
صفحه 7

 مذاکرات وین و دشواری های پیش رو

مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین که از هشتم آذرماه 
جاری آغاز شده با یکسری پیچیدگی هایی همراه شده. با 
اینکه ایران سه سند مهم ارائه داده اما از میان این سه سند، 
دو سند سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفت و تنها 
سند فنی مربوط به تاسیسات هسته ای کرج مورد و در مدار 
بحث کشورهای 1+4 قرار گرفته است. سندهای سیاسی 
و اقتصادی ایران آمادگی خود را برای بازگشت به تعهدات 
خود قبل از سال ۲01۸ اعام کرد و این مسئله، نقطه قوت 
مذاکرات بود. موضوع دیگر اعام ایران مبنی بر یکهزار و ۷00 
مورد تحریمی است که از سال ۲01۸  واز زمان خروج آمریکا 
از توافقنامه برجام علیه ایران اعمال شده و غیرقانونی است. در 
این سند اقتصادی ایران تاکید کرده که این تحریم ها باید لغو 
شود. در نشست سه شنبه شب شورای امنیت سازمان ملل برای 
بررسی دوره ای فعالیت هسته ای ایران دبیرکل سازمان ملل و 
معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت 
اتفاق نظر داشتند که ایران در طول ماه های گذشته به ویژه 
در شش ماه گذشته، همکاری قابل قبولی با آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای داشته فلذا آمریکا باید بخش هایی از تحریم ها 
از جمله مسئله فروش نفت ایران را لغو کند و ایران یکسری 
استثناهای در مورد فروش نفت از آمریکا و جامعه جهانی 
دریافت کند. از این رو قرار بر این شد که دبیرکل سازمان ملل، 
این موضوع را به طرف آمریکایی منتقل کند. به نظر می رسد که 
دبیرکل سازمان ملل نگاه کاما مثبتی به روند مذاکرات وین 
داشته و یک نگاه کاما مثبتی هم در شورای امنیت سازمان 
ملل در مورد قطعنامه ۲۲31 وجود دارد. فلذا نگاه ها و فهمی 
که جامعه جهانی و کشورهای 1+4 نسبت به روند مذاکرات 
وین دارند، افزایش پیدا کرده و آمریکا در انزوا قرار گرفته به 
دلیل اینکه آمریکا با خروج از برجام درواقع قوانین بین المللی 
را نقض کرده و باید در راستی آزمایی هایی که صورت خواهد 
گرفت برای ابراز حسن نیت خود بخش مهمی از تحریم ها را 
لغو کند. اما در رابطه با مسئله تاسیسات کرج طبیعتا یکسری 
نگرانی هایی از سوی تروئیکای اروپا انگلیس، فرانسه و آلمان 
وجود دارد و این کشورها مدعی هستند که در مورد نیروگاه 
کرج، ایران با آژانس همکاری الزم را نداشته. کمیته هایی که 
االن تشکیل شده و کارگروه های فنی در حال ارائه توضیحات 
الزم به کشورهای 1+4 به ویژه سه کشور اروپایی هستند تا 
بتوانند سوءفهمی که حاصل شده را برطرف کنند. تاکنون 
مذاکرات به رغم وجود دشواری ها، روند مناسبی را طی کرده 
و پیش بینی می شود که تا روزهای آینده و تا قبل از پایان سال 
۲0۲1 میادی اتفاقات قابل قبولی در پیش باشد و بخشی 
از تحریم ها لغو خواهد شد و ایران خواهد توانست با افزایش 
صادرات نفت خود به یک نقطه قابل قبولی به لحاظ اقتصادی 
برسد. اما به هر حال پیچیدگی ها زیاد است و البی صهیونیستی 
هم به شدت بر روی کشورهای اروپایی فشار می آورد تا امتیازی 
به ایران داده نشود ولی به دلیل اختاف نظری که بین آمریکا و 
نخست وزیر اسرائیل وجود دارد به نظر می رسد که این تاش ها 
شکست خواهد خورد و یک موفقیت خوبی و خروجی قابل 

قبولی از مذاکرات وین به دست خواهد آمد.

حسنهانیزاده
تحلیلگرمسائلبینالملل

رضانصری
استادحقوقبینالملل

اعتراضات اجتمــاعی و سیاســی َحَسب مورد دارای 
منشا و انگیزه های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و 
مطالبه گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی کنیم. 
قانون اساسی در اصل ۲۷ ایجاد تجمعات و تشکیل اجتماعات 
را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه گری تلقی کرده و 
اگرهمراه با حمل اسلحه و مخل امنیت نباشد، مجاز دانسته 
است. مسلما در پیوند با اینگونه تجمعات که عمدتا برای 
مطالبات قانونی انجام می شود، در صورتی که مورد بی توجهی 
و رفتارهای غیرمتعارف و قهرآمیز قرار گیرد، ممکن است 
باعث تغییر مسیر انگیزه ها و درخواست های فعاالن آن شود. 
تشکیل اجتماعات، قانونی ترین شکل مطالبات و اعام مواضع 
مردم است. درحقیقت مردم با استفاده از این ابزار قانونی از 
دولتمردان منتخب خود می خواهند که به  درخواست آنها 
رسیدگی و تکالیف قانونی حاکمیت به مرحله اجرا درآید. 
آسیب شناسی اعتراضات در سال های اخیر به خوبی مشرف به 
این واقعیت است که عمده این نشست ها و اجتماعات دارای 
ریشه اقتصادی و مرتبط با حقوق مشروع افرادی است که 
در آن حضور پیدا می کنند. مسائلی مانند بی آبی، کم آبی و 
افزایش قیمت ها و تورم است. درحقیقت اینگونه مطالبات 
در چنین اجتماعاتی درخواست برابری، رفع تبعیض و تامین 
نیازهای اقتصادی است. مطالباتی که برای زندگی متعارف و 
متعادل با ساختار اقتصادی پاسخگو و قابل تامین است. مسلما 
بی توجهی به این درخواست ها و برخورد قهرآمیز شکل تقاضا 
و برآیند حضور مردم در این اجتماعات و عملکرد آنها را ممکن 
است تغییر داده، موجب ایجاد چالش و بحران گردد. بحرانی 
که هزینه مدیریت بر آن بیشتر از هزینه رفع مشکات و تامین 
درخواست های قانونی تشکیل دهندگان این اجتماعات خواهد 
بود. در غیر اینصورت حاصل رویکرد قهرآمیز و خاموشی موقت 
اعتراضات و مطالبات قانونی و یا تغییر شکل آن و در نتیجه 
امکان حضور گروه ها و جناح ها وافرادی در چنین اجتماعاتی 
خواهد بود که برآیند نهایی آن موجب تغییر مسیر اعتراضات 
از مطالبات حقوقی و قانونی به اعتراضات سیاسی، درگیری 
و برهم خوردن نظم عمومی خواهد انجامید که نتیجه چنین 
وضعیتی موجب ورود اضرار و تامین هزینه بیشتر به کشور 
خواهد شد و در نتیجه مغایر با اهداف اعام شده حاکمیت 

خواهد بود. حضوراعتراض آمیز و مطالبه گری در تجمعات 
اخیر در شهرهای مختلف به طور مشخص برای افزایش 
حقوق و دستمزد مناسب با نرخ تورم، رفع تبعیض و فقر ناشی 
از شرایط موجود و در تطبیق با تکلیف حاکمیت اجرای قانون 
رتبه بندی و همسان سازی حقوق است که در طی چندین 
سال متعاقب درخواست به حق و منطقی معلمین مطرح 
شده، مورد بررسی قرار گرفته و در دولت گذشته، تصویب و 
قرار بوده است که در سال گذشته جنبه اجرائی پیدا کند که با 
وصف انتظار و درخواست های مکرر و اعتراضات مقطعی این 
قانون در موعد مقرر اجرا نگردید. در دولت سیزدهم نیز آقای 
رئیسی با قبول و پذیرش مطالبات و تاکید بر ضرورت رفع این 
معضات و مشکات معیشتی مقرر گردید که مبالغی برای 
اجرای این قانون تخصیص یابد و در واقع همگان در انتظار 
تحقق وعده بودند که اجرای آن به ناگهان به سال آینده موکول 
شد. مسلما در تطبیق با معیارهای منطقی با لحاظ شرایط 
اقتصادی موجود، تورم بحرانی، تعویق اجرای این قانون با لحاظ 
انتظاری که معلمان برای اجرای آن داشتند، گرد ناامیدی بر 
این مطالبات بپاشند و در نتیجه تشکیل این اجتماعات برای 
تکرار درخواست به حق و قانونی معلمانی است که سفره های 
آنان هر روز کوچکتر از گذشته می شود و با وصف وظایف 
سنگین که نتیجه آن ساختن فرزندان این مرز و بوم برای اداره 
آینده کشور است، نوعی دلسردی و ناامیدی به همراه داشته 
است. قطعا در مقابل چنین مطالبات به حق و قانونی آن هم از 
طریق روش های قانونی و اعمال واکنش های قهرآمیز به جای 
برقراری گفتمان منطقی و اتخاذ تدابیر عاجل برای حل آن، 
چند نتیجه نامیمونی را به همراه خواهد داشت. نخست آنکه 
بی توجهی به این مطالبات قانونی و صنفی، موجب دلسردی 
این قشر انسان ساز در کشور خواهد شد، دوم اینکه تداوم این 
وضع، موضع گیری و مطالبه گری صنفی را ممکن است تبدیل 
به رویکرد افراطی در بیان درخواست ها و هدایت این مطالبات 
از شکل اقتصادی به رویکرد سیاسی کند. سوم اینکه با تغییر 
انگیزه های صنفی معلمان، سطح علمی دانش آموزان کاهش، 
خانواده های آنان از عملکرد نظام آموزشی دلسرد و در نتیجه 
باعث نارضایتی آنان و همراهی با قشر معلم در مطالبه گری 
آنان باشد. چهارم آنکه، دولتی که به نام قانونی و با هدف رفع 
تبعیض، قدرت اجرائی را به دست گرفته به بدعهدی متهم و 
جایگاه فعلی خود را نیز در افکار عمومی داخلی و خارجی از 
دست خواهد داد.این درحالی است که اگر نهادهای مسئول 

واقعا پایبند تعهدات قانون اساسی و...
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آرمان ملی: هوشمندســازی و نـگاه شرکت ها 
و پژوهشگـــران حــوزه به باور کارشناسـان، 
یکی از ضرورت های کانشهـــــر تهران بـــا 
13 میلیون جمعیت به حســاب می آیــد. در 

شرایطی که پایتخـت ایران، ...

آرمان ملی: ســعید و وحید با پســوند جلیلی 
دو برادر هســتند که بــرادر بزرگتــر از دولت 
احمدی نژاد به بعد نقش پررنگی برای خود در 
جایگاه های مختلف تصور کرد و در این ایام به 
تداوم تشکیل دولت در سایه رضایت داده است. 
او مردی بود که شاید آرزوهای بزرگی در ذهن 
داشــت به عنوان مثال شــاید تصور می کرد با 

حمایت پایداری ها به ریاست جمهوری ...

آرمان ملی: سخنگوی شــورای نگهبان اظهار 
داشت: ما از اصاح قوانین انتخابات در حوزه های 
مختلف اعــم از مجلس و ریاســت جمهوری 
اســتقبال می کنیم و برای کمک کارشناسی و 

مشورتی هیچ دریغی نداریم...

 در سیزدهمین رویداد جشنواره پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شهری مطرح شد: 
 گام شهردار تهران 

 به سمت 
هوشمند سازي شهر

      وزیر کشور و شهردار: 
تهران به سمت هوشمند سازی و افزایش 

کیفیت زندگی پیش می رود

 سخنگوی شورای نگهبان: 
استقبال از اصالح قوانین انتخاباتی 
 شـوراي نگهبـان 

 نرم تــر 
شــده اســت؟
   صحبت از اصالح قوانین 

 براي نخستین بار نشان از تغییر 
یک رویکرد مي تواند باشد

 روایت »آرمان ملی« 
از این روزهای دو برادر

»صــداوسیمــای
درسـایـه«

   صداوسیما انتصاب وحید جلیلی 
به معاونت سیما را رد کرد

گزارش »آرمان ملی«از تحوالت پیرامون مذاکرات وین:

همین صفحه

سخــــن روز
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اعتراضات اجتماعی و سیاسی َحَسب مورد دارای منشا 
و انگیزه های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و 
مطالبه گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی 
کنیم. قانون اساسی در اصل ۲۷ ایجاد تجمعات و تشکیل 
اجتماعات را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه گری تلقی 

کرده و اگرهمراه با حمل اسلحه و ...

 مطالبات صنفي معلمان؛ 
برخورد قانوني نه قهر آمیز

حسنهانیزاده
تحلیلگرمسائلبینالملل

هشدارهای کارشناسان مجرب را نادیده نگیرید؛ تعبیر 
به هراس فکنی هم نکنید. تبعات ورود شورای امنیت را - 
مانند قبل - دست کم نگیرید. احتمال ورود مجدد شورای 
امنیت باالست. این بار برِق شورای امنیت ایران را بگیرد، 
دست بردار نخواهد بود.   دیگر هم توان این را نداریم تا بدون 

اجرای قطعنامه های ....

مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین که از هشتم 
آذرماه جاری آغاز شده با یکسری پیچیدگی هایی همراه 
شده. با اینکه ایران سه سند مهم ارائه داده اما از میان این 
سه سند، دو سند سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش قرار 
گرفت و تنها سند فنی مربوط به تاسیسات هسته ای کرج 

مورد و در مدار بحث کشورهای ...

تبعات ورود  دوباره شورای امنیت 
رضانصری

استادحقوقبینالملل

همین صفحه

همین صفحه

 مذاکرات وین و دشواری های پیش رو

علینجفیتوانا
حقوقدان

گزارش »آرمان ملی« درباره موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی: 

»اینماد« کسب و کارها را خفه مي کند
      برزخ تصمیم گیری و عواقب اقتصادی برای کسب و کارها     »اینماد« سد یا ابزار توسعه؛ مساله این است

تعامل با آژانس مذاکرات را جلو بُرد
اقدامداوطلبانهایرانبرایجایگزینیدوربینهای

جدیدآژانسدرتسایکرج

تبعات ورود دوباره شورای امنیت 

هشدارهای کارشناسان مجرب را نادیده نگیرید؛ تعبیر به 
هراس فکنی هم نکنید. تبعات ورود شورای امنیت را - مانند قبل 
- دست کم نگیرید. احتمال ورود مجدد شورای امنیت باالست. 
این بار برِق شورای امنیت ایران را بگیرد، دست بردار نخواهد بود. 
  دیگر هم توان این را نداریم تا بدون اجرای قطعنامه های شورای 
امنیت آن ها را لغو کنیم. یعنی دیگر مجال نخواهند داد آنچه 
دکتر ظریف انجام داد، تکرار شود. تردید نکنید رژیم بازرسی 
تأسیسات را از »آژانس« به »شورای امنیت« منتقل خواهند 
کرد  - با اختیاراتی بس وسیع تر و پیامدهایی سنگین تر.   یعنی 
کاری که در چارچوب UNSCOM علیه عراق در دهه 1۹۹0 
انجام دادند، علیه ایران پیاده خواهند کرد؛ روسیه و چین نیز 
همراه خواهند شد. جلوی یک آسیب جدی امنیتی - و یک 
بی ثباتی بلندمدت اقتصادی و روانی - را اگر شده با زیان های 
قابل جبران فعلی بگیرید؛ اما نگذارید سندی دست طرف 
مقابل قرار بگیرد که دست  اش برای زمینه چینی های خطرناک 
و اِعمال انواع آسیب های دائمی باز شود.  تصمیم تان را به 
تحریف ها، روایت های مغرضانه جناحی از برجام و تیم ظریف، 
سوءبرداشت ها و ایرادات غیرواقع بینانه از برجام و تیم گذشته 
متکی نکنید. بگذارید کارشناسان و دیپلمات های مجرب و 
متعهد - بدون انگ و تهمت - نظراتشان را بیان کنند؛ و آن 

نظرات کارشناسی را لحاظ کنید.

 گزارش »آرمان ملی« از تصویب 
الیحه رتبه بندی معلمان: 

 رتبه بندی  معلمان
 همسان سازی 

حقوق بازنشستگان 
می شود؟  

نه هیات علمی، بلکه معلمان 
80 درصد آموزشیارمعلم، 
مربی معلم، استادیار معلم، 

دانشجویارمعلم و استاد معلم 
حقوق دریافت می کنند

هشدار استفاده از مصالح کم کیفیت 
در مسکن ملی؛

 همين را كم داشتيم؛
»بتن فاسد«

صفحه7

صفحه9

 بازیکن تیم ملی هندبال زنان 
در دانمارک ناپدید شد

یکپناهندهدیگر!
دختر ملی پوش ایرانی گم شد

 »آرمان ملي« پیامد دیدگاه هاي غیرسازنده 
درباره مطالبات معلمان را بررسي مي کند:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

محمدعلی بصیری: 
 مذاکرات با غرب و نگاه به شرق 

صفحه 6همزمان پیش برود

جعفر قناد باشی:
 فکر نکنید کشورهاي عربي 

صفحه3اختالف ندارند

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : یوسف موالیی

 توافقی برای رسیدن 
به توافق نهایی

 ملیحه بنانی
 مطالبه گری؛ تثبیت حیات 

جنبش ها دانشجویی 

روح ا... سوری
   چرا مذاکرات 

به نتیجه نمی رسد؟

سید وحید کریمی
 مثبت و منفی مذاکرات 

صفحه 12و چند پیشنهاد
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صفحه 6

 آقای   شريعتمداری! 

 نگاه شما »مخرب« است ؛

نه  مدنی

در یک وضعیت مطلوب، معلمان به عنوان مهمترین قشر 
فرهنگ ساز جامعه نباید دغدغۀ معیشت داشته باشند. درآمد 
آنها باید برای ادارۀ زندگی شان مکفی باشد. طبعاً فردی که 
حرفۀ معلمی را انتخاب می کند بنا به سرشت فرهنگی و معنوی 
این شغل، عمًا از خیر یک زندگی پرتجمل و همراه با رفاه باال 
چشم پوشیده است، اما الزم است زندگی اش به عنوان عضوی 
از طبقۀ میانی جامعه کامًا تأمین و بدون هرگونه دردسر 
باشد تا تمام فکر و ذکر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان 
مردم کند. در سال های اخیر تورم لگام گسیخته، درآمد عموم 
مردم را بی رحمانه می بلعد و در این میان، فرهنگیان کشور با 
حقوقی که معموالً متناسب با نرخ تورم افزایش نمی یابد، دچار 
مشکات معیشتی شده اند. از طرفی هم با کسری بودجه و 
تحریم های اقتصادی روبه رو و توفیقی در مهار تورم نداریم. 
قاعدتاً وظیفۀ مسئوالن در درجۀ نخست این است که در جهت 
لغو تحریم ها بکوشد، اقتصاد را پویا و پررونق کند، تورم را لگام 
زند و سطح زندگی عموم مردم به خصوص کارکنان خود را تا رفع 
دغدغه های ذهنی آنان بهبود بخشد. در حال حاضر فرهنگیان به 
جان آمده اند و دولت هم دچار کسری بودجه است. با این حال، 
این روند اگر قرار به رسیدن به نتیجه باشد، ضوابطی دارد که از 
هر دو سوی ماجرا الزم است، رعایت شود، در غیر این صورت چه 
بسا عواقبی خارج از ارادۀ هر دو طرف به بار آورد که وضع کلی 
کشور را از این هم که هست بدتر کند. در سوی فرهنگیان، به 
نظرم آنان الزم است که نمایندگانی مورد اجماع، برای مذاکره 
و گفت وگو با نهادهای رسمی انتخاب کنند. این نمایندگان باید 
با فن گفت وگو و مذاکره کامًا آشنا و از قدرِت اقناع سازِی طرف 
مقابل برخوردار باشند. این کار عاوه بر بیان و کامی رسا و 
متقن، مستلزم شناخت مجموعۀ امکانات و محدودیت های هر 
دو طرف گفت وگوست تا راه حلی عملی پیدا شود. افراد هیجانی 
و تندمزاج و ناآشنا به امکانات و محدودیت ها، معموالً این قبیل 
چهره ها را  از میدان خارج شان می کنند، حال آنکه خودشان 
هم توان مذاکرۀ معطوف به حل مشکل را ندارند و عمًا کار را 
به وخامت بیشتر می کشانند. از این رو، نمایندگان فرهنگیان 
باید از طریق گفت وگو با رسانه ها، دانش و خردمندی و قدرت 
اقناع کنندگی خود را به نمایش بگذارند تا تمامیت جامعه نسبت 
به حقانیت مطالبات آنها قانع شود و از آنها حمایت کند. این 
حمایت طبعاً جنبۀ معنوی دارد و به مفهوم حضور دیگر اقشار 
جامعه در اعتراض های صنفی آنها نیست. در سوی نهادهای 
مسئول اما آنها باید پیش از هر چیز، حق اعتراض و هر کنش 
مسالمت جویانه و منضبط فرهنگیان و دیگر اقشار را به رسمیت 
شناسند. راِه شکل گیری نهادهای مدنی و صنفی به نمایندگی 
از عموم آنان را در محیطی کامًا امن و آزاد، هموار و تسهیل 
کنند و در هر موضوع مورد اختاف با آنها وارد مذاکره و گفت وگو 
شوند. اعتراض فرهنگیان هم باید مقید به ضوابط مدنی و 
مسالمت آمیز باشد و از این چارچوب گامی فراتر نگذارد، زیرا در 
غیر این صورت زمینۀ برخورد با آنها را فراهم می آورند و وضع 
را به تشنج می کشانند به گونه ای که اصِل داستان به حاشیه 
می رود. اگر این قبیل مکانیسم های حل اختاف در کشور ما 

نهادینه شود، می توان به آینده ای امیدوارتر شد.

 معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات شان

احمدزیدآبادی
روزنامهنگاروفعالسیاسی

علینجفیتوانا
حقوقدان

بازار طا و ســکه در چند روز اخیر در مقایسه با هفته های 
گذشته، بازاری آرام تر دانست، اما تقاضا در بازار کم است. آینده 
بازار طا و روند قیمت ها فعا قابل پیش بینی نیســت. سکه از 
ابتدای هفته جاری در نبود سیگنالی از اونس طا، در برابر ریزش 
دالر تاب آورد و سطح مهم خود را حفظ کرد؛ با وجود اینکه اونس 
طا در بازار جهانی شروع مثبتی داشت و روند صعودی را دنبال 
کرد؛ اما واگذاری سطح مهم دالر مزید بر افت بیشتر سکه امامی 
در بازار طا شد. به این ترتیب، هر قطعه سکه روز سه شنبه با 

افت کمی در سطح 1۲میلیون و ۹۸0هزار تومان مورد معامله 
قرارگرفت. این رقم در مقایسه با قیمت روز یکشنبه کاهش کمی 
را نشان می دهد، اما به هراس معامله گران افزوده است و انتظار 
می رود با از دســت رفتن کف 1۲میلیون و ۸00هزار تومانی، 
فروشندگان زیادی روانه بازار شوند. قیمت طا در معامات بازار 
جهانی تحت تاثیر رشد تورم آمریکا که جذابیت سرمایه گذاری 
روی این فلز ارزشمند را تقویت کرد. به گفته فعاالن بازار، اونس 
طا آماده شکستن مقاومت سطح 1۷۸۹دالر و صعود تا سطح 
مقاومتی 1۸05دالر است. در چند وقت اخیر بحث خرید و فروش 
طای آب شده در بازار داغ شده است اما خرید طای آب شده را 

بدون اطاعات کافی، توصیه نمی کنیم.

تشعشات دالر به بازار طال و سکه
محمدکشتیآرای

نایبرئیساتحادیهطال

ادامه  صفحه 6
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همه مشکالت را گردن ما 
انداختند

 در مورد قاضی مسعودی
 صرفا یک جا به جایی بود

نامزد انتخابات ریــاست جمهوری 
گفـت: ۶ ماه سکـــوت کـــردم و 
همه مشکات را گردن ما انداختند و 
بانی وضع موجود شدیم؛ یک چیز های 
دیگری هم به ما اضافه کردند؛ ما که 
سه سال در سخت ترین شرایط و جلو 
فشار حداکثــری مقاومت کردیم. 
عبدالناصر همتــــی ادامـــــه داد: 
بعد از شهادت سردار سلیمانی توفـیق 
نداشتم به مرقد ایشان بروم و گفتم دو 
کار نیک را با هم انجام داده باشم؛ در 
فضای مجازی پرسیده بودند آیا در 
عمل هم در خط حاج قاسم بودید که 
باید بگویم ایشان در تمام دوران بانک 
مرکزی یاور من و عزیز من بودند.

مشکات کشور در این 40 سال خیلی 
زیاد بود و همه ما در این ها نقش داریم، 
چه اصولگرا و چه اصاح طلب، کسی 
نمی تواند خود را مبرا کند، همه ما 
تقصیر و اشتباهات زیادی داشتیم. 
یک نفر مطلبی نوشته بود و تیتر زده 
بود »همتی، قربانی وضعیت« که 
من اعتراض کردم و گفتم بنویسید 
من  موجود«،  وضعیت  »مظلوم 
نفهمیدم چرا می گفتند همتی بخشی 

از مهندسی انتخابات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران  با 
بیان این که دادگستری تهران از کمبود 
نیروی انسانـی رنج مـی برد، گفت: این 
کمبود نیرو باعــث مشکاتی در روند 
رسیدگی به پرونده های مردم شده  است. 
علی القاصی مهر تصریح کرد: مهم ترین 
مــشکل تشکیات قضـــائی اســـتان 
تهران بر اســــاس آمار اطاله دادرسـی، 
انباشت پرونده ها از گذشته و طوالنی 
شدن فرایند رسیدگی است. وی افزود: 
این مشکات تنها به مجتمع قضائی 
مفتح برنمی گردد؛ بلکه موضوع کمبود 
قاضی یک نیاز اساسی در دادگستری 
تهران است که با 5 و یا 10 قاضی رفع 
نمی شود. القاصی مهر با تاکید بر ضرورت 
انجام یک اقدام فوری برای حل مشکل 
کمبود قاضی اظهار کرد: برای تسریع در 
پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی 
باید یک اقدام اساسی در جهت رفع 
کمبود قاضی در دادگستری تهران 
صورت گیرد. وی در پاسخ به سئوالی 
مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام 
گفت: صرفا یک جا به جایی صورت 
گرفته است و وی همچنان در شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخالگران و مفسدان اقتصادی مشغول 

به خدمت است.

سـرمقــاله

توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تعویض 
دوربین ها گام مثبتی است، چنانکه مقامات ایران هم از این توافق 
ابراز رضایت کرده و این اقدام را مثبت دانستند. این توافق به 
کاهش تنش ها در پرونده هسته ای و فعالیت شورای حکام آژانس 
علیه ایران کمک می کند. بخشی از نیت خوانی تروئیکای اروپا به 
این دلیل است که ایران را در مذاکرات تحت فشار قرار دهند تا از 
مطالباتش کوتاه بیاید و زودتر به نتیجه برسند. اکنون نمی توان 
اذعان داشت این مسیر منفی قلمداد وسبب کندی مذاکرات و 
رسیدن به توافق خواهد شد. نماینده روسیه تاش زیادی برای 
نزدیک کردن طرفین مذاکره دارد و در این راستا جلسات زیادی 
از سوی روسیه با اروپایی ها و آمریکایی ها برگزارمی شود تا نظر 
ایران را به دیدگاه آمریکا نزدیک شود تا بتوان طی چند روز یا 
هفته آینده به نتیجه  رسید. مسائل بین الملل مانند قانون ظروف 
مرتبط به هم است. وقتی یک موضوعی در حد موضوع امنیت بین 
المللی ارتقا پیدا می کند  و با سایر مسائل هم  سطح در یک ردیف 
قرار می گیرد طبیعی است که  قدرت های بزرگ برای حل و فصل 
اختافات به میدان وارد می شوند. دستاورد فعال شدن دیپلماسی 
روسیه در پرونده ایران این است که از آن در پرونده اوکراین یا 
اختافاتی که با ناتو، آمریکای ها و اروپایی ها دارند، استفاده شود 
بنابراین روسیه تمایل دارد که پرونده هسته ای ایران هر چه بهتر و 
زودتر به نتیجه برسند. طبیعی است روسیه برای منافعی که دارد 
به ویژه حفظ امنیت، به توسعه و افزایش فعالیت هایش در پرونده 
ایران می پردازد. اگر مذاکرات ظرف روزهای آینده به یک نتیجه 
ملموسی نرسد، ادامه مذاکرات در سال آینده مسیحی ۲0۲۲ 
یعنی پس از تعطیات سال نو مسیحی ادامه خواهد داشت. این 
امیدواری وجود دارد که طرفین در روزهای باقی مانده به نتیجه 
ملموسی برسند تا قبل از پایان سال ۲0۲1 پرونده هسته ای 
بسته شود. آنچه در این میان اهمیت دارد یافتن مسیری است 
که نظرات ایران و آمریکا در این پرونده به یکدیگر نزدیک شود تا 
پرونده هسته ای باعث نشود تنش میان ایران و آمریکا و در منطقه 
افزایش پیدا کند. اگر توافقی به عنوان احیا برجام هم حاصل نشد، 
مهم آن است که پرونده هسته ای از طریق مذاکرات و شیوه های 
مسالمت آمیز که طرفین در پیش گرفته اند به نتیجه نهایی برسد 
و تنش شدت نگیرد. اگر سطح تنش افزایش داشته باشد، طرفین 
وارد مرحله جدیدی از مشکات می شوند که نتایج و تبعات آن 
غیر قابل پیش بینی است، چرا که هزینه افزایش تنش برای هر دو 
طرف باالست. طرفین باید خویشتن داری بیشتری به خرج دهند 

و تاش کنند به انعطاف منطقی برسند.

توافقیبرایرسیدنبهتوافقنهایی

تسلیترهبرانقالببهفاضللنکرانی
حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت والده 
مکرمه حجت االسام والمسلمین فاضل لنکرانی را 
تسلیت گفتند. متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح 
است: » بسم ا... الرحمن الرحیم  جناب حجت االسام 
والمسلمین آقای حاج شیخ محّمدجواد فاضل لنکرانی 
دامت افاضاته درگذشت والده  مکّرمه رحمت ا... علیها را به 
جنابعالی و دیگر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض 
می کنم و رحمت و رضوان الهی را برای ایشان و نیز والد 
مکّرم مرحوم آیت ا... فاضل لنکرانی مسألت می نمایم. 

سّیدعلی خامنه ای ۲4 آذر 1400«.

انتصابدبیرشورای
اطالعرسانیدولت

سخنگو و رئیس شورای اطاع رسانی دولت در 
حکمی »مهدی عرفاتی« را به عنوان دبیر شورای اطاع 
رسانی دولت منصوب کرد.در حکم علی بهادری جهرمی 
به مهدی عرفاتی آمده است: تحقق نهضت تبیین و 
روایتگری صادقانه از برنامه ها و اقدامات دولت مردمی، 
ایجاد تعامل مستمر با اصحاب رسانه و انسجام بخشی 
در فعالیت مراکز اطاع رسانی و روابط عمومی های 
دستگاه های اجرائی و انجام امور پیوست این حکم 
از اهم انتظارات اینجانب در این دوره مدیریتی است. 
سخنگو و رئیس شورای اطاع رسانی دولت افزود: امید 
است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله و 
تحقق آرمان های نظام جمهوری اسامی براساس قانون 
اساسی، بیانیه گام دوم انقاب اسامی و مفاد عهدنامه 

مدیران دولت مردمی موفق و موید باشید.

شهرراباپولمستضعفینادارهنکنید

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی 
گفت: وزیر کشور باید به درآمد پایدار شهری فکر کند 
و از مستضعفان شهر را اداره نکند. این فرد باید به فکر 
تأمین معیشت فرزند خود باشد یا تأمین بودجه شما؟ در 
هر لباس، شغل و مقامی که باشیم باید با فساد مبارزه 
کنیم که این خواسته ملت است. جریمه هایی که به دلیل 
شیوع کرونا صورت گرفت، برای مردم تبدیل به درد شده 
است که الزم است تخفیف داده شده و عفو شوند. سید 
سلمان ذاکر در مورد رتبه بندی معلمان اظهار کرد: باید 
به فکر این قشر بود و خسارات آن ها را پرداخت کرد. 
امروز منزلت معلمان باید بازگردد و معیشت و منزلت 
آن ها باید به آن ها داده شود که به دست من و شماست.

مجلسغربالگریراممنوعنکرد
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: وسایل 
پیشگیری هم در دسترس و هم قابل تهیه است فقط 
رایگان بودنش برداشته شد. در شرایطی قرار گرفتیم 
که جمعیت کشور کم است چرا باید وسایل پیشگیری 
را با یارانه به مردم بدهیم؟  فاطمه محمدبیگی با تاکید 
بر این جمله که »مجلس به هیچ وجه غربالگری را 
ممنوع نکرده« مطرح کرد: به طور کلی در این قانون 
تنها غربالگری را از حالت اجبار خارج کرده ایم و 
به صورت اختیاری و برای مادرانی که پزشک آنها 
تشخیص می دهد انجام خواهد شد. در مواردی که الزم 
به غربالگری است، اجرا خواهد شد. نظارت بر نحوه 
انجام این موضوع و کاهش خطاهای آزمایشگاهی 
با  این موضوع طبق مسائل علمی و مطابق  در 

استانداردهای علمی در کشور اجرا خواهد شد.

گامبلند
برایاحیایآستانهایمقدس

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( 
در پنجمین اجاسیه آستان های مقدس و بقاع 
متبرکه اظهار کرد: پیشنهاد می شود در بیانیه اجاس 
آستان های مقدس به طور منطقی، مدبرانه و با حفظ 
اصل وحدت آنچه که به عنوان شبهه اخیرا ایراد شده، 
پاسخ داده شده و عزتمندانه از مواضع شیعه یاد شود. 
آیت ا... سعیدی افزود: با توجه به سخنانی که از ائمه 
اطهار )ع( در خصوص شهر مقدس قم در روایات آمده 
است، این اجاسیه می تواند نسبت به ویژگی شهر 
مقدس قم موضع گیری کند. این مهم باید در بیانیه 
اجاس رسما اعام شود تا شهر مقدس قم به عنوان 
شهر مورد عنایت اهل بیت)ع(، مرکز انقاب اسامی و 

حوزه های علمیه حفظ و معرفی شود.

استقراردونفردرمجلس
برایتعمیردناپالس

نماینده بافق و مهریز در مجلس با انتقاد از کیفیت 
خودروهای داخلی گفت: به مجلس خودروی دناپاسی 
داده اند که رفت و آمد نمایندگان با این ماشین است اما 
ظرف یک هفته سه بار دچار مشکل می شود به طوری 
که دو نفر در مجلس برای تعمیر دناپاس مستقر 
شده اند. محمدرضا صباغیان در تذکری گفت: آیا 
کیفیت خودروهای داخلی بهتر شده که قیمت آنها 
این چنین افزایش پیدا کرده است؟ در شرایط سخت 
اقتصادی کنونی که گرانی به مردم فشار آورده چرا 
باید قیمت خودرو 1۸ درصد گران شود؟ این افزایش 
قیمت بر کاالهای دیگر نیز اثر خواهد گذاشت و آنها هم 
گرانتر می شوند. چرا کیفیت محصوالت ایران خودرو تا 

این حد پایین بوده و در عین حال قیمت آنها باالست.

بازدیدظریف
ازچاپخانهموسسهاطالعات

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان صبح دیروز با 
حضور در چاپخانه افست شرکت ایرانچاپ )مؤسسه 
اطاعات( از روند چاپ سوم کتاب »راز سر به مهر« 
دیدن کرد. محمدجواد ظریف در این بازدید با تقدیر و 
تفقد از تکنسین ها و کارگران چاپ و صحافی ایرانچاپ، 
از زحمات پرسنل آن قدردانی و کتاب خود را برای آقایان 
جهانشیر ایمانی سرپرست چاپ افست و سیدحسن 
خلیلی سرپرست صحافی امضاء کرد. گفتنی است کتاب 
»راز سر به مهر« حاوی مجموعه خاطرات و اسناد مربوط 
به مذاکرات و توافق برجام است که توسط محمدجواد 
ظریف و با همکاری علی اکبر صالحی، سید عباس عراقچی 

و مجید تخت روانچی در ۶ مجلد تألیف شده است. 

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور از ستاد تنظیــــم بازار و 
وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت،  معدن و تجارت 
خواست به صورت مستمــــر،  نظارت بــــر زنجیره تأمین، 
قیمت گذاری و عرضه کاالهای مورد نیاز مردم را در دستور کار 
خود قرار دهند. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با 
اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: وزارت 
بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی 
قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ گونه نگرانی 
برای مردم ایجاد شود. وی در ادامه سخنانش به قرار گرفتن 
ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه 
سفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تغییر 
باعث ایجاد سوءتفاهم شد و این تصور را دامن زد که پول ها 
خرج سفرهای رئیس جمهور می شود، در حالی که سفرهای 
دولت جزو کم هزینه ترین سفرها است و اعتبارات مذکور برای 
انجام پروژه های مصوب در سفرهای استانی است و سازمان 
برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه،  ترتیبی 
اتخاذ کند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد و 
در ردیف مناسب پیش بینی گردد. رئیس جمهور همچنین 
اظهار داشت: حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده از 

محوری ترین و اساسی ترین موضوعات مورد توجه دولت و 
نظام جمهوری اسامی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این 
معاونت باید در ردیف های مربوطه تامین شود. رئیسی با تاکید 
دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات 
و مصوبات دستگاه های دولتی و به ویژه بودجه، تصریح کرد: 
هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خاف عدالت باشد. رئیس جمهور 
همچنین از همه مسئولین و دستگاه های دولتی خواست 
برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین بایدها و 
نبایدهای الیحه بودجه تاش کنند و خاطرنشان کرد: کاری 
که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله الیحه بودجه 
1041 انجام شده به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت 
باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند. رئیسی به 
موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و 
اظهار داشت: حداقل ۸1 دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی 
هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام 
سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت می گیرد، مباحثی 
در این رابطه مطرح می شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار 
انجام شود. رئیسی به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق های 
نجومی در برخی دستگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت 

در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و مصمم است و در 
هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت 
اصاح آن با فوریت اقدام می شود. هیأت دولت به استناد اصل 
)۷۲1( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و به منظور 
بررسی و پیگیری موضوعات و توافقات مهم استان ها در 
سفرهای استانی، با تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی 
رئیس جمهور موافقت کرد. همچنین رئیس جمهور در جلسه 
شورای عالی انقاب فرهنگی کلیات طرح افزایش دانشجویان 
و متخصصین حوزه های پزشکی را تصویب و ستاد نقشه جامع 
علمی کشور را موظف کرد در مدت 01 روز با هماهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جزئیات این طرح از جمله 
تعداد دقیق افزایش دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی 
پزشکی را بررسی و به جلسه بعدی شورا اعام کند.  اعضای 
شورای عالی انقاب فرهنگی درباره کمبود پزشک عمومی و 
متخصص و نیز توزیع ناعادالنه پزشکان در کشور اتفاق نظر 
داشته و تاکید داشتند که با توجه به پیش بینی ها درباره 
افزایش میانگین سنی جمعیت و نیز مولفه هایی مثل باال بودن 
نرخ حوادث طبیعی در کشور، نیاز جامعه به پزشک در آینده 

بیش از امروز خواهد بود.

یوسف موالیی
 استاد حقوق بین الملل

یـــادداشت

ویــــژه

سال هاست که آمریکا اصلی  ترین معیار انتخاب دوستان و 
دشمنان داخلی و خارجی  بوده است. متقابًا آمریکا نیز در دشمنی 
با ایران سنگ تمام گذاشته و از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به 
کشورمان مضایقه نکرده است. به عنوان نمونه، تحریم های ایاالت 
متحده پس از خروج ترامپ از برجام، به گفته محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه سابق، بیش از یک هزار میلیارد دالر بر اقتصاد ایران 
آسیب وارد کرده است. خسارت تحریم های آمریکا قبل از توافق 
برجام نیز همین حدود برآورد شده است. جالب است بدانید کل 
بودجه عمرانی کشور در سال 1400 حدود یکصد و چهار هزار 
میلیارد تومان بود که با محاسبه دالر سی هزار تومانی می شود 
کمتر از سه و نیم میلیارد دالر. حاال این رقم را مقایسه کنید 
با خسارت دو تریلیون دالری تحریم های آمریکا تا عمق این 
خسارت ها را دریابید. به عاوه خسارت های جنگ روانی و تبلیغاتی 
ایران هراسی، آسیب تحریم ها به بیماران و کودکان، بیکاری جوانان 
و فروپاشی خانواده ها و فقر و فساد، فرار مغزها و تبعات فسادآور دور 
زدن تحریم ها و محدودیت های علمی و تکنولوژیکی و حتی چراغ 
سبز آمریکا به صدام حسین در حمله عراق به ایران و خسارت های 
مالی و جانی فراوان این جنگ هشت ساله را هم در نظر بگیرید. 
در این جدال نابرابر مقابل ایاالت متحده آمریکا، هزاران میلیارد 
دالر خسارت دیده  ایم و ارزش پول مان بیش از چهار هزار برابر 
کاهش یافته و بیشتر جمعیت کشورمان به زیر خط فقر رفته است 
و بهترین دوران سرمایه انسانی جمعیت جوان کشور برای توسعه، 
هزینه شده است. راستی ایران چه خسارت هایی به اقتصاد و دولت 
و ملت آمریکا وارد کرده؟ ادامه این راه بیشتر به زیان کدام طرف 
این درگیری است و کدام به سمت پرتگاه نزدیک می شود؟ آیا واقعا 
راه سومی وجود ندارد؟ آیا آمریکا و ایران ناچارند که این جدال را 
طرفین ادامه دهند؟ اصوال هنر سیاست به این است که راه سومی 
بیابد یا بسازد و با بهره  گیری از تجربیات سایر ملت ها، حصار را 
بشکند. تعریف سیاست به این است که بیشتر ضربه بزنیم و کمتر 
ضربه بخوریم، بلکه دشمنی خسارت بار را به فرصتی برای رشد و 
پیشرفت تبدیل کنیم. بخشی از واقعیت ها را بخوبی می  بینیم اما 
بخشی را نادیده می  گیریم یا بی  اهمیت و طبیعی و بدیهی قلمداد 
می کنیم. آنها به درستی مو را از ماست می  کشند اما کوه را از کاه 

تشخیص نمی دهند.

یک خواننده سرشناس در واکنش به سخنان نماینده اردبیل 
می گوید: اوالً که مملکت ملک پدر نه این نماینده و نه هیچ کس دیگر 
نیست که بیاید بگوید که چه کسی حق دارد در کشور زندگی کند و چه 
کسی حق ندارد. این آقا مالک ملک پدری اش نیست که بگوید هر کی 
نمی خواهد از ایران برود! اینجا مملکت ماست خانه ماست هیچکس 
نمی تواند ما را از خانه یمان بیرون کند. حجت اشرف زاده تاکید کرد: 
با برخورد سلبی نمی توان کسی را از گوش دادن، نواختن و حتی 
خواندن منع کنند. با حرف این آقایان نه مردم ساز و موسیقی را کنار 
می گذارند و نه هنرمند از این بی عدالتی ساکت می ماند. وی با تاکید 
بر شرایط بد معیشتی موزیسین ها گفت: بسیاری از هنرمندان در این 
دو سال کرونا وضعیت بسیار بدی به لحاظ معیشتی داشتند طوری که 
به نان شب شان محتاج بودند اما ساز را رها نکردند. وی افزود: چطور 
زمان انتخابات و یا مواقعی که به شور و اشتیاق مردم نیاز دارید، ساز و 

موسیقی خوب است اما االن ساز و و موسیقی به صاح نیست؟!

چرایییکاختالفریشهای

حجت اشرف زاده: 
چطورزمانانتخاباتموسیقیخوباست؟

رئیس جمهور:
دولت در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و مصمم است 

  امور زنان و خانواده از محوری ترین موضوعات مورد توجه دولت است

گزارش »آرمان ملی«از تحوالت پیرامون مذاکرات وین:
تعامــل با آژانـس مذاکـــرات را جلـو بــرد  

  اقدام داوطلبانه ایران برای جایگزینی دوربین های جدید آژانس در تسای کرج                     دبیر کل سازمان ملل: تحریم های ایران باید لغو شود 
   امبر عبداللهیان: به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم          رافائل گروسی: بدون تکمیل بازرسی ها مذاکرات وین به نتیجه نمی رسد    

آرمان ملی- تحوالت حول محور مذاکرات  ایران و 
کشورهای 1+4 برای احیای مجدد برجام بیش از گذشته و 
پر خبر تر پیش می رود. چنانکه طی روزهای گذشته از هیأ ت 
مذاکره کننده ایرانی گرفته تا مقامات اروپایی  و سایر مقامات 
بین المللی به اظهارنظر پرداخته اند. به نظر می رسد امروز در دور 
هشتم مذاکرات سایر طرف های برجام رضایتمندی بیشتری از 
روند مذاکرات نسبت به دور هفتم دارند و در همین خصوص نیز 
شاهد ابراز امیدواری آنها در خصوص رسیدن به نقاط اشتراک 
بیشتر  و حل بیشتر اختافات بوده ایم. چنانکه اخیراً انریکه مورا 
هماهنگ کننده مذاکرات از جدیت همه طرف ها برای احیای 
برجام ابراز خرسندی کرده است. این در حالی ست که گویا 
طرفین تا حدی از مواضع خود پایین آمده و سطح انتظارات خود 
را کاهش داده اند. چنانکه امروز اروپایی ها پذیرفته اند که متون 
پیشنهادی ایران در کنار ۶ دور قبلی مذاکرات مورد بررسی و 
مذاکره قرار گیرد. طی روزهای گذشته نیز مذاکرات به صورت 
فشرده در کارگروه  های 3 گانه لغو تحریم ها، اقدامات هسته ای 
و زمان بندی توافق و نیز در تعامل با انریکه مورا هماهنگ کننده 
مذاکرات میان ایران و 1+4و آمریکا ادامه یافته و به نظر می آید 
این روند تا آخر هفته ادامه داشته باشد  و بعید است  تا پایان هفته 
شاهد جمع بندی مسایلی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته است 
باشیم و کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان سیاسی 
وزیران امور خارجه ایران و 1+4 تشکیل شود.  با این حال همه 
به آینده مذاکرات امیدوارند و اگر کارشکنی هایی صورت نگیرد 
و طرفین مواضع زیاده خواهانه ای مطرح نکنند توافق خوب در 

دسترس خواهد بود. 
 اقدام داوطلبانه ایران

طی ماه های گذشته آژانس بیـــن المللی انرژی اتمی 
بهانه گیری هایی را در خصوص عدم اجازه ایران برای تعویض 
دوربین های نظارتی آژانس در مجتمع تسای کرج داشت که 
در هر زمینه ای این موضع را دستاویز قرار داده و ایران را به 
عدم همکاری با آژانس متهم می کردند. چنانکه در گزارش آخر 
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین الملی انرژی اتمی نیز بارها 
به این مساله اشاره شده بود. با این حال در شرایطی که مذاکرات 
وین در حال انجام و پیشرفت است روز گذشته ایران نیز در 
اقدامی داوطلبانه، اجازه جایگزینی دوربین های جدید به جای 
دوربین های آسیب دیده را به آژانس داده است  این در حالی 
است که به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی های قضایی-امنیتی 
بر روی دوربین های آسیب دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس 
در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی 
فنی دوربین ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در 
اقدامی داوطلبانه، اجازه جایگزینی دوربین های جدید به جای 
دوربین های آسیب دیده را به آژانس داده است. به این ترتیب  
یکی از موضوعات بین ایران و آژانس که در دو سفر شهریورماه 
و آذرماه  گروسی به تهران مطرح شده بود، حل شد و با ابتکار 
عمل ایران از بروز سوء تفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری 
به عمل آمد. ایران در قبال درخواست آژانس در خصوص تعویض 
دوربین های آسیب دیده در اقدام خرابکارانه• بر علیه مجتمع 
تسا در کرج از ابتدا به صراحت اعام کرده بود که تا زمانی که 
نهادهای مسئول، بررسی های فنی و امنیتی خود را برروی 
دوربین های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض 
دوربین ها  داده نخواهد شد. از سویی؛ ایران با یادآوری وظیفه 
صیانتی آژانس در قبال اعضاء خود بر لزوم واکنش مدیرکل 
آژانس به اقدامات تروریستی و خراب کارانه بر علیه برنامه 
هسته ای کشورمان به عنوان حداقلی ترین کار ممکن تاکید 
داشت. بر این اساس و به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی های 
قضایی- امنیتی  بر روی دوربین های آسیب دیده و همچنین 
نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا 
و پذیرش بررسی فنی دوربین ها از سوی کارشناسان ایرانی قبل 
از نصب، ایران این اقدامی داوطلبانه را انجام داد. نکته مهم اینکه 

صدور این مجوز به هیچ وجه نقض کننده قانون مجلس نبوده و 
بر اساس همان قانون، تصاویر ضبط شده توسط دوربین های 
جدید مانند تصاویر دوربین های قبلی در اختیار آژانس قرار 
نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران 

محفوظ خواهد ماند.
  اولین ذی نفع بازرسی های آژانس 

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد: مذاکرات 
هسته ای در وین بدون تکمیل بازرسی های هسته ای در ایران، 
به نتیجه نخواهد رسید. بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران به 
طرف های دیگر مذاکرات تضمین و اطمینان می دهد. رافائل 
گروسی درباره مذاکرات وین گفت: آنچه که امروز در وین مطرح 
می شود، بازگشت به توافق هسته ای 510۲ است. وی افزود: 
ایران فعالیت های هسته ای خود را افزایش داده و از همه خطوط 
عبور کرده است. نقش ما این است که اطمینان حاصل کنیم 
که ایران هر توافقی را که می توان به دست آورد، اجرا می کند. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: بازرسی های 
ما از تاسیسات هسته ای ایران ماهیت برنامه ایران را مشخص 
می کند. ایران نباید درها را به روی بازرسان آژانس ببندد. 
گروسی تصریح کرد: به نفع ایران است که با آژانس به طور شفاف 
همکاری کند. ما می خواهیم بدانیم که هر گرم از اورانیوم غنی 

شده ایران در کجا انبار و نگهداری می شود.
   خوشبین به پیشرفت هستیم 

وزیر امور خارجه با اشاره به گفت وگوهای جاری در وین 
میان جمهوری اسامی ایران و کشورهای 1+4 اظهار داشت: 
گفت وگوهای عزتمندانه از ابتدای عمر دولت جدید در دستورکار 
بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم 
مذاکره کننده دنبال می شود. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به 
نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه این 
سازمان بین المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری 
سیاسی بر گفت وگوهای وین استفاده کرده است.وی ضمن 
اشاره به توافق جدید با آژانس، برخی ادعاهای مطرح شده 
در خصوص وجود خواسته های فرابرجامی در متون پیشنهاد 
شده از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان را کذب محض خواند 
و تاکید کرد: این متون کاما مبتنی بر برجام است و هیچ چیز 
فرابرجامی در آنها نیست. این متن ها نتیجه ده ها ساعت بحث 
و گفت و گو در مرکز است و رویکرد ما رفع کامل تحریم های 
برجامی در مقابل رفع نگرانی های مورد ادعای طرف های مقابل 
درخصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است. رئیس دستگاه 
دیپلماسی اضافه کرد، هم اکنون در وین بر روی دو سری از متون 
گفت وگو می شود؛ متن اول حاصل ۶ دور اول گفت وگوهاست. در 
عین حال طرف های مقابل پذیرفته اند متن های پیشنهادی تازه 
ایران هم روی میز باشد تا از بحث و تلفیق همه اینها یک متن 
جمع بندی شده واحد به دست آید. امیرعبدالهیان ابراز امیدواری 
کرد طرف های مقابل با حسن نیت و با نگاه به حل مساله به 
تاش های خود ادامه دهند و تاکید کرد: ما خوشبین هستیم 
در شرایطی که طرف مقابل واقع بینانه عمل کند، بتوانیم به 

پیشرفت در این دور از مذاکرات نائل آییم.
 نشست شورای امنیت

بامداد روز گذشته بود که جلسه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد با موضوع توافق هسته ای ایران با قرائت گزارش 
دبیرکل سازمان ملل آغاز شد که در این گزارش بر ضرورت 
رفع تحریم های هسته ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و لزوم بهره 
مندی کشورمان از مزایای اقتصادی برجام  تاکید شده است. 
آنتونیو گوترش و رزماری دیکارلو در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل از آمریکا خواستند تحریم های ایران را لغو کرده یا 
معافیت کشورهای واردکننده نفت ایران، را تمدید کند.  دیکارلو 
در این نشست شورای امنیت با موضوع منع اشاعه تسلیحات 
هسته ای گفت: من و دبیرکل از آمریکا می خواهیم تحریم ها 
علیه ایران را لغو کند یا طبق چیزی که در برجام مقرر شده، 

معافیت هایی از این تحریم ها اعمال کند و معافیت های مربوط 
به تجارت نفت با ایران را تمدید کند.  وی افزود: همچین تمدید 
معافیت از تحریم های مربوط به برخی فعالیت های هسته ای 
غیرنظامی در نیروگاه بوشهر، تاسیسات فردو و رآکتور اراک 
حائز اهمیت است. تمدید معافیت از تحریم ها عاوه بر این، 
برای انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران در ازای اورانیوم 
طبیعی الزم است. در این جلسه  نماینده دائم ایران نزد سازمان 
ملل اظهار داشت: این که شورای امنیت موضع ثابت خود را که 
»برجام باید به طور کامل احیاء و اجرا شود« دوباره تکرار کرد 
مایه دلگرمی است. ما امروز از ارائه پیش شرط یا شرط جدید 
صحبت نمی کنیم ؛ ما از همان شرایط مندرج در برجام و قطعنامه 
13۲۲ سخن می گوییم. مجید تخت روانچی گفت: بدون برآورده 
شدن کامل این شرایط، برجام برای مردم ایران بی فایده است. 
ما حدود چهار سال است که به طور کامل از حقوق و مزایای خود 
تحت برجام محروم شده ایم. سفیر ایران در سازمان ملل بیان 
کرد: برخی دولت ها فریبکارانه سعی می کنند اصرار ما بر احیای 
کامل و قابل راستی آزمایی حقوقمان را به عنوان یک اقدام 
غیرسازنده و انعطاف ناپذیر معرفی کنند. اقدامات ما ماهیتی 
جبرانی دارد و در تطابق کامل با تعهدات ما تحت پیمان منع 
گسترش ساح های هسته ای و موافقتنامه پادمان است. پس از 
وی نماینده اتحادیه اروپا در این نشست ابراز امیدواری کرد که 
مذاکرات به سمت دلخواه پیش برود. سفیر فرانسه در سازمان 
ملل نیز بیان کرد: رویکرد دیپلماسی درباره برجام هنوز هم روی 
میز است. همچنین سفیر چین با اشاره به ضرورت  لغو  تحریم ها 

تاکید کرد: آمریکا مقصر وضعیت فعلی مذاکرات برجام است.
 بیانیه تروئیکای اروپا

سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه ای 
مشترک و با نادیده گرفتن مسئولیت هایی که در اجرای توافق 
هسته ای داشته اند، ادعاهایی را درباره تاثیر اقدامات هسته ای 
ایران بر برجام و مذاکرات احیای برجام در وین مطرح کردند. 
تروئیکای اروپا در بیانیه ای مشترک پیش  از آغاز نشست شورای 
امنیت درباره اجرای قطعنامه 13۲۲، سند قانونی توافق 
هسته ای، مدعی شدند: ایران دو سال است که در حال انجام 
دادن اقداماتی بی سابقه است و اخیرا حساس ترین تخطی ها از 
برجام را سرعت بخشیده است.  ایران همچنین نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را کاهش داده و باعث شده جامعه 
بین المللی اطاع کمتری از وضعیت برنامه هسته ای ایران داشته 
باشد. برنامه هسته ای ایران هیچ گاه به اندازه امروز پیش رفته 
نبوده است. این توسعه هسته ای در حال تضعیف صلح و امنیت 
بین المللی و نظام جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته ای است. 
در این بیانیه آمده است: فرانسه، آلمان و انگلیس به اجرای برجام 
و قطعنامه 13۲۲ پایبند هستند. ما به طور خستگی ناپذیر و با 
حسن نیت با تمامی شرکایمان در وین در تاشیم توافقی برای 
حفظ و احیای برجام حاصل کنیم. ایران از توافقاتی که به سختی 
و پس از هفته ها مذاکرات چالش برانگیز ایجاد شده بودند، فاصله 
گرفته است، در حالی که خواسته های بیشینه گرایانه دیگری را 
مطرح می کند. ما در حال رسیدن به نقطه ای هستیم که توسعه 
برنامه هسته ای ایران کامًا برجام را از هم خواهد گسیخت. در 
ادامه این بیانیه تاکید شده؛ در دیپلماسی هنوز کاما برای ایران 
باز است تا یک توافق انجام دهد. ایران باید میان فروپاشی برجام 
و توافقی منصفانه و جامع که به نفع مردم ایران باشد، یکی را 
انتخاب کند. توسعه مداوم هسته ای ایران به معنای این است 
که ما به سرعت در حال نزدیک شدن به آخر راه هستیم. این در 
حالی است که میخائیل اولیانوف  نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در واکنش به این بیانیه گفته است: »مواضع آن ها 
تعجب آور است و انگار اولین بار است سر میز مذاکرات نشسته اند 
و گاهی  اوقات مواضعی نامعقول اتخاد می کنند. موضوع پرداخت 
خسارت به بار آمده برای ایران به دلیل تحریم های آمریکا 

معقول است.«

اسفندیار خدایی
 تحلیلگر مسائل سیاسی

آرمان ملی: سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما از 
اصاح قوانین انتخابات در حوزه های مختلف اعم از مجلس و 
ریاست جمهوری استقبال می کنیم و برای کمک کارشناسی و 
مشورتی هیچ دریغی نداریم. هادی طحان نظیف درباره تعویق 
بلندمدت اصاح قانون انتخابات گفت: البته این موضوع باید 
در دستور کار مجلس قرار گیرد ما بارها گفته ایم که در شورای 
نگهبان مجری قوانینی در حوزه نظارت هستیم که خودمان به 
آن اشکاالت مختلفی داریم. وی افزود: در مقام اجرا با نقصان ها 
و مسائلی مواجهیم که مشکاتی برای ما ایجاد می کند خیلی از 
موضوعات جدید پیش آمده که سبب شده است قوانینی که در 
دوره تصویب، خوب بودند پس از سال ها الزم است به روزرسانی 
شوند. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما از اصاح قوانین 
انتخابات در حوزه های مختلف اعم از مجلس و ریاست جمهوری 
استقبال می کنیم و برای کمک کارشناسی و مشورتی هیچ 
دریغی نداریم. ما بارها اعام کردیم که تا وقتی قانون وجود دارد 
خود را به آن پایبند می دانیم و غیر از این هم گریز و چاره ای 
نیست. طحان نظیف افزود: همواره این اهتمام را داشتیم و به 
مجلس هم اعام کردیم که اگر پیشقدم شوند و قانون انتخابات 
را اصاح کنند ما هم تجربیاتمان را در اختیارشان قرار می دهیم. 

وی از بررسی کارشناسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها 
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با تصویب قوانین جدید انتخابات، انتخابات 
آینده با قوانین جدید و اصاح شده برگزار شود. سخنگوی 
شورای نگهبان درباره برخی شبهه سازی ها علیه شورای عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای رسانه ای اظهار 
کرد: مجمع صاحیت های مختلفی دارد و نهاد مشاوره دهنده به 
رهبر معظم انقاب است. طحان نظیف، تدوین سیاست های کلی 
نظام، رفع معضات و حل و فصل اختافات میان مجلس و شورای 
نگهبان را از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد. وی 
عنوان کرد: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از 0۲ 
سال قبل به مجمع تفویض شده است و در دوره اخیر نیز رهبر 
معظم انقاب این نظارت را به جمع برگزیده ای متشکل از 51 
نفر از اعضای مجمع واگذار کردند که پس از آن هیاتی به نام 
هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی شکل گرفت. 
طحان نظیف، مسئولیت این هیات را بررسی مصوبات مجلس 
و البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانست 
و اظهار کرد: مسئولیت این هیات موضوع جدیدی نیست بلکه 
وظیفه ای است که رهبر معظم انقاب سال ها قبل به مجمع 

واگذار و در دوره اخیر نیز به این هیات تفویض کردند. وی اضافه 
کرد: همانطور که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را بررسی 
می کند که خاف شرع و قانون اساسی نباشد، هیئت عالی نظارت 
مجمع نیز مصوبات را از حیث مغایر نبودن با سیاست های کلی 
بررسی می کند. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طبق ماده 
۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، هر 
طرح و الیحه ای که در مجلس اعام وصول می شود نسخه ای از 
آن باید برای هیئت عالی نظارت مجمع ارسال شود. طحان نظیف 
اذعان کرد: اعضای این هیات در جلسات مجلس و کمیسیون های 
تخصصی حضور می یابند و دیدگاه هایشان را بیان می کنند 
اگر در برخی موارد به گفته های هیات عالی نظارت توجه الزم 
نشود آنان می توانند نظر نهایی شان را به شورای نگهبان ارسال 
کنند. وی ادامه داد: چون در چنین مواردی موضوع نظارت بر 
سیاست های کلی مطرح است شورای نگهبان آن را مغایر با بند ۲ 
اصل 011 قانون اساسی می داند و به این موضوع در قانون اساسی 
تصریح شده است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این 
چارچوب اگر نامه ای از مجمع ارسال و اعام مغایرت با قانون 
اساسی شود شورای نگهبان موضوع را به مجلس اعام می کند و 

مجلس نیز باید آن را اصاح کند.

سخنگوی شورای نگهبان: استقبال از اصالح قوانین انتخاباتی 

شوراي نگهبان نرم تر شده است؟
 صحبت از اصالح قوانین براي نخستین بار نشان از تغییر یک رویکرد مي تواند باشد

 واکنش به بیانیه 
شورای همکاری خلیج فارس

با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رد اتهامات تکراری و بی اساس وارده 
در بیانیه پایانی نشست سران شورای 
همکاری خلیج فارس صدور چنین بیانیه 
هایی را نشان از ادامه نگرش غیرسازنده و 
ناصواب برخی کشورهای عضو این شورا 
در قبال ایران دانست. سعید خطیب زاده 
افزود: تصور می رفت با مجموعه اقدامات 
و تحرکات دیپلماتیک اخیر بین ایران و 
شورای همکاری، شاهد نگرش جدیدی 
از سوی شورا نسبت به همکاری های 
منطقه ای باشیم. خطیب زاده از معدود 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
که همچنان در پشت شورا پنهان شده 
و مواضع غیرسازنده خود را به این نام 
منتشر می نمایند، خواست در دیدگاه ها 
و رویکردهای خود در قبال مسایل 
منطقه ای تجدید نظر کنند و مسیر 
همکاری را جایگزین اتهامات تکراری 
کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: با کمال تاسف ادامه جنگ در یمن، 
افزایش نظامی گری خارجی و ورود عنصر 
مخرب رژیم صهیونیستی امنیت و ثبات 
منطقه را در معرض تهدید قرار داده است 
و جمهوری اسامی ایران مراتب نگرانی 

خود را اعام نموده است.

ُ
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a r m a n m e l i . i r اثر فشار دلواپسان به وزیر ارتباطات در کمتر از 24 ساعت؟   
صحبتهایمتحریفشدهبود!

گفت وگــو
جعفرقنادباشی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

فکرنکنیدکشورهايعربياختالفندارند
  تمایل امارات به ایران و سوریه برای حفظ امنیتش

 تفاوتی میان سیاست های ملک سلمان و محمدسلمان وجود ندارد
 بیش از 051 کشور بارها رای داده اند؛ فقط ایران مخالف اسرائیل نیست

آرمان ملی – یاسمین طالقــــانی: 
ظاهرا فشار دلواپسان به وزرای دولت 
سیزدهم زیاد است و برخی از آنها مجبور به 
توضیح اظهارت گذشته خودشان می شوند 
البته توضیحی که در حکم تکذیب است! 
وزارت ارتباطات، یکی از وزاتخانه های 
موفق دولت روحانی بود و ارتباط وزیر جوان 
با جامعه سبب شده بود که او از نیازهای 
جامعه آگاه شده و در مسیر تحقق آنها 
گام بردارد. آذری جهرمی هیچ گاه منکر 
وعده هایش نشد. اما در عین حال به چرایی 
عدم تحقق آنها اشاره کرد تا مردم بیش از 
پیش به او اعتماد داشته باشند. طبیعی 
است برخی اظهارات او مــانند »اینترنت 
ملی جعلی است« به مذاق دلواپسان خوش 
نیامد و از هر راهی سعی در تخریب او 
کردند تا جایی که در پایان دولت دهم با 
قرار وثیقه آزاد شد. عیسی زارع پور وزیر 
جدید ارتباطات هم شاید در نظر داشت 
از اعتماد جامعه به آذری جهرمی به نفع 
خودش بهره گیرد و برای همین بود که 
روز سه شنبه اظهار داشت: »من در گذشته 
قبل از اینکه وارد وزارت ارتباطات شوم، 
نسبت به بسیاری از مسائل انتقاد داشتم، 
اما زمانی که وارد شدم، دیدم واقعا فرد 
قبلی که جای من نشسته بود، به بهترین 
شکل ممکن برخی از موضوعات را مدیریت 
کرده است. شاید اگر مــن در آن وضعیت 
زمانی قرار داشتم، می توانستم ۲0 درصد 
تصمیم بهتری بگیرم.« اما در کمتر از ۲4 
ساعت به دالیلی که شاید یکی ازآنها فشار 
دلواپسان باشد، اما و اگرهایی در اظهارات 
خودش وارد کرد و دیروز با انتشار پستی 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در 
مراسم هفته پژوهش در دانشگاه علم و 
صنعت، صحبتی در خصوص لزوم ارتباط 
واقعی بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی 
داشتم و در میانه صحبت ها اشاره ای به 
عملکرد وزارت ارتباطات در گذشته داشتم. 
در آن اظهارات عرض کردم که »برخی« 
تصمیمات و عملکردها در گذشته قابل 
دفاع است. از دیروز عرائض بنده تحریف 
و به صورت گسترده منتشر شد و برخی 
جریانات معلوم الحال و شناخته شده در 
فضای مجازی با تیترهایی مثل »اعتراف 
وزیر: انتقاداتم را پس گرفتم« خوراک 
الزم را برای شکل گیری هجمه ای سنگین 
علیه اینجانب آماده کردند. وی گفت: 
کرده ام  سعی  زندگی  در  همیشه  من 
بنا بر آموزه های دینی، جانب انصاف را 
رعایت کنم و نقاط قوت و ضعف را با هم 
ببینم و در این مدت نیز درعین بیان 
وزیر  قوت  نقاط  تنگناها،  و  مشکات 
پیشین را بیان کرده ام. اما نقل کارهای 
به  هیچ وجه  به  گذشته  دولت  مثبت 
معنای چشم پوشیدن از موارد متعدد 
کوتاهی ها و تصمیمات و ریل گذاری های 
غلطی نیست که در دوره گذشته در فضای 
مجازی بنیان گذاشته شده است. زارع پور 
افزود: تصمیمات و اقدامات غلطی که هم 
باعث عدم توسعه متوازن زیرساخت های 
ارتباطی کشور شده و هم این ابزار تمدن ساز 
و فرصت ساز را بستر از هم پاشیدن بنیان 
خانواده های بسیاری کرد و آن را به قتلگاه 
مجازی کودکان و نوجوانان و بستری 
برای تضییع حقوق مردم تبدیل کرد. 
وزیر ارتباطات گفت: این روزها بخشی از 
توان ما در وزارت ارتباطات معطوف به 
اصاح همین مسیرهای غلط گذشته و 
رفع چالش های ایجاد شده است. در عین 
حال مشغول ریل گذاری های جدید برای 
بهره گیری حــداکثری از فناوری ارتباطات 
و اطاعات در جهت افزایش رفاه مردم و 
بهبود امور در کشور هستیم. از همه شما 
برای موفقیت در انجام این امور مهم، طلب 

دعای خیر دارم.
 مقایسه مشی مردمی دو وزیر

نکته قابـــل تامل اینجاســــت که وزیر 
ارتباطات در ابتدا ارتباط خوبی با شبکه های 
مجازی نداشت. عدم حضور وزیر ارتباطات در 
فضای مجازی در چند ماه اخیر با انتقاداتی 
همراه بود. به نحوی که وی پیش تر در پاسخ 
به این سوال که چرا به عنوان وزیر ارتباطات 
در شبکه های اجتماعی حضور فعال ندارد، 
گفته بود: در شبکه های اجتماعی هستم 
اما ترجیح می دهم وزیر برقراری ارتباطات 
باشم تا وزیر رسانه! برای ارتباط خانوادگی 
و برقراری ارتباط با دانشجویان همه ساعته 
آناین هستم و پاسخگوی ایمیل نیز هستم. 
اما فرصت زیادی برای حضور در شبکه های 
اجتماعی ندارم. اما کمی بعد از فعاالن حوزه 
مجازی شد  و مهر نوشت: »به نظر می رسد با 
وجود انتقادات صورت گرفته، وزیر ارتباطات 
ترجیح داده است که به عضویت رسمی 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی 
و خارجی مجازی درآید.« زارع پور عضو 
شبکه های داخلی و خارجی از جمله آی 
گپ، ایتا، بله، روبیکا، سروش، گپ، روبینو، 
لینکدین و اینستاگرام است و با شناسه 
کاربری EisaZarepour فعالیت می کند 
و با مردم در ارتباط دارد اما ارتباط چهره به 
چهره آذری جهرمی سبب می شد تا او بیش 
از همه از انتظارات مردم مطلع باشد و با آنها 

رفیق شود

گزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
سازوکار مشورت های سیاسی بین مصر 
و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس با پیشنهاد و ابتکار عربستان در 
ریاض و در سطح وزرای خارجه برگزار 
شد. مکانیزم جدید با هدف یکسان سازی 
دیدگاه ها میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
و مصر درخصوص ارتباط با قدرت های رقیب کشورهای 
عربی در منطقه و در راس آن ها ارتباط با ایران و ترکیه 
ایجاد شد. سعودی ها از تغییرات در روابط  منطقه  ای با آنکارا 
و تهران احساس خطر کرده اند. با این وجود ترکیه نیز اخیراً 
درخواست برگزاری نشست در سطح سران میان کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس و مصر کرده است که 
هدف از این نشست ایجاد مرحله جدید در  روابط و پایان 
دادن به تنش ها میان دوطرف است. در راستای بررسی علل 
برگزاری نشست ریاض و آخرین تحوالت خاورمیانه، »آرمان 
ملی« گفت وگویی با جعفرقنادباشی، سفیر پیشین ایران در 

لیبی داشته است که در ادامه می خوانید.
 نشست ریاض با چه هدفی برگزار شد و علت 

دعوت از مصر برای حضور در این نشست چیست؟
تحوالت و شرایط جدید خاورمیانه، عربستان را نگران 
کرده است و به همین علت از تمامی هم پیمانان خود در 
منطقه دعوت کرده است که در نشست ریاض حاضر شوند. 
احتماالً بزودی محمدسلمان به عنوان پادشاه عربستان 
بر مسند قدرت خواهد نشست و به همین علت آن ها به 
دنبال یک نمایش قدرت در عرصه سیاسی نیز هستند. 
امروز مشکل عربستان بیشتر در خصوص یمن است و 
شاید بخواهند از مصر به عنوان مزدور در عرصه یمن 
استفاده کنند. مأرب در آستانه آزادسازی کامل است و 
این می تواند آخرین تیر بر پیکره عربستان در یمن باشد. 
در گذشته سودان نقش مزدور را برای کشورهای حاشیه 
خلیج فارس ایفا می کرد اما به علت این که این کشور درگیر 
تنش ها و تظاهرات گسترده ای است دیگر نمی تواند به 
کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس بیاید. مراکش نیز 
به علت مشکات داخلی که دارد و به علت این که از منطقه 
فاصله زیادی دارد نیز نمی تواند به کمک کشورهای حاشیه 
خلیج فارس آید. از سوی دیگر خود مصر نیز با مشکات 
اقتصادی مواجه شده است و شاید در قبال کمک نظامی، 
کشورهای عربی در مصر سرمایه گذاری هایی انجام دهند. 
امروز عربستان بیشتر از آن که به فکر تنش زدایی با ایران 
باشد، می خواهد به نحوی در یمن زمین گیر نشود و به 
دنبال راه فرار می گردد. باید توجه داشت که با آمدن محمد 
بن سلمان، تفاوتی در سیاست خارجی عربستان به وجود 
نخواهد آمد زیرا اساسا سیاست او همچون سیاست های 
ملک سلمان است. باید توجه داشت که محمدبن سلمان از 
قبل نیز تاثیرگذاری الزم را داشته است و شاید فقط شخص 
در رأس قدرت عربستان تغییر کند و سیاست ها همان 
سیاست های گذشته باشد. محمدسلمان به علت این که در 
خارج از چارچوب نظام سیاسی عربستان در حال رسیدن 
به قدرت است، امتیازات زیادی به غربی ها داد که نمونه بارز 
آن معامله با ترامپ بود که ترامپ آن ها را گاو شیرده نامید 
اما آن ها اعتراضی نکردند. امتیازدهی عربستان به غرب 
بی سابقه است و در جدیدترین اقدام نیز یک قرارداد ۶50 
میلیون دالری با آمریکا به امضا رساندند تا بار دیگر موتور 
اقتصاد آمریکا جان گیرد. بایدن به صراحت گفته بود که تا 
زمانی جنگ یمن ادامه دارد، با عربستان همکاری نمی کند 

اما شاهد بودیم که پول همه چیز را عوض کرد.
 آیا امروز بین کشورهای عربی اختالف بوجود 

آمده است؟
اختاف میان امارات و عربستان به صورت مشخص وجود 
دارد و نخستین جرقه آن نیز در یمن زده شد به شکلی که 
امروز نیروهای نیابتی طرفین در حال جنگ با یکدیگر در 
یمن هستند. در عدن و الحدیده این اختافات به اوج خود 
رسید و هنوز نیز تمام نشده است. باید توجه داشت در 
خصوص ایران این دو کشور هم نظر هستند. این که اماراتی 
ها درخواست نزدیک شدن به ایران و سوریه می دهند به 
این علت است که نگران هستند به علت نزدیک شدن به 
اسرائیل، خطری آن ها را تهدید کند و به همین علت می 
خواهند به ایران و سوریه اطمینان دهند که با اسرائیل علیه 
آن ها اقدامی انجام نخواهند داد. سیاست های امارات امروز 
واکنشی شده است و به همین علت پس از آمدن به ایران، 
میزبان نخست وزیر اسرائیل شدند. امارات چرخشی به سمت 
ایران نداشته است بلکه می خواهد عنوان کند که با دوستان و 

دشمنان اسرائیل رابطه خوبی دارد. 
 آیا امارات می تواند چنین موازنه ای برای خود 

ایجاد کند؟
امارات باید بداند که به فلسطین خیانت کرده است. 
زیرا طبق قطعنامه های سازمان ملل، امروز بلندی های 
جوالن جزئی از خاک سوریه و کرانه باختری جزئی از 
خاک فلسطین است و اسرائیل از سوی سازمان ملل به 
عنوان اشغالگر شناخته شده است. در 35 سال گذشته 
ده ها قطعنامه علیه اسرائیل صادر شده است و بیش از 
150 کشور جهان همواره علیه اسرائیل رای داده اند و این 
گونه نیست که فقط ایران مخالف اسرائیل باشد. امروز 
طبق قطعنامه سازمان ملل اسرائیل متخلف و اشغالگر 
است و عما امارات نیز همکار اشغالگران شده است. این 
سیاست امارات نتیجه نخواهد داد زیرا آن ها نیز قوانین 
بین المللی را زیر پا گذاشته اند. یک باور اشتباه وجود 
دارد که برخی فکر می کنند فقط ایران، مخالف اسرائیل 
است در صورتی که بیش از 150 کشور جهان همواره علیه 
اسرائیل رأی می دهند. دو روز پیش نیز ۶ قطعنامه علیه 
اسرائیل صادر شد. در چنین موقعیتی مشخصاً نمی توان در 
منطقه به نتیجه رسید. این که عربستان آسمان خود را در 
اختیار اسرائیل قرار داده است نیز برای حفظ قدرت خود 
است و محمدسلمان می خواهد به آن ها نیز امتیاز دهد تا 

امنیت شان حفظ شود.

آرمان ملی- مطهره شفیعی: سعید و وحید 
با پسوند جلیلی دو برادر هستند که برادر بزرگتر از 
دولت احمدی نژاد به بعد نقش پررنگی برای خود در 
جایگاه های مختلف تصور کرد و در این ایام به تداوم 
تشکیل دولت در سایه رضایت داده است. او مردی 
بود که شاید آرزوهای بزرگی در ذهن داشت به 
عنوان مثال شاید تصور می کرد با حمایت پایداری ها 
به ریاست جمهوری می رسد اما پایداری ها انتخاب 
دیگری داشتند و آن هم حمایت از سید ابراهیم 
رئیسی بود که همین موضوع سبب انصراف جلیلی 
از کاندیداتوری و کنار رفتن به نفع رئیسی شد. 
پس از آن هم گمانه های زیادی درباره سپردن 
مسئولیت هایی مانند دبیری  مجمع تشخیص یا 
معاون اولی دولت به او مطرح شد که این موارد هم 
محقق نشد و سعید جلیلی ماند و شعار انتخاباتی او 
یعنی »جهاد بزرگ برای جهش ایران« به تشکیل 
دولت در سایه محدود شد. اما سرانجام برادر کوچکتر 

یعنی وحید چه شد؟
 وحید جلیلی چه می کند؟

در این سال ها وحید بر خاف سعید نشانه ای از 
خودش بروز نداده که نمایانگر میل به کرسی های 
قدرت باشد و ترجیح داده تا درسکوت کار خود 
 ،135۲ متولد  جلیلی،  وحید  ببرد.  پیش  را 
کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسامی و 
اقتصاد از دانشگاه امام صادق )ع( اخذ کرد. جلیلی 

سابقه مسئولیت هایی چون سردبیر مجات سوره، 
مدیرمسئول نشریه راه و مسئول دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقاب اسامی را دارد. انتشار مجله 
راه، جشنواره مردمی فیلم عمار، جشنواره موسیقی 
ضدآمریکایی طبس و راهبری ده ها جریان فرهنگی 
دیگر محصول فعالیت های دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقاب اسامی به مدیریت وحید جلیلی 
است بنابراین او به نام کار فرهنگی پیش برنده اهداف 
سیاسی خودش است و به نوعی مدیر فرهنگی 
دلواپسان و سیاستمدار در سایه آنها محسوب 
می شود. ۲3 آذر بود که ایکنا نوشت: »رئیس سازمان 
صداوسیما، در حکمی وحید جلیلی، برادر کوچک 
سعید جلیلی را به عنوان معاون سیما منصوب کرد.« 
این خبرگزاری تصریح کرد: » این معاونت، مسئول 
مستقیم تولیدات تلویزیونی است.« برخی رسیدن به 
این جایگاه را از عایق زیاد وحید جلیلی ذکر کردند 
و نوشتند که او در نهایت به خواسته خودش رسید 
اما ظاهراً خبر منتشره واقعیت نداشت چرا که روابط 
عمومی رسانه ملی در اطاعیه ای خبر های منتشر 
شده در رسانه های اجتماعی درباره انتصاب ها در این 
سازمان را رد کرد و نوشت: »روابط عمومی سازمان 
صدا و سیما همان طور که بار ها اعام کرده است 
دوباره تأکید می کند اخبار معتبر درباره انتصاب ها در 
سازمان صداوسیما تنها توسط روابط عمومی رسانه 
ملی و از طریق پایگاه اطاع رسانی صداوسیما منتشر 

می شود؛ بنابراین از رسانه ها و مخاطبان عزیز تقاضا 
می شود خبر های موثق درباره صداوسیما را فقط از 
طریق پایگاه اینترنتی و صفحات رسمی سازمان 

دریافت کنند.«
 منتقد یکباره معاون شود؟

نکته قابل توجه در این شایعه به رویکرد وحید 
جلیلی نسبت به صداوسیما مربوط است. جلیلی 
خودش را از منتقدان این نهاد نشان داده و بارها به 
نقد علنی از صداوسیما پرداخته است. در دی ماه 
سال گذشته گفت: »عدالت رسانه ای نیز فقط این 
نیست که در مورد اختاس حرف بزنیم بلکه نباید 
بگذاریم یک فضای قناس در فضای رسانه ای شکل 
بگیرد و فقط یک عده معدودی خود را برجسته کنند 
و سهم دیگران را بخورند. در دولت نهم علی رغم 
اینکه خدمات خوبی به مردم ارائه شد، اما عدالت 
رسانه ای مورد توجه قرار نگرفت و آقایان توصیف 
درستی از میدان نداشتند و دشمن با استفاده از این 
ضعف رسانه ای، بزرگترین فراز انقاب اسامی یعنی 
مشارکت 40 میلیونی مردم در انتخابات سال ۸۸ را 
به چالش کشیده شد.«  یا بار دیگر جلیلی در قامت 
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقاب اسامی 
با انتقاد از صداوسیما به خاطر تولید سریال »بوی 
باران« به این نکته اشاره کرد »بوی باران« جریان 
نفوذ در صدا و سیما را نشان می دهد! وحید جلیلی 
عنوان کرد: رسانه ملی 15میلیارد تومان سفارش 

می دهد سریالی مثل بوی باران بسازند تا در اوج 
جنگ نرم، این را فرو کند در ذهن ملت؛ یک تصویر 
کثیف و سیاه، از جامعه ایرانی. مسئول شورای 
سیاست گذاری جشنواره مردمی عمار ادامه داد: 
»آقای رسانه ملی که دولت را نقد می کنی که نفوذ 
تا کجایت رسیده، بوی باران را هم ببین تا بفهمی 
جریان نفوذ تا کجای خودت رسوخ کرده است! 
بهترین هنرپیشه ها و توانمندترین عوامل فنی ات 
را بسیج می کنی و خط می دهی که خانواده های 
ایرانی را هر شب با خیال راحت با یکسری اراجیف 
و توهمات سادیستی بمباران کنند، همه این ها با 
حمایت آهنین مدیریت صداوسیما انجام می شود. 
این ها باید بدانند که سکوت در برابر باندبازی های 
مفسده انگیزشان حدی دارد و قطعا مصلحت آن ها 
به مصلحت انقاب ترجیح داده نمی شود.« نکته 
قابل تامل واکنش کیهان به انتقادات جلیلی بود. 
این روزنامه نوشت:» -1 صداوسیما هیچ ایرادی 
نداشت مگر همین سریال سیاه »عروس تاریکی«، 
برای اعتراض جدی و مواخذه مقصران تولید و 
پخش آن کافی بود. سریالی که با همین نام عروس 
تاریکی، هفته ها تبلیغ شد، اما نام آن، یکی دو شب 
مانده به پخش تغییر؛ نام »بوی باران« انگار لطیف تر 
می نمود و سیاهی و سّم انباشته در سریالی پر هزینه 
-۲ مواردی از این دست  را می شست و می برد!
خسارت ها و جفا در حق مخاطبان، ناظران و منتقدان 
را نسبت به نفوذطلبی فرصت طلبان و فتنه انگیزان 
در دانشگاه ملی حساس می کند؛ بنابراین باید 
همین سرنخ را پی گرفت و نگذاشت متهمان و 
مقصران طفره بروند.-3 صداوسیما قطعا از مطالباِت 
بار ها بیان شده رهبر انقاب فاصله دارد؛ بنابراین 
مدیران آن، بیش از هر کس دیگر از سوی رهبری 
در جلوت و خلوت، مخاطب مطالبه و تذکر و مواخذه 
بوده اند. برخی منتشر شده و بسیاری نه. در عین حال 
ضرورت دارد کارشناسان نیز رویکرد و عملکرد رسانه 
ملی را دائماً مورد نقد قرار دهند و مسئولیت های بر 

زمین مانده را مطالبه کنند.«
 در نهایت

در نهایت به نظر می رسد وحید جلیلی باید مسیر 
برادر بزرگتر یعنی سعید را پیش بگیرد و بجای دولت 
درسایه اقدام به راه اندازی صداوسیمای در سایه کند 
تا از این طریق انتقادات خودش را به گوش مدیران 

صداوسیما برساند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: اصاح طلبان امروز در شرایطی 
هستند که نه در بازی قدرت و تاثیر گذاری در نهادهای مختلف 
انتخابی سهمی دارند و نه به واسطه شرایط جامعه و نوع رویکرد 
مردم چندان ارتباط موثری با مردم دارند و در نتیجه ارتباط آنها با 
جامعه و حاکمیت قطع شده و کنش گری معطوف به نتیجه ای را 
از سوی آنها شاهد نیستیم. در همین راستا طی چند مدت گذشته 
سید محمد خاتمی طی دیداری که با جبهه اصاحات داشته نکاتی از 
جمله حل اختافات درون جریانی، حضور در بین مردم و تقویت پایگاه 
اجتماعی و همچنین لزوم تعامل با عقای جریان رقیب را مطرح کرده 
است که به نوعی می توان آن را توصیه ها و راهبردهایی در جهت بهبود 
شرایط اصاح طلبان قلمداد کرد. حال این که اصاح طلبان چه زمانی و 
چگونه خود برای بهبود شرایط، احیای سرمایه اجتماعی آسیب دیده و 
آسیب شناسی و پاالیش درونی مهیا کرده و حرف های سید اصاحات 

را اجرایی خواهند کرد باید منتظر گذشت زمان بود .
 تحول در اصالح طلبی

نگاهی به کنش سیاسی اصاح طلبان در جامعه طی سال های 
اخیر و حضور در برخی نهادهای انتخابی مثل مجلس، شورای شهر 
و یا حتی بعضاً دولت و نوع تعامل آنها با جامعه و مطالبات شان بیانگر 
این موضوع است که به رغم آنکه اصاح طلبان همواره بر مدار محوریت 
مطالبات مردم حرکت کرده اند و دست کم شعار این مساله را داده اند 
اما جامعه به واسطه برخی مسائل همچون ناکارآمدی ها  و مهم تر از 
آن مشکات معیشتی و ناامیدی از اصاح  طلبان برای تغییر به سمت 
وضع مطلوب از این جریان فاصله گرفته اند که نمود عینی آن را در 
انتخابات مجلس ۹۸ و  ریاست جمهوری و شوراهای 1400 مشاهده 
کردیم. حال پرسش اینجا است که چه اتفاقی رخ داده که اصاح طلبان 
دیگر نمی توانند آن کنش گری فعال سابق که آنها را به جریان سیاسی 
غالب در جامعه تبدیل کرده بود داشته باشند و در همه امورات جامعه 
تاثیر گذار ظاهر شوند. آنچه مسلم است پاشنه آشیل  اصاح طلبان که 
باعث شده شرایط فعلی برایشان رقم بخورد قطع ارتباط با جامعه و 
حاکمیت است. یا به عبارت بهتر آنطور که سیدمحمد خاتمی؛ رئیس 
دولت اصاحات می گوید: »مشکل اصاح طلبی ما این است که نه ما 

می توانیم با حکومت گفت وگو کنیم، نه حکومت با ما گفت وگو می کند 
و نه با بخش های جامعه گفت وگو می کنیم.« نکته نیز همین جاست که 
اصاح طلبان مشخص نمی کنند که فعالیت و کنش گری سیاسی شان 
معطوف به جامعه است یا معطوف به قدرت؟ اگر معطوف به جامعه پس 
تاش برای کسب قدرت به هر قیمتی را باید چطور معنا کرد و اگر این 
کنش گری معطوف به قدرت است پس صحبت از مطالبات مردم و 
صدای مردم بودن را چطور باید تبیین کرد؟ قدر مسلم امروز به قرائت 
بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اصاحات باید به سمت نوعی 
پوست اندازی، به روز رسانی گفتمانی و تغییر رویکردها و راهبردها 
حرکت کند. یا آنچه محمدرضا تاجیک از آن به عنوان یک انقاب و 
تنش شدید درون جریانی یاد می کند که می تواند  اصاحات را به 
طبیعت خود برگرداند. قدر مسلم آنچه هست باید ویترین اصاح طلبی 
تغییر کند تا دوباره مردم به این جریان گرایش پیدا کنند. البته اینکه 
گرایش و طبع کلی مردم در مسائل مختلف بیشتر با اصاح طلبان است 
شکی نیست. اما اینکه چگونه این طبع و تمایل مردم به اصاح طلبان 
حفظ شود و سرمایه اجتماعی بازیابی شود امر مهم تری است که هنوز 
فکری برای آن نشده است. با این حال بسیارجای امیدواری  است که  
خود اصاح طلبان به این درک رسیده اند که پایگاه اجتماعی آنها بسیار 
آسیب دیده و متزلزل شده است. چنانکه خاتمی هم بدین موضوع 
اذعان داشته و می گوید: »من معتقدم ذهن و ذهنیت اکثریت مردم 
با اصاح طلبان نزدیک تر است، اما امروز از ما دور شده اند.« به نظر 
می رسد اصاح طلبان باید برای بازیابی سرمایه اجتماعی و رسیدن به 
جامعه پذیری و انقاب درونی طرحی نو دراندازند و با رویکردی جدید 

و مطابق با امروز خود را به جامعه عرضه کنند. 
  تعامل دو جریان بر موضوعات مشترک 

یک عضو شاخص مجمع روحانیون مبارز در خصوص سخنان اخیر 
سید محمدخاتمی و تاکید وی بر کنش گری اجتماعی و متفاوت 
اصاح طلبان در روزگار کنونی، اظهار داشت: سخنان اخیر آقای خاتمی 
در خصوص حضور موثر اصاح طلبان در جامعه کاما درست است و باید 
از آن استقبال کرد. مجید انصاری گفت: اصاح طلبی یک جریان فراگیر، 
مستمر و پویا برای اصاح امور است و نباید آن را صرفا در امر اصاح 

قدرت و یا ساختار حاکمیتی خاصه و محدود کرد. این عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که نباید اصاح طلبی را 
یک امر متکی به قدرت دانست، بیان داشت: اصاح طلبی الزما با حضور 
قدرت شکل نمی گیرد، هرچند اگر با ابزار قدرت دست به اصاحات زد، 
این موضوع بسیار پسندیده خواهد بود. وی ادامه داد: فعالیت سیاسی، 
انتخاباتی و حزبی زمانی ارزش پیدا می کند که سیاستمدار هدف خود 
را بر یک امر متعالی متمرکز کند. قطعاً زمانی در عالم سیاست می توان 
موفق بود که تاش فرد متمرکز بر اصاح اموری باشد که منجر به بهبود 
کیفیت زندگی مردم شود. نماینده سابق مجلس بیان کرد: نباید مسیر 
اصاح امور و خدمت به مردم را معطوف به حضور قدرت کرد. حتی 
اگر فردی در جایگاه قدرت نیز قرار بگیرد، باید بدون چشم داشت و به 
دور از منافع شخصی، حزبی و سیاسی؛ تنها هدف خود را معطوف به 
خدمت رسانی به مردم کند. انصاری اذعان کرد: نباید یک اصاح طلب به 
صرف دور بودن از قدرت خود را از انجام امور اصاحی بی نیاز بداند. بلکه 
طبق سفارش آقای خاتمی باید تاش شود تا همگام با مردم، در مسیر 
تحقق خواسته های ایشان گام برداشته شود. عضو مجمع روحانیون 
مبارز در خصوص نوع مواجهه اصاح طلبان و مردم نیز، اظهارکرد: 
اصاح طلب باید در جهت اقناع افکار عمومی برای شرکت فعال در 
مشارکت های اجتماعی و اصاح امور، گام بردارد. وی اضافه کرد: طبق 
اندیشه های آقای خاتمی و در شرایط فعلی، نگاه صرف برای حضور در 
قدرت آسیب زا است. زیرا یک جریان قدرت طلب ثابت کرده که هر 
روز تاش می کند عرصه را بر اصاح طلبان تنگ کند و به بهانه های 
غیرواقعی ایشان را از حضور در جایگاه های مختلف حاکمیتی حذف 
کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم تعامل 
اصاح طلبان با افراد متعدل جناح سیاسی اصولگرا در شرایط فعلی 
اذعان کرد: تعامل با افراد معتدل جریان سیاسی روبرو یک امر عقانی و 
به مصلحت اصاح طلبان است. وی تأکید کرد: البته اصاح طلبان واقعی 
و متعدل همواره در دهه های اخیر این مشی سیاسی را دنبال کرده اند. 
انصاری مطرح کرد: الزم است عقای دو جریان بر روی موضوعات 
مشترکی زیادی که وجود دارد با یکدیگر همکاری و هم افزایی کنند 
تا این هم فکری پیش آمده منجر به باز شدن گره از زندگی مردم شود. 
این چهره سیاسی اصاح طلب تصریح کرد: در جریان اصولگرا بزرگانی 
همچون آقای الریجانی وجود دارند که از اعتدال و خرد سیاسی 
برخوردار هستند و الزم است اصاح طلبان در مسائل مشترک با ایشان 
و افرادی چون او تعامل کنند، و اگر قرار است نقدی بر حاکمیت وارد 
شود و یا پیشنهادات برای اصاح وضع موجود و پشتیبانی از مردم 
وجود دارد، بهتر است از طریق هر دو جناح سیاسی و با یک هدف 

مشترک بیان شود..

جاده قدیم اصالح طلبان بن بست شده است  گزارش»آرمان ملی« از مشکل امروز جریان اصالحات:
   پاالیش درونی اصالح طلبان برای احیای اعتماد مردم 

  مجید انصاری: اصالح طلبان با عقالی اصولگرا مثل الریجانی تعامل کنند

محسن رضایی شخصیتی است که در سمت های مختلف 
فعالیت دارد. شرکت مکرر او در انتخابات های ریاست جمهوری 
او را به کاندیدای همیشگی تبدیل کرده است. از زمانی هم 
که معاون اقتصادی رئیس جمهور شد، در این حوزه فعالیت 
می کند و سمت های جدیدی می گیرد مانند دیروز که رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داد : مقامات دولتی به موضوع 
قانون گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و محسن رضایی، 
معاون اقتصادی رئیس جمهور، متولی ارزهای دیجیتال در 
دولت شده است. محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه اخیر 
کمیسیون با دولت در زمینه رسیدگی به رمزارزها گفت: ما 
اقدامات خود را در این بخش به دولتمردان عرضه و گزارش آنها 
را در این بخش اخذ کرده ایم. از این رو دولت مردان به ما گفته اند 
که در این زمینه قانون گذاری کنیم و به همین جهت ما متنی را 
در کمیسیون برای این بخش آماده کرده ایم و به دولت گفته ایم 

که در این بخش آیین نامه های الزم را تدوین کند.

شایعه حقوق ۸0 میلیونی نمایندگان مجلس، موضوع بحث دیروز 
نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسامی بود. به طور طبیعی 
مردم نمی پذیرند که نمایندگان آنها در مجلس و در شرایطی که مردم در 
شرایط اقتصادی خوبی نیستند از چنین حقوق هایی برخوردار باشند. این 
شایعه دروغ بود و دیروز علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر 
این نماینده گفت: »از همکاران استدعا دارم مطالبی را که در شبکه های 
اجتماعی مطرح می شود، از تریبون رسمی مجلس بیان نکنند. کسی 
در مجلس حقوق ۸0 میلیون تومانی نمی گیرد. دیروز در برنامه سام 
تهران درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح شد که خاف است، 
چراکه حقوق نمایندگان زیر ۲0 میلیون تومان است.« نیکزاد تاکید کرد: 
»جایگاه ساختاری نمایندگان در کشور به اندازه یک بخشداری نیست و 
ما حقوق ۸0 میلیون تومانی نداریم. حقوقی که در هیئت رئیسه بحث شده 
و به نمایندگان پرداخت می شود، زیر ۲0 میلیون تومان است.«  آصفری 
نماینده اراک هم گفت: »نمی توان پذیرفت کارگران فقط 4 میلیون حقوق 

بگیرند و برخی از افراد حقوق های چند ده میلیون تومانی داشته باشند«

 
سمتجدید

محسنرضایی
حقوق80میلیونی
نمایندگانمجلس؟!

لزومبسترسازیدولت
برایمشارکتمردم

روایت »آرمان ملی« از این روزهای دو برادر

»صداوسیمای
 درسايه« 

بسیاری از صاحب نظران و آگاهان در عرصه سیاست خارجی 
تاکید دارند که باید قفل روابط خارجی گشوده شود و با کشورهای 
مختلف برای حل مشکات اقتصادی ارتباط خوبی برقرار کرد. 
دبیرکل حزب کارگزاران هم به این موضوع اشاره کرد. حسین 
مرعشی با بیان اینکه در شرایط امروز ایران نیز ما امیدواریم دولت 
با هر تدبیری که می تواند و با حمایت قوای دیگر ، از موضع عزت، 
مسائل بین المللی ایران را حل کنند، اظهار کرد: بدون بازگشت 
روابط خارجی به یک سطح عادی و رفع تحریم های بین المللی، 
حرکت به سمت توسعه اقتصادی، کنترل تورم و حل مشکات 
اساسی کشور توسط مسئوالن و مدیران امکان پذیر نیست. او ادامه 
داد: انتظار از دولت آقای رئیسی بسترسازی مناسب برای حضور 
آحاد مردم و مشارکت آنها در فعالیت های اقتصادی اجتماعی و 
سیاسی است و دولت صرفاً باید نقش هماهنگ کننده را ایجاد کند. 
دولت باید پیام روشنی در این زمینه به جامعه بدهد و آن ها را برای 

حضور گسترده در عرصه های مختلف فرا بخواند.

صداوسیما انتصاب وحید جلیلی به معاونت سیما را رد کرد
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آرمان ملی- محمدسیاح: افزایش قیمت 
اجناس و اقام به ویژه کاالهای اساسی به حدی 
اســت که بســیاری از مردم برای تهیه حتی 
کاالهای ضــروری خود با مشــکات جدی 
مواجه هستند. از طرفی تغییر هر روزه قیمت 
از ســوی کارخانه ها باعث شــده تا کاالهای 
یکســان چندنرخی در بازار افزایش پیدا کند 
و فروشــنده ها هم با بی رحمی  همه کاالها را 
به جدیدتریــن قیمت اعامــی  و حتی باالتر 
به مصرف کننــده عرضه می کننــد و مردمی  
که چاره ای جز تهیــه این اقــام ندارند باید 
هزینه های بیشتری را برای تهیه اقام مصرف 
کنند! در این بین دستگاه های ناظر و مسئول 
در تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی هم هر 
از چندگاهی درباره وجــود کاال در بازار و عدم 
کمبود به مــردم اطمینان می دهنــد، اما این 
اطمینان دادن ها موضوعی نیست که بتواند به 
مردم در تهیه کاال کمک کند. سال ها تاش شد 
تا قیمت مصرف کننده کاال از سوی کارخانه ها 
روی کاال درج شــود و در آن زمــان هــدف 
شفاف ســازی قیمت و کمک به مصرف کننده 
در تهیه کاال بود که البته تاثیر چندانی نداشت. 
مشــکات قیمت گذاری محصوالت در ایران 
تمامی  ندارد چراکه تولیدکننده معتقد اســت 
چون قیمت نهاده های تولید با توجه به نرخ تورم 
همواره تغییر می کند باید قیمت مصرف کننده 
هم تغییر کند! حاال بنابر مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار، در راستای شفاف سازی و روزآمدسازی 
شــیوه های نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده 
از شنبه ۲۷ آذرماه به صورت آزمایشی بر روی 
چهار قلم کاالی مصرفی و چهــار قلم کاالی 
سرمایه ای درج خواهد شد. رشد قیمت بدون 
توقف و فزآینده کاالهای اساسی و نیازمندی ها 
و ضروریات مردم به حدی سریع شده که حتی 
فرصت نمی کننــد برای خریــد برنامه ریزی 
خاصی داشته باشــند. این روزها صرفا مردم 
کاالهایی را خریداری می کنند که جزو نیازهای 
ضروری و غیرقابــل اجتناب باشــد از جمله 
می توان به کاالهای خوراکی یا شــوینده ها یا 
دارو یا خدمات درمانی محدود اشــاره داشت 
که در این رابطه بارهاوبارها مشکات جدی را 

تجربه کرده اند. عاوه بر این هزینه های مختلف 
دیگری هم بر مردم تحمیل شــده اســت که 
همچنان ادامه روند هزینه های زندگی را برای 
مردم افزایش می دهد. یکی از خواســته های 
جدی مردم از دولت و نهادهای ناظر و مسئول 
در حوزه تنظیم بازار این است که قیمت کاالها 
یا ثابت بمانند یا حداقل افزایش را با ســرعت 
پایین و در برهه زمانی مشخصی داشته باشند 
تا بتوانند به برنامه ریزی زندگی خود برســند. 
این اقدام هرچند که در شرایط معمول اقتصاد 
و سرکشــی تولیدکنندگان غیرممکن به نظر 
می رسد، اما وزارتخانه ها و تیم اقتصادی دولت 
که وظیفه برنامه ریزی بــرای بهبود اقتصاد را 
دارند تا با کنترل تورم و بهبود شــاخص های 

اقتصادی هزینه های تولید کاهش پیدا کند.
 طرحی برای تنظیم بازار

با شــدت گرفتن افزایش قیمــت کاالها و 
نارضایتی مردم از عملکرد دولت حاال طرحی 
مبنی بــر درج قیمت تولید بــر روی کاالها از 
سوی ستاد تنظیم بازار کلید خورده است؛ این 
تصمیم با توجه به مفاد بند ۲3 سیاســت های 
کلی اقتصــاد مقاومتــی مبنی بــر ضرورت 
شفاف سازی و روان سازی نظام قیمت گذاری 
و روزآمدســازی شــیوه های نظارت بر بازار و 

همچنین لزوم اطاع رســانی دقیق در مورد 
قیمت کاال به مصرف کنندگان اســت. در این 
راستا قرار است از شنبه هفته آینده )۲۷ آذرماه( 
به صورت آزمایشی بر روی 4 قلم کاالی مصرفی 
و 4 قلم کاالی ســرمایه ای قیمت تولیدکننده 
درج شود. این چهار قلم کاالی مصرفی شامل 
آب معدنی، نوشابه گازدار، آب میوه و ماءالشعیر 
و چهار قلم کاالی سرمایه ای نیز شامل غذاساز، 
نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو )تندپز( 
خواهد بود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در این باره گفته بود که با 
این پروژه سازوکارهایی شــفاف برای مردم و 
بازرسان ایجاد می شــود و در آینده با تکمیل 
ســامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم 
در قامت بازرس وارد عمل و شــفافیت ایجاد 
خواهد شــد. اینکه قیمــت تولیدکننده روی 
کاال درج شــود و مردم به عنوان ناظر و بازرس 
وارد بازار شوند موضوع چندان شفافی نیست! 
مثا مردم قرار است با دیدن قیمت تولیدکننده 
در کنار قیمت مصرف کننــده چه کاری انجام 
دهند؟ قرار است ســود مجاز کارخانه را روی 
محصوالت محاســبه و با قیمت مصرف کننده 
مقایســه کنند و اگر تخلفی بود از فروشنده یا 
کارخانه شکایت کنند؟ این طرح بیشتر به نظر 

می رسد پاک کردن صورت مساله باشد تا اینکه 
طرحی برای شفافیت و مدیریت بازار! 

 مردم و معادالت بی اثر
تورم مهمترین و اساسی ترین عامل افزایش 
قیمــت نهاده های تولید و به تبــع آن افزایش 
قیمت کاالها و محصوالت نهایی اســت؛ رشد 
نرخ ارز هم بــا توجه بــه وارداتی بودن بخش 
بزرگی از مواداولیه های وارداتی عامل دیگری 
برای رشــد قیمت  اســت. در کنار این موارد 
کسری بودجه دولت، اســتقراض از بانک ها و 
بانک مرکزی،  تحریم اقتصادی و سیاسی، تحریم 
بانک ها شــاید از همه اینها مهمتر دست بردن 
دولت در قیمت گذاری  و صدها دلیل دیگر وجود 
دارند که باعث بروز شرایط موجود شده اند، با 
این حال وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار و 
سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به جای رفع 
مشکات اساســی دنبال راه حل های کوچک 
و تقریبا بی اثر هســتند. فرض بگیریم قیمت 
تولیدکننده هم روی کاال درج شد؛  وقتی ثباتی 
در اقتصاد وجود ندارد قطعا هزینه تولید با توجه 
به افزایش هزینه مواداولیه افزایش خواهد یافت 
و این اتفاقی نیست که با طرح های بچه گانه ای 
که وزارت صمت در پیش گرفته اصاح شود.

این تصمیــم صرفا یک خــوراک خبری چند 
روزه است و احتماال گزارشــی برای عملکرد 
وزیر صمت با نتایج بســیار موفق در مدیریت 
بازار که بعدها دولت برای حفظ اثر نمایشــی 
این تصمیم باید هزینه های بیشتری را متقبل 
شود که نهایتا با استقراض از بانک ها و برداشت 
از جیب مردم؛ بازهم این مردم هستند که باید 
هزینه تصمیمات اشــتباه مسئوالن را بدهند. 
اگر بنابراین است که کاالها با قیمت های دقیق 
و شفافی دست مردم برسد، بهتر است قبل از 
اتخاذ چنین تصمیم هایی که هیچ کارآمدی ای 
برای مردم نخواهد داشــت با برداشــتن همه 
یارانه های تولید اجازه قیمت گذاری آزاد را به 
آنها و یارانه ها را به گروه های هدف آسیب پذیر 
تزریق کنند تا شاید بدین شکل هم تولیدکننده 
بتواند قیمــت ثابت تری را تعییــن کند و هم 
مصرف کننده با خیالی آسوده تر بدون نگرانی از 

آینده کاالهای مورد نیازش را تهیه کند.

کنترلمصرف،کلیدوزارتنیروبرایخاموشیها؟
آرمان ملی: تامین انــرژی به مهمتریــن چالش دولت 
سیزدهم مبدل شده به گونه ای که با عبور از چالش تامین برق 
در تابستان که با بروز خاموشی و قطعی برق واحدهای سیمانی 
و فوالدی همراه شــد تامین گاز منازل نیز دغدغه دیگر دولت 
را به خود اختصاص داد که در این راســتا عاوه بر اینکه بازهم 
صنایع قربانی کسری گاز مصرفی شدند کاهش مصرف از طریق 
افزایش قیمت پلکانی و همچنین اعمال جرائم برای پرمصرف ها 
مورد توجه وزارت نفت و نیرو قرار گرفت. حــال با تداوم این 
چالش ها که به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل را باید در عدم 
توازن در سرمایه گذاری تولید همگام با رشد مصرف جست وجو 
کرد وزارت نیرو دست به کار شــده تا از طریق کنترل مصرف 
که بر 3 شاخصه اصاح نظام قیمت گذاری و تعرفه بخش برق، 
نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی 
تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم مصرف استوار است از 
تکرار تجربه خاموشی ها در تابستان جلوگیری کند. موضوعی 
که به نظر می رسد فارغ از ابزارهای کنترل مصرف در صورتیکه 
این رویکرد همگام با ایجاد تــوازن در تولید و عرضه از طریق 
سرمایه گذاری نباشــد نمی تواند چندان اهداف وزارت نیرو را 

محقق سازد.
 خاموشی ناشی از ناترازی

محســن بختیار معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با 
اشاره به بروز خاموشی های برق در تابستان امسال که عمدتا 
ناشــی از ناترازی در عرضه و تقاضای برق بود، گفت: طی دهه 
گذشته رشد مصرف برق بسیار بیشتر از رشد تولید برق بوده و 
به طور متوسط در سال های اخیر، تولید برق با رشدی معادل 
سه درصد و مصرف برق با رشــدی معادل پنج درصد مواجه 
بوده که این تفاوت باعث شــکاف بین عرضــه و تقاضای برق 
بوده و منجر به خاموشی هایی در تابستان و پیک امسال شده 
است. بختیار با اشــاره به ناترازی ها در منابع و مصارف بخش 
برق افــزود: قیمت هــای تکلیفی فروش بــرق اکنون به طور 
متوســط حدود ۹۶ تومان و قیمت تمام شــده برق نیز بدون 
سود، ۲15 تومان اســت. میانگین قیمت برق از نیروگاه های 
حرارتــی که دارای قــرارداد خرید تضمینی هســتند حدود 
4۲0 تومان بوده و خریــد برق از نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
حدود ۸30 تومان است. وی خاطرنشــان کرد: این امر باعث 
شده تا براســاس صورت وضعیت های مالی تا پایان سال ۹۹ 
حدود 5۸ هــزار میلیاردتومان مطالبات بابــت مابه التفاوت  
قیمت های تکلیفی و تمام شده از دولت داشته باشیم. معاون 
برنامه ریزی و اقتصــادی وزیر نیرو اظهارکــرد: برای جبران 
این ناترازی و با استقرار دولت ســیزدهم، برنامه هایی تدوین 
شده تا مشــکات ناشــی از ناترازی در صنعت و تامین منابع 
مالی موردنیاز حل شــوند. احداث 3۷ هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی جدید شــامل 15 هزارمگاوات نیروگاه 
حرارتی، 1۲ هزار مگاوات ظرفیت با مدیریت بخش صنعت و 
10 هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر از جمله محورهای 
اصلی این برنامه بوده که با استفاده از ظرفیت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اجرا می شوند. وی افزود: این 3۷ هزارمگاوات 
در بخش تولید بوده و متناســب با افزایش ظرفیت تولید باید 
شــبکه را در حوزه انتقال و توزیع به همین میزان گســترش 
دهیم که برای این امر هم برنامه هایی پیش بینی شــده است. 
بختیار با بیان این که برق رسانی روستایی و عشایری و مدیریت 
و بهینه ســازی مصرف از جمله مهمتریــن و اولویت دارترین 
برنامه های مورد توجه قرار گرفته دولت سیزدهم است، بیان 
داشت: در مدیریت بهینه ســازی مصرف برق سه برنامه اصلی 
اصاح نظام قیمت گذاری و تعرفه بخش برق، نصب کنتورهای 
هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی تجهیزات برقی 
فرسوده پرمصرف با کم مصرف وجود دارد . وی افزود: از جمله 
دو اقدام بسیار مهمی  که مصوبه شورای اقتصاد را هم برای آن 
دریافت کرده ، جایگزینی کولرهایی با راندمان های باال به جای 
کولرهای پرمصــرف به خصوص در مناطق گرمســیری بوده 
و هم چنین تعویض المپ های موجــود کم مصرف با راندمان 
باالی ال ای دی در دستورکار قرار گرفته است. وی یادآورشد: 
در دهه های گذشــته مدیریت صنعت بــرق عمدتا متکی به 
بخش دولتی بوده و دولت تمامی  طرح ها و پروژه های مختلف 
را به عنوان تصدی دنبال می کــرد و بخش خصوصی پیمانکار 

این طرح ها بود. 
 ظرفیت های برق در بودجه

وی در ادامه در تشــریح ظرفیت های موجود صنعت برق 
در الیحه بودجه 1401، اظهارکرد: وزارت نیرو در این الیحه 
از ظرفیت های بسیار خوبی برای تجهیز منابع مالی موردنیاز 
طرح های ویژه وزارتخانه برخوردار است. وی در خصوص این 
الیحه، گفت: میزان صادرات نفت 1.۲ میلیون بشکه در روز و 
قیمت هر بشکه ۶0 دالر، خالص صادرات گاز برابر 3 میلیارد و 
5۸0 میلیون دالر، سهم دولت از نفت و میعانات گازی معادل 
۶5.5 درصد، ســهم صندوق توســعه ملی از آن ۲0 درصد، 
ارزترجیحی برای واردات کاالهای اساسی حذف و استفاده از 
ظرفیت های اوراق مالی اســامی  از 13۲ هزار و 500 میلیارد 
تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اســت. بختیار 
خاطرنشان کرد: برای اولین بار ردیفی تحت عنوان مابه التفاوت 
قیمت های تکلیفــی و تمام شــده آب و بــرق در این الیحه 
پیش بینی شده اســت. تبصره 3 بند »الف« امکان استفاده از 
ظرفیت فاینانس خارجی را تا سقف ۲۶ میلیارد یورو برای کل 
کشــور فراهم می کند که ما هم امکان استفاده از آن را داریم. 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیر و اظهارکرد: بند »ب« 
تبصره 3، مجوز تسهیات مالی و کمک های باعوض خارجی و 
وام روسیه را شامل می شود که اولین پروژه  استفاده شده از وام 
دولتی روسیه مربوط به صنعت برق در احداث نیروگاه سیلیک 
بوده که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است. وی افزود: 
بند »ب« تبصره 4، تهاتر و رد دیون دســتگاه های اجرایی از 
طریق واگذاری طرح های نیمه تمام به طلبکاران است. در این 
راستا یکی از مشکات اصلی صنعت برق نیز بدهی  بیش از 50 
هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف است. بختیار افزود: 
بند »الف« تبصره 5، در مورد اســتفاده از اوراق مالی اسامی  
است که با تضمین شرکت، حدود ۸ هزارمیلیارد تومان پیش 
بینی شده و امســال حدود 3۸00 میلیارد تومان از این ردیف 
به بخش برق اختصاص یافته اســت. وی اظهارکرد: بند »ج« 
تبصره ۶ تعیین عوارض برق به میزان 10 درصد است. این رقم 
به ۶ هزار میلیارد تومان در الیحه افزایش یافته که از آن، 1۲00 
میلیارد تومان برای تکمیل برق روستایی و عشایری و 4۷00 

میلیارد تومان برای برق تجدیدپذیر اختصاص می یابد . 

گزارش

بــازار
خودروارزسکه و طال

199.000.000کوییک 357.000.000Rدنا27.421دالر آمریکا12.850.000سکه امامی
338.000.000شاهین279.000.000پژو پارس31.930یورو13.300.000سکه بهار آزادی

3030.000.000وانت زامیاد )آپشنال(270.000.000پژو 206 تیپ 40.5182پوند انگلیس6.900.000نیم سکه
190.000.000ساینا264.000.000رانا پالس7467درهم امارات3.900.000ربع سکه

254.000.000سمند 180.000.000LXسایپا 2100111لیر ترکیه2.400.000سکه گرمی
300.000.000پژو 178.000.000SLX 405تیبا23.900دالر کانادا1.298.992هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان(

بنگاه ها
رشد۲۲درصدیصادراتفوالد

تاپایانآبانماه
آرمان ملی: شــرکت های بزرگ فوالدی کشور 
از ابتدای امســال تا پایان آبان مــاه چهار میلیون و 
۹3۷ هزار و ۸54 تن فوالد صادر کردند. آماری که 
در هم ســنجی با پارسال رشــد ۲۲ درصدی نشان 
می دهد. براســاس این گزارش، بررســی عملکرد 
شــرکت های ذوب آهن اصفهان، فــوالد مبارکه، 
فوالدخوزســتان، فوالد اکســین، فوالد هرمزگان، 
فوالد آلیاژی ایران، فوالدآذربایجان، فوالد خراسان، 
فوالد کاوه جنوب، صبا فوالد، فــوالد بناب، جهان 
فوالد سیرجان، ســنگ آهن چادرملو و فوالد کویر 
حاکی از صادرات ۶۸4 هــزار و ۲03 تنی فوالد در 
آبان ماه امسال اســت که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشــد هفت درصدی داشته است. در 
هشت ماهه امسال، بهترین عملکرد صادراتی متعلق 
به فوالدخوزستان با یک میلیون و 11۷ هزار و ۲0۶ 
تن بود که رشد 1۸ درصدی نیز به ثبت رسانید. پس 
از آن فوالدمبارکه با ۸14 هزار و ۷۲4 تن و ذوب آهن 
اصفهان با ۷۶۶ هزار و ۶30 تن به ترتیب در رتبه های 
دوم و ســوم برترین صادرکنندگان فوالد در هشت 
ماهه امسال قرار گرفتند. بیشترین رشد صادراتی در 
این مدت به میلگرد فوالدخراسان با یک هزار و ۸1 

درصد تعلق گرفت.

بومیسازی۱00قطعه
درصنعتخودرو

آرمان ملی: با توجه به سهم صنعت خودرو در تولید 
ناخالص ملی و همچنین اشتغال صنعتی، حل مشکات 
این صنعت از اهمیت زیادی برخــوردار بوده و تاکنون 
برنامه های متعددی برای ساماندهی صنعت خودرو و 
بازار تدوین و اجرایی شــده که از آن جمله بومی سازی 
100 قطعه و کاهش ارزبری 1۶0 میلیون یورویی قابل 
اشاره اســت. خودرو یکی از صنایع پیشرو در کشور با 
ایجاد پیوند با حلقه های پیشین و پسین خود سبب رشد 
و توســعه در بیش از ۶0 حوزه صنعتی شده و به عنوان 
لکوموتیو توســعه صنعتی تلقی می شود، به طوری که 
به تنهایی بیش از 15 درصد از سهم ارزش افزوده صنعتی 
کشور را تشکیل می دهد. در این راستا، برنامه ساخت 
داخل قطعات و مجموعه ها و کاهش ارزبری در صنعت 
خودرو در حال انجام بوده و تاکنون منجر به بومی سازی 
و تولید انبوه بیش از 100 قطعه شده و کاهش ارزبری 
1۶0 میلیون یورویی را به همراه داشته است. برنامه های 
کاهش هزینه هــای تولید از طریق دســتیابی به تیراژ 
اقتصادی قطعات و مجموعه ها با رویکرد همسان سازی 
قطعات بین ایران خودرو و سایپا نیز در قالب 30 پروژه 
مشــترک در دست اجراســت. همچنین ایجاد پنجره 
واحد تصمیم گیری وزارت صنعــت، معدن و تجارت با 
هدف هم گرایی و هم ســویی در سیاست های صنعت 
خودرو، تامین ســرمایه در گردش بــرای تداوم تولید 
محصوالت جاری عاوه بر راهکارهای در حال استفاده 
توسط خودروسازان و تسهیل و اولویت دهی به تامین 
مواداولیه داخلی موردنیــاز صنعت خودرو از مهمترین 

این اقدام هاست.

در آخرین روز از معامالت هفته 
شاخصکمیسبزشد

آرمان ملی: روزگذشته)چهارشنبه( بازارسرمایه 
با تاش فراوان و تحت تاثیر نمادهای صادرات محور 
توانست آخرین روز از معامات هفته را صعودی به 
پایان رساند به گونه ای که شاخص کل با رشد بیش 
از هزار واحدی در کانال یک میلیــون و ۲۹3 هزار 
واحدی قرار گرفت. البتــه این میزان صعود آن هم 
از طریق ســهام های بزرگ و غالبا خصولتی شائبه 
دستکاری در این ســهام های را تقویت کرده است. 
براســاس این گزارش روزگذشــته در بازارسرمایه 
بیش از پنج میلیارد و 5۷۲ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار بــه ارزش 45 هــزار و 3۶1 میلیارد 
ریال دادوستد شد و شــاخص کل بازار با یک هزار 
و 3۷۷ واحد افزایش، در جایگاه یک  میلیون و ۲۹3 
هزار واحــدی قرار گرفت، همچنین شــاخص کل 
)هم وزن( با ۹۶0 واحد کاهش به 344 هزار و 505 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶04 واحد افت 
به ۲1۶ هزار و ۶۹۶ واحد رســید. بر این اساس در 
بازار دیروز اکثر نمادهــای صادرات محور همچون، 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
با ۶۶0 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۶00 
واحد، پتروشیمی فناوران )شــفن( با 503 واحد، 
معدنی و صنعتی معدنــی چادرملو )کچاد( با 305 
واحد، پتروشــیمی نوری )نورس( بــا 303 واحد، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فــارس( با ۲15 
واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 1۹۲ واحد، 
بورس کاالی ایران )کاال( با 1۶0 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فــوالد( با 14۶ واحــد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با 100 واحد و پتروشــیمی پارس 
)پارس( بــا ۹۷ واحد با تاثیرگــذاری مثبت ظاهار 
شدند و در مقابل نمادهای ایران خودرو )خودرو( با 
3۹۹ واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 3۷4 
واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲۷0 واحد، 
سایپا )خســاپا( با ۹۲ واحد، تولیدی فوالد سپید 
فراب کویر )کویر( با ۸۶ واحــد، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با ۷۷ واحد، بانک پارسیان )وپارس( 
با ۷4 واحد و بانــک ملت )وبملت( بــا ۶۲ واحد با 
تاثیرگذاری منفی خود باعث شدند تا شاخص رشد 
ناچیزی را تجربه کند. عاوه بر این روزگذشته  در 
بازار فرابورس نیز وضعیت متفاوت بود به گونه ای که 
در این بازار یک میلیارد و ۶۹0 میلیون برگه سهم به 
ارزش ۲3 هزار و ۲5۷ میلیارد ریال دادوستد شد و 
شاخص فرابورس با بیش از ۲0 واحد کاهش بر روی 
کانال 1۸ هزار و 5۷0 واحد ثابت ماند. گفتنی است 
در معامات فرابورس روزگذشــته نمادهای گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، شرکت 
آهن و فــوالد ارفع )ارفع(، ســنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تلید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، ســرمایه گذاری صباتامین 
)صبا(، مدیریت انــرژی امید تابان هــور )وهور(، 
صنایع پتروشیمی تخت جمشید )شجم( و توکاریل 

)توریل( بیشترین اثرگذاری منفی را داشتند.

بازارسرمایه

»آرمان ملی« گزارش می کند:

طرح های سرگرم کننده تنظیم بازار!     
  پاک کردن صورت مساله یا طرحی برای شفافیت و مدیریت بازار! 

آرمان ملی: قیمت خودرو در بازار تهران 
کاهشی شــد. درواقع از هفته پیش و همگام 
با رشــد نرخ ارز و به بن بست رســیدن طرح 
مجلــس بــرای آزادســازی واردات خودرو 
قیمت محصــوالت پرتیراژ داخلی با رشــد 
قابل ماحظه ای مواجه شده به گونه ای که در 
برخی از مدل ها شــاهد عبور قیمت ها از مرز 
300 میلیون تومان بودیم. البته این افزایش 
قیمت ها بی ارتباط با توقف طرح وزارت صمت 
برای اصاح قیمت محصوالت دو خودروساز 
بزرگ کشــور و برنامه ریــزی افزایش تولید 
نبود و فضای داللی را برای هرگونه یکه تازی 
در بــازار  فراهم می کرد. این روند از اواســط 
هفته گذشته و پس از آنکه ستاد تنظیم بازار 
مجوز افزایش میانگیــن 1۸ درصدی قیمت 
محصوالت جاده مخصوصی ها را صادر کرد و 
آغاز طرح های پی درپی فــروش فوق العاده و 
پیش فروش خودروسازان به همراه فک  رهن 
ســند خودروهایی که در طرح های قبلی در 
اختیار خودروســازان باقی مانــده بود باعث 
شد تا شکاف قیمتی بازار و کارخانه به سمت 
پرشدن حرکت کند موضوعی که اگرچه برخی 
از نمایندگان مجلس با نواختن ساز مخالف آن 
هم با شعارهایی که هدف بهارستان نشینان را 
احقاق حقوق مردم عنوان می کنند سعی دارند 
تا سیاســت های وزارت صمت را در صنعت 
خودرو تحت الشــعاع قرار دهند و همچنین 
فعاالن بازار نیز ســعی دارند افت قیمت ها را 
در نتیجه کاهش هزار تومانی دالر و بازگشت 
به کانال ۲۹ هــزار تومانی عنــوان کنند اما 
تردیدی وجود ندارد که نگرانی مافیای بازار 
از افزایش تولید کــه وزیر صمت وعده عرضه 
130 هزار دســتگاهی را تا پایان ســال داده 
بیشترین نقش را آغاز کاهشی قیمت ها داشته 
و احتماال شاهد کاهش یکه تازی داللی در بازر 

خواهیم بود.
 میزان تقاضا محدود شده

ســعید موتمنــی رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در خصــوص دالیل کاهش قیمــت خودرو 
در بازار می گوید: پس از آنکــه نرخ ارز روند 
کاهشی پیدا کرده است، قیمت خودروها در 
بازار آزاد اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز 
روند کاهشی در پیش گرفته و در حال حاضر 
بازار آرام است. وی  در رابطه با تاثیر افزایش 
رســمی قیمت  خودروها بر قیمت ها در بازار 
آزاد نیز تصریح کرد: به دنبال افزایش قیمتی 
که لحاظ شــد، تغییری در قیمت های بازار 
مشاهده نشــد. نرخ ارز هم از 30 هزار و 500 
تومان به ۲۹ هزار و 500 تومان عقب نشینی 
کرد و همانطور که اشاره شد، قیمت خودروها 
نیز در بازار کاهش پیدا کرده است. وی با بیان 
اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار همچنان 
زیاد اســت، تصریح کرد: افزایش قیمت های 
اخیر محصوالت خودروســازان، تاثیری در 
قیمت ها در بازار نداشــت. تنهــا دالالنی که 
از این رانت اختاف قیمتــی کارخانه تا بازار 
اســتفاده می کنند، 10 درصد کمتر ســود 

می برند. موتمنی در رابطه با میزان تقاضاها نیز 
گفت: در حال حاضر میزان تقاضا، به تقاضای 
صرفا مصرفی محدود شده است و هرکس که 
نیاز ضروری به خودرو داشته باشد، خرید خود 
را انجام می دهد. اما همچنان فروشنده در بازار 

بسیار و خریدار کم است.
 قیمت گذاری دستوری غلط است

البته در حالیکه رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو معتقد است بازار روند کاهشی به خود 
گرفته اما بررســی ها نشــان می دهد دالالن 
همچنان نســبت به تغییرات بازار مقاومت 
می کننــد به طوری که در اکثر ســامانه های 
فروش خودرو شاهد درج قیمت های قبلی و 
در برخی از محصوالت حتی با رشد قیمت ها 
مواجه هستیم از ســوی دیگر برخاف آنچه 
این فعال بازار معتقد اســت اصاح قیمت ها 
تاثیــری در بازار نخواهد داشــت اگرچه این 
تغییرات به واســطه آنکه در ایــن بازه زمانی 
عرضه چندانی صورت نگرفته نمی توان انتظار 
کاهش قیمت را داشت اما قطعا در هفته های 
آینده و با آغــاز تحویل محصوالت طرح های 
خودروســازان تغییرات در بازار کلید خواهد 
خورد. موضوعی که به اعتقاد کارشناســان 

آزادســازی قیمت تاثیر مســتقیم بر تعداد 
درخواســت خرید خودرو و کاهش اختاف 
قیمت بازار و کارخانه خواهد داشــت. حسن 
کریمی ســنجری در خصــوص طرح جدید 
وزارت صمت در خصوص بسته قیمتی خودرو 
گفت: قیمت گذاری دســتوری طبیعتا غلط 
است و نتیجه آن زیان انباشته ای است که امروز 
دامن صنعت خودرو را گرفته اســت و همین 
امر ســد راه افزایش تولید و تحقیق و توسعه 
این صنعت شده اســت وعما خودروساز را 
از توسعه محصول باز داشته است . وی ادامه 
داد: اصوال قیمت گذاری دستوری منبعث از 
اقتصاد دستوری است و این امر باعث شده در 
چهار سال گذشته تولید دچار مشکل شود، 
البته وجود تحریم های ایجاد شده به این امر 
دامن زد و روش های گذشته را زیرسوال برده 
اســت، بنابراین با اصاح قیمت ها می توان 
مســیر آینده را ریل گذاری صحیح کرده و 
در کنار اینکه خودروســازان از زیان خارج 
می شوند، تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند. 
این کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از 
روش فعلی فروش بیان داشت: از اول فروش 
به صورت کنونی با مخالفت همراه بوده است، 
چرا که این روش به تقاضا دامن زده و محیط 
کســب و کار را آلوده و نوعی بخت آزمایی 
ایجاد می کند، از طرفی، هــم تولیدکننده 
را با مشــکات عدیده ای روبه رو کرد وهم 
مصرف کننده واقعی بیشترین ضرر را برده و 
در آخر هم نارضایتی عمومی به همراه داشت 
. وی ادامه داد: اینکه قیمت آزاد شود تاثیر 
مستقیم بر تعداد درخواست خرید خودرو 
و کاهش اختاف قیمت بازار و کارخانه دارد 
چرا که مصرف کننده واقعی به خودروســاز 
رجوع خواهد کرد البته باید به این مهم توجه 
داشت با توجه به افزایش تعداد متقاضیان 
در سال های گذشته که تولید کاهش پیدا 
کرده است باید در کنار آزادسازی قیمت به 
سیاست واردات محدود با ایجاد پروتکل های 
خاصی توجه ویژه ای کرد تا بتــوان بازار را 

مدیریت کرد.

همزمان با اصالح قیمت و کاهش نرخ ارز 

ترمز قيمت خودرو كشيده شد



رو بــه رو
علیرضا مهران:

با»پاکول«راهیجشنوارهمیشوم
بازیگر سریال »سلمان فارسی« گفت: به نظر 
من هرکس جز داوود میرباقری پای این کار بود 
اثر به این شگفت انگیزی نمی شد، مطمئن باشید 
که »سلمان فارسی« از جمله آثار ماندگار تاریخ 
سریال سازی ایران خواهد شد، این سریال از آن 
دست آثاری است که سال ها در مورد آن حرف 
می زنند و جای این را دارد که سال ها پخش شود. 
علیرضا مهران افزود: خدا را شکر روز های بسیار 
شلوغی را پشت سر می گذارم و هم اکنون به صورت 
همزمان درگیر سه اثر مهم هستم، آثاری که از 
لحاظ محتوا و فضاسازی در اتمسفر های مختلفی 
ساخته شده و برای من تجربه های خوبی محسوب 
می شوند. وی در همین راستا ادامه داد: در حال 
حاضر مشغول بازی در سریال »خاتون« به 
کارگردانی تینا پاکروان، سریال »سلمان فارسی« 
به کارگردانی داوود میرباقری و همچنین سریال 
»راز های ناتمام« به کارگردانی امین امانی هستم. 
این بازیگر سینما و تئاتر افزود: نقشم در سریال 
»سلمان فارسی« بسیارشیرین است، نه می توان 
آن را نقشی منفی و نه نقشی مثبت قلمداد کرد، 
خوشحالم که در این پروژه حضور دارم، زیرا در 
کارنامه کاری خود چنین نقشی را کم داشتم. وی 
درباره کیفیت »سلمان فارسی« ادامه داد: به نظر 
من هرکس جز داوود میرباقری پای این کار بود 
اثر به این شگفت انگیزی نمی شد، مطمئن باشید 
که »سلمان فارسی« از جمله آثار ماندگار تاریخ 
سریال سازی ایران خواهد شد، این سریال از آن 
دست آثاری است که سال ها در مورد آن حرف 
می زنند و جای این را دارد که سال ها پخش شود. 
بازیگر سریال »سلمان فارسی« درباره تجربه 
همکاری با داوود میرباقری اضافه کرد: شخصا 
از نزدیک شاهد تولید »سلمان فارسی« هستم و 
می بینیم که همه چیز منظم و با دقت و ظرافت 
کامل از سوی داوود میرباقری کنترل می شود، 
وی یکی از کارگردان بزرگ کشور است و امیدوارم 
الگویی باشد تا ما بتوانیم در نسل آینده هم امیدوار 
ظهور و بروز چنین کارگردانانی باشیم. بازیگر 
سریال »راز های ناتمام« در مورد حضور در این 
پروژه اضافه کرد: این سومین سریال تاریخی است 
که در آن بازی کرده ام، این اثر درامی تاریخی 
در بستر تاریخ معاصر است که روایت جذاب و 
خیره کننده ای دارد. مهران درباره حضورش 
در سینما اظهارکرد: دو فیلم سینمایی را طی 
سالجاری بازی کردم، در فیلم »کتاب سرخ« به 
کارگردانی امین زندگانی به ایفای نقش پرداختم 
که نشان داد همچون بازیگری در کارگردانی 
هم حرف های زیادی برای گفتن دارد، در فیلم 
»پاکول« به کارگردانی مجید اسماعیلی به ایفای 
نقش پرداختم که در چهلمین جشنواره فیلم فجر 

رونمایی می شود.

نوازنده عود و خواننده   شاپور رحیمی،ـ 
پس از چهار سال ساز خود را نواخت. نیکنام 
حسینی پور، مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکسوت به بهانه تولد شاپور رحیمی به 
منزل این هنرمند پیشکسوت رفت. در این 
دیدار ناصر مقدم )مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان البرز(، فاضل جمشیدی 
)خواننده( و حکیم رابط  )رئیس انجمن 
موسیقی استان البرز( حضور داشتند. شاپور 
رحیمی که چهارسال از آخرین باری که 
ساز نواخته بود، می گذشت قطعاتی را با 
ساز عود اجرا کرد و فاضل جمشیدی با 
آواز او را همراهی کرد. در انتهای مراسم 
حفظ  ضرورت  بر  حسینی پور  نیکنام 
میراث، خاطرات و اسناد تاریخی هنرمندان 

پیشکسوت تاکید کرد. 

نوای عود »رحیمی« 
شنیده شد

هــمــزمان بــا چهــــلمیـــن روز 
درگذشــت کامبیز درمبخش آثارش در 
گالری کاما به نمـــایش گذاشته می شود. 
نمــایشگاه کاریکاتـــورهای دیده نشده 
کامبیز درمبخش همزمان با چهلمین روز 
درگذشت این هنرمند به همت گالری کاما 
و مشارکت موسسه هنرمندان پیشکسوت 
برپا می شود. این نمایشگاه که شامل آثار 
اجتماعی کامبیز درم بخش در دهه های 
40 و 50 شمسی است در روز جمعه، ۲۶ 
آذرماه و از ساعت 1۷ در گالری کاما و با 
حضور خانواده آن مرحوم، هنرمندان و 
دوستداران هنرهای تجسمی برپا می شود. 
آدرس گالری کاما:  پاسداران، گلستان دهم، 

ساختمان فرین طبقه دوم.

نمایش آثار دیده نشده 
»درمبخش«

سینمــــا
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنوارهفجرقلهفعالیتهایسینماییاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با حضور در ستاد برگزاری 
چهلمین جشنواره فیلم فجر، از نزدیک در جریان روند 
فعالیت های برگزاری این جشنواره قرار گرفت. محمدمهدی 
اسماعیلی با همراهی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و 
جمعی از معاونان و همراهان، از ستاد برگزاری چهلمین جشنواره 
فیلم فجر بازدید و در نشستی با دبیر و مدیران بخش های مختلف 
این جشنواره دیدار و گفت وگو کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در این دیدار با قدردانی از عوامل برگزارکننده این جشنواره گفت: 
یکی از نقاط قوت این دوره جشنواره حضور ترکیب دانشگاهی و 
سینمایی در میان مدیران و عوامل اجرایی این جشنواره است. 
وی افزود: دست اندرکاران ستاد برگزاری چهلمین جشنواره 
فیلم فجر تاکنون توانسته اند نوعی وفاق و همدلی را میان اهالی 
سینما ایجاد کنند و با تهیه آیین نامه ها، چشم انداز روشنی را 
برای برپایی این دوره جشنواره فیلم فجر فراهم آورند. اسماعیلی 
با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم فجر قله فعالیت های سینمایی 
کشور به شمار می رود، بیان کرد: ما باید در موضوعاتی همچون 
برگزاری این جشنواره و شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش 
سازمان امور سینمایی، آیین نامه های روشن داشته باشیم و در 
این میان برآیند سلیقه ها به حدی برسد که بیشترین همدلی و 
پذیرش در این حوزه حاصل شود. اسماعیلی با ابراز خشنودی از 
روند برگزاری و برنامه های چهلمین جشنواره فیلم فجر، افزود: 
کیفیت آثار جشنواره حائز اهمیت است و باید برای افزایش سطح 
کیفی آثار، تاش مضاعف کنیم. وی تصریح کرد: ما معتقدیم 
الزم است فضای تبلور اندیشه و آرمان های انقاب اسامی در 
سینمای ایران فراهم شود و ما به عنوان متولی فرهنگ کشور 
آمده ایم تا مسیر رقابت را عادالنه کنیم. سینمای ایران باید در 
جهت حفظ و تقویت منافع ملی ایران حرکت کند. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی همه سینماگران را زیر چتر حمایتی این وزارتخانه 
دانست و گفت: ما باید بتوانیم به جریان تولید آثار متعهد به 
آرمان های ملت و منافع ملی دامن بزنیم و در این زمینه به تاش 
و مشارکت گسترده خانواده سینما نیاز داریم. سیاست قطعی ما 
حمایت از سینماگران در این مسیر است. محمد خزاعی رئیس 
سازمان امور سینمایی هم گفت: امسال شاهد تاش شبانه روزی 
دبیر جشنواره و تحمل فشار روی تک تک دوستان ستاد جشنواره 
هستیم. وی با ابراز خرسندی از حضور مسعود نقاش زاده به عنوان 
دبیر جشنواره چهلم، اظهارکرد: ایشان فردی فرهیخته، فیلمساز 
و متخصص سینما هستند. من در همین مدت کوتاه از ایشان 
صبوری در کار، تصمیم گیری قاطع و برنامه ریزی منسجم را 
شاهد بودم و امیدوارم با تدبیر ایشان جشنواره بسیار خوبی 
داشته باشیم. رئیس سازمان سینمایی کشور ادامه داد: چتر فجر 
باید بر فراز کل سینما گسترده و همه خانواده سینما با سایق 
مختلف را در بر بگیرد. به گفته وی، جشنواره فیلم فجر نه تنها 
یک جشنواره سینمایی بلکه یک رویداد مهم فرهنگی و اجتماعی 
نیز هست و باید با نگاهی عدالت محور برکات و دستاوردهای آن 

شامل جامعه شود. 
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a r m a n m e l i . i r

مدیر مجموعه تئاترشهر با توجه به نزدیک شدن 
به زمان برگزاری جشنواره بین المللی تئاترفجر 
بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات این 
است که سالن مشاهیر تئاترشهر به امکانات 
به روز تجهیز شود. ابراهیم گله دارزاده درباره 
آماده سازی مجموعه تئاترشهر برای میزبانی 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاترفجر با توجه 
به اینکه به دلیل فروکش کردن شیوع کرونا امکان 
اجراهای حضوری جشنواره بیش از گذشته 
شده است، گفت: تعطیلی های کرونایی فرصت 
مناسبی بود که با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی تا جایی که شرایط مالی اجازه می داد از 
آن بهره برداری شد و اتاق های گریم و اتاق های 
گروه های نمایشی به صورت 100 درصد بازسازی 
و نوسازی شده اند. وی یادآور شد: اما همچنان 
مشکاتی هم داریم که یکی از مهمترین آنها بحث 
تجهیزات سالن مشاهیر مجموعه تئاترشهر است. 
این سالن که در طول سال میزبان نشست ها و 
رویدادهای مختلف تئاتری است تجهیزات به روزی 
و امکانات الزم برای برگزاری رویدادهای آناین 
را ندارد. این مشکل در برگزاری بخش سمینار 
جشنواره نمایش های آئینی و سنتی مشهود بود 
که البته به شکل موقت امکانات مورد نیاز تهیه و 
مشکل برطرف شد. مکاتبات الزم با وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی را برای تخصیص بودجه به منظور 
تجهیز سالن مشاهیر انجام داده ایم. گله دارزاده با 
بیان اینکه سالن های مجموعه تئاترشهر در حوزه 
نور، صوت و صحنه امکانات قابل قبولی دارند، 
افزود: در این بخش آنچه قدیمی بود تعمیر و 
روزآمد شده و آنچه نیاز به تغییر و تعویض داشت 
نیز تغییر کرده و تجهیزات جدید جایگزین شده 
است. البته این دستگاه ها و تجهیزات عمری 
مفید دارند و چون به صورت روزانه از آنها استفاده 
می شود مدام باید رسیدگی شوند. در حال حاضر 
نمی گویم امکانات سالن های تئاترشهر اعلی 
هستند بلکه امکانات قابل قبولی در اختیار داریم.

 نیازمند تامین بودجه 
مدیر مجموعه تئاترشهر درباره بحث نورپردازی 
نمای بیرونی مجموعه که همچنان فاقد یک 
نورپردازی حرفه ای و درخور است، تاکیدکرد: در 
طرحی که برای فاز سوم پهنه رودکی در نظر گرفته 
شده بحث نورپردازی بنای مجموعه تئاترشهر 
هم موجود است. در حال حاضر نورپردازی بنا 
به گونه ای است که پیرامون تئاترشهر از نور 
کمتری برخوردار است تا خود بنای تئاترشهر 
جلوه داشته باشد. درست است که با خاموش کردن 
پیرامون مجموعه تصویر درستی از بنای تئاترشهر 
ارائه می شود اما این خاموشی پیرامون امکان 

بهره برداری مناسب و درست را از مخاطبان و 
مراجعه کنندگان به این مکان و فضای اطراف 
آن را کم کرده است. وی اظهارکرد: در زمینه 
نورپردازی داخلی مجموعه نیز نیازمند استفاده از 
المپ ها و پرژکتورهای به روز با قابلیت باال و مصرف 
کم هستیم که تهیه این تجهیزات نیز نیازمند 
تامین بودجه است. در این خصوص مکاتباتی با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی داشته ایم و طی 
آن اعام کرده ایم که استفاده از این تکنولوژی 
اجتناب ناپذیر است. گله دارزاده درباره نیاز 
مجموعه به فضایی به عنوان اتاق VIP با توجه به 
اینکه فضای حال حاضر در این خصوص مناسب و 
درخور نیست، تصریح کرد: تئاترشهر یک معماری 
محدود دارد و تغییر معماری آن امکان ندارد فقط 
می توان بهره برداری فضاهای موجود در طبقات را 
تغییر دارد. باید اصالت مجموعه تئاترشهر حفظ 
شود ولی اگر نیاز باشد از ظرفیت طبقات دیگر 
نیز در این خصوص استفاده خواهیم کرد. مدیر 
مجموعه تئاترشهر در پایان سخنان خود یادآور 
شد: کتابخانه و مرکز اسناد تئاترشهر هم حتما 
باید جابه جا شود و در این خصوص به دنبال طرح 
و نقشه هستیم که برخی شرکت های معماری 
طرح هایی را در این خصوص ارائه داده اند که این 

طرح ها در دست بررسی هستند.

یکی از ناشران و پژوهشگران موسیقی کشورمان با 
حضور در سی ونهمین دوره مجمع شورای بین المللی 
موسیقی یونسکو برای دومین بار به عنوان یکی از 
اعضای هیات اجرایی این مجموعه انتخاب شد. 
سی ونهمین دوره مجمع عمومی شورای بین المللی 
موسیقی یونسکو از ۲5 نوامبر تا ۸ دسامبر برگزار و 
رئیس و اعضای هیات مدیره اجرایی جدید، تعیین 
شدند. در این دوره، آلفونس کارابودا، رئیس اتحادیه 

آهنگسازان اروپا به عنوان رئیس این شورا برای دو 
سال آینده انتخاب شد. اردوان جعفریان، پژوهشگر و 
ناشر ایرانی نیز که نامزد مجمع صنفی تهیه کنندگان 
آثار شنیداری در این انتخابات بود، برای دومین بار 
به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره اجرایی 
برای دو سال آینده، انتخاب و به این شورا راه یافت. 
سایر اعضا نیز از کشورهای بلژیک، فرانسه، آمریکا، 
ایرلند، کامرون، نروژ و لبنان انتخاب شدند. شورای 

بین المللی موسیقی یونسکو در سال 1۹4۹ پایه 
گذاری و دارای بیش از 1۷۷ عضو از 150 کشور است. 
عمده فعالیت این شورا در حوزه تصویب راهکارهای 
حمایتی حقوقی در حوزه موسیقی و توسعه حقوق 
اساسی موسیقی در سطح دولت ها، سازمان های 
قانون گذار و فعاالن جهانی موسیقی است و به عنوان 
بدنه مشورتی سازمان یونسکو فعالیت و مقر آن در 

ساختمان اصلی یونسکو در پاریس است.

برای دومین بار صورت گرفت
یک ناشر ایرانی در جمع هيات اجرایی شورای موسيقی یونسکو

گــزارش

خبـــر

بررسیطرحتامینامنیتانتخاباتلیبی
منابع خبری از بررسی طرح تامین امنیت انتخابات لیبی 
توسط نماینده سازمان ملل و وزیر کشور لیبی خبر دادند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، وزارت 
کشور لیبی در بیانیه ای اعام کرد که خالد مازن، وزیر کشور 
لیبی با استفانی ویلیامز، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امور لیبی دیدار و گفت وگو کرد. در این بیانیه آمده است 
که دو طرف در جریان این دیدار طرح وزارت کشــور لیبی 
برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آتی 
لیبی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر کشور لیبی و ویلیامز 
همچنین خطرات و موانع موجود در مسیر برگزاری انتخابات 
را بررسی کردند. خالد مازن با بیان اینکه وزارت کشور لیبی 
به انجام وظایف خود برای ایجــاد پایه های امنیتی و ثبات 
سیاسی در لیبی ادامه می دهد، افزود: اتفاقات امنیتی که رخ 
می دهد، اخال در نقش وزارت کشور و تهدیدی برای ثبات 
کشور به شمار می رود. وزیر کشور لیبی همچنین به ایجاد 
اتاق اصلی انتخابات و ۲5 اتاق تابع آن و نقش این اتاق ها در 
حفاظت و تامین امنیت روند انتخابات آتی لیبی اشاره کرد. 
ویلیامز نیز در جریان این دیدار نقش موثر وزارت کشور لیبی 
را ستود و بر ارتباط با ســازمان ملل و جامعه بین المللی در 

راستای برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید کرد.

تحویلجنگندههای»یوروفایتر«بهکویت
منابع خبری از تحویل دو فروند جنگنده یوروفایتر ساخت 
ایتالیا بــه کویت از مجموع بیست وهشــت فروند جنگنده 
سفارش شده این کشور خبر دادند. به گزارش فارس، شرکت 
ایتالیایی »لئوناردو« اعام کرد کــه دو فروند از ۲۸ فروند 
جنگنده »یوروفایتر« سفارش کویت به این کشور واقع در 
حاشیه خلیج فارس تحویل داده شده است. به گزارش وبگاه 
»دیفنس نیوز« این دو هواپیمای جنگنــده از ایتالیا پرواز 
کردند و با اسکورت سوخت گیری توسط دو تانکر »کی .سی- 
۷۶۷ « نیروی هوایی و دو فروند یوروفایتر ایتالیا راهی کویت 
شدند. شرکت لئوناردو گفت: خلبانان کویتی در اسکادران 
چهارم نیروی هوایی ایتالیا در پایگاه هوایی »گروستو« در 
مرکز ایتالیا آموزش دیدند. ایتالیا جنگنده های ســفارش 
کویت رادارهای جدید اســکن الکترونیکــی تجهیز کرده 
است. این رادار قرار است در جنگنده های یوروفایتر سفارش 
قطر نیز نصب شود. »آلساندروپروفومو« مدیرعامل شرکت 
لئوناردو، تصریح کرد: »تایفون هــای یوروفایتر که ما برای 
نیروی هوایی کویت ساخته و تولید کرده ایم، پیشرفته ترین 
جنگنده  در تاریخ ســاخت این جنگنده اروپایی هستند.« 
»الینا رومانوسکی« سفیرسابق  آمریکا در کویت پیشتر در 
گفت وگویی با روزنامه »االنباء« این کشور، روابط  بر تمایل 
واشنگتن در تجهیز نیروهای مســلح کویت به جدیدترین 
تجهیزات نظامی تاکید و اعام کرده بود که  آمریکا نیروی 
هوایی کویت را به اولین جنگنده »اف-1۸ سوپر هورنت« 
و نیروهای زمینی آن را بــه ۲1۸ تانک » M1A۲« مجهز 

کرده است.

هشدار سازمان جهانی بهداشت:
»اومیکرون«بهسرعت
درحالگسترشاست

سازمان جهانــی بهداشت هشدار داده است 
که سویه اومیکرون کرونا با سرعتی در حال 
گسترش است که در سویه های قبلی دیده نشده 
است و احتماال در بیشتر کشورها وجود دارد. 
تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت 
در یک نشست خبری در ژنو به خبرنگاران 
گفت: ۷۷ کشور در حال حاضر موارد ابتا به 
سویه اومیکرون را گزارش کرده اند و واقعیت این 
است که اومیکرون احتماال در بیشتر کشورها 
وجود دارد، حتی اگر هنوز شناسایی نشده باشد. 
آدهانوم در ادامه افزود: اومیکرون با سرعتی در 
حال گسترش است که در هیچ مورد شیوع قبلی 
ندیده بودیم. رئیس سازمان جهانی بهداشت با 
سرزنش افرادی که هنوز اومیکرون را دستکم 
می گیرند، گفت: مطمئنا تا به حال آموخته ایم 
که خطر این ویروس را  دستکم نگیریم، حتی 
اگر شدت بیماری و درد اومیکرون کمتر باشد  اما 
میزان شیوع و شمار مبتایان می تواند بار دیگر 
سیستم های بهداشتی آماده نشده را تحت تاثیر 
قرار دهد. به گفته آدهانوم، آژانس بهداشت 
سازمان ملل متحد از ارائه تقویت کننده های 
واکسن کووید- 1۹ تا زمانی که توزیع واکسن ها 

اولویت بندی و عادالنه باشد، حمایت می کند. 

پاشینیاندرخواست
»علیاف«راردکرد

نخســـت وزیر ارمنستـــان گفت: ادعاهای 
رئیس جمهور آذربایجان درباره یکی از راه های 
مواصاتی قفقازجنوبی، مذاکرات درباره خطوط 
خواهد  بن بست  به  را  منطقه ای  حمل ونقل 
کشانـــد. »نیکول پاشینیان« ادعاهـــای ارضی 
»الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان را زیرسوال 
برد و باکو را به تاش برای به بن بست کشاندن 
موضوع »بازکردن خطوط حمل ونقل منطقه ای« 
متهم کرد. علی اف مدعی شده بود داالن.زنگزور 
که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان 
به نخجوان متصل می کند باید همان وضعیت 
داالن الچین را داشته باشد که ارمنستان و قره باغ 
را به هم متصل می کند. در واکنش به این ادعا، 
پاشینیان هم در صفحه فیسبوک خود نوشت: 
تاش رئیس جمهور آذربایجان برای ایجاد وجه 
تشابه بین افتتاح مسیرهای حمل ونقل منطقه ای و 
کریدور الچین، هیچ ارتباطی با مذاکرات انجام شده 
و بیانیه های امضا شده در این زمینه تا به امروز ندارد 

و پذیرش آن برای ارمنستان غیرقابل قبول است. 

رئیس جمهور پیشین افغانستان با بیان اینکه در صورت 
ماندن »غنی«، توافق برای انتقال صلح آمیز قدرت وجود 
داشت، خاطرنشان کرد که اشرف غنی این معادله را برهم زد 
و طالبان برای ورود به کابل دعوت شدند. به گزارش فارس، 
رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه ای گفت که طالبان 
افغانستان را تصرف نکرد بلکه آنها با فرار اشرف غنی به کابل 
دعوت شدند. حامد کرزی درباره فرار مخفیانه و ناگهانی اشرف 
غنی و چگونگی ورود طالبان به کابل مطالبی را مطرح کرد. وی 
افزود: قرار بود عصر روز سقوط کابل یا فردای آن به قطر بروند 
و با طالبان روی انتقال قدرت توافق کنند، اما به گفته او، اشرف 
غنی این معادله را به هم زد. کرزی گفت: در صورت ماندن غنی، 
توافق برای انتقال صلح آمیز قدرت وجود داشت و آنان یک روز 
پیش از سقوط کابل، مذاکرات با طالبان را آغاز کرده بودند. وی 

ادامه داد: »این همان چیزی است که ما در حال آمادگی برای 
آن بودیم و امیدوار بودیم با رئیس شورای عالی مصالحه عصر 
همان روز یا صبح روز بعد به دوحه برویم و توافق را نهایی کنیم.« 
به گفته کرزی، رهبران طالبان نیز به همین دلیل منتظر آنان 
در دوحه بودند. کرزی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت 
که پس از فرار غنی، رئیس محافظت ارگ با وی تماس گرفته 
و خواستار حضور او در کرسی ریاست جمهوری شده بود. با 
این حال، حامد کرزی افزود که او در آن زمان حق و صاحیت 
قانونی برای گرفتن این موضع را نداشت و به همین دلیل، این 
درخواست را نپذیرفت. وی افزود: طالبان وارد کابل نمی شدند 
اما سرانجام فرار غنی سبب شد که آنان برای ورود به کابل 
دعوت شوند. کرزی در مصاحبه اش گفته است که بسم ا...خان 

از او خواسته بود که کشور را ترک کند.

 تعامل جهان با طالبان 
به گفته او، در زمان سقوط پایتخت، هیچ مقام امنیتی، از جمله 
وزیر دفاع، وزیر کشور و فرمانده امنیتی کابل حضور نداشت. با این 
حال، کرزی خواستار تعامل جهان با طالبان شد، در صورتی که 
حکومت سرپرست طالبان به حقوق و آزادی ها احترام بگذارد. وی 
گفت که باید زنان حق سهم گیری در تحصیل و اداره ها را داشته 
باشند و دختران نیز آموزش و تحصیل کنند و تا زمان این کار، 
جهان باید با طالبان درگیر باشد. حامد کرزی همچنین خاطرنشان 
کرد که افغان ها باید از اشتباهات  خود درس بگیرند و آن را اصاح 
کنند. وی از حکومت سرپرست طالبان نیز خواست که از هرج ومرج 
در افغانستان جلوگیری کند. هرچند نیروهای طالبان گفته بودند 
که تا زمان توافق برای انتقال قدرت، وارد کابل نمی شوند، اما فرار 
غنی و همراهانش سبب شد که این گروه برای جلوگیری از چور 
و چپاول در کابل، وراد پایتخت شوند. کرزی در بخش دیگری از 
این مصاحبه بیان داشت: افغانستان آینده باید از حقوق آموزش 
همگانی برای پسران و دختران برخوردار باشد و زنان باید جایگاه 
خود را در سیاست افغانستان، در ادارات، در فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی در تمام شیوه های زندگی بیابند. این موضوعی 
است که نمی توان در مورد آن سازش کرد. وی افزود: در حال 
حاضر، جهان باید به هر شکلی که می توانند با طالبان همکاری 
کنند. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین از برداشت های 
بی چون و چرای بین المللی و بعضا اشتباه طالبان ابراز تاسف 
کرد. او به این ادعا اشاره کرد که زنان و دختران اجازه ندارند از 
خانه های خود خارج شوند یا به همراه مرد نیاز دارند. این مساله 
درست نیست. ما در کابل شاهد تنها بودن زنان و دختران هستیم 
که به گشت وگذار می پردازند. کرزی در پاسخ به این سوال که 
طالبان را توصیف کند، گفت: »من آنها را افغان توصیف می کنم، 
اما افغان هایی که دوران بسیار سختی را در زندگی خود پشت سر 

گذاشته اند، مانند همه افغان های دیگر در 40 سال گذشته.«

حامد کرزی: 

طالبان با فرار »غنی« به افغانستان دعوت شدند
جهــــان 

کوتــاه

رئیس جمهور روسیه در دیدار مجــازی اش 
با همتای چینی که از طریق ویدئوکنفرانس 
آغاز شده است، اعـــام کرد که روابط بیــن 
۲ کشور نمونه واقعی روابط حسنه در قرن ۲1 
در دنیاست. »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور 
روسیه در نشستی با »شی.جینپینگ« همتای 
چینی خود از طریق ویدئوکنفرانس، اعام 
کرد که هماهنگی بین روسیـــه و چیـن در 
عرصه بین المللی به عاملی برای ثبات در جهان 
تبدیل شده است. روسای جمهور دو کشــور 
برای دیدار شخصی در ماه فوریه و شرکت 

مشترک در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک 
زمستانی ۲0۲۲ در پکن ابراز امیدواری کردند. 
رئیس جمهور روسیه افزود: من در افتتاحیه 
المپیک زمستانی در چین شرکت خواهم 
کرد و سیاسی شدن ورزش را رد می کنیم. وی 
همچنین گفت که شکی ندارد که این مسابقات 
ورزشی در باالترین سطح برگزار می شود. 
پوتین همچنین با اشاره به روابط اقتصادی بین 
دو طرف گفت که گردش مالی روسیه و چین 
از ژانویه تا نوامبر، 31 درصد افزایش یافته و از 
سطح قبل از همه گیری کرونا فراتر رفته است. 

شی.جینپینگ هم به نوبه خود از پوتین به دلیل 
امتناع از تاش برای ایجاد اختاف بین روسیه و 
چین تشکر کرد. رئیس جمهور روسیه در ادامه 
همچنین گفت که چین در حال تبدیل شدن به 
یک مرکز بین المللی برای تولید واکسن های 
»اسپوتنیک. و  »اسپوتنیک.وی«  روسی 

الیت« است. پوتین ادامه داد: قراردادهایی 
برای تولید بیش از 150 میلیون دوز واکسن 
با شش تولیدکننده چینی امضا شده است. 
»دیمیتری.پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین 
در جمع خبرنگاران و با اشاره به دیدار مجازی 

پیش رو بین »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور 
روسیه و »شی.جینپینگ« همتای چینی وی، 
گفت که این دیدار از نظر زمانی طوالنی خواهد 
بود و دستور کار گسترده ای را پوشش می دهد. 
پسکوف اظهارکرد: این نشست، ویدئوکنفرانسی 
بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور شی 
است که مذاکرات مهمی را در بر می گیرد. وی 
همچنین گفت که »یوری.اوشاکوف« دستیار 
رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل، پس 
از دیدار مذکور، یک نشست خبری برگزار 

خواهد کرد.

والدیمیر پوتین: 

روابط روسيه و چين نمونه واقعی روابط حسنه در قرن ۲۱ است

ابراهیم گله دارزاده:

سالن مشاهیر »تئاترشهر« 
تجهیز می شود
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فریدون عباسی:
موضعروسیهدربرابرسانتریفیوژها

مطابقبرجاماست
یک نماینده مجلس در ارتباط با اظهار نظر میخائیل 
اولیانوف در خصوص وضعیت سانتریفیوژ های ایران گفت: 
ما نمی توانیم سرمایه کشور را نابود کنیم؛ اینکه یکی 
بخواهد سانتریفیوژ های ما را نابود کند، بی معنی است. ما 
که مجرم نیستیم که بخواهند خلع سالح و ابزارمان کنند. 
فریدون عباسی افزود: پیش از این و در برجام هم اینطور 
نبود که چیزی را نابود کنند. بلکه بعضی چیز ها را خودمان 
داوطلبانه پذیرفتیم که برچینیم و ببریم انبار بگذاریم. 
برخی را هم قبول کردیم در حالت ساکن نگه داریم و قرار 
شد برخی سانتریفیوژ ها سرجایشان باشند، ولی گازی 
به آن تزریق نشود و اصال گاز هگزافلوراید اورانیوم در 
آن اطراف نباشد و تحت نظر آژانس انبار شود. وی افزود: 
حفظ این دستاور های برای ضریب اطمینان است که 
اگر زمانی طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد ما امکان 
برگشت توانمندی هایمان را داشته باشیم. این اتفاق هم 
افتاد و وقتی آن ها به تعهداتشان عمل نکردند، دولت بعد از 
مصوبه مجلس موظف شد این ابزار ها را دوباره به کار بگیرد. 
عباسی تاکید کرد: مذاکره کنندگان باید پشتوانه علمی و 
فنی داشته باشند و بگوید این توانمندی کشور است؛ پس 
قاعدتا ما نباید به سمتی برویم که ابزار و امکانات را از بین 
ببریم. این ها باید عمر مفید خود را داشته باشند. وی اظهار 
کرد: اگر به توافق برسیم و آن ها به تعهداتشان که همان 
رفع تحریم ها است عمل کنند و ما آنها را راستی آزمایی 
کنیم، قاعدتا باید همان برجامی که اجرایش متوقف شده 
بود با همان زمان بندی که در توافق تعیین شده، اجرایی 
شود. در غیر این صورت االن فرصت خوبی است که برجام 
را برای همیشه کنار بگذاریم، چون فایده ای برای کشور 
ما نداشته و ما نتوانستیم از محدودیت هایی که برای ما 
اعمال شده بود استفاده کتیم. یعنی ما محدودیت هایی را 
پذیرفتیم، ولی فایده ای برای شرایط اقتصادی کشورمان 
نداشت. عباسی در مورد بازگشت ایران به پیش نویس 
شش دوره نخست مذاکرات در زمان محمد جواد ظریف 
گفت: مذاکره دارد بر مبنای اینکه طرف مقابل یعنی غرب 
اول به تعهداتش عمل کند پیش می رود. ما تا وقتی آن ها 
تعهداتشان را عملی نکرده اند، نباید هیچ محدودیتی را 

بپذیریم.

دریچـــه

فـــرارو
  محسن علیجانی زمانی:

نمایندگاننظارتبرخطی
بردولتمردانداشتهباشند

یک نماینده سابق  مجلس درباره این که هنگام 
انتخابات این شعار مطرح شد که قرار نیست معیشت 
و اقتصاد مردم به مذاکرات هسته ای گره بخورد اما 
مشاهده کردیم برخالف این شعارها در آستانه شروع 
مجدد مذاکرات قیمت دالر افزایش پیدا کرد، این 
دست اتفاقات چه تاثیری می تواند بر فضای کشور 
داشته باشد، اظهار داشت: بحث های معیشت و مسائل 
اقتصادی شاید آن چیزی که فراموش شده این است 
که قرار بود تولید داخل راه اندازی شود و موانعی که 
بر سر راهش وجود دارد، چه داخلی و چه خارجی 
برداشته شود همچنین قرار بود موانع صادرات این 
محصوالت تولیدی برداشته شود اما در حال حاضر 
دولت به جای اینکه به این مهم توجه کند، بیشتر 
سراغ فروش اموال دولتی رفته است که به نوعی بدتر 
از قصه واگذاری بنگاه های دولتی است که در این 
۳۰ سال رخ داده است و تا امروز هم نتیجه مطلوبی 
از واگذاری بنگاه های اقتصادی نگرفته ایم. محسن 
علیجانی زمانی با اشاره به این که امروز 5۰ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی داریم اما آثاری در زندگی 
مردم از این صادرات ایجاد نشده است، گفت: سال ۹7 
تحریم بانکی شدیم برای همین فروختن نفت و تامین 
دالر برای مان مشکل شد آنجا هم از این 5۰ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی سودی نبردیم در حال حاضر 
هم به جای این که به تولید برسند، به دنبال واگذاری 
اموال شرکت های دولتی هستند در صورتیکه این 
اموال به صورت مستقیم از بودجه عمومی تامین نشده 
است و دولت نباید به راحتی این اموال را بفروشد. وی 
با بیان اینکه دولت امروز پذیرفته که مساله برجام که 
در ۸ سال گذشته مطرح شده درست بوده است، ادامه 
داد: به سرانجام رسیدن برجام یک بحث درستی است 
که باید انجام شود تا ما بتوانیم مشکالتی که بر سر راه 
اقتصاد، تولید، تامین منابع و محدودیت های نفتی و 
بانکی ایجاد شده است را برداریم و دولت هم در حال 
حاضر همین مسیر؛ یعنی رفع تحریم ها را جلو می برد. 
علیجانی زمانی یادآور شد: گفته می شد راهی که ما 
بتوانیم تحریم ها را بی اثر کنیم، تقویت تولید است 
اما مشاهده می شود در این مسیر گامی برداشته 
نشده است و به دنبال فروش اموال تملیکی انبارها 
و اموال دولتی هستند. وی تاکید کرد: در تولید باید 
بتوانیم مشکالتی که ناشی از عدم اجرای برجام سر 
راه به وجود آمده است را برداریم، مسئله تامین منابع 
و مسائل مالیاتی را حل کنیم تا مشکالت این مسیر 
کمتر شود اما از طرفی وقتی از بحث مالیات نمی توانند 
بگذرند، نتیجه اش فشار روی تولید می شود. نماینده 
پیشینمجلس عنوان کرد: ما در مساله رفع تحریم باید 
اقدامات الزم را انجام دهیم و قصه برجام را باید در 
دستور کار قرار بدهیم. وی اذعان گرد: در مجلس دهم 
برجام پیگیری شد اما یک عده ای آن را  آتش زدند و 
گفتند که یک جنازه ای است که باید هرچه زودتر دفن 
شود اما مشاهده کردند مسیر برجام درست است و باید 
اعتماد الزم را فراهم کنیم و نشان دهیم دنبال مسیر 
انرژی صلح آمیز هسته ای هستیم تا بتوانیم برای مردم 
مشکالت معیشتی و اقتصادی را حل کنیم و مسیر 
مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم در پیگیری 
این مهم درست بود. عضو فراکسیون امید مجلس 
دهم بیان کرد: در جریان بی اثر کردن تحریم ها که 
معنایش تقویت تولید است؛ دولت سیزدهم راه را 
به اشتباه می رود زیرا به جای تقویت تولید به دنبال 
فروش اموال تملیکی  و شرکت های دولتی است که 
اگر این کار را انجام دهد، این قصه بسیار قصه پر دردی 
خواهد بود. وی درباره این که از سوی عده ای امروز 
مطرح می شود که نمایندگان نقدی بر وزرا و دولت در 
تریبون های عمومی نداشته باشند و در کمیسیون ها 
مسائل را حل کنند، آیا این گفته ها به دور از رسالت 
یک نماینده نیست، اظهار کرد: قطعا وظیفه مجلس 
تقنین و نظارت بر تقنین و حتی بر آئین نامه های دولت 
است؛ زیرا گاهی مقررات و آئین نامه هایی که دولت 
می گذارد مانند یک پارکینگی برای قوانین مجلس 
عمل می کند، یعنی قوانین را بایگانی و راکد می کند.  
علیجانی با بیان این که مجلس و نمایندگان باید بر 
اجرای قوانین، آئین نامه و برنامه ها نظارت داشته باشند 
تصریح کرد: اگر نظارت نمایندگان بر این برنامه و 
آئین نامه صورت نگیرد، به اعتقاد من اشتباه است، زیرا 
در ذات مجلس است که باید پویا باشد، نباید گفته شود 
به دلیل آن که اکثریت مجلس با دولت هم نظر است، از 
نظارتش غافل شود باید استوار حقوق مردم را پیگیری 
کند. وی تاکید کرد: این که گفته می شود به دولت 
فرصت دهیم، خیر؛ باید یک نظارت مستمر و بر خطی 

وجود داشته باشد و نتایج به مردم گزارش داده شود.

مطالباتصنفيمعلمان؛
برخوردقانونينهقهرآمیز

ادامه از صفحه یک / روح شهروندی و اجرای 
وعده های خود باشند وظاهرا در گفتمان های رسانه ای 
نیز چه در دولت سابق و چه دولت فعلی خود را 
مکلف به اجرای قانون متولی و همسان سازی حقوق 
معلمین دانسته اند، می توانند با درک درست تر از 
مطالبات صنفی و مردمی، روند امور را به کیفیتی با 
درایت مدیریت کنند که ضمن تامین حقوق این قشر 
زحمتکش که بزرگان دین آن را شغل انبیاء نامیده اند 
به جای برخورد قهرآمیز با این پیامبران دانش، نیازهای 
به حق آنان را که شکل قانونی به خود گرفته است، اجرا 
نمایند. قطعا باید به خاطر داشت که تشکیل اجتماعات 
در مقابل نهادهای مسئول حاکمیتی طبیعی ترین، 
منطقی ترین، قانونی ترین و مدنی ترین شکل اعالم 
مطالبات مردم منطبق با قانون اساسی است که همگان 
قسم خورده ایم به آن وفادار باشیم. در نتیجه برخورد 
قهرآمیز یعنی مخالفت با این حقوق و بسترسازی برای 
تغییر شکل اعتراضات و مطالبات از حالت متعارف به 
شرایطی است که می تواند بحران سیاسی دیگری با 
هزینه های سنگین برای کشور به بار آورد که نتیجه 
آن از باب قاعده »اقدام« متوجه سبب سازان آن خواهد 
شد. بیاییم با بازاندیشی و کسب تجربه از گذشته، 
رویکرد قانونی و مردمساالرانه در مقابل مطالبات به 

حق مردمی را در پیش گیریم.

سخــن روز
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چرامذاکراتبهنتیجهنمیرسد؟

مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+4 در دولت 
رئیسی در حالی ادامه دارد که بازخورد خوشایندی از 
همه طرف ها در رابطه با آن شاهد نیستیم. اروپا و آمریکا 
با ابراز ناامیدی از محتوای مطرح شده از سوی ایران آن را 
زیاده خواهی و بازگشت به نقطه صفر عنوان کرده و همین 
مساله احتمال تداوم مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده 
است. آنچه از اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر می توان 
استنباط کرد این است که ایران ضمن مطالبه رفع کامل 
تحریم ها، بر تداوم برنامه های هسته ای خود که عمدتا از 
مسیر کاهش تعهدات برجامی به دست آورده اصرار دارد. 
همه این موارد را که در کنار هم قرار می دهیم سوال مهمی 
که می تواند مطرح شود این است که ایران دقیقا از بازگشت 
به مذاکرات چه اهدافی را دنبال می کند؟ برای پاسخ به 
این سوال باید گفت که آنچه یک مذاکره سیاسی را شکل 
می دهد صورت مساله ای است که در ذهن طرفین تصور 
می گردد. اگر بخواهیم به طور مصداقی در مورد مذاکرات 
هسته ای ایران صحبت کنیم باید گفت که از  نگاه اروپا 
و آمریکا صورت مساله عبارت است از تهدیدات ناشی از 
دستیابی ایران به فناوری نظامی هسته ای و درست به 
همین خاطر هدفی که این کشورها در رابطه با برنامه 
هسته ای ایران برای خود تعریف کرده اند ممانعت از افزایش 
توانمندی هسته ای ایران و ایجاد محدودیت های شدید و 
موثر در این رابطه است. در طرف ایرانی اما به نظر می رسد 
که صورت مساله تاحدودی پیچیده تر باشد. از نگاه ناظران 
و کارشناسان موافق با مذاکره، مشکالت اقتصادی به وجود 
آمده در اثر تحریم های هسته ای و انزوایی که ایران در آن 
قرار گرفته است صورت مساله و مشکل اصلی می باشد و به 
همین خاطر نیز هدف از مذاکرات باید رفع تحریم ها، بهبود 
وضعیت اقتصادی و رفع نگرانی های سیاسی- امنیتی غرب 
و همسایگان از جانب ایران باشد. اما آیا واقعا چنین نگاهی 
هم در میان تصمیم گیرندگان حاکم است؟ این پرسشی 
است که به نظر نمی رسد شواهدی در تایید آن بتوان پیدا 
کرد. به نظر می رسد آنچه برای تصمیم گیرندگان مساله 
اصلی می باشد چیزی دیگر است و حفظ توانمندی هسته ای 
و تداوم آن در نگاه هسته تصمیم گیرنده در ایران از اهمیت 
بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی برخوردار است. اگر 
بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم از نگاه تصمیم گیرندگان، 
اکنون کشور ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ قدرت 
منطقه ای و توان نظامی قرار دارد و در رابطه با مشکالت 
اقتصادی هم عمده نگاه ها به این صورت است که مساله 
و مشکل اقتصاد ایران چیز تازه ای نیست بلکه موضوعی 
است که به هر حال طی چهار دهه ای که از انقالب می گذرد 
همیشه وجود داشته است و مردم به نحوی به آن عادت 
کرده و خود را با آن تطابق داده اند. مهمتر اینکه از نگاه 
تصمیم گیرندگان، ایران می تواند از طریق نزدیک شدن 
هرچه بیشتر به شرق تا حدودی موفق به جبران مشکالت 
اقتصادی ناشی از تحریم ها گردد و افزایش توانمندی 
نظامی نیز در آینده خواهد توانست برگ های بازی بیشتری 
در اختیار ایران قرار دهد. بنابراین در دستگاه فکری 
تصمیم گیرندگان موضوع مذاکره با طرف های غربی نه 
حل بحران ها و مشکالت اقتصادی که پذیرش قابلیت های 
هسته ای و نظامی ایران می باشد که همین مساله را باید 
کلید پیچیده شدن مذاکرات و تیره شدن چشم انداز پیش 

روی آن به حساب آورد.

یـادداشــت

آرمان ملی: به موازات ارائه الیحه بودجه 1401 از سوی دولت سیزدهم به مجلس که به مثابه اولین آزمون جدی دولت در حوزه اقتصادی است، پرونده هسته ای و مذاکرات 1+4 که 
مهمترین آزمون دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل است، به سرپرستی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه در وین ادامه دارد. هرچند این دومین بار است که 
پس از شروع  مذاکرات در 8 آذر تیم مذاکره کننده ایرانی رهسپار وین شده اما همچنان پیام های مختلفی از محل مذاکرات مخابره می شود که آخرین آن، عصر دیروز درباره اقدام 
داوطلبانه ایران برای جایگزینی دوربین های جدید به جای دوربین های آسیب دیده به آژانس بود. در این راستا برای بررسی تحوالت پیرامون مذاکرات هسته ای، اقدام داوطلبانه 
اخیر ایران برای جایگزینی دوربین های آژانس و آینده برجام »آرمان ملی« با محمدعلی بصیری، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته است که می خوانید.

 با توجه به آغاز مذاکرات ایــران و  1+4 و حضــور تیم 
ایرانی در وین، روند این مذاکرات را تا به امروز چگونه ارزیابی 

می کنید؟
معتقدم اراده دو طرف بر این است که مذاکرات ادامه پیدا کند. از 
این منظر وزیر امورخارجه ایران یا وزرای امور خارجه دیگر کشورها 
درباره مذاکرات، ابراز امیدواری می کنند و تداوم آن را برای نیل به 
نتیجه مثبت، موثر می دانند. ولی در مورد اینکه ادامه مذاکرات بر 
مبنای شش دور مذاکرات تکمیلی مبنا و اساس قرار گیرد یا اینکه 
پیشنهادهای تکمیلی مطرح شود، محل مناقشه است. اروپایی ها و 
آمریکایی ها می گویند بحث مذاکرات با دولت جدید ایران ادامه همان 
شش دور مذاکرات باشد ولی مقامات دولت ایران به دلیل تغییر دولت 
و دیدگاه؛ معتقدند پیشنهادهای جدیدی مکمل بر شش دور مذاکرات 
قبلی ارائه شود و این دو پیشنهادی که اخیرا از سوی ایران ارائه شد 
در همین راستا بود. شش دور مذاکره در دوره دولت دوازدهم توافقی 
نبوده که حتما بر اساس آن حرکت شود بلکه مذاکرات مقدماتی بوده 
است. شاید مذاکرات با دولت قبل به دور هفتم و هشتم هم کشیده 
می شد که حاال دولت سیزدهم و تیم جدید مذاکره کننده به مذاکرات 
ورود پیدا کرده است. این مساله محل اختالف بود که ظاهرا کال 
پذیرفته شده است و بعضا خواسته اند که چکش کاری هایی هم شود 
و بعضی از دولت هم گفته اند زیاده خواهی است و این گفته های ضد و 
نقیض در این مرحله خودش را نشان می دهد. از همه مهم تر اختالف 
اساسی بین ایران و طرف های مذاکره کننده این است که هر دو طرف 
درخواست های حداکثری از طرف مقابل دارند. ایران در این مرحله از 
مذاکرات به دنبال لغو همه تحریم های هسته ای و راستی آزمایی بعد 
از سه ماه یا شش ماه است تا ایران مطمئن شد به تعهدات برجامی 
خودش برمی گردد. طرف های مقابل ایران در مذاکرات ۱+4 می گویند 
ایران ابتدا به تعهدات برجامی خودش برگردد و بعد ما تحریم ها را لغو 
می کنیم و راستی آزمایی هم اگر خواستید، انجام شود. این مساله 
اکنون  مثل داستان زمان ریاست جمهوری اوباما یک مشکل اساسی 
است که طرفین در مورد آن مقاومت می کنند. البته زیاده خواهی 
غربی ها این است که بحث هسته ای را همزمان یا با فاصله می خواهد با 
بحث های قدرت دفاعی، حقوق بشر و سیاست های منطقه ای دخالت 
بدهد و این کار را هم صورت داده است. تحریم های ثانویه هسته ای را 
به بحث قدرت دفاعی و بحث مسائل منطقه ای گسترش داده است. 
راستی آزمایی که ایران به دنبال آن است یعنی تحریم های مربوط با 
پرونده هسته ای ایران برداشته شود ولی این راستی آزمایی فقط برای 
تحریم های هسته ای است و تحریم ها در حوزه های مختلف وجود دارد. 
یعنی ارتباطات مالی و بانکی، سوئیفت و... حل نمی شود. این مساله 
یک مشکل پیچیده و سخت برای دوطرف ایجاد کرده است و عالوه 
بر این دو مشکل، مشکل سومی هم وجود دارد که عبارت است از؛ 
گذر زمان، بعد از این سه سال گام های ایران به لحاظ فنی، حقوقی و 
سیاسی خیلی پیچیده شده است و مانند دوره برجام نیست. همچنین 
تحریم های ثانویه و سایر تحریم ها که مرتب اضافه می شود مسأله را 
پیچیده تر از گذشته کرده است. اینکه شعار داده می شود که با یک 
اراده و امضا آمریکا می تواند به برجام بازگردد و از فردایش هم ایران 
به برجام باز می گردد، به این سادگی نیست. به لحاظ فنی، مهندسی، 
تکنیکی و حقوقی ده ها مورد در وضعیت فعلی هسته ای ایران است 
که تک تک آنها نیازمند مذاکره و توافق دارد. ده ها مورد هم تحریم 
پیچیده تر اضافه شده است، لذا این روند به سرعت و سهولت به توافق 
نخواهد رسید. مواضع ضد و نقیض به خاطر این سه مشکل پایه ای 
است که بین دو طرف باید با مذاکرات حل شود. فقط امید به این است 
که مذاکرات به بن بست نرسد و بتواند برجام را به شکل بازسازی شده 
و با شرایط جدید احیا کند. اگر این اراده بین دو طرف باشد که تا االن 
این اراده وجود داشته است و ترک مذاکره و اتمام مذاکرات اعالم نشده 

است، زمان می برد تا به یک نتیجه مرضی الطرفین برسند و در واقع 
حد وسط خواسته های دو طرف برسد و آن توافق الزم رخ بدهد. بعید 
می دانیم ظرف دو یا سه هفته توافق حاصل شود، حداقل احتماال چند 

ماه زمان نیاز دارد.
 همان طور که اشاره کردیــد در مذاکرات هسته ای بحث 
سیاست های منطقه ای ایران هم مطرح می شود، البته با توجه 
به استراتژی موازنه فرامنطقه ای که آمریکا در خاورمیانه در 
پــیش گرفته است و تمرکز خود را بــه جنوب شرق آسیا 
می برد، این توجه به جنوب شرق آسیا از سوی آمریکا بر 

سیاست های منطقه ای ایران چه تاثیری دارد؟
خروج آمریکا از منطقه و اولویت دوم دادن به منطقه خاورمیانه 
باعث می شود که آمریکا برای حل دغدغه اصلی خود در منطقه 
خاورمیانه که بحث پرونده هسته ای ایران و متحدانش است تحت 
فشار باشد که با ایران به یک توافق معقول دست پیدا کند. تا بتواند 
دغدغه حضور و سرمایه گذاری در خاورمیانه را کم کند و به سمت 
شرق و چین تمرکز کند. آمریکا می خواهد نقش خود در منطقه 
خاورمیانه را به متحدان خودش مثل عربستان، امارت، اسرائیل و 
ترکیه واگذار بکنند. تا زمانی که بحث هسته ای ایران حل نشود و 
به تبع تنش هایی که با کشورهای منطقه به عنوان متحدان آمریکا 
داشته است حل نشود، خروج آمریکا از منطقه برای متحدین آمریکا 
بیشتر زیان بار می شود و هزینه بیشتری ایجاد می کند تا اینکه این 
مسائل را حل کند و بعد حضورش را در منطقه کم کند تا متحدان 
آمریکا با حداقل تنش و هزینه با ایران در منطقه یک نوع همراهی و 

موازنه ایجاد بکند.    
 هــدف آمریکا برای خروج از منطقه خاورمیانه را چه 

می دانید؟
خروج آمریکا به معنی اینکه در منطقه خاورمیانه پایگاه یا متحدی 
نداشته باشد، نیست ولی حضور حداکثری در اطراف ایران که 
به صورت پایگاه های نظامی در افغانستان، عراق و استقرار ناوهای اتمی 
بود امروز در حال خارج کردن نیروهای خود است. آمریکا به دنبال این 
است که به صورت واسطه ای با متحدان خودش حضور غیرمستقیم 
را مدیریت بکند. این نوع حضور ضعیف تر از حضور مستقیم است 
خصوصا این حضور غیرمستقیم در ارتباط با بحث ایران به عنوان 
تهدید یا پرونده هسته ای اگر بحران کمتر باشد مدیریت و هزینه آن 

برای آمریکایی ها کمتر است.
 در صورت شکست مذاکــرات برخی احتمال اجرایی 
شدن طرحB را مطرح می کنند؛ این مساله را چقدر محتمل 

می دانید؟
طرحB از این جهت بحث می شود که بخواهند پرونده ایران را 
به شورای امنیت ببرند و یا از طریق فشارها یا تهدید های جامع تر 
اقتصادی ایران را تحت فشار قرار دهند. این احتمال وجود دارد کما 
اینکه شاید کمترین یا ضعیف ترین احتمال باشد. اگر این اتفاق رخ 
دهد مسأله پیچیده تر می شود، چراکه اوال در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد اجماع به راحتی اتفاق نیفتد و اگر رخ بدهد ایران می تواند 
حرکت های بیشتری انجام بدهد و حتی می تواند به سمت خروج از 
N.P.T برود. مساله برخورد با ایران هم که از سوی آمریکایی ها به 
عنوان گزینه روی میز مطرح  می شود ادامه طرح B است که رسیدن 
به آن بسیار مشکل است، چراکه آمریکایی ها برای ورود به یک جنگ 
دیگر آمادگی ندارند و به لحاظ زیرساخت، نه اقتصاد، نه افکار عمومی 
و نه دولت فعلی آمریکا چنین عملکردی را می تواند دنبال کند و نه 
حتی اسرائیلی ها چنین ظرفیتی را دارند. توان بازدارندگی که ایران 
دارد و آنها هم اشراف داشته و می بینند، بعید است که به سمت 
برخورد نظامی گسترده و یا محدود پیش برود. فکر می کنم همین 
روند دیپلماسی و یا کش و قوس دار بودن و زمان دار بودن مساله را 

ادامه می دهد که یه یک نقطه توافق برسند ولی به سمت برخورد 
نظامی،  شورای امنیت و محاصره بیشتر فعال در این شرایط به نظر 

نمی آید که رخ بدهد.
 روسیه در مورد اوکراین تنش دارد و در عین حال در 
مذاکرات هسته  ای هم همراه تروئیکای اروپایی است، فکر 
می کنید مذاکرات هسته ای چقدر تحت تاثیر سایر مولفه ها 

قرار گیرد؟
بین قدرت ها بحران ها به عنوان ابزار چانه زنی و تامین منافع 
استفاده می شود. از گذشته روس ها با برگه ایران چانه زنی و منافع 
مستقیم می بردند و بی تاثیر هم نیست. روس ها شاید کمک کنند تا 
بحران هسته ای به یک فرجام مطلوب برسد اما حتما مابه التفاوت آن 
را در بحران اوکراین از غربی ها خواهند خواست. این بده و بستان در 
سیاست خارجی طرف های غربی بوده است و باید منتظر ماند و دید 
این بده و بستان ها چه زمانی عملیاتی می شود و تا چه اندازه به نفع ما 

در حل بحران هسته ای پیش می رود.
 تیم مذاکره کننده ایـــران را چطور ارزیابی می کنید و 

عملکــرد این تیم را چگونه می بینید؟
مذاکرات هسته ای توسط یک گروه یا شخص صرف نیست، چه تیم 
فعلی به مدیریت آقای علی باقری، چه تیم قبلی با مدیریت دکتر ظریف 
و عراقچی در چارچوب نقشه راه نظام حرکت می کنند. چون در درون 
نظام چندین نهاد در تهیه  نقشه راه مذاکرات دخالت دارد که مجموع 
برآیند اینها می شود هیات دیپلماتیک ایران با تعدادی که متغیر است 
که باید خواسته های ایران را دنبال کند. این طور نیست که یک شخص 
آن را دنبال کند و قدرت شخصی چانه زنی، تسلط به زبان خارجی به 
نفع یا ضرر ما باشد. هرچند به عنوان ابزار ارتباط به ارتقای مذاکرات 
کمک می کند ولی کلیت مذاکرات در دست شخص مذاکره کننده 
نیست کما اینکه در طرف مقابل هم تیم های مذاکره کننده ماموران 
واسطه انتقال پیام هستند به نهادهای تصمیم گیر در داخل کشورشان 
دراین نگاه و روند هیات های مذاکره کننده ۱۰ یا 2۰ در صد در پیش 
برد مذاکرات و چانه زنی ها نقش دارند و ۸۰ درصد از طریق نهادهای 
داخلی و تصمیم گیرندگان پشت صحنه است که از طریق پایتخت ها 
مسأله را دنبال می کنند و ایران هم وضعیت را همچنین ادامه می دهد.
 عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی تاکنون 

چگونه ارزیابی می کنید؟
صد روز زمان زیادی برای قضاوت اساسی و کلی برای دولت مناسب 
نیست. با این حال مواضع واقع گرایانه ای که دولت جدید می گیرد، 
آثار خودش را در حوزه اقتصاد، تجارت و بازرگانی که مطرح کرده اند، 
می گذارد. ما می خواهیم تنش زدایی با همسایگان انجام دهیم،  روابط 
خودمان را ترمیم کنیم و در همین راستا شاهد مبادله هیات هایی از 
امارات، آذربایجان و ترکیه و... بودیم  که گام های قابل دفاعی است. در 
مورد پرونده هسته ای هم مذاکرات شروع شده و هنوز قضاوت قطعی 
نمی توان کرد که دستاوردش صد در صد مثبت بوده یا شکست خورده 
ولی تحرکاتی که دولت در دیپلماسی با همسایگان با تاکید بر اقتصاد 
و بازرگانی دارد و گشایش ها و گام های برداشته شده در شرایط فشار 
حداکثری بین الملی آمریکایی ها یک گام مثبت برای دولت و قابل 
تمجید است. امیدواریم بعد از صد روز این گام ها تکمیل بشود و شاهد 
گشایش های بیشتری باشیم. چه دور زدن تحریم و کاهش فشارهای 
تحریم از این گشایش دیپلماسی با همسایگان و نگاه به شرق حاصل 
بشود چه ادامه مذاکرات که دولت اعالم کرده همزمان باید  هر دو را 
دنبال کنیم. هم مذاکرات را پیش بریم که فشارها و تحریم ها به طور 
کل لغو شود و هم بحث گسترش روابط با همسایگان و دنیای شرق را 
پیش می بریم که بخشی از این فشارهای تحریم ها را خنثی کنیم. این 
ایده و عمل قابل قبولی در حد این صد روزی که دولت شروع به کار 

کرده است،  محسوب می شود.

 محمدعلی بصیری در گفت و گو با »آرمان ملی«:

مذاکرات با غرب و نگاه به 
شرق همزمان پیش برود

     مذاکرات وین به سهولت به توافق نخواهد رسید
     حضور آمریکا در منطقه به شکل غیرمستقیم خواهد بود

     توان بازدارندگی ایران مانع برخورد نظامی است

 آرمان ملی- امید کاجیان: هراز گاهی در گوشه کناری از این 
کشور اعتراضاتی برای مطالبات به حق مردم برپا می شود و نتیجه اش 
حضور و تجمع در خیابان است. مسأله ای که این روزها در ارتباط 
با معلمان رخ داده، همانطور که چندی پیش برای کشاورزان در 
اصفهان اتفاق افتاد. رویکرد مسئوالن همچنان تا حدی رویکرد 
سلبی است و باز هم حتی در زمینه تجمعات معلمان این پیش 
زمینه در حال شکل گیری است. پیش زمینه ای که ابتدا رسانه های 
جریان اصولگرا به آن دامن زده اند و احتماال با تداوم این تجمعات 
و اعتراضات سایررسانه ها نیز در این مسیر گام بردارند. نشان به آن 
نشان که روزنامه کیهان در اعتراض به تجمعات صنفی معلمان و 
بازنشستگان و کشاورزان می نویسد به جای تجمع بی در و پیکر 
خیابانی رفتار مدنی داشته باشید! این روزنامه نوشته :»اینکه 
معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان و گروه های اجتماعی 
مشابه با مشکالت اقتصادی دست به گریبانند بر کسی پوشیده 
نیست... آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکالت تجمعات بی در و 
پیکر خیابانی است که هیچ کس مسئولیت راه اندازی و اتفاقات 
متن و حاشیه آن را برعهده نمی گیرد یا روش های مدنی تر و مفیدتر 
و کم هزینه تری هم وجود دارد. مسئولیت انحراف این تجمعات و 
موج سواری دشمنان کلیت ملت ایران با کیست؟ آیا هزینه های 
هنگفت این موج سواری جز از جیب ملت ایران است؟« در پاسخ 
به این روزنامه باید گفت که تجمعات آرام به دور از خشونت اتفاقا 
که یکی از راه های اعتراضات مدنی است. موضوعی که هنوز برای 
برخی قابل درک یا قبول نیست و یا شاید هم بسته به زمان دولت ها 
تعاریف تجمعات آرام برای آن ها متفاوت است. در همه جای دنیا 
چنین تجمعاتی امری عادی است و اما ظاهرا در ایران حتی این گونه 

اعتراضات نیز ازسوی برخی نباید وجود داشته باشد. کیهان نسخه 
پیچیده، که کسی اعتراض درست نکند چرا که اگر انجام شد، عملش 
غیر مدنی است و روش های دیگری باید برای اعتراض در پیش گرفته 
شود. از کیهان باید پرسید کدام روش به غیر از این تجمعات برای 
مسئوالن جدی گرفته می شود و محلی از اعراب دارد و نسبت به آن 
واکنش نشان می دهند؟ مثال مگر امضای الکترونیکی صدها هزار نفر 
علیه طرح صیانت چقدر برای نمایندگان مجلس تاثیرگذار بود؟ از 
سویی این روزنامه از پرهزینه بودن این تجمعات می گوید، پرسش 
این است که اگر تجمعات با برخوردهای سلبی هم پرهزینه است؟ 
ضمنا هزینه برای کدام طرف؟ از سویی کیهانی که در تیترهای خود 
بعضا پیام های خاص به این طرف و آن طرف داده و خود ادبیات تند 
نسبت به مخالفانش به کارمی برد، در سطحی است که پیرامون مدنی 
شدن اعتراضات سخن بگوید؟  امنیتی شد؟  اما کیهان تنها رسانه ای 
نیست که شکل اعتراضات معلمان را مورد نکوهش قرارداده و علیه 
این تجمعات سخن گفته بلکه روزنامه جوان نیز از نوع نوشتارش 
پیداست که می خواهد این تجمعات را رنگ وبوی خاص و تاحدی 
امنیتی هم ببخشد و دراین باره نوشته است  برخی از کسانی که 
معلمان را تحریک به تجمع می کنند سوابق دارند. این روزنامه نوشته: 
»تحصن، اعتصاب، تجمع مسیری است که یک گروه ناشناخته 
سیاسی پیش روی معلمان می گذارد تا به زعم آن به خواسته ها و 
مطالبات خود برسند. این گروه یک تشکل غیر رسمی به نام شورای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان است. این گروه نه نقدی 
تخصصی دارد و نه اعتراضی از مسیر قانونی را ابتدا امتحان می کند. 
بلکه همان آغاز کار، با یک ادبیات سیاست زده و هیجانی کاذب، از 
معلمان می خواهد کالس های حضوری و مجازی خود را ترک کنند 

از شبکه شاد بیرون بیایند و در تحصنی هماهنگ شرکت کنند.« 
روزنامه جوان نیز پر واضح است که عمال به پاک کردن صورت مسأله 
مشغول است و به جای پرداختن به این موضوع که چه شد معلمان به 
اینجا رسیده اند؟ مسائلی عجیب را دراینباره مطرح می کند و در واقع 
مسیر را به این سمت می برد که لیدری تجمعات را دیگران دارند و 
همان قصه تکراری دست داشتن دیگران و ... جای سوال اینجاست 
که چرا در تمام این سال ها مسئوالن به جای پذیرفتن خواسته ها و 
مشکالت مردم، سریع ترین راه را بهترین راه دانسته اند و با انداختن 
توپ این تجمعات و اعتراضات به زمین بیگانگان و اجانب در واقع نه 
تنها به فکر شنیدن اعتراضات نمی افتند بلکه زمینه برخی اتفاقات 
ناخوشایند را نیز فراهم می کنند .   این در حالی است که در بسیاری 
از کشورها، محل های ویژه ای برای تجمعات در نظر گرفته شده و اما 
در ایران نه تنها محلی برای این کار نیست بلکه گاه به تجمعی از این 
دست نیز با بیان غیرقانونی بودنش مسائلی خاص را مطرح می کنند 
که خواست تجمع کنندگان نیست و حتی برخورد با آن در دستور 
کار قرار می گیرد. در سویی دیگر واکنش های امروز رسانه های 
جریان راست نسبت به این تجمعات این پرسش را مطرح می سازد 
که آیا در زمان دولت روحانی نیز اگر تجمع صنفی صورت می گرفت 
اینگونه از همان ابتدا سخن می راندند؟ آیا آن زمان این اعتراضات 
را به گردن دولت حسن روحانی نمی انداختند؟ همان طور که هر 
اتفاقی علیه این مردم را فقط و فقط و صرفا به گردن دولت و حسن 
روحانی انداختند. فراموش نکردیم که جرقه اعتراضات دی ماه ۹6 از 
کجا خورد و یا چگونه وقایع بعد از آبان ۹۸صرفا به گردن دولت افتاد. 
هرچند که قطعا دولت روحانی در هردوی این اتفاقات تلخ آن دوسال 
نقش داشته است اما نه در همه آن. یا چه می شد که خود مسئوالن 
به این تجمعات مجوز می دادند؟ قطعا این یک بام و دو هوا را همه 
مردم می فهمند. قطعا راه حل مشکالت از این مسیر نمی گذرد. اگر 
تجمعات معلمان و کشاورزان و کارگران و .. غیر مدنی است نوع نگاه 

مسئوالن نسبت به این قبیل تجمعات مدنی بوده است ؟

»آرمان ملي« پیامد دیدگاه هاي غیرسازنده درباره مطالبات معلمان را بررسي مي کند:

آقاي شریعتمداري! نگاه شما »مخرب« است ؛ نه مدني

 روح ا... سوری
تحلیلگر مسائل بین الملل
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»آرمان ملي« روایت مي کند:
فروشنفـــتبهروسیه

ازسرگرفتهميشود
آرمان ملی: در دولت قبل موضوع فروش نفت 
ایران به روسیه متوقف شد، اما اکنون با روی کار 
آمدن دولت جدید دوباره می توان این مذاکرات 
را از سرگرفت. حدود سه سالی است که آمریکا از 
برجام خارج شده است و این مساله موجب شد تا 
دوباره شاهد تحریم های نفتی از سوی اروپا و آمریکا 
باشیم. اگرچه وضعیت فروش نفت ایران با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم روند افزایشی دارد، اما 
پس از تحریم های نفتی آمریکا صادرات نفت ایران 
به رکود بی سابقه ای رسید به طوری که صادرات 
نفت ایران حتی در برهه ای از زمان به حدود ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز رسیده بود. متأسفانه مسئوالن 
ارشد دولت دوازدهم چه مسئوالن سیاسی و چه 
مسئوالن مرتبط با فروش نفت کمترین تالش 
را برای افزایش فروش نفت ایران کردند تا جایی 
که هر روز شاهد روند نزولی صادرات نفت خام 
ایران بودیم؛ نکته عجیب در این است که حتی از 
ظرفیت های همسایگان نیز برای افزایش صادرات 
نفت استفاده نشد. یکی از این ظرفیت ها موضوع 
صادرات نفت ایران به روسیه است. اگرچه روسیه 
خود یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت 
محسوب می شود، اما در سال های ابتدایی بعد 
از تحریم نفت ایران پیشنهاداتی را مطرح کرد تا 
ایران بتواند حجم صادرات نفت خامش را که در 
آن زمان به کمتر از 2۰۰ هزار بشکه در روز رسیده 
بود افزایش دهد. آمریکایی ها در همان زمان بارها 
از طریق رسانه ها اعالم کرده بودند هدفشان از 
تحریم نفت به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
است. به همین دلیل تمام شرایط را فراهم کرده 
بودند تا بتوانند این هدف را محقق کنند. موضوع 
صادرات نفت ایران به روسیه که چندین بار در 
اوایل دهه ۹۰ مطرح شده بود در دیدار مسئوالن 
ارشد روسیه با مسئوالن ارشد ایران نیز در سال ۹7 
و ۹۸ دوباره مطرح شد تا جایی که گفته شده بود 
روسیه حاضر است روزانه تا 5۰۰ هزار بشکه نفت از 
ایران خریداری کند و حتی مذاکراتی در حد وزرای 
نفت و انرژی دو کشور نیز صورت گرفت، اما بعد از 
چند جلسه مذاکره فشرده در تهران و مسکو به 
یکباره این مذاکرات به طور کامل متوقف شد. در 
آن زمان وقتی رسانه ها از مسئوالن سابق نفت ایران 
درباره علت توقف این مذاکرات پرس وجو کردند با 
این پاسخ مواجه شدند که حجم صادرات نفت ایران 
به روسیه حجم قابل توجهی نبود و نمی شد روی 
این مذاکرات بیش از این وقت گذاشت. اکنون که 
در دولت سیزدهم به سر می بریم و مسئوالن سابق 
وزارت نفت دیگر مسئولیتی ندارند می توان علت 
توقف این مذاکرات را مورد بررسی مجدد قرار داد. 
در همین رابطه یک منبع مطلع می گوید: پیشنهاد 
خرید نفت از ایران اولین بار توسط روس ها مطرح 
شد و هدف از این پیشنهاد کمک به ایران بود تا 
مانع از کاهش شدید صادرات نفت ایران شود. او 
ادامه می دهد: وقتی موضوع به گوش مسئوالن 
ایران رسید برخی از مسئوالن سیاسی دولت 
دوازدهم از ارائه این پیشنهاد روسیه ذوق زده 
شده و موضوع را در فضای مجازی رسانه ای کردند. 
این منبع آگاه می گوید: بعد از رسانه ای شدن این 
موضوع در فضای مجازی روس ها به مسئوالن ارشد 
دولت ایران تذکر دادند که این مساله موجب شده 
است تا فضای بین المللی علیه روسیه موضع گیری 
کنند؛ به همین دلیل موضوع خرید نفت ایران از 
سوی روسیه کنسل شد. او تصریح می کند: بعد 
از این از سوی نهادهای امنیتی نیز تذکرات جدی 
به منتشر کنندگان این خبر که عمدتاً از مسئوالن 
ارشد سیاسی ایران بودند داده شد اما متأسفانه 
دیگر روسیه حاضر نشد با ایران در این خصوص 
مذاکره کند به همین دلیل تاکنون این مسئله 
مسکوت مانده است. به نظر می رسد اکنون با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم شرایط برای احیای این 
موضوع مناسب است و حتی در سفر پیش روی 
رئیس جمهور به روسیه می توان این مسئله را دوباره 
مطرح کرد. استفاده از این روش دارای ویژگی های 
قابل توجهی است که می تواند منافع دراز مدت 
ایران و روسیه را تأمین کند به عنوان نمونه از 
مزایای این طرح می توان به شروع مبادالت مالی دو 
جانبه بین ایران و روسیه نام برد. قرارداد نفتی میان 
ایران و روسیه، روش مناسبی برای تنوع بخشیدن 
به مشتریان نفت ایران است چرا که بر اساس این 
قرارداد، روس ها نفت دریافت شده از ایران را به هر 
کشوری که مدنظرشان باشد، صادر خواهند کرد. با 
توجه به اینکه نفت ایران از لحاظ کیفیت به نفتی 
که از ناحیه اورال روسیه استخراج می شود، نزدیک 
است، این امر می تواند صادرات و فروش نفت ایران 
توسط روس ها را تسهیل کند. از سوی دیگر روسیه 
به واسطه فروش نفت ایران می تواند سهم بیشتری 
از بازارهای اروپا را بدست آورد که این امر یکی از 
استراتژی های بلندمدت مسکو در حوزه انرژی 
محسوب می شود. همچنین اجرای قرارداد نفتی 
میان ایران و روسیه سبب افزایش صادرات نفت 
ایران می شود که این امر می تواند کمکی برای 
اقتصاد ایران در دوران تحریم باشد. معامله نفتی 
میان ایران و روسیه برای دو کشور که تمایل 
دارند رابطه گسترده و درازمدت تجاری با یکدیگر 
داشته باشند، یک فرصت طالیی به شمار می آید. 
این امر می تواند زمینه ای برای توسعه مناسبات 
تجاری دو کشور هم بخش های مرتبط با انرژی 
و هم سایر بخش های اقتصادی محسوب شود. 
با توجه به مزایای فوق، به نظر می رسد امکان آن 
وجود داشته باشد که بنا بر یادداشت تفاهم توسعه 
همکاری های تجاری و اقتصادی میان دو کشور، 
تجار یا شرکت های روسی به ایران در زمینه فروش 
نفت خود در بازار بین المللی کمک کنند و ایران 
پول هایی را که از این راه به دست می آورد، صرف 

خرید و تجهیزات مورد نیاز کند.

  رویکرد

آرمان ملی: یکی از وظایف دولت ها تامین 
مسکن برای مردم است ولی این موضوع بدین 
معنا نیست که خودش به طور مستقیم وارد 
ساخت وساز شود. با این حال دولت ها برای 
نشان دادند کارنامه ای موفق وارد حیطه ای 
می شوند که هزاران میلیارد تومان سرمایه نیاز 
دارد و وقتی می بینند آنطور که می خواهند پیش 
نمی رود و در تامین هزینه ها و سرمایه در گردش 
طرح ها می مانند دست به سبک کردن هزینه ها 
می زنند! سبک  کردن هزینه ها یعنی کاهش 
کیفیت مصالح ساخت مسکن و صرفه جویی 
در ایمن سازی ساختمان. سال  ها درباره ناایمن 
بودن مسکن مهر گفتند، اما دولت های وقت 
این موضوع را قبول نکرده و آن را بازی رسانه ای 
برای تخریب دولت دانستند و حاال این نگرانی 
وجود دارد که دولت سیزدهم هم برای ساخت 
طرح ملی مسکن چون با مشکل تامین منابع 

پایدار مواجه و بودجه با کسری بسیار زیادی 
همراه است در ساخت از چنین راه کارهایی 
برای کاهش هزینه ها استفاده کند. دبیر کانون 
سراسری بتن آماده با بیان این که بازار سیمان 
کشور در دست دالالن است، گفت:  در پروژه های 
مسکن سازی وزارت راه و شهرسازی از بتن فاسد 
استفاده می شود. محرم کریمی در نشست خبری 
با انتقاد از نحوه فروش سیمان در بورس، اظهار 
کرد: یکی از اهداف آمدن سیمان به بورس، قطع 
دست واسطه ها بود، اما نه تنها این هدف محقق 
نشده که فعالیت دالالن در عرصه فروش سیمان 
افزایش یافته است. او خروجی حضور دالالن 
در این بخش را افزایش قیمت هر تن سیمان 
در تهران به حدود 65۰ هزار تومان اعالم کرد و 
ادامه داد: در حالی هر تن سیمان با قیمت پایه 
در استانی مانند کرمان عرضه می شود که در 
استان های تهران و بوشهر هر تن حدود 65۰ 

هزار تومان است. دبیر کانون سراسری بتن آماده 
با بیان اینکه مصالح فروشان به راحتی می توانند 
از طریق بورس، سیمان خریداری کنند افزود: 
این در حالی است که مصالح فروشان عمال 
توان نگهداری سیمان فله را ندارند. کریمی با 
بیان اینکه پیش از ورود سیمان به بورس به 
دلیل حضور گسترده مافیا نمی توانستیم به 
طور مستقیم از کارخانه ها سیمان خریداری 
کنیم، اضافه کرد: االن هم که سیمان وارد بورس 
شده است دالالن اجازه خرید سیمان را به ما 
نمی دهند. واقعیت آن است که بورس به حیات 
خلوت دالالن تبدیل شده است. او با طرح این 
پرسش که چرا سازمان نظام مهندسی به وظیفه 
خود در نظارت بر تولید بتن عمل نمی کند، گفت: 
این سازمان به لحاظ قانونی باید این کار را انجام 
دهد هم پول دارد و هم امکانات اما متاسفانه 
ساختمانی را در کشور سراغ نداریم که در زمان 

بتن ریزی ناظری از سازمان نظام مهندسی بر 
عملکرد  آن نظارت کند. دبیر کانون سراسری 
بتن آماده در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه متاسفانه در پروژه های مسکن سازی 
وزارت راه و شهرسازی از بتن فاسد استفاده 
می شود، اظهار کرد: در شهرهایی مانند اصفهان 
و شهرکرد، پیمانکاران در محل پروژه اقدام 
به تولید بتن می کنند که خطر بسیار بزرگی 
برای مسکن است در این رابطه به وزیر هم 
نامه نوشتیم. کریمی با اشاره به تولید متوسط 
ساالنه 55 میلیون تن سیمان بیان کرد: از این 
میزان حدود 2۹ میلیون تن سیمان فله است که 
4 میلیون تن به پروژه های عمرانی اختصاص 
می یابد و 25 میلیون تن نیز در اختیار واحدهای 
تولید بتن آماده قرار می گیرد. او همچنین از 
نحوه تولید سیمان در کشور انتقاد کرد و گفت: 
کارخانه های بزرگی مثل آبیک، ساوه و تهران تا 
االن نتوانسته اند یک سیمان یکنواخت تولید 
کنند که دلیل آن موضوع فناوری است. مردم 
کم درآمد و فاقد مسکن امید زیادی به خانه دار 
شدن در طرح ملی مسکن دارند و همین االن 
هم البته انتقادهایی به نحوه ارائه این طرح از 
سوی مجلس و دولت وجود دارد، اما مادامی که 
ساخت 4 میلیون مسکن در دولت رییسی مطرح 
و عده زیادی هم پولش را پیش پیش به دولت 
داده اند این انتظار وجود دارد که دولت به عنوان 
ابرکارفرمای کشور در این حوزه با صداقت 
پیش برود و خانه هایی را تحویل مردم بدهد 
که با کیفیت باالیی ساخته شده باشند تا فجایع 
مسکن مهر گریبان گیر مردم در دولت رییسی 
نشود. بتن یک عمر مفید دارد که از لحظه تولید 
تا مصرف محاسبه می شود، هر نوع توقف در 
حمل یا ادامه کار میکسرها و همچنین تغییر 
دمایی روی عمر مفید بتن اثرگذار است، یعنی 
در تابستان حداکثر عمر بتن از لحظه تولید تا 
موقعی که در ساختمان ها به کار گرفته می شود 
۳۰ دقیقه و در زمستان 6۰ دقیقه است، وقتی 
عمر بتن بگذرد بتن مثل ِگل می شود و کیفیت 
آن به شدت کاهش می یابد و عمر مفید خود را 
از دست خواهد داد و بدین ترتیب استفاده از آن 
در ساختمان ها باعث کاهش استحکام و افزایش 

آسیب پذیری آنها در برابر زلزله می شود.

هشدار استفاده از مصالح کم کیفیت در مسکن ملی؛

همین را کم داشتیم؛»بتن فاسد«
  بتن فاسد؛ تهدیدی در برابر زلزله

ادعای عجیب سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
برخالف تاکید کارشناسان؛

محصوالتگلخانهایآلودگیندارند؟
آرمان ملی: ماجرای بازگشت خوردن محموله های کشاورزی 
صادراتی ایران به کشورهای مختلف در هفته های اخیر به دلیل 
آنچه عدم رعایت استانداردهای تولید در استفاده از حد مجاز سم 
و کود گفته می شود با واکنش های زیادی همراه شده است به گونه 
ای که عالوه بر نگرانی هایی که در زمینه حذف ایران از بازار صادراتی 
محصوالت کشاورزی مطرح است برخی از فعاالن کشاورزی ضمن 
تایید صحت موضوع که از نبود نظارت و استاندارد الزم در تولید 
سموم، آفات و کودهای کشاورزی خبر می دهند از ضرورت تدوین 
دستورالعمل ها و استانداردهای تولید خبر می دهند از سوی دیگر 
با تشدید برگشت خوردن محصوالت کشاورزی این شائبه تقویت 
شده که آیا محصوالت کشاورزی مصرفی داخل نیز از استانداردهای 
الزم برخوردارند یا سالمت جامعه تحت الشعاع تولید بی ضابطه 
سموم و کودهای شیمیایی قرار گرفته است حال با گذشت چند 
روز و در حالی که مجلس از ضرورت ورود و پیگیری موضوع خبر 
داده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از نبود مدرکی مبنی 
بر آلودگی محصواللت گلخانه ای صادراتی ایران به روسیه خبر 
داده است موضوعی که این شائبه را تقویت می کند مسئوالن و 
نمایندگان صرفا در راستای دستاوردسازی و پاک کردن صورت 
مسأله فعالیت می کنند آن هم در شرایطی که موضوع از جنبه 
بازرگانی به سالمت جامعه نیز کشیده شده است. در هر حال به نظر 
می رسد تکذیب و ایجاد ابهام در تمامی مسائل اینچنینی به رویکرد 
اصلی نمایندگان مجلس سیزدهم تبدیل شده است. احد آزادی 
خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس می گوید: در جلسه روز گذشته کمیسیون بررسی 
مشکالت به وجود آمده در مسیر صادرات فلفل دلمه با حضور وزیر 
جهاد کشاورزی صورت گرفت، خوشبختانه مدارکی در زمینه 
آلودگی محصوالت گلخانه ای صادراتی ایران به کشور روسیه وجود 
ندارد و تنها ابهاماتی در زمینه استفاده برخی از سموم وجود دارد. 
آزادی خواه، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید ابهامات به 
وجود آمده برای طرف روسی در زمینه استفاده از برخی سموم را 
برطرف کند و با رفع ابهامات مجددا صادرات فلفل دلمه به روسیه 
از سرگرفته می شود. به گفته آزادی خواه در این نشست مشکالت 
شالیکاران شمال کشور با حضور تعدادی از کشاورزان بررسی شد.

بازتاب

بررسی دالیل رشد 25 درصدی درآمد بانک ها در 
بودجه نشان می دهد؛

درآمددولتوبانکهاازنرختسعیرارز
آرمان ملی: بر اساس الیحه بودجه سال ۱4۰۱ میزان درآمد 
بانک ها بالغ بر 2۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این میزان 
نسبت به ۱۸4 هزار میلیارد تومانی که برای سال ۱4۰۰ اعالم شده 
دولت رشد 25 درصدی را تعیین کرده است. در واقع  درآمد سیستم 
بانکی از دو شاخصه مشاع و غیرمشاع حاصل می شود که درآمدهای 
ناشی از نرخ تسهیالت و سرمایه گذاری در حوزه درآمدهای مشاع 
قرار می گیرد و درآمدهایی که از طریق کارمزد خدمات و همچنین 
مبادالت ارزی صورت می گیرد در مجموعه غیرمشاع قرار دارد. 
بنابراین رشد درآمدهای سیستم بانکی هم در شرایطی که  نرخ 
تسهیالت و سرمایه گذاری تغییری نکرده و همچنان این نرخ نسبت 
به نرخ تورمی عقبت تر است بنابراین به نظر می رسد دولت رشد 
درآمدی را با استناد بر نرخ تسعیر ارز 2۳ هزار تومانی پیش بینی 
کرده است موضوعی که کارشناسان معتقدند اگرچه این نوع درآمد 
بدون مالیات برای سیستم بانکی و البته دولت مطلوب است اما 
فعالیت اصلی بانک ها بر نرخ تسهیالت متمرکز است این در حالیست 
که دولت برای جلوگیری از ریزش بازار سرمایه از اصالح نرخ سود 
تسهیالت اجتناب می کند که این موضوع می تواند اثرات منفی در 
روند فعالیت حقیقی بانک ها ایجاد کند. در الیحه بودجه سال ۱4۰۱، 
میزان درآمد پیش بینی شده بانک ها 2۳۱هزار و 42۸میلیارد و 
575میلیون تومان برآورد شده است. این عدد در بودجه سال۱4۰۰ 
برابر با ۱۸4هزار و 2میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان بوده است که 
نشان دهنده رشدی 25درصدی در الیحه بودجه سال ۱4۰۱ 
است. در این رابطه بررسی ها نشان می دهد درآمدهای بانک ها به 
دو بخش مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود؛ درآمد مشاع درآمدی 
است که فعالیت های اصلی بانک را در برگرفته و از سود تسهیالت و 
سرمایه گذاری حاصل می شود. درآمدهای غیرمشاع نیز، درآمدهایی 
است که از کارمزد، مبادالت ارزی و دیگر فعالیت های مشاوره ای 
بانک به دست می آید. این نوع درآمد شامل خدماتی می شود که 
بانک در کنار فعالیت واسطه گری مالی ارائه می کند. به  طور کلی 
افزایش درآمدهای مشاع بانک نشان دهنده بهبود فضای بانکی است 
که البته می توان بخش قابل توجهی از آن را مرتبط با تورم دانست. در 
شرایط تورمی از طرفی با افزایش قیمت کاالهای سرمایه ای، بازدهی 
سرمایه گذاری ها افزایش می یابد و از طرف دیگر، با ثابت ماندن نرخ 
بهره، بهره حقیقی منفی می شود. این موضوع تقاضا برای تسهیالت 
را افزایش داده و باعث می شود بازار اعتبارات رونق گیرد. با توجه به 
تورم های باالیی که طی سال های گذشته اقتصاد ایران تجربه کرده 
و پایین بودن نرخ بهره، شاهد منفی شدن نرخ بهره حقیقی در ایران 
هستیم و همین موضوع در افزایش درآمدهای بانک ها تاثیر داشته 
است.از طرف دیگر، درآمدهای غیرمشاع بانک ها، شامل درآمدهایی 
است که حاصل کارمزد، مبادالت ارزی و دیگر فعالیت های مشاوره ای 
بانک است. این نوع درآمد شامل خدماتی می شود که بانک در کنار 
فعالیت واسطه گری مالی ارائه می کند. یوسف کاووسی، مدیرکل 
اسبق بازرسی بانک مرکزی پیرامون افزایش درامد بانک ها در بودجه 
سال اینده می گوید: درآمد بانک ها معموال المان های ثابتی دارد که 
یک بخش از کارمزد و خدمات است و یک بخش دیگر از بنگاه داری ها، 
مجامع و شرکت ها محقق می شوند. وی افزود: بخش دیگر نیز سود 
تسهیالتی است که بانک ها دریافت می کنند. البته درآمد این بخش، 
با توجه به نکول و مطالبات مشکوک و ناوصول معموال وصول 
نمی شود و باال نیست؛ درحالی که باید بخش اصلی باشد. مدیرکل 
اسبق بازرسی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ 
تسعیر دالر به 2۳هزارتومان در الیحه بودجه ۱4۰۱، به نظر می رسد 
نرخ تسعیر بانک ها نیز به همین حدود افزایش یابد. در نتیجه تسعیر 
نرخ ارز عمده مسأله ای است که درآمد بانک ها را در سال آینده را 
افزایش می دهد. البته این درآمد بدون زحمت ایجاد می شود و چون 
مالیات به آن تعلق می گیرد، برای دولت هم بسیار شیرین است. این 
کارشناس امور بانکی با تاکید بر افزایش نرخ بهره، ادامه داد: متاسفانه 
برای افزایش نرخ بهره، با یک دوگانه رو به رو هستیم؛ زیرا هرقدر نرخ 
بهره افزایش یابد، بورس ریزش بیشتری خواهد داشت. دولت نیز برای 
اینکه دل بورسی ها را به دست آورد، از افزایش نرخ بهره خودداری 
می کند. وی با تاکید بر اینکه در شرایطی که در اقتصاد با تورم نزدیک 
به 5۰درصدی مواجه است، نرخ بهره ۱۸درصدی اصال منطقی 
نیست، گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز نسبت به افزایش نرخ 
سود بانکی سیگنال می دهد و  متاسفانه بانک ها در جهت حمایت، 
تحت فشار دولت، تسهیالتی را پرداخت می کنند که باعث شده در 
بازار بانکی تامین مالی کنند و موضوع نرخ بهره را در بازار بین بانکی 

افزایش داده است.

رویکـــرد

اجباری بودن دریافت اینماد به موضوع بحث  برانگیز این روزها 
بدل شده، چراکه اصرار در حال حاضر دادن درگاه پرداخت امن 
به کسب و کارهای اینترنتی و همچنین تایید امنیت آنها مشروط 
به دریافت و تایید اینماد شده است! اتفاقی که اقتصاددان ها آن 
را غیرمنطقی و خطری بزرگ برای ادامه فعالیت کسب وکارها 
می دانند، اما نه بانک مرکزی و نه مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
وابسته به وزارت صمت از این موضع خود که نگرانی ۳5۰ هزار 
کسب وکاراینترنتی را درپی داشته پا پس نکشیدند و خیلی 
روشن است که بحث منافع مطروحه این موضع را قوی تر کرده 
است. موضوع دریافت اینماد به حدی مساله ساز شده که عالوه 
بر کارشناسان اقتصادی، صاحبان کسب وکار اینترنتی و فعاالن 
اقتصادی و حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس هم درآمد! 
ولی هیچ یک از این اعتراضات سبب نشده تا بانک مرکزی و مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از موضع خود کوتاه 
بیایند. این درحالی است که مجلس به دنبال گالیه های بسیار 
درباره مراحل سخت و طاقت فرسای اعطای مجوز کسب و کارها 
ماه ها به دنبال تصویب طرح کاهش تعداد مجوز است! پارادوکس 
عملکردی بین دستگاه های مختلف باعث شده تا کسب و کارها 
در برزخ ناتمام تصمیمات خلع الساعه بمانند! در حال حاضر هم 
اقتصاد کشور با مشکالت عدیده و بسیاری همراه است و این 
مشکالت کمر بخش های مختلف را شکسته و هر بار که کسب 
و کارها سعی می کنند از جایشان بلند شود آوار دیگری سرشان 
خراب می شود و عجیب تر اینکه هر نهاد و ارگانی در کشور برای 
خودش تصمیم می گیرد و هزینه های این تصمیم را هم بر دوش 
کسب وکارها می اندازد! انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار 
بیانیه ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب وکارهای 
فضای مجازی انتقاد و اعالم کرد: »تبدیل یک نماد اختیاری به 
پنجره واحد مجوزهای همه کسب وکارهای فضای مجازی به نفع 
اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و 

تمرکزگرایی خواهد شد و اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به 
نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب وکارهای فضای 
مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب وکارها نیست، بلکه می تواند 

زمینه ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.«
 عامل اجباری شدن نمادی اختیاری!

تجارت الکترونیک همواره با خطر کالهبرداری، پولشویی، 
هک و ... مواجه بوده و هست و این امری عادی در همه کشورهایی 
است که در این حوزه پیش از ایران وارده و فعالیت دارند، اما آیا 
هم این کشورها برای کنترل بهتر این فضا از اقدامات اجباری و 
هزینه ساز برای کسب وکارها استفاده کردند؟ پیشنهاد الزامی 
شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک)اینماد( توسط کسب وکارهای 
اینترنتی از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
مستند به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱4 الحاقی قانون 
مبارزه با پولشویی، مطرح شده ولی کارشناسان معتقدند که 
این روش می تواند زمینه ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد؛ 
به همین دلیل هم انجمن تجارت الکترونیک تهران با تاکید 
بر درک دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کاله برداری ها و 
ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی در این بیانیه اعالم کرده 
»رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده سازی آن مورد اعتراض این 
انجمن است.« با اینکه بخش های مختلف این اقدام را عاملی برای 
سدشدن راه توسعه کسب وکارهای اینترنتی می دانند و پیش از 
این هم کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه ای درباره اجباری 
شدن اینماد برای کسب وکارهای نوین و فناوری محور، از تبدیل 
شدن یک نشان اختیاری برای جلب اعتماد مصرف کننده به 
مانعی بزرگ در فضای کسب وکار انتقاد کرد و آن را عامل افزایش 
مهاجرت نخبگان در سال های آینده پیش بینی کرده، اما باز هم 
بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت 

دست از این اصرار خود برنمی دارند!

 اینماد باید مزیت باشد
یکی از مسائلی که در حوزه اینماد مطرح شده این است که اینماد 
به جای بدل شدن از یک نشان اختیاری به نشان اجباری و محول 
کردن همه مجوزها به این نماد؛ باید داشتن آن به عنوان مزیتی برای 
کسب وکارها محسوب شود. در اینصورت است که کسب وکارها 
خودشان برای دریافت آن اقدام خواهند کرد. مهدی صداقت، 
مدیر خانه نوآوری با اشاره به ضرورت برداشتن موانع از پیش پای 
کسب وکارها، گفته است: »این مجوزها فضای کسب وکار را سخت تر 
می کند. ما هر اندازه که تعداد این مجوزها را بیشتر کنیم، چالش ها 
و مشکالت بیشتری برای افراد به وجود می آوریم. اگر قرار است 
که کشور به سمت اقتصاد پویاتر و فعال تر برود، باید سعی کنیم 
که تعداد مجوزها را کمتر کنیم نه اینکه افزایش دهیم. این نماد 
به عنوان یکی از گلوگاه های کسب  کارها می تواند حذف شود. حتی 
اگر دوستانی بگویند که اخذ این نماد کار ساده ای است و سخت 
نیست، باز هم باالخره یک پروسه ای برای مجوزگیری است.« او 
رویکرد پاسخگو کردن کسب وکارها را منطقی تر دانست و افزود: 
»ما اگر بتوانیم کسب وکارها را به سمتی ببریم که ابتدا فعالیتشان را 
شروع کنند و اگر جایی خطایی کردند و اتفاقی افتاد، بعداً پاسخگو 
باشند، بهتر از این است که همان اول به دنبال مجوزگیری بروند. 
به نظرم اینماد برای مجموعه های کوچکی که تازه فروش محصول و 
حضور در بازار را تجربه می کنند، یک عامل دست وپاگیر و مانع رشد 
آنهاست و کار را به بیراهه می کشاند.« درست است که در کنار حفظ 
امنیت اقتصادی و مشتریان، جلوگیری از ارتکاب جرایم سایبری هم 
مهم است، اما اصرار به دریافت مجوزی به نام اینماد که اختیاری بوده 
و حاال اجباری شده صرفا ساعت ها وقت کسب وکارها را برای گرفتن 
این مجوز خواهد گرفت و با هزینه تراشی ای که حتی صرف بهبود 
وضعیت زیرساخت اینترنت کشور نمی شود و به جیب بانک مرکزی 
و مرکز فعالیت های الکترونیکی وزارت صمت می رود، اتفاق خوبی 

در این حوزه را شاهد نخواهیم بود.

آرمان ملی: اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی یکی از نیازهای راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی است که سابقا با هدف ایجاد اعتماد مشتریان به این کسب و کارها در اختیار 
آنها قرار می گفت و با توجه به میزان توسعه کسب و کارهای اینترنتی و افزایش احتمال کالهبرداری اقدام درستی به نظر می رسید، چراکه کسب وکارها برای دریافت این نماد باید 
مشخصات خود را در سامانه اینماد ثبت می کردند حتی تراکنش های مالی این در این نوع کسب و کارها هم به این با امنیت بیشتری صورت می گرفت؛ اما جدیدا مشکالتی ایجاد شده 

است که نشان می دهد اینماد خود به سدی برای فعالیت آزادانه کسب و کارهای اینترنتی دامن زده است.

گزارش »آرمان ملی« درباره موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی: 

»اينماد« کسب و کارها را خفه می کند
    برزخ تصمیم گیری و عواقب اقتصادی برای کسب و کارها                               »اینماد« سد یا ابزار توسعه؛ مساله این است
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 کلیه؛ مرکز خون سازی بدن است، اگر کلیه 
دچار مشکل شود، خون سازی هم دچار مشکل 
خواهد شد. دردهای ناشی از سنگ کلیه معموال 
کولیکی بوده و بسیار شدید است بعید است 
سنگ کلیه موجب درد مزمن مرتب 24 ساعته 
شود. آتروفی مخاط رحم، خشکی رحم و مثانه 
می تواند موجب عفونت ادراری مزمن در خانم ها 
شود. این بیماران برای بررسی بیشتر باید به 
متخصص اورولوژی مراجعه کنند. در خصوص 
راهکارهای دفع سنگ کلیه،  نوشیدن آب و 
مایعات زیاد، مصرف چای کم رنگ، عرق خارشتر، 
هندوانه و کاهش مصرف نمک و پروتئین های 
شود.  سنگ  دفع  موجب  می تواند  حیوانی 
همچنین گرم نگه داشتن کلیه ها هم می تواند 
به دفع سنگ کمک کند. اما سنگ های 5 تا 7 
میلیمتری معموال به خودی خود دفع می شوند 
و نیازی به سنگ شکن ندارند. تنبلی کلیه همان 
نارسایی کلیه است. بیش از ۱۰ درصد مردم 
نارسایی کلیه دارند که با افزایش سن بیشتر هم 
می شود. فشارخون باال و دیابت و مصرف مسّکن 
هم احتمال کم کاری کلیه را افزایش می دهند. 
پوشاندن کلیه مشکل سنگ را حل نمی کند و 
فقط می تواند درد ناشی از اسپاسم را برطرف 
کند. کلیه مرکز خون سازی بدن است. اگر کلیه 
دچار مشکل شود، خون سازی هم دچار مشکل 
خواهد شد. خونریزی به دلیل جراحی سنگ کلیه 
می تواند موجب کم خونی در بدن شود. ورم ناشی 
از اختالل در عملکرد کلیه به صورت منتشر و بر 
روی دو پا، روی پلک ها و دیگر نقاط بدن به وجود 
می آید و به عنوان مثال اگر فردی ورمی بر روی 
یک پای خود دارد حتما باید به پزشک داخلی یا 

عمومی مراجعه کند.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  1184جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   1183  

۱- از داروهــای قلبــی- اثــری از محمدعلــی 
جمالزاده 2- پــادگان- بنده وغالم- شــرف وعفت ۳- 
پایان نامه- ســال ترکــی- کامل نمــودن- ردیف قالی 
4- دانه های ریزپوست- سگ شکاري- همراه خم- دیبای 
نازک ولطیف 5- پایتخت غنا- تهیدست وفقیر- پشیمان 
6- باعرضه وشایســته- چربــی خون 7- ضدخشــک- 
از نام هــای مردانــه- قلــوب- اســتخوان بــاالی ران 
۸- عقاب ســیاه- زندگانی- از حشــرات ۹- معادل ۱2 
ماه- دستمزد-  درخوروشایسته- حرارت باالی  بدن ۱۰- 
فصل بهاران- پیرو ارزش های کهنه ۱۱-  قطارزیرزمینی- 
ثمره ودســتاورد- لباس بی آســتر ۱2- یاری- ویتامین 
انعقادخون- از درختان تناور- گرسنه نیست ۱۳- رمق 
آخر- باردوم- کاله پادشاهی- شــماومن ۱4- بیماری 
 قندی- شیره خرما- از اعداد دورقمی ۱5- نوعی ترشی- 

نوگرایی

۱- قبول شــدن دعا- کارگردان فیلم جاده تباهي 2- مکانیســم- دوران دبســتان ۳- مغز- 
بی دینی- بی شــوق وبی میل-  واحدســطح 4- سرپرست وقیم- درخت سایه گســتر- ضمیر سوم 
شخص مفرد- یادداشت کردن 5- لقب پادشاهان فرانســه بود- گمراه کردن- تیغ دسته دار 6- در 
آش می ریزند- دلبر 7- رنج وزحمت- روغن  زیتون- نفت دریای شــمال- دستی ۸- گروگذارنده- 
ریزبینی وموشکافی- ویران وخراب ۹- مواد ریز حاصل از خردشــدن سنگ ها- نمایندگان- زمان 
مرگ- کشنده بی صدا ۱۰- فشرده شده و له شده- هرجای گرم و بی آب وعلف ۱۱- جایگاه درندگان- 
دریچه هوا در کاربراتور- پاک وتمیز ۱2- از جانوران دریایی- الفبای  موسیقی- خواهر- شادی وسرور 
۱۳- عزیزعرب- فرهنگ لغات فرانســوی- قرص روانگردان-  زمین شوی دسته دار ۱4- پیرامون- 

آموزش ها ۱5- مسجد تاریخی کرمان- فاقد تصمیم

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

كنترل فشارخون باال با »ماست«عوارض سندرم »كووید طوالنی« مهار حمله قلبی با داروی »نقرس« 
مطالعات نشان می دهد که داروی ضدالتهابی »کلشی .سین«، که ۱۰۰ 
سال است مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند بروز حمله قلبی را مهار نماید. 
یک مطالعه نشان داد زمانی که به بیماران قلبی »کلش ی.سین«، داروی نقرس 
را استفاده کردند در عرض چند روز پس از حمله قلبی کمتر با بروز حمله 
قلبی مجدد روبه رو بودند. این باور که التهاب باعث بیماری قلبی می شود 
سال هاست که وجود دارد. با این حال، داروی ضدالتهابی نقرس موسوم به 
»کلشی .سین«، که ۱۰۰ سال است مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند بروز 
حمله قلبی را مهار نماید. کلشی سین با کاهش التهاب بر قلب تاثیر می گذارد.

محققان می گویند مشکالت قلبی مرتبط با سندرم کوویدطوالنی مدت 
می تواند باعث تنگی نفس شود. محققان معتقدند این وضعیت می تواند ناشی از 
مشکالت قلبی و همچنین مشکالت ریوی باشد. عالئمی مانند سرفه و مشکالت 
تنفسی ممکن است باعث شود کووید۱۹ بیشتر یک بیماری ریوی به نظر برسد. 
قبال محققان گزارش دادند که بیش از یک سوم افرادی که سابقه بیماری قلبی یا 
ریوی نداشتند و به دلیل کووید۱۹ در بیمارستان بستری شده بودند، یکسال پس 
از ترخیص از بیمارستان همچنان دچار تنگی نفس بودند. تجزیه  و تحلیل آنها نشان 

داد که عملکرد غیرطبیعی قلب به طور مستقل با تنگی نفس مداوم مرتبط است.

براساس تحقیقات، مصرف ماست می تواند برای افراد مبتال به فشارخون باال مفید 
باشد. محققان ارتباط بین مصرف ماست، فشارخون و عوامل خطرزای قلبی وعروقی را 
بررسی کردند و دریافتند که ماست با فشارخون پایین تر برای افراد مبتال به فشارخون 
باال مرتبط است. در سراسر جهان، بیش از یک میلیارد نفر از فشارخون باال رنج می برند 
که آنها را در معرض خطر بیشتر بیماری های قلبی وعروقی مانند حمله قلبی و سکته 
قرار می دهد. بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ ومیر هستند. دکتر »الکساندرا.

وید«، می گوید: »این مطالعه شواهد جدیدی ارائه می دهد که ماست را با پیامدهای 
مثبت فشارخون برای افراد مبتال به فشارخون باال مرتبط می کند.« 

نکتــه
B۲موادغذاییحاویویتامین

ویتامین  B2 یا ریبوفالوین یکی از ویتامین های محلول 
در آب است که محل ذخیره عمده ای در بدن ندارد. ریبوفالوین 
برای متابولیسم قندها، اسیدهای آمینه و چربی ضروری است. 
ویتامین  B2 یا ریبوفالوین یکی از ویتامین های محلول در آب 
است که محل ذخیره عمده ای در بدن ندارد. ریبوفالوین برای 
متابولیسم قندها، اسیدهای آمینه و چربی ضروری است و این 
ویتامین سیستم حفاظت آنتی اکسیدانی را حمایت می کند. 
ریبوفالوین عمدتا از شیر استخراج می شود. کمبود ریبوفالوین که

ariboflavinosis  نامیده می شود منجر به دژنره شدن سیستم 
عصبی، اختالل اندوکرین، کم خونی و اختالالت پوستی، التهاب 
زبان و دهان و حلق، زخم گوشه لب و نیز قرمزی و حساسیت 
چشممی شود. کمبود ریبوفالوین در افراد الکلی، افراد مسن، 
دیابتی و سندروم روده تحریک پذیر رخ می دهد. عالئم کمبود 
آن ابتدا در بافت هایی که با گردش سریع  دارند نظیر پوست و 
اپیتلیوم ظاهر می شود. این ویتامین در برابر نور کامال تخریب 
می شود. میکروفلورای طبیعی کولون توانایی تولید ریبوفالوین را 
نیز دارند. مقدار تولید ریبوفالوین توسط میکروفلور به نوع غذای 
مصرفی بستگی دارد به طور مثال خوردن سبزیجات نسبت به 
گوشت تولید ریبوفالوین را افزایش می دهد. ریبوفالوین برحسب 
میلی گرم اندازه گیری می شود. این ویتامین در غذاها به شکل 
متصل به پروتئین  به شکل FAD و FMN وجود دارد. سبزیجات 
برگ سبز که رشد سریع دارند، غنی از ریبوفالوین هستند. گوشت 
و محصوالت لبنی مهمترین منبع تامین کننده ریبوفالوین مردم 
آمریکا هستند. بیش از نیمی از ویتامین در هنگام آسیاب کردن 
ازبین می رود. )نان ها و غالت در آمریکا با ریبوفالوین غنی می شوند 
که بخش عمده ای از دریافت روزانه افراد را شامل می شود.( 
ریبوفالوین در برابر حرارت پایدار است ولی به راحتی توسط قلیاها 
و اشعه ماورابنفش تخریب می شود. در پختن و فرآیندکردن نیز 
مقدار بسیار کمی از ویتامین تخریب می شود. به دلیل حساسیت 
ریبوفالوین به مواد قلیایی افزودن جوش شیرین برای نرم کردن به 
نخود و لوبیا قسمت اعظم محتوای ویتامین را ازبین می برد. پاکت 
شیر ساخته شده از کاغذهای مومی از ریبوفالوین در برابر تخریب 

ناشی از نور خورشید محافظت می کند. 
  عالئم کمبود

عالئم کمبود بعداز ماه ها محرومیت از ریبوفالوین ایجاد 
می شود. عالئم اولیه کمبود شامل ترس از نور )فتوفوبیا(، سوزش، 
خارش و اشک ریزش چشم، کاهش شفافیت بینایی، و درد و 
سوزش لب ها و زبان است. عالئم پیشرفته تر کیلوز )شکاف و 
ترک خوردگی لب(، آنگوالر استوماتیت )شکاف در پوست گوشه 
دهان- شقاق گوشه لب(، بثورات چرب در پوست چین بینی و 
دهانی، کیسه بیضه و ناحیه تناسلی زنان، زبان متورم ارغوانی 
)Magenta tongue( ، افزایش رشد مویرگ اطراف قرنیه 
چشم و نوروپاتی محیطی را شامل می شود. شایان ذکر است کمبود 

ریبوفالوین در کنار کمبود سایر ویتامین در کاتاراکت نقش دارد.

اختاللدرخواب
منجربه»افسردگی«میشود؟

محققان معتقدند افرادی که درخواب دچار آپنه 
می شوند، ممکن است به افسردگی دچار شوند. نویسندگان 
یک مطالعه بزرگ در مورد آپنه خواب می گویند که آپنه 
انسدادی خواب )OSA( یک مشکل رایج است که بر تنفس 
فرد در هنگام خواب تاثیر می گذارد، زیرا هوا نمی تواند به طور 
طبیعی به ریه ها جریان یابد. انسداد جریان هوا معموال به دلیل 
تجزیه بافت های نرم پشت گلو )راه هوایی فوقانی( و زبان در 
هنگام خواب صورت می گیرد. آنها دریافتند که آپنه خواب 
می تواند عواقب جدی داشته باشد. اگر با خروپف از خواب 
بیدار می شوید، تنفس شما قطع می شود یا در نیمه شب نفس 
نفس می زنید، ممکن است دچار آپنه خواب شده باشید. بر 
اساس گزارش هاروارد بهداشت، این مطالعه که خلبانان 
خطوط هوایی سعودی را مورد بررسی قرار داد، مشخص کرد 
که غربالگری پرسنل در این حرفه پرخطر باید در نظر گرفته 
شود. خستگی، افسردگی و بی خوابی می تواند از پیامد های 
آپنه خواب باشد و باید به موقع ارزیابی و درمان شود. اگر 
آپنه انسدادی خواب دارید، بافت های گلوی شما در طول 
خواب شل می شوند و به طور دوره ای راه هوایی شما را مسدود 

می کنند و باعث آپنه مختل کننده خواب می شوند.
  بی خوابی

از  یک سوم  مطالعه،  این  نویسندگان  گفته  به 
شرکت کنندگان در شروع یا حفظ خواب مشکل داشتند 
)بی خوابی(، ۳۳ درصد خستگی، ۳5.۹ درصد افسردگی و 
2۳.۱ درصد خواب آلودگی بیش از حد در طول روز داشتند. 
حتی اگر بتوانید به خواب بروید، آپنه می تواند شما را از خواب 

بیدار کند و دوباره به خواب رفتن را دشوار کند.
  افسردگی

  بیماران مبتال به آپنه انسدادی خواب سالمت ضعیفی 
دارند و سالمت روانی اجتماعی و عملکرد روزانه آنها نیز مختل 
می شود، زیرا خواب آشفته می تواند باعث تمرکز ضعیف، 

مشکالت خلقی، اضطراب و اختالل افسردگی اساسی شود.
  مشکالت قلبی

 کاهش ناگهانی سطح اکسیژن خون که در حین آپنه 
خواب رخ می دهد، فشارخون را افزایش می دهد و بر سیستم 
قلبی وعروقی فشار وارد می کند.  داشتن آپنه انسدادی خواب 
همچنین خطر ابتال به فشارخون باال، حمله قلبی مکرر، سکته 
مغزی و ضربان قلب غیر طبیعی مانند فیبریالسیون دهلیزی را 
افزایش می دهد. برای باز نگه داشتن راه هوایی، توصیه می شود 
به پهلو یا روی شکم بخوابید تا به توقف تنفس سبک کمک 
کنید. برای موارد جدی تر، باید با پزشک متخصص مشورت 
شود، زیرا صاحبان آنها ممکن است به یکدستگاه فشار مثبت 
مداوم برای راه هوایی نیاز داشته باشند که جریان مداوم 

اکسیژن را به بینی و دهان برای تنفس طبیعی حفظ کند.

عمــود ی افقــی  

 حسن ارگانی
 فو ق تخصص کلیه

ویتامینDبرای»قلب«مفیداست
از  یکی  طبیعی  منبع   D ویتامین 
به ویژه  ما،  بدن  ضروری  هورمون های 
استخوان ها را فراهم می کند. یک مطالعه 
 D نشان داد که افراد مبتال به کمبود ویتامین
 D بیشتر از افرادی که سطح طبیعی ویتامین
دارند، از بیماری قلبی و فشارخون باالتر رنج 
می برند. »الیناهیپونن«، می گوید: »درک نقش 
کمبود ویتامین D برای سالمت قلب می تواند 
به کاهش بار جهانی بیماری های قلبی وعروقی 
کمک کند. می توان عالوه بر قرارگیری در 
معرض نورخورشید، ویتامین D را ماهی های 
چرب، تخم مرغ و غذاها و نوشیدنی های غنی 

شده از این ویتامین دریافت کرد. 

ویـــژه

اینفوگرافیک : آرمان ملی /  علی کریمی

پزشکان معتقدند مصرف غذاهای فیبردار عالوه بر حفظ سالمت بدن؛ در کنترل دیابت و سالمت روده نقش مهمی دارند. مصرف غذا های فیبردار با اثرات 
مثبتی برای سالمتی همراه است و پزشکان بر این باورند که ارتباط شگفت انگیزی بین دیابت، میکروبیوم روده و متابولیسم وجود دارد؛ خوردن غذا های 

مناسب برای سالمت روده ها به بدن شما کمک می کند تا با دیابت مبارزه کنید .

جو و به ویژه جودوسر نیز یک منبع بسیار عالی برای فیبر فراوان است؛ فیبر نامحلول جو باعث بهبود کار دستگاه گوارش شده، 
فعالیت روده ها را توان بخشیده و در درمان یبوست بسیار مفید است این غله با جذب آب باعث نرمی مزاج شده و فعالیت روده ها را 

باال می برد. پس بهتر است از جو در انواع سوپ ها استفاده کنید.

جو دو سر

نخودفرنگی نه تنها می تواند به بسیاری از غذا ها طعم معطری بدهد، بلکه به باور متخصصان تغذیه و سالمت یک فنجان 
نخودفرنگی حاوی هفت گرم فیبر است. نخودفرنگی همچنین ممکن است کلسترول بد را کاهش دهد و باعث ایجاد احساس سیری 

می شود و از پرخوری جلوگیری کرده منجر به کاهش وزن نیز می شود.

نخود فرنگی

سیب سرشار از ویتامین ها، موادمعدنی، عناصر مغذی است؛ ویتامین C، ویتامین  K، ویتامین  B6 و ریبوفالوین، پتاسیم، 
مس، منگنز و منیزیم در در سیب یافت می شوند و مصرف یک وعده سیب، 12 درصد از نیاز روزانه ی ما را به فیبر تامین می کند.

سیب

هویج یکی دیگر از منابع مهم برای فیبر فراوان است این سبزی ریشه ای خوشرنگ و لعاب است و عالوه فیبر باال منبع 
سایر مواد مغذی مختلف از جلمه بتاکاروتن، ویتامین  k1، پتاسیم و آنتی اکسیدان است، بهتر است از هویج در سوپ ها و ساالد 

استفاده کرد. 

هويج

حفظ سالمتی با مصرف خوراکی های  فیبردار
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کــوتـاه
دستورالعملبرگزاریایامفاطمیه
آرمان ملی: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
دستورالعمل بهداشتی برگزاری مراسم ایام 
فاطمیه سال 1400 را برای اجرا و نظارت به 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور اباغ کرد. طبق این دستور العمل، برگزاری 
مراسم در مساجد و مکان های عمومی در اولویت 
قرار دارد. برگزاری مراسم در مساجد و هیات ها 
ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد. 
استفاده از فضای باز مساجد و شبستان ها، جهت 
انجام مراسم، با رعایت دستورالعمل ها در صورت 
مساعد بودن هوا در اولویت است. به افرادی که 
واکسن را کامل نزده اند توصیه شود در مراسم 
شرکت نکنند. تهویه مکان برگزاری مراسم باید 
مناسب انجام شود به طوری که هوا در جریان 
باشد. رعایت فاصله حداقل دو متر از طرفین ) 
4 متر مربع برای هر نفر( الزامی است. شرکت 
کنندگان از وسایل مانند کتب مذهبی، مهر، 
سجاده، تسبیح و چادر و نظایر آن به صورت 
شخصی استفاده نمایند. نذورات و مواد غذایی 
و آشامیدنی در صورت توزیع بایستی به صورت 

بسته بندی باشد.

استقراراورژانسدر5میدانتهران
آرمان ملی: سرپرست اورژانس تهران گفت: با 
تشدید آلودگی در پایتخت ناوگان اورژانس تهران 
در میدان تجریش، میدان انقاب، میدان امام 
خمینی، میدان آزادی و میدان راه آهن مستقر 
شدند. یحیی صالح طبری افزود: شهروندان باید 
در صورت احساس تنگی نفس، دو بینی، سردرد، 
سرگیجه، تهوع و… به عوامل اورژانس مراجعه 
کنند تا به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات الزم 
انجام شود، همچنین در صورت نیاز به خدمات 
بیشتر، عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز 

درمانی انتقال می دهند.

8نیروگاهمجازبهمازوتسوزی
رکنا: سخنگوی صنعت برق از هشت نیروگاه 
کشور شامل نیروگاه حرارتی سهند بناب، نیروگاه 
شهید رجایی قزوین، نیروگاه شازند اراک، نیروگاه 
شهید سلیمی نکا، نیروگاه حرارتی طوس مشهد، 
نیروگاه بیستون کرمانشاه، نیروگاه رامین اهواز 
و نیروگاه حرارتی بندرعباس به عنوان نیروگاه 
هایی در ایران نام برد که مجاز به سوزاندن مازوت 
هستند. مصطفی رجبی مشهدی تاکید کرد: با 
توجه به اینکه امسال گاز طبیعی نیروگاه ها به 
اندازه نسبتا مناسبی تامین می شود، بنابراین 
مصرف مازوت در نیروگاه های کشور حدود 50 

درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

سفربه8شهرنارنجیممنوع!
آرمان ملی: جانشین پلیس راهور ناجا گفت: 
محدودیت تردد به شهرهایی که در وضعیت 
نارنجی کرونایی قرار دارند ادامه داشته و رانندگان 
متخلف 500 هزارتومان جریمه خواهند شد. 
سردار سید تیمور حسینی افزود: بر همین اساس 
خروج خودرو با پاک بومی از شهرهای نارنجی 
و ورود خودرو با پاک غیربومی به این دسته از 
شهرها ممنوع بوده و جریمه 500 هزار تومانی 
تردد غیرمجاز برای خودروها منظور می شود. 
افرادی که برای موارد ضروری نیاز به تردد به 
شهرهای نارنجی دارند باید از فرمانداری مجوز 

تردد اخذ کرده تا جریمه نشوند.

خدماتاداریباکارتواکسن
آرمان ملی: معاون فنی مرکز سامت محیط 
و کار وزارت بهداشت، درباره الزامات طرح کنترل 
هوشمند را که از ۲1 آذر 1400 کلید خورده است، 
گفت: فعًا بحث کارت واکسن مطرح است، اما 
واقعیت این است که باید ایمنی ایجاد شده باشد. 
محسن فرهادی با عنوان این مطلب که همه جای 
دنیا با افزایش پوشش واکسیناسیون، بازگشایی ها 
را انجام داده اند، افزود: در طول پاندمی کرونا 
بخش هایی از مشاغل امکان فعالیت نداشتند؛ مثل 
سینماها، مهدهای کودک، تاالرهای پذیرایی، 
سالن های نمایش و… که با افزایش پوشش 
واکسیناسیون، این امکان برای بازگشایی ها 

فراهم شده است.

پیگیریحقوقایثارگران
آرمان ملی: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  
گفت: اگر دستگاهی حقوق فردی از ایثارگران را 
به او ندهد، برخورد قانونی با دستگاه خاطی انجام 
خواهد شد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: 
از منظر قانون، ایثارگران در دستگاه های اجرایی 
واجد حقوق مختلفی هستند که تحقق بعضی از 
این حقوق را بنیاد شهید و امورایثارگران از طریق 
سازمان اداری استخدامی و ارتباط با مدیران 
دستگاه ها همانند قانون تبدیل وضعیت ایثارگران 

به پیمانی و قراردادی پیگیری می کند.

تفاهمنامهباژاپنیهابرایتاالبها
آرمان ملی: مدیر طرح حفاظــت از تاالب 
های ایران از امضای تفاهم نامه ای سه ساله با 
دولت ژاپن خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم 
که معیشت پایدار جوامع محلی شکل بگیرد تا 
فشار به تاالب ها کاهش یابد. مهری اثنی عشری 
از امضای چندی پیش تفاهم نامه ای سه ساله  با 
دولت ژاپن در این زمینه اشاره کرد و  گفت:  وقتی 
نتیجه دستاوردهای این برنامه مشخص شود، این 
برنامه ها  به تاالب های بختگان و شادگان تعمیم 

داده می شود.

یکی از اتفاقات خوبی که پس از فروکش کردن کرونا و در 
دولت جدید رخ داد، حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای 
اسامی و ریاست قوه قضائیه در دانشگاه های کشور و دیدار با 
تشکل های دانشجویی بود و این می تواند بزرگترین دلگرمی 
برای قشری باشد که به زودی آینده سازان کشور خواهند شد. 
بر کسی پوشیده نیست با توجه به شرایط کشور و تحریم های 
ضالمانه بر علیه مردم ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری وقت 
آن است دانشجویان و دانش آموختگان شانه های خود را زیر بار 
مسئولیت بدهند و محور دانایی و توانایی تحقق نظام پیشرفته 
ایرانی باشند. دانش و دانشجو، آشکار ترین وسیله عزت و قدرت 
یک کشور است . با این حال واقعیت آن است ذائقه دانشجویان 
در انجماد سیاست های دولت های ادواری گذشته و تک صدایی 
که تغییر کرده است و دانشجویان رغبت کمتری به فعالیت های 
جمعی از خود نشان می دادند، دمیدن حیات دوباره به کالبد 
جنبش دانشجویی و به حرکت و جوش و خروش در آوردن آن 
نیازمند دمی مسیحیایی است. این نقش را مدیران آموزش عالی 
بر عهده دارند و برای تحقق آن باید تلخی انتقاد را بر شیرینی 
تملق و تمجید بر خود هموار کنند. دانشجو روحی است در کالبد 
دانشگاه های ایران و دانشجویان و جوانان کشور دختر و پسر 
همیشه در جهت رشد و تعالی و به اهتراز در آوردن پرچم کشور 
ایران از هیچ کوششی دریغ نکرده اند. رمز پیروزی؛ وفاق ملی و 
عزم، همبستگی دانشجویان و ملت با دولت و حاکمیت و متقابا 
دولت و حاکمیت با دانشجویان و ملت ایران است. مجاهدت های 
انجمن های اسامی و تشکل های  دانشجویی و شهدای دانشجو 
و قهرمانان ملی و ورزشی و استعدادهای درخشان  که از بین 
دانشجویان دانشگاه دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسامی 
بوده است بیش از گذشته چهره ایران را در مصاف با دانشگاه های 
برتر دنیا متفاوت تر کرده است؛ به دلیل اینکه علم بدون معنویت 
مانند پرنده ای در قفس می ماند که روح او در کالبد است پشت 
میله های قفس... ظرفیت دانشگاه ها ، اساتید و دانشجویان 
با توجه به پژوهش ها و مقاالت بین المللی پذیرفته شده و با 
تحقیقات و توان علمی خود سبب شده اند ایران از کشورهای رو 
به پیشرفت تراز اول در سطح جهان باشد. تشکل ها و نشریات 
دانشجویی ، انجمن های صنفی و تحصیلی بین رشته ای علمی، 
سیاسی و مذهبی و فرهنگی شدن دانشجویان یکی از اصلی 
ترین راهکارهای بقای کالبدی به نام دانشگاه است که با روح 
دانشجویان جان می گیرد. دانشجویان در ایران هر زمان که اقتضا 
کند در عرصه علم و پژوهش تاش می کنند یا پرچم دیپلماسی 
کشور را باال نگه می دارند و درصورت ضرورت در میدان با دفاع 
از خاک و ناموس خود مانند روزهای جنگ بین ایران و عراق و 
جبهه های مقاومت مدافع ناموس و جان و مال مسلمانان و یا 
به عنوان مدافع حرم برای عزت و آبروی امت اسام جان فشانی 
و جهاد کرده اند. از دولت سیزدهم خواستار اعطای آزادی های 
بیشتری در تشکیل انجمن های صنفی علمی ، سیاسی ، فرهنگی ، 
اجتماعی ، مذهبی و هنری به دانشجویان کشور گردیم. حیات 
فعالیت های گوناگون جنبش دانشجویی در مطالبه گری و انتقاد 
تثبیت می شود. جامعه دانشجویی همچنان باید مطالبه گر 
و منتقد وضع موجود باشد. آغوش باز مسئوالن در مقابل 
مطالبه گری و انتقاد دانشجویان امکان دمیدن روح تازه ای را 
به جنبش دانشجویی فراهم می آورد و قطعا اعتماد به جوانان از 

مهم ترین اسباب پایداری و استواری است.

مطالبهگری؛تثبیتحیاتجنبشهادانشجویی

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

آلودگیهوا
باتوجه به اینکه مناطق 1۷، 1۸ و 1۹ آلوده ترین مناطق 
تهران هستند، چرا باید مدارس، کاس ها را حضوری برگزار 

کنند، لطفا رسیدگی کنید.
اکبری از تهران 

نقصفنی
با توجه به نقص فنـــی کامیون های بنز قدیمی، تصادفات 
درجاد ه ها افزایش پیدا کرده است. جا دارد مسئوالن فکری 

اساسی برای این خودروها کنند.
یک شهروند از اراک 

پرداختیارانه
چرا یارانه آذرماه برخی از افراد هنوز پرداخت نشده است؟ 

چرا هر ماه تعدادی از یارانه بگیران بی دلیل حذف می شوند.
همتی از تهران 

وامودیعهمسکن
تنها دلیلی که بانک ها به مستاجران برای عدم پرداخت وام 
ودیعه مسکن می گویند، نبود بودجه برای پرداخت است و یا 
اینکه سقف وام ما پر شده است، لطفا مسئوالن فکری برای 

این موضوع کنند.
اکبری از تهران 

جوابیهمترو
400/۹ تحت عنوان  پیــرو درج مطلبی در تاریخ 1۸/
)جلوگیــری از حضور آقایان در واگن مخصوص بانوان و توجه 
بیشتر ماموران سکوها( به اطاع می رساند: موضوع جلوگیری 
از ورود آقایان به واگن  بانوان، همواره مورد تاکید شرکت 
بهره برداری مترو و پرسنل محترم ایستگاه ها و پلیس مترو 
بوده و در این خصوص به صورت مستمر پیگیری های الزم 
انجام می شود. گفتنی است که تعداد سه واگن در اول و آخر 
قطارها به بانوان محترم اختصاص یافته و ضمن اطاع رسانی 
مداوم در ایستگاه ها, از ورود آقایان به واگن های یاد شده 

جلوگیری می گردد.
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

ملیحه بنانی
استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان 

یـادداشــت

در همین راستا، جشنواره پژوهش و نوآوری 
در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش 
و آموزش در مدیریت شهری و روستایی در 
شرایطی به پایــان رسید که در مراسم اختتامیه 
آن احمد وحیدی وزیــر کشور، علیرضا زاکانی 
شهردار تهران،مهدی چمـــران رئیس شورای 
شهر،مهدی سروری نایب رئیس شورای شهر، لطف 
اله فروزنده دهکردی معاون برنامه ریزی و منابع 
انسانی،جمالی نژاد معاون  عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیرکشور حضور داشتند. این 
جشنواره که با بررسی بیش از دو هزار آثار پژوهشی 
همراه بود، در روز پایانی با تقدیر از آثار برتر به کار 
خود پاپان داد و به باور کارشناسان و مسئوالن 
مرکز مطالعات شهرداری، به زودی آثار این مقاالت 
را می توان در هوشمندسازی شهر تهران به وضوح 

مشاهده کرد. 
  افزایش کیفیت زندگی شهروندان 

همان طور که احمد وحیدی وزیر کشور نیز به 
این امر باور دارد و معتقد است، دو موضوع پژوهش 
و مدیریت شهری در این جشنواره ترکیب شده 
که نقطه قوت جشنواره سیزدهم محسوب می 
شود. وی در ادامه گفته هایش افزود: تحقیق و 
پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت 
شهری باید با توجه به ویژگی های مهم منطقه ای 
و بومی و گرایشهای منطقه ای به سویی سوق 
داده شود که کاربردی تر باشد. وی در ادامه تاکید 
کرد: این به این معنی نیست که از دستاوردهای 
دیگران استفاده نکنیم بلکه باید با بومی کردن 
دستاوردهای به دست آمده در توسعه مدیریت 
روستایی هم گام هایی برداشته شود. وحیدی با 
استقبال از عنوان جشنواره »تهران الگوی جهان 

اسام« افزود: بسیار ارزنده است که در برگزاری این 
جشنواره به الگو شدن تهران در جهان اسام  اشاره 
شده و دست یافتن به این هدف مستلزم تحول 
عظیم در نگاه مدیریتی کشور است. وی در ادامه از 
افزایش کیفیت زندگی شهروندان گفت: نیازهای 
شهروندان باید در شهرها تامین شود شهرها باید 
هویت داشته باشند و مردم بتوانند به راحتی 
هویت خود را در  شهرها بیابند این حق شهروندان 
است که سامت و شاد زندگی کنند. بسیاری از 
مشکات شهر تهران مانند آلودگی هوا، فضای سبز 
و ترافیک با تکیه به دستاوردهای علمی و مطالعات 
پژوهشی کاربردی که توسط مرکز مطالعات در 

حوزه مدیریت شهری انجام می شود.
  نگاه به هوشمندسازی تهران 

در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: 
ما در آغاز گام دوم انقاب اسامی هستیم، علی 
القاعده در آغاز راه نیاز به مطالعه و پژوهش هایی 
در حوزه های اجرایی مختلف داریم. قدرت و ثروت 
چیزی است که در سایه دانایی و توانایی، پژوهش، 
فکر و خاقیت میسر خواهد شد. زاکانی تاکید 
کرد: این افتخار ماست که در هفته پژوهش با 
دریافت ۲0۲۹ اثر در 1۶ محورموفق به دریافت 
طرح هایی برای گره گشایی مشکات شهرها 
شده ایم و ما در گام دوم نیاز به ساختن و الگو بودن 
داریم هر چند در گام اول نیاز به ایستادگی و تاش 
داشتیم اینک باید بسازیم و الگوی جهان بشویم. 
باید نسبت به هوشمند سازی و ظرفیت هایی که 
در دو سال اخیر در پی گرفته شده است تاکید ویژه 
داشته باشیم. وی با تاکید بر سه ویژگی خاصی که 
محور جشنواره است گفت: محورهای جشنواره 
بسیارکاربردی و مورد توجه اهداف گام دوم انقاب 

است برای شروع در گام دوم نیز باید با تکیه بر فکر 
و اندیشه راه حلی برای مشکات و دست یافتن به 
مدینه فاضله بیابیم. عنصر امنیت در شهر باید 
مورد توجه باشد و درگام دوم ما خود را مکلف به 

ساختن جامعه اسامی می دانیم.
  پژوهش کمک به حل چالش های تهران  
محمدحسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهری در ادامه با تبریک هفته پژوهش 
گفت: شهرها در جریان توسعه با چالش های فراوانی 
روبه رو بوده اند و مدیریت شهری برای حل این 
مشکات نیاز به دستاوردهای علمی و پژوهشی 
دارد. وی در مورد ویژگی های شهر تهران گفت: 
شهرتهران شهری دانش پایه است و یکی از سه 
شهر مهم خاورمیانه شهری که برای رشد و تعالی 
انسان شناخته شده است و اینک که در آغاز قرن 
جدید و پایان قرن هستیم با رصد تاریخ  صد ساله 
شهرها سواالتی در ذهن ایجاد می شود؛ آیا شهرها  
توانسته اند بستری برای این رشد و تعالی فراهم 
آورند. وی با توجه به اینکه این جشنواره به صورت 
مشترک با هشتمین جشنواره مدیریت شهری 
روستایی وزارت کشور برگزار می شود ادامه داد: 
اولین گام در یکپارچه سازی مدیریت شهری و 
روستایی در برگزاری این جشنواره رقم خورده 
است و هم داستانی این دو حوزه با هم را به فال 
نیک می گیریم. وی افزود: با ورود به مساله مدیریت 
یکپارچه شهری چالش  هایی رو به رو خواهیم شد و 
مدیران شهرها برای چاره جویی نیاز به مطالعات 
دانشگاهی و پژوهش های کاربردی دارند. برگزاری 
این جشنواره بستری مناسب برای تولید علم و 
اتصال مراکز علمی و دانشگاهی با حوزه مدیریت 

اجرایی فراهم می آورد.

آرمان ملی- منیره چگینی:  پس از نزدیک 
به دو دهه اعتراض و مطالبه گری معلمان نسبت 
به افزایش حقوق، باالخره مجلس شورای اسامی 
الیحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن رتبه  بندی 
معلمان با قانون خدمات کشوری انطباق می یابد و 
وضعیت معیشتی این گروه از فرهنگیان مشمول 
بهبود می شود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
دولت در بودجه سال 1401 و رتبه بندی معلمان، 
1۶ هزار میلیارد تومان  طبق آخرین تصمیم 
رتبه بندی در امسال اختصاص پیدا کرده و قرار 
است که سال آینده با ۲5 هزار میلیارد این طرح 
به انجام برسد. اما روز گذشته نمایندگان، مجلس 
در روز)۲4 آذر( با تصویب موادی دیگر از الیحه 
نظام رتبه بندی معلمان به کار بررسی این الیحه 
پایان دادند. بنا بر مصوبه مجلس، آیین نامه اجرای 
قانون جدید باید ظرف یک ماه با شراکت نهادهای 
ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. با 
اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان، حداقل 
حقوق این کارکنان آموزش و پرورش  ۸ میلیون 
و ۸0 هزار تومان و حداکثر آن حدود 1۶ میلیون 
تومان تعیین شده است. براساس ماده ۶ الیحه 
مذکور حقوق معلمان بدین شکل افزایش پیدا 
خواهد کرد: برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده 
درصد ، مربی معلم پانزده درصد عاوه بر افزایش 
رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد عاوه بر 
افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد 
عاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج 
درصد عاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع 
حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج 
در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود. پس 
از اعمال بند )1( این ماده، چنانچه حقوق و فوق 
العاده های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع 
حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک 
دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف 
مذکور تحت عنوان »تفاوت تطبیق« در احکام 
کارگزینی آنان درج خواهد شد. افرایش پرداختی 
ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ 31/ 0۶/ 1400  
در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال 
پرداخت می شود و از ابتدای سال 1401 منوط به 
پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به 

صورت کامل اعمال خواهد شد.
  رتبه بندی واقعی است؟  

مطابق با قانون جدیـــد، معلمان بر پنج رتبه 
آمــوزشیار معلم، مربی معلم، استادیـــار معلم، 
دانشجویار معلم و استاد معلم تقسیم بندی می شوند 
و براین اساس به مجموعه حقوق مزایا و فوق 
العاده های مندرج در احکام کارگزینی آنها افزوده 
می شود و میزان آن ۸0 درصد حقوق آنهاست. اما 
مطالبه اصلی معلمان، پرداخت ۸0 درصد از هیات 
علمی دانشگاه ها بود و برکسی پوشیده نیست 

که احکامی همچون آموزشیار معلم، مربی معلم، 
استادیار معلم، دانشجویار معلم و استاد معلم، با 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها تفاوت حقوقی 
بسیاری دارند. کارشناسان پیش از این در گفت وگو 
با »آرمان ملی« به این موضوع اعتراض داشتنند و 
همان طور که محمدرضا نیک نژاد، پیش از تصویب 
این قانون گفته بود: » در حقیقت بودجه رتبه بندی 
برای شش ماه، 1۲.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده 
و مطالبه اصلی معلمان، ۲5 هزار میلیارد برای شش 
ماه بود.« نیک نژاد به رتبه های پایین آموزش عالی 
نیز در احکام معلمان اشاره دارد و می گوید: در یکی 
از بندهای آن صراحتا اعام شده: »حقوق معلم 
همپایه یک استاد دانشگاه یا کارمند وزارت علوم، 
باید نزدیک هم باشد و یک معلم باید حداقل ۸0 
درصد فرد همپایه خود را در آموزش عالی دریافت 
نماید.« و با این بودجه  محدودی که اختصاص 
پیدا کرده، این امر امکان پذیر نیست، اما دولت 
برای اینکه میزان »۸0 درصد« در میان معلمان 
حساسیت برانگیز شده، اعام کرده که ۸0 درصد 
حقوق را با پایین ترین رتبه آموزش عالی، یعنی 
»مربی« در وزارت علوم محاسبه خواهد کرد و قصد 
داشتند که با 1۲.5 میلیارد تومان اعتراض معلمان 
را به اتمام برسانند. دولت اگر قصد داشت یکبار برای 
همیشه موضوع حقوق معلمان را حل و فصل نماید 
باید افزایش حقوق آنها را 50 درصد افزایش می داد 
که با حقوق فعلی هزاران معلم در زیر خط فقر قرار 

دارند، ترمیم نماید.«  
  ابهامات مصوبه مجلس 

در این شرایط و بر اساس قانون جدید مقرر شده، 
پس از درصدهای متفاوتی که به حقوق این رتبه 
افزوده خواهد شد، اگر حقوق و مزایای هر یک از 
معلمان از ۸0 درصد مجموع حقوق و فوق العاده های 
هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد 
ما به التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان 
درج خواهد شد. در این شرایط مصوبه مجلس از این 
جهت بحث انگیز بوده است،  به گفته فعاالن حقوق 
فرهنگیان طی حدود 14 سالی که قانون خدمات 
کشوری اجرا شده، دو ماده مهم این قانون برای 
شاغان و بازنشستگان فرهنگی معلق مانده است؛ 
یکی، رتبه بندی شاغان و دیگری همسان سازی 
بازنشستگان. به باور کارشناسان افزایش اعتراض 
معلمان در ماه های اخیر، سبب شده که مجلس 
هرچه سریع تر، قانونی را که در اواخر دولت دوازدهم 
به دولت سیزدهم با بار مالی باال و وضعیت نامناسب 
خرانه، به ارث رسیده به سرانجام برساند و باید در 
روزهای آینده در انتظار واکنش معلمان به این 
مصوبه بود. شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
فرهنگیان در بیانیه ای اعام کرده بود که اگر ظرف 
5 روز مجلس »رتبه بندی و همسان سازی واقعی« 
یعنی ۲۸ آذر، را تصویب نکند و معلمان کشور از روز 

سه شنبه 30 آذر اعتراضات خود را از سر خواهند 
گرفت، اما روزگذشته نیز صباغیان در مجلس و در 
بررسی این مصوبه پیشنهادی را ارائه داد که بر اساس 
آن حقوق معلمان دارای مدرک فوق لیسانس در حد 
استادیار دانشگاه باشد. احمد امیرآبادی نماینده قم 
نیز در حمایت از این پیشنهاد گفت: »در صورتی که 
این پیشنهاد تصویب نشود حقوق معلمانی که زیر 
۲0 سال سابقه دارند تغییر چندانی نخواهد کرد. 
باید الیحه رتبه بندی معلمان طبق نظر نمایندگان 
تصویب شود و بعد از آن دولت ملزم به تخصیص 
اعتبارات موردنیاز گردد.« در ادامه محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس گفت: »در الیحه دولت بار 
مالی پیش بینی شده است و نمی توان بار مالی 
الیحه را افزایش داد، این کار خاف قانون است.« 
نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: 
»تغییرات ماهوی در الیحه دولت ایجاد شده و آن 
را تبدیل به طرح کرده، در هشت ماده بیش از 1۹ 
تغییر اساسی ایجاد شده است و تلقی ما این است 
که الیحه دچار تغییرات اساسی شده است. عاوه بر 
این بار مالی اجرای این تغییرات برای امسال دیده 
نشده است و دولت برای امسال اعتبار موردنیاز برای 
تأمین مالی این الیحه را ندارد. نماینده دولت افزود: 
»از ابتدای سال 1401، ۲5 هزار میلیارد تومان برای 
اجرای این الیحه در نظر گرفته شده و بار مالی که 
در مجلس ایجاد شده واقع بینانه نیست.« اظهارات 
نماینده دولت موجب اعتراض شدید منادی رئیس 
کمیسیون انرژی شد. قالیباف رئیس مجلس نیز در 
این خصوص گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه 
سقف بار مالی این الیحه را قبول کرده، اینکه بگوییم 
مجلس هر کاری خواسته انجام داده است، ظلم در 

حق مجلس است، این رفتار درست نیست.
  بهبود شرایط یا تکرار همسان سازی 

در این میان و با افزایش نرخ لحظه ای تورم و 
سرانه سبد هزینه های خانوار به طور میانگین 1۲ 
تا 13 میلیون تومان است، حقوق ۸ میلیونی برای 
معلمان رسمی نمی تواند، این شکاف دستمزد و 
هزینه را پُر کند و انها همچنان در زیر خط فقر قرار 
دارند. البته این امر برای معلمان رسمی است و هنوز 
هزاران معلم خرید خدماتی، تکلیف شان مشخص 
نیست و شامل طرح رتبه بندی قانون نمی شوند. اما 
با این روند، سوال اصلی در جایی مطرح می شود که 
اگر سال آینده سبد هزینه خانوار افزایش پیدا کند، 
آیا این همسان سازی حقوق یا رتبه بندی معلمان 
می توان کفاف زندگی آنها را بدهد یا به سرنوشت 
تلخ همسان سازی حقوق بازنشستگان، که هیچگاه 
نیازهای آنها را با توجه به نرخ تورم، تامین نکرد، 
دچار خواهد شد. مطالبه معلمان نیز در یک دهه 
اخیر به این امر بوده که درصد حقوق آنها با نرخ تورم 
در جامعه یکسان باشد و باید دید که در سال آینده، 

وضعیت آنها چگونه خواهد شد.

گزارش »آرمان ملی« از تصویب الیحه رتبه بندی معلمان: 

رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان می شود؟  
    نه هیات علمی، بلکه معلمان 80 درصد آموزشیارمعلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشجویارمعلم و استاد معلم حقوق دریافت می کنند 

نگرانی از قدرت سرایت 
باالی »اُمیکرون« 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
اهمیت  بر  بهداشت  وزارت  واگیر 
واکسیناسیون نوبت سوم و تاثیر آن بر 
مهار سویه امیکرون تاکید کرد و گفت: 
تزریق نوبت سوم واکسن ایمنی بدن 
در برابر ویروس کرونا را به ۹0 درصد 
می رساند. دکتر محمدمهدی گویا 
گفت: واکسیناسیون نوبت سوم مکمل 
واکسیناسیون دو نوبت قبلی است و 
برای همه مردم عزیز کشورمان الزامی 
است که نوبت ســـوم واکسن کرونا 
را تزریق کنند. با تزریــق نوبت سوم 
میزان ایمنی در برابر این ویروس در 
اکثریت قریب به اتفاق موارد به باالتر 
از ۹0 درصد می رسد. وی ضمن اعام 
مراتب تقدیر خود از مردم بابت همکاری 
در کنترل بیماری کرونا طی دو سال 
اخیر، بیان کرد: در حقیقت نقش اول 
را در کنترل این بیماری را مردم عزیز 
جهش های  کردند.  ایفا  کشورمان 
متعددی که این ویروس پیدا می کند 
باعث می شود که قابلیت سرایت آن 
تغییر کرده و شدت بیماری زایی اش هم 
متفاوت شده و گاهی اوقات شدیدتر و 

گاهی اوقات خفیف تر می شود.

در سیزدهمین رویداد جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری مطرح شد: 

گامشهردارتهرانبهسمتهوشمندسازيشهر
   وزیر کشور و شهردار: تهران به سمت هوشمند سازی و افزایش کیفیت زندگی پیش می رود

آرمــان ملی: هوشمندســازی و 
نـگاه شرکت ها و پژوهشگـــران 
حــوزه به باور کارشناسـان، یکی 
از ضرورت های کالنشهـــر تهران 
بـا 13 میلیون جمعیت به حســاب 
می آیــد. در شرایطی که پایتخـت 
ایران، این روزها با چالش هایی مانند 
آلودگی هوا، ترافیک های سنگین، 
فرسودگی ناوگان شهری و... دست و 
پنجه نرم می کند، نگاه پژوهشگران 
و کـارشناسان به تحقق رفع ایــن 

مشکالت ضروری به نظر می رسد. 

کباب بناب بهتر از 
مک دونالد است

وزیر میراث فرهنگی گفت: کباب 
بناب می تواند دنیا را بگیرد این کباب 
ثبت ملی شده ولی برندسازی برای آن 
انجام نگرفته است اگر قیمت و نحوه 
ارائه آن استاندارد باشد قابلیت جهانی 
شدن دارد. عزت ا... ضرغامی به تازگی 
در ویدئویی که در صفحات مجازی 
منتشر کرده، درحالی که بسته غذای 
کباب بناب آذربایجان را در حضور 
مهمانانش باز می کند می گوید: کباب 
بناب می تواند دنیا را بگیرد بهتر از مک 
دونالد است. این کباب به ثبت ملی هم 
رسیده اما برندسازی برای آن انجام 
نگرفته است. اگر این کباب با همین 
طعم و قیمــت و شکل در همه جای 
ایران پیدا شود می توان روی برندسازی 
آن کار کرد. با آقای باقری نماینده 
بناب و کریم زاده از دست اندرکاران 
آن صحبت کردیم. باید قیمت و نحوه 
ارائه آن استاندارد باشد. چون ظرفیت 
جهانی شدن را دارد و بهتر از برند 

مک دونالد است.

ادعای بی سابقه بودن 
کمبود دارو صحیح نیست؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ادعای 
بی سابقه بودن کمبود دارو در کشور 
صحیح نیست، گفت: اینکه ادعا می 
کنند این آمار بی سابقه است، نشان 
دهنده روایت ناصحیح در اطاع رسانی 
آمار بوده است. سیدحیدر محمدی 
با اشاره به برخـــی اخبار منتشـــره 
درخصوص بی سابقه بودن کمبــود 
دارو در کشور، با بیان اینکه اعداد و 
ارقام کمبود داروها مشخص است، 
افزود: اکنون کمبودهای دارویی در 
کشور 40 قلم ثبت شده و این درحالی 
است که در برخی از برهه های زمانی 
کمبودهای ما 300 تا 400 قلم بود. 
اینکه ادعا می کنند این آمار بی سابقه 
است، نشان دهنده روایت ناصحیح در 
اطاع رسانی آمار بوده است شفافیت 
سازمان غذا و دارو در اباغ برخی آیین 
نامه ها نباید موجب اعوجاج مطالب 
و نگرانی مردم شود. محمدی گفت: 
کمبودهای دارویی امسال نسبت به 
سال گذشته که ۲۲0 قلم بود، یک 
پنجم کاهش پیدا کرده است. ارائه 
آمار این چنینی تنها سبب تشویش 
اذهان عمومی و نگرانی و اضطراب 

مردم می شود.



ماموران پلیس آگاهی پایتخت فردی را که با ادعای اخذ ویزا 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده بود، بازداشت کردند. 
چندی پیش تعدادی شکایت مشابه مبنی بر کالهبرداری با 
وعده اخذ ویزای »شینگن« به پلیس آگاهی ارجاع شد که در 
پی آن رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پایگاه سوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و در نخستین گام نیز 
شیوه و شگرد مطرح شده از سوی شاکیان مورد بررسی قرار 
گرفته و این احتمال قوت گرفت که تمامی این اقدامات از سوی 
فرد یا افرادی یکسان انجام شده باشد. در ادامه رسیدگی به این 
پرونده، ماموران اقدام به بررسی حساب های بانکی که شکات 

وجه موردنظر را به آن واریز کرده بودند، کرده و از این طریق 
هویت متهم اصلی را مورد شناسایی قرار دادند، اما آدرسی که 
از وی در سامانه بانک به ثبت رسیده بود، جعلی بود. در همین 
راستا اقدامات برای شناسایی محل اختفای این فرد در دستور 
کار قرار گرفت. در جریان این تحقیقات مشخص شد که متهم 
اقدام به اجاره یک دفتر در یکی از مناطق شمالی تهران کرده 
و روزانه در این دفتر تردد دارد. در همین راستا نیز هماهنگی 
با مقام قضائی انجام شده و ماموران این فرد را در دفترکار 
اجاره ایش دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند. همچنین 
در بازرسی از محل دستگیری او، بیش از ۱۰هزار یورو و دیگر 
ارزهای خارجی از جمله دالر، درهم، پوند و... نیز کشف و ضبط 
شد. با انتقال متهم به مقر انتظامی، این فرد تحت بازجویی قرار 
گرفت و در جریان آن به جرم خود مبنی بر کالهبرداری از 
شهروندان به بهانه اخذ ویزای شینگن و... اقرار کرد. همچنین 
شکات نیز که تاکنون تعدادشان به 5 نفر رسیده این فرد را مورد 
شناسایی قرار داده و اعالم کرد که متهم مدعی شده که دارای 
ارتباطات قوی با سفارتخانه کشورهای اروپایی و آمریکایی است 
و به همین دلیل نیز چند صد میلیون تومان از آنان دریافت 
کرده و وعده داده که می تواند در مدت زمانی کوتاه برای آنان 
ویزای کار، تحصیل و... را دریافت کند. پلیس آگاهی با تایید 
این خبر به »ایسنا« اعالم کرد که تحقیقات در این خصوص 
ادامه داشته و اگر افرادی با همین شیوه مورد کالهبرداری قرار 
گرفته اند، برای ثبت شکایات خود به پایگاه سوم پلیس آگاهی 

مراجعه کنند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1184 r m a n m e l i . i r

پنجشنبه 
1400 .09 . 25
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کوتاه حوادثی

تصادفزنجیرهایاتوبوسو4خودرو
رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
برخورد و واژگونی 4 خودرو و یک اتوبوس در آزادراه قم به 
کاشان ۹ مصدوم برجای گذاشت. حسین ریاحی افزود: در 
تماس با مرکز ارتباطات اورژانس کاشان، واژگونی یکدستگاه 
کامیون و یک خودرو پژوپارس و برخورد 2 خودرو سواری و 
یکدستگاه اتوبوس در آزادراه قم به سمت کاشان گزارش شد. 
وی ادامه داد: پس از این گزارش، 4 دستگاه آمبوالنس اورژانس 
و یکدستگاه آمبوالنس هالل احمر به سرعت به محل حادثه در 
نزدیکی عوارضی کاشان اعزام شدند. وی اضافه کرد: کارشناسان 
اورژانس ۱۱5 کاشان پس از امدادرسانی اولیه در محل، هشت 
مصدوم این حادثه را که سه نفر آنان بدحال بودند، برای درمان 
تکمیلی به بیمارستان بهشتی کاشان منتقل کردند و یک نفر 
از مصدومان نیز به صورت سرپایی در محل درمان شد. به گفته 
وی، علت و چگونگی دقیق این حادثه از سوی عوامل پلیس در 

حال بررسی است.

انهدامباند5نفرهسارقان
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: با تالش شبانه 
کاراگاهان زبده پلیس شهرستان خاش، باند 5 نفره سارقان 
مسلح، کمتر از یک ساعت شناسایی و متالشی شد. سردار 
احمد طاهری اظهارکرد: با هدایت فنی پلیس آگاهی استان و 
تالش شبانه کاراگاهان زبده پلیس شهرستان خاش باند 5 نفره 
سارقان مسلح در کمتر از یک ساعت شناسایی و متالشی شد. 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان افزود: در این عملیات 
مقتدرانه و ضربتی ضمن دستگیری 5 عضو این باند مخوف، 
یک قبضه سالح وینچستر، مقداری مهمات جنگی، یکدستگاه 
موتورسیکلت سرقتی، 5 عدد گوشی تلفن همراه کشف و ضبط 
شد. وی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای شناسایی 
مالباختگان، محل و تعداد سرقت های صورت گرفته توسط 

اعضای این باند ادامه دارد.

5۲۳کیلوموادمخدرکشفشد
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در عملیات مشترک با 
پلیس استان یزد 52۳ کیلوگرم موادمخدر شامل 4۳5 کیلوگرم 
حشیش و ۸۸ کیلوگرم تریاک در دل کویر کشف شد. سردار 
عبدا... حسنی اظهارکرد: در پی دریافت خبری از اداره عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد در خصوص انتقال 
یک محموله بزرگ از دل کویر، هماهنگی ها و اقدامات الزم برای 
دستگیری قاچاقچیان انجام شد. وی افزود: در تحقیقات بعدی 
مشخص شد قاچاقچیان، محموله را از شرق به قصد توزیع 
در نقاط مرکزی و شمالی کشور بارگیری کرده و در پوشش 
مسافرت خانوادگی آن را حمل می کنند. فرمانده انتظامی 
استان سمنان ادامه داد: عملیات پلیس برای دستگیری این افراد 
طراحی و چند تیم ویژه و تخصصی به محور کویری دامغان- 
جندق اعزام و محور را به صورت نامحسوس کنترل کردند. 
حسنی گفت: پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت، سرانجام 
خودروی زانتیای قاچاقچیان مشاهده و دستور ایست برای 
بررسی های بعدی صادر شد که راننده بدون توجه به دستور 
پلیس، اقدام به فرار کرد. وی به اجرای طرح مهار اشاره کرد و 
افزود: در اثنای تعقیب و گریز، ماموران با رعایت تمامی جوانب و 
قوانین به سمت خودرو تیراندازی و آن را متوقف کردند. فرمانده 
انتظامی استان سمنان از کشف 4۳5 کیلوگرم حشیش و ۸۸ 
کیلوگرم تریاک در بازرسی از خودرو خبر داد و خاطرنشان کرد: 

5 نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند.

کشف4تنکلهپاچهوگوشتفاسد
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشف 4 تن کله پاچه و 
گوشت قرمز فاسد خبر داد. سرهنگ پیام کاویانی اظهارداشت: در 
پی رصد اطالعاتی مبنی بر دپوی و توزیع کله پاچه و گوشت فاسد 
در یک باب سوله در محدوده عوارضی شهرآفتاب، بررسی آن در 
دستور کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی این پلیس 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه مالک سوله شناسایی شد، افزود: در 
تحقیقات پلیسی به دست آمد مالک این سوله با همکاری راننده 
یکدستگاه کامیونت کله پاچه و گوشت قرمز فاسد و فاقد مجوز 
را خارج از شبکه توزیع و نظارت کارشناسان دامپزشکی به این 
مکان منتقل کرده و سپس به توزیع آن می پردازند. رئیس پلیس 
امنیت عمومی تهران با بیان اینکه کامیونت حامل گوشت فاسد 
شناسایی و مراقبت های ویژه پلیسی آغاز شد، اگفت: ماموران این 
پلیس موفق شدند، خودروی کامیونت را در حالی که قصد تخلیه 
محموله به داخل سوله را داشت توقیف کنند. وی تصریح کرد: 
در بررسی های بیشتر از کامیونت و داخل سوله در مجموع 4 تن 
کله پاچه و گوشت قرمز فاسد کشف و ضمن پلمب این واحد، هر 2 
متهم با تکمیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد. سرهنگ کاویانی 
با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گوشت کشف شده را 6 میلیارد 
ریال ارزیابی کرده اند، افزود: از شهروندان انتظار داریم در صورت 

مشاهده اینگونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را مطلع کنند.

خبـــر

   رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از 
انهدام باندی که اعضای آن اقدام به جعل 
اسناد دولتی و شخصی کرده بودند، خبر 
داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت:  چند 
روز پیش عوامل عملیات کالنتری پایانه 
غرب درحال گشتزنی در حوزه استحفاظی 
خود بودند که به رفتارهای عجیب و خارج 
از عرف مردی با یک کوله پشتی سیاه رنگ 
مشکوک شده و رفتار او را تحت نظر قرار 
دادند. وی ادامه داد:  دقایقی بعد ماموران 
قصد نزدیک شدن به این فرد را داشتند که 
به محض اطالع این فرد از حضور ماموران، 
او پا به فرار گذاشته و در همین راستا نیز 

عملیات تعقیب و گریز پلیسی میان این فرد و 
ماموران انجام و برای دقایقی ادامه پیدا کرد؛ 
اما سرانجام این فرد دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی 
و انجام بازجویی از وی گفت:  متهم که مردی 
5۰ ساله بود پس از انتقال به مقر انتظامی 
حاضر به همکاری با ماموران نبود، اما بررسی 
محتویان کیف همراهش نشان داد که او در 
حال حمل ۹ عدد سند مختلف منزل و مغازه 

و 5 عدد شناسنامه خام و بدون مشخصات 
است. همچنین تعدادی از مهرهای مختلف 
ادارات دولتی نیز از کیف این فرد کشف 
شد. موقوفه ای با بیان اینکه همین موضوع 
احتمال جعلی بودن اسناد کشف شده را 
نیز قوت بخشید، اظهارکرد: اصالت اسناد 
کشف شده از سوی پلیس مورد استعالم 
قرار گرفته و مشخص شد که تمامی اسناد به 
شکلی حرفه ای جعل شده است. رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه متهم 

چاره ای جز اعتراف نداشت، بیان داشت:  این 
فرد سرانجام به جرم خود مبنی بر جعل سند 
اعتراف کرد و گفت که از حوالی سال ۱۳۹5 
تاکنون با همدستی چند نفر دیگر اقدام به 
ایجاد یک باند کرده و در آن دست به جعل 
اسناد دولتی و شخصی، جعل شناسنامه، 
مدارک تحصیلی، گواهی، ضمانت نامه و... 
برای افراد کرده اند. وی با بیان اینکه متهم 
دستگیرشده دارای سه فقره سابقه دستگیری 
است، گفت:  دیگر همدستان این فرد نیز مورد 
شناسایی قرار گرفته و این باند منهدم شد. 
این متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شد.

انهدام باند جعل اسناد دولتی و شخصی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک 
کالهبردار اینترنتی که با اپلیکیشن رسیدساز 
جعلی اقدام به کالهبرداری از تعدادی از 
شهروندان کرده بود، خبر داد. سرهنگ 
داود معظمی گودرزی اظهارداشت: یکی از 
شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و 
مدعی شد قصد فروش دوچرخه گران قیمت 
خود در سایت های خرید وفروش کاالهای 
دست دوم را داشته که مورد کالهبرداری قرار 
گرفته است. این مقام انتظامی افزود: شاکی 
در ادامه گفت: »دوچرخه خود را با قیمت ۱5 
میلیون تومان آگهی کردم و پس از دقایقی 
فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و 
پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به درب 
منزل ما مراجعه و پس از مشاهده دوچرخه 
و توافق نهایی شماره  کارت بانکی ام را گرفت 

و با اعالم مشخصات بنده و نشان دادن رسید 
پرداخت مبلغ موردنظر در تلفن همراهش 
دوچرخه را به همراه فاکتور خرید به وی 
دادم و بعداز بررسی حساب بانکی متوجه 
کالهبرداری شدم.« وی گفت: در ادامه تعداد 
دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت 
دوچرخه های خود به این پلیس مراجعه 
کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد 
کالهبردار همه این افراد مشترک است 
و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان 
پیداکردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا 
با مشاهده مشخصات خود در صفحه نمایشگر 
تلفن همراه متهم و نرم افزار رسیدساز جعلی 
اقدام به تحویل کاال به مجرم شده اند که 

در نهایت به کالهبرداری ختم شده است. 
سرهنگ گودرزی بیان داشت: کارشناسان 
پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی 
خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده 
و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی 
شناسایی و پس از تشریفات قضائی این شیاد 
اینترنتی در حالی که مشغول کالهبرداری 
از یکی دیگر از شهروندان بود دستگیر و 
به پلیس فتا منتقل شد. این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: مجرم پس از حضور در 
پلیس فتا پایتخت و مواجهه با شکات پرونده 
به جرم خود اقرار و اظهارداشت: »پس از 
جلب اعتماد فروشنده و واردکردن شماره 
کارت اعالمی در یک نرم افزار همراه بانک 

اصلی مشخصات شاکی را به دست می آوردم 
و با ورود به اپلیکیشن رسیدساز جعلی و 
واردکردن اطالعات وی یک رسیدجعلی واریز 
به فروشندگان نشان می دادم و با بهانه هایی 
مثل اختالل در سامانه های پیامکی بانک ها 
با تحویل کاال به سرعت از محل خارج 
می شدم.« رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با 
اشاره به اینکه متهم این پرونده در مجموع 
حدود پنج میلیارد ریال کالهبرداری کرده 
بود، توصیه کرد: الزم است افراد در زمان 
معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از 
واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل 
کرده و سپس کاال را تحویل خریدار بدهند و 
در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت 
www.Cyberpolice.پلیس فتا به آدرس

ir   گزارش کنند.

خرید دوچرخه با رسيدساز جعلی

  فرمانده انتظامي استان زنجان از 
شناسایي و توقیف تانکر حامل 24 
هزارلیتر سوخت قاچاق توسط ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد. 
سردار رحیم جهانبخش بیان داشت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
زنجان حین کنترل خودروهاي عبوري 
در اتوبان زنجان – تبریز به یکدستگاه 
کامیون تانکردار مشکوک و خودرو 
را برای بازرسي بیشتر متوقف کردند. 
وی با بیان اینکه پس از توقف خودرو 
و استعالم از سوابق آن مشخص شد 
این کامیون داراي بار قاچاق است، 
خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسي 

انجام شده از این خودرو موفق شدند 
24 هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق 
از نوع گازوئیل خارج از شبکه توزیع 
مجاز کشف و ضبط کنند. فرمانده 
انتظامي استان زنجان تصریح کرد: 
به  قانوني خودرو  اخذ مجوز  پس 
پارکینگ منتقل و راننده براي سیر 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي 
شد. سردار جهانبخش ضمن تاکید بر 
عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت 
و فرآورده هاي نفتي از هموطنان عزیز 
خواست در صورت اطالع از فعالیت 
قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

قاچاق 24 هزار ليتر سوخت

توقیفکامیونحاملتریاک
فرمانده انتظامي استان فارس گفت: در 
عملیات مشترک پلیس فارس و اصفهان 26۰ 
کیلو موادمخدر از نوع تریاک کشف و یک 
قاچاقچي نیز دستگیر شد. سردار رهام بخش 
حبیبي، اظهارداشت: در راستاي مبارزه با 
سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر استان اصفهان با اقدامات فني و 
تخصصي مطلع شدند فردي با یکدستگاه 
کامیون در حال انتقال محموله تریاک از 
کرمان به شیراز است که موضوع در دستور کار 
پلیس فارس قرار گرفت. وي افزود: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس پس 
از هماهنگي با مقام قضائي به محور اصفهان- 
شیراز اعزام و کامیون متعلق به قاچاقچي را 
مشاهده و با شگردهاي خاص پلیسي آن را 
توقیف کردند. فرمانده انتظامي استان فارس 
با بیان اینکه در بازرسي از این کامیون 26۰ 
کیلو تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این 
خصوص راننده دستگیر و پس از سیر مراحل 

قانوني روانه زندان شد.

دستگیريسارقحرفهای
از  فارس  استان  آگاهي  پلیس  رئیس 
دستگیري سارق حرفه ای و کشف 45 فقره 
کیف و موبایل قاپی در شهرستان شیراز خبر 
داد. سرهنگ کاووس حبیبي، اظهارداشت: 
در پي وقوع چندین فقره کیف و موبایل قاپي 
در شهرستان شیراز، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسي صحنه هاي 
سرقت مشخص شد سارق با استفاده از یک 
موتورسیکلت در محل هاي خلوت سوژه هاي 
خود را انتخاب و در یک لحظه اقدام به سرقت 
کیف و گوشي تلفن همراه آنان مي کند. رئیس 
پلیس آگاهي استان تصریح کرد: کارآگاهان با 
انجام اقدامات فني و پلیسی و گشت زني هاي 
نامحسوس موفق شدند در این زمینه یک 
سارق حرفه ای را حین سرقت دستگیر و به 
مقر انتظامي داللت دهند. سرهنگ حبیبي با 
بیان اینکه متهم در بازجویي اولیه به 45 فقره 
کیف و موبایل قاپی در شیراز اقرار کرد، عنوان 
داشت: این سارق حرفه اي پس از سیر مراحل 
قانوني روانه زندان شد. این مقام انتظامي 
از شهروندان خواست هنگام صحبت کردن 
با تلفن همراه در کوچه و خیابان، مراقب 
موتورسیکلت سواران مشکوک باشند و 
موبایل خود را به گونه ای در دست بگیرند که 

سرقت و قاپیدن آن به سادگی اتفاق نیفتد.

حمل40کیلوحشیشباپراید
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان از کشف 4۰ کیلو 
حشیش در بازرسی از یک سواری پراید 
خبر داد. سرهنگ محمد دالوند بیان داشت: 
حین  اصفهان  تکاوری  پلیس  ماموران 
گشتزنی در محور رامشه- حسن آباد به 
2 سواری پراید مشکوک و آنها را متوقف 
کردند. وی افزود: از این خودروها بازرسی 
شد که 4۰ کیلو حشیش که به طور حرفه ای 
در صندوق عقب یکی از خودروها جاساز 
شده بود، کشف شد. سرپرست معاونت 
عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه دیگر خودرو نیز راه پاکن 
و همدست خودروی حامل محموله افیونی 
بود، ادامه داد: دراین خصوص 4 سوداگر 
مرگ دستگیر و برای اقدامات قانونی به 
مراجع قضائی تحویل داده شدند. سرهنگ 
با  انتظامی  نیروی  اظهارداشت:  دالوند 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن 

وسرکشی به آنان نخواهد داد.

نیروی انتظامی از دستگیری سارقی خبر داد که اقدام به 
خردکردن قطعات خودرو های مسروقه و فروش در سایت دیوار 
می کرده است. سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی فر اظهارکرد: 
در حاشیه اجرای طرح کاشف 6 پرونده ای بررسی شد که در آن 
افرادی با پوشش مامور اداره برق به سطح محله های شرق تهران 
در نبرد و پیروزی آمده و در فرصت های مناسب اقدام به سرقت 
کابل های برق می کردند. وی افزود: این باند 6 نفره پس از بررسی 

پرونده توسط ماموران انتظامی دستگیر شدند. سرهنگ کارآگاه 
موسوی فر تصریح کرد: در پرونده دیگری که مربوط به سرقت 
منازل بود، سارقی از طریق بالکن روی وارد خانه های شهروندان 
می شده و در فرصتی مناسب که ساکنان منازل در محل حضور 
نداشتند، اقدام به سرقت اموال مردم از جمله عتیقه جاتو طال 
و جواهرات می کرده است. وی افزود: در بررسی دوربین های 
مداربسته هویت سارق شناسایی و در عملیاتی وی دستگیر 

شد. فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران با اشاره به بررسی 
پرونده سرقت خودرو در خیابان نبرد، گفت: سارقی پس از ۳ ماه 
که از زندان آزاد شده بود اقدام به سرقت خودرو های شهروندان 
کرده بود. وی افزود: متهم خودرو های مسروقه را به گاراژی برده 
و در آن محل نگهداری می کرده است، پس از شناسایی متهم 
و دستگیری وی، در بازرسی از گاراژ مذکور 6 دستگاه خودروی 
مسروقه متعلق به شهروندان کشف شد. سرهنگ کارآگاه 
موسوی فر ادامه داد: متهم پس از سرقت خودروها، قطعات آن 
را خرد می کرد و با آگهی در سایت دیوار اقدام به فروش قطعات 

خودرو های مسروقه می کرده است.

فروش قطعات خودرو های سرقتی در »دیوار«

رئیس پلیس فتا استان ایالم از کشف پرونده 
کالهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در قرعه کشی 
خبر داد و گفت: کالهبرداران به بهانه برنده شدن در 
مسابقات اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان 
می کنند. سرهنگ علی جمالی اظهارکرد: در پی مراجعه 
یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه مرجوعه قضائی 
مبنی بر برداشت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از 
حساب وی، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این مقام انتظامی 
افزود: پس از حضور شاکی و انجام تحقیقات، مشخص 
شد فردی ناشناس با او تماس گرفته و او را برنده 
قرعه کشی اعالم کرده است و با به کارگیری مهندسی 
اجتماعی پس از جلب اعتماد، رمز پیامک شده به شاکی 

را به دست آورده است و لحظاتی بعد شاکی متوجه 
سرقت یک میلیارد و سیصد میلیون ریالی از حساب 
بانکی خود می شود. رئیس پلیس فتا ایالم ادامه داد: 
با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا 
عامل کالهبرداری شناسایی و مبلغ مذکور به حساب 
شاکی بازگردانده؛ همچنین پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد. سرهنگ جمالی به 
شهروندان توصیه کرد: گاهی اوقات این تماس ها و 
پیامک ها تحت عناوین مختلفی نظیر برنامه های مطرح 
رادیویی و تلویزیونی و یا اپراتورهای تلفن همراه صورت 
می گیرد که در مواجهه با اینگونه تماس ها هوشیار 
باشید و به هیچ وجه رمزی را در اختیار افراد ناشناس 
قرار ندهید، شما در قرعه کشی که شرکت نکرده اید 

برنده نخواهید بود و این شگرد مجرمان سایبری 
برای کالهبرداری مالی از شهروندان است. همچنین 
در صورت مشاهده هرگونه جرائم در فضای مجازی 
موضوع را از طریق مرکز فوریت های سایبری به شماره 
تلفن ۰۹6۳۸۰ و یا وب سایت پلیس فتا به آدرس

www.cyberpolice.ir  بخش گزارشات مردمی 
به کارشناسان ما اطالع دهید.

کالهبرداری با ترفند برنده شدن در قرعه کشی

کالهبرداری از شهروندان در پوشش اخذ ويزای »شینگن«

خیریه فــرهـاد
حـمــایــت از زنــان
خـود سـرپــرســـت
مبـتـال به سـرطــان
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WWW.FARHADCHARITY.COM

جشنواره «خیریه فرهاد»

@FARHADCHARITY

اتریخ: ۲۴- ٢٥ - ۲۶  آذر ماه
ساعت: ۱۱:۰۰ - ۲۱:۰۰

مکان: میدان ونک، خیاابن مالصدرا، 
تقاطع کردستان، پالک ۶۴، مجمتع فرهاد

 کلیه عواید حاصله به نفع ابنوان خودرسپرست مبتال به رسطان رصف خواهد شد.

گردهمایی طراحان و برند های ایراین 

٧-٢٢٦٧٦٣٠٥ - ٠٢١ , ١٨١٥ ٨٩٨ ٠٩١٠تلفن: 

حامیان ما در این برانمه:
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a r m a n m e l i . i r

دیدگــــــاه
پیشرفتمحسوسآبیپوشان

تیم  استقال در هفته دهم لیگ برتر تیم سپاهان را شکست 
داد. به نظرم استقال در روزی که موفق به کسب پیروزی شد 
که کماکان مشکات این تیم در بیشتر خطوط دیده می شود. 
فرهاد مجیدی تیم نسبتا خوبی را ساخته ولی باید بتواند ایرادها 
را هرچه زودتر از بین ببرد. مشکات در عمق دفاع این تیم دیده 
می شود و سپاهان با انجام یک بازی کاما هجومی این ضعف را 
نشان داد، اگرچه هیچ یک از حمات نماینده اصفهان منجر به 
گل نشد اما خطر بازشدن دروازه تیم در بازی های بعدی دیده 
می شود. در خطوط میانی و هجومی نیز استقال نیاز به رفع 
ایرادهای خود دارد. درست است فرصت هایی از سوی تیم خلق 
شد و عنوان برنده نصیب استقال شد ولی این یک واقعیت 
است که هنوز میان بازیکنان تیم هماهنگی الزم و کامل ایجاد 
نشده است. روند رو به رشد استقال قابل تشخیص است. این 
تیم نسبت به چند بازی که با تساوی از زمین خارج شد در دو 
دیدار اخیر خود مقابل پیکان و سپاهان بازی قابل قبول تری را 
انجام داد اما نباید فراموش کنیم که ضعف های تیم مجیدی 
محسوس است و اگر رفع نشود آبی ها برای رسیدن به قهرمانی با 
مشکل مواجه می شوند. در خط حمله برای جایگزینی دیاباته و 
قائدی نیاز به بازیکنان بهتری نیاز است. مهاجمان خارجی هنوز 
نتوانسته اند عملکرد مطلوبی را ارائه کنند. امین قاسمی نژاد هم 
به همراه محمدرضا آزادی و حتی آرمان رمضانی کیفیتی که 
دو مهاجم جدا شده تیم ارائه می کردند در این فصل نداشتند. 
شاید در بازی های آینده تیم بتواند بهتر بازی کند اما هنوز 
پویایی الزم در خط حمله دیده نمی شود و این خط زهردار 
عمل نمی کند. استقال در غیاب وریا غفوری که یکی از ارکان 
موفقیت تیم بود، کوین.یامگا را به پست پیستون راست منتقل 
کرده است. مجیدی باید برای تمامی بازیکنان شاخص خود 
جایگزین های خوبی را در تمرینات بسازد تا با مصدومیت 
بازیکنان خوب که به خاطر فرسایش لیگ ایجاد می شود، این 
تیم به مشکل نخورد. استقال نیاز به هافبک های تدافعی و 
تهاجمی بهتری دارد؛ یا بازیکنان فعلی باید بتوانند کیفیت 
خود را ارتقا دهند یا اینکه در نیم فصل بازیکنان جدیدی جذب 
شود. نقطه عطف آبی پوشان در خط دروازه است. سه دروازه بان 
آماده حضور دارند و می توان گفت سیدحسین حسینی، 
رشید مظاهری و علیرضا رضایی با رقابتی سالم روندی رو به 
رشد و تصاعدی را تجربه می کنند. ژستد مهاجمی بوده که 
برای اولین بار پاس گل داد. یامگا هم در ابتدا سه گل زد ولی 
از زمانی که پست راست شده نیاز به پیشرفت بیشتری دارد. 
هزینه های زیادی برای جذب این دو مهاجم فرانسوی پرداخت 
شده ولی آنها نتوانستند آمادگی بسیار باالیی از خود نشان دهند. 
البته در دو بازی اخیر عملکرد بهتری داشتند ولی برای آنکه 
بتوانند برای استقال بازی های قابل قبول تری را انجام دهند 
نیاز به تاش مضاعفی دارند و اگر چنین اتفاقی نیفتد بهتر است 
امیر ارسان مطهری انتخاب اول فرهاد مجیدی برای پست 

مهاجم هدف باشد.

سپــاهان در دیدار مقــابل مدعیان دیگر 
لیگ برتر موفق نبوده است. احمد جمشیدیان 
بازیکن سابق تیم سپاهان در این خصوص صحبت 

کرد. 
 شاگردان نویدکیا مـی توانند قهرمان 

لیگ برتر شوند؟
تیم سپاهان در هر ۲ بازی خود برابر استقال 
و گل گهر عملکرد خوبی داشته است، اما از 
دست دادن امتیاز در بازی های ۶ امتیازی برای 
زردپوشان خوب نیست. تیم سپاهان مشکات 
فنی ندارد و بحث گلــزنی این تیم به تکنیک 
فردی برمی گردد. زمانی که تیمی موقعیت گلزنی 
ایجاد می کنــد یعنــی اینکه تقصیر کادرفنی 
نیست. به نظرم نویدکیا باید از لحاظ روحی و روانی 
با بازیکنان کار کند تا نقیصه گل نزدن برطرف شود. 
به هرحال تیم های سپاهان و استقال همچنان 
مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر فوتبال هستند. 
 سپاهـــان برابر تیــم استقالل هم 

شکست خورد!
هر ۲ تیم نیم ساعت اول بــازی را محتاط شروع 
کردند، اما هر چه از زمان بازی گذشت شاگردان 
نویدکیا بهتر بازی کردند. تیم سپاهان موقعیت های 
گلزنی داشت، اما بازیکنان این تیم در زدن ضربات 
آخر دقت الزم را نداشتند. شرایط سپاهان در 
نیمه دوم بهتر شد و این تیم با اضافه شدن مغانلو 
با نفرات زیادی به سمت دروازه استقال حمله 
کرد. سپاهانی ها در خلق موقعیت موفق بودند، 
اما در ضربات آخر با بی دقتی فرصت ها را از دست 

می دادند.

گفت و گو 

فارس: فراز کمالونـــد سرمربـــی تیم فوتبــال نفت 
مسجدسلیمان پس از شکست مقابل تراکتور در نشست 
خبری، اظهارداشت: بازی خوبی بود اما نتیجه با آنچه درون 
زمین اتفاق افتاد تفاوت زیادی داشت. ما به هیچ عنوان 
مستحق شکست نبودیم، در صحنه ای که روی اوت دستی 
غافلگیر شدیم گل اول تراکتور به ثمر رسید، ما به دنبال 
جبران گل عقب افتاده بودیم. سرمربی تیم فوتبال نفت 
مسجدسلیمان افزود: کاما بازی در اختیار ما بود و شاید 
۲ برابر تراکتور بچه ها به هم پاس دادند اما متاسفانه در ضربات 
آخر دقت نکردیم. در هر صورت تیم ما خوب بازی کرد اما 
عواملی که باعث شدند نتایج درخور تیم را نگیریم، امیدوارم 
در بازی های آینده بتوانیم جبران کنیم و در نتیجه گیری هم 
موفق شویم. کمالوند در بخشی دیگر از صحبت های خود در 
پاسخ به این سوال که جدایی پرحرف وحدیثی از تراکتور 
داشتید، تصریح کرد: نمی خواهم به عقب برگردم اما شرایط 
خوب نبود و من این تصمیم را گرفتم و امیدوارم تراکتور در 

ادامه کار موفق باشد.  

 فوتبــال داخلــی 

 روزنامه ایتالیایی »گاتزتادلواسپورت«، آنتونیو کونته 
سرمربی تاتنهام را به عنوان سرمربی سال ایتالیا معرفی کرد. 
این مربی ایتالیایی در پایان فصل ۲1-۲0۲0 در دومین و 
آخرین سال حضورش در اینتر موفق شد این تیم را پس از 11 
سال به قهرمانی سری A ایتالیا برساند و پس از جدایی توافقی 
از نراتزوری، در اوایل فصل جاری جانشین نونو اسپیریتو سانتو 
شد. کونته گفت: دوران حضورم در اینتر خاص بود، مسیری 
جالب با درخواست ژانگ رئیس باشگاه برای بازگرداندن 
اینتر به جایگاهی که شایسته اش است. به این افتخار می کنم 
که یوونتوس را شکست دادیم، باشگاهی که عادت داشت 
بر سری A سلطه داشته باشد. ما کار فوق العاده ای کردیم. 
وی همچنین درباره تفاوت بین سری A و لیگ برتر انگلیس 

اظهارداشت: در ایتالیا شما فوتبال تاکتیکی 
زیادی را می بینید و هر مربی بسیار آماده 
است، به همین دلیل است که شدت سختی 
مسابقات کمی کاهش می یابد. در لیگ برتر 

شدت سختی مسابقات بیشتر است، اما توجه 
به موارد تاکتیکی آنقدر باال نیست. 

در انگلیــس دیدن مــوقعیت های 
تک به تک و جابه جایی در زمین از 
دقیقه ۶0 به بعد آسان تر است و هر 
اتفاقی در جریان بازی ممکن است، 
رخ دهد.   سرمربی تاتنهــام ادامه داد: 
در لیگ برتر نبردهای تن به تن زیادی 
وجــود دارد و همه چیز بسیار خوب 
است، اما گاهی اوقات شما مانند ایتالیا 
فشاری را احساس نمی کنید، بنابراین 
گاهی اوقات خطر ازدست دادن تمرکز 

را دارید.

 بیــن المــلل

منصور رشیدی
کارشناس فوتبال  

سرمربی تراکتور تبریز با بیان اینکه فوتبال را با گل زدن 
دنبال می کنیم نه مالکیت توپ، گفت: در بازی با نفت 
مسجدسلیمان می توانستیم به گل های زیادی برسیم. 
»زوانیمیر.سولدو« پس از برتری ۲ بر صفر تراکتور تبریز 
مقابل نفت مسجدسلیمان اظهارداشت: تمام بازی های ما 
سخت است. نفت مسجدسلیمان هم برای ما یکی از همین 
تیم ها سخت بود. وی ادامه داد: می دانستیم بازی سختی 
داریم با تدابیری که برای این بازی داشتیم و کارهایی که در 

تیم انجام داده بودیم، در 30 دقیقه ابتدایی بازی، خیلی خوب 
بازی را کنترل کرده و چند موقعیت خوب به وجود آوردیم. 
می توانستیم به گل های زیادی برسیم تا ادامه بازی را با 
آرامش بیشتری دنبال کنیم. سرمربی تراکتور بیان داشت: 
تیم ما در اواخر نیمه اول افت کرد و همین موضوع یک مقدار 
به تیم فشار آورد، ولی در نیمه دوم بهتر شد. ما توانستیم یک 
گل دیگر بزنیم که نتیجه خوبی برای تیم تراکتور حاصل شود 
و بابت آن به بچه ها تبریک می گویم. سولدو در واکنش به 

این مساله که آیا قبول دارد جنگ ۲ تیم در میانه میدان بوده 
است، گفت: درست است و این پیش بینی را کرده بودیم که 
با تجمع تیم نفت در میانه زمین، جنگ سختی آنجا خواهیم 
داشت. بازیکنان ما تاش زیادی کردند تا پیروز باشند، اما در 
مواقعی آنها در میانه زمین توپ را بیشتر در دست داشتند که 
البته نتوانستند موقعیت چندانی روی دروازه ما ایجاد کنند. 
در مقابل ما چند موقعیت خوب داشتیم که استفاده نکردیم. 
سرمربی تراکتور در واکنش به اینکه نفت مسجدسلیمان 
معتقد بوده بهتر از حریف بازی کرده، است، خاطرنشان کرد: 
ما فوتبال را با گل زدن دنبال می کنیم نه مالکیت توپ. باید 
حق بدهیم که تیم حریف مالکیت توپ داشت، اما برنامه ای 
که داشتیم برای رسیدن به گل بود و بچه ها در این کار موفق 

بودند.

زوانیمیر سولدو: 
فوتبال را با مالکیت توپ دنبال نمی کنیم

آرمان ملی: رقابت های هفته دهم لیگ برتر روزگذشته در 
حالی به پایان رسید که تیم های »پرسپولیس« و »تراکتور« 

موفق شدند حریفان خود را شکست دهند. 
 برد پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دهــم لیگ برتـــر فوتبال 
از ساعت 1۶ در ورزشگاه دستگردی به مصاف پیکان رفت که 
این دیدار با نتیجه 3 بر یک به ســود پرسپولیس تمام شد. 
پرسپولیس تا دقیقه 10 توپ و میــدان را در اختیار داشت، 
بازیکنان پیکان تک موقعیت هایی روی دروازه پرسپولیس 
ایجاد کردند. به طوری که ۲ تیم موقعیتی جدی نداشتند، در 
دقیقه 1۷ عبدی روی پاس خوب ترابی گل نخست بازی را به 
ثمر رساند. پرسپولیسی ها به دفاع رفته و بازیکنان پیکان بازی را 
در اختیار گرفتند و حماتی انجام دادند ولی خطرساز نبودند، 
پرسپولیس ها چشم به ضدحمله داشتند. بازی بیشتر میانه های 
میدان جریان داشت، بازی تا دقیقه 43 یک بر صفر به سود 
پرسپولیس پیش رفت. داور ۲ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت و 
در نهایت نیمه اول با پیروزی پرسپولیس به پایان رسید. در نیمه 
دوم پیکان تیم دست و پا بسته ای نشان نداد و برای جبران گل 
خورده حمله کرد، پرسپولیسی ها در ضدحمله چند موقعیت 
ایجاد کردند. در دقیقه ۶3 پرسپولیس روی همکاری عالشاه و 
آل کثیر به گل دوم رسید، تا دقیقه ۷3 پرسپولیس با دوگل جلو 
بود. حامد لک با بازیکن پیکان برخوردی داشت که داور اعام 
پنالتی کرد، کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس نسبت به تصمیم 
داور اعتراض داشتند. حامد لک گفت که کمک داور می گوید 
پنالتی نیست، ولی در آخر علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد 
و توپ خود را به گل تبدیل کرد. داور هفت دقیقه وقت اضافه 
برای نیمه دوم در نظر گرفت، شجاعی در دقیقه ۹3 گل سوم 

پرسپولیس را به ثمر رساند و در نهایت پرسپولیس با نتیجه 3 بر 
یک این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

 کارشناس داوری 
نوید مظفری در خصوص داوری دیدار دو تیم پرسپولیس و 
پیکان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر اظهارداشت: داوری هیچ 
مشکلی نداشت و سیدرضا مهدوی قضاوت خوبی در این دیدار 
انجام داد. وی در خصوص صحنه اعام پنالتی به سود پیکان که 
منجر به اعتراض شدید بازیکنان و اعضا کادرفنی پرسپولیس 
شد، گفت: در آن صحنه حامد لک با دست چپ به مهاجم پیکان 
ضربه زد و اعتراض کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس بی دلیل بود. 
پنالتی کاما درست بود. کارشناس داوری در مورد صحنه ای که 
حامد لک هنگام پرتاب توپ و به جریان انداختن بازی به بازیکن 
پیکان برخورد کرد، اظهارداشت: به دلیل اینکه مهاجم پیکان 
در مسیر حرکت دروازه بان پرسپولیس قرار گرفته بود و قصد 
برهم زدن تعادل لک را داشت، داور باید خطای مهاجم پیکان 

را می گرفت.
 پیروزی تراکتور 

تیم فوتبال تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 
در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی تبریز رودرروی نفت مسجد 
سلیمان قرار گرفت که با نتیجه دو بر صفر این تیم را شکست 
داد. عزیزی خادم با حضور در ورزشگاه این بازی را از نزدیک 
تماشا کرد. تراکتور در این بازی پیمان بابایی را در اختیار داشت، 
سولدو در این دیدار از دروازه بان چهارم خود مهدی حقیقت 
استفاده کرد. تی تی ها در دقیقه 14 توسط رضا دهقانی به گل 
اول رسیدند، این تیم بر خاف بازی های هفته گذشته دفاع 
منسجم تری داشت. نفت مسجدسلیمان برای رسیدن به گل 
تساوی و تراکتور برای زدن گل بیشتر حمله می کرد ولی بی فایده 

بود. داور یک دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت 
که در نهایت این نیمه با پیروزی یک بر صفر تراکتور به پایان 
رسید. از دقیقه اول نیمه دوم بازیکنان تراکتور موقعیت سازی 
کردند، در آن طرف زمین نفت مسجدسلیمان جلو   آمد ولی 
مدافعان تراکتور اجازه موقعیت سازی ندادند. نفتی ها در دقایق 
آخر نیمه دوم جلو کشیدند تا گل خورده را جبران کنند. پنج 
دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفته شد، در دقیقه ۹۲ 
بازیکنان تراکتور روی یک ضدحمله توسط سامان نریمان جهان 
به گل دوم رسیدند تا کار برای نفت مسجدسلیمان تمام شود و 

این بازی با پیروزی دو بر صفر تراکتور به پایان برسد.
 شکست ذوب آهن

ذوب آهن و هوادار از ساعت 15 در ورزشگاه نقش جهان 
رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه در نیمه دوم با 
نتیجه یک بر صفر به سود هوادار پایان یافت. در نیمه اول دو تیم 
سعی کردند یکدیگر را بیشتر شناخته و حمات نصف و نیمه ای 
روی دروازه یکدیگر خلق کردند. این در حالی است که به نظر 
می رسید با توجه به شکل بازی دفاعی دو تیم کادرفنی ذوب آهن 
و هوادار سعی کردند ریسک کمتری را در نظر گرفته و بیشتر 
توپ را در میانه زمین به گردش درآورند. البته در این خصوص 
به نظر می رسید شاگردان تارتار به دلیل میزبان بودن کمی سعی 
بیشتری برای ایجاد موقعیت داشتند اما موفق ظاهر نشدند و 
بازی فیزیکی و درگیرانه دو تیم با همان نتیجه بدون گل در پایان 
نیمه اول به ثبت رسید. در نیمه دوم نیز تیم ذوب آهن تقریبا 
هیچ برنامه ای برای گلزنی نداشت و هوادار سعی کرد بازی را در 
دست بگیرد. شاگردان عنایتی در موقعیت هایی که ایجاد کردند 
رفته رفته توانستند سوار بازی شوند و در یک موقعیت نیز به گل 
رسیدند. آنها با دفاع خوب توانستند تک گل خود را حفظ کرده 

و سه امتیاز مهمی را در اصفهان کسب کنند.
 دیگر دیدارها

در دیگر مسابقات روزگذشته فجرسپاسی و مس رفسنجان در 
شیراز به تساوی بدون گل رضایت دادند. صنعت نفت با یک گل 
پدیده را در آبادان از پیش رو برداشت. نساجی در مازندران مقابل 
آلومینیوم به تساوی یک بریک رسید. کنفرانس خبری رسول 
خطیبی پس از تساوی دو تیم آلومینیوم و نساجی در ورزشگاه 
شهدای ساری نیمه کاره ماند. محمدچهرقانی، مدیر رسانه ای 
آلومینیوم اراک در این خصوص اظهارداشت: این نشست 
به خاطر فحاشی از بیرون نیمه تمام ماند. ما داخل سالن نشستیم، 
تا نشست شروع شد یک نفر از بیرون اعام کرد من خبرنگارم 
و به خاطر بی احترامی های اعضای تیم آلومینیوم اراک نشست 
را پوشش نمی دهم. وی تصریح کرد: با این حال رسول خطیبی 
صحبت هایش را ادامه داد اما آن شخص دوباره به فحاشی های 
خودش ادامه داد. به خاطر همین سرمربی تیم ما نشست را 
نیمه تمام گذاشت و گفت: نباید به خانواده من بی احترامی شود. 
ضمن اینکه آن طرف که خودش را خبرنگار معرفی کرده بود، 
شیشه محل کنفرانس را هم شکست. در آخرین دیدار هفته دهم 
شاگردان امیر قلعه نویی در گل گهر مقابل فوالد و نکونام تن به 

شکست یک بر صفر دادند.

در روز پایانی هفته دهم لیگ برتر رخ داد

برد پرسپولیس؛ پیروزی »تراکتور«  

درگیریدرمجمعانتخاباتی
بوکساردبیل

ایسنا: دیروز )چهارشنبه( ۲4 آذر 1400 
مجمع انتخاباتی هیات بوکس اردبیل با حضور 
رئیس و دبیر فدراسیون بوکس برگزار شد که 
با درگیری و حواشی بسیاری همراه بود. طبق 
گزارشات در جریان برگزاری این مجمع، تعدادی 
از ورزشکاران رشته بوکس استان اردبیل با صدای 
بلند وارد سالن کنفرانس رضازاده شده  و در 
حالی که به نحوه برگزاری مجمع معترض بودند، 
از مدیرکل و رئیس فدراسیون خواستند تا مجمع 
را لغو و به حمایت از تنها کاندیدای غیربومی 
هیات بوکس استان پایان دهند. این مجمع که 
لحظاتی با تنش و درگیری برخی معترضان با تنها 
کاندیدا و مدیر کل ورزش و جوانان استان همراه 
بود، به محل توهین برخی مسئوالن فدارسیون به 
ورزشکاران تبدیل شد. ورزشکاران بوکس استان 
اردبیل به توهین مسئوالن فدراسیون که آنها 
را »سیب زمینی فروش« خوانده بودند به شدت 
معترض بودند و برای دقایقی صحن مجمع به 
فضای زدوخورد تبدیل شد. با این اعتراض ها نیز 
مجمع برگزار شد و در پایان وحید زوارزاده با  15 
رای به مدت چهارسال رئیس  هیات بوکس استان 

اردبیل انتخاب شد.

خارج ازمستطیل سبز

الهامحسینیدروزنهبرداری
قهرمانیجهانششمشد

دختر وزنه بردار ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان ازبکستان در رده ششم قرار گرفت. رقابت 
گروه A دسته ۸1 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی  
زنان جهان برگزار شد و نماینده ایران در رده  ششم 
جهان قرار گرفت. الهام حسینی به عنوان اولین 
نماینده تیم زنان ایران روی تخته مسابقات جهانی 
رفت و رکورد ۹۸ یک ضرب، 1۲5 دوضرب  و 
مجموع  ۲۲3کیلوگرم را به ثبت رساند. حسینی در 
یک ضرب هشتم، در دوضرب ششم و در مجموع 
نفر ششم جهان شد. 10 نفر در گروه A مسابقات 
شرکت کرده بودند که نماینده استرالیا در دوضرب 

اوت شد. نتیجه نماینده ایران به شرح زیر است:
 حرکت یک ضرب

 ۹1 اولین حرکت یک ضرب  در  حسینی 
کیلوگرم را مهار کرد.  او در دومین حرکت هم وزنه 
۹۶ کیلوگرم را با موفقیت باالی سر برد. دختر وزنه 
بردار ایران در حرکت سوم رکورد  ۹۸ کیلوگرم را 
به ثبت رساند و به کار خود در یک ضرب پایان داد 

و هشتم شد. 
 حرکت دوضرب

حسینی در حرکت اول دوضرب، 11۶ کیلوگرم 
را باالی سر برد. در دومین حرکت، وزنه  1۲5 
کیلوگرم را باالی سر برد اما دو چراغ قرمز و یک 
سفید از داوران دریافت کرد و وزنه او مورد قبول 
واقع نشد. حسینی در حرکت سوم، وزنه 1۲5 
کیلوگرم را دوباره باالی سر برد و ابن دفعه سه 
چراغ سفید گرفت. حسینی رکورد 1۲5 کیلوگرم 
در دوضرب و مجموع ۲۲3 کیلوگرم را به ثبت 

رساند. 
 مدال آوران دسته 81 کیلوگرم

1 - آلینا ماروچــاک از  اوکراین  با رکــورد  
113 یک ضرب، 135 دوضرب  و مجموع ۲4۸ 
کیلوگرم)3 مدال طا( ۲ - ریواز از کلمبیا با رکورد 
105 یک ضرب، 134 دوضرب  و مجموع ۲3۹ 
کیلوگرم)۲ مدال نقره دوضرب و مجموع( 3 - 
ایسئول کیم از کره جنوبی با رکورد  10۸ یک 
ضرب، 130 دوضرب  و مجموع ۲3۸ کیلوگرم 
) مدال نقره یک ضرب و برنز مجموع( 4 - لئون 
چرینوس از ونزوئا با رکورد 10۲ یک ضرب، 134 
دوضرب و مجموع ۲3۶ کیلوگرم )برنز دوضرب( 
5 - الین سیکامانانا از استرالیا در یک ضرب با 10۸ 

کیلوگرم برنز گرفت اما در دوضرب اوت شد.

خـــبر

احمد جمشیدیان: 
»سپاهان«

مشکالتفنی
ندارد

آرمان ملی: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: متاسفانه 
اشتباهات علیه پرسپولیس خیلی زیاد شده و این ذهنیت را برای 
ما ایجاد کرده که اراده ای برای قهرمان نشدن تیم ما وجود دارد.

 بازی سخت 
 یحیی گل محمـــدی بعداز دیدار پرسپولیس و پیکان 
اظهارداشت: در مجموع بازی خوب و درگیرانه ای بود. نتیجه ای 
که می خواستیم را گرفتیم و واقعا بازی سختی داشتیم. 
پیکان تیم دونده و با برنامه ای است و بازیکنان ما خیلی انرژی 
گذاشتند. در جریان بازی زدن 3 گل سخت است ولی ما خوب 
دویدیم و جنگیدیم و از فرصت ها استفاده کردیم. در نهایت این 

برد را به هوادارنمان تبریک می گویم.
 اعتراض به داوری 

سرمربی پرسپولیس در خصوص اعتراضش به پنالتی پیکان 
بیان داشت: از بیرون به ما گفتند لک ابتدا توپ را زد و داور در 
این صحنه اشتباه کرد. اگر این صحنه اشتباه باشد خیلی فشار 
روی تیم ما می افتاد. سرمربی تیم پرسپولیس  در خصوص 
داوری گفت: صحنه های تاثیرگذار علیه ما از شروع لیگ تا االن 
خیلی اتفاق رخ داده است. داوران اشتباه می کنند ولی این 
اشتباهات سریالی واقعا نگران کننده است. صحنه پنالتی پیکان، 
خطای واضح بازیکن حریف روی لک بود. بازی ۲ بر صفر به سود 

ما بود ولی با این پنالتی تحت فشار قرار گرفتیم. اگر گل دوم 
را می خوردیم پرسپولیس با این همه هوادار تحت فشار قرار 
می گرفت. من آقای مهدوی را می شناسم و او را انسانی پاک 
و باشخصیت می دانم، او از داوران پاکدست کشور است ولی 

باید قبول کند در آن صحنه اشتباه کرد. متاسفانه اشتباهات 
علیه پرسپولیس خیلی زیاد شده و این ذهنیت را برای ما 

ایجاد کرده که اراده ای برای قهرمان نشدن ما وجود 
دارد. تعداد اشتباهات علیه پرسپولیس خیلی زیاد 

شده، من می گویم این اشتباهات سهوی بوده و 
عمدی نیست ولی امیدوارم همه اشتباهات تمام 
شود. این اتفاق باید برای همه رعایت شود و نه 

فقط برای تیم ما. 
 کیفیت زمین 

گل محمدی در خصصوص کیفیت زمین 
ورزشگاه دستگردی اظهارکرد: همه زمین های 

ایران به سمت خراب شدن می رود و این جای تاسف 
است. اکثر زمین های لیگ برتر سال به سال از نظر 
کیفیت افت می کند. کیفیت لیگ ما خیلی خوب و یکی 
از سخت ترین لیگ های آسیاست. تیم ها در لیگ ایران 

راحت به هم باج نمی دهند و در یک سطح هستند ولی 

کیفیت زمین ها باعث افت کیفی تیم ها می شود. پرسپولیس، 
استقال و تیم ملی در یک زمین بازی می کنند و حتی چمن 
آزادی هم مشکاتی دارد.  اگر می خواهیم لیگ 
بهتری داشته باشیم و به دنبال تیم ملی 
بهتری هستیم باید زیرساخت ها را درست 
کنیم. فدراسیون یا وزارت ورزش باید 
شرایطی به وجود بیاورد که شرایط بهتر 
شود. امکانات فوتبال ما واقعا زیر خط فقر 
است و باید راجع به این موضوع بیشتر 

فکر کرد.
 نقل و انتقاالت 

وی در خصــوص اینکـــه 
وضعیــت نقل  و انتقـــاالت 
پرسپولیس  تصریح کرد: آقای 
صدری قول داد که پنجره 
باشگاه ما تا روز جمعه باز شود. 
ما ۲ بازیکن تاجیک گرفتیم 
که براساس نیاز قرار بود در 
نیم فصل اول از آنها استفاده 
کنـیم ولی االن ۶-۷ هفته است 
این بازیکنان مجوز بازی ندارند. 
امیــدوارم این مشکل برطرف شود 
و ما زودتر از این نفرات استفاده 
کنیم هرچند می دانم صدری تاش 
زیــادی می کند که این اتفــاق 

رخ بدهد.

یحیی گل محمدی؛ سرمربی سرخ ها:

اراده  شده پرسپولیس قهرمان  نشود!
  تعداد اشتباهات داوری علیه پرسپولیس خیلی باالست

     اختالف با مسی 
ایکاردی با مسی رابطـــه خوبی ندارد و این ماجــرا 
به درگیری مائوریتو با مکسی لوپز بر می گردد. گفتــه 
می شود ایکاردی  حاال در آستانــه پوشیدن لباس 

یوونتوس قرار دارد.

     خداحافظی 
روزگذشته مراسم خداحافظی سرخیـــوآگوئرو 
برگــزار شــد و پپ گواردیوال نیز یکی از افرادی بود 
که برای شرکـــت در کنفرانس مطبوعاتی مراســم 

خداحافظی این بازیکن به بارسلونا سفر کرد. 

             بازی 100
نساجی مازنـدران در حالی میزبان آلومینیوم بود 
که، صدمین بازی این تیم در تاریخ لیگ برتر به شمار 
می رود. نساجی در سال 97 موفق شد جواز حضور در 

لیگ برتر را کسب کند.

ـت
وشـ

س ن
عک



صفحه 7

 مذاکرات وین و دشواری های پیش رو

مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین که از هشتم آذرماه 

جاری آغاز شده با یکسری پیچیدگی هایی همراه شده. با 

اینکه ایران سه سند مهم ارائه داده اما از میان این سه سند، 

دو سند سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفت و تنها 

سند فنی مربوط به تاسیسات هسته ای کرج مورد و در مدار 

بحث کشورهای 1+4 قرار گرفته است. سندهای سیاسی 

و اقتصادی ایران آمادگی خود را برای بازگشت به تعهدات 

خود قبل از سال ۲01۸ اعام کرد و این مسئله، نقطه قوت 

مذاکرات بود. موضوع دیگر اعام ایران مبنی بر یکهزار و ۷00 

مورد تحریمی است که از سال ۲01۸  واز زمان خروج آمریکا 

از توافقنامه برجام علیه ایران اعمال شده و غیرقانونی است. در 

این سند اقتصادی ایران تاکید کرده که این تحریم ها باید لغو 

شود. در نشست سه شنبه شب شورای امنیت سازمان ملل برای 

بررسی دوره ای فعالیت هسته ای ایران دبیرکل سازمان ملل و 

معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت 

اتفاق نظر داشتند که ایران در طول ماه های گذشته به ویژه 

در شش ماه گذشته، همکاری قابل قبولی با آژانس بین المللی 

انرژی هسته ای داشته فلذا آمریکا باید بخش هایی از تحریم ها 

از جمله مسئله فروش نفت ایران را لغو کند و ایران یکسری 

استثناهای در مورد فروش نفت از آمریکا و جامعه جهانی 

دریافت کند. از این رو قرار بر این شد که دبیرکل سازمان ملل، 

این موضوع را به طرف آمریکایی منتقل کند. به نظر می رسد که 

دبیرکل سازمان ملل نگاه کاما مثبتی به روند مذاکرات وین 

داشته و یک نگاه کاما مثبتی هم در شورای امنیت سازمان 

ملل در مورد قطعنامه ۲۲31 وجود دارد. فلذا نگاه ها و فهمی 

که جامعه جهانی و کشورهای 1+4 نسبت به روند مذاکرات 

وین دارند، افزایش پیدا کرده و آمریکا در انزوا قرار گرفته به 

دلیل اینکه آمریکا با خروج از برجام درواقع قوانین بین المللی 

را نقض کرده و باید در راستی آزمایی هایی که صورت خواهد 

گرفت برای ابراز حسن نیت خود بخش مهمی از تحریم ها را 

لغو کند. اما در رابطه با مسئله تاسیسات کرج طبیعتا یکسری 

نگرانی هایی از سوی تروئیکای اروپا انگلیس، فرانسه و آلمان 

وجود دارد و این کشورها مدعی هستند که در مورد نیروگاه 

کرج، ایران با آژانس همکاری الزم را نداشته. کمیته هایی که 

االن تشکیل شده و کارگروه های فنی در حال ارائه توضیحات 

الزم به کشورهای 1+4 به ویژه سه کشور اروپایی هستند تا 

بتوانند سوءفهمی که حاصل شده را برطرف کنند. تاکنون 

مذاکرات به رغم وجود دشواری ها، روند مناسبی را طی کرده 

و پیش بینی می شود که تا روزهای آینده و تا قبل از پایان سال 

۲0۲1 میادی اتفاقات قابل قبولی در پیش باشد و بخشی 

از تحریم ها لغو خواهد شد و ایران خواهد توانست با افزایش 

صادرات نفت خود به یک نقطه قابل قبولی به لحاظ اقتصادی 

برسد. اما به هر حال پیچیدگی ها زیاد است و البی صهیونیستی 

هم به شدت بر روی کشورهای اروپایی فشار می آورد تا امتیازی 

به ایران داده نشود ولی به دلیل اختاف نظری که بین آمریکا و 

نخست وزیر اسرائیل وجود دارد به نظر می رسد که این تاش ها 

شکست خواهد خورد و یک موفقیت خوبی و خروجی قابل 
قبولی از مذاکرات وین به دست خواهد آمد.

حسنهانیزاده
تحلیلگرمسائلبینالملل

رضانصری
استادحقوقبینالملل

اعتراضات اجتمــاعی و سیاســی َحَسب مورد دارای 

منشا و انگیزه های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و 

مطالبه گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی کنیم. 

قانون اساسی در اصل ۲۷ ایجاد تجمعات و تشکیل اجتماعات 

را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه گری تلقی کرده و 

اگرهمراه با حمل اسلحه و مخل امنیت نباشد، مجاز دانسته 

است. مسلما در پیوند با اینگونه تجمعات که عمدتا برای 

مطالبات قانونی انجام می شود، در صورتی که مورد بی توجهی 

و رفتارهای غیرمتعارف و قهرآمیز قرار گیرد، ممکن است 

باعث تغییر مسیر انگیزه ها و درخواست های فعاالن آن شود. 

تشکیل اجتماعات، قانونی ترین شکل مطالبات و اعام مواضع 

مردم است. درحقیقت مردم با استفاده از این ابزار قانونی از 

دولتمردان منتخب خود می خواهند که به  درخواست آنها 

رسیدگی و تکالیف قانونی حاکمیت به مرحله اجرا درآید. 

آسیب شناسی اعتراضات در سال های اخیر به خوبی مشرف به 

این واقعیت است که عمده این نشست ها و اجتماعات دارای 

ریشه اقتصادی و مرتبط با حقوق مشروع افرادی است که 

در آن حضور پیدا می کنند. مسائلی مانند بی آبی، کم آبی و 

افزایش قیمت ها و تورم است. درحقیقت اینگونه مطالبات 

در چنین اجتماعاتی درخواست برابری، رفع تبعیض و تامین 

نیازهای اقتصادی است. مطالباتی که برای زندگی متعارف و 

متعادل با ساختار اقتصادی پاسخگو و قابل تامین است. مسلما 

بی توجهی به این درخواست ها و برخورد قهرآمیز شکل تقاضا 

و برآیند حضور مردم در این اجتماعات و عملکرد آنها را ممکن 

است تغییر داده، موجب ایجاد چالش و بحران گردد. بحرانی 

که هزینه مدیریت بر آن بیشتر از هزینه رفع مشکات و تامین 

درخواست های قانونی تشکیل دهندگان این اجتماعات خواهد 

بود. در غیر اینصورت حاصل رویکرد قهرآمیز و خاموشی موقت 

اعتراضات و مطالبات قانونی و یا تغییر شکل آن و در نتیجه 

امکان حضور گروه ها و جناح ها وافرادی در چنین اجتماعاتی 

خواهد بود که برآیند نهایی آن موجب تغییر مسیر اعتراضات 

از مطالبات حقوقی و قانونی به اعتراضات سیاسی، درگیری 

و برهم خوردن نظم عمومی خواهد انجامید که نتیجه چنین 

وضعیتی موجب ورود اضرار و تامین هزینه بیشتر به کشور 

خواهد شد و در نتیجه مغایر با اهداف اعام شده حاکمیت 

خواهد بود. حضوراعتراض آمیز و مطالبه گری در تجمعات 

اخیر در شهرهای مختلف به طور مشخص برای افزایش 

حقوق و دستمزد مناسب با نرخ تورم، رفع تبعیض و فقر ناشی 

از شرایط موجود و در تطبیق با تکلیف حاکمیت اجرای قانون 

رتبه بندی و همسان سازی حقوق است که در طی چندین 

سال متعاقب درخواست به حق و منطقی معلمین مطرح 

شده، مورد بررسی قرار گرفته و در دولت گذشته، تصویب و 

قرار بوده است که در سال گذشته جنبه اجرائی پیدا کند که با 

وصف انتظار و درخواست های مکرر و اعتراضات مقطعی این 

قانون در موعد مقرر اجرا نگردید. در دولت سیزدهم نیز آقای 

رئیسی با قبول و پذیرش مطالبات و تاکید بر ضرورت رفع این 

معضات و مشکات معیشتی مقرر گردید که مبالغی برای 

اجرای این قانون تخصیص یابد و در واقع همگان در انتظار 

تحقق وعده بودند که اجرای آن به ناگهان به سال آینده موکول 

شد. مسلما در تطبیق با معیارهای منطقی با لحاظ شرایط 

اقتصادی موجود، تورم بحرانی، تعویق اجرای این قانون با لحاظ 

انتظاری که معلمان برای اجرای آن داشتند، گرد ناامیدی بر 

این مطالبات بپاشند و در نتیجه تشکیل این اجتماعات برای 

تکرار درخواست به حق و قانونی معلمانی است که سفره های 

آنان هر روز کوچکتر از گذشته می شود و با وصف وظایف 

سنگین که نتیجه آن ساختن فرزندان این مرز و بوم برای اداره 

آینده کشور است، نوعی دلسردی و ناامیدی به همراه داشته 

است. قطعا در مقابل چنین مطالبات به حق و قانونی آن هم از 

طریق روش های قانونی و اعمال واکنش های قهرآمیز به جای 

برقراری گفتمان منطقی و اتخاذ تدابیر عاجل برای حل آن، 

چند نتیجه نامیمونی را به همراه خواهد داشت. نخست آنکه 

بی توجهی به این مطالبات قانونی و صنفی، موجب دلسردی 

این قشر انسان ساز در کشور خواهد شد، دوم اینکه تداوم این 

وضع، موضع گیری و مطالبه گری صنفی را ممکن است تبدیل 

به رویکرد افراطی در بیان درخواست ها و هدایت این مطالبات 

از شکل اقتصادی به رویکرد سیاسی کند. سوم اینکه با تغییر 

انگیزه های صنفی معلمان، سطح علمی دانش آموزان کاهش، 

خانواده های آنان از عملکرد نظام آموزشی دلسرد و در نتیجه 

باعث نارضایتی آنان و همراهی با قشر معلم در مطالبه گری 

آنان باشد. چهارم آنکه، دولتی که به نام قانونی و با هدف رفع 

تبعیض، قدرت اجرائی را به دست گرفته به بدعهدی متهم و 

جایگاه فعلی خود را نیز در افکار عمومی داخلی و خارجی از 

دست خواهد داد.این درحالی است که اگر نهادهای مسئول 
واقعا پایبند تعهدات قانون اساسی و...

مطالبات صنفي معلمان؛ برخورد قانوني نه قهر آمیز

armanmeli. ir
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صفحه 2

آرمان ملی: هوشمندســازی و نـگاه شرکت ها 
و پژوهشگـــران حــوزه به باور کارشناسـان، 
یکی از ضرورت های کانشهـــــر تهران بـــا 
13 میلیون جمعیت به حســاب می آیــد. در 

شرایطی که پایتخـت ایران، ...

آرمان ملی: ســعید و وحید با پســوند جلیلی 
دو برادر هســتند که بــرادر بزرگتــر از دولت 
احمدی نژاد به بعد نقش پررنگی برای خود در 
جایگاه های مختلف تصور کرد و در این ایام به 
تداوم تشکیل دولت در سایه رضایت داده است. 
او مردی بود که شاید آرزوهای بزرگی در ذهن 
داشــت به عنوان مثال شــاید تصور می کرد با 

حمایت پایداری ها به ریاست جمهوری ...

آرمان ملی: سخنگوی شــورای نگهبان اظهار 
داشت: ما از اصاح قوانین انتخابات در حوزه های 
مختلف اعــم از مجلس و ریاســت جمهوری 
اســتقبال می کنیم و برای کمک کارشناسی و 

مشورتی هیچ دریغی نداریم...

 در سیزدهمین رویداد جشنواره پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شهری مطرح شد: 

 گام شهردار تهران 
 به سمت 

هوشمند سازي شهر
      وزیر کشور و شهردار: 

تهران به سمت هوشمند سازی و افزایش 
کیفیت زندگی پیش می رود

    صداوسیما انتصاب وحید جلیلی 
به معاونت سیما را رد کرد

 سخنگوی شورای نگهبان: 
استقبال از اصالح قوانین انتخاباتی 

 شـوراي نگهبـان 
 نرم تــر 

شــده اســت؟
   صحبت از اصالح قوانین 

 براي نخستین بار نشان از تغییر 
یک رویکرد مي تواند باشد

 روایت »آرمان ملی« 
از این روزهای دو برادر

»صــداوسیمــای
درسـایـه«

   صداوسیما انتصاب وحید جلیلی 
به معاونت سیما را رد کرد

گزارش »آرمان ملی«از تحوالت پیرامون مذاکرات وین:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

اعتراضات اجتماعی و سیاسی َحَسب مورد دارای منشا 

و انگیزه های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و 

مطالبه گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی 

کنیم. قانون اساسی در اصل ۲۷ ایجاد تجمعات و تشکیل 

اجتماعات را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه گری تلقی 
کرده و اگرهمراه با حمل اسلحه و ...

 مطالبات صنفي معلمان؛ 
برخورد قانوني نه قهر آمیز

حسنهانیزاده
تحلیلگرمسائلبینالملل

هشدارهای کارشناسان مجرب را نادیده نگیرید؛ تعبیر 

به هراس فکنی هم نکنید. تبعات ورود شورای امنیت را - 

مانند قبل - دست کم نگیرید. احتمال ورود مجدد شورای 

امنیت باالست. این بار برِق شورای امنیت ایران را بگیرد، 

دست بردار نخواهد بود.   دیگر هم توان این را نداریم تا بدون 
اجرای قطعنامه های ....

مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین که از هشتم 

آذرماه جاری آغاز شده با یکسری پیچیدگی هایی همراه 

شده. با اینکه ایران سه سند مهم ارائه داده اما از میان این 

سه سند، دو سند سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش قرار 

گرفت و تنها سند فنی مربوط به تاسیسات هسته ای کرج 
مورد و در مدار بحث کشورهای ...

تبعات ورود  دوباره شورای امنیت 
رضانصری

استادحقوقبینالملل

همین صفحه

همین صفحه

 مذاکرات وین و دشواری های پیش رو

علینجفیتوانا
حقوقدان

گزارش »آرمان ملی« درباره موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی: 

»اینماد« کسب و کارها را خفه مي کند
      برزخ تصمیم گیری و عواقب اقتصادی برای کسب و کارها     »اینماد« سد یا ابزار توسعه؛ مساله این است

تعامل با آژانس مذاکرات را جلو ُبرد
دامداوطلبانهایرانبرایجایگزینیدوربینهای

اق
جدیدآژانسدرتسایکرج

تبعات ورود دوباره شورای امنیت 

هشدارهای کارشناسان مجرب را نادیده نگیرید؛ تعبیر به 

هراس فکنی هم نکنید. تبعات ورود شورای امنیت را - مانند قبل 

- دست کم نگیرید. احتمال ورود مجدد شورای امنیت باالست. 

این بار برِق شورای امنیت ایران را بگیرد، دست بردار نخواهد بود. 

  دیگر هم توان این را نداریم تا بدون اجرای قطعنامه های شورای 

امنیت آن ها را لغو کنیم. یعنی دیگر مجال نخواهند داد آنچه 

دکتر ظریف انجام داد، تکرار شود. تردید نکنید رژیم بازرسی 

تأسیسات را از »آژانس« به »شورای امنیت« منتقل خواهند 

کرد  - با اختیاراتی بس وسیع تر و پیامدهایی سنگین تر.   یعنی 

کاری که در چارچوب UNSCOM علیه عراق در دهه 1۹۹0 

انجام دادند، علیه ایران پیاده خواهند کرد؛ روسیه و چین نیز 

همراه خواهند شد. جلوی یک آسیب جدی امنیتی - و یک 

بی ثباتی بلندمدت اقتصادی و روانی - را اگر شده با زیان های 

قابل جبران فعلی بگیرید؛ اما نگذارید سندی دست طرف 

مقابل قرار بگیرد که دست  اش برای زمینه چینی های خطرناک 

و اِعمال انواع آسیب های دائمی باز شود.  تصمیم تان را به 

تحریف ها، روایت های مغرضانه جناحی از برجام و تیم ظریف، 

سوءبرداشت ها و ایرادات غیرواقع بینانه از برجام و تیم گذشته 

متکی نکنید. بگذارید کارشناسان و دیپلمات های مجرب و 

متعهد - بدون انگ و تهمت - نظراتشان را بیان کنند؛ و آن 
نظرات کارشناسی را لحاظ کنید.

 گزارش »آرمان ملی« از تصویب 
الیحه رتبه بندی معلمان: 

 رتبه بندی  معلمان
 همسان سازی 

حقوق بازنشستگان 
می شود؟  

نه هیات علمی، بلکه معلمان 
80 درصد آموزشیارمعلم، 
مربی معلم، استادیار معلم، 

دانشجویارمعلم و استاد معلم 
حقوق دریافت می کنند

هشدار استفاده از مصالح کم کیفیت 
در مسکن ملی؛

 همين را كم داشتيم؛
»بتن فاسد«

صفحه7

صفحه9

 بازیکن تیم ملی هندبال زنان 
در دانمارک ناپدید شد

یکپناهندهدیگر!
دختر ملی پوش ایرانی گم شد

 »آرمان ملي« پیامد دیدگاه هاي غیرسازنده درباره مطالبات
معلمان را بررسي مي کند:

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

احمد جمشیدیان: 

ندارد »سپاهان« مشکالت فنی 
صفحه 11

جعفر قناد باشی:

 فکر نکنید کشورهاي عربي 
اختالف ندارند

صفحه3

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله : یوسف موالیی

 توافقی برای رسیدن 
به توافق نهایی

 ملیحه بنانی

 مطالبه گری؛ تثبیت حیات 
جنبش ها دانشجویی 

روح ا... سوری

   چرا مذاکرات 
به نتیجه نمی رسد؟

سید وحید کریمی

 مثبت و منفی مذاکرات 
و چند پیشنهاد

صفحه 12

صفحه 9

صفحه6

صفحه2

صفحه 6

آقای   شريعتمداری! 
 

نگاه شما »مخرب« ؛
 

نه  مدنی

در یک وضعیت مطلوب، معلمان به عنوان مهمترین قشر 

فرهنگ ساز جامعه نباید دغدغۀ معیشت داشته باشند. درآمد 

آنها باید برای ادارۀ زندگی شان مکفی باشد. طبعاً فردی که 

حرفۀ معلمی را انتخاب می کند بنا به سرشت فرهنگی و معنوی 

این شغل، عمًا از خیر یک زندگی پرتجمل و همراه با رفاه باال 

چشم پوشیده است، اما الزم است زندگی اش به عنوان عضوی 

از طبقۀ میانی جامعه کامًا تأمین و بدون هرگونه دردسر 

باشد تا تمام فکر و ذکر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان 

مردم کند. در سال های اخیر تورم لگام گسیخته، درآمد عموم 

مردم را بی رحمانه می بلعد و در این میان، فرهنگیان کشور با 

حقوقی که معموالً متناسب با نرخ تورم افزایش نمی یابد، دچار 

مشکات معیشتی شده اند. از طرفی هم با کسری بودجه و 

تحریم های اقتصادی روبه رو و توفیقی در مهار تورم نداریم. 

قاعدتاً وظیفۀ مسئوالن در درجۀ نخست این است که در جهت 

لغو تحریم ها بکوشد، اقتصاد را پویا و پررونق کند، تورم را لگام 

زند و سطح زندگی عموم مردم به خصوص کارکنان خود را تا رفع 

دغدغه های ذهنی آنان بهبود بخشد. در حال حاضر فرهنگیان به 

جان آمده اند و دولت هم دچار کسری بودجه است. با این حال، 

این روند اگر قرار به رسیدن به نتیجه باشد، ضوابطی دارد که از 

هر دو سوی ماجرا الزم است، رعایت شود، در غیر این صورت چه 

بسا عواقبی خارج از ارادۀ هر دو طرف به بار آورد که وضع کلی 

کشور را از این هم که هست بدتر کند. در سوی فرهنگیان، به 

نظرم آنان الزم است که نمایندگانی مورد اجماع، برای مذاکره 

و گفت وگو با نهادهای رسمی انتخاب کنند. این نمایندگان باید 

با فن گفت وگو و مذاکره کامًا آشنا و از قدرِت اقناع سازِی طرف 

مقابل برخوردار باشند. این کار عاوه بر بیان و کامی رسا و 

متقن، مستلزم شناخت مجموعۀ امکانات و محدودیت های هر 

دو طرف گفت وگوست تا راه حلی عملی پیدا شود. افراد هیجانی 

و تندمزاج و ناآشنا به امکانات و محدودیت ها، معموالً این قبیل 

چهره ها را  از میدان خارج شان می کنند، حال آنکه خودشان 

هم توان مذاکرۀ معطوف به حل مشکل را ندارند و عمًا کار را 

به وخامت بیشتر می کشانند. از این رو، نمایندگان فرهنگیان 

باید از طریق گفت وگو با رسانه ها، دانش و خردمندی و قدرت 

اقناع کنندگی خود را به نمایش بگذارند تا تمامیت جامعه نسبت 

به حقانیت مطالبات آنها قانع شود و از آنها حمایت کند. این 

حمایت طبعاً جنبۀ معنوی دارد و به مفهوم حضور دیگر اقشار 

جامعه در اعتراض های صنفی آنها نیست. در سوی نهادهای 

مسئول اما آنها باید پیش از هر چیز، حق اعتراض و هر کنش 

مسالمت جویانه و منضبط فرهنگیان و دیگر اقشار را به رسمیت 

شناسند. راِه شکل گیری نهادهای مدنی و صنفی به نمایندگی 

از عموم آنان را در محیطی کامًا امن و آزاد، هموار و تسهیل 

کنند و در هر موضوع مورد اختاف با آنها وارد مذاکره و گفت وگو 

شوند. اعتراض فرهنگیان هم باید مقید به ضوابط مدنی و 

مسالمت آمیز باشد و از این چارچوب گامی فراتر نگذارد، زیرا در 

غیر این صورت زمینۀ برخورد با آنها را فراهم می آورند و وضع 

را به تشنج می کشانند به گونه ای که اصِل داستان به حاشیه 

می رود. اگر این قبیل مکانیسم های حل اختاف در کشور ما 
نهادینه شود، می توان به آینده ای امیدوارتر شد.

 معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات شان

احمدزیدآبادی
روزنامهنگاروفعالسیاسی

علینجفیتوانا
حقوقدان

بازار طا و سکه در چند روز گذشته در مقایسه با هفته های 

گذشته، بازاری آرام تر دانست، اما تقاضا در بازار کم است. آینده 

بازار طا و روند قیمت ها فعا قابل پیش بینی نیســت. سکه از 

ابتدای هفته جاری در نبود سیگنالی از اونس طا، در برابر ریزش 

دالر تاب آورد و سطح مهم خود را حفظ کرد؛ با وجود اینکه اونس 

طا در بازار جهانی شروع مثبتی داشت و روند صعودی را دنبال 

کرد؛ اما واگذاری سطح مهم دالر مزید بر افت بیشتر سکه امامی 

در بازار طا شد. به این ترتیب، هر قطعه سکه روز سه شنبه با 

افت کمی در سطح 1۲میلیون و ۹۸0هزار تومان مورد معامله 

قرارگرفت. این رقم در مقایسه با قیمت روز یکشنبه کاهش کمی 

را نشان می دهد، اما به هراس معامله گران افزوده است و انتظار 

می رود با از دســت رفتن کف 1۲میلیون و ۸00هزار تومانی، 

فروشندگان زیادی روانه بازار شوند. قیمت طا در معامات بازار 

جهانی تحت تاثیر رشد تورم آمریکا که جذابیت سرمایه گذاری 

روی این فلز ارزشمند را تقویت کرد. به گفته فعاالن بازار، اونس 

طا آماده شکستن مقاومت سطح 1۷۸۹دالر و صعود تا سطح 

مقاومتی 1۸05دالر است. در چند وقت اخیر بحث خرید و فروش 

طای آب شده در بازار داغ شده است اما خرید طای آب شده را 
بدون اطاعات کافی، توصیه نمی کنیم.

تشعشات دالر به بازار طال و سکه
محمدکشتیآرای

نایبرئیساتحادیهطال
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آرمـان ملـی: یـک سـایت دانمارکـی مدعـی شـده اسـت کـه شـقایق باپیـری، بازیکن تیـم ملی 
هندبـال زنـان ایـران کـه بـرای شـرکت در مسـابقات قهرمانـی جهـان در اسـپانیا بـه سـر می بـرد، 
بازیکـن مسـابقات،  ایـن  در  کامرونـی  ورزشـکار  ناپدیـد شـدن 4  دنبـال  بـه  اسـت.   ناپدیـد شـده 

30 سـاله تیـم ملـی ایـران هـم بـدون هیـچ اثـری، ناپدیـد و ایـن خبـر توسـط فدراسـیون جهانـی و 
برگزارکننـده اسـپانیایی، تاییـد شـده اسـت. جومه فورت، مدیـر کمیته برگـزاری جام جهانـی هندبال 
در ایـن مـورد گفـت: مـا روز سه شـنبه متوجـه ناپدیـد شـدن ایـن بازیکـن شـدیم و تنهـا کاری که از 
دسـتمان برمی آمـد، اطـاع دادن بـه پلیـس بود. 4 ورزشـکار کامرونی بـرای پناهنده شـدن اردوی تیم 
ملـی کشورشـان را تـرک کردنـد و این احتمال وجود دارد که شـقایق هم چنین قصدی داشـته باشـد.

  قهرمانان ایران، افتخار کشورهای دیگر
آمـار ورزشـکاران ملـی پـوش کـه تصمیـم بـه پناهندگـی گرفتنـد محدود بـه یک یـا دو نفر 

نیسـت. در همیـن المپیـک اخیـر 5 ورزشـکار ایرانـی در تیـم پناهنـدگان بودند. آبـان یعنی یک 
مـاه پیـش بـود که عصـر ایـران نوشـت: »بعد از امیـر غـام  زادگان و علیرضا پیـری دو ملی پوش 
فیتنـس کـه در جریـان مسـابقات جهانـی بدنسـازی اسـپانیا از هتـل تیم ملـی در بارسـلون فرار 
کردنـد، ایـن بـار خبرهـای تلخـی از اردوی تیـم ملـی پاورلیفتینگ در مسـابقات جهانـی نروژ به 
گـوش مـی رسـد.به گفته برخی منابع موثـق امیر اسـدا... زاده ملی پوش پاورلیفتینگ کشـورمان 
کـه همـراه بـا تیـم ملـی در رقابـت هـای جهانی نـروژ به سـر می برد از صبـح چهارشـنبه غیبش 
زده و هتـل تیـم را تـرک کرده اسـت«. هنوز مصاف کیمیـا علیزاده از تیم پناهجویـان یا هموطن 
خـودش اذهـان اقشـار زیـادی از کشـور را آزار می دهـد. او یـک  ورزشـکار ایرانی بود  کـه تا قبل 
از خـروج از کشـور بـرای کشـورمان مـدال جهانی می گرفت، مجبور شـد تـا در بازی های المپیک 
بـا دوسـت ورزشـکارش رقابـت کنـد. تنهـا کیمیـا نبـود،  جـواد محجـوب وزن 100 کیلوگرم هم 
بـه کانـادا رفـت یـا  هامـون درفشـی پور که ملی پوش کشـور ما بـود و سـر از کانـادا در آورد.  دینا 
پوریونـس در هلنـد اسـت و سـعید فضل اولـی عضو سـابق تیم ملـی آب هـای آرام در قایق کایاک 

دونفـره بـه آلمان پناهنده شـد.
  فقط یک نفر برگشت

از میـان ورزشـکاران تـرک وطـن کـرده تنها یـک نفر به کشـور بازگشـت. آرش آقایـی دارنده 
چندیـن مـدال رنگارنگ در مسـابقات جودو قهرمانی کشـور و مـدال برنز مسـابقات جوانان جودو 
قهرمانـی آسـیا، بنـا بـه دالیلی نزدیک به دو سـال برای تیم ملی جودو کشـور آذربایجان مسـابقه 
داد، اما سـرانجام صبح چهارشـنبه 10 آذرماه 1400 با حضور در فدراسـیون جودو و دیداری که 
بـا آرش میراسـماعیلی رئیـس فدراسـیون جودو داشـت، تصمیم گرفـت تا از این پـس زیر پرچم 
کشـورمان و بـرای تیـم ملی جودومسـابقه دهد. آرش آقایـی در گفت وگوی کوتاهـی که با روابط 
عمومـی فدراسـیون جـودو داشـت، گفـت: بنـا بـه مشـکاتی کـه بـرای مـن در آن مقطـع پیش 
آمـده بـود، ناچـار شـدم به مدت دو سـال برای تیـم ملی جودو کشـور آذربایجان مبـارزه کنم. اما 
سـرانجام تصمیـم گرفتـم بـرای آینـده خـود برنامه ریـزی دقیق تری کنـم. صحبت هـای خوبی 

بـا آرش میراسـماعیلی رئیس فدراسـیون جـودو داشـتم و توافقات خوبی نیز صـورت گرفت.

ذره بیــن

مهدی عزیزی

 

غیـــر محرمانـــه
مصطفینیلیآزادمیشود

مصطفـی نیلـی، یکـی از متهمـان پرونـده »اخـال در نظـم 
و برخـی جرایـم علیـه امنیـت« بـه قیـد وثیقـه آزاد خواهـد 
شـد. از پنـج متهم ایـن پرونده، سـه متهم بـا صدور قـرار آزاد 
هسـتند و دو نفر از متهمان همچنـان با قرار بازداشـت موقت 

در زنـدان هسـتند.
درگیریدرفدراسیونبوکس

مجمـع هیـات بوکـس اردبیـل در حالـی برگـزار شـد کـه 
درگیـری و حواشـی بسـیاری را در پـی داشـت. در جریـان 
برگزاری ایـن مجمع، تعـدادی از ورزشـکاران رشـته بوکس 
اسـتان اردبیل با صـدای بلند وارد سـالن کنفرانـس رضازاده 
شـده  و در حالی که به نحـوه برگزاری مجمع معتـرض بودند، 
از مدیـرکل و رئیـس فدراسـیون خواسـتند تا مجمـع را لغو و 
به حمایت از تنهـا کاندیدای غیـر بومی هیأت بوکس اسـتان 

پایـان دهند.
بازداشتفروشندگاناسلحه

رییس پلیـس امنیت عمومـی پایتخت اظهار داشـت: اجرای 
طـرح امنیـت محله محـور و همچنیـن پاکسـازی مناطـق 
آلوده از حیث سـاح و مهمـات غیر مجـاز ، در 3 روز گذشـته 
توسـط مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی تهـران عملیاتـی 
شـد. سـرهنگ پیـام کاویانـی افـزود: در ایـن طـرح تعدادی 
از حامـان و فروشـندگان سـاح و مهمـات غیـر جنگـی که 

در فضـای مجـازی فعالیـت داشـتند دسـتگیر و 10 قبضـه 
ساح شـکاری ، 3 قبضه شبه سـاح و ۲ قبضه سـاح جنگی 

کشـف شـد.
داییتلفناحمدینژادراقطعکرد! 

بعــد از تصــادف معــروف علــی دایــی بــا خــودروی 
لندکــروزش، او چنــد روزی در بیمارســتان بســتری 
ــه  ــم در خان ــد روزی ه ــی، او چن ــص دای ــد از ترخی ــود. بع ب
ــرف  ــا از ط ــن روز ه ــی از ای ــرد. در یک ــق ک ــتراحت مطل اس
ــا تلفــن همــراه علــی دایــی تمــاس  ــژاد ب محمــود احمدی ن
ــه  ــردی ک ــد. ف ــخ می ده ــرش پاس ــه همس ــد ک می گیرن
تمــاس گرفتــه می گویــد آقــای احمدی نــژاد قصــد 
دارنــد بــا ایشــان صحبــت کننــد. دایــی هــم تلفــن را قطــع 

می کنــد و می گویــد: »حرفــی بــا او نــدارم!«.
درخواستافزایشقیمتبرقبرایپرمصرفها 

هـادی بیگی نـژاد عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: 
وزارت نیـرو از بدهکارتریـن وزارتخانه هـای ایـران اسـت و 
تعرفـه گـذاری پلکانـی می توانـد بدهی هـای ایـن وزارتخانه 
بـه تولیدکنندگان بـرق را کاهش دهد. تعرفه گـذاری پلکانی 
کنونـی بـرای مشـترکان پـر مصـرف چنـدان گران نیسـت. 
بیشـتر مشـترکان پرمصرف جزء افـراد مرفه جامعه هسـتند 
و مبالـغ جدیـد برای ایـن قشـر جامعه چنـدان زیـاد نخواهد 
بود؛ اگر قیمـت قبض بـرق آنها باال مـی رود، باید مصرفشـان 

را هـم بهینـه کنند.

تبرئهفدراسیونژیمناستیک
پرونـده فدراسـیون ژیمناسـتیک بعـد از 3 سـال بـا حکـم 
منع تعقیـب بـرای مسـئوالن فدراسـیون و مبـرا شـدن آنها 
از اتهامـات، بسـته شـد. این پرونـده مشـکاتی را بـرای زهرا 
اینچه درگاهی رئیس فدراسـیون ژیمناسـتیک هـم به وجود 
آورد به طـوری کـه وی بـرای انتخابـات فدراسـیون از سـوی 
کمیسـیون تطبیق رد شـد اما حاال با رای صادرشـده از سوی 
دادسـرا به نظر می رسـد ایـن پرونده هم بسـته شـده اسـت.

کاهشحقوقاساتید
دانشـگاه صنعتی شـاهرود پیشـگام کاهش حقوق اسـاتید و 
اعضای هیات علمی دانشـگاه شـده و حقـوق اسـاتید خود را 
کاهـش داده اسـت. این در حالی اسـت کـه برخی از روسـای 
دانشـگاه کشـور زیر بار کاهـش حقوق اسـاتید بـه دلیل عدم 
وجود اعتبار نشـده اند. دانشگاه صنعتی شـاهرود از تاریخ 15 
تیرماه حکـم تمام وقت ویـژه را در راسـتای قانون »همسـان 
سـازی حقوق اسـتادان وزارت علوم با وزارت بهداشت« برای 

اعضای هیـأت علمی صـادر کـرده بود.
قلعهنویی:منثروتمندم

سـرمربی تیم فوتبـال گل گهر سـیرجان گفـت: بـازی دیروز 
از آن دسـته بازی هایـی بـود که من احسـاس کـردم ثروتمند 
هسـتم، چون بازیکنانم بـا قلب و عشقشـان بـازی می کردند. 
امیـر قلعـه نویـی اظهـار کـرد: خوشـحال هسـتم کـه امـروز 

یکـی از قشـنگ ترین بازی هـا را جلـوی تیمـی )تیـم فـوالد 
خوزسـتان( انجام دادیم که تجربه دو قهرمانـی در لیگ دارد و 
نماینده مسـتقیم ایران در جام باشـگاه های آسیاسـت. فوالد 
خوزسـتان با یک گل مقابـل تیم گل گهـر به پیروزی رسـید.

کارتزردفغانیبهکیروش!
تیم ملی تونس با گل به خودی مدافع تیم ملی مصر که در دقیقه ۹4 
به ثمر رسید به دیدار نهایی جام عرب صعود کرد. قضاوت این دیدار 
بر عهده علیرضا فغانی بود و او در جریان این بازی یک پنالتی به 
ضرر مصر اعام کرد که پس از بازبینی صحنه، مشخص شد تصمیم 
فغانی اشتباه بوده است. پس از اعتراض کارلوس کی روش به فغانی 
در این تصمیم، این داور ایرانی با کارت زرد کی روش را جریمه کرد.
محکومیت۲میلیاردیقاچاقلوازمیدکی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی گفت: ماموران 
پلیس آگاهی شهرستان خوی به یک دستگاه کامیون مشکوک 
و در بازرسی از آن تعداد ۸ هزار قطعه لوازم یدکی خودرو را به ظن 
قاچاق ضبط و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 
حسین نجف زاده افزود: شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف 
انتسابی، متهم را عاوه بر ضبط کاال به پرداخت ۲ میلیارد و ۸3 

میلیون ریال جزلی نقدی محکوم کرد.
ماهیهایقشمخوراکگاوهایاماراتی

یک صیاد در جزیره قشم گفت: صید ماهی های ممنوعه در اعماق 
مختلف دریا، به منظور صادرات به کشور امارات جهت خوراک دام، 

انجام می شود. صید بی رویه و غیرمجاز و در نتیجه کاهش ماهی ها، 
کار را به جایی رسانده که برخی صیادان دست خالی برمی گردند 
و زندگی شان را با یارانه معیشتی می گذرانند. این موضوع باعث 
گرانی ماهی هم می شود، نسبت به سال گذشته افزایش قیمت، 

خیلی زیاد است، قشر ضعیف توان خرید ندارد
انتصابامامجمعهموقتبیرجند

نماینـده، ولـی فقیـه در خراسـان جنوبـی در حکـم حجـت 
االسـام سـید علیرضا عبادی آورده اسـت: بـا عنایـت به نقش 
بی بدیـل نمـاز جمعـه و امامـت جمعـه در هدایـت جامعـه، 
بصیرت افزایـی، ارتقاء فرهنگ و ارزش های اسـامی و انسـانی، 
دشمن شناسـی، بیـدار نگـه داشـتن مخاطبیـن و بـا توجـه به 
شایسـتگی، توانمنـدی و جامعیـت حضرتعالـی در انجـام این 
مهم؛ جنابعالـی را به امامـت جمعه  موقـت بیرجنـد منصوب و 
از پروردگار متعال توفیقات روزافزون شـما را درخواسـت دارم.
تمایلبهمهاجرت؛ازهر۳نفریکنفر

براسـاس مرکز افکارسـنجی کیـو تمایل بـه مهاجـرت از ایران 
در سـال ۹5 برابر بـا ۲۹.۸درصـد بوده اسـت. به عبارتـی ۲۹.۸ 
درصـد از افراد در آن سـال بیـان کرده انـد که مایلنـد مهاجرت 
کنند؛ این نسـبت 1400 بـه بیش از 33 درصد رسـیده اسـت. 
یافته های این نظرسـنجی نشـان داد، از هـر 3 ایرانـی، یک نفر 
مایل به مهاجـرت بوده اسـت. براسـاس نتایج این نظر سـنجی 
افـراد بـا تحصیـات دانشـگاهی و بـاالی دیپلـم 4۷ درصـد و 

دیپلم و کمتـر ۲۶ درصـد تمایل بـه مهاجـرت دارند.

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

باالخرهامیکرونبهایرانرسید!
آخر آرمان ملی

 منبع: خبرآنالین

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته که ورود امیکرون به کشور قطعی است.

کارتون فرنــگی
ستاره ها در انتظار قرعه لیگ اروپا  |  منبع: سایت گل  

 

برای بررســی متوازن و علمی دور جدید مذاکرات اتمــی، باید نگاه مثبت و منفی و 
پیشــنهادها را مــد نظر قرار داد. از نکات مثبت؛ 1- تغییــر چهره ها، تیم جدید، طرح و 
ایده های نو، حتی تغییرات در تعداد اعضای شرکت کننده و مباحث حاشیه ای )به درست 
یا غلط( مثبت ارزیابی می شــود. ۲- اینکه؛ مباحث و توافقات قبلی نادیده گرفته شــده، 
اتفاقا اقدام درســتی است و با گذشت زمان و اتفاقات در میدان و رفتار طرف های مقابل 
ایران، تغییر مســیر جمهوری اســامی توجیه علمی دارد. 3- بهترین و مهمترین برگ 
برنده ایران، خروج آمریکا از برجام توســط دولت ترامپ و میل به بازگشت دولت بایدن 
اســت که باید با دریافت خســارت اجازه ورود بعد از اخراج آمریکا  توســط ترامپ داده 
شود و از نظر تبلیغات رسانه ای در اذهان عمومی جهان می توان بسیار مانور داد. 4- از 
وقت کشی تا جدی بودن و عقانی بودن خواسته ایران در رسانه ها و اظهارات خارجی ها 
صحبت می شــود که بیانگر به هم ریختن طرف های مذاکره با ایران است. چه بسا وقت 
کشــی به نفع ایران باشد اما علمی اجرا می شود. اینکه سطح مذاکرات را پایین بیاوریم 
و در ســطح ســفرا و کارشناسان باشد را می توان در دســتورکار قرار داد. توافق خوب با 
خســارت مالی بر توافق بد برای تحصیل مالــی ارجحیت دارد. مورد منفی؛1- چارچوب 
مذاکراتی که؛ ۶ کشــور را در مقابل ایران متحد کنیم، مناســب نیست. فقط در دادگاه 
نورنبرگ برای نازی های آلمان چنین جلســاتی تشکیل شده بود. باید تدبیر کرد و یکی 
از راه ها می تواند؛ مذاکرات دوجانبه با دولت هایی که با فعالیت اتمی ایران مشــکل دارند 
اقدام کــرد. ۲- وزن تاثیرگذاری به خصوص در ایجاد مانع طرف های مذاکره مشــخص 
نیســت. به عنوان مثال در بین ۶ کشــور؛ به ردیف؛ کدامین کشورها به ترتیب بیشترین 
چالــش و بهانه گیری و عدم جدیت و به انحراف کشــاندن رونــد را ایجاد می کنند؟ به 
نظرم انگلیس خود را صاحب کنترل ایران و خلیج فارس می داند و از حمایت فرانســه 
و آلمان و آمریکا  برخوردار اســت. آلمان »پادو« است و سیاست خارجی مستقل ندارد. 
فرانســه برای اخذ امتیاز در افریقا و اروپا از انگلیس حمایت می کند. »سبیل« اولیانوف 
را اگر نمی توانیم بتراشیم؛ به نحو مقتضی چرب کنیم و تذکر بدهیم. شنیدم ایران حوزه 
نفوذ انگلیس و روسیه است و ایران هم نسبت به این دو کشور رفتاری »نرم« دارد! چین 
از روســیه حمایت می کند زیرا روسیه هم در ماجراهای کره شمالی، از خط مشی چین 

حمایت می کند. چنین نظریه ای یا امثال مشابه را در تیم اتمی نمی بینیم. نظریه پردازی 
در جمع اصحاب رسانه و نخبگان مشهود نیست. سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس در 
تخریب روند مذاکرات پیشقدم شدند لذا فشار ایران باید روی انگلیس و فرانسه و تحریم 
منافع آنها متمرکز شود. 3- دانســتن زبان خارجی، تیپ و نمایش دیپلماتیک یا همان 
BodyLanguage و بســیاری از موارد تشریفات می تواند مهم نباشد اما، الزم است و 
انتظار از ایران به عنوان الگو و صاحب اندیشــه در اذهان عمومی داخل و خارج بســیار 
باالست که باید تدبیر شود. پیشنهادها؛1- اسناد ارایه شده توسط تیم مذاکره کننده در 
اختیار نخبگان و رســانه قرار داده شــود تا از طریق واکنش امانوئل مکرون و خانم »لیز 
تراس«و اتحادیه اروپایی و بلینکن و رسانه های غربی تاثیرپذیر نباشیم. اگر رژیم اسرائیل 
به اســناد طرف ایرانی دسترســی دارد، چرا رســانه و نخبگان داخلی دسترسی نداشته 
باشند؟ پوشش خبری و اظهارات تیم مذاکره کننده، واکنشی است نسبت به رفتار طرف 
مقابل و می توان گفت ادبیات تیم هسته ای ایران بیشتر انتقاد و غلط گیری از اظهارات 
طرف های مذاکره اســت و ابتکار عمل فعا در طرف های مقابل ایران است و نمونه آن 
یکی به میخ و یکی به نعل »اولیانوف« روســی است. عدم دسترسی به طرح تیم مذاکره 
کننده، اعتماد به نفس نخبگان و رســانه های ایرانی برای دفاع علمی و با اتکا را کاهش 
می دهد. رهبر انقاب در روز پرستار بر »ضرورت روایت حقیقی« تاکید داشتند و گفتند: 
»اگر این کار نشــود، دشمن روایت تحریف آمیز خود را در افکار عمومی جاری و با عوض 
کردن جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند.« باید دانست: 
»آنکــه روایت می کند، حکومت می کند.« باید اســناد و طرح ایران در اختیار نخبگان 
و رســانه های داخلی قرار بگیرد تا از سوی طرف مقابل، روایت نشوند و حکومت نکنند! 
۲- باید به اسم؛ شخص و کشور خاص که مانع تراشی می کند؛ نام ببریم. کلی گویی که 
غربی ها یا اروپایی ها مخالفند آنها را در شیطنت و پنهان شده در قالب های مثل اتحادیه 
اروپایی و غرب و آژانس، گستاخ تر می کند. 3- اینکه مقاومت جواب داده، درست است. 
اینکه سیاست نظام در هسته ای موفق بوده، درست است ولی برای کاهش هزینه ها، باید 
با جدیت و جســارت بیشتر پیگیری شود. اختاف دولت بایدن با اسرائیل برای اقدامات 
علیه جمهوری اســامی ما را به یک نتیجه دیگر هم می رساند؛ آمریکا  »قدرت سخت« 
و ابزاری برای امیال مخرب دیگران شده است. ترامپ گفت »موج/خر سواری تمام شد.« 
ولی دولت بایدن تحت عنوان چندجانبه گرایی و مشورت با متحدین که به نظر می رسد 
فقط انگلیس و اسرائیل متحد آمریکا  هستند و شیطنت و عدم صداقت این دو هم اثبات 
شده، ابزار قدرت سخت در دست و تفکر دیگران شده است. پس باید با حضور دیپلماتیک 
در واشــنگتن، نه برای روابط دوجانبه بلکه پیشگیری از »اغفال«آمریکا  و استفاده بهینه 

از قدرت سخت آمریکا برای جهانی آرام بخش بهره برداری کنیم.

زاویــــه
سید وحید کریمی  

تحلیلگر مسائل بین الملل

بازیکن تیم ملی هندبال زنان در دانمارک ناپدید شد

یکپناهندهدیگر!
 دختر ملی پوش ایرانی گم شد

مثبتومنفیمذاکراتوچندپیشنهاد


