برطـرف کرد.
از دادن آمار مصدومان معذورم

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: حـال 
2 نفـر از مصدومـان اعتراضـات دیـروز اصفهـان مناسـب 
نیسـت امـا تاکنـون فوتـی گـزارش نشـده اسـت. نورالدیـن 
سـلطانیان بـا بیـان اینکـه از دادن آمـار مصدومـان حـوادث 
جمعـه در شـهر اصفهـان معـذور هسـتیم، اظهـار داشـت: 
بسـیاری از مصدومـان، سـرپایی درمـان و مرخـص شـدند. 
تـاش می کنیـم آمـار دقیـق را بـزودی بـرای جلـب اعتماد 
مـردم ارائـه کنیم تـا مـوج سـواری رسـانه های معانـد کمتر 

اتفـاق افتـد.
قربانیان خودروهای بی کیفیت 

نماینـده تفـرش در مجلس گفـت: امـروز نگران کشـته های 
کرونـا هسـتیم، در حالـی کـه قربانیـان تصادفـات جـاده ای 
آمـاری بـه مراتـب وحشـتناک تر از کرونـا دارد و خودرو های 
بی کیفیـت تلفات بیشـتری از کرونـا می گیرد و کسـی نگران 
آن نیسـت. ولی ا... بیاتی اظهـار کرد: کارخانجات خودروسـاز 
مدعـی هسـتند زیـان می دهنـد، بـرای رسـیدگی بـه ایـن 

ادعاهـا الزم اسـت مجلـس ورود کـرده و بررسـی کند.

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی
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