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ارز ترجیحی و سفره مردم 

فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که سیاست ارز 
ترجیحی سیاست موفقی نخواهد بود و کشور در پرداخت ارز 
۴2۰۰ تومانی به هدفی که مدنظر بود، نرسیده؛ چراکه این 
نوع ارز جز آسیب، سودی برای نظام اقتصادی کشور نداشته 
است. با اجرای این سیاست شاهد ایجاد رانت، قاچاق، خروج 
منابع ارزی از کشور بودیم. به همین دلیل هم تصمیم گیران و 
کارشناسان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که باید این نوع 
نظام پرداخت حذف شود و به جای آن به سمت پرداخت یارانه 
هدفمند برویم تا تاثیر منفی این سیاست از بین برود. هر چند 
که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ به این سمت حرکت کرد، اما 
دولت دوازدهم معتقد بود که همچنان باید نظام ارزی ادامه پیدا 
کند. درست است که این نوع ارز به کاالهایی پرداخت می شود 
که سود آن باید به اقشار آسیب پذیر جامعه برسد ولی در عمل 
ثابت دیدیم حتی کاالهایی که با این نوع ارز وارد می شدند هم 
تورم باالیی داشته و عمال تفاوت چندانی در قیمت ها بوجود 
نیامد و به همین جهت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی تاثیر چندانی در 
تورم کاالها نخواهد داشت. با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی باید تورم 
انتظاری آن کنترل شود، چراکه ممکن است درصدی افزایش 
قیمت را شاهد باشیم، اما این افزایش قیمت به حدی نخواهد 
بود که موافقان باقی ماندن این سیاست از آن بحث می کنند. 
دولت جدید معتقد است که صرفا در بعضی از کاالها مانند گندم 
و دارو که حساسیت بیشتری دارند، باید این ارز پرداخت شود و 
در بقیه موارد هم می توان از ارز نیمایی بهره برد. با توجه به همه 
مشکالتی که اقتصاد کشور با آن مواجه هست دیر یا زود باید به 
این سمت حرکت کنیم. البته باید روش های جایگزین حمایتی 
هم را طراحی شود تا کمترین فشار به دهک های پایین جامعه 
وارد شود. سوابق استفاده از ارز ترجیحی نشان می دهد کاالهایی 
که با این ارز وارد کشور شدن تنها بین 2۰ تا 2۵ درصد با کاالهایی 
که با ارز نیمایی وارد شدند، تفاوت قیمت داشتند و برای این 
میزان منابع کشور را به راحتی به دست باد می سپاریم بدون 
اینکه اثرگذاری محسوسی در هزینه ها و زندگی مردم داشته 
باشد. کشور منابع ارزی محدودی دارد و منطقی نیست که همه 
این منابع را برای واردات کاالهایی هزینه کنیم که می توان یارانه 
آن را به دهک ها به صورت مستقیم پرداخت و از تعدد نرخ ارز در 

اقتصاد که اثرات مخربی همچون رانت دارند، نکاهیم.

غالمرضا مرحبا
 سخنگوی کمیسیون 

اقتصادی مجلس
محمد زاهدی اصل

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
درخصوص فرآیند مذاکرات احیای برجام در وین روایت های 
مختلفی منتشر شده است که همین روایت ها باعث می شود که 
یک تحلیل متقنی نتوان ارائه داد. سخنان آقای رافائل گروسی 
مبنی بر بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران تحت تحلیل همین 
روند مذاکرات هست و به نوعی مسئله بازرسی از تاسیسات 
هسته ای یکی از مهمترین مسائل درخصوص فرآیند احیای 
مذاکرات برجام است. به هر حال مهمترین دغدغه آمریکا و 
شرکای اروپایی وحتی روسیه و چین همین مسئله پیشرفت در 
برنامه هسته ای ایران هست، از این رو اذعان کرده اند که اگر این 
موضوع به مرحله ای برسد که ایران در برآیند کوتاه مدتی بتواند 
به سالح هسته ای دست یابد، عمال مذاکرات برجام دیگر ویژگی 
خود را از دست می دهد. شاید سخنان آقای رافائل گروسی 
برای تحت فشار قراردادن ایران باشد. از طرفی آقایان اسالمی و 
گروسی درخصوص تعویض دوربین های مجتمع تاسیساتی کرج 
مطرح شده شاید گامی از سوی ایران باشد تا نشان دهد آمادگی 
الزم برای ادامه بازرسی هسته ای وجود دارد اما شرایطی را مطرح 
کرده که باید درخصوص اینکه چگونه این بازرسی ها و دوربین ها 
تعویض شود، مقامات آژانس باید به سواالت ایران پاسخ دهند 
تا شاهد تکرار مداخالت رژیم صهیونیستی برای آسیب دیدن 
به برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران به کمترین حد 
برسد و از بین برود. به هرحال درخصوص بحث جاسوسی و 
آسیب زدن به تاسیسات هسته ای ایران باید رفع سوءتفاهم شود. 
اما فرآیند احیای مذاکرات برجام نشان می دهد که شرایط بسیار 
سخت است و هم ایران و هم آمریکایی ها خواسته های حداکثری 
را مطرح می کنند که بدون انعطاف در مواضع شان قطعا شاید 
به سرانجام نرسد. ولی این فرآیند مذاکرات نشان می دهد که 

گفت وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا اجتناب ناپذیراست. 
حضور دولت های اروپایی یا چین و روسیه برای میانجیگری هم 
فرآیند مذاکرات را بسیار پیچیده می کند وهم می تواند حتی 
اختاللی در ارسال پیام ها از سوی آمریکا به ایران و برعکس 
داشته باشد. به نظر می رسد اگر ما بخواهیم هرچه زودتر به 
احیای برجام دست پیدا کنیم و از منابع اقتصادی مان که دررفع 
تحریم هاست، استفاده کنیم، گفت وگوی مستقیم قطعا زودتر ما 
را به این توافقات نزدیک خواهد کرد. اگر به یاد داشته باشیم در 
مذاکرات برجام 2۰۱۵ این گفت وگوهای مستقیم ایران و آمریکا 
بود که پس از ۱۸ روز منتهی به توافقنامه برجام شد. درحقیقت 
تابوی مذاکرات ایران و آمریکا شکسته شده و اینکه ما نخواهیم با 
آمریکایی ها مذاکره کنیم، آوانس به آنهاست. واقعیت این است 
که این تابو باید شکسته شود و هدف رفع تحریم ها بدون مذاکره 
و گفت وگو با آمریکایی ها به نظر درحد انتظار برآورده نمی شود. 
این تحریم های آمریکاست و نه سازمان ملل و ما نیازمندیم که 
بازنگری جدی در رویکردهای سیاست های خارجی خودمان 
داشته باشیم. حتی اگر بخواهیم با شرق و کشورهای همسایه مان 
روابط گسترده ای داشته باشیم، بدون رفع تحریم های آمریکا 
امکان پذیر نیست. چین و روسیه این را نشان داده اند که در 
مروادات اقتصادی شان با ایران قطعا منافع خود را در روابط 
آمریکا در نظر می گیرند، همان طور که طی سال های گذشته 
حاضر به کار با ایران نشدند ضمن اینکه تعدادی هم ایران را 
ترک کردند! اکنون باید منتظرچه اتفاقی بیفتیم که واقعیت های 
جهانی را نادیده بگیریم و مقوله ای را در پیش بگیریم که می تواند 
شرایط ایران را برای رسیدن به منافع برجام دشوارتر کند. باید 
تبعات شکست مذاکره برجام مدنظرهمگان باشد. شاید با یک 
گام بتوان گام های رو به جلوی بیشتری برداشت که این مساله 
می تواند موجب کاهش فشارهای اقتصادی شود و در میان مدت 
و بلندمدت به منافع مطلوب دست پیدا کنیم. شرایط برای ما 

دشوارتر خواهد شد، اگر دقیق محاسبه نکنیم.

چشم انداز مذاکرات وین
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آرمان ملی: افزایــش قیمــت ۱۸ درصدی 
محصوالت 2 خودروساز بزرگ کشور در حالی با 
مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان 
حواشی مربوط به این اصالح قیمتی همچنان 
ادامــه دارد. درواقع اول آبانمــاه و پس از آنکه 
خودروسازان از افزایش قیمت محصوالت خود 

در طرح های جدیدی پیش فروش و ...

آرمان ملی: مذاکرات احیــای برجام در هتل 
کوبورگ وین طی روزهای گذشــته همچنان 
ادامه داشــته و طرفین برجام در کارگروه های 
مختلف در صدد کاهش اختالفات و رسیدن به 
نقاط اشتراک جهت دستیابی هر چه سریع تر 
به توافق هستند. این درحالی ست که تحوالت 

حول محور توافق هسته ای هم ادامه دارد و...

آرمان ملی: بازخوانی گذشــته و روایتی بدون 
سانســور از ســال های قبل دو وجه دارد. وجه 
نخست آن،  گالیه هایی است که در آن سال ها 
فرصت و شــرایط ابراز آن نبود و وجه دیگر آن 
عدم لحاظ مالحظاتی است که لحاظ کردن آنها 
در سال های بعد لزومی ندارد و اولین بازخوانی 

به عیان شدن واقعیات کمک می کند...

رئیس قوه قضائیه:
 مدیران به بهانه 

 عدم اختیار 
شانه خالی نکنند

      باید برای كاهش ۲۰۰۰ عنوان 
مجرمانه اقدام كنیم 

 روایت »آرمان ملی« 
از پاسخ علی شکوری راد به منتقدان:

 وقایع حمله به 
 كوي دانشگاه را 

وارونه جلوه دادند
   مشاركت مردم هم حماسه است

 »آرمان ملی« مذاكرات احیای برجام 
در وین را بررسی می كند
 توافق بر سر 

»پیش نویس جدید«
      ادامه مذاكرات با وقفه 1۰ روزه

علی باقری: پیشرفت خوبی داشتیم

رئیس جمهور:

همین صفحه

سخــــن روز
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 یادداشت 2

یادداشت 1

درخصوص فرآیند مذاکرات احیای برجام در وین 
روایت های مختلفی منتشر شده است که همین روایت ها 
باعث می شود که یک تحلیل متقنی نتوان ارائه داد. سخنان 
آقای رافائل گروسی مبنی بر بازرسی ها از برنامه هسته ای 
ایران تحت تحلیل همین روند مذاکرات هست و به نوعی 
مسئله بازرسی از تاسیسات هسته ای یکی از مهمترین 

مسائل درخصوص فرآیند احیای ...

چشم انداز مذاکرات وین

نبی ا... عشقی ثانی
فعال اجتماعی

همواره از نمایندگان مجلس قانونگذار انتظار است که 
مصوبات آنها پشتوانه عقالنی و علمی داشته باشد و از 
نظرات کارشناسان، دانشگاهیان و متفکران جامعه کمک 
بگیرند. صرفا اینگونه نباشد که افرادی در کمیسیون ها 
بنشینند، مطالبی را مطرح کنند و یک طرفه تصویب و 

تبدیل به قانون کنند. ما به عنوان اقشار ...

در سال۱۳۳۱سازمان تامین اجتماعی در کشور تاسیس 
شد، اکنون هفتاد سال از ایجاد نظام تامین اجتماعی 
و فعالیت آن می گذرد. سازمان تامین اجتماعی به این 
منظور تشکیل شد تا یک پوشش درمانی وحمایت کننده 
در دوران اشتغال کارکنان ویک سیستم پشتیبان وتامین 

کننده هزینه های زندگی خانواده فرد ...

مجلس، شان دانشگاهیان را رعایت نکرد 
محمد زاهدی اصل

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

همین صفحه

همین صفحه

فقر پیامد فراگیر نبودن تامین اجتماعی

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائل بین الملل

بررسياظهاراتمتناقضعلمالهديدردودولتوليدرموضوعاتواحدوعاملدشمنخواندنرسانهها:

شما آزادي بیان دارید؛ نه ما
    قدري انصاف و برخورد متعادل نشان مي دهد كه شما هم مي بایست مانند رئیس جمهور به »تعامل با رسانه ها« روي بیاورید، نه برخورد با     آن ها

 هیچ بانکی حق 
 تعطیل کردن 
 واحدهای تولیدی 
را  ندارد
    قاچاق خنجری از پشت 
   برتولید است

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               

مجلس، شان دانشگاهیان را رعایت نکرد 

همواره از نمایندگان مجلس قانونگذار انتظار است که مصوبات 
آنها پشتوانه عقالنی و علمی داشته باشد و از نظرات کارشناسان، 
دانشگاهیان و متفکران جامعه کمک بگیرند. صرفا اینگونه نباشد 
که افرادی در کمیسیون ها بنشینند، مطالبی را مطرح کنند 
و یک طرفه تصویب و تبدیل به قانون کنند. ما به عنوان اقشار 
دانشگاهی بسیار خرسند و خوشحال هستیم که معلمان عزیز 
کشورمان، با وحدت، همدلی و با پیگیری های مداوم به خواسته 
خود در جهت احقاق رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق 
دست پیدا کنند و بدون ترید موافق افزایش حقوق و بهبود 
شرایط معیشتی همکاران خود در آموزش و پرورش هستیم. 
دانشگاهیان نیز همواره حمایت خود را از همکاران فرهنگی اعالم 
کرده اند که معلمان ما باید در رفاه باشند، چون وظیفه مهم تربیت 
آینده سازان جامعه را برعهده دارند. ولی این امر نباید باعث شود 
که ما با مفاهیم بین المللی که مختص دانشگاهیان است، بازی 
کنیم. عناوینی همچون مربی، استادیار، دانشیار، مراتب شناخته 
شده دانشگاهی و جهانی هستند. مگر می شود این رتبه ها را برای 
یک صنف خاص دیگر در نظر گرفت و به صنوف دیگر هم تسری 
داد! که ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد. ما در دانشگاه ها از 
آیین نامه های ارتقا برخورداریم که بسیار سفت و سختگیرانه و 
منطبق بر شرایط، در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی 

در نظر گرفته می شود...

گزارش »آرمان ملی« از مشکالت 
ادامه دار فاضالب اهواز:

مقصرحادثه
فاضالباهواز
محاكمهنشد؛

گمشد!
 مرگ كودک اهوازی و ادامه 
»كی بود، كی بود، من نبودم« 

صفحه11

 كارمند فدراسیون هم اشتباه كرد، 
اما »گل گهر« بازنده شد

شاگردان    »قلعه نویی« 
نقره داغ شدند!   

صفحه9

گزارش»آرمان ملی« از اظهارات معاون اول 
رئیس جمهور درباره واردات تجهیزات واكسن: 

 گاف معاون اول 
با بیانیه درست نشد
   دور زدن تحریم ها با اسباب خانه سفیر
وزارت امور خارجه: بنا نبود اظهارات 

مخبر رسانه ای شود

دكتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

  علی اكبر فرازی : 
 با آمریکا باید»طرف« بشویم 

صفحه 6و»شریك تجاري«

محسن جلیلوند :
 از متن برجام تا نقش روس ها 

صفحه3در وین

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله :  فریدون مجلسی

 گره مذاكرات 
و درایت ایران

سید مجتبی ساداتی
 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

به چه قیمتی؟!

داریوش قنبری
 معیشت مردم به 

برجام گره خورده؟

دكتر محمد فاضلی
 دانشگاه های ایرانی 

صفحه7بی مسئولیت !
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صفحات 6 و7

 بودجه؛ همچنان    بی اعتنا 

به»توسعه« و »حذف رانت«
   بودجه1۴۰1 تورم زا و فشار مضاعف به مردم وارد می كند

     تجربه یکدست سازی در دوره احمدی نژاد شکست خورد

دولت سیزدهم  به اندازه اروپایی ها و آمریکا سعی می کند 
مذاکرات را به نتیجه برساند. چون هیچ راهی به جز مذاکره 
برای لغو تحریم ها وجود ندارد و لغو تحریم ها هم تنها راه 
حل بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و عبور از بحران های 
داخلی است. نگاه واقع بینانه نسبت به آینده مذاکرات، حصول 
توافق و احیای برجام است، همین بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت 
رئیسی نشان می دهد که ایران به دنبال احیای برجام و لغو 
تحریم هاست. حال تفاوت اینجاست که در دولت روحانی 
قدری سرعت کار بیشتر بود و مذاکرات تا ۸۵ درصد پیشرفت 
داشت، اما در دولت رئیسی مذاکرات ُکند پیش می رود. با این 
وجود رئیسی دولت و قدرت اجرایی را به دست گرفته است 
و مسئولیت را برعهده دارد و باید پاسخگو باشد که چرا این 
مذاکرات به شکست کشیده شده است و در صورت شکست 
مذاکرات و عدم لغو تحریم ها، اقتصاد و معیشت چگونه مدیریت 
خواهد شد؟ پس دولت سیزدهم برای آنکه جوابی برای افکار 
عمومی و مردم در داخل داشته باشد مجبور است مذاکرات 
را پیش ببرد تا شاهد لغو تحریم ها باشد که آن اعداد و ارقام مد 
نظر در بودجه سال آتی عملیاتی شود. به هر حال تاخیر چند 
ماهه این دولت در آغاز مذاکرات و همچنین فرصت سوزی در 
دوره های متعدد مذاکراتی می تواند بر شدت بحران داخلی اضافه 
کند. اعضای تیم مذاکره کننده ۱+۴ دیپلمات های آمریکایی و 
رسانه های غربی همسو با آنها سعی می کنند یک جریان سازی و 
منفی بافی علیه خواسته ها و مطالبات تیم مذاکره کننده ایرانی 
در سایه آن دو بسته پیشنهادی شکل دهند تا تیم مذاکره کننده 
ایران از خواسته های خود عقب نشینی کند و در ریل ۶ دور 
مذاکرات دولت حسن روحانی قرار گیرد. اینجاست که معتقدم 
مذاکرات در دور هفتم و هشتم فعال در فاز مقدماتی قرار دارد و 
طرفین سعی می کنند از هر روشی برای واداشتن طرف مقابل 
به تعدیل انتظارات و مطالبات خود استفاده کنند. البته اقلیتی 
از رسانه های غربی هم وجود دارند که برداشت و ارزیابی کاماًل 
متفاوتی دارند و سعی دارند با یک رویکرد مثبت، مذاکرات 
را تحلیل کنند. با این حال واقعیت این است که بیشتر این 
دیپلمات ها که دیپلمات های انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی 
و آلمانی هستند همگام با رسانه ها سعی در یک منفی بافی از 
روند مذاکرات دارند و سعی دارند اینگونه القا کنند که بسته 
های پیشنهادی تیم ایرانی است که روند مذاکرات را به هم 
زده است و اکنون دولت رئیسی به دنبال زیاده خواهی است 
و در نتیجه مذاکرات سازنده و رو به جلو نیست. در این بین 
دیپلمات ها با توییت، مصاحبه سخنرانی و ... سعی می کنند 
یک جریان سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای علیه مطالبات 
ایرانی داشته باشند تا در فاز مقدماتی، تیم مذاکره کننده 
ایرانی را محبور کنند که در مطالبات و درخواست های خود 
تجدید نظر کند. البته در این بین متاسفانه ُکندی کار و تأخیر 
دولت در آغاز مذاکرات هم بر این مسئله دامن زده است که 
غرب بتواند جنگ روانی خود را بهتر و موثرتر به پیش ببرد. با 
این وجود اقدام روز چهارشنبه دولت مبنی بر توافق با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای سرویس و نصب دوربین های 

جدید این آژانس در....

راهی جز توافق در مذاکرات نیست

عبدالرضا فرجی راد 
تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک 

هوالباقی
حضرت آیت ا... آقای حاج شیخ 
جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته
 درگذشت والده مکرمه تان، همسر مرجع مکرم 
آیت ا... العظمی فاضل لنکرانی قدس سره را خدمت 

جنابعالی و اخوان مکرم و همه بستگان به آن بیت محترم 
 تسلیت عرض می نمایم. خدای متعال آن فقیده 
 سعیده را با اولیاء صالحین خود محشور گرداند 

و به داغ دیدگان صبر و اجز عنایت فرماید. 
سید حسن خمینی

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائل بین الملل

در سال۱۳۳۱سازمان تامین اجتماعی در کشور تاسیس شد، 
اکنون هفتاد سال از ایجاد نظام تامین اجتماعی و فعالیت آن 
می گذرد. سازمان تامین اجتماعی به این منظور تشکیل شد تا 
یک پوشش درمانی وحمایت کننده در دوران اشتغال کارکنان 
ویک سیستم پشتیبان وتامین کننده هزینه های زندگی خانواده 
فرد بیمه شده برای دوران بازنشستگی، از کارافتادگی وتامین 
مستمری برای بعد از فوت کارکنان ایجاد شود. این نظام قرار 
بود به صورت فراگیر عموم افرادی که به نوعی شاغل هستند 
وخانواده آنها را تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرار 
دهد و از حقوق آنان در برابر کارفرمایان دفاع کند و حامی آنان 
وخانواده شان در دوران بازنشستگی باشد. متاسفانه آنطور که 
انتظار می رفت فراگیری نظام تامین اجتماعی تحقق نیافت. 
امروزه دستگاه های حمایتی مثل بهزیستی وکمیته امداد در 
گزارش عملکرد خود اعالم می کنند جمعیت بزرگی از مردم 
کشور ودر مناطقی تا ۳۰ درصد جمعیت تحت حمایت این 
دستگاه هستند که نه تنها خبر خوبی نیست بلکه باعث تاسف 
است که بعد از هفتاد سال از تشکیل سازمان تامین اجتماعی 

وگذشت چهل وسه سال از انقالب جمعیت بسیار بزرگی از مردم 
توان اداره امور زندگی خانواده شان را ندارند وبه ناچار با کمک 
بسیار مختصر وناچیز کمیته امداد و سازمان بهزیستی وخیریه ها 
زندگی این خانواده ها سپری می شود. این جمعیت بسیار بزرگ 
شامل خانواده هایی است که سرپرستان شان فوت شده  یا به دلیل 
کهولت سن یا بیماری قادر به کار نیستند. یا شوهرانشان آنها را 
طالق داده یا رها کرده است و به اجبار تحت حمایت دستگاه های 
حمایتی یا خیریه ها قرار گرفته اند. اگر نظام تامین اجتماعی 
فراگیر بود و بدرستی به وظیفه خود عمل می کرد و دستگاه های 
اطالع رسانی وتبلیغی کشور مردم را مطلع می کردند، سرپرستان 
همه این خانواده ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
می گرفتند و از حقوق ومزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا 
فوت همسر، پیش بینی شده در قانون برخوردار می شدند. 
زندگی آبرومندی داشتند و برای گذران زندگی روزمره خود 
به دستگاه های حمایتی مراجعه نمی کردند و آبرویشان را با 
لقمه نانی عوض نمی کردند. متاسفانه دستگاه های حمایتی هم 
با بودجه اندک و با جمعیت زیادی که تحت حمایت دارند قادر 
نیستند به وظیفه خود به شکل قابل قبولی عمل کنند ضمن 
آن که توانمندسازی هم در این دستگاه ها امکان عملیاتی 

شدن ندارد...

فقر پیامد فراگیر نبودن تامین اجتماعی
نبی ا... عشقی ثانی

فعال اجتماعی
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امکان دستیابی به توافق 
وجود دارد

توضیحات درباره 
دوربین های آژانس 

نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: 
سیاست ایران این است که مذاکره 
به شرطی انجام شود که همه تحریم 
ها برداشته شود و راستی آزمایی 
طرف مقابل ثابت شود. احمد سالک 
افزود: دولت مذاکرات را به مسائل 
اقتصادی و داخلی گره نزده است. 
در حالی که در گذشته مذاکرات ه 
مسائل داخلی گره خورد و مشکالت 
هم افزایش یافت. وی گفت: آمریکا 
کشور دروغگویی است و در عین 
حالی که مذاکرات در حال انجام 
است، افرادی از شرکت های جدیدی 
را تحریم کرده است، این یعنی آن 
ها اعتقادی به مذاکرات ندارند. وی 
تأکید کرد: مذاکراتی که در حال 
انجام است برخالف دوره های قبل با 
حضور کارشناسان مختلف در حال 
برگزاری است و ایران دو سند خود را 
به اروپا ارائه داده است. در این شرایط 
باید منتظر پاسخ آن ها باشیم. البته 
معتقدم اگر تیم مذاکره کننده ما در 
مذاکرات قوی برخورد کند، مسائل 
ما قابل حل است و امکان دستیابی 

به توافق وجود دارد.

رئیــــس ســــازمان انـــرژی 
اتمی تاکید کرد: ما با آژانس چیزی 
به نام مذاکره نداریم. برای مواردی 
که مطرح می شود و در تبادالت 
وجود دارد تنظیم برنامه می کــنیم 
و برای اقداماتش تصمیم می گـیریم. 
در سفر اخیری که آقای گروسی به 
کشور داشت در خــصوص سایت 
کرج و مسائلی که باقی مانده بود 
گفت وگوهای ما نیمه تمام ماند و 
الزم بود این گفت وگوها را برای تداوم 
برنامه های نظارتی ادامه دهیم تا 
بتوانیم به فهم مشترک برای اقدام 
مشترک برسیم. محمد اسالمی گفت: 
برای کمــک به فرآینـــــد قضائی 
و امنیـــتی که بــــرای ســـایت 
کــــرج پیش آمده مقرر شد بازرس 
آژانس یک دوربین نو بیاورد و این 
دوربین در حــــضور مقامات امنیتی 
و قضائی ما سواالت فنــــی اش 
پاســـــخ داده شود تا تحقیقات 
پرونده به اتمام برسد و مــــشخص 
شود چـــه عواملی در آن حـــــادثه 
تروریستی موثر بوده است. بعد از آن، 
می تـــوانند مجدداً دوربین ها را در 

سایت نصب نمایند.

سـرمقــاله

مساله بزرگ مذاکرات در بخشی قرار دارد که به ایران هراسی 
منجر می شود، اگر دالیل و بهانه های ایران هراسی از میان 
برداشته شود، امیدوار برای رسیدن به تفاهم و احیای بزجام 
هستیم. ایران اعالم کرده است فقط به متن برجام وفادار هستیم، 
نه بیش از آن و به تعهدات مان پایبند خواهیم بود مشروط به رفع 
تحریم ها، چنین توقعی منطقی است. اگر قرار است تعهدی یک 
جانبه باشد به جایی نمی رسد. پایبند بودن به تعهدات در قالب 
ادبیات برجام مشتمل بر دو بخش است؛ یکی تعهدات مبنی بر 
محدودیت های فعالیت های هسته ای که در راستای رفع نگرانی از 
ادعای دستیابی ایران به سالح هسته ای است. بخش دوم تعهدات 
مندرج در مقدمه برجام مربوط به رعایت امنیت و ثبات منطقه 
است، این بخش قابل تعبیر و تفسیر و هم آثاری را  به دنبال دارد. 
در یکی از گفت وگوهای مقامات مسئول اعالم شد که ایران قصد 
حمله به هیچ کشوری در منطقه را ندارد. این اقدامی است که 
رسیدن به توافق را می تواند تضمین کند، به شرط اینکه فقط در 
گفتار باقی نماند و شامل رفع اقدامات تهدیدآمیز هم باشد. تنها 
مشکل و دلیل اینکه برجام پس از موفقیت و شروع به کار با خروج 
آمریکا در زمان ترامپ مواجه شد، همان عملیات منطقه ای بود 
و الغیر! رفع تهدیدات بیش از همه به نفع خود ایران است. االن 
چندان بنیه ای برای ادامه آن گونه تحریم ها باقی نمانده است. 
بنابراین به نفع هر دو طرف است که تنش زدایی را جایگزین 
تنش آفرینی کنند و رفتار همزیستی مسالمت آمیز را در پیش 
بگیرند. در این خصوص می توان به  تجربه آلمان بعد از جنگ 
جهانی دوم اشاره کرد که منجر به پیروزی آلمان در دست یافتن 
به وحدت و یکپارچگی شد. ادامه خصومت جز فقر و ادامه خشم ، 
التهاب و تنش نزد مردم دستاورد دیگری ندارد و در مقابل ایجاد 
آرامش، اطمینان، سرمایه گذاری،  اشتغال و رفع تورم های ناشی 

از بی ثباتی را داریم.

گره مذاکرات و درایت ایران

داریوش قنبری
 فعال سیاسی اصالح طلب

بازدید ازکارخانه ۲0 سال تعطیل 
رئیس جمهور در چهارمین بازدید سرزده خود از 
واحدهای تولیدی صنعتی استان یزد از یک کارخانه 
ریسندگی که بیش از 2۰ سال است تعطیل شده نیز 
حضور یافت. این واحد تولیدی در حقیقت یکی از 
بزرگترین کارخانه های ریسندگی استان یزد است 
که تا امروز بیش از 2۰ سال است تعطیل شده است. 
این کارخانه ریسندگی در سال ۱۳2۶ با سرمایه 
گذاری یکی از تجار یزدی در این استان دایر شده و 
پیش از این قرار شده بود به دانشگاه و یا هتل تبدیل 
شود که با پیگیری رئیس جمهور قرار است دوباره به 

چرخه تولید بازگردانده شود.

ردیف بودجه زیارت را بازمی گردانیم
نایب رئیس مجلس گفت: ردیف بودجه زیارت 
را در بودجه بازمی گردانیم. در این صورت شاه بیت 
ردیف بودجه زیارت در سال ۱۴۰۱ با محوریت 
حضرت رضا)ع(، شهر مقدس مشهد خواهد بود. علی 
نیکزاد ادامه داد: مجلس در موضوع بودجه زیارت، 
فرهنگ و گردشگری نظر مساعد خواهد داشت 
همچنین در مباحث حاشیه نشینی و مواردی که 
مربوط به پذیرش زایران داخلی و خارجی به ویژه در 
شهرهای مشهد و قم خواهد بود. وی گفت: جایگاه 
شوراها در کشورمان برگرفته از احکام نورانی اسالم 
و رای مردم است، مردم در کشور ما همه کاره اند و از 
اعضای شورای استان خراسان رضوی خواهش می 
کنم اعتماد مردم را دست کم نگیرند چون مردم با 

رای خود، آبروی خود را پای شما گذاشته اند.

حقوق 8۲ میلیونی دروغ است 
در پی انتشار ادعای سازمان امور اداری و 
استخدامی مبنی بر پرداخت حقوق ۸2 میلیون 
تومانی در مجلس، روابط عمومی قوه مقننه ضمن 
دعوت به اخالق مداری و انتشار صحیح اطالعات 
توسط سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد: 
همان گونه که در پی تذکر یکی از نمایندگان، 
نایب رئیس مجلس اشاره کردند، حقوق و مزایای 
نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی مطابق 
قانون و با رعایت سقف قانونی پرداخت می شود و 
تمامی دریافتی حقوق و مزایای کارکنان مجلس نیز 
در سامانه حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی 

کشور از فروردین ماه سال ۹7 ثبت شده است.  

دالر تک نرخی می شود
یک  دولت  گفت:  درمجلس  تهران  نماینده 
محاسباتی دارد و این سه عدد را در نظر می گیرد، 
مثال می گوید من یک میلیون و 2۰۰ هزار بشکه نفت 
می فروشم، این نفت را بر اساس هر بشکه ۶۰ دالر 
می فروشم و هر دالر را هم 2۳ هزار تومان حساب 
می کنم. این چیزی است که محاسباتی است و این ها 
هیچکدام در متن قانون نمی آید، هیچ سالی هم 
نیامده است. مالک شریعتی افزود: اینکه محاسبات 
منطقی است یا نه؟ به نظر ما منطقی است، یعنی 
مجموع دالر نفتی که دولت پیش بینی کرده است که 
محقق شود و درآمد معادل ریالی آن یعنی ۳۸۰ هزار 
میلیارد تومان را در بودجه آورده، به نظر ما منطقی 
می آید. اگر مبنای محاسبه دولت یک میلیون و 
2۰۰ هزار بشکه باشد، با توجه به اینکه همین االن 
عددی در همین حدود است و دالر هم قرار است تک 
نرخی شود و ای تی اس می خواهد حساب کند این 
هم منطق دارد و بشکه ای ۶۰ دالر هم منطقی است 
چون هم قیمت باالتر است و پیش بینی افزایش 

قیمت هم وجود دارد.

 روایت نیکزاد از اظهارنظر
 رئیس کنگره اسپانیا 

نایب رئیس مجلس گفت: وقتی جایگاه مجلس 
را به رئیس کنگره اسپانیا گفتم، گفت که ما شیوه 
مجلس شما را به دولتمردان خود تذکر خواهیم 
داد! نیکزاد افزود: مجلس جایگاه ویژه ای دارد و در 
دنیا هیچ مجلسی مانند مجلس شورای انقالب 
اسالمی اینگونه جایگاهی ندارد. وی گفت: زمانی 
که جایگاه مجلس را به رئیس کنگره اسپانیا گفتم، 
گفتند که ما شیوه مجلس شما را به دولتمردان 
خود تذکر خواهیم داد. مجلس جایگاه ویژه ای 
دارد و در دنیا هیچ مجلسی مانند مجلس شورای 

انقالب اسالمی اینگونه جایگاهی ندارد.

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دولت سیزدهم ضمن تشکر از 
دستگاه هایی که در امر مبارزه با قاچاق فعالیت می کنند، 
گفت: میزان کاالیی که در انبارها، بنادر، گمرکات و سازمان 
امالک تملیکی وجود دارد، گواهی بر برخورد با قاچاق کاال 
است. رئیس جمهوردر دوازدهمین سفر استانی خود به یزد 
رفت و از کارخانه های تعطیل شده بازدید کرد و در جمع 
خیرین استان یزد گفت: راه رسیدن به خدا خدمت به خلق 
خداست. کسانی که تمکن مالی دارند برای گره گشایی 
دیگران تالش کنند. اهم اظهارات سید ابراهیم رئیسی از 

این قرار است:
 قاچاق ضد اقتصاد ملی و خنجری از پشت بر تولید است. 
قاچاق به صورت ته لنجی و کوله بری هر چه سریع تر سامان 
پیدا کند و با تبیین و مشخص کردن مقررات، تعیین شود چه 
کاالهایی ممنوعه و غیرمجاز است و چه کاالهایی می تواند به 
صورت مجاز وارد کشور شود و تعیین گردد چه اشخاصی، 
به چه میزانی و چه نوع کاالیی را می توانند وارد کشور کنند. 
نیازمند یک بازنگاه نسبت به روند مبارزه با قاچاق کاال در 
کشور هستیم و باید قوانین مرتبط با ورود اجناس جلوی 
چشم مردم قرار گیرد و برای تمام کشور قوانین یکسان باشد.

 تعدد قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق بسیار است، 
هر چند تنقیح همه قوانین هم زمان بر است، اما قوانین و 
آئین نامه هایی که امروز مورد نیاز گمرکات است، باید توسط 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با کمک دولت و مجلس صریح 
و سریع آماده شود و به مردم اعالم گردد زیرا یکی از مواردی 
که در زمینه قاچاق سوءاستفاده می شود، وجود همین قوانین 
متعدد است. نیروی انتظامی مرزبان است، اما مرزبان اقتصادی 

گمرکات هستند و آنها مشخص می کنند که چه کاالیی وارد 
شود و چه کاالیی وارد نشود و در این مسیر نیروی انتظامی 
به عنوان مجری فعالیت می کند لذا تعیین مصادیق قاچاق با 
مرزبانان اقتصادی است. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 
تعیین رویه های مشترک و هم آوایی دستگاه ها ایجاد شده 
است و ذات تأسیس این ستاد جلوگیری از فرافکنی است و 

تمامی دستگاه ها به این ستاد پاسخگو باشند.
 می توان با هماهنگی و تصمیم صحیح به جای واردات 
کاالهایی که در داخل تولید می شود، مواد اولیه توسط 
مرزنشینان به کشور آورده شود. باید عوامل اصلی پشت پرده 
قاچاق توسط دستگاه های امنیتی و اطالعاتی شناسایی شود 

و با سرشبکه آنان برخورد شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید زمینه ساز تسهیل 
تجارت باشد،  این ستاد باید تالش کند تجارت قانونی با دیگر 
کشورها آسان شود اما در عین حال از صادرات و واردات 
غیرقانونی جلوگیری کند. در دولت باید نسبت به سالمت 
نیروها حساس باشیم که افراد سودجو و سوداگر آنها را دچار 
لغزش نکنند. یکی از سازوکارهای این موضوع فعال کردن 
سامانه ها است و حتماً باید نسبت به اجرای قوانین نظارت و 

مراقبت وجود داشته باشد.
 کارخانه خوش ریس یزد باید هر چه زودتر با همت و 
پیگیری فعال شود. تعطیلی چنین واحدهای تولیدی انسان 
را رنج می دهد چرا که متاسفانه این ثروت معطل مانده است، 
بانک ها اگر جایی را تملک می کنند باید یا خودشان آنجا را 
راه اندازی کنند و یا سریعاً به افراد توانمند واگذار کنند. هیچ 
بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. اقدامی که در 
مورد این واحد تولیدی شده است تعطیل کردن تولید و 

اشتغال در کشور است، چه کسی پاسخگوی ۸ سال بیکاری 
کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟ 

 کارخانه الکترو کویر نمونه ای است از خنثی کردن 
تحریم ها  معلوم می شود که در مقابل تحریم هایی که می 
خواهند از دستیابی ما به تکنولوژی جلوگیری کند توانسته با 

همت و تالش تابلوهای برق با کیفیت برتر ارائه دهد.
 ایرانی هایی که خارج از کشور ساکن هستند همانطور 
که در بحث سالمت عالقه مند به کمک برای کشور بودند 
برای کمک به میراث فرهنگی هم مشتاق هستند. بهترین 
روش برای احیای بافت های سنتی و فرسوده روش احیا به 
کمک خود مردم است که به جای زحمت برای آنها خودشان 
اینکار را انجام دهند. توفیقی است برای شما خیرین که 
از تمکن و نعمت هایی که خداوند به شما داده در مسیر 
خشنودی حق تعالی استفاده می کنید. رسیدن به خدا خدمت 
به خلق خداست. کسانی که تمکن دارند برای گره گشایی 

دیگران تالش کنند.
 باید در کنار یکدیگر مسائل و مشکالت را حل کنیم. هر 
جا مردم حضور یافتند و از توان و خدمات آنها استفاده شد 
موفقیت های زیادی بدست آمد. مهمتر از وقف و بنای امر 
خیر، نگه داشتن آن است. همراه بودن دولت و خیرین می 

تواند باعث کارهای بزرگی برای حل مشکالت مردم شود.
 هیچ اشکالی ندارد وقتی خیرین طرحی را شروع می 
کنند، درصدی از کار را هم دولت انجام دهد تا آن امر خیر به 
ثمر برسد، در واقع مشارکت دولت و خیرین باعث گره گشایی 
از مردم می شود. نباید در کار خیر دچار سستی شوید بلکه 
باید مانند مجاهدی که در سنگر جهاد از جانش می گذرد و 
از دین خدا دفاع می کند و دچار سستی نمی شود، عمل شود.

فریدون مجلسی
دیپلمات بازنشسته

یـــادداشت

ویــــژه

بی توجهی یا کم توجهی به وعده ها باعث می شود که اعتماد 
مردم کاهش پیدا کند و کاهش اعتماد مردم نیز به معنی افت 
سرمایه اجتماعی است. به هر حال وقتی که در جامعه وعده ای 
مطرح می شود، مردم اعتماد می کنند و بر اساس آن وعده تصمیم 
می گیرند و انتظار دارند که آن وعده تحقق پیدا کند. اتفاقاً این 
دولت نیز با این وعده به مسئولیت رسید که می خواهد سر و سامانی 
به وضع بغرنج اقتصادی مردم دهد و مسئوالن نیز اعالم کردند که 
نمی خواهند معیشت مردم را به حوزه سیاست خارجی و برجام گره 
بزنند و تاکید کردند که برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی 
مردم برنامه دارند. اما آنچه ما می بینیم این است که ظاهرا این 
دولت نیز امید خود را در جهت سرو سامان دادن به وضعیت 
اقتصادی مردم در مجموع تمام هم و غم خود را بر این گذاشته 
که مشکل سیاست خارجی را حل کند. یعنی دقیقا همان روش یا 
راهی که دولت آقای روحانی دنبال کرد و اینکه گفته شود معیشت 
مردم به مساله برجام گره نمی خورد ظاهرا این معیشت گره خورده 
و اینکه گفته شود چرا دولت خاصی این وضعیت را ایجاد کرده و 
معیشت مردم را گره زده به این شکل نیست. لذا به نظر می رسد که 
در این دولت نیز نوعی واقع گرایی مورد توجه است و از آن شعارهای 
ابتدایی زمان تبلیغات انتخاباتی فاصله گرفته شده است و بیشتر 
واقعیات جامعه را مورد توجه قرار می دهند. اینکه دولت دوباره 
مجبور شد مذاکرات هسته ای را دنبال کند، نشان می دهد که این 
دولت نیز در همان مسیر دولت قبلی گام بر می دارد و تمام امیدش 
به این است که از ناحیه گشایشی که در وضعیت برجام صورت 
می گیرد، بتواند مشکالت مردم را حل کند. این یک واقعیت انکار 
ناپذیر است که معیشت مردم به بحث سیاست خارجی و برجام 
گره خورده و در کل دولت آقای روحانی هم بی خود به این سمت 
و سو نرفت. در نتیجه اقداماتی که در جهت احیای برجام در این 
دولت در روزهای اخیر در حال انجام بوده و هست نشان می دهد 
برجام آن طور که مخالفان به آن حمله می کردند و بدان شکل نبود 
و هنوز کلید حل مسائل اقتصادی همچنان مساله حل برجام است 
که آقای روحانی نیز با کلید حل مشکالت و تعامل با دنیا توانست 
در سال های ۹2 و ۹۶ به ریاست جمهوری برسد. در کل مساله 
تحریم ها اجازه هرگونه تحرک را از اقتصاد کشور گرفته و هر گونه 
تحولی در وضعیت معیشتی مردم و هرگونه تغییر و تحول مثبتی 
که باعث بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شود به نوعی 
در پیوند با حل همین مساله برجام است و به نظرم کسانی که در 
دولت گذشته به برجام می تاختند و برجام را زیر سوال می بردند 
باید مقداری انصاف به خرج دهند و بابت بی مهری هایی که نسبت 
به دولت گذشته و دستگاه دیپلماسی در آن زمان داشتند یک 
عذرخواهی از مردم داشته باشند؛ چرا که زمانی تالش هایی که در 
مسیر برجام صورت گرفت را مورد هجمه قرار می داند اما اکنون 

خود در پی احیای همان تالش  ها و احیای برجام هستند.

رئیس جمهور گفت: در بودجه ۱۴۰۱ بنا داریم به استانداران 
اختیاراتی بدهیم و صندوقی به استانداران بدهیم که حق 
مالکانه معادن، مازاد مالیات، مازاد اموال فروش رفته دولت 
و … به اضافه تنخواه دولت در این صندوق قرار گیرد و با 
استفاده از این منابع به تولید کمک کند یا پروژه های نیمه 
تمام را تکمیل کرده و اشتغال ایجاد کند. سید ابراهیم رئیسی 
تاکید کرد: تالش ما این است که دست استانداران را باز 
بگذاریم تا با تالش بتوانند از مشکالت عبور کنند. وی در مورد 
بحث محرومیت نیز بیان کرد: ما نیز معتقدیم که طرح ها باید 
پیوست عدالت و محرومیت زدایی داشته باشد و حتماً اقدامات 
و تصمیمات در دولت پیوست عدالت داشته باشد تا بدانیم 
چقدر به عدالت نزدیک شدیم و چقدر در جهت فقر به ویژه فقر 

مطلق قدم برداریم.

معیشت مردم به برجام گره خورده؟

رونمایی از صندوقی ویژه استانداران

رئیس جمهور:
هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد 

  قاچاق خنجری از پشت بر تولید است

دیدگاه
فقر پیامد فراگیر نبودن تامین اجتماعی

ادامه از صفحه اول/ زیرا در شرایطی که برای 
تحصیلکردگان امکان اشتغال وجود ندارد وبسیاری 
از فارغ التحصیالن دانشگاه ها بیکار هستند، چگونه 
می توان برای جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی 
که معموالً  فاقد تحصیالت وتوانایی خاصی هستند 
شغل ایجاد کرد. دولت جدید تامین معیشت اقشار 
آسیب پذیر از جمله شعارها و وعده هایش بوده است 
وشاید به همین مناسبت نیز معاون کمیته امداد را 
به عنوان وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی منصوب کرده 
است که با درد و رنج اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه 
آشنا است لذا از دولت انتظار می رود با استمداد از همه 
مطلعین، کارشناسان اقتصادی ، مددکاران اجتماعی، 
دست اندرکاران دستگاه های حمایتی وموسسه های 
خیریه و اندیشمندان حوزه های اجتماعی واقتصادی 
یک کار اساسی وتعیین کننده انجام دهد و برای فراگیر 
کردن نظام تامین اجتماعی کشور به شکلی که هیچ 
شاغلی در هیچ نقطه کشور اعم از کشاورزان، کارگران 
فصلی و روزمزد ، صنعت گران، تعمیرکاران، کارگران 
ساختمانی وغیره از شمول قانون تامین اجتماعی 
خارج نباشند و همگی با خانواده شان از مقررات و از 
مزایای قانونی تامین اجتماعی فراگیر بهرمند شوند. 
هر جا که الزم است به اصالح قانون بپردازند و آن را 
همگانی کنند تا یک فراگیری واقعی انجام شود. تنها 
در این صورت است که این همه مردم، نیازمند حمایت 
دستگاه های حمایتی وخیریه ای نخواهند بود وحفظ 
آبر وی مردم که تاکید دین ماست تحقق خواهد یافت.

مدیران به بهانه عدم اختیار شانه خالی نکنند  رئیس قوه قضائیه:
 باید برای كاهش ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه اقدام كنیم    

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه در جمع اقشار مختلف مردم 
استان گلستان با بیان اینکه خداوند متعال لطف و مواهب 
خود را همواره بر ما ارزانی داشته است، اظهار کرد: اگر ما در 
مسیر بهره مندی از این ظرفیت ها برای تعالی کوتاهی کنیم 
ضرر کرده و مغموم خواهیم بود. حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنی  اژه ای با بیان اینکه باید وضعیت اقتصادی، 
فرهنگی، معیشتی و گردشگری در این استان را در شأن نام 
استان که گلستان است قرار دهیم، افزود: این همه مواهب 
طبیعی در گلستان باید زمینه توسعه متوازن در همه استان 
از شرق تا غرب را متناسب با ظرفیت های آن منطقه فراهم 
کند. وی  با بیان اینکه در هر استانی یک کارگروه مشترک 
میان بنیاد شهید و خانواده شهدا و ایثارگران باشد و ما هم یک 
شعبه ویژه برای رسیدگی پرونده های قضایی و مطالبات این 
قشر معظم و معزز در مراکز استان و بعدا در شهرستانها ایجاد 
می کنیم، افزود: امیدواریم با همت همکاران ما در دستگاه 
قضا و پشتیبانی دولت و همدلی قوا با هم در بررسی مسائل 
حقوقی و کیفری خانواده محترم شهدا و ایثارگران تسریع 
ایجاد کنیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه خدمت به 
مردم یک توفیق الهی است، اظهار کرد: همه کارکنان دستگاه 
قضایی باید به دلیل توفیق خدمت به مردم در چنین جایگاه 
خطیری، شاکر خداوند متعال باشند. رئیس قوه قضائیه با تاکید 
بر اشراف کامل نسبت به مشکالت همکارانش در دستگاه قضا، 
بیان کرد: تالش همه خادمان مردم دربخش های مختلف 
قوه قضائیه رفع همین مشکالت با ایجاد تحول در دستگاه 
قضایی است. محسنی اژه ای با بیان اینکه با تمام توان برای 

رفع مشکالت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی 
تالش خواهیم کرد، ادامه داد: من در پنج ماه اخیر بالغ بر ۱۰ 
جلسه با فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف داشتم که در 
آن جلسات اطالعات الزم و تبیین مناسبی در این حوزه برای 
نمایندگان انجام شد. وی از طرح موضوع مشکالت معیشتی 
کارکنان دستگاه قضایی در جلسات سران قوا خبر داد و  ابراز 
داشت: امیدواریم با همراهی و همدلی شما و نمایندگان 
اتفاقات خوبی در روزهای آینده رخ دهد. رئیس قوه قضاییه با 
مهم دانستن اعتباربخشی به اسناد رسمی، اضافه کرد: پرهیز 
از جرم انگاری و کاهش بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور 
یکی از مؤلفه های مهم دیگر در راستای ایجاد تحول در دستگاه 
قضا است. محسنی اژه ای بر ضرورت کاهش ورودی پرونده به 
دادگستری ها تاکید کرد و گفت: در عین کاسته شدن تعداد 
پرونده ها باید کیفیت رسیدگی به پرونده ها نیز با سرعت باالیی 
افزایش یابد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه همه ما وقتی 
مسئولیتی را می پذیریم نسبت به محدوده اختیارات و وظایف 
آن آگاهیم، اظهار کرد: امروز تمام مدیران در سطوح مختلف 
استان توانمندی و اختیاراتی دارند که باید برای حل مشکالت 
استان به صورت ویژه آنها را به میدان آورده و از آنها بهره ببرند. 
وی با بیان اینکه پسندیده نیست که مدیری به بهانه اینکه 
این موضوع در حیطه اختیارات من نیست از بار مسئولیت 
شانه خالی کند، افزود: باور کنید بخش عمده ای از مشکالت 
استان در صورت توجه دقیق مدیران و مسئوالن به وظایف و 
مسئولیت هایشان در همین استان قابل حل بوده و بخشی نیز 
با همدلی، هم افزایی و در کنار هم قرار گرفتن تمام نیروها و 

توانها در سطح استان قابل رفع است. رئیس قوه قضائیه با 
تاکید بر اینکه موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان 
از جمله پتروشیمی گلستان، خلیج گرگان، روستای 
زیارت، منطقه آشوراده، پرونده موج های آبیگنبدکاووس 
و... موضوعات و مسائلی چندوجهی محسوب می شوند، 
خاطرنشان کرد: بنده حاضرم هر اختیار و منابعی که رئیس 
کل دادگستری استان نیاز داشته باشد را به وی بدهم اما 
این نباید مانع از همت گماردن برای حل مساله در داخل 
استان و با نگاهی چندبعدی شود. اژه ای با اشاره به اینکه 
برخی از مسائل استان گلستان صرفا حقوقی نیست، ادامه 
داد: ما حتی اگر در برخی از موارد در استان گلستان مشکل 
حقوقی را حل کنیم تازه مسائل بزرگتر و پیچیده تری پیش 
روی ما قرار می گیرد و این یعنی ما باید به سمت حل مساله 
به صورت هم افزایی نهادها برویم. رئیس قوه قضائیه با بیان 
اینکه به لطف خدا امروز که هر سه قوه مدعی انقالبی گری 
و خدمت به مردم هستند باید از همدلی موجود بهره ببریم، 
تصریح کرد: توصیه من این است که بنشینید و راهکارها را 
به کمک هم با نگاهی مثبت به آینده استان و کشور بررسی 
کنید و راه حل ها را خودتان کشف کرده و از ما برای اجرای 
آن کمک بگیرید. اژه ای از طرح مسائل ویژه استان گلستان 
در جلسه سران قوا خبر داد و تاکید کرد: از ابتدای روی کار 
آمدن آقای رئیسی تا به امروز به جز یک مورد بدون استثنا 
هفته ای یک بار سران قوا با یکدیگر جلسه گذاشته و مسائل 
کالن کشور و استان ها را بر اساس مشاهدات عینی هر سه 

طرف بررسی می کنیم.

آرمان ملی: مذاکرات احیای برجام در هتل کوبورگ وین 
طی روزهای گذشته همچنان ادامه داشته و طرفین برجام در 
کارگروه های مختلف در صدد کاهش اختالفات و رسیدن به 
نقاط اشتراک جهت دستیابی هر چه سریع تر به توافق هستند. 
این درحالی ست که تحوالت حول محور توافق هسته ای هم 
ادامه دارد و از دیدار و گفت وگو ها گرفته تا نوع موضع گیری ها و 
اظهارنظرها می توان فهمید که همه در تالشند تا این توافق به 
هر نحو ممکن از این شرایط خارج گشته و احیا گردد. هر چند 
که در این میان آمریکایی ها چندی پیش طبق روال گذشته 
خود برخی تحریم ها را بر علیه اشخاص و شرکت  های ایرانی 
اعمال کردند اما این اتفاقات نیز نتوانسته بر مذاکرات وین 
تاثیرگذار باشد و طرفین سخت مشغول مذاکره برای رسیدن 
به متنی مشترک برای مبنا قرار دادن آن در مذاکرات هستند. 
آنطور که مقامات بین المللی نیز می گویند همه طرف ها عزم 
خود را برای رسیدن به توافق جزم کرده اند و حتی آمریکایی 
که عضو برجام نیست هم از یکشنبه هفته گذشته به وین آمده 
تا مذاکرات و نتایج آن را پیگیری کند. این در حالی ست که 
پیش از این ایران دو سند برای مذاکره به طرف دیگر ارائه داده 
بود که اخیراً اروپایی ها با پیشنهادات ایران موافقت کرده اند 
و این خود می تواند گامی رو به جلو تلقی شود. با این حال 
مقامات کشورمان همواره گفته اند که اگر تحریم ها برداشته 
شود ما هم به تعهدات خود باز خواهیم گشت. چنانکه در 
گفت وگوی حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان 
با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به این نکته تاکید 
شده که ما دو متن را در موضوع لغو تحریم ها و هسته ای 
ارائه داده ایم. این متون منطبق بر برجام است و مطالبه ای 
فراتر از برجام مطرح نکرده ایم و در عین حال هیچ تعهدی نیز 
فراتر از برجام نمی پذیریم. این در حالی است که گرچه گفته 
می شود اروپایی ها به دلیل برخی تعلل در مذاکرات بر کندی 
آن افزوده اند اما مذاکرات در مسیر رو به جلویی پیش می رود. 
در این خصوص علی باقری رییس هیات مذاکره کننده ایران 
در وین در توئیتی نوشت: گفت وگوهای فشرده، هم در سطح 
کارشناسی و هم مذاکره کنندگان ارشد ادامه دارد. با روسای 
هیأت های انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه 
اروپا تبادل نظر کردم. کارشناسان هم به کار روی متون ادامه 
می دهند. چند روز گذشته نشان داد که اگر همه جدی تعامل 
کنند، امکان پیشرفت وجود دارد.« حال باید دید که مذاکرات 

در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. 
  از ادامه مذاكرات تا كمیسیون مشترک

مذاکرات در  روزهای هفتم و هشتم نیز ادامه یافته 
و  هیات های مذاکره کننده ایران و ۱+۴ در هفتمین روز 
مذاکرات وین به رایزنی های دوجانبه و چندجانبه در سطوح 
کارشناسی و سیاسی ادامه دادند. بر خالف فضاسازی 
رسانه های غربی روند مذاکرات و در پشت درهای بسته 
آرام، اما رو به جلو پیش می رود. بر اساس آخرین اطالعات 
با وجود تالش رسانه های خارجی برای ایجاد جو منفی و 

فشار به ایران در روزهای گذشته، مذاکرات در روندی مثبت 
ادامه دارد و طرف ها توانسته اند در برخی موضوعات در 
متن پیش نویس پیشرفت هایی به دست آورند. همچنین 
گفته می شود، رایزنی های خوب بانکی در حاشیه مذاکرات 
در حال انجام است. این رایزنی ها در زمینه همکاری های 
پولی و بانکی با بخش خصوصی و برخی بانک های اروپایی 
صورت گرفته است. قرار است این رایزنی ها برای یافتن 
راهکارهای عملیاتی، در آینده ادامه یابد.  این در حالی ست 
که منابع نزدیک به مذاکرات اعالم کردند که گفت وگوها 
پس از وقفه ای حدود ۱۰ روزه از سر گرفته می شود. با وجود 
جوسازی برخی مقامات اروپایی و رسانه های این کشورها در 
چند هفته گذشته، دو طرف توانسته اند به نقاط مشترک قابل 
توجهی دست یابند.  هیأت های سه کشور اروپایی در حالی 
برای مشورت به پایتخت های خود بازمی گردند که در متون 
مذاکراتی، پیشرفت های مهمی به دست آمده است. با این حال 
پس از نشست روز هفتم در روز پنج شنبه؛ جمعه نیز هیأت 
ها در روز هشتم به مذاکره پرداختند و این بار هیأت های 
مذاکره در قالب کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونین 
وزرای خارجه تشکیل جلسه دادند و مذاکرات درحالی آغاز 
شد که دو طرف به پیشرفت هایی در رابطه با رفع اختالفات 
در متن مذاکرات دست یافتند.  طرفین توانستند در این دور از 
مذاکرات از سطح اختالفات خود بکاهند و به پیشرفت هایی در 
متون مذاکراتی دست یابند.. هر چند منابع نزدیک به مذاکرات 
اعالم کردند که در این رابطه به پیشرفت هایی دست یافته اند 
اما برای اینکه بگوییم دو طرف بر سر یک متن پیش نویس به 
تفاهم رسیده اند تا مذاکرات بر سر آن را به طور جدی شروع 
کنند هنوز خیلی زود است. در این دور از مذاکرات ایران و ۴+۱ 
به پیش نویس جدیدی که در آن نظرات ایران اعمال شده 
است، دست یافتند که در صورت نهایی شدن، این متن مبنای 
رایزنی های آتی قرار خواهد گرفت. منابع نزدیک به مذاکرات 
اعالم کردند که گفت وگوها پس از وقفه ای حدود ۱۰ روزه از 
سر گرفته می شود. هیات مذاکره کننده ایران شب گذشته به 

کشور باز گشت. 
 ارزیابی مذاكرات

رییس هیات مذاکره کننده ایران در وین گفت: بعد از یک 
وقفه چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم داد. علی باقری کنی 
معاون سیاسی وزارت خارجه در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: » پس از رایزنی ها با دیگر هیات ها، بعد از ظهر 
روز گذشته من و انریکه مورا برای ارزیابی وضعیت و بحث 
درباره مسیر پیش رو، دیدار کردیم. این هفته پیشرفت خوبی 
داشتیم.  جمعه کمیسیون مشترک خواهیم داشت و بعد از 

یک وقفه چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم داد.«
 واكنش مورا

انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز جمعه در کنفرانسی خبری گفت: ایاالت متحده بخش 
مهمی از مذاکرات وین است. مذاکرات وین برای بازگرداندن 

آمریکا به برجام انجام می گیرد. هیچ دیدار مستقیمی بین 
ایران و ایاالت متحده اتفاق نخواهد افتاد.

 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران 
گرچه در وین مذاکرات احیای برجام در جریان است 
اما در نیویورک اتفاقات دیگری رخ می دهد. چنانکه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با مطرح کردن اتهامات ضدایرانی 
قطعنامه ای در محکومیت »وضعیت حقوق بشر در ایران« 
تصویب کرد. این قطعنامه دیروز پنجشنبه ۱۶ دسامبر )2۵ 
آذر( که طبق روال هر سال توسط کانادا به سازمان ملل ارائه 
شده بود با آرای ضعیف 7۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ 
رای ممتنع تصویب شد. انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، رژیم 
صهیونیستی، عربستان سعودی و بحرین برخی از حامیان این 
قطعنامه بودند. قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل پیشتر در ماه 
نوامبر )2۶ آبان( در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل 
به تصویب رسیده بود. از اوایل دهه ۱۹۸۰ قطعنامه هایی درباره 
»وضعیت حقوق بشر ایران« به مجمع عمومی سازمان ملل 
ارائه و تصویب شده است. این در حالی است که قطعنامه های 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همانند شورای امنیت 
الزام آور نیست و صرفا جنبه توصیه ای دارد. ایران همواره به 
چنین قطعنامه هایی که بدون توجه به نقض حقوق بشر در 
کشور های اروپایی و آمریکا تصویب می شود واکنش نشان 
داده و آن ها را به غنوان استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر 

محکوم کرده است.
 تعیین ضرب االجل غیرعملی است

پس از طوالنی شدن روند مذاکرات و اینکه غربی ها دیده اند 
نمی توانند مذاکرات را به سمت و سوی دیگری هدایت کنند 
از دریچه آژانس وارد شده اند و از تعیین ضرب االجل برای 
ایران در جهت همکاری با آژانس خبر داده اند. با این حال 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی  اظهار داشت: با 
ایران به پیشرفتی درخصوص تاسیسات کرج و دوربین هایش 
دست یافتیم. رافائل گروسی درخصوص ممانعت ایران از به 
اشتراک گذاری تصاویر دوربین های نظارتی در ایران گفت: 
درست لحظه ای که توافقی حاصل شود، این تصاویر با ما به 
اشتراک گذاشته خواهند شد. یکی از ایده ها این است توافق 
زمانی حاصل می شود که تحریم ها برداشته شوند. وی افزود: 
یک چیز فراموش نشود. این توافقی بین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ایران است. زمانی که ایران و آژانس به توافق 
برسند، ما به این اطالعات دسترسی پیدا خواهیم کرد. فرض 
ما هنگام انعقاد این توافق این بود که تفاهم میان ایران و آژانس 
در زمان رفع تحریم ها حاصل خواهد شد اما باز درخصوص این 
مسئله نیز باید عده ای در مذاکراتی دیگر تصمیم گیری کنند. 
وی ادامه داد: من تا به حال نشنیده ام که کسی از میان طرف 
آمریکایی از توافق ما با ایران ناخشنود باشد. وی تصریح کرد: 
ما داریم تالش می کنیم تا بر روی مشکالت برجسته تمرکز 
کنیم. ما سعی نداریم ضرب االجل تعیین کنیم چراکه تعیین 

ضرب االجل غیرعملی است.

»آرمان ملی« مذاكرات احیای برجام در وین را بررسی می كند 

توافق بر سر »پیش نویس جدید«
علی باقری: پیشرفت خوبی داشتیم    انریکه مورا: دیدار مستقیمی بین ایران و آمریکا رخ نخواهد داد  ادامه مذاكرات با وقفه 1۰ روزه          

 محور مذاکرات 
رفع تحریم هاست

خطیب نماز جمعــه تهران تاکید 
کرد: محور مذاکرات رفع یکپارچه 
تحریم هـــا و تعهد پــــــذیر کردن 
طرف های اروپایی و آمریکایی بوده 
و اکنون طرف های برجامی باید از 
حضور ایران به رغم عهدشکنی آنها 
در مذاکرات استقبال کنند. حجت 
االسالم علـی اکبـــری اظهار داشت: 
مذاکرات در حال انجام است و دور 
جدید آن بــا هدف رفع تحریم ها با 
قدرت شروع شده، تیم ایرانی با قوت 
و ابتکار وارد میدان شده و طرف های 
مقابل سعی دارند با دنبال کردن خط 
تحریف و ایجاد تشنج هایی در داخل 
تمرکز هیات ایرانی را بر هم بریزند 
که موفق نخواهند شد. طرف های 
برجامی باید از حضــــور ایران در 
مذاکرات به رغــــم عهدشکنی آنها 
استقبال کنند. محـور مذاکرات رفع 
یکپارچه تحریم ها و تعهد پذیر کردن 
اروپایی ها و آمریکایی ها است. برخی 
از مواضع آمریکایی ها که بر زبان آنها 
جــاری مــی شود و لـــحن تهدید 
دارد بیشتر شبیه طنز می باشد. آنها 
خودشان هم می دانند که هیچ غلطی 

نمی توانند بکنند.
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a r m a n m e l i . i r توقف قطار وحید جلیلی باالخره در ایستگاه جام جم   
 ممنوع التصویری که

گفت وگــو قائم مقام صداوسیما شد
محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح كرد:

از متن برجام تا نقش روس ها در وین
  روسیه مذاكرات 1+۴ را مدیریت می كند

 توافق در كوتاه مدت ممکن نیست

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: پس 
از تکذیب و تاییدهای زیاد، با حکمی از 
سوی پیمان جبلی، وحید جلیلی قائم 
مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور 
فرهنگی و دبیر ستاد تحول در این سازمان 
شد. در حکم جلیلی آمده که انتظار می 
رود برای انجام مأموریت های ذیل تالش 
نمایید:» بسیج حداکثری ظرفیت های 
رزشمند داخل و خارج سازمان برای  ا
ارتقاء محتوایی و کیفی برنامه ها مطابق 
مأموریت های چهارگانه سازمان در حکم 
العالی(:  )مدظله  رهبری  معظم  قام  م
دانشگاه آگاهی و معرفت، آوردگاه جنگ 
نرم و مقابله با تحریف و تفتین، آسایشگاه 
چشم و دل برای بهره مندی از زیبایی ها 
و هنر و قرارگاه پراکندن امید و نشاط - 
پیگیری برای اجرای تحول در ساز و کارها، 
محتوا و کیفیت تولیدات نمایشی با نگاه به 
راهبردهای کالن رسانه ملی- بازتعریف 
و فعال سازی هدفمند چرخه »طراحی 
- تولید- پخش – بازخورد« به منظور 
قویت یکپارچگی راهبردی - کاهش  ت
موازی کاری ها، چابک سازی و هم افزایی 
حداکثری شبکه های سیما و صدا - طراحی 
و اجرای ساز و کارهای مناسب برای ارتقاء 
کیفی نیروی انسانی تراز انقالب اسالمی 
در رسانه ملی - ارتقای هویت محوری و 
عدالت گستری در رویکردها، برنامه ها و 
ساز و کارها. همه معاونت ها و بخش های 
سازمان در انجام مأموریت های یادشده 
حداکثر همکاری و هماهنگی را مبذول 

خواهند داشت.«
 منتقدی كه قائم مقام شد

نکته قابل تامل اینجاست که وحید 
جلیلی از منتقدان عملکرد صداوسیما 
بوده و 22 فروردین ۹0 سایت بولتن نیوز 
نوشت:» هفت به عنوان مهمترین برنامه 
سینمایی تلویزیون، قرار بود از حضور 
یک مهمان استفاده کند و یاد و خاطره 
مرتضی آوینی را گرامی بدارد اما نتوانست 
از وحید جلیلی برای گرامیداشت این شهید 
استفاده کند. با پیگیری های خبرنگار ما، 
روشن شد که مهمان دعوت شده برای 
این برنامه وحید جلیلی بوده که علی رغم 
هماهنگی اولیه با وی، در آخرین گفت وگو، 
عوامل برنامه به وی اعالم کردند که ممنوع 
التصویر است و نمی تواند دراین برنامه 
حضور یابد. آخرین حضور سردبیر ماهنامه 
فرهنگی »راه« در تلویزیون مربوط به برنامه 
دیروز امروز فردا است که با انتقادهاي 
صریحي از صداوسیما همراه بود و احتمال 
دارد وی به دلیل سخنانش در این برنامه 
ممنوع التصویر شده باشد« اردیبهشت 
۹ وحید جلیلی خطاب به ضرغامی  1
گفت:» تقاضای مناظره ای از آقای ضرغامی 
این  کم رویی  کمال  با  ایشان  که  د  ش
درخواست را بایکوت کردند. یک بار وقتی 
خانم بازیگری به نبودن عکس خود در 
تیزر فالن سریال اعتراض کرده بود آقای 
ضرغامی بارها مصاحبه کرد تا از دل آن 
بازیگر دربیاورد و واکنش نشان داد. حال 
چند روز است که 20 رسانه نامه زده اند 
و ایشان خود را در جایگاهی نمی بیند 
که بخواهد جواب دهد.«  ۸ خرداد ۹5 هم 
گفته بود:» چقدر دوست داشتم امروز آقای 
جیرانی حاضر به مناظره با من می شد تا 
حرف هایی که زده شد را جواب می دادم. در 
دورانی که فریدون جیرانی، صدها ساعت 
آنتن زنده را در اختیار داشته و به دفاع از 
جشنواره ها می پرداخت، ضرغامی ما را در 
سازمان صداوسیما ممنوع الورود کرده بود. 
آمار ارائه کنیم که چقدر ایشان از آنتن 
رسانه ملی برای بیان افکارش استفاده 
کرده، و چقدر این آنتن در اختیار مخالفان 

جشنواره های خارجی قرار گرفته است.«
 شعارهای جلیلی مردم پسند 

است؟
وحید جلیـــلی پیش از ایـــن در نقد 
صداوسیما گفته بود:» سازمان صدا و سیما 
ورود خوبی به الگوهای خانوادگی نداشته 
و افزود: زن مسلمان از جنبش تنباکو 
در صحنه حاضر بوده ولی چقدر از این 
موضوعات در صدا و سیما ساخته شده اند؟ 
رسانه ملی اگر سوژه می خواهد، چرا از این 
همه سوژه های جذاب استفاده نمی کند؟ 
وقتی صدا و سیما در این زمینه درست 
عمل نکند برخی افراد که نسبتی به انقالب 
و اسالم ندارند وارد برنامه سازی می شوند.« 
اکنون زنان در انتظار هستند تا مشاهده 
کنند جلیلی نگران از مغفول ماندن زنان 
در برنامه های صداوسیما چه تدبیری برای 
رفع مشکل دارد؟ یا گفته بود:» برخی 
از طنزنویسان که رسانه ملی آن ها را به 
صدر برده و میلیون ها تومان برای آثارشان 
هزینه کرده از نشریات روشنفکری انتخاب 
شده اند. این در حالی است که طنزنویسان 
حزب الهی که طنزشان بهتر هم بوده به کار 
دعوت نشده اند.« بازار گرمی وحید جلیلی 
برای طنزنویسان دلواپس هم محل تامل 
است. او با نگاهی به عالیق جامعه به خوبی 
در خواهد یافت که سلیقه اکثریت جامعه 
با آنچه او در نظر دارد، تفاوت های زیادی 

دارد.

گزارش

آرمان ملی: در شــــرایطی کـه تیم 
مذاکره کننده هسته ای همچنان در وین 
مشغول مذاکره است و به رغم اخبار ضد و 
نقیضی که از فرآیند  مذاکرات یا توافق های 
انجام گرفته در رسانه ها منتشر می شود، 
ایران در گامی اعتمادساز و در اقدامی 
داوطلبانه، اجازه جایگزینی دوربین های جدید به جای 
دوربین های آسیب دیده در مجتمع تسا در کرج را به آژانس 
داده است. نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات 
مجتمع »تسا« در کرج  یکی از موضوعات اختالفی  فی مابین 
ایران و آژانس بود، درخواست دسترسی و نظارت آژانس 
بر فعالیت های این مجتمع در دو سفر شهریورماه و آذرماه 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به 
تهران مطرح شده بود اما ایران در قبال درخواست آژانس در 
خصوص تعویض دوربین های آسیب دیده در اقدام خرابکارانه 
علیه مجتمع تسا در کرج، از ابتدا به صراحت اعالم کرده بود تا 
زمانی که نهادهای مسئول، بررسی های فنی و امنیتی خود را بر 
روی دوربین های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض 
دوربین ها داده نخواهد شد اما ایران در اقدامی داوطلبانه، اجازه 
جایگزینی دوربین های جدید به جای دوربین های آسیب 
دیده را به آژانس داده است ولی تصاویر ضبط  شده توسط این 
دوربین های جدید مانند تصاویر دوربین های قبلی در اختیار 
آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی 
ایران محفوظ خواهند ماند. آمریکا هم در مقابل این اقدام ایران 
اعالم کرد نیازی به نشست فوق العاده شورای حکام آژانس 
نیست. در این راستا برای بررسی تحوالت حول محور برجام 
و مذاکرات وین »آرمان ملی« با محسن جلیلوند تحلیلگر 
مسائل بین الملل و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته است 

که می خوانید. 
 مذاكرات ایران با 1+۴ همچنان در وین ادامه دارد،  

روند مذاكرات را تا به امروز چگونه ارزیابی می كنید؟
بر اساس اخبار درز کرده، مذاکرات در حال انجام است ولی 
سرعت آن به کندی در حال پیش رفتن است. این امر تاثیر 
خودش را بر مذاکرات می گذارد. به نظر می رسد آمریکایی ها 
خیلی عجله ای برای پیش رفتن مذاکرات ندارند. چون احساس 
می کنند دست باال را دارند. عالوه بر تحریم های اعمال شده 
توسط ترامپ شاهد هستیم که بایدن عالوه بر اینکه تحریم ها 
را لغو نکرد، تحریم های جدید هم علیه ایران وضع می کند. 
درست است آمریکایی ها تاکید می کنند زمان اندک است 
اما زمان وقتی ارزش دارد که امتیازات بیشتری کسب کنند. 
درحالی که طبق صحبت های نماینده روسیه در مذاکرات 
هسته ای، میخائیل اولیانوف، قرار شده متن جدیدی بین ایران 
و طرف های مذاکره کننده، تنظیم شود البته با لحاظ کردن 
محتوای مذاکرات شش دور قبل، تا به متن جدیدی برسند 
که مورد توافق طرفین باشد. به نظر من رسیدن به یک متن 
مورد توافق دشوار است. فاصله متن پیشنهادی ایران با متن 
مورد نظر طرف های مذاکره کننده، بسیار زیاد است. با توجه 
به کش وقوس و عقب وجلو کردن مذاکرات به نظر می رسد 
مذاکرات بعد از تعطیالت سال نوی مسیحی ادامه خواهد 
داشت )حتی بعد از سال نوی خورشیدی( اگر اتفاق جدیدی 

رخ ندهد.
 توافق اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در خصوص نصب دوربین در مجتمع تسا كرج چه اندازه 

بر روند مذاكرات تاثیر می گذارد؟
مجتمع کرج جزو پادمان محسوب نمی شود با این وجود 
توافق شده که اجازه نصب دوربین ها بدون در اختیار آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گذاشتن تصاویر داده شود. اولین تاثیر 
آن موضع ایاالت متحده آمریکا بود که اعالم کرد تا سال آینده 
میالدی نشست فوق العاده شورای حاکم آژانس به تعویق 
افتاده است. درست است که مذاکرات ایران با 1+4 با مسائل 
مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی دو مسأله جدا است. 
ولی طرف های مذاکره کننده بدون گزارش آژانس قادر به 
تصمیم گیری نیستند. آژانس ابزاری است برای این کشورها تا 
از فعالیت های هسته ای ایران اطالع پیدا کنند خود این کشورها 
که نمی توانند تک تک از فعالیت های ایران بازدید کنند. آژانس 
به عنوان یک ابزاری است که اطالع بدهد ایران چه فعالیتی 
انجام می دهد و آژانس هم با این کشورها هماهنگی کامل دارد. 
 تنش بین روسیه و اتحادیه اروپا بر سر اوكراین 
شدت گرفته است، با توجه به اینکه روسیه یکی از 
طرف های مذاكره كننده با ایران در پرونده هسته ای 

است، این مسأله بر روند مذاكرات چه تاثیری دارد؟
بحث اوکراین و تنش اروپا و روسیه در این خصوص در حوزه 
مسائل استراتژیک جهانی است. به عقیده من در مذاکرات 4+1 
مدیریت مذاکرات با روسیه است. تقریبا مواضع تروئیکای اروپا 
همان مواضع آمریکا است )به ویژه بعد از روی کار آمدن بایدن(، 
چین هم که خنثی است، بنابراین روسیه است که مذاکرات را 
مدیریت می کند به این دلیل که ایران رو در رو با آمریکایی ها 
مذاکره نمی کند و قرار شده که طرف های شرکت کننده در 
مذاکرات به عنوان واسطه عمل کنند به همین دلیل مدیریت 
مذاکرات در دست روس ها قرار گرفته است و هماهنگ کننده 
اصلی مذاکرات روس ها هستند و این امر باعث می شود که 

منافع خودشان را در نظر بگیرند.
 یکی از پرونده های سیاست خارجی كه از دولت قبل 
به دولت سیزدهم به ارث رسیده است، مساله سقوط 
هواپیمای اوكراینی است، با توجه به ضرب االجل كانادا، 
سوئد، اوكراین و بریتانیا به ایران در خصوص مسأله 
غرامت پرونده سقوط هواپیما و تهدید به پیگیری در 
قالب قوانین بین المللی، روند پرونده را در دولت جدید 

چگونه می دانید؟
احتماال پرونده به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی)ایکائو( 
ارجاع داده خواهد شد وقتی هم پرونده به ایکائو ارجاع داده شود 
مدتی طول خواهد کشید تا در این خصوص تصمیم گیری شود. 
بعد باید دید کشورهای ذی نفع در این پرونده چه خواسته ای 
دارند. در حال حاضر بیشتر بحث پوزش خواهی ایران، عدم تکرار 
چنین حادثه ای و بحث پرداخت غرامت مطرح است. در صورتی 
که پرونده به ایکائو برود براساس استانداردهای جهانی عمل 
خواهد شد که مبنای عمل پیمان یا کنوانسیون شیکاگو است که 
مطابق پیمان کشوری که سانحه در آن رخ داده مسئولیت دارد.

آرمان ملی- مطهره شفیعی: بازخوانی 
گذشته و روایتی بدون سانسور از سال های قبل 
دو وجه دارد. وجه نخست آن،  گالیه هایی است 
که در آن سال ها فرصت و شرایط ابراز آن نبود 
و وجه دیگر آن عدم لحاظ مالحظاتی است که 
لحاظ کردن آنها در سال های بعد لزومی ندارد 
و اولین بازخوانی به عیان شدن واقعیات کمک 
می کند. جوان امروز چندان با آنچه در سال های 
قبل رخ داد و نمی توان آنها از تاریخ ایران حذف 
کرد، چندان آشنا نیست و تنها شنونده روایت ها 
بوده که به ناچار راهی جز پذیرش ندارد اما زمانی 
هم هست که حاضران در آن اتفاق یا رخداد 
در سال های بعد مواضعی اتخاذ می کنند که با 
یکدیگر متفاوت است، اتفاقاتی مانند اتفاقات 
کوی دانشگاه .چندی قبل علی شکوری راد 
به این موضوعات پرداخت. در ماجرای آخرین 
نخست وزیر روایات هایی طرح شده به ویژه از 
سوی برخی اصولگرایان که بعضا همراه با تحریف 
است. یکی از این موارد که شکوری راد چنین 

تشریح کرد: ما هم که از او حمایت می کردیم 
به خاطر آن بود که امام)ره( از او حمایت می کرد. 
امام هم عاشق چشم و ابروی نخست وزیر وقت 
نبود بلکه مشاهده می کردند  که او مخلصانه و  
مردم دارانه کار می کند بنابراین حمایت می کرد« 
شکوری راد خاظرنشان کرد:».مهندس موسوی 
انتخاب خود رئیس دولت بود البته بعد از آن که 
مجلس به آقایان میرسلیم و والیتی روی خوش 
نشان نداد.  در زمان مجلس سوم تصمیم به 
تغییر آقای موسوی بود که مجلس مخالفت کرد 
و امام در حاشیه نامه نمایندگان نوشتند تغییر 
نخست وزیر را به صالح نمی دانند« وی تصریح 
کرد:» ۹۹ نفر از نمایندگان به او رأی ندادند و امام 
هم اجازه هیچ گونه تعرضی ندادند و هیچکدام به 
خاطر آن رأی در دور بعد رد صالحیت نشدند. 
«شکوری راد چنین ادامه داد: » زمانی که امام 
در انتخابات مجلس سوم بحث جنگ فقر و غنا 
را مطرح کردند و بعد اسم از اسالم آمریکائی 
آوردند. جناح راست که معروف به طرفداری از 

بازار بود، تضعیف شد. «
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1۸ تیر ۷۸ و اتفاقاتی که در آن برهه در 
کوی دانشگاه تهران رخ داد، هیچگاه فراموش 
نمی شود. مسئوالن وزارت علوم و دانشگاه تهران 
از اصالح طلبان و نزدیکان فکری به شکوری راد 
بودند. طبیعی بود که در آن برهه اصولگرایان 
به متهم کردن اصالح طلبان بپردازند. القائات 
دلواپسان در آن سال چنان بود که توانستند 
تاثیرات اندکی داشته باشند اما این تحریف 
دوام زیادی نداشت. شکوری راد درباره آن روزها 
چنین می گوید:» در ماجرای کوی دانشگاه 
برخی عوامل حمله به کوی دانشگاه، چنان 
حقایق را وارونه جلوه دادند که افرادی ولو 
صادقانه دریافت معکوسی از ماجرا دارند. وی 
توضیح داد:» اگر گزارش های وارونه داده نشده 
بود و موجب تأخیر اعالم نظر  مقامات ارشد 
کشور در ماجرا نشده بودند، دانشجویان تا آن 
حد تحریک نمی شدند که انگشت اتهام را به 

سوی مقامات ارشد کشور بگیرند.« شکوری راد 
روایتی از آن روزها داشت که چنین است:» آن 
زمان مشاور وزیر بهداشت بودم و برای بررسی 
موضوع رفتم . شنبه 1۹ تیر ساعت ۸ صبح به 
آقای مقدم در بیت رهبری زنگ زدم و ماجرا را 
تعریف کردم و خواهش کردم که ورود کنند و به 

دانشجویان آرامش بدهند.
 كو آن حماسه؟

شکوری راد معتقد است دلواپسان نتوانستند 
آرمان ها را دقیق به کار بگیرند. دبیرکل سابق 
حزب اتحاد خطاب به منتقدان و دلواپسان گفت: 
»من به هیچ وجه منکر ارزشمندی توان نظامی 
کشور نیستم ولی عرض می کنم: »حفظت شیئاً 
و غابت عنک االشیاء«. شما همه ارزش های دیگر 
را نادیده گرفته اید که شامل ارزش های اصیل 
از جمله جمهوریت است. مشارکت باالی آنها 
در انتخابات را که سرمایه و اعتبار بود از دست 
داده اید. « وی ادامه داد:» مقام معظم رهبری 
انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ را حماسه نامیدند. 
نه به خاطر آنکه منتخب مردم در آن سال 
خاتمی بود بلکه به خاطر آنکه سی میلیون نفر 
در انتخابات شرکت کرده بودند. کو آن حماسه. 
مشارکت باالی مردم در انتخابات و حضورشان در 
صحنه است که حماسه اصلی است. حکومت بر 
دل هاست که فتح الفتوح است.کو آن فتح الفتوح! 
شکوری راد در بخش دیگری درباره حمایت 
اصالح طلبان از آقای روحانی  دو دو انتخابات ۹2 
و ۹۶ توضیح داد:» در کنگره اخیر حزب اتحاد 
هم گفتم که روحانی و دولت او از نظر ما مطلوب 
نبودند و به حکم شرایط سیاسی تحمیلی از او و 
دولتش حمایت کردیم. اکنون هم می گویم که 
آقای وحانی کاندیدای مطلوب ما نبود. از روی 
ناچاری از او  حمایت کردیم. حمایت ما از روحانی 
به خصوص در دوره دوم اجتناب ناپذیر بود. 
اگر حمایت نمی کردیم  و  شکست می خورد، ما 

مسبب شکست او  معرفی می شدیم.«

آرمان ملی: امروز بر کسی پوشیده نیست که ایران تحت 
شدیدترین تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد و در مراودات 
بین المللی، دادو ستد، تجارت و صادرات و واردات از جمله صادرات 
نفت  و واردات انواع مختلف ابزار و تجهیزات در حوزه های مختلف 
با محدودیت های بی سابقه  ای روبرو است. هر چند که این تحریم ها 
برای امروز و دیروز نیست و از گذشته ها نیز برقرا بوده است. اما این 
باعث نشده که ایران دست از تالش بکشد بلکه همواره مسئوالن 
کشورمان تالش داشته اند که برحسب منافع ملی تحریم ها را به نحوی 
دور بزنند که بتوانند شرایط را برای مبادالت بین المللی خود مهیا 
سازند. اما به موازات آن تدابیری اتخاذ شده که از چگونگی دور زدن 
تحریم ها نیز اطالعاتی درز نشود و کسی از این مساله سر در نیاورد. 
حال به نظر نمی رسد که در همین شرایط نیز برخی سهل انگاری ها یا 
بیان اشتباه برخی موضوعات کمکی به شرایط کشور کند و احتماالً 

در جهت عکس عمل خواهد کرد. 
   راهکار عجیب 

عصر چهارشنبه 24 آذر ماه بود که معاون اول رئیس جمهور در 
گردهمایی رؤسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه به 
سخنرانی پرداخت و با تاکید بر اینکه  دولت ضمن تقویت همه جانبه 
خود در داخل، اداره کشور را به بحث مذاکرات وابسته نکرده است و 

با  قدردانی از وزارت خارجه و سفرای ایران در برخی از کشورها برای 
کمک به دولت در زمینه کنترل بیماری کرونا و واردات واکسن در 
کشور گفت: سفرای ایران برای ورود واکسن به کشور تالش های 
خوبی به عمل آوردند و در کنار این تالش ها نیز تولیدات داخلی 
واکسن برای مهار ویروس کرونا در کشور قابل توجه بود. اما شاید 
بخش قابل توجه صحبت های محمد مخبر که بسیار بازتاب داشت، 
واکنش  های بسیاری را در پی داشت و ویدئوی یک دقیقه ای از آن هم 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد جایی بود که معاون اول 
رئیس جمهور گفت: »برخی از این تجهیزاتی که برای ساخت واکسن 
می خواستیم بیاوریم که االن هم هنوز کمی از گرفتاری ها  مانده در 
یکی از این انتقال پول هایی که داده شده به یکی از کشورها ردی از 
این که این مال تجهیزات واکسن است دیده شد و ما نتوانستیم آن را 
بیاوریم و بخشی را هم سفیر عزیزمان با عنوان اسباب خانه به کشور 
آورد و اتفاقات این گونه بوده است.« نکته جالب اینجا رخ داد که 
مخبر به نظر از گفته خود چندان رضایت نداشت و بیان کرد: »حال 
شاید گفتن اینها صحیح هم نباشد و این هم از زبانم در رفت و گفتم.« 
این صحبت  های مخبر باعث شد تا در فضای رسانه ای  و شبکه های 
اجتماعی رویکردها و تحلیل های مختلفی در خصوص اظهارات 
معاون اول رئیس جمهور شاهد باشیم. بسیاری بر این باورند که بهتر 

بود مخبر این سخنان را بیان نمی کرد و حتی از راه   های دور زدن 
تحریم نیز سخن نمی گفت. 

   واكنش ها به مخبر
پس از انتشار ویدئوی معاون اول رئیس جمهور در خصوص 
چگونگی تامین و وارد کردن لوازم ساخت واکسن این اظهارات 
با واکنش  های مختلفی مواجه شد. چنانکه علی قلهکی فعال 
رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: »با توجه به روند مذاکره، 
فرسایشی شدن آن  و یا حتی عدم حصول نتیجه نیازست که 
راه های دور زدن تحریم ها  حتی راه های خاص نسوزد. مطرح 
نمودن دور زدن تحریم در قالب لوازم سفرا بسیار اشتباه بود. 
آمریکایی ها مستند به صحبت های مخبر می توانند مانع از خروج 
لوازم دیپلمات های ما از کشور میزبان شوند.« واکنش های دیگر 
نیز همه در یک نقطه یعنی گاف مخبر یکسان و مشترک بودند. 
هرچند که بیژن نوباه وطن نماینده تهران پس از صحبت  های 
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشته: این پیشرفت های جمهوری 
اسالمی بی اساس بودن تئوری های غربی ها را در مورد انقالب 
اسالمی را برمال می کند به هر حال مردم غرب از خودشان سؤال 
می کنند که اگر ایران عقب افتاده است و جمهوری اسالمی اگر 
توان اداره کشور را ندارد، این همه پیشرفت های پزشکی چگونه 
اتفاق افتاده است. وی افزوده: تولید واکسن کرونا در ایران غربی ها 
را ترساند؛ چراکه می دانند ایران توان تولید واکسن را دارد و این کار 
را می کند و برخی کشورها مثل سوئیس حتی از ما تقاضای واکسن 
برکت را می کردند و رسیدن ایران به این مرحله درواقع به معنای 
شکست تئوری های غرب مبنی بر عقب ماندگی ایران است و این 

ارزش بسیار باالیی دارد.
    بیانیه وزارت امور خارجه

روابط عمومی وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، در خصوص برخی 
حواشی پیش آمده پیرامون اظهارات معاون اول رئیس جمهور در 
جلسه پایانی گردهمایی روسای نمایندگی  های جمهوری اسالمی 
ایران در کشورهای همسایه اعالم داشت: ویدئوی چندثانیه ای که 
از اظهارات راهبردی و راهگشای نزدیک به یک ساعته معاون اول 
محترم رئیس جمهور منتشر شده، به صورت ناقص و بدون توجه به 
مقدمه و موخره بیان  شده از طرف ایشان بازنشر گردیده است. ضمن 
اینکه مباحث مطرح شده در این نشست و نیز برخی جلسات دیگر 
که در روزهای قبلی همایش سفرا مطرح شده بود، به دلیل اهمیت 
موضوعات، کامال جنبه داخلی و عملیاتی داشته و بنایی به انتشار 
عمومی و رسانه ای شدن آنها نبوده که متاسفانه در این زمینه دقت 
نظر الزم توسط یکی از خبرگزاری ها صورت نگرفته و بخش هایی 
تقطیع شده از آن انتشار یافته است.  بدون شک خدمات دولت 
سیزدهم در تامین واکسن  مورد نیاز آحاد ملت ایران و صیانت از جان 
مردم بدون توجه به موانع و محدودیت های بیشماری که تحریم های 
شدید و بی سابقه ایاالت متحده برضد ملت ایران ایجاد کرده، از 
افتخارات مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی است که در حافظه و 

تاریخ مقاومت مردم این مرز و بوم ثبت و ضبط می ماند.

گاف معاون اول با بیانیه درست نشد  گزارش»آرمان ملی« از اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره واردات تجهیزات واكسن: 
   دور زدن تحریم ها با اسباب خانه سفیر

 بیانیه وزارت امور خارجه: بنا نبود اظهارات مخبر رسانه ای شود

بدون شک نمی توان منکر سنگ اندازی هایی شد که طیف 
دلواپس جریان اصولگرا در مسیر مذاکرات ظریف و تیم او ایجاد 
کردند. آنها توجهی نداشتند که مذاکرات اقدامی ملی است یعنی 
نفع وضرر او متوجه همه مردم می شود اما اصالح طلبان اکنون از تیم 
مذاکره اصولگرا حمایت می کنند چون روند را ملی می دانند جالب 
اینجاست که دلواپسان تالش زیادی دارند تا اصالح طلبان را مانع 
رسیدن به نتیجه خوب معرفی کنند. دیروز نماینده سابق مجلس 
گفت:» موضع اصولی و منطقی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، 
حتی مورد اذعان و تایید شخصیت های جریان اصالح طلب نیز واقع 
شده است.« محمود صادقی نماینده اصالح طلب مجلس دهم در 
صفحه شخصی خود نوشت: » به رغم انتقادهایی که به تیم دیپلماسی 
هسته ای دارم، این موضع که اول باید امریکا تحریم ها را لغو کند تا 
ایران به تعهدات هسته ایش بازگردد را کامال منطقی و قابل دفاع 
می دانم. چون دولت امریکا بود که اول از برجام خارج شد. اگر حاال 

خواهان احیای برجام است باید در بازگشت به آن پیشقدم شود.«

مشخص نیست چرا نمایندگان دلواپس مجلس اولویت خود 
را بجای حل مشکالت مردم به موضوعاتی معطوف کرده اند که 
هر چند باید بررسی شود اما نیاز امروز جامعه نیست. آنها به زعم 
خود مچ گیری از مدیران دولت قبل را تکلیف می دانند مانند 
جواد کریمی قدوسی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
که با اشاره به این که مدیر یکی از بانک های خصوصی که توسط 
دولت قبل منصوب شده دوتابعیتی است، می گوید: این فرد به 
طور متوسط دو هفته یکبار سفر به انگلیس و اتحادیه اروپا داشته، 
به دلیل احتمال فرار این شخص، موضوع را رسانه ای کردیم تا 
دستگاه قضایی پیگیری الزم را انجام دهد. او چنین ادامه داده 
است: زیرا بخش قابل توجهی از افراد در دولت قبل دوتابعیتی 
بودند و وزیران دوتابعیتی هم داشتیم که اکنون برخی از وزیران 
دولت قبل به لندن رفتند و باز نمی گردند و ما این موضوعات را 
می دانستیم. ما در دولت جدید بررسی تحقیق و تفحص انجام 

نداده ایم و تحقیق و تفحص ما مربوط به دولت قبل بود

 
شرط لغو تحریم ها کامال 

منطقی است
مجلس کاشف 

دوتابعیتی های دولت قبل!
نیاز اصولگرایان به 

حرف های دهن پرکن!

روایت »آرمان ملی« از پاسخ علی شکوری راد به منتقدان:

 وقایع حمله به 

 کوی دانشگاه را 

وارونه جلوه دادند

برخی اظهارات به ویژه از سوی نمایندگان مجلس سبب انتقاداتی 
شده است. این افراد عقاید و دیدگاه های خود را مطرح می کنند در 
حالی که انتظار اکثریت جامعه از آنها حل مشکالتی مانند معیشت 
و اقتصاد است. عضو حزب کارگزاران می گوید: »یک مشکلی جناح 
اصولگرا در کشور دارد و آن این است که با شعار انقالبی مجلس 
انقالبی تشکیل دادند و قدرت را یکدست و قبضه کردند، از همین رو 
با وجود چنین شرایطی این جناح نیاز دارد حرکت هایی نشان دهد که 
چشمگیر و متفاوت با وضعیت موجود است بنابراین به قول خودشان 
یکسری حرکات خاص را نشان می دهند که با شعارهای شان جور 
در بیاید.« هدایت آقایی اظهار داشت»صحبت های عجیب و غریبی 
که گه گاه حال چه در باب واردات آالت موسیقی و یا در باب مسائلی 
که در ارتباط با جنبه های فرهنگی و اقتصادی است، می شنویم و یا 
بزرگنمایی هایی را که مشاهده می کنیم باید در پشت صحنه این 
جریان بررسی کرد که نشان می دهد این جناح نیاز به حرف های 

دهان پرکن و چشم گیر دارد.«

مشاركت مردم هم حماسه است
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آرمان ملی- محمدسیاح: دولت در الیحه 
بودجه سال آینده اخذ مالیات از صادرات موادخام 
و نیمه خــام صنعت فــوالد را هدفگذاری کرده 
اســت. در اقع اگرچه دولت سیزدهم در جریان 
بودجه نویســی بر افزایش درآمدهای دولت از 
مالیات تاکید کرده تا بتواند با تکیه بر ابزارهای 
مالیاتی از تکرار کسری بودجه جلوگیری کند، 
اما نکته ای که در این موضوع حائز اهمیت است 
عدم توجه بودجه نویسان به نقش صنایع فوالدی 
در منابعی ارزی است که واحدهای زنجیره فوالد 
در خالل سال های تحریم برای دولت به ارمغان 
آورده اند. در این رابطه باید توجه داشــت اینکه 
دولت ها در خالل این ســال ها تمام تالش خود 
را برای حمایت از زنجیره فوالد آن هم از طریق 
برخــورداری از  مواداولیه، انــرژی و نیروی کار 
ارزان به کار گرفته اند منابع ارزی است که از سوی 
فوالد حاصل شده است، موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان اخذ مالیات از صادرات محصوالت 
زنجیره فوالد به دلیل افزایش هزینه های تولید 
و کاهش رقابت پذیــری در بازارهای جهانی نه 
تنها کاهش صــادرات را رقم خواهــد زد بلکه 
اساسا تحقق اهداف سند چشم انداز برنامه ششم 
برای دســتیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد 
که در این راســتا صادرات بیش از 30 میلیون 
تنی محصوالت فوالدی پیش بینی شــده را نیز 
تحت العشــاع قرار خواهد داد. رضا شهرستانی، 
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در این باره بــه »آرمان  ملی« گفت: تعیین 
مالیات بر صادرات موادخام و نیمه خام اشــتباه 
محض اســت چراکه معموال تعرفه گذاشــته 
می شــود، یعنی برای حمایــت از تولید داخلی 
بســتگی دارد که روی چه موادی چه تعرفه ای 
برای صــادرات آن تعیین کننــد! او ادامه داد: 
اصل بر این اســت که باید کل زنجیره را درنظر 
گرفت و دید که کدام بخش از زنجیره بیشترین 
منفعت و ارزش افزوده را ایجــاد می کند و برای 
آن قســمت و باالدســتی هایش تعرفه گذاری 
صورت گیرد. البته تعییــن تعرفه در این بخش 
هم به مقدار حجم نیاز پایین دســتی ها بستگی 
دارد؛ یعنی اگر در باالدستی مازاد داشته باشیم 
می توانیم صادرات انجام دهیــم ولی اگر دچار 

کمبود باشــیم باید برای صادرات تعرفه تعیین 
شود. شهرســتانی اضافه کرد: اگر کل زنجیزه 
فوالد را بررسی کنیم که شــامل بخش ذوب و 
تولید شمش یا اسلب می شــود؛ بخش تولید و 
تحویل شمش ارزش افزوده ایجاد می کند ولی در 
بخش نورد طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن به دلیل 
حمایت کشــورهای واردکننده و مصرف انرژی 
کمتر هزینه ساخت نورد پایین تر است و می توان 
روی محصوالت نهایی طویــل مانند میلگرد و 

تیرآهن تعرفه گذاشت. 
 تعرفه پلکانی 

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران تاکیدکرد: بنابرایــن می توان برای 
صادرات شمش باالدســتی ها تعرفه گذاری و از 
تولید شــمش حمایت کنیم. در بخش تختال 
این موضوع تا بخش نورد باید مورد حمایت قرار 
بگیرد و علت آن هم این است که ورق ها دارای 
ارزش افزوده زیادی هســتند و هزینه ساخت 
کارخانه نورد ورق زیاد اســت و معموال کشورها 
تمایل به واردات این محصول دارند و به همین 
دلیل هم می توان در این بخش تعرفه پلکانی از 
باالدستی تا بخش اسلب درنظر گرفت. او ادامه 
داد: حتی می توان تعرفه ورق و اســلب را صفر، 
آهن اســفنجی باالدســتی پنج درصد، گنداله 

10 درصد، کنســتانتره 15 درصد و ســنگ را 
20 درصد تعیین کرد چراکه در ســنگ کمبود 
وجود دارد. به نظرم این بهترین رویه ای اســت 
که می توان انجام داد و گذاشتن مالیات اشتباه 
محض است چراکه این موضوع قرار است به قانون 
تبدیل شود. شهرستانی افزود: با تغییر تعرفه ها 
می توانیم خودمان را با تغییر شــرایط داخل و 
قیمت های بین المللی و شرایط فوالد در جهان 

تطبیق بدهیم.
 ادعای كاهش تولید فوالد

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران ادعا کرد: اگر این مالیات ها وضع شود 
از نظر من شــاهد کاهش تولید فوالد در ایران و 
تعطیلی بسیاری از شرکت ها خواهیم بود؛ هرچند 
که دولت سعی دارد با اخذ این مالیات در راستای 
رفاه مردم گام بردارد، اما ایــن اقدام با تعطیلی 
صنعت برای مردمی  که کار نداشــته باشــند و 
نتوانند خودشــان مالیات شان را پرداخت کنند 
باعث می شود نه مالیات به دست دولت برسد و 
نه خدماتی که دولت با گرفتن مالیات می خواهد 
ارائه دهد، محقق شــود. شهرستانی تاکیدکرد: 
مسلما در صورت وضع این مالیات قیمت تمام 
شده برای پایین دســتی ها افزایش چشمگیری 
خواهد داشت و احتمال رقابت حتی با محصوالت 

مشابه داخلی از بین می رود. او اضافه کرد: خطر 
بزرگتر این است که با وضع این مالیات و به تبع 
آن کاهش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی و 
تولیدی فوالد، ایران از تولیدکننده و صادرکننده 
به یک واردکننده تبدیل شود که این اتفاق قطعا 
به نفع کشور و صنعت بزرگ فوالد نخواهد بود و 
امیدوارم این موضوع در جریان بررســی الیحه 
بودجه مــورد توجه قرار بگیرد و اصالح شــود. 
صنعت فوالد کشــور یکی از بزرگترین صنایعی 
محسوب می شود که در حال حاضر فعال است 
که در شــرایط فعلی هم با مشــکالت عمده و 
جدی ای نظیر تامین انرژی مواجه است و همین 
موضوع بعضا روی میزان تولید نهایی اثرگذاشته 
اســت. به تبع با افزایش مالیات و تعیین مالیات 
صادرات بسیاری از شرکت های فعال کوچک با 
رشد هزینه ها از چرخه صادرات باز خواهند ماند 
و این رویه با کاهش توان رقابت داخلی تشدید 
و رشد صنایع را متوقف خواهد کرد. حال اینکه 
میزان تولید فوالد در افــق 1404 بر تولید 55 
میلیون تن فوالد در ســال هدف گذاری شده و 
با مشکالت حاضر هم رسیدن به این عدد دور از 
ذهن است چه برسد به اینکه دولت مالیات 40 
درصدی برای صــادرات محصوالت این صنعت 
وضع کند. چراکه هزینه هــای تولید را افزایش 
می دهد و ایــن موضوع به رشــد قیمت نهایی 
محصوالت منجر می شــود که قدرت رقابت را 
چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی از بین 
می برد و حتی می تواند باعث تعطیلی و کاهش 
تولید هم بشود. به همین دلیل است که مخالفان 
تعیین مالیات صادرات بــر محصوالت فوالدی 
معتقدند دولت باید برای حمایت از صنعت فوالد 
به جای وضع مالیات با توجــه به وضعیت تولید 
زنجیره فوالد از تعرفه گذاری اســتفاده کند که 
هم منطقی تر است و هم به رویه تولید و صادرات 
آسیب نمی زند. قطعا با رویه ای که دولت در پیش 
گرفته آسیب های جدی ایی به این صنعت وارد 
خواهد شد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد 
به همین دلیل فعاالن ایــن صنعت امیدوارند تا 
در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده این 
موضوع مورد توجه قرار بگیرد تا راه توسعه این 

صنعت رونق بیشتری به خود بگیرد.

بررسی های كارشناسان از نقاط ضعف بودجه نشان می دهد:
پوشش چالش ها زیر آرایش عروس بودجه

آرمان ملی: بودجه ســال آینده با وجود تمامی  پیش بینی ها 
و وعده هایی که تیــم اقتصادی دولت در خصــوص اصالح نظام 
اقتصادی و اجتناب از کسری بودجه و در نهایت استقراض داده بود 
از سوی سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور دولت سیزدهم تقدیم 
مجلس شد. بودجه ای که برخالف تمامی  ادعاهای مطرح شده که 
موافقان آن را انقباضی عنوان می کنند اما به اعتقاد کارشناســان 
در این بودجه با حذف ارزترجیحی تنها سهم مردم منقبض شده 
و سیاستگذاران متوجه نیستند با شوک های قیمتی تولید و رابطه 
مردم با دولت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. موضوعی که به 
گفته تحلیلگران در این بودجه عدم اولویت بندی هزینه ها در شرایط 
رکود اقتصادی به وضوح دیده می شــود و به جای اصالحات فقط 
سعی در بزک کردن و آرایش عروس زشت بودجه شده تا بدی ها و 

چالش های آن کمتر نمایان شود.
 بودجه با واقعیت ها هم خوانی ندارد

 بهروز  هادی زنوز، کارشناس اقتصاد کالن با عنوان اینکه بودجه 
1401 بــا واقعیت های اقتصادی همخوانی نــدارد؛ می گوید: یک 
نگاه غیرکارشناسی نسبت به بودجه سال آینده در سازمان برنامه 
دیده می شود. او اظهارکرد: این بودجه باعث افزایش شکاف میان 
درآمدها و هزینه ها و در نهایت کســری بودجه خواهد شد. به نظر 
می رسد به جای اصالحات فقط سعی در بزک کردن و آرایش عروس 
زشت بودجه داشته اند تا بدی ها و چالش های آن کمتر هویدا شود. 
او ادامه می دهد: بودجه سال 1401 در شرایط نااطمینانی سیاسی 
و اقتصادی و وضعیت رکود تورمی  بسته شده، ضمن اینکه عملکرد 
بودجه سالجاری هم کسری باالیی داشته است. در بودجه 1401 
به ســمت هزینه هایی مانند کمک به صندوق های بازنشستگی یا 
تعدیل حقوق معلمان رفته اند که شکاف میان درآمدها و هزینه ها 
را برای دولت افزایش می دهد. او ادامه داد: البته در درآمدها برای 
جبران تمهیداتی اندیشیده اند از جمله افزایش نرخ انواع مالیات ها 
و تغییر نرخ خدماتی مانند قیمت آب، برق، بنزیــن و... اما به نظر 
نمی رسد که بتوان این درآمدها را محقق کرد و شکاف هزینه و درآمد 
را پوشش داد. این کارشناس گفت: افزایش بودجه برخی بخش ها 
مبتنی بر مطالعه کارشناســی، یا قدرت پرداخت مردم یا تحلیل 
مشخصی از بهبود شــاخص های اقتصادی نیست. در بودجه سال 
آینده مالیات  ۶2 درصد رشد کرده اما با وضعیت اقتصادی موجود و 
سبک بودجه ریزی تطابقی ندارد. چرا که دولت نمی تواند این میزان 
مالیات را در شرایط رکود اقتصادی تامین کند. هیچ جراحی خاصی 
در بودجه دیده نمی شود و در عین حال هیچ اراده ای هم برای انجام 

آن در دولت مشاهده نمی شود، حتی درباره نفت.
 سازمان برنامه، دركی از اقتصاد ندارد

فرشاد مومنی اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی نیز در این 
رابطه می گوید: سیاســت گذاران نمی فهمند که با شــوک های 
قیمتی و حذف ارزترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت 
و مردم می آید؟ وزارت بهداشــت باید بداند که دارو پفک نیست 
که اگر به دســت مصرف کننده نرســد به ما ربطی نداشته باشد. 
وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز 4200 تومانی ســکوت 
می کند؟ با بقیه سیاست های تورم زا کمر خانوارها شکسته است 
و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می شــود. وی در ادامه 
افزود: کانون های بحران آفرین در اقتصاد سیاســی ایران از حدود 
متعارف فراتر رفته و این مســاله برای الیحه بودجه 1401 ابعاد 
اهمیت بیشتری را پیدا کرده اســت. وی گفت: اگر در دولت قبل 
طیفی از رسانه ها و کانون های قدرت ســعی می کردند نقص ها و 
ضعف های بودجه ریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز 
ما پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یک دست مواجه 
هســتیم. حتی در دولت یکدســت نیز تجربه فاجعه آمیز دولت 
احمدی نژاد نشان داد. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است 
که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتالف غالب 
بر روی یکی از بی کیفیت ترین تیم ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم 
کرده است. این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: امنیت 
داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه 
سال های ۹۶ تا ۹۸ قرار می گیرد. این کارشناس اقتصاد بیان کرد: 
3 معیار خرد و 5 معیار کالن در مورد بودجه وجود دارد و اصحاب 
رسانه باید کمک کنند که افشاگری ها در این راستا باشد. در سطح 
توســعه نیز ۷ معیار وجود دارد که که با موارد قبلی در مجموع به 
15 مورد می رسد. گزارش های دولت هم باید در همین جهت باشد 
و جای تاسف اســت که مجلس حتی در مورد یکی از این معیارها 
گزارشــی از دولت نمی خواهد. اولین مورد ابرتعیین کننده رابطه 
حکومت و دولت اســت. دولت باید گزارش دهد که در اثر اجرای 
این بودجه رابطه حکومت و مردم چه تاثیری می گیرد.  وی تصریح 
کرد: اگر سیاســت گذاران و به ویژه مجلس می خواهند کشــور را 
نجات دهند باید به عامل دوم که فاکتورهای مبادله و پیچیدگی 
است توجه کنند. گزارش های رسمی  وزارت صمت نشان می دهد 
که بین سال های ۶۷ تا ۸۷ این شاخص مبادله سقوط ۷0 درصدی 
داشته اند که بی سابقه ترین سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه 
مصوب پارلمان داشتیم و بین سال های ۹0 تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷0 
درصدی را در این شاخص مبادله تجربه کردیم. مومنی همچنین 
اضافه کرد: در حالی که میزان رشــد اقتصادی در سال ۹۷ معادل 
منفی 4.۹ درصد بوده نرخ رشد بخش به اصطالح صنعت منفی ۹.۶ 
درصد بوده است یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد 
به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمی شود و 
با آمارهای بزک شده کار می کنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی 
منفی ۷.۶ و صنایع و معدن منفی 1۶.۶ بوده است. یعنی بالیی که 
مناسبات تورم زا و رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده است، ایران را 
تا این حد شکننده کرده است. وی ادامه داد: متغیر ابرتعیین کننده 
دیگر نگاه به تولید ملی است. سیاســت گذاران نمی فهمند که با 
شوک های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه 
حکومت و مردم می آید؟ سومین فاکتور نابرابری های ناموجه است. 
بازارگرایی  مبتذل در مورد نقش های ضدتوسعه ای نابرابری های 
ناموجه هم حساسیت زدایی کامل کرده اند. حکومت گران به هیچ 
عنوان با متر عدالت کارهای خود را مورد بررســی قرار نمی دهند. 
چهارمین عامل آثار جهت گیری های سیاستی بودجه بر فساد است 
در دوره ای تنها ۸ دولت از ایران فاسدتر  بودند.  استاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی یادآور شد: فقط از دریچه حذف ارز 4200 تومانی رشد 
تورم کشور ۷.5 واحد بیشتر می شود یا.طبق اندازه گیری هایی که 
با نرخ تورم انتظاری خوشبینانه 45 درصدی انجام دادیم، در سال 
۹۹ میزان رانت مبادله شده ۷.5 برابر بودجه عمومی  کشور در سال 
1401 بوده اســت. تورم عارضه ای در کنار دیگر عارضه ها نیست، 
میزان مصرف گوشت از 12۷ کیلوگرم برای هر خانوار در سال ۶۶ 
به کمتر از ۶ کیلیوگرم در سال 1400 رسیده و مشخص نیست با 

حذف ارز 4200 تومانی تا کجا پیش روی کند.

گزارش

بــازار
خودروارزسکه و طال
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قیمت در بازار آزاد )به تومان(

بنگاه ها
 بانکداری دیجیتال اولویت

 بانک ایران زمین
آرمان ملی: گســترش هــر روزه فضای مجازی 
و کاربــرد ابزارهــای الکترونیک در زندگــی روزمره 
باعث شــده تا نظام بانکی نیز  سیاســت های خود در 
ارائه خدمات را مبتنی بــر فضای مجازی تغییر دهند. 
موضوعــی که بانــک ایران زمین فعالیت نخســتین 
بانک دیجیتال کشــور را در آینــده نزدیک به عنوان 
یکی از مهمتریــن اولویت های خود عنــوان کرده و 
در این راستا راه اندازی سیســتم مدیریت کیفیت در 
مدیریت پشــتیبانی را نیز برنامه ریزی کرده اســت. 
سیدمحمدحسین استاد مدیــــر روابط عمومــــی 
بانک ایران زمین بــا بیان اینکه مشــتریان خواهان 
دریافت خدمات در مکانی هســــتند کــــه حضور 
دارند، می گوید: سیاست بانک ایران زمین در بانکداری 
دیجیتال به عنوان یــک بانکــداری مردم محور این 
اســــت که زمین بازی را مشتری مشخص می کند 
و باید خدماتی ارائه  شــوند که مشتری تقاضا دارد. او 
افزود: در حال حاضر  تعداد محدودی از خدمات مانند 
پرداخت قبض و خرید اینترنت به صورت غیرمســتقیم 
از طریق شبکه های اجتماعی به مشتریان ارائه می شود 
که شاهد استقبال خوبی از آن بودیم؛ اما این مهم را نیز 
باید مورد توجه قرار دهیم که هنوز امکان ارائه مستقیم 
خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی فراهم نیست. 
همچنین فرهــاد اینالوئی معاون فنــاوری اطالعات 
اظهارکرد: تمامی زیرســاخت های الزم جهت اجرای 
بانکداری دیجیتال فراهم شــده و بــه زودی از بانک 
ایران زمین به عنوان اولین بانــک دیجیتال به معنای 
واقعی رونمایی خواهد شد. وی همچنین نقش پرسنل 
را در پیاده ســازی بانکداری دیجیتال مهم، اساسی و 
کلیدی خوانده و منابع انسانی را فاکتور اصلی اجرای 
این طرح برشمرد. همگام با هدفگذاری این بانک برای 
فعالیت بانکداری دیجیتال زیرساخت های الزم برای 
ارتقای کیفیت و پشتیبانی مورد توجه قرار گرفته است. 
عبدالمجید پورسعید با اشاره به بحث استانداردسازی 
امور اجرایــی در بانک ها از افتتاح سیســتم مدیریت 
کیفیت در مدیریت پشتیبانی خبر داد و  بیان داشت: 
صنعت بانکداری در سال های اخیر پوست اندازی کرده 
اســت و در دنیای رقابتی امروز، انتظارات از بانک ها 
متفاوت از گذشته است، بنابراین تمامی امور در همه 
بخش ها باید با کیفیت و در نهایت دقت اجرا شود. وی 
بخش پشتیبانی بانک را یکی از حوزه های مهم بانک 
دانست و افزود: استقرار سیستم مدیریت کیفیت در 
این بخش می تواند در اجرای امور مطابق با استاندارد و 

بهبود عملکرد این حوزه موثر باشد.

امضای تفاهم نامه صندوق 
بازنشستگی بانک ها و بانک تجارت

آرمان ملــی: تفاهم نامــه مشــترک صندوق 
بازنشســتگی کارکنــان بانک ها و بانــک تجارت در 
خصوص پرداخت تســهیالت 50 میلیون تومانی به 
منظور تامین و رفع نیازهای ضروری بازنشســتگان 
منعقد شد. محمد ابراهیم آقابابائی مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی کارکنان بانک ها گفــت:  حفظ کرامت 
بازنشستگان و توجه به معیشت آنان مهم ترین دغدغه 
صندوق بازنشستگی بانک هاست. وی ضمن تاکیدکرد: 
برای پیشگامی در ارائه تسهیالت 50 میلیون تومانی، 
انتظار می رود سایر بانک های عضو نیز برای ارائه این 
خدمت، اعالم آمادگی کنند. همچنین  هادی اخالقی 
مدیرعامل بانک تجارت از بازنشستگان بانک تجارت 
به عنوان آیینه خدمت صادقانه در این بانک یاد کرد و از 
اهتمام جدی این بانک برای خدمت به این قشر شریف 
خبر داد. اخالقی ضمن تقدیــر از تالش های صندوق 
بازنشســتگی کارکنان بانک ها در راستای خدمت و 
تکریم بازنشستگان، اعالم آمادگی کرد که این بانک 
برای حمایت از بازنشستگان در کنار صندوق خواهد 
بود. شــایان ذکر است پیشــنهاد ارائه این تسهیالت 
از ســوی صندوق بازنشســتگی کارکنان بانک ها به 
تایید هیات امنای صندوق رسید و شورای هماهنگی 
بانک ها نیز آن را مصوب کرد در حال حاضر مذاکرات 
میان صندوق و ســایر بانک های مشترک جهت عقد 
تفاهم نامه و اجرایی شــدن ارائه این تســهیالت برای 

بازنشستگان سایر بانک های مشترک ادامه دارد.

 استفاده از عناوین جعلی
 برای اختراع دیگران

آرمان ملی: پیگیری خبرهای اخیر مربوط به اختراع 
پاک کن ضدباکتریال که در رسانه ها با حاشیه های زیادی 
همراه بود نشان داد که نه تنها این خبر خود محل تردید 
دارد بلکه در آن برای داغ کردن خبــر از عناوین جعلی 
مانند دانشمندان ایرانی و شــرکت دانش بنیان و... نیز 
استفاده شده است و حتی بیش از ۶ سال قبل تر اختراع 
پاک کن، خودکار و نوشت افزار آنتی باکتریال ثبت شده 
و جوایز و تقدیرنامه های ملــی و بین المللی زیادی هم 
دریافت کرده اســت. خبری در رسانه ها منتشر شده که 
فردی با همکاری یک شرکت برای نخستین بار موفق به 
اختراع اولین پاک کن نانو آنتی باکتریال شده است، این 
خبر در نگاه اول به دلیل اســتفاده از تاثیر واژه تولید در 
جو کنونی کشــور و پرداختن به موضوع سالمت جامعه 
و همچنین سوءاســتفاده ای که از برخی واژه های کذب 
مانند اســتفاده از القاب شــرکت دانش بنیان و انتساب 
عنوان دانشمندان ایرانی به افراد فوق الذکر کرده، بسیار 
مثبت و خوشــایند جلوه کرد و بازتاب یافته اســت، اما 
حقیقت موضوع چیســت؟  بررســی ها  نشان می دهد 
که در ســال 13۹4 اختراع تولید پاک کــن، خودکار و 
سایر اقالم نوشــت افزار آنتی باکتریال از سوی »مهرداد 
عالی پورهریسی« به ثبت رسیده است و پیگیری ها نشان 
می دهد که از نظر کارشناســان در واقع اختراع ایشــان 
با توجه به جامعیت عنوان و هدف اختراع و مســتندات 
ضمیمه آن دربرگیرنده انواع مــواد آنتی باکتریال از نظر 
نوع مواد )نقره، روی و.....(، منشــأ مــواد )آلی، معدنی، 
گیاهی و...(، مقیاس مواد )نانو و غیرنانو( متناسب با مواد 
مختلف قابل اســتفاده در انواع متنوع نوشت افزار مانند 
پلی پروپیلن، پلی استایرن، پلیاتیلن، پلی وینیل کلراید، 
ترموپالستیک رابر، جوهرها، رنگ ها و رزین ها و.... است 
که در ساخت انواع خودکار، پاک کن، عالمت زن، مدادهای 
چوبی و پلیمری، تراش، مداد شمعی، رنگ های هنری و... 
به کار می روند، است. فارغ از این موضوع استفاده برخی 
افراد در تبلیغات رســانه ای از عناوین در حالیکه اساسا 
هیچگونه بررســی در خصوص صحــت موضوع صورت 
نمی گیرد زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده است که باید 

مورد توجه مسئوالن و البته رسانه ها قرار گیرد.

»آرمان ملی« از اعمال مالیات بر صادرات در صنعت فوالد را گزارش می كند:

کاهش ارزآوری فوالدی ها با مالیات بر صادرات      
  تعرفه پلکانی به جای مالیات             تعرفه گذاری منطقی تر از وضع مالیات 

آرمان ملــی: افزایش قیمــت 1۸ درصدی 
محصوالت 2 خودروساز بزرگ کشور در حالی با 
مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان 
حواشی مربوط به این اصالح قیمتی همچنان ادامه 
دارد. درواقع اول آبانماه و پس از آنکه خودروسازان 
از افزایش قیمت محصوالت خــود در طرح های 
جدیدی پیش فــروش و فــروش فوق العاده خبر 
دادند که بــا مجوز وزارت صمت صــورت گرفته 
بود. به فاصله 4۸ ساعت از این خبر رئیس جمهور 
به دلیل عدم هماهنگی این مصوبه با ستاد تنظیم 
بازار که پس از پایان دوره فعالیت شورای رقابت و 
البته حواشی که در خصوص عملکرد این شورا در 
حوزه خودرو مطرح بود از سوی سران قوا به عنوان 
مســئول تنظیم بازار خودرو معرفی شــده از لغو 
این مصوبه خبر داد. اما در نهایت با پیگیری های 
وزیر صمت که گام نخســت تحقــق وعده خود 
برای ســاماندهی صنعت خودرو را اصالح قیمت 
می دانست با یکماه تاخیر و با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار مجوز افزایش 1۸ درصدی قیمت محصوالت 
دو خودروســاز بزرگ کشور صادر شــد. اگرچه 
همزمان ابالغ این مصوبه که زمینه ریزش قیمت ها 
را در بازار فراهــم آورده بود ســاز مخالف برخی 
نمایندگان مجلس نواخته شد و بهارستان نشینان 
با سردادن شــعارهایی که ظاهرا با هدف حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان گفته می شــد افزایش 
قیمت ها را اجحاف در حق مــردم عنوان کردند. 
هرچند که در این شــعارها بیشتر سعی شده بود 
تا با غیرموثر معرفی کردن طرح وزیر صمت، طرح 
مجلس برای آزادسازی واردات را به عنوان طرحی 
با اهمیت و تاثیرگذاری بیشتر در صنعت خودرو 
معرفی کنند که پس از چندین بار رفت وبرگشت 
بین مجلس و شورای نگهبان مهر مخالفت مجمع 
تشــخیص مصلحت بر آن زده شده بود. البته این 
پایان ماجرا نبود و با تشدید حواشی شورای رقابت 
که برحسب وظیفه باید هر  ۶ ماه یکبار نسبت به 
تعیین قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی اقدام 
می کرد امــا  از چند ماه قبــل از پایان یافتن عمر 

فعالیت خود به کما رفته بود فضا را برای عرض اندام 
مناسب دید و با عنوان اینکه ابالغیه ای به این شورا 
ارسال نشده و براســاس قانون که تعیین تکلیف 
بازارهای انحصاری در اختیار این شوراست خود 
را همچنان متولی تنظیم بازار خودرو معرفی کرد 
و در این راستا در نامه ای به دادستانی کل کشور و 
سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از این مصوبه 
شد موضوعی که به نظر می رسد بازهم تیر شورا به 
سنگ خورده و معاون قضائی دادستان کل کشور 
صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرده 
است حال باید منتظر شد و دید آیا مخالفان خروج 
خودروســازان از زیان که تنها نتیجــه آن رانت 
200 هزار میلیارد تومانــی برای دالالن و مافیای 
بازار بوده بازهم بر طبل ثبات قیمت ها آن هم در 
شرایطی که رشد تورمی  بر تمامی  ارکان تولید سایه 
افکنده و کارشناسان بارها بر لزوم خروج دولت از 

قیمت گذاری تاکید کرده اند، خواهند کوبید؟
 پیگرد قضائی عامالن افزایش قیمت 

 در حالیکه بارها تاکید شــده اصالح قیمت ها 
متناسب با رشد تورم برای خروج صنعت خودرو 
از زیان و همچنیــن جلوگیــری از رانتی که در 
نتیجه شــکاف قیمتــی کارخانه و بــازار نصیب 
مافیای بازار می شــود ضرورتــی اجتناب ناپذیر 
اســت و فاطمی امین، وزیر صمــت تاکید کرده 
خودروسازان 115 هزار میلیاردتومان بدهی و ۸5 
هزار میلیاردتومان زیان انباشته داشته اند و بیش از 
200 هزار میلیاردتومان رانت در این صنعت وجود 
دارد، اما شورای رقابت در نامه ای به دادستانی کل 
کشور خواستار برخورد با عامالن افزایش قیمت ها 
شــده اســت در این رابطه غالمعلی صدقی عضو 
قضائی شــورای رقابت و معاون نظارت دیوانعالی 
کشــور می گوید: براســاس بند 5 ماده 5۸ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
که مبتنی بر سیاســت های کلی نظام اقتصادی 
مصوب مقام معظم رهبری اســت یکی از تکالیف 
و اختیارات شــورای رقابت »تعییــن مصادیق و 
تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط 

دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر 
مورد با رعایت مقررات مربوط« است. وی ادامه داد: 
شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار 
خودرو در ایران در ســال 13۹2 اقدام به تصویب 
دســتورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت 
داخل در هر سال کرد و مطابق با آن اجازه افزایش 
قیمت خودرو توســط خودروســازان را هر سه 
ماه یکبار صــادر کرد که البتــه در دیماه ۹۹ این 
رویه به هر ۶ ماه یکبار تغییر کرد. صدقی تصریح 
کرد: شــرکت های خودروســازی ایران خودرو و 
ســایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر 
بدون هیچگونه مجوزی از شــورای رقابت اقدام 
به اعالم قیمت های جدید کردند کــه این اقدام 
عالوه بــر افزایش قیمت خودرو در حاشــیه بازار 
و به هم خوردن نظم بازارخودرو، ســایر بازارها از 
جمله بازارسرمایه، ارز، کاال و خدمات را دستخوش 
تحوالت کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است. 
عضو قضائی شــورای رقابت تصریح کــرد: اقدام 
خودروســازان در فروش محصــوالت خود بدون 
رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی 
از پرونده های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، 
به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای 
رقابت به دادگاه ها مواجــه خواهد کرد که از قبل 
این مساله، مشکالت عدیده ای برای نظام قضائی 
و مردم به بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوانعالی 
کشــور با اشــاره به اینکه در این رابطه نامه ای به 
دادستان کل کشور و ســازمان بازرسی مکتوب 
کرده، گفت: به استناد ماده ۶2 قانون نحوه اجرای 
اصل 44 قانون اساســی و ماده 2۹0 قانون آیین 
دادرســی کیفری دســتورات الزم برای پیگیری 
موضوع و توقف اقدامات خــالف قانون و تعقیب 

متخلفان صادر شود.
 تصمیمات تنظیم بازار قانونی است

اگرچه عضو قضائی شــورای رقابت این اقدام 
را غیرقانونی اعالم کرده اما پاســخ معاون قضائی 
دادستان نشــان دهنده طی شــدن روند قانونی 
در این مصوبه اســت به طوری که سعید عمرانی، 

معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار 
منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت 
محصوالت کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی 
ستاد تنظیم بازار کشور، اظهارکرد: دادستانی کل 
کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و مالحظه 
دالیل و مستندات و بررســی دقیق و استعالم از 
مسئوالن ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم 
بازار کشــور را احراز کرد. به گفته معاون قضائی 
دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر به  رغم میل 
باطنی دولت در افزایش قیمت هــا صرفا به دلیل 
شــرایط خاص و در راســتای حمایت از تولید و 
تضمین اشــتغال پایدار ده ها هزار نفر کارگر و در 
موقعیت اضطرار مصوب شده است. وی با اشاره به 
ایراد و گالیه معاونت نظارت دیوانعالی کشور و عضو 
شورایعالی رقابت، افزود: این ایراد به جا بوده و به نظر 
در اطالع رســانی به این نهاد غفلت صورت گرفته 
است. در خصوص لزوم اصالح قیمت محصوالت 
دو خودروساز بزرگ کشور همچنین، امیرحسن 
کاکایــی، کارشــناس صنعت خــودرو گفت: در 
شرایطی درباره قیمت خودرو صحبت می شود که 
با تورم باالیی روبه رو هستیم اتفاقی که در بازارهای 
مختلف از جمله خودرو می افتد به تورم ربط دارد. 
به این معنا که قیمت ها در حال گران شدن نیست 
بلکه ارزش پول ملی در حال کاهش اســت. او با 
هشدار نسبت به رهاشدگی بازارها افزود: مشکل 
اینجاســت که تولید نیز به حال خود رها شــده 
است. مشــکالت واقعی تولید حل نمی شود و در 
این شرایط به دو خودروســاز ایراد می گیریم که 
چرا قیمت تمام شده شما باالست. کاکایی ادامه 
داد: در وضعیــت تورمی، ثابت نگه داشــتن نرخ 
خودرو غیرممکن است مگر اینکه منابع بی نهایتی 
تخصیص یابد. همچنین محمدرضا نجفی منش، 
رئیس انجمن همگن قطعه ســازان بیان داشت: 
تصمیمی  درســت ولو دیرهنگام گرفته شد و این 
اتفاق می تواند مانع از تجدید زیان خودروســازان 
شــود. وی درباره دالیل رد اولیــه افزایش قیمت 
خودرو از سوی رئیس جمهور گفت: این چنین نبود 
که رئیس جمهور موضوع افزایش قیمت خودرو را 
قبول نکرده باشد. رئیس جمهور به خاطر مصالحی، 
تاکید داشت از طریق ســتاد تنظیم بازار افزایش 

قیمت مطرح و اعالم شود. 

»آرمان ملی« حواشی اصالح قیمت خودرو را بررسی می كند:

تیر شورای رقابت به سنگ خـــــورد!
  ابهام در دالیل مخالفت شورای رقابت؟!



خبــــر
 اضافه شدن منتقدان به 

جشنواره قصه گویی
مشاور علمی بیست وسومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون درباره اضافه شدن حضور منتقدان 
در کنار داوران در این دوره از جشنواره توضیح 
داد. سعید مجیدی مشاور علمی بیست وسومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان درباره  حضور منتقدان برای 
اولین بار در این جشنواره بیان کرد: هر جشنواره ای 
که بخواهد پویایی خود را حفظ کند باید روندی 
تکاملی داشته باشد و در این روند شاخصه های آن 
می تواند گسترش یابد. او مطرح کرد: از بخش های 
خوبی که در بیست وسومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی شکل گرفت و باید آن را به فال نیک 
بگیریم، جریان نقد و حضور منتقدان در این دوره 
است. از آن جا که اهداف فرهنگی کالنی برای 
این جشنواره در نظر گرفته شده است و قصد 
دارد شرایطی ایجاد کند تا قصه گویان در آینده 
قصه های بهتری برای بچه ها تعریف کنند، منتقدان 
در این جشنواره حضور پیدا کرده اند تا پرسش ها، 
نکات و مالک هایی را به دور از خرده گیری در مورد 
اجراها و قصه ها طرح کنند، با این هدف که در آینده 
قصه گویان بتوانند قصه های بهتری برای کودکان 
و نوجوان بگویند. مجیدی با اشاره به کارکردهای 
مختلف نقد، تصریح کرد: نقد می تواند نقاط قوت 
اجرای یک قصه گو را برجسته کند که شاید خودش 
متوجه آن نباشد، همچنین به تبیین نقاط ضعف و 
واکاوی اثر با استدالل بپردازد. این مدرس صداسازی 
و فن بیان درباره فعالیت منتقدان در این جشنواره 
اظهارکرد: منتقدان در ایام جشنواره همه  قصه ها را 
می شنوند و با روش های خاص خود، در جلسه نقد 
و بررسی که پایان هر روز برگزار می شود، به بحث، 
نقد و درگیر کردن بیشتر قصه گویان با قصه های شان 
می نشینند. مشاور علمی بیست وسومین جشنواره 
بین المللی قصه گویی ادامه داد: در حقیقت، منتقدان 
و داوران آرا و انتقادهای خود را اعالم می کنند، 
اما نظرها و دیدگاه های منتقدان ارتباطی با آرای 
داوران ندارد. مجیدی در پایان خاطرنشان کرد: 
خألیی که در زیست فرهنگی و هنری جامعه ما 
وجود دارد، تفکر انتقادی  و روحیه  نقدپذیری است 
در حالی که نظرات انتقادی با روش های مختلف 
تاثیرات سازنده ای داشته است و باعث می شود 
نکات مثبت برجسته و ضعف ها حذف شود که 
در نهایت این فرآیند به ارتقای قصه گویی کمک 
خواهد کرد. عالوه بر سعید مجیدی، نام سعید 
حسام پور، و... در بین منتقدان به چشم می خورد. 
بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دبیری 
محمد گودرزی دهریزی از 2۵ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در 
مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون واقع در 

خیابان حجاب تهران در حال برگزاری است.

رئیس انجمن فیلمنامه نویسان سینمای 
ایران گفت: مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
در جلسه هم اندیشی از اعضای انجمن 
خواست تا در دو بعد اندیشه و ساختار، 
نقش جدی تری در سینمای ایران ایفا 
کنند. مهدی سجاده چی افزود: در این 
جلسه دو طرف مطالباتی را مطرح کردند. ما 
به عنوان نمایندگان انجمن فیلمنامه نویسان 
عالقه مند بودیم که بنیاد سینمایی فارابی در 
برنامه پیشرفت انجمن مشارکت بیشتری را 
انجام دهد. همچنین قرار شد تا ظرف مدت 
کوتاهی به یک تفاهم مشترکی برسیم و 
برای چندکاری که از قبل پیش بینی شده 

بود، همکاری داشته باشیم.

همکاری انجمن 
فیلمنامه نویسان با »فارابی« 

با نــــزدیک شدن به روزهای پایانی 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »صورت فلکی« 
به کارگردانی حسین دارابی، نخستین 
عکس از بهروز شعیبی رونمایی شد. با پایاِن 
بخش  عمده فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»صورت فلکی«، تازه ترین ساخته حسین 
دارابی به نویسندگی احسان ثقفی، مهدیه 
عین اللهی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، 
گروه فیلمبرداری به سراغ برداشت یکی از 
حساس ترین سکانس های این فیلم در یکی از 
فضاهای شهری تهران رفته اند. گروه رسانه ای 
پروژه نخستین عکس از بهروز شعیبی که 
ایفاگر یکی از متفاوت ترین نقش های کارنامه 
کاری اش در »صورت فلکی« است را منتشر 
کرد. عالوه بر شعیبی، مریال زارعی، وحید 
رهبانی، سیاوش طهمورث و... بازیگران اصلی 

»صورت فلکی« هستند.

بهروز شعیبی در 
»صورت فلکی«

سینمــــا
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

حدود ۲00 فیلم در نوبت اکران هستند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
در سال آینده 2درصد بودجه همه 
دستگاه های اجرایی و شـــرکت های 
دولتی به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص 
خواهد داشت. محمدمهدی اسماعیلی 
)وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسالمی( در حاشیـــه اختتامیه 
پانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« دربـــاره برگزاری 
چهلمین جشنواره فلیم فجر و بازدید از ستاد این دوره عنوان 
کرد: جشنواره فجر یک تقویم بسیار خوبی دارد و نسبت 
به این زمانبندی کارها در حال انجام است. فکر می کنم 
۵ دیماه فیلم های نهایی بخش مسابقه اعالم خواهد شد. 
جمع بندی ما از این دوره هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ 
کیفی این است که ما در سالگرد چهلمین دوره جشنواره 
فجر، یک رویداد بسیار خوب هنری را تجربه خواهیم کرد. 
وی درباره فیلم های متعدد سینمایی نیز که در صف اکران 
هستند، اظهارکرد: ما با یک فشردگی ناخواسته ای مواجه 
هستیم. نزدیک به 2۰۰ فیلم در نوبت اکران هستند. من به 
همکارانم در سازمان سینمایی اعالم کردم که با برنامه ریزی 
مناسب بتوانند با حداقل مشکل از این گذرگاه عبور کنند. 
فکر می کنم در حال حاضر هم وضعیت ما خیلی خوب شده 
است؛ هم فیلم هایی که در حال اکران هستند و هم استقبال 
مردم نشان دهنده این موضوع است؛ البته این مسیر باید 
طوری پیش برود که لطمه ای به سرمایه یا فیلمی وارد 
نشود. وزیر ارشاد درباره کیفیت آثار نمایشی و قواعدی که 
برای اکران فیلم ها متناسب با مضمون آنها نیز تصریح کرد: 
این موارد جزو همان قواعد مرسومی است که انجمن های 
صنفی انجام می دهند و ما دخالتی در این بحث خاص نداریم. 
محمد مهدی اسماعیلی در پاسخ اینکه، بودجه فرهنگی که 
در دولت به تصویب رسیده و تناسبی با نرخ تورمی جاری 
ندارد، توضیح داد: درست است که بودجه نهادهای فرهنگی 
آنچنان افزایشی برای سال جدید نداشت و این هم به هرحال 
به دلیل مشکالتی است که وجود دارد اما دولت سیزدهم 
یک تصمیم بزرگ برای حوزه فرهنگ گرفت. در سال آینده 
2درصد بودجه همه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی 
بر حسب آیین نامه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه خواهد 
کرد، صرف امور فرهنگی مانند سینما، تئاتر و برنامه های 
فرهنگی خواهد شد. وی درباره اینکه این موضوع به صورت 
تکلیف حقوقی خواهد بود یا اختیاری است نیز عنوان کرد: 
اینکه این موضوع در بودجه آورده شده است و آنها مجاز به 
صرف این هزینه هستند یعنی فضای مطالبه گری در این 
زمینه به وجود خواهد آمد. پیش تر این ماجرا در بودجه نبوده 
و در جلسه هیات دولت هم تا لحظات آخر ۱درصد بود که 
در جمع بندی بودجه خوشبختانه به 2درصد ارتقا پیدا کرد. 
این موضوع یک اتفاق مهم و تاثیرگذار در حوزه فرهنگ و 

هنر خواهد بود.
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a r m a n m e l i . i r

مجری برنامه سیمای خانواده، دالیل خود از 
حضور ثابت در یک برنامه تلویزیونی را تشریح 
کرد. هرمز شجاعی مهر درباره علت های ماندگاری 
این برنامه گفت: خواستگاه اجتماعی همه آدم ها 
خانواده است، بخشی از هویت و شخصیت ما 
در خانواده شکل می گیرد؛ همه ما در خانواده 
بزرگ می شویم، ازدواج می کنیم و صاحب فرزند 
می شویم و دائما این قصه تازه باقی می ماند. 
خانواده همیشه ماندگار و موضوعات آن همیشه 
به روز است. وی با بیان اینکه شیوه تعامل افراد 
خانواده و مسائل دیگر به خاطر تغییرات جامعه 
دچار تحوالت می شود، افزود: مردم تشنه دانستن 
هستند از همین رو موضوعات برنامه برای مخاطب 
جذاب است. براساس درخواست مردم برنامه 
شکل می گیرد و در ارتباطاتی که با مردم وجود 
دارد و مردم نیازمندی های خودشان را با برنامه 
به اشتراک می گذارند و سیمای خانواده شکل 

می گیرد. این مجری با اشاره به تفاوت برنامه 
امسال با سال گذشته عنوان کرد: مباحث کلی 
مثل پزشکی و روانشناسی خانواده ثابتی هستند. 
خیلی از اتفاقاتی که در خانواده رخ می دهد و ما 
از آنها بی خبر هستیم، مردم به ما می گویند و ما 
براساس آنها برنامه های جدید را تنظیم می کنیم. 
شجاعی مهر با اشاره به حضور چندساله خود در 
سیمای خانواده گفت: باید صدا و تصویر من، 
شخصیت و هویت داشته باشد و هویت یک نسل 
باشم. سعی کردم برنامه دیگری را اجرا نکنم و 
مردم فقط من را در یک برنامه خاصی ببینید. 
در رادیو و تلویزیون تالش کردم سیمای خانواده 
را اجرا کنم، درواقع به خودم، شخصیت، تصویر 
و صدای خودم هویت خانوادگی بدهم. مجری 
سیمای خانواده توضیح داد: مخاطبان سیمای 
خانواده بیشتر از مباحث پزشکی برنامه استقبال 
می کنند چرا که تلویزیون در دورترین نقاط 

کشور است و پزشکان متخصص برنامه می توانند 
سواالت آنها را پاسخ دهند. حتی کارشناس هایی 
داریم که روابط و مهارت های خانواده را به آنها 
آموزش می دهد. شجاعی مهر با بیان اینکه از 
حضور مجریان جدید و جوان استقبال می کنم، 
ادامه داد: این مجریان باید با یک حساب و کتابی 
وارد شوند، مجری باید در کالس آموزش ببنید، در 
مقابل میلیون ها خانواده حرف بزند و توصیه کند؛ 
پس باید دانش و مهارت آن را داشته باشد. مثل 
خوانندگی و بازیگری که کالس دارد، باید اجرا 
هم همینطور باشد، اما متاسفانه اینگونه نیست. 
این مجری خاطره ای از برنامه را تشریح و گفت: 
شعری درباره طالق خوانده بودم و یک روزی در 
خیابان زوجی را دیدم که بچه هم داشتند. با من 
صحبت کردند و گفتند تا  مرحله طالق رفته بودیم 
و اتفاقی شعر طالق را شما را شنیدیم، بسیار برای 

ما تاثیرگذار بود و به زندگی برگشتیم.

۳ فیلم جدید سینماها در 2 روز اول، نمایش 
عمومی خود بیش از 22 هزار نفر مخاطب را به 
سینماها کشاندند. از روز چهارشنبه، 2۴ آذرماه 
سه فیلم »بی همه چیز«، »اتومبیل« و »گربه سیاه« 
روانه اکران شدند که در میان آنها فیلم پربازیگر 
»بی همه چیز« فروش بهتری داشت. این فیلم به 
کارگردانی محسن قرایی در دو روز اکران خود 
بیش از ۴2۰ میلیون تومان بلیت فروخته و 
نزدیک به ۱۵ هزار نفر تماشاگر داشته است. فیلم 
»گربه سیاه« به کارگردانی کریم امینی با حدود 
هفت هزار نفر مخاطب نزدیک به 2۰۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. فیلم »اتومبیل« هم به 
کارگردانی علی میری رامشه با 2۱۰ نفر مخاطب 
و اکران در ۱2 سالن حدود شش میلیون تومان 
فروش داشته است. »جنایت بی دقت« دیگر فیلم 

تازه اکران شده در سینماها که شهرام مکری آن 
را کارگردانی کرده نیز تا کنون حدود ۹۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. فیلم »بندربند« به 
کارگردانی منیژه حکمت از دهم آذرماه روی پرده 
رفته و تا کنون بیش از ۶۵ میلیون تومان بلیت 
فروخته است. فیلم »رمانتیسم عماد و طوبا« به 
کارگردانی کاوه صباغ زاده به فروش ۱۵۰ میلیون 
تومان رسیده است. »تومان« به کارگردانی 
مرتضی فرشباف هم بیش از ۱2۰ میلیون تومان 
بلیت فروخته است. فیلم »حکم تجدیدنظر« 
اولین ساخته محمدامین کریم پور پس از یکماه 
اکران 2۶۰ میلیون تومان فروش داشته است. 
فیلم »پوست« به کارگردانی برادران ارک که از 
اواخر مهرماه روی پرده رفته تاکنون 7۹۰ میلیون 
تومان فروش داشته است. کمدی »آپاچی« به 

کارگردانی آرش معیریان هم به فروش ۳۹۰ 
میلیون تومان رسیده و »شهرگربه ها« ساخته 
سیدجواد هاشمی که از ابتدای آذر روی پرده رفته 
به فروش 2 میلیارد تومان رسیده است. »آتابای« 
به کارگردانی نیکی کریمی نیز تاکنون بیش از سه 
میلیارد تومان فروش داشته است. »منصور« به 
کارگردانی سیاوش سرمدی با روایتی از زندگی 
شهید ستاری  بیش از 2 میلیارد و 7۰۰ میلیون 
تومان فروخته است. »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهادی به فروش ۱۰ میلیارد تومان نزدیک شده 
و »گشت۳« به کارگردانی سعید سهیلی هم 2۴ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته است. 
فیلم »دینامیت« به کارگردانی مسعود اطیابی 
نیز با فروش نزدیک به ۳2 میلیارد تومان همچنان 

فیلم پرفروش سال است.

گزارشی از گیشه فیلم های روی پرده
فروش نیم میلیاردی »بی همه چیز« در آخر هفته

گــزارش
سفر دبیرکل سازمان ملل به لبنان 

دفتر سازمان ملل متحد در بیروت از سفر آنتونیو گوترش 
دبیرکل این سازمان به لبنان و دیدار وی با مقامات بلندپایه 
این کشور خبر داد. دفتر سازمان ملل متحد در بیروت از سفر 
هفته جاری آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان به لبنان 
خبر داد. براساس این گزارش، »آنتونیو.گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده به لبنان سفر خواهد 
کرد. دفتر سازمان ملل در بیروت اعالم کرد که گوترش در 
این سفر بر حمایت این سازمان از لبنان و ملت این کشور 

تاکید خواهد کرد.

»ماهاتیر« در بیمارستان بستری شد
نخست وزیر سابق مالزی در بیمارستان بستری شده و قرار 
است تحت بررسی ها و چک آپ پزشکی قرار گیرد. موسسه 
ملی قلب مالزی در بیانیه ای اعالم کرد: ماهاتیرمحمد 
۹۶ ساله و نخست وزیر سابق کشور باید تحت درمان ها و 
چک آپ های کامل پزشکی و نظارت بیشتر قرار گیرد. هنوز 
علت بستری شدن وی مشخص نسیت و سخنگوی او هم از 
اظهارنظر در این باره امتناع کرده است. انتظار می رود که 
ماهاتیرمحمد برای چند روز آینده در بیمارستان بماند. 
ماهاتیر که طوالنی ترین سابقه نخست وزیری در مالزی را 
دارد و تا 2۰۰۳ به مدت 22 سال در این سمت بود، سابقه 
بیماری های قلبی دارد و پیشتر دچار حمالت قلبی شده و 

تحت عمل قلب بازهم قرار گرفته بود.

روسیه موشک فراصوت شلیک کرد
وزارت دفاع روسیه از شلیک موفق یک فروند موشک 
فراصوت از دریای سفید خبر داد. به گزارش مهر به نقل از 
روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه از آزمایش یک 
موشک فراصوت خبر داد. براساس این گزارش، وزارت دفاع 
روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که موشک فراصوت زیرکان از 
ناوچه »ادمیرال.گورشکوف« در دریای سفید شلیک شد و 
به هدفی در استان ارخانگلسک در شمال روسیه اصابت کرد. 
این بیانیه می افزاید که شلیک این موشک فراصوت طبق 
معیارهای مشخص انجام شده و با موفقیت به هدف اصابت 
کرد. این در حالی است که »والدیمیر.پوتین« رئیس جمهور 
روسیه هم پیش از این اعالم کرده بود که مسکو پرچمدار 
جهان در زمینه موشک های فراصوت است و تا زمانی که 
سایر کشورها خود را برسانند، احتماال به فناوری مقابله با 
این سالح های جدید نیز دست یافته است. وی در اظهاراتی 
که در بخشی از یک فیلم مستند به نام »روسیه. تاریخ 
جدید« پخش شد، گفت که این کشور و آمریکا در مورد 
تعداد کالهک ها و موشک های حمل کننده این کالهک ها 
تقریبا باهم برابرند. رئیس جمهور روسیه ادامه داد: اما در 
زمینه تحقیق و توسعه های پیشرفته مان، قطعا ما پرچمدار 
هستیم. وی همچنین افزود که روسیه از نظر مقیاس ارتقای 

سالح های سنتی خود نیز در رتبه اول جهان قرار دارد.

بحران اقتصادی در افغانستان
به دنبال افزایش قیمت مواداولیه در پی کاهش 
ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی، 
طالبان اعالم کرد که »نرخ ها باید کنترل« و تمامی 
معامالت با پول افغانی انجام شود. به گزارش فارس، 
مقامات طالبان اعالم کردند در پی کاهش بی سابقه 
ارزش پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی، 
تمامی معامالت از این پس باید با پول افغانی صورت 
گیرد. »عقیل جان عزام«، معاون سخنگوی وزارت 
کشور طالبان گفت که این موضوع در نشست 
مشترک نخست وزیری، وزارت های دفاع، کشور و 
اقتصاد، بانک مرکزی )د افغانستان بانک(، شهرداری 
و فرماندهی امنیتی این گروه برای کابل مطرح شده 
است. به گفته  او، شرکت کنندگان در این نشست، 
همچنین تصمیم گرفتند تا کرایه  مغازه ها و خانه ها 
به پول افغانی پرداخت و از قاچاق پول به صورت 
جدی باید جلوگیری شود. طالبان همچنین اعالم 
کرد کسانی که از این تصمیم سرپیچی کنند، 
مجازات می شوند. در روزهای گذشته، ارزش پول 
افغانی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دالر به 
یکباره سقوط کرد و هر دالر به ۱۳۰ افغانی تبادل 
شد. این پایین ترین قیمت پول افغانی در 2۰ سال 
گذشته بوده است. با باالرفتن قیمت دالر در مقابل 
افغانی نرخ مواداولیه در بازارها نیز به دلیل اینکه 
مواد وارداتی در خارج از افغانستان با دالر خریداری 
می شود، افزایش می یابد. به دنبال افزایش قیمت 
دالر و موادخوراکی، روز سه شنبه عبدالسالم حنفی، 
معاون نخست وزیر گروه طالبان در یک نشست 
خبری در کابل گفت که استفاده از پول های خارجی 
در دادوستد در سراسر افغانستان ممنوع است. 
همچنین بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان 
گفته در تالش است تا از نوسانات ارزی که منجر 
به متضررشدن »قدرت خرید مردم« می شود، 
جلوگیری کند. با تسلط طالبان بر افغانستان بهای 
دالر در مقابل پول افغانی به صورت بی سابقه ای 
افزایش یافت. عمده ترین دلیل آن مسدودشدن 
حدود ۹ میلیارد دالر سرمایه بانک مرکزی توسط 
دولت آمریکا، قطع کمک های خارجی به افغانستان 
و عرضه  پول افغانی توسط بانک ها به مشتریانش 
خوانده می شود. بانک جهانی 2 روز پیش اعالم کرد 
که کشورهای مالی کمک کننده صندوق بازسازی 
افغانستان توافق کرده اند تا 2۸۰ میلیون دالر از 
پول های مسدودشده  افغانستان آزاد و به برنامه  
جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( منتقل شود. بانک مرکزی 
حکومت سپرست گروه طالبان در ادامه  کمک های 
بشردوستانه به افغانستان، ۱۹.۵ میلیون دالر 
را به صورت نقد تحویل گرفته است. قبل از این 
در تاریخ ۱۱ آذر، این بانک گفته بود که در ادامه  
کمک های بشردوستانه به افغانستان، ۱۶ میلیون 

دالر را به صورت نقد تحویل گرفته است. 

وزارت خارجه روسیه ضمن رد گزارش ها درباره فروش تسلیحات 
این کشور به طالبان، درباره احتمال حرکت صدها هزار پناهجوی 
افغان به سمت اروپا هشدار داد. به گزارش فارس، »ضمیرکابلوف« 
نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان و مدیر 
بخش دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه گفت که صدها هزار افغان 
در بحبوحه یک بحران شدید می توانند این کشور را در زمستان 
امسال ترک کرده و به اروپا بروند. کابلوف درباره تدابیر مسکو برای 
جلوگیری از بحران گسترده مهاجرت، گزارش ها درباره ارسال پول 
و سالح به طالبان و زمان انتقال محموله کمک های بشردوستانه 
جدید به افغانستان پاسخ داد و از انفعال کشورهای غربی در کمک 
به کابل یا آزادسازی منابع ارزی مسدود در بانک های خارجی 
شدیدا انتقاد کرد. این دیپلمات روس با تاکید بر خواست جامعه 
بین المللی برای محقق شدن حداقل اهداف یعنی تشکیل یک دولت 
فراگیر واقعی در افغانستان و احترام به حقوق اولیه بشری، توضیح 
داد: »دو ماه پیش هیچ مدرسه ای وجود نداشت و اکنون طالبان 
در ۱۱ والیت، مدرسه ها را باز کرده است. آنها جایی برای رفتن 
ندارند و این را درک می کنند. آنها موافقند که دختران به دانشگاه 
برگردند. بله در کالس های جداگانه، اما این کشورشان و فرهنگشان 
است، می خواهند جدا شوند، خوب، چه مشکلی است، فقط درس 
خواندن مهم است.« کابلوف ادامه داد: »بنابراین، ما همچنان آنها 
را متقاعد خواهیم کرد که بیایید و تعهدات را حفظ کنید. خوب 

است که همه کشورهای اسالمی در پاکستان جمع شوند و آنها 
را به این امر فراخوانند. ما در سازمان همکاری اسالمی عضو ناظر 
هستیم و پیش نویس سند نهایی اجالس وزیران را ندیده ایم و به هر 
حال نمی توانیم بر آن تاثیر بگذاریم و رأی نداریم. اما تا آنجا که ما 
متوجه شدیم، تمام مفاد سند نهایی با سند نهایی »فرمت مسکو« 
همپوشانی دارد، جایی که به اختصار اما به صراحت گفته شد طالبان 
باید از فراگیربودن دولت و رعایت حقوق بشر اطمینان حاصل 
کنند.« به نوشته ریانووستی، وی درباره ارسال کمک به افغانستان 
نیز خبر داد: »ما به زودی سومین ارسال کمک های بشردوستانه به 
افغانستان را در ۱۸ دسامبر انجام خواهیم داد. درست در آستانه 
نشست سازمان همکاری اسالمی، سه هواپیما گروه دیگری از 
کمک های بشردوستانه را به کابل خواهند برد.« نماینده روسیه در 
امور افغانستان با کنایه به کشورهای غربی درباره کمک به افغانستان 
تصریح کرد: »غرب درباره کمک به افغان ها فقط صحبت می کند. 
به نظر می رسد غربی ها منتظرند تا کودکان افغان و صدها یا هزاران 
نفر از گرسنگی و سرما جان خود را از دست بدهند و سپس به یاد 
بیاورند که باید ادعاهای بشردوستانه خود را با عمل همراه کنند. 
ما اکنون در حال ارائه کمک هستیم. غذا، آرد و دارو تامین خواهد 
شد؛ آنچه مردم عادی افغان نیاز دارند. اکنون این یک کار فوق العاده 
است.« زمانی که طالبان به صورت ناگهانی در ماه آگوست به قدرت 
رسید، دولت های جهان دسترسی افغانستان به کمک های مالی 

بین المللی را قطع کردند و ۱۰ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی 
افغانستان را که در خارج از کشور نگهداری می شد، مسدود کردند. 
این امر منجر به فروپاشی امور مالی عمومی این کشور شد و بسیاری 
از کارگران حقوق خود را دریافت نکردند که این امر فشار بر سیستم 

بانکی افغانستان را افزایش داد. 
 ارائه كمك های بشردوستانه

کابلوف گفت: »اولویت ما ارائه کمک های بشردوستانه، موادغذایی، 
تهیه محصوالت خاص و سایر موارد ضروری است. چیزی که مردم 
افغانستان برای زنده ماندن در این زمستان نیاز دارند.« وی اضافه کرد: 
»رئیس جمهور روسیه در مورد تعهدات مالی و کمک به افغانستان 
به صراحت گفت، کسانی که بیست سال در آنجا بودند و کشور را به 
این وضعیت رساندند، باید سهم مسئولیت مالی را به دوش بکشند. 
به هر حال آنها )غرب( دارایی های افغانستان را مسدود کرده اند، اما 
این پول طالبان نیست، بلکه پول مردم افغانستان است. ما در حال 
حاضر با کمک های بشردوستانه به افغانستان کمک می کنیم.« این 
دیپلمات روس در پاسخ به این سوال که آیا در تماس های خود با 
آمریکا آمادگی آنها را برای آزادسازی تدریجی منابع ارزی افغانستان 
مشاهده کرده، توضیح داد: »برداشت ما این است که دولت آمریکا 
درک می کند که کل این وضعیت سایه بزرگی بر تصویر ایاالت متحده 
می اندازد. اما آنها به سیستم قضائی استناد می کنند که در آن دادگاه 
منطقه نیویورک می تواند دارایی های یک دولت مستقل را مسدود 
کند. اما چگونه می توان با آنها تعامل کرد وقتی یک دادگاه عادی 
می تواند اختیارات کل یک دولت را تضعیف کند؟« کابلوف افزود: 
»آنها می دانند که اگر یک فاجعه انسانی رخ دهد، تمام جهان 
ایاالت متحده را مقصر آن می دانند. واشنگتن به سختی اما موفق 
شد با لغو توقیف بخشی از وجوه ارزی افغانستان در بانک جهانی 
موافقت کند. در ابتدا می خواستند ۵۰۰ میلیون دالر را آزاد کنند، اما 
در نهایت به 2۸۰ میلیون دالر برای کمک های بشردوستانه تبدیل 
شد. این خوب است، صدها هزار افغان می خواهند مقداری پول، حتی 
صد دالر، به افغانستان بفرستند. اما آنها حتی نمی توانند این کار را 
انجام دهند، زیرا ارتباط افغانستان با سوئیفت قطع شده است.« وی 
در واکنش به گزارش های رسانه های غربی درباره فروش تسلیحات 
روسی به طالبان نیز صراحتا افزود: »فروش تسلیحات به طالبان 
مزخرف است، من واقعا چنین بازی را درک نمی کنم. طالبان به هیچ 
سالحی نیاز ندارد، آنها به اندازه کافی دارند. آمریکایی ها آنقدر سالح 
در آنجا جا گذاشتند که برای دو کشور کافی است. برعکس باید به 
این فکر کنیم که طالبان به خاطر بی پولی این سالح ها را به چپ و 
راست نفروشد، مخصوصا سیستم های ضدهوایی قابل حمل را که 
آمریکایی ها باید در زمان فرار آن را رها کرده باشند. جدای از این، اگر 
خدای ناکرده این تسلیحات به دست گروه های تروریستی بیفتد، یک 

مشکل بزرگ پیش می آید.« 

»ضمیر كابلوف« نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان:

 ادعای فروش تسلیحات به طالبان مزخرف است
جهــــان 

کوتــاه

معاون وزیرخارجه روسیه اعالم کرد که ناتو 
تمام پیشنهادهای قبلی مسکو برای کاهش 
تنش را بی پاسخ گذاشته است و این ائتالف هیچ 
ابتکار عملی و جدی برای از سرگیری کار شورای 
روسیه و ناتو ارائه نکرده است. گروشکو گفت: 
ما هیچ پیشنهاد جدی و ملموس از سوی ناتو 

دریافت نکرده ایم. تمام پیشنهادات قبلی ما در 
مورد تنش زدایی بی پاسخ مانده است. این در 
حالی است که ناتو اعالم کرده بوده آماده است 
اقداماتی در جهت اعتمادسازی با روسیه انجام 
دهد چنانچه مسکو گام های ملموسی برای کاهش 
تنش ها بردارد. »ینس.استولتنبرگ« دبیرکل ناتو 

نیز گفته بود که این ائتالف همچنان از سرگیری 
کار شورای روسیه و ناتو حمایت می کند که در آن 
می توان وضعیت اوکراین را نیز مورد بحث قرار داد. 
»ماریازاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرده بود که مسکو منتظر پاسخ آمریکا به 
پیشنهاد ارائه شده کشورش در خصوص تضامین 

امنیتی است. وی در این باره اضافه کرد: در دیدار 
روز چهارشنبه سرگئی.ریابکوف وزیر خارجه 
روسیه با »کارن دانفرید« معاون وزیر امورخارجه 
آمریکا در امور اروپا و اوراسیا در مسکو، پیشنهاد 
روسیه در این خصوص به واشنگتن ارائه شد و 
اکنون منتظر پاسخ آنها هستیم. »الدیمیرپوتین« 
در دیدار مجازی با »جوبایدن« همتای آمریکایی 
خود، خواستار ارائه تضمین نسبت به عدم 
گسترش ناتو به شرق و استقرار سیستم های 

دفاعی در کشورهای همسایه مسکو شده بود.

وزارت خارجه روسیه
هیچ برنامه ای برای احیای شورای روسیه و ناتو وجود ندارد

هرمز شجاعی مهر:

 مجریان جوان 
آموزش ببینند
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نگـــاه
مجلس، شان دانشگاهیان را رعایت نکرد 

ادامه از صفحه اول/ یعنی شما اگر دکتری تخصصی نداشته 
باشید در آیین نامه فعلی، اصال امکان ورود به دانشگاه به عنوان 
»استادیار« نخواهید داشت، چه برسد به »دانشیار« و »استاد«. 
نمی دانم چه عقالنیتی یا چه منطق علمی پشت این موضوع بوده 
که این عناوین در مصوبه مجلس و برای رتبه بندی معلمان در نظر 
گرفته شده است. چرا همکاران عزیز ما به عنوان اعضای هیات علمی 
که در خود مجلس و در جایگاه نمایندگی مردم قراردارند، نسبت 
به این امر حساسیت الزم را به خرج ندادند؟!. چرا مجامع علمی ما 
سکوت کرده و چرا تشکل های صنفی دانشگاهی از کنار این موضوع 
به راحتی عبور می کنند؟ شاید ذهن شان مشغول همسان سازی بوده 
است؟ متاسفانه هرچه ما بیشتر پیام دادیم، کمتر پاسخ گرفتیم!. 
سوال صدها دانشگاهی و استاد دانشگاه این است که چه ضرورتی 
داشت که دو گروه فرهیخته را در مقابل یکدیگر قرار دهیم تا میان 
آنها سوءتفاهم ایجاد شود. ما که همیشه موافق افزایش حقوق و 
رفاه همکاران عزیزمان در آموزش و پرورش بوده ایم که حقوق و 
دستمزدشان با نرخ تورم همخوانی پیدا کند، ولی این به معنای 
بازیچه قراردادن مراتب علمی نبوده و نیست. نگارنده بعد از دهه ها 
تحصیل در دانشگاه هنوز مفهوم »آموزشیار معلم«، را نمی دانم! یا 
دو واژه هم معنای »مربی معلم« به چه معناست؟ »استاد معلم«، 
»استادیار معلم«، »دانشیار معلم« چه معنایی دارد؟ چرا با این 
نامگذاری ها به جامعه علمی کشور آسیب وارد می کنید؟  چرا عناوین 
شناخته شده دانشگاهی در جهان را مساله دار می کنید؟ واقعا این 
برازنده آموزش عالی کشوری نیست که در جهان جایگاهی علمی 
واالیی دارد. مجلس پس از ۴۰ سال که از انقالب می گذرد، هنوز 
در افکار گذشته است که به فرهیختگان دانشگاهی میدان ندهد؟. 
متاسفانه برخی از همکاران فرهنگی ما یادداشت ها و جمالت توهین 
آمیزی در رسانه ها، نصیب قشر دانشگاهی می کردند و این حاصل 
بی تدبیری کمیسیون آموزش مجلس است. به عنوان عضو کوچک 
دانشگاهی که ۵۴ سال از عمر خود را در دانشگاه ها گذرانده، حاال 
دل مشغولی دارم که برچه اساسی، چنین عناوینی در این الیحه 
آورده  شده و مطالبه به حق معلمان را با یک سری مباحث دیگر 
مخلوط کرده اند. مگر می شود صرفا، با ۱۵ سال سابقه و مدرک 
تحصیلی لیسانس، دانشیار شد؟  وزارت علوم و شورای عالی انقالب 
فرهنگی، چرا در این رابطه سکوت می کند و چه ضرورتی داشت که 
شما از این عناوین بدون منطق فضایی سوءتفاهمی میان فرهنگیان 
عزیز و دانشگاهیان ایجاد کنید. اصال ۱۰۰ درصد حقوق دانشگاهیان 
را به معلمان پرداخت کنند، ولی چه اندیشه و منطق علمی پشت 
این موضوع قراردارد که عناوین شناخته شده دانشگاهی را بی اعتبار 
کنیم. انتظار و تقاضا این است که برای این مصوبه ارزشمند، با شان 
و ارزش های دانشگاهیان بازی نکنید و فرهنگیان عزیز ما نیز این 
را نمی خواهند که اینگونه عناوین علمی مورد خدشه قرار بگیرد. 
امیدواریم قبل از اینکه این قانون به تایید شورای نگهبان و تصویب 
نهایی برسد، مورد بازنگری قرار گیرد و حتی امیدواریم معلمان بیش 
از دانشگاهیان حقوق و دستمزد دریافت کنند، ولی مراتب را به نوعی 
اصالح نمایند که موجب دلگیری و دلسردی اقشار دانشگاهی 
نشود، چون انگیزه اساتید دانشگاه کاهش پیدا خواهد کرد. خواسته 
معلمان ارتقای سطح درآمد، افزایش حقوق و ارزیابی عملکرد است، 
نه عناوینی که از سر بی تدبیری برای این مصوبه انتخاب شده است.

دیدگـــاه
راهی جز توافق در مذاکرات نیست

ادامه از صفحه اول/ تسای کرج اقدام هوشمندانه بود تا 
جلوی جنگ روانی و هجمه علیه ایران را بگیرد. پیرو آنچه که 
آقای اولیانوف گفته است، هم سانتریفیوژها و هم مواد غنی 
شده باالتر از حد مجاز در برجام یا باید از بین بروند یا باید به 
خارج از کشور فرستاده شوند یا باید در انبارهایی تحت نظارت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد. غیر از این سه راه 
هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته در خصوص سانتریفیوژهای 
نسل جدید و اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد این پیشنهاد را دارم 
که سازمان انرژی اتمی با هماهنگی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی این مواد و سانتریفیوژها را در انبارهایی در داخل کشور 
نگه دارد تا بتواند به عنوان تضمین لغو تحریم ها و اجرای درست 
برجام از آنها استفاده کند. اگر برجام مطابق خواسته و نظر ایران 
پیش رفت و تحریم ها لغو شد که هیچ، اما اگر بعد از انتخابات 
آمریکا و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید مجددا شاهد بازی 
سیاسی اروپا و ایاالت متحده بودیم ایران می تواند در کمترین 
زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه انسانی و تحقیقاتی 

دوباره به نقطه فعلی بازگردد.

یــادداشــت جستــــار
دانشگاه های ایرانی بی مسئولیت !

سایت دانشگاه ملبورن را نگاه کنید! می گوید : » من یک 
engaging university هستم که نسبت به حل مسائل 
ایالت که اصلی ترین آن آب است، تعهد دارم.« می گوید در ده 
سال گذشته چقدر روی آب ایالت کار کرده ام و دستاوردهای 
آن چه بوده است. در کدام سایت دانشگاه های ایران یک بیانیه 
محلی داریم که گفته باشد نسبت به این استان و شهرستان و 
این مردم متعهد هستم و این کارها را برای بهبود این وضعیت 
انجام داده ام؟در کدام یک از مدل های ما برای تخصیص گرنت 
و حمایت مالی، کار کردن برای مردم محلی یک شاخص بوده 
است؟ مثال اگر یک استاد در جمع مردم محلی سخنرانی کرد تا 
آنها را نسبت به یک پدیده ناخوشایند آگاه کند، یا اگر کسی در 
دانشگاه مازندارن برای احیای تاالب ها و یا نجات پرندگان مهاجر 
کار کرد، آیا در نظام آموزشی و پژوهشی ما امتیاز دارد؟ یا اینکه 
می گوییم بهتر بود که به جای این کارها دو تا مقاله می نوشت؟ 
دانشگاهی که تعداد اعضای هیات علمی آن از هزار تا می رسد به 
دو هزارتا، و تعداد دانشجویانش از شش هزار تا می شود ده هزار 
تا، ولی فقر و آسیب در محیط محلی آن افزایش پیدا می کند این 
 )NGO( دانشگاه بی مسئولیت است. اگر یک استاد در یک سمن
برای بهبود کسب و کارهای محلی کار کرد امتیاز دارد؟ یا اینکه 
می گوییم انگشتت را بگذار روی این دستگاه تا مشخص شود که 
صبح چه وقت آمده اید و غروب چه وقت رفته اید؟اگر از فردا صبح 
همه اساتید دانشگاه های ما برای شش ماه سر کار نروند، اجتماع 
محلی احساس نمی کند چیزی کم شده است؛ در حالی که اگر 
نانواها یک روز این کار را بکنند همه متوجه می شوند؛ چرا که 
پرداختن به ماموریت های محلی در نظام دانشگاهی ما تعریف 
نشده است. آیا دانشگاه محل گفت و گو و مراجعه رسانه ها، فعاالن 
مدنی، احزاب سیاسی، شرکت های خصوصی، اتاق بازرگانی و... 
است؟ یا اینکه بدون نیاز به دانشگاه کارشان را پیش می برند و 
حداکثر از بین اساتید یکی دو نفر را یارگیری می کنند؟ شأن 
حضور دانشگاه در محل به صرف افراد است یا به خاطر شأن 
حقوقی و سازمانی آن؟ در جایی که دانشکده کشاورزی داریم 
و در همان جا بیشترین مصرف کود و سم را هم داریم، و ابتال 
به سرطان گوارش حاصل از آن هم زیاد است، این دانشکده 
کاندیدای بی مسئولیتی است. در جایی ریزگرد داریم و در سی 
سال گذشته، در پایان نامه ها، مقاله ها، طرح های پژوهشی، و 
رشته های دانشگاه محلی آن، اثری از ریزگرد نیست. این 
دانشگاه فکر کرده است که فقط باید مقاله تولید کند تا نرخ رشد 
مقاالت بین المللی ما در ژورنال های ISI افزایش پیدا کند. باید 
به مسئولیت اجتماعی چنین دانشگاهی شک کرد. مدل ارزیابی 
دانشگاه های ما می تواند تغییر کند. نپرسیم چند مقاله به چند 
زبان نوشته اید، بپرسیم چقدر موثر بوده اید؟ اجتماع محلی فقط 
درد مسائل را درک می کند، این دانشگاه است که باید مسأله را 
شناسایی کند و راهکار ارائه دهد. هدف نهایی دانشگاه، در کنار 

تعهدات جهانی و ملی، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.

حذف ارز ۴۲00 تومانی به چه قیمتی؟!

منتقدان دولت قبل به مردم می گفتند که اختصاص ارز 
ترجیحی برای واردات نهاده های دامی هیچ سودی برای جامعه 
ندارد و صرفاً رانتی است که به جیب عده ای دالل میرود. در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات 
نهاده های دامی برای ۶ ماه اول تصویب شد اما بنا شد این روند 
در دولت جدید نیز تا پایان سال ادامه داشته باشد. ظاهراً اما 
این ارز در بودجه ۱۴۰۱ برای واردات نهاده های دام و طیور 
به کلی حذف، و این اعتبار ارزی صرفاً برای واردات گندم و 
دارو ادامه خواهد یافت. گفته می شود که در ازای حذف مبلغ 
حدود ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات این نهاده ها، 
نیمی از آن یعنی مبلغ ۱2۰ هزار میلیارد تومان به دهک  های 
پایین جامعه یارانه داده خواهد شد و مابقی؟! منتقدان ارز 
۴2۰۰ تومانی همچنان به بهانه رانت و هدر رفت منابع به دنبال 
حذف این ارز هستند اما واقعیت مطلب کدام است؟ در حال 
حاضر بخش دولتی و خصوصی بعد از ثبت سفارش نهاده های 
دامی شامل ذرت دامی،کنجاله سویا، جو دامی و دانه هایی 
روغنی، اقالم ثبت شده ابتدا باید توسط وارد کننده به گمرک 
بنادر کشور وارد شده و رسوب کند و بعد از صدورتائیدیه های 
مربوطه، نوبت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز می رسد و 
سپس کاالی مورد نظر در سامانه ای به نام بازارگاه که توسط 
وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بارگذاری می شود. دامداران 
و واحدهای مرغداری اعم از مرغ مادر و تخمگذار و مرغ گوشتی 
که با مجوز رسمی، طبق نوبت جوجه ریزی نموده اند با کدهای 
خاص وارد سامانه شده وسهمیه خود را خریداری و از انبارهای 
بنادر گمرک به واحدهای خود حمل و مصرف میکنند. طبق 
اذعان مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، امکان سوء استفاده از 
این فرآیند در حد صفر است و لذا هیچ رانتی متصور نیست. 
مرغداران نیز تولیدات خود، از جمله مرغ و تخم مرغ را با نرخ 
مصوب به مبادی تعرفه شده از سوی نهادهای دولتی تحویل 
داده و تائیدیه می گیرند، به عنوان مثال اگر یک واحد پرورش 
مرغ گوشتی که زمان جوجه ریزی آن در سامانه بازارگاه ثبت 
است، همه تولیدات خود را تحویل ندهد نه تنها از سوی صمت 
و تعزیرات به شدت جریمه خواهد شد بلکه منبعد نیز تا تعیین 
تکلیف، از جوجه ریزی و سهمیه خبری نخواهد بود. نگاه تک 
بعدی حضرات آن است که بعد از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، 
قیمت مرغ و تخم مرغ قدری باال می رود لیکن، دولت میتواند 
با پرداخت یارانه به عده ای، سر و ته قضیه را جمع کند اما این 
مقوله ابعاد دیگری نیز دارد. بعنوان نمونه اکنون با ارز ۴2۰۰ 
تومانی قیمت مصوب مرغ زنده در درب مرغداری ها ۱۹۸۰۰ 
تومان و مرغ قابل طبخ برای مصرف کننده نهایی ۳۱۰۰۰ 
تومان است. حال که مرغ با ارز ۴2۰۰ که کنجاله سویا و ذرت 
دامی نصف هزینه ها را شامل می شود ۳۱ هزارتومان برای 
مصرف کننده تمام میشود با ارز آزاد 2۳۵۰۰ تومانی، به فرض 
محال ثابت ماندن سایر هزینه ها، قیمت مرغ مصرفی برای 
مردم باالی 7۰هزارتومان درمی آید و قیمت سایر اقالم از جمله 
گوشت قرمز و لبنیات و تخم مرغ نیز به همین نسبت باال میرود. 
ابعاد دیگر این ماجرا که از سوی مدافعان این رویکرد مغفول 
مانده آنست که با گران شدن این اقالم، مردمی که قدرت 
خریدشان تضعیف شده، ناچارند به سمت سایر محصوالت مثل 
چغندر و قارچ و هویج و سیب زمینی و ماهی و حبوبات بروند 
و در نتیجه افزایش شدید این محصوالت اجتناب ناپذیر بوده 
و خالصه این که این فرآیند بر کلیه شئون زندگی مردم اعم از 
خدمات و حمل و نقل اثر می گذارد. از سوی دیگر با افزایش 
قیمت نهاده  ها و تضعیف قدرت خرید مردم و کاهش مصرف، 
ظرفیت تولید داخل از بین میرود و بسیاری از تولیدکنندگان 
نیز از تامین سرمایه در گردش ۵/2 تا ۳ برابری عاجز مانده و از 
دور خارج و کارگران آنها نیز کار خود را از دست می دهند. در 
این فرآیند هم تولیدکننده نابود می شود و هم مصرف کننده 
از ساده ترین و ارزان ترین پروتئین که برای سالمت و رشد 
مردم، به خصوص کودکان، ضروری است محروم می شود 
و مبلغ ۱2۰هزارتومان یارانه ادعایی، به هیچ عنوان جبران 
کننده نخواهد بود.شیر وگوشت مرغ وتخم مرغ باید ارزان 
باشد تا همه مردم مصرف کنند و اگر گران باشد حتی اگر به 
فقرا پول هم بدهیم اینها را نمی خرند و پول را به زخم های 
دیگرشان می زنند و در نتیجه سالمت جسمی و روحی جامعه 
به خطر می افتد.از طرف دیگر، طبق بودجه پیشنهادی، قرار 
است گندم و دارو با همان ارز ۴2۰۰ تامین شود که اقدام 
معقولی است اما اشکال کار آنجاست که با حذف ارز جو دامی 
که با گندم مصرف مشترک دارد چه بخواهیم وچه نخواهیم 
بخش عمده ای از گندم و آرد و نان  طبخ شده به سمت خوراک 
دام می رود وچنانچه گندم تولید داخل با ارز آزاد از کشاورزان 
خریداری نشود به سمت خوراک دام میرود. بنابراین معقول و 
به صرفه آن است  که دولت در پیشنهاد خود تجدیدنظر نموده 
و از مجلس نیز انتظار می رود که  از ساده انگاری  تبعات  این  

تصمیم اجتناب نماید.

 دکتر محمد فاضلی
استاد دانشگاه

 الیحه بودجه1۴۰1 با چه اهدافی تدوین  شده است؟ 
مهم ترین چالش ها و فرصت های موجود در الیحه بودجه 

را چه می دانید؟
تعداد گرفتاری های بزرگ و کانون های بحران آفرین در 
اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است. این 
مسأله بر الیحه بودجه۱۴۰۱ ابعاد مهم تری را موضوعیت 
می بخشد. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی ما این است که 
در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ 
مواجه است که این شرایط اقتضا می کند مسئوالن اراده 
بیشتری برای امیدوار کردن همدل و همراه کرده مردم را 
در دستور کار قرار بدهد اما متأسفانه آنچه در عمل مشاهده 
می کنیم طی کردن مسیرهایی گاه در جهت عکس آن است. 
اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از رسانه ها و کانون های 
قدرت مسائل و مشکالت نظام بودجه ریزی کشور را سعی 
می کردند منحصرا منعکس کننده ضعف ها و نقص های قوه 
مجریه در نظر بگیرند امروز که ما با پدیده یکدستی مواجه 
هستیم باید به همه کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت 
ارضی و ثبات و امنیت کشور دارد این نکته را گوشزد کنیم که 
در ابتدا باید ابعاد اهمیت الیحه بودجه ۱۴۰۱ را درک کنند 

و در مرحله بعد باید به این مسأله 
توجه داشته باشند که شیوه مدیریت 
کشور و هزینه هایی که بر آن مترتب 
می شود محصول قوای دیگر هم 
هست.در این زمینه مسئولیت قوه 
قضائیه و مقننه به هیچ عنوان از قوه 
مجریه کمتر نیست. حتی یکدست 
شدن نیز تجربه شکست خورده و 
فاجعه ساز دولت احمدی نژاد نیز 
نشان داد که این نیز در شرایط 
بحرانی ترک می خورد و هرکس 
تالش می کند تقصیرها را به گردن 
دیگری بیندازد. در شرایط کنونی 
عالئم جدی در همین دولت فعلی 
نیز مشاهده می شود. در درون قوه 

مجریه نیز کسانی در طیف به اصطالح حامیان دولت در حال 
تخریب و هجمه علیه افراد منتخبی از همین دولت هستند.

 این عده چه اهدافی را دنبال می كنند؟
هدف این عده این است که برخی قربانی خطای فاحش و این 
توهم بزرگ شوند که کار مدیریت ایران با یکدست شدن بهتر 
اداره می شود. متأسفانه این افراد از تجربه دولت احمدی نژاد 
نیز استفاده نمی کنند. بدون تردید این  یک مسأله حیاتی و 
قابل  اعتناست و امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور 
با بحران های بزرگ تر مواجه شوند باید برای این چالش ها 
راه حل پیدا کنند. پارادوکس دیگر این است که در شرایطی 
که پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به اوج خود رسیده 
متأسفانه ائتالف غالب تمهیدی که اندیشیده شده این است 
که روی یکی از بی کیفیت ترین تیم های اداره اقتصاد ملی با 
همدیگر تفاهم کرده اند که موضوعی نگران کننده است. بودجه 
سال۱۴۰۱ دارای هفت چالش کاهش چشمگیر شفافیت، 
افزایش غیرمتعارف مالیات ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته 
به فعالیت های غیرمولد، بنا کردن فشارهای شدید جدید 
به بخش های مولد و عامه مردم،کسری بودجه پنهانی است 

که بسیار فراتر از استانداردهای متعارف، بهمن هزینه های 
پرسنلی سابقین و الیقین، مسئولیت پذیری حکومت در 
امور حاکمیتی به شکل غیرمتعارفی رو به سقوط گذاشته 
است، بحران شدت بخشی به رکود همراه با اراده مشکوک و 
خطرناک به شدت بخشی به تورم که در الیحه بودجه۱۴۰۱ 
نگران کننده ترین قسمت بودجه به شمار می رود. شرایط به 
شکلی است که در راستای جهت دهی تحریم کنندگان ایران 
بودجه را تنظیم کرده اند که بسیار نگران کننده است. چالش 

هفتم نیز پتانسیل های تورم زایی در سند بودجه۱۴۰۱ است.
 چالش هایی كه درباره بودجــه سال آینده مطرح 
كردید چه پیامدهایی برای كشور خواهد داشت؟ چرا 
بودجه سال آینده با چنین چالش هایی مواجه خواهد 

بود؟
الزم می دانم در این زمینه هشدارهای مهمی را به ساختار 
مدیریت کشور مطرح کنم. هر ثانیه غفلت و هر ثانیه اصرار 
بر استمرار روندهای کنونی برای کشور هزینه های غیرقابل 
جبرانی را به همراه خواهد داشت. توصیه من این است که 
همه بسترهای نهادی و اجرائی الزم از طریق رسانه های رسمی 
به خصوص صداوسیما از موضع حریت کارشناسی و نه از 
موضع دلبستگی های باندی و گروهی 
بودجه سال آینده به اندازه اهمیتی 
که دارد موردنقد جدی قرار بگیرد. 
مسئوالن باید با تغییر رویکردهای 
گذشته باب علم را بیشتر بگشایند و از 
سیاست زدگی باب علم پرهیز کنید. 
راه نجات کشور این است که باب علم 
باز شود و چه بهتر که بازگشایی باب 
علم از ارزیابی سند الیحه بوده۱۴۰۱ 
مطرح شود. اگر قرار است باب علم 
باز شود قدرت بودجه را نه به اعتبار 
نحوه توزیع رانت ها و بلکه از دریچه 
مؤلفه هایی که بقا و بالندگی کشور را 
تضمین می کند باید سنجیده شود و 
مسأله توزیع رانت های ضدتوسعه ای 
در سند بودجه الیحه۱۴۰۱ نیز باید از همین دریچه صورت 
بگیرد. باید باب علم را بگشایند و باب رانت را ببندند. از نظر 
علمی ارزیابی سند الیحه بودجه باید از منظر تحلیل های سطح 
توسعه، تحلیل های سطح کالن و تحلیل های سطح خرد صورت 
بپذیرد. در چنین شرایطی دولت با همه ضعف ها و خطاهایی که 
در همین چند ماه مرتکب آن شده است اگر این باب را باز کند 

همه نجات پیدا خواهند کرد.
 از منظر سطح تحلیلی خرد الیحه بودجه را چگونه 

می توان ارزیابی كرد؟
از منظر سطح تحلیل خرد دولت را باید یک سازمان بزرگ 
و بودجه را سند دخل وخرج این سازمان بزرگ در نظر گرفت.

اصرار و تداوم مشکوک به تداوم هزینه هایی که هیچ ربطی به 
فرایند توسعه ملی ندارد و توزیع رانت های ارزش زدا و ضد 
بهینگی است باید از منظر تحلیل های سطح خرد موردبررسی 
قرار بگیرد.از سال۱۳۸7 یعنی از دوران ریاست جمهوری 
احمدی نژاد مشاهده می شود که بانک مرکزی به یکباره 
داده های مربوط به سهم واسطه گری های مالی را حذف کرده 
است. فهرست بلندی از این داده های مالی را تهیه کرده ام که 

اگر کوچک ترین اراده ای برای رسیدگی به این موضوع وجود 
داشته باشد، این فهرست را منتشر خواهم کرد. این موضوع 
مهمی است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد تا امروز 
نه تنها شفافیتی در این زمینه وجود نداشته و بلکه  وضعیت 
هرروز بدتر از دیروز شده است. ماجرا این است که از دیدگاه 
سطح تحلیل های خرد باید قیمت تمام شده کاالهای و خدماتی  
که بنگاه های بزرگ به نام دولت ارائه می کنند مشخص شود. 
چرا به  رغم الزام قانونی نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس از 
هیچ دولتی نخواسته اند که قیمت کاالها و خدماتی را عرضه 
می کنند ارائه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد ما نمی توانیم به سه 
معیار بهینه گی، کارآیی و آزادی انتخاب که معیارهای کلیدی 

تحلیلی سطح خرد هستند بودجه 
را بررسی کنیم. برخی باب بررسی 
علمی بودجه را می بندند و سپس 
تعجب می کنند که چرا بودجه هر 
روز بیشتر کشور را به سمت فالکت 
بیشتر می برد. راه نجات این است که 

این رویکرد اصالح شود.
 از منظر سطــح تحلیلــی 
كالن بودجه سال1۴۰1 دارای چه 

چالش هایی است؟
از این منظر فرض بر این است که 
حکومت به اندازه ای فهم و درایت و 
بلوغ اندیشه ای نائل شده که می داند 
که مهم ترین مأموریت سطح کالن 
دولت ثبات بخشی است. مساله این 
است که اگر ثبات در سطح کالن 
وجود داشته باشد امکان اجتناب از 
نقش های ناامن ساز بودجه، نقش های 
خلق کننده بی ثباتی بودجه و جرأت 
انتخاب دادن به بازیگران برای حرکت  

به سمت توسعه می توانیم برخوردار شویم. در چارچوب های 
سطح کالن دولت به یک نهاد تنظیم گر ثبات تبدیل می شود تا 
اهداف کالن اقتصادی را محقق کند.در استاندارهای تحلیل های 
سطح کالن ارزیابی ها باید بر محور میزان قابلیت استفاده از 
بودجه برای رسیدن به اهداف سطح کالن مورداستفاده قرار 
بگیرد. در این زمینه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا این 
بودجه قادر است رشد اقتصادی مستمر در کشور ایجاد کند؟آیا 
قادر است از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند؟ آیا قادر است 
اشتغال کامل ایجاد کند؟ آیا قادر است توزیع عادالنه درآمدها 
و ثروت ها را رقم بزند؟آیا قادر است ارزش های تسهیل کننده 
توسعه ایجاد کند؟ امور حاکمیتی اعم از امور مربوط به دفاع 
و امنیت، سالمت، آموزش، حمایت اجتماعی وزیربناسازی 
فیزیکی امور تسهیل کننده توسعه است. بزرگ ترین فاجعه 
برنامه تعدیل ساختاری که برای جامعه ایجاد کرده این است که 
سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر رسانده است.

در تحلیل خای اقتصاد توسعه  از امور زیربنایی به عنوان چسب 
حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور نام برده می شود. سؤال 
اینجاست که آیا نهادهای نظارتی از کیفیت الزم برخوردار 
هستند که اهمیت و منزلت این موضوع را درک کنند. اگر این 
درک وجود دارد باید ماهیت بازارگرایانی که در ایران بازارهای 
مبتذل را رواج داده اند و این اتفاق با اندیشه های اندیشه سوزانه 

آنها رقم خورده را زودتر مشخص می کردند. نباید شرایط به این 
شکل باشد که حسن روحانی در نیمه های دولت خود ژست 
این را گرفت که چرتش پاره شده اما تا پایان دولتش اقدامی را 
انجام نداد. متأسفانه دولت فعلی نیز از ابتدا  همان این اقدامات 
فاجعه ساز را ادامه داد و در شرایط کنونی نیز سیاست ها تورم زا 

و اشتغال زدای خود را دنبال می کند.
 بررسی بودجه از زاویه سطح تحلیل های توسعه با 
چه رویکردی  صورت می گیرد؟ در بودجه سال آینده به 
چه میزان رویکردهایی وجود دارد كه به توسعه كشور 
كمك می كند و چه رویکردهایی را ضد توسعه می دانید؟

این سطح از تحلیل مهم ترین سطح ارزیابی بودجه کشور 
است که باید در کانون توجه دولت 
سطح  این  منظر  از  بگیرد.  قرار 
تحلیل دولت نهاد متولی تدوین، 
اجرا و نظارت بر فرایند برنامه های 
میان مدت و بلندمدت توسعه است 
و بودجه ترجمان مسیر یک ساله 
حکومت در مسیر توسعه است.در 
این زمینه دولتمردان باید این سؤال 
را از خود بپرسند که چرا از باال تا 
پایین از اینکه درباره سند چشم انداز 
صحبت کنند شرمسار هستند. چرا 
هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی  
شده در دوره تحقق سند چشم انداز 
وجود ندارد؟در پاسخ باید عنوان کرد 
در چارچوب مناسبت های رانتی و 
فسادزایی که از زمان روی کار آمدن 
احمدی نژاد وارد یک مدار خطرناک 
شده و اگر زودتر ساختار قدرت برای 
آن چاره اندیشی نکند می تواند کشور 
را در مسیرهای سخت قرار بدهد، 
به صورت کلی موضوع توسعه کنار گذاشته شده است. در این 
زمینه برخی متغیرها وجود دارد. نخست رابطه حکومت و مردم 
است که دولت باید در این زمینه توضیح بدهد و مجلس نیز از 
دولت بخواهد که چنین کاری را انجام بدهد. دولت باید به مردم 
توضیح بدهد که بر اساس این بودجه رابطه مردم و حکومت به 
چه صورت خواهد بود.آیا امید و اعتماد مردم به حکومت با این 
بودجه بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ متغیر دوم این است که آیا 
با این بودجه بنیه تولید ملی تقویت می شود یا تضعیف؟ در این 
زمینه باید به دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی توجه 
شود. در بررسی عملکرد مجلس دهم و یازدهم در فصل ارزیابی 
بودجه کشور نقطه های تاریکی را مشاهده کردیم. همواره به 
نمایندگان این توصیه می شد که در بررسی الیحه بودجه منافع 
ملی را بر منافع گروهی و منطقه ای گرامی تر بدانید. با این  وجود 
در سال های اخیر با پدیده های عجیبی در بررسی الیحه بودجه 
مواجه شده ایم. به عنوان مثال در زمان بررسی بودجه سال۱۳۹۸  
نمایندگان مجلس بیش از۶ هزار پیشنهاد مطرح کرده بودند. اگر 
برای هر پیشنهاد یک ساعت هم وقت صرف می شد در۱۵ روزه 
فرصت بررسی بودجه کار به چه رفتارهایی کشیده می شد. به 
همین دلیل هیأت رئیسه مجلس باید رویکردی در پیش بگیرد 
که در بررسی الیحه بودجه مسائل کالن ملی بر منافع گروهی و 

منطقه ای ترجیح داده شود.
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آرمان ملی- احسان انصاری: الیحه بودجه1۴۰1 در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده كه واكنش های زیادی به همراه داشته است. بر اساس الیحه بودجه سال آینده دولت رشد اقتصادی8 درصد را در نظر دارد و از سوی دیگر ارز۴۲۰۰ 
تومانی نیز حذف  شده است. از سوی دیگر دولت عنوان می كند كه بودجه را با فرض اینکه تحریم ها علیه ایران ادامه دارد تدوین كرده است. این در حالی است كه چانه زنی دولت در زمینه بین المللی برای برداشته شدن تحریم ها در باالترین 
سطح خود قرار دارد. برخی از كارشناسان بر این باور هستند كه الیحه بودجه سال آینده تورم زاست و مشکالت معیشتی مردم را افزایش می دهد. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با دكتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت وگو كرده است. 

در ادامه ماحصل آن را می خوانید.

در سال های اخیر با 
پدیده های عجیبی 
در بررسی الیحه 
بودجه مواجه  شده ایم. 
به عنوان مثال در زمان 
بررسی بودجه سال1398  
نمایندگان بیش از6 
هزار پیشنهاد مطرح 
کرده بودند. اگر برای هر 
پیشنهاد یک ساعت هم 
وقت صرف می شد در15 
روزه فرصت بررسی 
بودجه کار به چه رفتارها 
 و زدو بندهایی 
کشیده می شد

در چارچوب مناسبت های 
رانتی و فسادزایی که 
از زمان روی کار آمدن 
احمدی نژاد وارد یک مدار 
خطرناک شده و اگر زودتر 
برای آن چاره اندیشی 
نکند می تواند کشور را 
در مسیرهای سخت قرار 
بدهد، به صورت کلی 
موضوع توسعه کنار 
گذاشته  شده است

سید مجتبی ساداتی
روزنامه نگار

 
 مهم ترین چالش پیش روی تیم مذاكره كننده 

ایران در جریان احیای برجام چیست؟
یکی از مسائلی که به شدت تیم مذاکره کننده ایران 
را در روزهای اخیر تحت فشار قرار داده است، فضاسازی 
رسانه ای گسترده علیه مذاکرات است که عمال سبب شده 
تا هم بر طرف ایران فشار وارد شود و هم طرف های دیگر 
از این جو به نفع خود استفاده کنند. این اتفاق در حالی که 
ایران تعداد قابل توجهی کارشناس با خود برده است نباید 
رقم می خورد و باید فکری اساسی شود تا این گونه علیه 
ایران جوسازی در مذاکرات صورت نگیرد. ایران به خوبی 
نیاز رسانه ای را برطرف نکرده و به همین علت یا گفته های 
غربی ها فضا را ترسیم می کند یا همه چیز طبق حدس و 
گمان برآورد می شود. زمانی که تیم رسانه ای قوی در کنار 
نمایندگان ایران وجود نداشته باشد، فضایی ایجاد می شود 
تا در آینده و در پایان مذاکرات باز هم به شکل دیگری، همه 
چیز رقم بخورد. ایران باید در دور بعدی مذاکرات و زمانی 
که به وین اعزام می شوند با تمهیدات رسانه ای بهتری عازم 
شوند. نباید این گونه باشد که رسانه های سایر کشورها 
مسائل را آن گونه که می خواهند منتشر کنند و ذهن ها را 
به سمتی دیگر هدایت کنند بعد از مدتی آنگاه ایران پاسخ 
دهد. این رویه مناسب موضوع مهمی همچون مذاکرات 
احیای برجام نیست و باید این رویه اصالح شود. تیم 
مذاکره کننده ایران بیش از اینکه دیگران جوسازی کنند 
باید مواضع خود و روند مذاکرات را رسانه ای کند تا هجمه 

خبری طرف های مقابل خنثی شود.
 چه عواملی امروز باید در حین مذاكرات احیای 

برجام بیشتر مورد توجه قرار گیرند؟
عامل زمان یکی از مسائلی است که امروز بیش از هر 
وقت دیگری باید به آن توجه شود زیرا شرایط تغییر کرده 
و مشخصا دیگر زمانی برای هدر دادن وجود ندارد. زمان، 
امروز تعیین کننده ترین عامل در روند مذاکرات احیای 
برجام است. شرایط در داخل و خارج از کشور به گونه ای 
است که نباید حتی یک ثانیه زمان را از دست داد. زیرا 
ممکن است چنین شرایطی در آینده به وجود نیاید. افرادی 
که عنوان می کنند ایران باید زمان خریده تا بتواند در میز 
مذاکرات امتیازات بیشتری کسب کند، سخت در اشتباه 
هستند و عمال این رویه نتیجه نخواهد داد. خریدن زمان 
منتج به این نمی شود که ایران در مذاکرات دست باالتر را 
داشته باشد زیرا طرف های مقابل نیز طرح های موازی 
دارند و مشخصا با این طرح ایران مقابله خواهند کرد. به 
همین علت ایران باید طرحی موازی داشته باشد مبنی بر 
اینکه اگر زمان و فرصت را از دست دهیم، چه می خواهیم 
انجام دهیم. لذا اصال نباید به سمت وقت کشی رفت و باید 
در کنار دقت زیاد، روند مذاکرات را نیز به سرعت طی کنیم.
 فضای موجود پیرامون برجام به گونه ای است 
كه گویا جز روسیـــه و آمریکا سایر كشورها صرفا 
نظاره گر هستند و مواضــع معموال از سوی مقامات 

این دو كشور مطرح می شود، چنین رویه ای به نفع 
مذاكرات است؟

کماکان شاهد هستیم که به وسیله دیگران پیغام منتقل 
می کنیم. نباید فراموش کرد که برجام ۱+۴ نیست و طرف 
معامله با ایران، آمریکاست. این یک واقعیت است که باید 
مورد توجه قرار گیرد و به دنبال آن در حین مذاکرات به 
سایر کشورها نباید بیش از اندازه اعتماد کرد تا آنها پیغام 
ببرند و بیاورند. ایران نیازی به پیغام رسان ندارد و باید 
خود حرفش را با طرف مقابل بزند. نادیده گرفتن آمریکا 
و ارسال پیام ها به صورت غیرمستقیم یک حفره ای ایجاد 
می کند که مشخصا کشورهایی همچون روسیه می توانند 
از این حفره ها به نفع خود استفاده کنند. روسیه در این 
روزها تقابل سختی با ناتو و کشورهای غربی در شرق اروپا 
دارد که نمونه بارز آن را در اوکراین شاهد هستیم. تنش ها 
در اوکراین افزایش پیدا کرده است و هر روز نیز بیشتر 
می شود و مشخصا روسیه در این عرصه برای نجات خود از 
هر ابزاری استفاده می کند. به همین علت نباید متصور بود 
که روسیه یک میانجی امین است و می توان به صورت کامل 
به آنها اعتماد کرد. طبیعی است که روسیه در ابتدا به فکر 
حل مشکالت خود است و بعد شاید به فکر دیگران باشد. 
اینکه عنوان می کنم نباید زمان را از دست داد نیز اینجا 
مصداق پیدا می کند زیرا هر چه مذاکرات طوالنی تر شود 
امکان سوءاستفاده بیشتر می شود و باید هرچه سریع تر 
مذاکرات را به نتیجه رساند. مذاکرات غیرمستقیم منجر به 
از دست رفتن زمان می شود و مذاکرات طوالنی می شود و 
مشخصا مذاکرات طوالنی به نفع هیچ یک از طرفین نیست 
و باید این امر مدنظر قرار گیرد. ایران باید امروز پلن های 
b و c برای خود ترسیم کند زیرا هر اتفاقی ممکن است در 
مذاکرات یا خارج از مذاکرات رخ دهد و باید برای هر اتفاقی 
آماده باشیم. در مذاکرات اگر هر روندی به نتیجه نرسید 
ایران باید سریع پلن بعدی خود را اجرایی کند تا زمان از 
دست نرود. مجموعا در مذاکراتی که در دولت گذشته 

انجام شده است، ایران دستاوردهای خوبی داشته است و 
باید به نحوی با در نظر گرفتن آن نتایج سرعت مذاکرات را 
بیشتر کند تا چالش های پیش رو از میان برداشته شود، 
بنابراین، اهمیت دادن به زمان، دقت در مذاکرات و داشتن 
نقشه های جایگزین مهم ترین مواردی است که ایران باید 

در نظر گیرد.
 ایران هنوز هم بر سر مساله ضمانت برای اجرای 
برجام تاكید زیادی دارد، آیا راهکار اجرایی در این 

زمینه وجود دارد؟
ایران کامال حق دارد که چنین ایرادی به برجام و 
مذاکرات وارد کند. باید مطمئن شد که آمریکا سه سال 
دیگر از برجام خارج نمی شود زیرا هزینه های سنگینی 
را به کشور تحمیل می کند. این یک درخواست کامال 
به جا و منطقی است. مشخصا نباید یک کشور به خاطر 
خواسته های یک رئیس جمهور به این شکل متحمل 
ضرر شود. در این راستا آمریکا باید وارد مذاکرات شود 
و به عنوان یک طرف این توافق همکاری های مشترکی 
را داشته باشد تا اگر بخواهد از برجام خارج شود، آنها نیز 
به جنبه های اقتصادی توجه کنند و به این راحتی توافق را 
زیر پا نگذارند. در این خصوص می توان پروژه های مشترک 
صنعتی و نفتی میان ایران و آمریکا تعریف کرد تا به شکلی 
آمریکا مجبور به حفظ توافق شود. زمانی که همه طرف ها 
نفع اقتصادی از برجام داشته باشند، خود به خود این توافق 
پایدارتر خواهد بود. ایران همچنین می تواند نقشی ایفا 
کند تا قسمتی از انرژی آمریکا از سوی ایران تامین شود و 
این امر سبب شود تا تحریم های جدید نیز وضع شود. باید 
منافع اقتصادی آمریکا نیز به برجام گره زده شود تا اهمیت 
آن را درک کنند. این یک ضرورت است وگرنه باز هم با یک 
توافق متزلزل رو به رو خواهیم شد که شاید سه سال و یا 
شاید 7 سال دیگر بیشتر عمر نداشته باشد. باید هوشمندانه 
عمل کرد و از تمامی ظرفیت ها برای رسیدن به یک توافق 
خوب استفاده کرد. وضعیت به گونه ای شده است که ایران 

به جای آن که طلبکار باشد، تبدیل به هدفی شده است که 
غربی ها به آن ضربه می زنند و به صورت مکرر با سخنرانی 
و صدور بیانیه به آن حمله می کنند. باید توجه داشت که 
غربی ها زمان را برای رسیدن به توافق محدود دانسته اند که 
این ادبیات جای بحث دارد و رویه کامال جدی و خطرناک 
شده است. ایران نباید پافشاری داشته باشد تا غربی ها باز 
هم هجمه جدیدی علیه ایران شروع کنند. ایران باید با 
حساسیت و هوشیاری بیشتری به مذاکرات احیای برجام 
بپردازد تا امتیازات فعلی را نیز از دست ندهد. طبیعتا این 
حق ایران است که امتیاز و تضمین بخواهد اما باید توجه 
داشت که زمان نیز بسیار مهم است. در برهه ای از زمان 
آمریکا برای آغاز مذاکرات برای ایران شرط تعیین می کرد 
اما امروز آنها عنوان کرده اند که هیچ درخواستی ندارند و 
شرطی تعیین نمی کنند پس ایران نیز نباید بیش از این 

تاخیر در روند مذاکرات احیای برجام داشته باشد.
 ورای مساله برجام كجای سیاست خارجی 
ایران اشتباه است كه هنوز امضای توافقات ایران 
و مجارستان خشك نشده است كه این كشور در 
سازمان ملل به صورت علنی علیه ایران رای می دهد 
در حالی كه فقط دو روز از توافقات جامع دو كشور 

می گذرد؟
در سیاست یک اصل کلی وجود دارد که مشخصا هر 
کشوری در ابتدا منافع و راهبردهای خود را مدنظر قرار 
می دهد و پس از آن به سایر کشورها می پردازد. مجارستان 
نیز فارغ از این اصل نیست و نمی توان انتظار داشت که با 
یک سفر و انجام چند توافق راهبرد کلی این کشور تغییر 
کند. آن ها احتماال هم سو با اتحادیه اروپا علیه ایران 
در سازمان ملل رای داده اند و همسویی با اتحادیه اروپا 
راهبرد آنهاست. هر کشوری منافع ملی خود را اولویت قرار 
می دهد. سفر آنها به ایران و انجام توافقات در راستای منافع 
ملی آنها بوده است و رای علیه ایران را نیز اینگونه برای 
خود دیده اند. تمام کشورها هر کاری می کنند تا به یک 
سود دست پیدا کنند. مشخصا ایران نیز باید طبق منافع 
ملی خود عمل کند. ایران نباید انتظار بیش از اندازه از سایر 
کشورها داشته باشد و نباید بیش از اندازه به دیگران اعتماد 
کرد. به صورت کلی تا زمانی که ایران درگیر برجام است، 
سایر کشورها نیز طبق روند مذاکرات نسبت به ایران موضع 
گیری می کنند. شاهد بودیم که تروئیکای اروپا نیز بیانیه ای 
صادر کرده بودند و در آن از خطر از بین رفتن برجام صحبت 
کرده بودند و امروز نیز همه آنها علیه ایران در سازمان ملل 
رای دادند. مشخصا جایگاه بین المللی ایران در رابطه با 
برجام مشخص می شود و هرچه به توافق نزدیک تر شویم 
مشخصا کشورهای جهان نیز طبق همان رابطه خود را با 
ایران بیشتر خواهند کرد. باید توجه داشت که مذاکرات 
فرسایشی به ضرر ایران است و سبب می شود تا جایگاه بین 
المللی خود را از دست دهیم و ظرفیت های همکاری یکی 

پس از دیگری از بین روند.

علی اكبر فرازی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

با آمریکا باید»طرف« بشویم و»شریک تجاري«
       مجارستان هم به دنبال منافع ملی خود است         ایران نیازی به پیغام رسان ندارد       طرف ما آمریکاست نه ۴+1

آرمان ملی-علیرضا پورحسین: دور هشتم مذاكرات وین از حدود دو هفته پیش و در 18 آذر آغاز شد. با وجود چالش ها و اختالفات میان ایران و 1+۴ به ویژه ایران و سه كشور اروپایی و آمریکا اما منابع نزدیك به مذاكرات روند گفت وگوها 
در روزهای گذشته را رو به جلو خواندند. گفتنی است هیات ایرانی روز جمعه و پس از برگزاری كمیسیون مشترک به كشور بازگشته است تا ارزیابی ها و هماهنگی ها نیز با داخل كشور در خصوص آینده مذاكرات شکل گیرد. همچنین 
گفته می شود كه رایزنی  های خوب بانکی در حاشیه مذاكرات در حال انجام است. این رایزنی ها در زمینه همکاری های پولی و بانکی با بخش خصوصی و برخی بانك  های اروپایی صورت گرفته است. قرار است این رایزنی ها برای یافتن 
راهکارهای عملیاتی، در آینده ادامه یابد. پس از گذشت یك هفته از دور هشتم مذاكرات در وین، به نظر می آید طرف های مذاكراتی بیش از پیش نسبت به تعامل با یکدیگر و جدیت برای رسیدن به یك تفاهم مشترک تمایل دارند. 
تفاهمی كه ایران باید با دقتی خاص مدنظر قرار دهد زیرا هر كشوری در ابتدا به فکر منافع خود است كه مجارستان به عنوان نمونه نزدیك آن قابل مشاهده است. دولت این كشور روز چهارشنبه خبر از تفاهمات خوب با ایران داد تا دو 
كشور روابطی صمیمی داشته باشند اما هنوز امضای تفاهمات خشك نشده بود كه در سازمان ملل علیه ایران رای داد تا قطعنامه علیه ایران صادر شود. در راستای بررسی آخرین تحوالت در حوزه برجام و سیاست خارجی ایران، »آرمان 

ملی« گفت و گویی با علی اكبر فرازی، سفیر پیشین ایران در رومانی داشته است كه در ادامه می خوانید.

دكتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 بودجه؛ همچنان 

 بی اعتنا به»توسعه« و 

»حذف رانت«

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

بودجه1۴۰1 تورم زا و فشار مضاعف به مردم وارد می كند
تجربه یکدست سازی در دوره احمدی نژاد شکست خورد

از زمان احمدی نژاد موضوع توسعه از بودجه حذف شده است
مهم ترین مأموریت دولت در اقتصاد ثبات بخشی است

تعدیل ساختاری سهم امور توسعه آفرین را به حد صفر رسانده است
برخی از حامیان در حال تخریب منتخبان دولتند

منا
ع: ای

منب
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نکاتی در مورد »تشنج« 

تشنج یا حمله غش شامل انقباضات 
غیرارادی تعداد زیادی از عضالت بدن است 
که هنگام بروز آن باید نکاتی را رعایت کنیم. 
بعد از  تشنج یکسری فعالیت های الکتریکی 
انفجاری در مغز به وقوع می پیوندند. انواع 
مختلفی از تشنج ها وجود دارند  که  عالئم هر 
یک به محل وقوع آنها در مغز بستگی دارد. 
تشنج 2 نوع بزرگ و کوچک دارد و شامل 
۳ مرحله پیش از حمله، حمله و بهبودی 
است. در مرحله پیش از حمله، برخی افراد از 
وقوع حمله به صورت دیدن خطوط زیگزاگ، 
استشمام بوی خاص، سردرد، تهوع و عالئم 
غیراختصاصی دیگر آگاه می شوند. در مرحله 
حمله، بدن سفت شده و فرد ناگهان روی 
زمین می افتد و اندام ها شروع به حرکات 
شدید کرده و احتمال دفع بی اختیار ادرار 
و مدفوع و خروج کف از دهان فرد خارج 
می شود. در مرحله بهبودی، هوشیاری 
بازگشته و ممکن است فرد از روند تشنجات 
خود اطالعی نداشته باشد و معموال بیمار 
دچار خستگی، خواب آلودگی و ضعف و گاهی 
احتمال فلج موقت بعضی اندام ها می شود. 
در این نوع صرع، فرد ناخودآگاه برای مدت 
چند ثانیه به نقطه ای خیره و مات شده و 
ممکن است یک حرکت غیرارادی دست، پا 
و یکسری حرکات اتوماتیک و تکراری داشته 
باشد. در طی این مدت، آگاهی شخص نسبت 
به محیط کاهش یا از بین می رود. توصیه 
می شود در چنین شرایطی از ضربات ناشی از 
افتادن و سقوط فرد مصروع جلوگیری کنید. 
به دنبال کارت یا پالک پزشکی بیماری های 
خاص در گردن یا دست بیمار باشید. زیرسر 
مصدوم یک جسم نرم بگذارید. لباس های 
تنگ به ویژه در اطراف گردن او را شل و آزاد 
کنید. برای بهبودی وضع تنفس در صورت 
امکان، بیمار را به پهلو بخوابانید. در هنگام 
به هوش آمدن بیمار به او آرامش روانی دهید. 
به عنوان کسی که ناظر تشنج بوده مشاهدات 
شما می تواند به تصمیم پزشک جهت انتخاب 
درمان مناسب کمک کند؛ لذا سعی کنید در 
حین برخورد با بیماران تشنجی به خاطر 
داشته باشید که نحوه حرکات بدن فرد بیمار 
حین تشنج، مدت زمان تشنج، نحوه رفتار 
و حرکات بیمار پیش از آغاز تشنج چگونه 
است. اگر تشنج بیش از ۵ دقیقه ادامه یابد و 
هم چنین بیمار باردار باشد، بیمار دچار تب 
شود و تشنج پس از آسیب دیدگی سر ایجاد 
شود با حفظ خونسردی بالفاصله با اورژانس 

تماس بگیرید.
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کانادا- نرم- از چاشت هاي مردم آذربایجان ۱۵- خاندان 
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وزن روسیه- دوستی- ســتایش- حرف  پیروزی ۴- ســفیدآذری- ازنمازهای یومیه- ازپادشاهان 
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پوست- نوعي چســب نجاري-  رکن اصلی نماز ۱۰- عملی در کشــاورزی- توپ چوگان- بهشت 
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

 HIV كودكان دیابتی با آسیب چشمی مواجهندافزایش فشارخون در دوران كرونا نارسایی قلبی در مبتالیان به
براساس نتایج یک مطالعه، افراد مبتال به HIV با خطر نارسایی قلبی 
روبه رو هستند. محققان به بیماران توصیه می کنند که نسبت به عالئم اولیه 
مانند تنگی نفس، خستگی، تورم پاها، سرفه و درد قفسه سینه هوشیار باشند. 
»مایکل.سیلوربرگ«، می گوید: »این مطالعه نشان می دهد که تاثیرات قلبی 
برای افراد مبتال به HIV به شرایط مرحله نهایی مانند نارسایی قلبی گسترش 
می یابد.« این مطالعه شامل ۳۹۰۰۰ بیمار مبتال به HIV بود. محققان 
دریافتند افراد مبتال به HIV، ۶۸ درصد بیشتر در معرض ابتال به نارسایی 

قلبی بودند. محققان بر ضرورت نظارت بر افراد مبتال به HIV تاکید دارند.

محققان دریافتند که فشارخون در طول کرونا در مقایسه با 
سال های گذشته، افزایش یافته است. دانشمندان داده های یک برنامه 
سالمت کارکنان را در سال های 2۰۱۸-2۰2۰ که متشکل از ۴۶۴۵۸۵ 
شرکت کننده بود مطالعه کردند. دانشمندان میزان فشارخون را مقایسه 
کردند. محققان دریافتند که قبل از پاندمی، هیچ تغییر قابل توجهی در 
فشارخون بین سال ها وجود نداشت. با این حال، هر ماه در طول پاندمی، 
فشارخون به طور متوسط ۱.۱ تا 2.۵ میلی متر جیوه افزایش یافته است. زنان 

به طور متوسط افزایش بیشتری برای فشارخون داشتند. 

تحقیقات نشان می دهد کودکان دیابتی نوع2 با خطر باالی مشکالت 
چشمی روبه رو هستند. محققان دریافتند  خطر رتینوپاتی دیابتی در ۱۵ سال 
اول بیماری در افراد مبتال به دیابت نوع2 ۸۸ درصد بیشتر بود. رتینوپاتی 
دیابتی، نوعی عارضه دیابت است که بر چشم تاثیر می گذارد و در اثر آسیب به 
رگ های خونی، بافت حساس به نور در پشت چشم ایجاد می شود. »پاتریشیا.

بای«، می گوید: »ما شیوع بیشتری از رتینوپاتی را در گروه دیابت نوع2 
یافتیم.« این گزارش همچنین خطر بسیارکم رتینوپاتی پیشرفته قبل از بلوغ 

را تایید کرد. میانگین سنی گروه مورد مطالعه ۱2 سال بود.

احتمال تاثیر کرونا در بروز »ذات الریه«
عضو هیات علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی با اشاره به شرایط و عالئم بروز ذات الریه،  
اظهارکرد: مشکلی که اکنون بسیار زیاد با آن مواجه هستیم 
این است که هر فردی که دچار تب و سرفه می شود حتی 
با وجود عالئم کرونا خودسرانه آنتی بیوتک هایی مانند 
آزیترومایسین را مصرف می کند درصورتی که این دارو 
هیچ تاثیری در درمان کووید۱۹ ندارد و اگر فردی در اثر 
کرونا دچار درگیری ریه و ذات الریه شده باشد باید براساس 
میزان درگیری ریه، درمان ما متفاوت باشد که از درمان 
آنتی ویروس استفاده می کنیم. دکتر شبنم طهرانی درباره 
بیماری ذات الریه، گفت: ذات الریه یعنی عفونت پارانشیم 
بافت ریه و این تعریف کلی است که به شکل ذات الریه در 
فارسی شناخته می شود که در انگلیسی به آن پنومونی گفته 
می شود. علل ابتال به ذات الریه می تواند متفاوت باشد و به هر 
دلیلی که عوامل میکروبی یا ویروسی بتوانند خود را به سطح 
آلبئول های دستگاه تنفسی تحتانی برسانند می توانند سبب 
بروز ذات الریه شوند. شایع ترین راه رسیدن عوامل میکروبی 
و یا ویروسی به دستگاه تنفسی، استنشاقی است و پس از آن 
آسپیراسیون است. این یعنی حجم زیادی از میکروارگانیسم 
بخواهد وارد ریه شود، مثال هر فردی که رفلکس های مختلف 
داشته باشد سبب می شود مواد غذایی به جای اینکه وارد 

مری شود وارد نای و سپس ریه شود.
  شناسایی عوامل بروز 

او ادامه داد: افرادی که به هر دلیل دچار کاهش سطح 
هوشیاری حتی به شکل گذرا شوند مانند افرادی که دچار 
سکته مغزی شوند، کسانی که تشنج می کنند، کسانی که 
مصرف الکل یا داروهایی دارند که کاهش سطح هوشیاری 
می دهد،  مبتالیان به پارکینسون و... شایع ترین کسانی 
هستند که در ریسک آسپیراسیون قرار دارند در غیر این 
صورت شایع ترین راه بروز ذات الریه در افرادی که بیماری 
زمینه ای و کاهش سطح هوشیاری ندارند استنشاقی است 
که حجم زیادی از میکروارگانیسم از طریق تنفس وارد ریه 
فرد می شود. طهرانی افزود: راه دیگری که ممکن است سبب 
بروز ذات الریه شود این است که این عفونت از طریق خون 
وارد ریه شود که این شیوه بسیار نادر است و معموال فقط 
در صورتی که عفونت دریچه های قلبی در سمت راست 
وجود داشته باشد ممکن است ذات الریه به این شکل اتفاق 
بیفتد. این متخصص با اشاره به اینکه هر فردی با استنشاق 
دچار ذات الریه نخواهد شد، اظهارکرد: برخی فاکتورها در 
دفاع میزبان نقش دارند. برخی فاکتورها مکانیکی هستند 
مثال موهای داخل بینی، رفلکس سرفه،  فلور نرمال داخل 
دهان،  شاخه شاخه بودن مجاری هوایی و... سبب می شود 
میکروارگانیسم ها به راحتی به ریه نرسند اما اگر هر یک از این 
موارد مشکل داشته باشند ممکن است سلول های دفاعی 
نتوانند در برابر میکروارگانیسم مقاومت کنند و در نتیجه به 

دستگاه تنفس تحتانی برسند و باعث بروز ذات الریه شوند. 
  تاثیر آنفلو آنزا

او درباره تاثیر بیماری های آنفلوآنزا و کووید۱۹ در 
بروز ذات الریه، تصریح کرد: عواملی که در ایجاد ذات الریه 
نقش دارند تقسیم بندی می شوند و علل باکتری، ویروسی و 
قارچی هستند. علل باکتری درصد باالیی از ابتال به ذات الریه 
را تشکیل می دهند که البته بسته به فصل بروز بیماری و 
بدن میزبان تاثیر این عامل متفاوت است. درخصوص علل 
ویروسی که ممکن است سبب ذات الریه شوند باید گفت یک 
پنومونی ذات الریه تیپیک و یک پنومونی ذات الریه آتیپیک 
داریم. طهرانی افزود: در نوع اول مراجعان با تظاهرات ریوی 
پر سر و صدا مانند تب،  تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه 
خلط دار به ما مراجعه می کنند. در نوع دوم افراد ممکن است 
عالئم ریوی هم داشته باشند ولی معموال عالئم دیگری 
مانند سردرد، بدن درد، دردمفاصل،  خستگی، تب، بی حالی، 
بی اشتهایی و... دارند و ممکن است درصدی عالئم ریوی هم 
داشته باشند. در رأس این علل آتیپیک، ویروس ها قرار دارند 
البته هر ویروسی نمی تواند بافت ریه را درگیر کند. پیش از 
کرونا شایع ترین ویروسی که می توانست سبب بروز عالئم 
ریوی شود آنفلوآنزا بود که طی دو سال اخیر متوجه شدیم 
کروناویروس هم می تواند سبب بروز ذات الریه و درگیری 
بافت ریه شود. معاون آموزشی بخش عفونی بیمارستان 
شهید لبافی نژاد، تاکیدکرد: اغلب افرادی که سیستم ایمنی 
طبیعی دارند با ویروس هایی مانند آنفلوآنزا و کووید۱۹ چند 
روز ابتدایی عالئمی مانند سردرد، بدن درد، دردمفاصل،  
خستگی، تب و... دارند و بعد ممکن است درگیری ریه پیدا 
کنند. افراد دچار نقص سیستم ایمنی بدن ممکن است 
شروع عالئم شان با همان درگیری ریوی باشد که معموال از 
عالئم بالینی و نمای عکس قفسه سینه به این موضوع شک 

می کنیم.
  مصرف خودسرانه دارو ممنوع

او درباره زمان طالیی تشخیص ذات الریه بیان کرد: اگر 
بخواهیم فقط از عالئم ظاهری تشخیص ذات الریه را برای 
فردی بدهیم حساسیت تشخیص پایین می آید چون طیفی 
از بیماری هایی که می توانند عالئم تب و سرفه ایجاد کنند زیاد 
است. بنابراین اگر شک کنیم فردی دچار ذات الریه شده است 
یک تصویربرداری از قفسه سینه انجام می دهیم و براساس 
درگیری بافت ریه تشخیص می دهیم. معموال بیماران طی 
۴۸ تا 72 ساعت از شروع عالئم به ما مراجعه می کنند و این 
بهترین زمانی است که تشخیص و درمان صورت می گیرد. 
ذات الریه فقط به دلیل باکتری ایجاد نمی شود و علل های 
ویروسی هم در این زمینه نقش دارند. بنابراین هر فردی که 
به ذات الریه مبتال شود نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارد 
و این به تشخیص پزشک برمی گردد. طهرانی ادامه داد: 
مشکلی که اکنون بسیار زیاد با آن مواجه هستیم این است 
که هر فردی که دچار تب و سرفه می شود حتی با وجود عالئم 
کرونا خودسرانه آنتی بیوتک هایی مانند آزیترومایسین را 
مصرف می کند درصورتی که این دارو هیچ تاثیری در درمان 
کووید۱۹ ندارد و اگر فردی در اثر کرونا دچار درگیری ریه و 
ذات الریه شده باشد بازهم درمان آنتی بیوتیک موثر نیست و 
باید براساس میزان درگیری ریه درمان ما متفاوت باشد که 
از درمان آنتی ویروس استفاده می کنیم. وی اضافه کرد: در 
بیشتر جوامع تا پیش از شیوع کروناویروس یکی از شایع ترین 
عفونت هایی که در هرفردی اتفاق می افتاد که سبب می شد به 

سیستم درمانی مراجعه کند، ذات الریه بود.

عمــود ی افقــی  

   هلیا حمصیان 
متخصص مغزواعصاب

اینفوگرافیک : آرمان ملی /  علی کریمی

احساس سرما در فصل زمستان طبیعی است اما گاهی اوقات ابتال به برخی بیماری ها و مشکالت جسمی باعث می شود احساس سرما از حالت طبیعی خود 
فراتر رود. در ادامه با برخی از بیماری ها و مشکالت جسمی آشنا می شوید  كه احساس سرمای بیش از حد در فصل زمستان می تواند ناشی از آنها باشد.

به دلیل كمبود خون و آهن در بدن، میزان گلبول های قرمز كاهش می یابد. از این رو بدن را مستعد احساس سرما می كند. زنان 
بیشتر از مردان مستعد ابتال به كم خونی هستند.

کم خونی

احساس سرما، خستگی، تنگی نفس و كاهش اشتها از جمله عالئم كمبود ویتامین  B1۲ است. مصرف شیر، تخم مرغ و پنیر برای 
حفظ سطح ویتامین  B1۲ در بدن توصیه می شود.

B12  کمبود

 دیابت نه تنها بر كلیه ها اثر می گذارد بلکه گردش خون در بدن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، افراد مبتال به دیابت 
در فصل زمستان بیشتر احساس سرما دارند. همچنین این بیماران بیشتر مستعد سرفه كردن و تنگی نفس هستند.

دیابت

 به دلیل مصرف موادغذایی ناسالم و افزایش سن، سرعت متابولیسم بدن كند می شود. از این رو، توانایی بدن در تولید گرما 
كاهش پیدا كرده و باعث می شود بدن در زمستان بیشتر احساس سرما داشته باشد.

متابولیسم پایین بدن

بیماری هایی که احساس سرما را تشدید می کنند
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کــوتـاه
دستور رئیسی درباره سیل مهاباد

ایرنا: بارش شدید باران در روز جمعه و در 
مهاباد موجب جاری شدن سیالب در منطقه 
موکریان این شهر شد ولی هیچگونه خسارتی 
مالی و جانی برجای نگذاشت. در پی وقوع 
سیالب در شهرستان مهاباد، رئیسی، رئیس 
جمهوری در گفت و گوهای تلفنی جداگانه 
با استاندار آذربایجان غربی و فرماندار مهاباد، 
ضمن دریافت گزارش آخرین وضع مناطق 
سیل زده در مهاباد و میزان خسارات وارده و 

شرایط مردم، دستورهای الزم را صادر کرد.

وضعیت »بسیار پرخطر« سالمندان 
آرمان ملی: رئیس اداره سالمندان وزارت 
بهداشت، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
نزدیک به شش میلیون سالمند دارای پرونده 
الکترونیک سالمت هستند، گفت: ۳ تا ۵ درصد 
سالمندان کشور در گروه »بسیار پرخطر« قرار 
دارند وباید در تدوین برنامه ها، به این گروه 
از سالمندان توجه ویژه شود. محسن شتی 
رئیس افزود: برنامه استراتژیک شورای ملی 
سالمندان برای بازه زمانی ۹ ساله )۳ برنامه 
۳ ساله( در حال تدوین است و یک مدل خاص 
نیز برای تخصیص بودجه به برنامه های سند 
ملی سالمندان و ارزیابی نتایج اجرای برنامه 

تهیه شده است.

ورود ۱000دستگاه اتوبوس به تهران
 ایسنا: شهردار تهـــران از ورود ۱۰۰۰ 
دستگاه اتوبوس به چرخه حمل و نقل پایتخت 
از طریق نوسازی و بازسازی تا عید نوروز خبر 
داد. علیرضا زاکانی ادامه داد: امروز در 7 خط 
مترویی که از آن بهره برداری می کنیم کمبود 
حدود ۱7۰۰ واگن داریم و در حوزه اتوبوسرانی 
نیز حداقل ۴۰۰۰ اتوبوس کم داریم به شکلی 
که میزان اتوبوس های موجود ما یک سوم 
نیاز شهر تهران است. در حوزه تاکسیرانی هم 
نیازمند نوسازی و بازسازی هستیم. در حوزه 
تاکسیرانی هدف گذاری روی نوسازی ۱۰ هزار 
دستگاه بود که باتوجه به گرانی قیمت خودرو 
و شرایطی که ایجاد شده تالش خواهیم کرد 
تعهدات خود را به شکل مطلوب به رغم این 
شرایط محیا کنیم، گرچه همه این کار دست 

شهرداری تهران نیست.

هشدار درباره سیل و برف 
آرمان ملی: سازمان هواشناسی با اشاره به 
آغاز فعالیت سامانه بارشی در کشور نسبت به 
تشدید بارش ها و وقوع سیالب، آب گرفتگی 
معابر و کوالک برف در 2۴ استان هشدار 
داد. بر اساس تحلیل نقشه های آینده نگری 
سازمان هواشناسی امروز این شرایط در غرب، 
جنوب غرب،  برخی مناطق مرکزی، دامنه ها و 
ارتفاعات زاگرس و همچنین استان های واقع در 
دامنه های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، 
البرز و تهران ادامه دارد و برای استان های 
گیالن، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان 
شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال بوشهر و 
جنوب استان های آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی و اردبیل بارش های ادامه خواهد داشت.

خوشنویسی ایرانی جهانی شد
آرمان ملی: برنامه ملی پاسداری از هنر 
سنتی خوشنویسی ایران به عنوان هفدهمین 
عنصر فرهنگی ناملموس ایران در شانزدهمین 
اجالس میراث ناملموس یونسکو بررسی و در 
فهرست میراث جهانی ثبت شد. این پرونده 
به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که طی چند 
دهه گذشته برای پاسداری از این هنر ایرانی 
اسالمی در ایران جریان داشته و تداوم دارد. 
ثبت این پرونده ملی ضمن تأیید دستاوردهای 
فرهنگی نهادهای متولی خوشنویسی ایران 
اعم از نهادهای دولتی و به ویژه مردم نهاد؛ 
خوشنویسی ایران را به ثبت در فهرست میراث 

جهانی ناملموس رسانده است.

بستری ساالنه ۱۱ میلیون بیمار 
آرمان ملی: معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت : بستری شدن 
ساالنه بیش از ۱۱ میلیون بیمار در مراکز 
درمانی کشور از حجـــم انبوه تبادل اسناد 
پزشکی حکایت دارد. قاسم جان بابایی افزود: 
هر ایرانی در حوزه سالمت ۱۱.۵ خدمت 
دریافت می کند و این نیازمند اسناد زیادی 
است که باید با ایجاد زیرساخت های مناسب 
به صورت الکترونیکی انجام شود. استحقاق 
تایید  الکترونیکی،  نویسی  سنجی، نسخه 
اصالت دارو و تبادل اسناد پزشکی در بستری 
امن، ۴ مرحله از اجرای مگا پروژه نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیکی در حوزه سالمت 
است که اجرای آن هم اکنون در بسیاری از 

استان ها و کالنشهرها آغاز شده است.

تهران، یازدهمین شهر آلوده جهان 
آرمان ملی: داده های مـــرکز جهانـــی 
هواشناســـی درباره شاخص آلودگی هوا 
در کالنشهرهای مختلف نشان می دهد که 
تهران روز جمعه، یازدهمین شهر آلوده جهان 
به لحاظ باال بودن شاخص آلودگی هوا است. 
الهور، دهلی، بمبئی، کاتماندو و کابل پنج 
شهر نخست جهان به لحاظ آلودگی هوا در روز 

جاری هستند.

مکان گزینی شهرها، در ایجاد تمدن ها همواره بر اساس معیارها 
و مالک های فراوانی قرار داشته که مهمترین آنها مسائل امنیتی و 
سپس آب و حاصلخیزی خاک بوده است. در این میان می توان شهر 
رامیان را به عنوان یکی از این موالفه ها در ایران باستان )پاییخت 
ییالقی پادشاهان اشکانی( نام برد که در استان گلستان  آرمیده 
در منتهی الیه کوه های سر به فلک کشیده البرز شرقی به عنوان 
یک شهر قلعه ای که به لحاظ امنیتی از سه طرف در حصار کوه ها و 
از طرف دیگر که مسیر جاده ورودی آن است، نام برد. زیبایی خیره 
کننده، اولین تصویر  ورود به رامیان است که قلعه میران، چشم 
مهمانان را خیره می کند. این شهر از نظر فراوانی آب گوارا و دلنشینی 
که دارد، باال ترین کیفیت آب را در استان به خود اختصاص داده 
چون از چشمه های »نیلبرگ« سرازیر می شود. اما متاسفانه اتخاذ 
تصمیمات نامناسب بومی و محلی باعث شده امروز آب این شهر 
تاریخی، امروزه در معرض خطر جدی قرار گیرد. عناصر ذی نفوذ 
با اخذ مجوز بهره برداری آب معدنی در مجاورت چشمه نیلبرگ، 
اولین مشکل را برای شهروندان این شهر فراهم نموده و متاسفانه 
به  دلیل حل مشکالت آب دیگر شهرهای مجاور، مدیریت بومی این 
شهر بدون کارشناسی و تحقیقات علمی تصمیم به انتقال آب رامیان 
بی دفاع به دیگر شهرها گرفته است. اتفاقات در استان های مرکزی 
از جمله اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد، ثابت کرده که انتقال 
آب یک شهر به استان و شهر دیگر، شیوه نادرست برای حل مشکل 
است که مشکالت فراوان دیگری را ایجاد می کند. شهروندان این 
شهر که به شدت نگران آینده شهر خویش هستند، چون بدون شک 
این تصمیم اوالً تقابل مردم دو شهر را باعث می شود و ثانیاً شهری که 
مشکالت زیرساختی فراوانی دارد، چرا باید به گونه ای تدبیر شود که 
بر چالش های افزوده گردد؟  چون در این خصوص مطالعات علمی و 
بررسی های کارشناسانه ای انجام نشده و از نظر نگاه جامعه شناختی، 
ما در این منطقه نیاز مبرم به اتحاد قومی و انسجام مردمی هستیم. 
تقابل دو شهر بر اثر انتقال آب، اقدامات همیشگی برای وحدت 
مردمی را تحت الشعاع قرار می دهد و تقابل شهروندان دو شهر مجاور 
هم را فراهم می کند. ای کاش برای انجام چنین طرح هایی عالوه 
بر مطالعات علمی و فنی تحقیقات بومی محلی، مطالعات جامعه 
شناختی نیز انجام شود و بازتاب های منفی و مخرب آن مورد مطالعه 
و ارزیابی قرار گیرد تا از بروز مشکالت آینده پیشگیری نمود. بی شک 
نباید وحدت کلمه را در میان مردم این دو شهر دچار اضمحالل قرار 
دهیم و عواقب و عوارض اجرای این طرح در زمانی نه چندان دور 
تقابل نسلی را مقابل شهروندان این دو شهر فراهم می سازد.  متاسفانه 
از دیگر اشتباهات بارز در اجرای این طرح، احداث چاه در اطراف شهر 
رامیان است که امروزه ثابت شده با بهره برداری چند ساله از چاه های 
عمیق و نیمه عمیق، ما شاهد فروچاله ها و کاهش ذخایر آب های 
زیرزمینی خواهیم بود، در حالی که می توان در دل کوه ها با مطالعات 
کارشناسانه و مکان گزینی دقیق تر، عوارض بهره برداری از آب های 
زیرزمینی را کاهش داد. بدون تردید حفر چاه در اطراف یک شهر، 
برای حل مشکل آب شرب شهر دیگر، نمی تواند یک کار علمی و 
کارشناسی باشد که متاسفانه این اتفاق در رامیان، در حال انجام 
است و اگر قرار باشد برای تامین آب شرب یک شهر چاهی حفر شود، 
در دامنه های کوه های مشرف به آن شهر می توان، چاه حفر نمود 
و آب آن شهر را از نزدیکترین محل، تامین کرد. امید است با عدم 
اجرای این طرح بستر خوشحالی و زمینه شادمانی شهروندان رامیانی 
را فراهم نمود و خواسته به حق مردم رامیان تعطیلی هر چه زودتر 
این طرح مشکل آفرین در آینده نزدیک است. به   وسیله نگارش این 
سطور، به مسئوالن هشدار می دهم که برای رامیان تهدید جدی در 
راه است و تعطیلی هرچه زودتر این طرح غیرعلمی و غیرکارشناسی 
که صرفاً توسط مدیران محلی برای مقاصد انتخاباتی تهیه شده، 

مردم را با نگرانی هایی مواجه کرده است.

انتقال آب »رامیان«، با کدام کار کارشناسی؟!

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

پله برقی میدان 7تیر
از شهرداری منطقه 7تیر خواهشمندیم فکری اساسی برای 
خاموش بودن پله برقی مقابل مسجد الجواد کنند. یک روز در 
میان خراب و قطع است و ما مجبوریم از وسط خیابان برویم 

که بسیار خطرناک است.
شهیدی از تهران

گرانی بلیت
شرکت های هواپیمایی به بهانه تکمیل نشدن ظرفیت پرواز 
با وجود حضور ۶۰ درصد مسافران برای خرید بلیت هزینه 
بیشتری ازمسافران دریافت می کنند، آیا این درست است که 

این قیمت از مسافران گرفته شود.
حمیدی از تهران 

طرح ترافیک 
چرا خودرو هایی که برگه تردد در طرح ترافیک دارند، 
جریمه می شوند؟ بگویید به کجا مراجعه کنیم که این 

جریمه ها حذف و دوبرابرنشوند.
یك شهروند از تهران 

آسفالت
 روکش نامناسب آسفالت در بلوار بهاران شهرستان فردیس 
استان البرز مشکالتی را برای تردد ساکنان این منطقه به وجود 

آورده است از مسئوالن منطقه درخواست رسیدگی داریم.
یك شهروند از بهاران

افزایش قیمت خودرو
خودروساز ها اعالم کردند برای متقاضیانی که در قرعه 
کشی خودرو برنده شده اند افزایش قیمت اعمال نمی شود، اما 
این امر انجام نشده است و افزایش قیمت صورت گرفت، لطفا 

پیگیری کنید.
محبی از تهران 

جعفر بای 
آسیب شناس 

یـادداشــت

 چنــدی پیش مهدی ویسی، مسئول ستاد 
بحــران کـــرونا در شمال لندن گفته بـــود: 
»شدت ابتال در لندن بسیار باالست و در ۱۰ روز 
اومیکرون به واریانت غالب در لندن تبدیل شد. 
همه باید بدانند که حتی با وجود تست های 
منفی در صورت مشاهده عالئم حتما نسبت به 
قرنطینه خود اقدام کنند.« این سویه جدید از 
آفریقای جنوبی در حال جایگزین شدن به جای 
دلتاست و با وجودی که هنوز مطالعات درباره 
آن تکمیل نشده است اما عالئمی از جمله تنگی 
نفس خفیف، کاهش بویایی و چشایی، خستگی 
مفرط، بدن درد را دارد، همچنین گلودرد هم جزو 
عالئم این سویه جدید است. در این میان،  ابراهیم 
قادری، رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت اعالم کرد: »وارد شدن جهش 
اومیکرون به کشور قطعی بوده و بعید است که 
این جهش از ویروس به کشور خاصی وارد نشود.« 
در این رابطه نیز دو آزمایشگاه برای ارزیابی 
ژنتیکی جهش اومیکرون فعال شده اند. به باور 
کارشناسان، بازگشایی های بدون برنامه، عدم 
اجرای درست و با زیرساخت های محدودیت های 
هوشمند و در کنار سیل جمعیت غیر قابل کنترل 
در وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس 
و مترو و مدارس می توانند کانون شیوع سویه  
جدیدی از کرونا باشد که بیش از ۴۰ برابر، قدرت 
سرایت باالتری نسبت به سویه دلتایی دارد که 
در یک روز نزدیک به ۵۰۰ نفر در کشور به کام 
مرگ فرو برد. بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت 
بهداشت، از پنج شنبه تا جمعه )2۶ آذر( ۴۶ بیمار 
مبتال به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
2۱۹۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۳۴۱ نفر از آنها بستری شدند. 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون 
و ۱۶7 هزار و ۶۵۰ نفر رسید. دو هزار و ۹۴۱ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر هیچ کدام از  شهرهای کشور 
در وضعیت قرمز نیست و ۸ شهر در وضعیت 
نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد و ۳2۱ شهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.
  اومیکرون و خطر واكسن نزده ها  

تاکنون برخی کشورهای همسایه ایران از 
جمله پاکستان، عمان، ترکیه، امارات و عربستان 
شناسایی موارد ابتال به این ویروس را تایید 
کرده اند. سویه جدید کرونا اکنون پشت مرزهای 
ایران است و با این وجود نمی توان به ضرس قاطع 
بیان کرد که ویروس جدید در ایران مشاهده 
نشده است، چراکه درخصوص ویروس دلتا و پیک 
پنجم بیماری، بیماری در کشور پراکنده بود اما 
فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور 
امکان شناسایی ویروس را نداشت و بر این اساس، 
گزارشی درخصوص بیماری منتشر نمی شد و 
وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی کرونا اصل 
بیماری و پیک پنجم را انکار می کردند. در این 
شرایط عضو کمیته مقابله با کرونا در ایران با 
اشاره به وجود مقدار کافی واکسن این بیماری 
در کشور، از کاهش توجه مردم به واکسیناسیون 
در کشور انتقاد کرد. مسعود یونسیان گفته است: 
»آمار واکسیناسیون کرونا در کشور را روزانه 
۴۰۰ هزار ُدز طی هفته های اخیر اعالم کرده و 
گفته است که این میزان »خوشایند« نیست.« 
وی همچنین از تاخیر برخی افراد در تزریق ُدز 
دوم واکسن کرونا انتقاد کرده و گفته است که 
»این تاخیر و کاهش روند واکسیناسیون در حالی 
صورت می گیرد که واکسن به میزان کافی در 
کشور فراهم است.« اما در شرایطی که وزیر امور 
خارجه، گفته است که »انبارهای واکسن کرونا 
در کشور پر است و ظرفیت پذیرش ۱۰ میلیون 
دوز واکسن دیگر را که خریداری یا اهدا شده، 
ندارد.« نمایندگان مجلس عدم تمایل برخی به 

واکسن نزدن را به گردن غربی ها انداختند. 
  آمار واكسیناسیون كافی است 

برنامه دولت برای ترغیب افرادی که واکسن 
تزریق نکرده اند، جریمه و محدودیت های 
اجتماعی از چند روز گذشته است. در شرایطی 
که هنوز هیچ محدودیتی در جامعه دیده 
نمی شود، قرار است ورود به مترو، اتوبوس، 
سینما، ادارات با کارت واکسن امکان پذیر باشد 

و برای خودروهای شخصی که در میان شهرها 
رفت و آمد می کنند یا کارمندانی که واکسن 
نزد ه اند، جریمه لحاظ می شود. از سوی دیگر 
صاحبان مشاغل نیز در صورت نداشتن کارت 
واکسن، مغازه شان پلمب خواهد شد. طبق 
آمار رسمی وزارت بهداشت،  تا روز بیست و 
ششم آذر ۱۴۰۰، ۵۸ میلیون و ۹7۶ هزار و 
۵7۳ نفر معادل ۸7 درصد جمعیت باالی ۱2 
سال کشور حداقل یک ُدز واکسن کرونا دریافت 
کرده اند. در مجموع ۱۵۰ میلیون و 2 هزار و 
7۰۸ ُدز واکسن کرونا وارد ایران شده است که 
از این مقدار ۱۱2 میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز توسط 
جمعیت هالل احمر، ۳۶ میلیون و ۶۴۹ هزار 
و 7۰۸ ُدز توسط وزارت بهداشت و ۹۶۳ هزار 
ُدز نیز توسط بخش خصوصی وارد کشورمان 
شده است. سینوفارم چین، اسپوتنیک وی 
روسیه، بهارات هند، آسترازنکا بیشترین واردات 
واکسن است. علیرضا اولیایی منش، معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ۱2 
آبان گفته بود: »2۵ درصد مردم ایران واکسن 
کرونا نزده اند و در مقابل تزریق واکسن مقاومت 
می کنند.« این در حالی است که مقامات وزارت 
بهداشت ایران مدت ها است که درباره کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشتی و احتمال افزایش 
مبتالیان به ویژه به دلیل احتمال شیوع گسترده 
سویه جدید کرونا موسوم به »اومیکرون« هشدار 
می دهند. تاکنون ورود این سویه جدید به ایران 
به طور رسمی تایید نشده، اما به گفته مسعود 
یونسیان، عضو کمیته مقابله با کرونا، »باید فرض 
کنیم که یا همین االن این سویه وارد کشور ما 
شده یا به زودی وارد می شود. سویه جدید کرونا 
را در کشورهایی که تدابیر سخت تری اتخاذ 
کرده اند دیده شده، بنابراین خوش بینی است 
که بگوییم با اقدامات انجام شده در کشور، 
این ویروس وارد ایران نخواهد شد.« سازمان 
جهانی بهداشت اخیرا هشدار داد که سویه 
جدید جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون با 
سرعتی در حال گسترش است که در سویه های 

قبلی دیده نشده است.

آرمان ملی:  مشکالت فاضالب 
اهــواز پس از عــوض شدن چهار 
استاندار و ســه دولت، همچنان 
پابرجاست و این بـــار به غیــر از 
خسارات مالی که با یک بارندگی 
معمولی در این شهر رخ مـــی داد، 
جان یک کــودک را در این شهر 
گرفت. هفته گذشته بود که یک 
کودک به دلیل افتادن در کانال 
روباز فاضالب، جان خود را از دست 
داد. در روز ۱۹ آذر، فارس حیدری، 
کودک یک سال و چهار ماهه  که 
هنگام بازی مقابل خانه   خود در 
کوی گلدشت اهواز به دلیل افتادن 
در جوی روباز فاضالب جان خود 
را از دست داد، ولی هیچ سازمان 
یا ارگانی مسئولیت این حادثه را 
برعهده نمی گیرد و خانواده داغدار 
این کودک هنوز نمی دانند، مقصر 

این حادثه کیست. 
  سرعت فاضالب كافی نیست

در شــرایطـــی کــه شبکــه 
غیراستانـــدارد آب و فاضالب در 
استان خوزستان موجب مشکالت 
بسیاری برای شهروندان شهرهای 
مختلف این استان شــده است، 
سرریز شدن فاضالب به زندگی 
هزاران نفر از ساکنان شهرهای 
این استان به هنگام بارندگی و 
شیوع گسترده بیماری بعد از آن 
از جمله آنها است، اما بودجه های 
میلیاردی برای این امر تاکنون 
ثمربخش نبوده و حتی برخی از 
بودجه های جهانی که برای اصالح 
سیستم آب و فاضالب این استان 
اختصاص پیدا کرد، خبر ندارد. ۱7 
سال پیش بود که بانک جهانی 

ذیل پروژه ای، ۱۴۹ میلیون دالر 
برای اصالح و تکمیل آب و فاضالب 
شهرهای اهواز، شیراز و دو شهر 
دیگر اختصاص داد، اما در طی 
این سال ها، مصال در شهری مانند 
اهواز، سرنوشت این وام خــبری 
در  متناقض  صحبت های  جز 
در  قبلی  استاندارهای  زمــان 
دستـــرس نیست و روند اصالح 
فاضالب و تصفیه خانه این شهر 
متوقف شده است. سال گذشته نیز 
غالمرضا شریعتی، استاندار وقت 
خوزستان از  موافقت مقام معظم 
رهبری با تخصیص ۵۰ میلیون 
یورو از صندوق ذخیره ارزی برای 
رفع مشکل آب و فاضالب اهواز خبر 
داد. چند روز پیش نیز مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خوزستان با 
بیان اینکه سرعت اصالح و تکمیل 
شبکه فاضالب در دولت سیزدهم، 
پنج برابر شده است، گفت: »طرح 
اصالح شبکه فاضالب اهواز پیش 
از دولت فعلی تنها در 2۴ نقطه 
فعال بود که این آمار امروز به ۱2۴ 
جبهه کاری افزایش یافته است.« 
این گفته ها در شرایطی اعالم 
می شود که هر ساله با بارش های 

فصلی، مردم کوت عبدا... اهواز، 
شاهد سرازیر شدن آب به خانه و 
مغازه هایشان هستند و نعمت باران 
برایشان نقمت می شود، آن هم در 
شرایطی که این استان از کمبود 

آب و خشکسالی رنج می برد. 
  كی بود، كی بود، من نبودم

کودک  این  مرگ  حال  اما 
در اهواز با موجی از انتقادها در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شده 
و حتی ویدئویی از اتفاق مشابه 
منتشر شده است. در این ویدئو که 
در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود، یک کودک دیگر 
در اهواز هنگام بازی با دوستان 
خود در کوچه به جوی آب می افتد 
و با کمک کودک دیگری از مرگ 
همین  در  می کند.  پیدا  نجات 
حال، فارس در گزارشی از مرگ 
دست کم شش کودک به دلیل 
سقوط در چاه های بدون درپوش 
و جوهای فاضالب روباز در اهواز 
و خوزستان از سال ۱۳۹۵ خبر 
داده است. اما در واکنش به این 
حادثه، رئیس شورای شهر اهواز 
با بیان این که جوهای روباز در 
اهواز کار »دفع آب های سطحی 

و فاضــالب« را انجام می دهند، 
گفته است: »مسئولیت رسیدگی 
به آنهـــا بر عهــده شهرداری 
و شرکت آب و فاضالب است.« 
اما شهرداری اهواز و شرکت آب 
انتشار  با  شهر  این  فاضالب  و 
اطالعیه هایی در روزهای گذشته 
مسئولیت رسیدگی به جوهای 
روباز در منطقه را بر عهده یکدیگر 
انداخته اند. روابط عمومی آب و 
فاضالب اهواز در اطالعیه ای اعالم 
کرده که »این شرکت فاقد کانال 
فاضالب در منطقه گلدشت بوده 
و جوهای روباز فاضالب در این 
منطقه توسط شهرداری احداث 
شده  است.« در مقابل شهرداری 
اهواز نیز در اطالعیه ای با اشاره به 
انجام عملیات خروجی فاضالب 
منطقه گلدشت از سوی شهرداری 
بدون اشاره به جزئیات از شرکت 
آبفای اهواز خواسته تا نسبت به 
انجام »تعهدات قانونی خود« در 
محالت تالش کند. اداره ارتباطات 
شهرداری منطقه۶ در اطالعیه خود 
آورده است: »امید است شرکت 
آبفای اهواز نسبت به تعهدات 
قانونی خود در محالت اهتمام 
جدی داشته باشد تا شاهد حوادث 
اینچنینی نباشیم.« این حادثه در 
حالی تکرار می شود که تاکنون 
سرنوشت پرونده های قبلی سقوط 
کودکان مشخص نشده است. در 
سایه بی توجهی شهرداری و شرکت 
فاضالب اهواز به مسئولیت های 
شاهد  باید  همچنان  قانونی، 
استمرار مرگ خاموش کودکان در 

فاضالب های روباز باشیم.

گزارش »آرمان ملی« از مشکالت ادامه دار فاضالب اهواز:

مقصر حادثه فاضالب اهواز، محاكمه نشد؛ گم شد!
     مرگ كودک اهوازی و ادامه »كی بود، كی بود، من نبودم«                  شهرداری اهواز و شركت آبفا، مسئولیت جوی های روباز را به گردن یکدیگر انداختند

 حقوق شهدای منا 
در عرصه بین المللی

معاون رئیس جمهــور و رئـــیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در 
صورت صالحدید مجموعه نظام این 
آمادگی از سوی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران وجود دارد که به عنوان 
متولی اصلی امور شهدا و ایثارگران 
در عرصه بین المللی نیز برای احقاق 
حقوق شهدای منا و خانواده های آنان 
نقش آفرینی کند. سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر 
خود به استان قم در مراسم رونمایی 
از مجموعه آثار و نرم افزار »فاجعه 
منا« ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای فاجعه منا و همچنین تقدیر 
از دست اندرکاران جمع آوری و نشر 
این مجموعه، گفت: مستندسازی و 
ثبت شدن اتفاقات این فاجعه اقدام 
بسیار خوبی است که می تواند جهت 
پیگیری در مراجع بین المللی مورد 
استناد قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد 
می کنیم چنین مجموعه هایی درباره 
جان باختگان غیرایرانی این فاجعه 
از جمله مسلمانان اهل پاکستان، 
افغانستان و هندوستان گردآوری 
شود تا ابعاد فاجعه و حقایق از زبان 
دیگران نیز نقل شود تا تأثیرگذاری آن 

بیش از پیش باشد.

  گزارش »آرمان ملی« از احتماالت ورود سویه جدید كرونا 

اومیکرون به ایــران وارد شده؟  
   كارشناسان در نبود كیت تشخیص سویه جدید كرونا، ورود آن را به كشور محتمل می دانند 

آرمان ملی- منیره چگینی: شدت 
ابتال به ویروس اومیکرون، دنیا را 
تحــت تاثیر قــرار داده و كشوری 
مانند انگلستــان و در پی شیوع 
بیش از اندازه این ویروس، حاال با 
محــدودیت های جــدی روبه رو 
شده اســت. در ایران و در شرایطی 
كه هنوز این امکان برای تشخیص این 
سویه وجود ندارد، شیب ابتال به كرونا 
طبق آمــار رسمی، در سرازیــری 
سقوط قراردارد، هر چند كه برخــی 
از كارشناسان و مسئوالن وزارت 
بهداشــت معتقدند ممکن است كه 
این ویروس به ایران وارد شده باشد و 
بزرگترین خطر آن برای افرادی است 

كه تاكنون واكسن تزریق نکرده اند.

تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری 

وزیر بهداشت گفت: با برگزاری جلسه 
و جمع بندی نهایی در »کوتاه مدت« 
با همراهی و همیاری مجلس شورای 
اسالمی، کمیسیون بهداشت و درمان، 
سازمان برنامه و بودجه و همچنین 
سازمان نظام پرستاری، تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری را به صورت »موقت« 
تا پایان سال، اجرائی می کنیم. بهرام 
عین الهی افزود: در برنامه بلند مدت 
نیز برای سال آینده، پس از شناسایی 
و احصاء خدمات، الزم است که شورای 
عالی بیمه مصوبه را نهایی نموده تا از 
طریق آن بسته های خدمتی تعریف و 
پرداخت کارانه نظام پرستاری بر اساس 
تعرفه های گذاری، انجام شود. امیدوارم 
با توجه به تاکید معظم له، سازمان برنامه 
و بودجه و مجلس شورای اسالمی در 
بودجه ۱۴۰۱، تمهیدات الزم را در 
واکاوی و دقت نظر به نیازهای مالی 
وزارت بهداشت، در حمایت از پرستاران 
و کادر بهداشت و درمان را مورد توجه 
قرار داده تا مطالبات مدافعان سالمت، 
به خصوص جامعه پرستاری مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

 تامین بودجه مرمت 
بناهای تاریخی 

وزیر میراث فرهنگــی با اشاره به 
اهمیت مرمت بناهای تاریخی گفت: 
این مهم در اعتبارات عمرانی ۱۴۰۱ 
به طور ویژه دیده می شود. سیدعزت ا... 
ضرغامی، در حاشیه بازدید از بناهای 
تاریخی اشکذر در استان یزد،  با 
بیان این که اعتبار الزم برای توسعه 
حوزه های مختلف گردشگری در 
میراث فرهنگی وجود ندارد، مشارکت 
سازمان های مردم نهاد در طرح های 
میراثی را الزم و ضروری دانست و 
بیان کرد: کیفی سازی مراکز اقامتی 
از جمله راهکارهای موثر برای جبران 
خسارت های کرونایی است که باید 
مد نظر جدی دست اندرکاران در کل 
کشور قرار گیرد. وزیر میراث فرهنگی 
اختصاص تسهیالت ۱۵۰۰ میلیارد 
تومانی به مراکز اقامتی و گردشگری را 
از جمله اقدامات در دستور کار عنوان و 
تأکید کرد: اعطای تسهیالت در حوزه 
صنایع دستی نیز در جلسه روز گذشته 
هیأت دولت مطرح و مورد تأکید رئیس 

جمهور قرار گرفت.



معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت جزئیات پرونده 
قتل یک زن جــوان و دزدی ۱۰۰ هزار دالر از اموال این خانم 
را توضیح داد. سرهنگ »مرتضی نثاری« گفت: در تاریخ 2۵ 

مهرماه سالجاری متوجه شدیم که زن جوانی با وعده فریب و 
رفتن به کشور فرانسه توسط ۳ شیطان صفت اغفال می شود.  وی 
ادامه داد: این زن جوان تمام اموال خود را تبدیل به ۱۰۰ هزار 

دالر می کند و با وعده های توخالی این 2 فرد قرار بود از ایران 
به امارات و از آنجا به پاریس برود. معاون جرائم جنایی پلیس 
آگاهی پایتخت تصریح کرد: متاسفانه این 2 نفر برای رسیدن 
به دالرها این زن جوان را به قتل رسانده و متواری می شوند اما 
خوشبختانه همکاران من قبل از اینکه دو نفر موفق شده و از 
کشور خارج شوند آنها را شناسایی و دستگیر می کنند. سرهنگ 
نثاری تاکید کرد: به مردم توصیه می کنیم به وعده هایی که از 
طریق آژانس هایی که فاقد برند و مجوز هستند، توجه نکنند و 
آینده و سرنوشت خود را به وعده های توخالی گره نزنند. وی 
در بخش دیگری از صحبت های خود درباره پرونده خودربایی 
که در این اداره بررسی شده است، گفت: ۳ جوان نقشه اخاذی 
و اخذ وجه مال را از خانواده یکی از متهمان طراحی می کنند. 
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: بعداز 
تشکیل پرونده و بررسی در اداره یازدهم پلیس آگاهی همکارانم 
با اشراف اطالعاتی و هوشمندی خاصی که داشتند، متوجه 
شدند که پرونده مطروحه یک نوع پرونده سازی و خودربایی 
است و آدم ربایی نیست. سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: با 
اقدامات انجام شده هر ۳ جوان دستگیر و در حال حاضر شاکی 
پرونده نیز یکی از متهمان است. به گفته وی این ۳ جوان برگرفته 
از یک سریال تلویزیونی که سال ها قبل پخش می شد این نقشه 

خودربایی را طراحی کرده بودند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1185 r m a n m e l i . i r

شنبه 
1400 .09 . 27

13 جمادی االولی 18/1443 دسامبر 2021

کوتاه حوادثی

کشف تریاک در »مترو«
رئیس پلیس متروی پایتخت از دستگیــــری سوداگر 
مرگ در متروی پایتخت و کشف بیش از ۱۰ کیلـــو تریاک 
خبـــر داد. سرهنگ سعید عطاءاللهی گفت: گشت مترو در 
ایستـگاه متروی راه آهن در حال گشتزنی بودند که به یک 
مــرد الغراندام با کوله پشتی قرمزرنگ مشکوک شدند. 
وی افزود: بنابر حساسیت موضوع ماموران پلیس متهم را 
هدف تحقیقات قرار دادند و در بازرسی بدنی از کوله پشتی 
۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف کردند. این مقام 
پلیسی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد متهم ۵۵ ساله 
تبعه افغان و فاقد مجوز قانونی اقامت و تردد، موادمخدر 
مکشوفه را از یکی از محالت تهران تحویل گرفته و قصد 
تحویل مواد به فردی در شهر کرج را داشته است که ماموران 
پلیس مترو از این اقدام جلوگیری کردند. وی افزود: متهم 
پس از انتقال به اداره پلیس در تحقیقات فنی پلیسی به جرم 
خود مبنی بر حمل و توزیع موادمخدر در تهران اعتراف 
کرد. براساس مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، عطاءاللهی 
گفت: پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شد.

سیم و کابل سرقتی کشف شد
سرپرست ســـرکالنتری سوم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از کشف سیم و کابل سرقتی به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال و دستگیری یک سارق خبر داد. سرهنگ پیمان لطیفی 
اظهارداشت: با توجه به افزایش سرقت سیم و کابل در سطح 
حوزه استحفاظی مراتب در دستور کار عملیات کالنتری 
۱۴۵ ونک قرار گرفت. وی افزود: با توجه به حساسیت 
موضوع با رصد های اطالعاتی و سرنخ های پرونده های سرقت 
کابل، سارق شناسایی و با اخذ مجوز های قضائی به محل 
سکونت متهم مراجعه و سارق دستگیر و در بازرسی منزل 
متهم مقدار قابل توجهی سیم و کابل برق مسروقه کشف شد. 
سرپرست سرکالنتری سوم پلیس پیشگیری تهران گفت: 
متهم و اموال مکشوفه به کالنتری داللت و در تحقیقات 
فنی پلیسی به بزه انتسابی معترف و به ۵ مورد سرقت کابل و 
برق دیگر اعتراف کرد. طبق اعالم کارشناس اداره برق سیم 
و کابل مکشوفه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال است. سرهنگ 
لطیفی با بیان اینکه شناسایی مالخران اموال سرقتی در 
دست اقدام پلیس است، در پایان خاطرنشان کرد: پرونده 
متهم جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف 79 دستگاه ماینر 
مدیر عامل شـــرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: 
تعداد ۵ هزار و ۵۴۶ دستگاه با توان ۱۱ مگاوات از ابتدای 
فعالیت رمزارزها تاکنون در خوزستان کشف و جمع آوری 
شده است. علی خدری اظهارداشت : در ماه جاری از هشت 
محل استخراج ارز دیجیتال در استان، تعداد 7۹ دستگاه 
رمزارز )ماینر( غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است. 
وی با اشاره به مصرف برق این دستگاه ها و هزینه مصرفی 
حاصل از آن گفت: صورتحساب هشت میلیون کیلووات 
ساعت برق مصرفی با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تاکنون 

صادر شده  است.

نجات 7 کوهنورد در دیزین
سخنگوی جمعیـــت هالل احمر از نجات 7 تن از یــک 
تیم۱۰ نفره کوهنوردی در ازتفاعات دیزین خبر داد و گفت: 
جست وجو برای یافتن سه نفر دیگر همچنان ادامه دارد. 
محمدحسن قوسیان افزود: گزارشی مبنی بر سقوط یک 
نفر در منطقه دیزین به مرکز کنترل مدیریت و هماهنگی 
عملیات هالل احمر استان البرز اعالم شد. وی ادامه داد: در 
اولین فرصت دو تیم امداد و نجات را از پایگاه شهرستانک 
به منطقه اعزام کردیم که پس از اعزام و ارزیابی های اولیه 
مشخص شد کوهنورد سقوط کرده به همراه ۹ نفر دیگر 
مشغول طبیعت گردی بودند. تیم های عملیاتی، 7 نفر را 
سالم پیدا کردند و با کمک عوامل محلی به منطقه امن 
منتقل شدند. قوسیان اضافه کرد: طبق گفته همراهان، حال 
مصدوم مساعد نبوده و دو نفر دیگر نیز مصدوم را همراهی 
می کنند و به همین دلیل عالوه بر دو تیم اعزامی، یک تیم 
پشتیبانی نیز به منطقه اعزام و در مجموع سه تیم عملیاتی 
برای امدادرسانی فرد سقوط کرده به ارتفاعات دیزین صعود 
کردند. وی تصریح کرد: عملیات جست وجو و نجات همچنان 
ادامه دارد و تیم های عملیاتی در تالش هستند تا افراد باقی 
مانده را پیدا کرده و به تنها مصدوم حادثه امدادرسانی کنند 
که پس از کسب اطالعات الزم از تیم های اعزامی، جزئیات 

اعالم خواهد شد.

خبـــر

  رئیس پلیس فتا استـــان لرستــان از 
شناسایی و دستگری باند سارقان اینترنتی 
که با استفاده از دستگاه اسکیمر کارت بانکی 
شهروندان را کپی و در فرصت مناسب از آنها 
برداشت می کردند، خبر داد. سرهنگ آرش 
ابراهیمی، گفت: وصول چندین پرونده  مشابه 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان 
حکایت از فعالیت باند اسکیمری در استان را 
داشت. وی افزود: با بررسی تحقیقات میدانی 
توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص 
شد برداشت های غیرمجاز از طریق اصل 
کارت یا کپی آن صورت گرفته است که در 
اظهارات اولیه شکات معلوم شد اصل کارت 
در اختیار خودشان بوده و شخصــی  دیگری 
به آن دسترسی نــدارد. این مقــام انتظامی 
تصریح کرد: با پیگیری های کارشناسان 
پلیس فتا »دورود« و بررسی سرنخ های 
به دست آمده اعضای باند اسکیمری فعال در 

این شهرستان مورد شناسایی قرار گرفتند و با 
هماهنگی مرجع قضائی دستگیر و به پلیس 
فتا انتقال داده شدند. سرهنگ ابراهیمی 
گفت: سارقان اینترنتی به بهانه های مختلفی 
مانند دست فروشی در کنار خیابان اقدام 

به کپی کارت بانکی شهروندان می نمودند 
که جهت برداشت از حساب شهروندان در 
شهرستان های همجوار مانند خرم آباد و 
بروجرد اقدام به خرید طال و سکه می کردند. 
این مقام مسئول بیان داشت: زمانی که 

متهمان در برابر مستندات مشکوفه قرار 
گفتند لب به اعتراف گشودند که ضمن قبولی 
بزه انتسابی هدف خود را نیاز مالی بیان کردند. 
رئیس پلیس فتا استان لرستان ضمن اعالم 
هشدار به شهروندان گفت: شهروندان تا حد 
امکان خریدهای خود را از فروشگاه های 
معتبر و ثابت انجام دهند و با انگیزه خرید با 
قیمت پایین تر و ارزان تر از دستفروش های 
سیار به هیچ وجه خرید نکنند تا در دام 
کالهبرداران گرفتار نشوند و در صورت 
هرگونه خرید شخصا رمزکارت را وارد کنند. 
سرهنگ آرش ابــراهیمــی از شهــروندان 
 خواســت: سایت پلیـــس فتـــا به آدرس

www وخط تلفن  .cyberpolice .ir 
۰۹۶۳۸۰ به عنوان پل ارتباطی با هموطنان 
بوده که در صورت مشاهده هرگونه موارد 
خالف قانون در فضای مجازی می توانند از این 

طریق با پلیس فتا در ارتباط باشند.

دستگیری باند سارقان اینترنتی 

رئـــیس پلیس پیشگیـــری تهران 
بزرگ از دستگیــری سارق منــزلی که 
در مزداران در حال سرقت بود، خبر داد. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهارداشت: 
ماموران کالنتری ۱۳۹ مرزداران جهت 
پیشگیری از سرقت در حین گشتزنی 
در سطح حوزه استحفاظی به یکدستگاه 
خودرو با 2 سرنشین که در حال زاغ زنی 
منزلی بودند مشکوک و متهمان را 
زیرنظر قرار دادند. این مقام پلیسی 
افزود: ماموران مشاهده کردند که یکی از 
نفرات از خودرو پیاده و در حال بازکردن 
درب منزل بوده و وارد منزل می شود که 
سریعا عوامل عملیات کالنتری جهت 
دستگیری سارقان وارد عمل شده و 
متهمی که وارد منزل شده دستگیر و 
متهم دیگر متــواری می شود. وی گفت: 
در بازرسی بدنی متهم دستگیرشده 
دستکش و االت و ادوات سرقت که 
جهت بازکــردن درب منازل استفاده 
می کردند کشف و خودرو و متهم به 

کالنتری انتقال یافت. رئیس محتــرم 
پلیس پیشگیری تهــران تصریح کرد: 
در بررسی خودرو سارقان در کالنتری 
مشخص شد پالک های نصب شده روی 
خودرو متفاوت بوده و جعلی است و در 
بازرسی از خودرو دو عدد پالک دیگر و 
۵ دستگاه تلفن همراه سرقتی و ۳ قبضه 
سالح سرد انواع پیچ گوشتی های متنوع 
و دسته کلید که جهت بازکردن و تخریب 
درب منازل استفاده می کردند، کشف 
شد. وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات 
فنی پلیسی به ۱۰ فقره سرقت مشابه 
معترف شدف، افزود: در بررسی سوابق 
متهم مشخص شد که وی سابقه دار بوده 
و ۱۳ سال سابقه زندان به علت زورگیری 
و سرقـــت دارد.سـرهنگ موقوفه ای 
در پایان خاطـــرنشان کرد: بررسی و 
تحقیقات و دستگیری متهم دیگر در 
دست اقدام پلیس و پرونده متهم جهت 
سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شد.

     دستگیری سارق منزل در مرزداران

دپوی ۳7 کیلوحشیش 
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبــی از 
کشف ۳۶ کیلو حشیش و یک کیلو و ۹۰۰ گرم 
تریاک دپو شده در یک منزل مسکوني خبر داد 
که دراین رابطه یک متهم دستگیر شده است. 
سردارناصر فرشید اظهارداشت: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبي با دریافت 
اطالعاتی مبنی بر دپوی موادمخدر در یکی 
از منازل مسکوني روستاهای این شهرستان، 
موضوع را پیگیری کردند و شناسایی و دستگیری 
متهمان را در دستور کار خود قرار دادند. وی 
بیان داشت: ماموران محل دپوی موادمخدر 
را شناسایی و تیم های عملیاتی به محل اعزام 
شدند که در بازرسی از منزل ۳ کیسه حاوی ۳۶ 
کیلوگرم حشیش و یک کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک 
کشف کردند. فرمانده انتظامی خراسان جنوبي 
افزود: ماموران در این رابطه یک متهم که قصد 
تحویل موادافیوني به سوداگران مرگ را داشت، 
دستگیر کرده و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائی معرفی کردند.

قاچاق ۲0 هزار لیتر سوخت
با تـــالش تکاوران استان سیســـتان و 
بلوچستـــان 2۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در 
محور ایرانشهر- نیکشهر کشف شد. سرهنگ 
غالمرضـــا توکلی اظهارداشت: رزمندگان 
یگان تکــاوری۱۱۰ عمار در راستای اجرای 
طرح مقابله با قاچاق سوخت  حین کنترل 
خودروهـــای عبوری در محورهای ایرانشهر- 
نیکشهر بـــه یکدستگاه خودروی کامیون 
تانکردار مشکوک شدند. وی افزود: ماموران 
پس از توقف خـــودرو در بازرسـی از آن 
2۰ هزارلیتر نفت گاز قـــاچاق و خارج از 

چرخه قانونی توزیع را کشف کردند.

خواب آلودگی راننده 
حادثه ساز شد

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور تهران بزرگ از واژگونی سواری لیفان 
در بلوار مرزداران خبر داد. سرهنگ علی 
همه خانـــی اعالم داشت: در مسیـــر بلوار 
مرزداران، یکدستگاه سواری لیفان که در این 
مسیر در حال تردد بوده به دلیل خستگی و 
خواب آلودگی راننده آن از مسیر و راه خارج 
می شود. وی افزود: این خودرو پس از انحراف 
از مسیر جداول کناری مسیر کناری را نیز رد 
کرده و در داخل جوی آب نیمه واژگون شده 
و متوقف می شود. وی گفت: تیم کارشناسی 
منطقه 2 پلیس راهور فاتب که در این مسیر 
در حال گشتزنی بوده پس از مشاهده این 
حادثه به کمک راننده وسیله نقلیه می شتابند 
و مشغول کمک رسانی و امداد به این راننده 
مشغول می شوند و می توانند وی را از وسیله 

نقلیه بیرون بیاورند.  

معـــاون آمـــوزش و فرهـــنگ ترافیـــک 
پلیس راهور تهــران از برخورد شدید سواری 
پژو با درخـــت به خاطر سیلی پدر به پسر در 
مسیر بهشت زهرا)س( خبر داد. سرهنگ علی 
همه خانی گـــفت: برابر رصد پایش تصویری 
از معابر و بزرگراه های شهر تهران از طریق رصد 
دوربین های مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس 
راهور تهران بزرگ مشخص شد که یکدستگاه 
سواری پژو که در محدوده بهشت زهرا)س( در 

حال تردد بوده به علت عدم توانایی راننده در 
کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج شده و به شدت 
با یک اصله درخت کنار معبر برخورد می نماید. 
وی ادامه داد: ماجرا از این قرار بود که در داخل 
این سواری مشاجره ای بین پدر و پسری روی 
می دهد که پدر عصبانی شده و سیلی محکمی 

به صورت پسرش که در حال رانندگی بوده زده 
که حواس و تمرکز وی به هم ریخته و به همین 
خاطر از مسیر اصلی خارج و به شدت با یک اصله 
درخت برخورد می نماید. سرهنگ همه خانی بیان 
داشت: در این حادثه سر پسر به شدت با شیشه 
جلو برخورد کرده که باعث آسیب جدی شده که 

با حضور به موقع تیم های اورژانس در محل وی 
به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل می شود. وی 
افزود: با حضور جرثقیل پلیس راهور تهران بزرگ 
در محل حادثه این سواری از محل جابه جا و 
ترافیک به حالت عادی بازگشت. وی از رانندگان 
وسایبل نقلیه خواست حین تردد از انجام هرگونه 
اقدام و رفتاری که حواس راننده را پرت نماید 
خودداری کرده و حتما تمام حواس خود را به 

رانندگی اختصاص دهند.

سیلی پدر به پسر حادثه آفرید

قتل زن جوان با تقلید از یک سریال تلویزیونی
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دیدگــــــاه
اهمیت برد پرسپولیس مقابل پیکان

در رقابت های هفته دهم لیگ برتر تیم پرسپولیس برابر پیکان 
به برتری رسید. به نظر من این پیروزی برای پرسپولیس اهمیت 
زیادی داشت، چون در دو بازی قبلی تیم به نتیجه تساوی 
رسیده بود و باید از این وضعیت خارج می شد و به یک پیروزی 
می رسد. خوشبختانه با پیروزی برابر پیکان فشار از روی تیم 
برداشته شد؛ در هفته های قبل به خاطر تساوی ای که تیم کسب 
کرده بود، فشار زیادی به بازیکنان آمده بوده و باید از آن خارج 
می شدند. پیروزی ۳ بر یک، اعتمادبه نفس بازیکنان و مربیان را 
افزایش می دهد و باعث می شود بازیکنان بهتر به رفع معایب تیم 
بپردازند. پرسپولیس انگیزه خاصی برای قهرمانی دارد و نشان 
داده که کم کم به شرایط خوب خود بازمی گردد. پرسپولیس 
کم کم به باالی جدول می رسد به هر حال فوتبال غیرقابل 
پیش بینی است و ممکن است تیم ها امتیاز از دست بدهند و این 
روی عملکرد بازیکنان تاثیر می گذارد و به لحاظ روحی و روانی 
تحت فشار قرار می گیرند. با این برد روحیه آنها برگشت و قطعا 
در ادامه راه شرایط تغییر می کند. در این بازی پای آل کثیر هم 
به گلزنی باز شد و این در روحیه او تاثیر گذاشت، در این مدت 
خیلی در استرس و فشار بود و بعداز محرومیت از روزهای اوج 
خود فاصله گرفته و افت کرده بود. تیم ها نسبت به داشته های 
خود در زمین بازی می کنند؛ همه هدف کادرفنی و بازیکنان 
پرسپولیس این بود که سه امتیاز این بازی را کسب کنند؛ حریف 
هم دوندگی خوبی داشت، اما خوشبختانه شاگردان یحیی به 
گل نخست بازی رسیدند بازی را دست گرفته اند و روان تر بازی 
کردند. پس از آن بازیکنان پرسپولیس تالش کردند تا به گل 
دوم برسند که در این امر هم موفقیت آمیز عمل کردند. به نظرم 
در بازی با پیکان یک عملکرد خوب و مثبت را از پرسپولیس 
شاهد بودیم. مهم ترین قسمت بازی با پیکان کسب سه امتیاز 
بود که پرسپولیس به آن رسید. قطعا بازی با مدعیان سخت 
خواهد بود؛ به هرحال تیم های بزرگ تمام تالش خود را به 
کار می گیرند تا به امتیاز برسند و پیروز شوند. بازی با سپاهان 
برای پرسپولیس سخت خواهد بود و حساسیت باالیی هم دارد. 
به نظرم در نیم فصل اول از تیم های بزرگ می توان نتیجه گرفت 
و در نیم فصل دوم از تیم های کوچک تر می توان امتیاز کسب 
کرد. با شرایطی که از پرسپولیس می بینم این تیم در نیم فصل 
دوم جبران می کند و قطعا باید منتظر کسب امتیازات بیشتر 

از این تیم باشیم.

پرسپولیس در چند هفته گذشته لیگ برتر 
نتایج خوبی نگرفت و در هفته دهم به پیروزی 
مقابل پیکان رسید. ضیا عربشاهی، پیشکسوت 
تیم فوتبال پرسپولیس  در این خصوص 

صحبت کرد. 
 نظر شما  درباره پیروزی سرخپوشان 

برابر پیکان چیست؟
 پیکان در بازی گذشته نتیجه نگرفته بود و 
شرایط خوبی نداشت. پرسپولیس یک مقدار از 
کورس قهرمانی دور بود، اما با بردی که برابر 
پیکان به دست آورد، شرایط خود را بهتر کرد 
و در جدول رده بندی در جایگاه پنجم ایستاد. 
سرخپوشان نشان دادند که شرایط قهرمانی 
را دارند و با این ۳ امتیاز دل هواداران شاد 
شد. امیدوارم در بازی های بعدی ۳ امتیاز را 
گرفته، در کورس قهرمانی قرار بگیریم و برای 

ششمین بار قهرمانی را کسب کنیم. 
 عملکرد آل كثیر چگونه بود؟

 آل کثیر اشتباه می کند که به کناره های 
زمین می آید و با این کار انرژی اش هدر می رود. 
او باید  در عمق دفاع  و محوطه جریمه حریف 

حضور داشته باشد.
در  گل محمدی  شاگردان   شرایط 

جدول را چطور ارزیابی می كنید؟
 تیم پرسپولیس ۳ امتیاز بازی را دریافت و 
در کورس قهرمانی قرار گرفت. این برد خیلی 
به درد سرخپوشان خورد تا در باالی جدول 
قرار بگیرند. سرخپوشان ۵ سال قهرمان متوالی 
لیگ برتر فوتبال شده اند و هوادارانشان از آنها 
توقع دارند. کار یحیی سخت است. طرفداران 
بدانند که با انرژی و حمایت خود می توانند به 
بازیکنان روحیه بدهند تا تیم پرسپولیس بازی 

به بازی بهتر شود. 
 درباره اعالم  پنالتی به نفع پیکان جه 

نظری دارید؟
 به نظرم تصمیم داور اشتباه بود. مهاجم 
پیکان پشتش به لک بود و این دروازه بان  با 
دست هایش  ۳۰، ۴۰ سانت باالتر توپ را زد و 
برخوردی نداشتند. مهاجم پیکان می خواست 
با پشت سر توپ را بزند که لک با ارتفاع باالتر 
توپ را زده بود و فکر نمی کنم پنالتی بوده باشد.

گفت و گو 

 فارس: جام جهانی فوتبال قرار است به میزبانی قطر 
برگزار شود و تیم ملی فوتبال کشورمان هم به احتمال فراوان 
یکی از تیم های حاضر در این مسابقات خواهد بود. از همین رو 
اعضای کادرفنی و فدراسیون فوتبال اقدامات اولیه جهت 
استقرار کاروان فوتبال کشورمان در این کشور را آغاز کردند. 
چند روز پیش مجتبی خورشیدی و حامد مومنی راهی قطر 
شدند تا کمپ تیم ملی فوتبال کشورمان را انتخاب کنند. 
چندین کمپ و هتل معرفی شده بود که در نهایت اعضای 
فدراسیون ایران به ۳ گزینه نهایی رسیدند که طی روزهای 
آینده جمع بندی های نهایی صورت خواهد گرفت. گفته 
می شود کمپ الریان اولویت نخست فدراسیون ایران است 
و باید منتظر ماند و دید که فیفا این موضوع را تایید خواهد 
کرد یا خیر. همچنین یک ایده جمعی در دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان مطرح شد تا جامی تحت عنوان »نوروزکاپ« 
به عنوان میراث مشترک کشورهای آسیای میانه با حضور 
تیم های ملی این کشورها برگزار شود و احتماال ازبکستان 

میزبان نخستین دوره این مسابقات خواهد بود.  
 تسنیم: وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقالل برای 
ارائه توضیحاتی در کمیته اخالق فدراسیون فوتبال حضور 
یافته بود. کمیته اخالق فدراسیون فوتبال چندی پیش وریا 
غفوری را به این کمیته احضار کرده بود. ظاهرا بحث احضار 
کاپیتان استقالل به ماجرای قراردادش در زمان مدیریت احمد 
سعادتمند مدیرعامل پیشین استقالل باز می گردد. غفوری در 
جلسه این کمیته حاضر شده و توضیحاتش را ارائه کرده است. 
دیگر فرد دعوت شده به این کمیته، مسعود شجاعی کاپیتان 

نساجی بوده که هنوز علت احضار او مشخص نشده است.

 فوتبــال داخلــی 

 ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن می گوید: پول انگیزه اصلی 
برای او در دوران حرفه ای اش نیست. کیلیان امباپه که فوتبال 
حرفه ای اش را در سن ۱7 سالگی و در سال 2۰۱۵ با تیم 
موناکو آغاز کرد و سه سال بعد هم در انتقالی ۱۸۰ میلیون 
یورویی به پاری سن ژرمن پیوست، با اشاره به اینکه پول در 
دوران حرفه ای اش برای او در اولویت قرار ندارد، افزود: این 
تجربه زندگی است که بیش از پول درآوردن اهمیت دارد، حتی 
اگر این مورد مهم باشد چون ما خانواده هایی داریم که باید از 
آنها مراقبت کنیم. مهمتر از همه، من تشنه اکتشافات، سفر، 
مالقات با بازیکنان دیگر، فرهنگ های مختلف و غیره هستم. 
در ابتدا این حس ستاره بودن کمی برایم سخت بود. وی گفت: 
خوشبختانه، والدینم در مورد مبالغ قراردادم به من چیزی 
نگفتند. آنها کار درستی انجام دادند، چگونه یک بچه ۱۴ ساله 
را بعد از اینکه به او می گویید میلیون ها دالر ارزش دارد، تربیت 

می کنید؟ به همین دلیل رابطه آرامی با 
پول دارم. می دانم که پول مهم است و 
از داشتن آن خوشحالم، اما این چیزی 
نیست که هر ثانیه و هر روز مرا به 
حرکت در می آورد. امباپه 22 ساله در 

پنج فصل اخیر در ۱۵۰ بازی 
برای پاری سن ژرمن به 
میدان رفته و ۱2۴ گل 
هم به ثمر رسانده است. 
فرانسوی  ستاره  این 
که قرارداد فعلی اش با 
پاریسی ها تا پایان فصل 
جاری اعتبار دارد، گفته 
می شود تابستان آینده 

راهی رئال مادرید خواهد شد.

 بیــن المــلل

 حسین عبدی 
كارشناس فوتبال  

نایب قهرمان کشتی آزاد جهان با انتقاد از نحوه تجلیل و 
جمع آوری پول در مراسم تجلیلی که از او در استان لرستان 
به عمل آمد، گفت: پولدار نیستم، اما آنقدر عزت نفس داشتم 
که این جایزه را به آنها برگردانم. علیرضا سرلک یادآور شد: 
من اهل الیگودرز لرستان هستم. مردم که استقبال خوبی از 
من داشتند، اما مسئوالن استانم هیچ کاری نکردند! اگر به 
کشتی گیر مازندران کارت هدیه خالی دادند، به من همان 
را هم ندادند. ما هر جایزه ای گرفتیم، با پیگیری رئیس 
فدراسیون بود. این کشتی گیر لرستانی که پدرش راننده 

ماشین سنگین است، ادامه داد: هرچه دارم از دعای خیر 
پدر و مادرم و زحمات آنهاست. تا امروز هزینه های زندگی و 
ورزشم بیشتر برعهده پدرم و بعد هم عمویم بوده است. آنها 
همه کار کردند که من بتوانم به کشتی ادامه دهم و همیشه 
حمایت بی دریغ شان شامل حال من شده است. وی با انتقاد 
از مسئوالن ورزشی استان لرستان و شهرستان الیگودرز 
عنوان کرد: بعداز سه سال کسب مدال در مسابقات جهانی 
امید )برنز(، قهرمانی آسیا )نقره( و جهانی نروژ )نقره(، رئیس 
تربیت بدنی الیگودرز 2میلیون تومان به من جایزه داد! بعد هم 

یک مراسم تجلیلی از سوی اداره کل ورزش استان برگزار شد 
که پولی آنجا جمع شد و مثل گداها با من برخورد کردند! من 
پولدار نیستم، شاید پول زیادی هم نداشته باشم، اما از اینکه 
توانستم با کشتی ام ذره ای مردم ایران را خوشحال کنم، به 
خودم می بالم. آدم وقتی این برخوردها را می بیند، دیگر به 
پول فکر نمی کند و برای خوشحال کردن مردم و دوستان و 
خانواده اش کشتی می گیرد. متاسفانه نحوه جمع کردن پول 
در مراسم تجلیل خیلی برایم سنگین بود و به همین علت 
هم جایزه را پس شان دادم. وی افزود: این پول را به خاطر 
برخوردی که برخی از مسئوالن در این مراسم داشتند، به 
آنها برگرداندم. رئیس تربیت بدنی بعداز سه مدال جهانی و 
آسیایی، دو میلیون تومان جایزه می دهد که پول یک گرمکن 

ورزشی ما هم نمی شود. 

علیرضا سرلك: 
با من مثل گداها برخورد شد 

آرمان ملی: باالخره فدراسیون فوتبال در خصوص استفاده 
باشگاه »گل گهر« از بازیکن غیرمجاز گابنی رای صادر کرد و نتیجه 
دیدار شاگردان قلعه نویی را مقابل تیم های استقالل، سپاهان و 

پیکان بازنده اعالم کرد. 
 خرید 

اواسط آبانماه باشگاه گل گهرسیرجان با یک بازیکن گابنی 
قراردادی سه ساله امضا کرد. »اریک.باگناما« بازیکن ۱۹۵ 
سانتیمتری تیم فوتباِل المپیک گابن با قراردادی ۳ ساله به گل گهر 
سیرجان پیوست. باگناما 22 ساله است و در پسِت مهاجم و وینگر 
بازی می کند . باگناما در اردوی تدارکاتی گل گهر در ترکیه حضور 
پیدا کرد و در دو بازی مقابل آالنیا اسپور و ایوپ اسپور به میدان 
رفت و با ارزیابی و بررسی کامل کادر فنی، قرارداد درازمدت با این 

بازیکن منعقد شد.
 شکایت استقالل 

طبق قوانین سازمان لیگ، این بازیکن آفریقایی برای حضور در 
لیگ برتر ایران نیازمند حداقل ۴ بازی در تیم ملی کشورش است 
و باشگاه گل گهر نیز مدعی شده در نامه نگاری ای که با فدراسیون 
فوتبال گابن داشته، انجام ۴ بازی این بازیکن برای تیم ملی گابن 
مورد تایید قرار گرفته است، اما نکته مبهم در این باره، عدم ثبت 
بازی های ملی این بازیکن در سایت های معتبر خارجی است. ابتدا 
باشگاه استقالل و سپس باشگاه سپاهان شکایت خود را از باشگاه 
گل گهر به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز  به فدراسیون فوتبال 

ارائه کردند. 
 ماجرای ایمیل! 

فدراسیون فوتبال بدون چک کردن آدرس ایمیل ها نسبت به 
تایید و ارسال آنها به سازمان لیگ برای صدور کارت بازی اقدام 
کرده است. حسین شریفی سخنگوی  فدراسیون فوتبال هم که 
برای توضیح در  خصوص روند پیگیری پرونده بازیکن گابنی 

گل گهر روی خط برنامه فوتبال برتر آمده بود، با قاطعیت اعالم کرد 
فدراسیون فوتبال صرفا با ایمیل  رسمی فدراسیون گابن که روی 
سایت فیفا موجود است در ارتباط بوده و فدراسیون فوتبال گابن 
به عنوان باالترین نهاد فوتبالی آن کشور تنها مرجع پاسخگویی 
به شمار می آید و سایر بررسی ها از جمله سرچ اینترنتی برای 
فدراسیون فوتبال رسمیت ندارد. این در حالی است که سخنگوی 
فدراسیون اعالم نکرد که آیا فدراسیون فوتبال هم فقط نامه های   
دریافتی از ایمیل رسمی فدراسیون مبدأ را مدنظر قرار می دهد 
یا اگر از هر ایمیل جعلی نامه ای دریافت شود برای فدراسیون 
رسمیت دارد! گویا ماجرا از این قرار است که کلیه نامه های دریافتی 
فدراسیون فوتبال از ایمیل های جعلی و ساختگی ارسال شده که 

فقط شبیه به ایمیل واقعی فدراسیون گابن بوده اند.
 صدور رأی 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هر سه بازی گل گهر مقابل 
تیم های استقالل، سپاهان و پیکان را  ۳ بر صفر به سود هر ۳ تیم 
اعالم کرد. در حکم کمیته انضباطی آمده که بازیکن گابنی گل گهر 
هم باید به کشورش برگردد و حتی باشگاه گل گهر نزدیک به 7۰۰ 
میلیون تومان و بازیکن گابنی نزدیک به 2۰۰ میلیون تومان 
جریمه شده است و این رأی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی 

فدراسیون فوتبال صادر شده است.
 جدول امتیازات 

سهیل مهدی در خصوص اینکه با توجه به حکم کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال برای بازنده شدن گل گهر در ۳ مسابقه مقابل 
پیکان، سپاهان و استقالل و با توجه به هم امتیازشدن شاگردان 
نویدکیا و مجیدی کدام تیم صدرنشین مسابقات محسوب 
می شودف اظهارداشت: قبال به این موضوع اشاره کرده بودم ولی 
بازهم تاکید می کنم قانون بازی رودررو فقط برای زمانی است که 
مسابقات به اتمام برسد. وی افزود: اگر بعداز پایان مسابقات شرایط 

تیم ها مساوی بود تصمیم گیری برای صعود و یا سقوط تیم ها روی 
دیدارهای رودررو اتخاذ خواهد شد در غیر این صورت چون شرایط 
تیم ها هفته به هفته تغییر می کند در جریان مسابقات بازی رودررو 
مالک نیست و تفاضل گل محاسبه خواهد شد. با این شرایط تیم 
فوتبال سپاهان با تفاضل گل بهتر در صدرجدول و استقالل با یک 
تفاضل کمتر نسبت به حریف اصفهانی در جایگاه دوم جدول 

رده بندی لیگ برتر قرار دارد.
 نقش كارمند فدراسیون؟

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به ۳ بر صفر شدن 
بازی های تیم گل گهر که در آن »باگناما« بازیکن گابنی حضور 
داشته داد و طی آن مدعی شد بررسی صحت مدارک بازیکن بر 
عهده باشگاه بوده و این فدراسیون نقشی در تایید مدارک بازیکن 
نداشته است. »ایلنا« نوشت: با این وجود نامه مربوط به مدارک این 
بازیکن منتشر شده و زیر آن امضای حمیرا اسدی، مسئول روابط 
بین الملل فدراسیون فوتبال که این موضوع را تایید کرده است 
دیده می شود و این نشان می دهد برخالف ادعای کمیته انضباطی، 
فدراسیون فوتبال مدارک را بررسی و آن را تایید کرده است. با این 
وجود باید دید چرا در رفتار مسئوالن فدراسیون فوتبال چنین 

تناقض بزرگی دیده می شود.
 توضیحات فدراسیون 

سخنگوی فدراسیون فوتبال، توضیحاتی در مورد محکومیت 
سنگین باشگاه گل گهر سیرجان به دلیل استفاده از بازیکن گابنی 
خود ارائه کرد. حسین شریفی درباره حکم کمیته انضباطی 
مبنی بر ۳ بر صفر بازنده اعالم شدن گل گهر سیرجان در دیدار 
مقابل استقالل، سپاهان و پیکان اظهارداشت: موارد مشابهی در 
لیگ های فوتسال داشتیم که نتیجه این بازی ها ۳ بر صفر شد و این 
وحدت رویه وجود داشته است. مقررات انضباطی نقل وانتقاالت 
که به آن استناد شده، متعلق به سال ۹۳ بوده که این آیین نامه 
سال ۹۶ بازنگری شده است. وی در ادامه تصریح کرد: امسال 
هم آیین نامه ای در نظر گرفته شده که در ماده ۱۴ آن قید شده 
صحت سنجی و راستی آزمایی بر عهده باشگاه است. اینگونه نیست 
که بازیکن یا باشگاه ارتباط مستقیمی با فیفا داشته باشد. سخنگوی 
فدراسیون فوتبال با بیان اینکه فدراسیون ابتدا مدارک ارائه شده 
گل گهر را نپذیرفت، خاطرنشان کرد: به نامه حمیرا اسدی )رئیس 
دپارتمان بین الملل فدراسیون( هم استناد شده است، اما سازمان 
لیگ دو مساله را از باشگاه گل گهر درخواست کرد. اینکه مسئولیت 
این اتفاق را بپذیرند و فدراسیون گابن هم زمان و دیدارهای ملی 
باگناما را اعالم کند. شریفی با بیان اینکه ۹ ایمیل به فدراسیون 
فوتبال ارسال شد، گفت: وقتی نتوانستیم جمع بندی کنیم، از مقام 
قضائی خواستیم شرایط را بررسی کند. موضوع به پلیس فتا ارجاع 
داده شد و آنها نیز ایمیل ها را جعلی تشخیص دادند. ۹ ایمیل با یک 
تلفن همراه خاص صادر شده و حتی در یک روز، دو نامه دریافت 
کردیم که هر دوی آنها جعلی تشخیص داده شده است. وی که 
با برنامه »ورزش ومردم« گفت وگو می کرد، در مورد شباهت این 
موضوع با پرونده آیانداپاتوسی که به استقالل ملحق شده بود، 
خاطرنشان کرد: ما آن زمان در فدراسیون نبودیم. بند ۱۴ آیین نامه 
نقل وانتقاالت می گوید مسئولیت احراز صالحیت بازیکن با باشگاه،  

مدیرعامل، سرپرست و نماینده معرفی شده است. 

كارمند فدراسیون هم اشتباه كرد، اما »گل گهر« بازنده شد

شاگردان »قلعه نویی« نقره داغ شدند!  

 تعویق رأی CAS درباره 
شکایت جودو ایران 

ایسنا: دوم آذرماه ۱۴۰۰ جلسه رسیدگی 
به پرونده جودو ایران در دادگاه حکمیت ورزش 
به صورت آنالین برگزار شد. در آن جلسه مقرر 
شد که ظرف چند روز آینده در مورد رای 
نهایی تصمیم گیری و در نهایت رأی دادگاه 
حکمیت ورزش صادر شود  اما 2۵ آذرماه 
سالجاری، نامه ای از سوی دادگاه حکمیت 
ورزش به فدراسیون جودو ایران ارسال شد 
که در آن نامه زمان اعالم نتیجه رأی دادگاه 
تمدید شده و قرار است تا 2 ماه آینده رأی 
نهایی اعالم شود.  الزم به یادآوری است، پس 
از اینکه در پرونده ابتدایی، تعلیق دائم برای 
جودو ایران با پیش شرط مشخص شد، رأی 
از سوی دادگاه حکمیت ورزش باطل اعالم 
شد و پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون 
جهانی ارجاع شد و پس از آن کمیته انضباطی 
ماه  اردیبهشت  نهم  جهانی،  فدراسیون 
فدراسیون جودو ایران را به مدت ۴ سال از 
حضور در کلیه رویدادهای بین المللی محروم 
کرد. بالفاصله تیم حقوقی فدراسیون جودوی 
ایران، شکایت دیگری را به ثبت رساند و بعداز 
آن لوایح هر دو طرف به دادگاه حکمیت ارائه 
شد. سرانجام داوران دادگاه حکمیت ورزش 
پس از رسیدگی به لوایح شکایت، طی ارسال 
نامه ای، دوم آذرماه را به صورت ویدئوکنفرانس 
زمان رسیدگی به پرونده شکایت ایران اعالم 

کردند.

خارج ازمستطیل سبز

مانچینی: می خواهیم قهرمان 
لیگ ملت ها شویم 

سرمربی تیم ملی ایتالیا ابراز امیدواری کرد 
این تیم قهرمانی در لیگ ملت های اروپا را 
به دست بیاورد. مرحله گروهی لیگ ملت های 
اروپا قرعه کشی شد و تیم های ایتالیا، آلمان، 
انگلیس در سخت ترین گروه قرار گرفتند. 
روبرتو مانچینی، مشتاقانه منتظر یک گروه 
جذاب در لیگ ملت ها مقابل انگلیس، آلمان 
و مجارستان است. مانچینی گفت: این گروه 
خوبی است و با انگلیس، آلمان و مجارستان، 
مطمئنا یک گروه سرگرم کننده  و جذاب 
خواهد بود. رویارویی با حریفان قدرتمند 
بخشی از بازی های لیگ ملت هاست. ما قبال 
در فینال یورو با انگلیس بازی کرده بودیم، 
بنابراین این دو بازی فشرده خواهد بود. در 
مورد آلمان، دیدار آنها با ایتالیا یک بازی 
این  و  است  جهان  فوتبال  در  کالسیک 
اولین باری است که در لیگ ملت ها با آنها بازی 
می کنم و بسیار خوشحالم. مانچو ادامه داد: ما 
سعی خواهیم کرد که لیگ ملت ها را ببریم، 
البته هدف مهمی داریم و آن هم صعود به 
جام جهانی است و باید امسال بازی های مهمی 

که داریم را با برد به پایان برسانیم.

خـــبر

ضیا عربشاهی: 
 پرسپولیس به 

 کورس قهرمانی 
برگشت

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص سهم ورزش در بودجه 
پیشنهادی دولت جهت  سال ۱۴۰۱  گفت: برای نخستین بار 
در ۴۰ سال گذشته هیچ نظرخواهی از دستگاه ها برای تامین 

بودجه نشد.
 انتخابات كمیته

سیدرضا صالحی امیری درمورد انتخابات کمیته ملی المپیک 
اظهارداشت: در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات قبال اعالم 
کرده بودیم که هفته اول بهمن برگزار می کنیم، اما چون ۱۰ 
فدراسیون المپیکی هنوز انتخابات خود را برگزار نکرده اند 
مجبور شدیم که یکماه انتخابات را به تعویق بیندازیم و 
۱7 اسفند این کار انجام می شود. براساس اساسنامه موظف 
هستیم نیم به عالوه یک نفر از اعضای مجمع جز فدراسیون های 
المپیکی باشند که با شرایط کنونی این موضوع برای ما فراهم 
نبود.  ۴۵ روز قبل از تاریخ مقرر، اقدامات برگزاری انتخابات را 

آغاز خواهیم کرد.
 حواشی كمیسیون ورزشکاران

وی درمورد حواشی رخ داده در کمیسیون ورزشکاران، 
تصریح کرد: همه ورزشکاران عضو خانواده ورزش هستند و تمام 
کمیسیون هایی که داریم همه اعضای خانواده ورزش هستند. 
تمام افرادی که رای آوردند و رای نیاوردند فرقی برای ما ندارند. 

اتفاقی که رخ داد از نظر من غیرطبیعی نیست. در هر 
انتخابات کسی که برنده می شود خوشحال و کسی 
که برنده نمی شود ناراحت خواهد بود و دنبال مقصر 

می گردد. رئیس کمیته ملی المپیک اظهارکرد: 
هیچکس حق توهیــن نـــدارد. »دبیر« 

عالقه مند بود که نفــوذ بیشتــری در 
کمیسیون داشته باشد. احسان حدادی 
که ۵ رای آورد هم قهرمان المپیکی 
است و حرمت وی باید حفظ شود. 
منتظرم فضای کمیسیون ورزشکاران 
آرام شود، شک نکنید که حتما این 
کمیسیون با همت همه قهرمانان 
پیش خواهدرفــت. صالحی امیری 
گفت: کمیته ملـــی المپیک خادم 
همه است و تمام کمیسیون ها جنبه 

مشورتی دارد. آنها پیشنهادات خود را 
ارائه خواهند کرد و نباید چیز دیگری به 

ذهن ها نفوذ کند.
 بودجه ورزش 

وی درمورد بودجــه ساالنه و سهــم 

ورزش از آن، اظهارداشت: قبل از هر چیزی از دولت و سازمان 
برنامه بودجه تشکر می کنم که الیحه بودجه را به مجلس ارسال 
کردند. تعجب کردیم که برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته 
هیچ نظرخواهی از دستگاه ها نشد. مثال اگر کمیته ملی 
المپیک دعوت می شد ما می گفتیم که سه رویداد مهم 
داریم و مستقل باید دیده شوند. رئیس کمیته ملی 
المپیک، افزود: بحث تلفیق هم مهم است و چگونه 
بدون نظر کارشناسی تصمیم گیری می شود؟ باید دید 
که آیا بودجه ورزش با ارگان دیگری قابل تلفیق هست 
یا خیر؟ دولت به ما کمک می کند و ردیف 
بودجه برای ما در نظر می گیرد. ما امکان 
تلفیق نداریم، چون وظیفه ماست رویدادها 
را در بهترین کیفیت برگزار کنم. مهمترین 
نیاز ما ارز است و نمی توانیم رویدادی را 
برگزار کنیم و بگوییم که بودجه آن به 
جای دیگری وصل است. صالحی امیری 
که مهمان تلفنی برنامه ورزش و مردم 
بود، ادامه داد: ۵۰ میلیارد فقط هزینه 
پروازها خواهد بود. مهمتر از همه 
مسئولیت را بایــد از کسی بخواهیم 
که به وی بودجه داده ایم؛ اگر بودجه 
ندهند چگونه می خواهند پاسخ 
بگیرند؟ از مجلس درخواست داریم 
که این موضوع را به صورت جدی تر 

پیگیری کنند.

منتظرم فضای كمیسیون ورزشکاران آرام شود
  صالحی امیری: برای بودجه هیچ نظرخواهی از دستگاه ها نشد 

     تمرین زیربرف 
در شرایطی كه برف شدیدی در تبریز شروع به باریدن 
كرد، شاگردان سولدو، جلسه تمرینی شان را در زمین 
اختصاصی برگزار كردند. بازیکنان تراكتور شال و كاله 
داشته و به انجام كارهای تاكتیکی پرداختند كه كادرفنی 

برایشان در نظر گرفته بود.

     پنالتی 
پس از اینکه آلومینیوم در دیدار با نساجی صاحب 
پنالتی شد، میالد فخــرالدینی توپ را برداشت تا 
این ضربه مهم را بزند، اما او پس از ورود میثم مجیدی 
به زمین در اقدامی قابل تحسیـن توپ را تقدیم به 

كاپیتان تیمش كرد تا او این ضربــه پنالتی را بزند.

             مربی ایرانی لوانته 
چند شکست متوالی سبب شد تا مدیــران لوانته 
تصمیم به اخراج سرمربی تیم گرفتند. مدیران باشگاه 
لوانته ترجیح دادند به قرارداد با جهانیار محبی مربی 
ایرانی پایبند بمانند و حداقل او را تا پایان فصل حفظ 

كنند تا وی در كادرفنی لوانته باقی بماند.

ـت
وشـ

س ن
عک



صفحه 12

ارز ترجیحی و سفره مردم 

فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که سیاست ارز 

ترجیحی سیاست موفقی نخواهد بود و کشور در پرداخت ارز 

۴2۰۰ تومانی به هدفی که مدنظر بود، نرسیده؛ چراکه این 

نوع ارز جز آسیب، سودی برای نظام اقتصادی کشور نداشته 

است. با اجرای این سیاست شاهد ایجاد رانت، قاچاق، خروج 

منابع ارزی از کشور بودیم. به همین دلیل هم تصمیم گیران و 

کارشناسان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که باید این نوع 

نظام پرداخت حذف شود و به جای آن به سمت پرداخت یارانه 

هدفمند برویم تا تاثیر منفی این سیاست از بین برود. هر چند 

که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ به این سمت حرکت کرد، اما 

دولت دوازدهم معتقد بود که همچنان باید نظام ارزی ادامه پیدا 

کند. درست است که این نوع ارز به کاالهایی پرداخت می شود 

که سود آن باید به اقشار آسیب پذیر جامعه برسد ولی در عمل 

ثابت دیدیم حتی کاالهایی که با این نوع ارز وارد می شدند هم 

تورم باالیی داشته و عمال تفاوت چندانی در قیمت ها بوجود 

نیامد و به همین جهت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی تاثیر چندانی در 

تورم کاالها نخواهد داشت. با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی باید تورم 

انتظاری آن کنترل شود، چراکه ممکن است درصدی افزایش 

قیمت را شاهد باشیم، اما این افزایش قیمت به حدی نخواهد 

بود که موافقان باقی ماندن این سیاست از آن بحث می کنند. 

دولت جدید معتقد است که صرفا در بعضی از کاالها مانند گندم 

و دارو که حساسیت بیشتری دارند، باید این ارز پرداخت شود و 

در بقیه موارد هم می توان از ارز نیمایی بهره برد. با توجه به همه 

مشکالتی که اقتصاد کشور با آن مواجه هست دیر یا زود باید به 

این سمت حرکت کنیم. البته باید روش های جایگزین حمایتی 

هم را طراحی شود تا کمترین فشار به دهک های پایین جامعه 

وارد شود. سوابق استفاده از ارز ترجیحی نشان می دهد کاالهایی 

که با این ارز وارد کشور شدن تنها بین 2۰ تا 2۵ درصد با کاالهایی 

که با ارز نیمایی وارد شدند، تفاوت قیمت داشتند و برای این 

میزان منابع کشور را به راحتی به دست باد می سپاریم بدون 

اینکه اثرگذاری محسوسی در هزینه ها و زندگی مردم داشته 

باشد. کشور منابع ارزی محدودی دارد و منطقی نیست که همه 

این منابع را برای واردات کاالهایی هزینه کنیم که می توان یارانه 

آن را به دهک ها به صورت مستقیم پرداخت و از تعدد نرخ ارز در 

اقتصاد که اثرات مخربی همچون رانت دارند، نکاهیم.

غالمرضا مرحبا
 سخنگوی کمیسیون 

اقتصادی مجلس

محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

درخصوص فرآیند مذاکرات احیای برجام در وین روایت های 

مختلفی منتشر شده است که همین روایت ها باعث می شود که 

یک تحلیل متقنی نتوان ارائه داد. سخنان آقای رافائل گروسی 

مبنی بر بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران تحت تحلیل همین 

روند مذاکرات هست و به نوعی مسئله بازرسی از تاسیسات 

هسته ای یکی از مهمترین مسائل درخصوص فرآیند احیای 

مذاکرات برجام است. به هر حال مهمترین دغدغه آمریکا و 

شرکای اروپایی وحتی روسیه و چین همین مسئله پیشرفت در 

برنامه هسته ای ایران هست، از این رو اذعان کرده اند که اگر این 

موضوع به مرحله ای برسد که ایران در برآیند کوتاه مدتی بتواند 

به سالح هسته ای دست یابد، عمال مذاکرات برجام دیگر ویژگی 

خود را از دست می دهد. شاید سخنان آقای رافائل گروسی 

برای تحت فشار قراردادن ایران باشد. از طرفی آقایان اسالمی و 

گروسی درخصوص تعویض دوربین های مجتمع تاسیساتی کرج 

مطرح شده شاید گامی از سوی ایران باشد تا نشان دهد آمادگی 

الزم برای ادامه بازرسی هسته ای وجود دارد اما شرایطی را مطرح 

کرده که باید درخصوص اینکه چگونه این بازرسی ها و دوربین ها 

تعویض شود، مقامات آژانس باید به سواالت ایران پاسخ دهند 

تا شاهد تکرار مداخالت رژیم صهیونیستی برای آسیب دیدن 

به برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران به کمترین حد 

برسد و از بین برود. به هرحال درخصوص بحث جاسوسی و 

آسیب زدن به تاسیسات هسته ای ایران باید رفع سوءتفاهم شود. 

اما فرآیند احیای مذاکرات برجام نشان می دهد که شرایط بسیار 

سخت است و هم ایران و هم آمریکایی ها خواسته های حداکثری 

را مطرح می کنند که بدون انعطاف در مواضع شان قطعا شاید 

به سرانجام نرسد. ولی این فرآیند مذاکرات نشان می دهد که 

گفت وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا اجتناب ناپذیراست. 

حضور دولت های اروپایی یا چین و روسیه برای میانجیگری هم 

فرآیند مذاکرات را بسیار پیچیده می کند وهم می تواند حتی 

اختاللی در ارسال پیام ها از سوی آمریکا به ایران و برعکس 

داشته باشد. به نظر می رسد اگر ما بخواهیم هرچه زودتر به 

احیای برجام دست پیدا کنیم و از منابع اقتصادی مان که دررفع 

تحریم هاست، استفاده کنیم، گفت وگوی مستقیم قطعا زودتر ما 

را به این توافقات نزدیک خواهد کرد. اگر به یاد داشته باشیم در 

مذاکرات برجام 2۰۱۵ این گفت وگوهای مستقیم ایران و آمریکا 

بود که پس از ۱۸ روز منتهی به توافقنامه برجام شد. درحقیقت 

تابوی مذاکرات ایران و آمریکا شکسته شده و اینکه ما نخواهیم با 

آمریکایی ها مذاکره کنیم، آوانس به آنهاست. واقعیت این است 

که این تابو باید شکسته شود و هدف رفع تحریم ها بدون مذاکره 

و گفت وگو با آمریکایی ها به نظر درحد انتظار برآورده نمی شود. 

این تحریم های آمریکاست و نه سازمان ملل و ما نیازمندیم که 

بازنگری جدی در رویکردهای سیاست های خارجی خودمان 

داشته باشیم. حتی اگر بخواهیم با شرق و کشورهای همسایه مان 

روابط گسترده ای داشته باشیم، بدون رفع تحریم های آمریکا 

امکان پذیر نیست. چین و روسیه این را نشان داده اند که در 

مروادات اقتصادی شان با ایران قطعا منافع خود را در روابط 

آمریکا در نظر می گیرند، همان طور که طی سال های گذشته 

حاضر به کار با ایران نشدند ضمن اینکه تعدادی هم ایران را 

ترک کردند! اکنون باید منتظرچه اتفاقی بیفتیم که واقعیت های 

جهانی را نادیده بگیریم و مقوله ای را در پیش بگیریم که می تواند 

شرایط ایران را برای رسیدن به منافع برجام دشوارتر کند. باید 

تبعات شکست مذاکره برجام مدنظرهمگان باشد. شاید با یک 

گام بتوان گام های رو به جلوی بیشتری برداشت که این مساله 

می تواند موجب کاهش فشارهای اقتصادی شود و در میان مدت 

و بلندمدت به منافع مطلوب دست پیدا کنیم. شرایط برای ما 
دشوارتر خواهد شد، اگر دقیق محاسبه نکنیم.

چشم انداز مذاکرات وین
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صفحه 3

آرمان ملی: افزایــش قیمــت ۱۸ درصدی 
محصوالت 2 خودروساز بزرگ کشور در حالی با 
مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان 
حواشی مربوط به این اصالح قیمتی همچنان 
ادامــه دارد. درواقع اول آبانمــاه و پس از آنکه 
خودروسازان از افزایش قیمت محصوالت خود 

در طرح های جدیدی پیش فروش و ...

آرمان ملی: مذاکرات احیــای برجام در هتل 
کوبورگ وین طی روزهای گذشــته همچنان 
ادامه داشــته و طرفین برجام در کارگروه های 
مختلف در صدد کاهش اختالفات و رسیدن به 
نقاط اشتراک جهت دستیابی هر چه سریع تر 
به توافق هستند. این درحالی ست که تحوالت 

حول محور توافق هسته ای هم ادامه دارد و...

آرمان ملی: بازخوانی گذشــته و روایتی بدون 
سانســور از ســال های قبل دو وجه دارد. وجه 
نخست آن،  گالیه هایی است که در آن سال ها 
فرصت و شــرایط ابراز آن نبود و وجه دیگر آن 
عدم لحاظ مالحظاتی است که لحاظ کردن آنها 
در سال های بعد لزومی ندارد و اولین بازخوانی 

به عیان شدن واقعیات کمک می کند...

رئیس قوه قضائیه:

 مدیران به بهانه 
 عدم اختیار 

شانه خالی نکنند
      باید برای كاهش ۲۰۰۰ عنوان 

مجرمانه اقدام كنیم 

 روایت »آرمان ملی« 
از پاسخ علی شکوری راد به منتقدان:

 وقایع حمله به 
 كوي دانشگاه را 
وارونه جلوه دادند
   مشاركت مردم هم حماسه است

 »آرمان ملی« مذاكرات احیای برجام 
در وین را بررسی می كند

 توافق بر سر 
»پیش نویس جدید«

      ادامه مذاكرات با وقفه 1۰ روزه
علی باقری: پیشرفت خوبی داشتیم

رئیس جمهور:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

درخصوص فرآیند مذاکرات احیای برجام در وین 

روایت های مختلفی منتشر شده است که همین روایت ها 

باعث می شود که یک تحلیل متقنی نتوان ارائه داد. سخنان 

آقای رافائل گروسی مبنی بر بازرسی ها از برنامه هسته ای 

ایران تحت تحلیل همین روند مذاکرات هست و به نوعی 

مسئله بازرسی از تاسیسات هسته ای یکی از مهمترین 
مسائل درخصوص فرآیند احیای ...

چشم انداز مذاکرات وین

نبی ا... عشقی ثانی
فعال اجتماعی

همواره از نمایندگان مجلس قانونگذار انتظار است که 

مصوبات آنها پشتوانه عقالنی و علمی داشته باشد و از 

نظرات کارشناسان، دانشگاهیان و متفکران جامعه کمک 

بگیرند. صرفا اینگونه نباشد که افرادی در کمیسیون ها 

بنشینند، مطالبی را مطرح کنند و یک طرفه تصویب و 
تبدیل به قانون کنند. ما به عنوان اقشار ...

در سال۱۳۳۱سازمان تامین اجتماعی در کشور تاسیس 

شد، اکنون هفتاد سال از ایجاد نظام تامین اجتماعی 

و فعالیت آن می گذرد. سازمان تامین اجتماعی به این 

منظور تشکیل شد تا یک پوشش درمانی وحمایت کننده 

در دوران اشتغال کارکنان ویک سیستم پشتیبان وتامین 
کننده هزینه های زندگی خانواده فرد ...

مجلس، شان دانشگاهیان را رعایت نکرد 
محمد زاهدی اصل

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

همین صفحه

همین صفحه

فقر پیامد فراگیر نبودن تامین اجتماعی

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائل بین الملل

بررسياظهاراتمتناقضعلمالهديدردودولتوليدرموضوعاتواحدوعاملدشمنخواندنرسانهها

شما آزادي بیان دارید؛ نه ما
    قدري انصاف و برخورد متعادل نشان مي دهد كه شما هم مي بایست مانند رئیس جمهور به »تعامل با رسانه ها« روي بیاورید، نه برخورد بر آن ها

 هیچ بانکی حق 
 تعطیل کردن 
 واحدهای تولیدی 
را  ندارد
    قاچاق خنجری از پشت 
   برتولید است

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               

مجلس، شان دانشگاهیان را رعایت نکرد 

همواره از نمایندگان مجلس قانونگذار انتظار است که مصوبات 

آنها پشتوانه عقالنی و علمی داشته باشد و از نظرات کارشناسان، 

دانشگاهیان و متفکران جامعه کمک بگیرند. صرفا اینگونه نباشد 

که افرادی در کمیسیون ها بنشینند، مطالبی را مطرح کنند 

و یک طرفه تصویب و تبدیل به قانون کنند. ما به عنوان اقشار 

دانشگاهی بسیار خرسند و خوشحال هستیم که معلمان عزیز 

کشورمان، با وحدت، همدلی و با پیگیری های مداوم به خواسته 

خود در جهت احقاق رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق 

دست پیدا کنند و بدون ترید موافق افزایش حقوق و بهبود 

شرایط معیشتی همکاران خود در آموزش و پرورش هستیم. 

دانشگاهیان نیز همواره حمایت خود را از همکاران فرهنگی اعالم 

کرده اند که معلمان ما باید در رفاه باشند، چون وظیفه مهم تربیت 

آینده سازان جامعه را برعهده دارند. ولی این امر نباید باعث شود 

که ما با مفاهیم بین المللی که مختص دانشگاهیان است، بازی 

کنیم. عناوینی همچون مربی، استادیار، دانشیار، مراتب شناخته 

شده دانشگاهی و جهانی هستند. مگر می شود این رتبه ها را برای 

یک صنف خاص دیگر در نظر گرفت و به صنوف دیگر هم تسری 

داد! که ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد. ما در دانشگاه ها از 

آیین نامه های ارتقا برخورداریم که بسیار سفت و سختگیرانه و 

منطبق بر شرایط، در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی 
در نظر گرفته می شود...

گزارش »آرمان ملی« از مشکالت 
ادامه دار فاضالب اهواز:

مقصر حادثه 
 فاضالب اهواز
 محاکمه نشد؛ 

گم شد!
 مرگ كودک اهوازی و ادامه 
»كی بود، كی بود، من نبودم« 

صفحه11

 كارمند فدراسیون هم اشتباه كرد، 
اما »گل گهر« بازنده شد

شاگردان    »قلعه نویی« 
نقره داغ شدند!   

صفحه9

گزارش»آرمان ملی« از اظهارات معاون اول 
رئیس جمهور درباره واردات تجهیزات واكسن: 

 گاف معاون اول 
با بیانیه درست نشد
   دور زدن تحریم ها با اسباب خانه سفیر

وزارت امور خارجه: بنا نبود اظهارات 
مخبر رسانه ای شود

دكتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

  علی اكبر فرازی : 

 با آمریکا باید»طرف« بشویم 
و»شریك تجاري«

صفحه 6

محسن جلیلوند :

 از متن برجام تا نقش روس ها 
در وین

صفحه3

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                
سر مقاله :  فریدون مجلسی

 گره مذاكرات 
و درایت ایران

سید مجتبی ساداتی

 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به چه قیمتی؟!

داریوش قنبری

 معیشت مردم به 
برجام گره خورده؟

دكتر محمد فاضلی

 دانشگاه های ایرانی 
بی مسئولیت !

صفحه7

صفحه 6

صفحه2

صفحه2

صفحات 6 و7

بودجه؛ همچنان    بی اعتنا 
 

به»توسعه« و »حذف رانت«
   بودجه1۴۰1 تورم زا و فشار مضاعف به مردم وارد می كند

     تجربه یکدست سازی در دوره احمدی نژاد شکست خورد

دولت سیزدهم  به اندازه اروپایی ها و آمریکا سعی می کند 

مذاکرات را به نتیجه برساند. چون هیچ راهی به جز مذاکره 

برای لغو تحریم ها وجود ندارد و لغو تحریم ها هم تنها راه 

حل بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و عبور از بحران های 

داخلی است. نگاه واقع بینانه نسبت به آینده مذاکرات، حصول 

توافق و احیای برجام است، همین بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت 

رئیسی نشان می دهد که ایران به دنبال احیای برجام و لغو 

تحریم هاست. حال تفاوت اینجاست که در دولت روحانی 

قدری سرعت کار بیشتر بود و مذاکرات تا ۸۵ درصد پیشرفت 

داشت، اما در دولت رئیسی مذاکرات ُکند پیش می رود. با این 

وجود رئیسی دولت و قدرت اجرایی را به دست گرفته است 

و مسئولیت را برعهده دارد و باید پاسخگو باشد که چرا این 

مذاکرات به شکست کشیده شده است و در صورت شکست 

مذاکرات و عدم لغو تحریم ها، اقتصاد و معیشت چگونه مدیریت 

خواهد شد؟ پس دولت سیزدهم برای آنکه جوابی برای افکار 

عمومی و مردم در داخل داشته باشد مجبور است مذاکرات 

را پیش ببرد تا شاهد لغو تحریم ها باشد که آن اعداد و ارقام مد 

نظر در بودجه سال آتی عملیاتی شود. به هر حال تاخیر چند 

ماهه این دولت در آغاز مذاکرات و همچنین فرصت سوزی در 

دوره های متعدد مذاکراتی می تواند بر شدت بحران داخلی اضافه 

کند. اعضای تیم مذاکره کننده ۱+۴ دیپلمات های آمریکایی و 

رسانه های غربی همسو با آنها سعی می کنند یک جریان سازی و 

منفی بافی علیه خواسته ها و مطالبات تیم مذاکره کننده ایرانی 

در سایه آن دو بسته پیشنهادی شکل دهند تا تیم مذاکره کننده 

ایران از خواسته های خود عقب نشینی کند و در ریل ۶ دور 

مذاکرات دولت حسن روحانی قرار گیرد. اینجاست که معتقدم 

مذاکرات در دور هفتم و هشتم فعال در فاز مقدماتی قرار دارد و 

طرفین سعی می کنند از هر روشی برای واداشتن طرف مقابل 

به تعدیل انتظارات و مطالبات خود استفاده کنند. البته اقلیتی 

از رسانه های غربی هم وجود دارند که برداشت و ارزیابی کاماًل 

متفاوتی دارند و سعی دارند با یک رویکرد مثبت، مذاکرات 

را تحلیل کنند. با این حال واقعیت این است که بیشتر این 

دیپلمات ها که دیپلمات های انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی 

و آلمانی هستند همگام با رسانه ها سعی در یک منفی بافی از 

روند مذاکرات دارند و سعی دارند اینگونه القا کنند که بسته 

های پیشنهادی تیم ایرانی است که روند مذاکرات را به هم 

زده است و اکنون دولت رئیسی به دنبال زیاده خواهی است 

و در نتیجه مذاکرات سازنده و رو به جلو نیست. در این بین 

دیپلمات ها با توییت، مصاحبه سخنرانی و ... سعی می کنند 

یک جریان سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای علیه مطالبات 

ایرانی داشته باشند تا در فاز مقدماتی، تیم مذاکره کننده 

ایرانی را محبور کنند که در مطالبات و درخواست های خود 

تجدید نظر کند. البته در این بین متاسفانه ُکندی کار و تأخیر 

دولت در آغاز مذاکرات هم بر این مسئله دامن زده است که 

غرب بتواند جنگ روانی خود را بهتر و موثرتر به پیش ببرد. با 

این وجود اقدام روز چهارشنبه دولت مبنی بر توافق با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی برای سرویس و نصب دوربین های 
جدید این آژانس در....

راهی جز توافق در مذاکرات نیست

عبدالرضا فرجی راد 
تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک 

هوالباقی

حضرت آیت ا... آقای حاج شیخ 
جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

 درگذشت والده مکرمه تان، همسر مرجع مکرم 
آیت ا... العظمی فاضل لنکرانی قدس سره را خدمت 

جنابعالی و اخوان مکرم و همه بستگان به آن بیت محترم 

 تسلیت عرض می نمایم. خدای متعال آن فقیده 
 سعیده را با اولیاء صالحین خود محشور گرداند 

و به داغ دیدگان صبر و اجز عنایت فرماید. 

سید حسن خمینی

مرتضی مکی
تحلیلگرمسائل بین الملل

در سال۱۳۳۱سازمان تامین اجتماعی در کشور تاسیس شد، 

اکنون هفتاد سال از ایجاد نظام تامین اجتماعی و فعالیت آن 

می گذرد. سازمان تامین اجتماعی به این منظور تشکیل شد تا 

یک پوشش درمانی وحمایت کننده در دوران اشتغال کارکنان 

ویک سیستم پشتیبان وتامین کننده هزینه های زندگی خانواده 

فرد بیمه شده برای دوران بازنشستگی، از کارافتادگی وتامین 

مستمری برای بعد از فوت کارکنان ایجاد شود. این نظام قرار 

بود به صورت فراگیر عموم افرادی که به نوعی شاغل هستند 

وخانواده آنها را تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرار 

دهد و از حقوق آنان در برابر کارفرمایان دفاع کند و حامی آنان 

وخانواده شان در دوران بازنشستگی باشد. متاسفانه آنطور که 

انتظار می رفت فراگیری نظام تامین اجتماعی تحقق نیافت. 

امروزه دستگاه های حمایتی مثل بهزیستی وکمیته امداد در 

گزارش عملکرد خود اعالم می کنند جمعیت بزرگی از مردم 

کشور ودر مناطقی تا ۳۰ درصد جمعیت تحت حمایت این 

دستگاه هستند که نه تنها خبر خوبی نیست بلکه باعث تاسف 

است که بعد از هفتاد سال از تشکیل سازمان تامین اجتماعی 

وگذشت چهل وسه سال از انقالب جمعیت بسیار بزرگی از مردم 

توان اداره امور زندگی خانواده شان را ندارند وبه ناچار با کمک 

بسیار مختصر وناچیز کمیته امداد و سازمان بهزیستی وخیریه ها 

زندگی این خانواده ها سپری می شود. این جمعیت بسیار بزرگ 

شامل خانواده هایی است که سرپرستان شان فوت شده  یا به دلیل 

کهولت سن یا بیماری قادر به کار نیستند. یا شوهرانشان آنها را 

طالق داده یا رها کرده است و به اجبار تحت حمایت دستگاه های 

حمایتی یا خیریه ها قرار گرفته اند. اگر نظام تامین اجتماعی 

فراگیر بود و بدرستی به وظیفه خود عمل می کرد و دستگاه های 

اطالع رسانی وتبلیغی کشور مردم را مطلع می کردند، سرپرستان 

همه این خانواده ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 

می گرفتند و از حقوق ومزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا 

فوت همسر، پیش بینی شده در قانون برخوردار می شدند. 

زندگی آبرومندی داشتند و برای گذران زندگی روزمره خود 

به دستگاه های حمایتی مراجعه نمی کردند و آبرویشان را با 

لقمه نانی عوض نمی کردند. متاسفانه دستگاه های حمایتی هم 

با بودجه اندک و با جمعیت زیادی که تحت حمایت دارند قادر 

نیستند به وظیفه خود به شکل قابل قبولی عمل کنند ضمن 

آن که توانمندسازی هم در این دستگاه ها امکان عملیاتی 
شدن ندارد...

فقر پیامد فراگیر نبودن تامین اجتماعی
نبی ا... عشقی ثانی

فعال اجتماعی
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آرمــان ملــی- مطهــره شــفیعی: یــک بــام و دو هــوا روایــت برخــی رخدادهاســت کــه 
در ایــن ایــام شــاهد آن هســتیم. امــام جمعــه مشــهد در روز گذشــته اهالــی رســانه را مــورد 
نقــد جــدی قــرار داد و حتــی خواســتار برگــزاری دادگاه صحرایــی بــرای آنهــا شــد. دلیلــی کــه 
آیــت ا... علــم الهــدی ذکــر کــرده ایــن اســت کــه ســتون پنجــم دشــمن هســتند و حرف هــای 
دشــمنان را بازنشــر می کننــد! در اذهــان بســیاری از اقشــار کشــور هســت کــه کمــی قبل تــر 
ــه رســانه های دلواپــس و گاه صداوســیما در تخریــب تیــم  کــه خیلــی هــم دور نیســت، چگون
مذاکــره و جاســوس خوانــدن ظریــف و تیمــش از همدیگــر ســبقت می گرفتنــد. ســریال گانــدو 
پخــش شــد و اعتراضــات وزیــر خارجــه دولــت قبــل نــه تنهــا بجایــی نرســید بلکــه تشــویقی 
بــرای ســاخت بخش هــای بعــدی ایــن ســریال شــد! آنانــی کــه بیــش از همــه از فضــای پدیــد 
آمــده علیــه تیــم مذاکــره دولــت قبــل بهــره بردنــد، طرف هــای ایــران بودنــد چــرا کــه بــه آنهــا 
دیکتــه شــد مذاکــرده کننــدگان کشــور نــه تنهــا از حمایــت بخشــی از بدنــه محــروم هســتند 
بلکــه جاســوس و خائــن خوانــده مــی شــوند. عچیــب اســت آیــت ا... علــم الهــدی در آن ایــام 
نــه تنهــا ســخنی در محکومیــت ایــن قبیــل اقدامــات و رفتارهــا علیــه تیــم مذاکــرده کننــده 

نداشــتند بلکــه چنــدان هــم اقدامــات ظریــف و تیــم مداکــره را تاییــد هــم نمی کردنــد. 
  امام جمعه مشهد چه گفت؟

 در اکثــر جمعه هــا ســخنرانی یــک امــام جمعــه پررنــگ می شــود و آن هــم جــز ســخنرانی 
امــام جمعــه مشــهد یعنــی آیــت ا... علــم الهــدی نیســت. وی دیــروز تاکیــد کــرد: امــروز دشــمن 
ــه وجــود  ــد و آشــوب ب ــا شــبهه ایجــاد کن ــردم سراســر دنی ــوا می خواهــد بیــن م ــا تمــام ق ب
بیــاورد و بــر همــه چیــز مــا مســلط شــود. لــذا رهبــری فرمــان جهــاد تبییــن دادنــد. یعنــی بــر 
کســانی کــه در فضــای مجــازی فعــال هســتند، واجــب شــرعی اســت کــه در برابــر فتنه هــای 
ــر هــم زدن قراردادهــا مقصــر  دشــمن ســاکت نباشــند. در حالی کــه دشــمن در مذاکــرات و ب
ــد و  ــع خــود شــکل ده ــه نف ــان را ب ــای رســانه ای ســعی دارد جری ــروز در فعالیت ه اســت، ام
ــدی  ــد. علم اله ــو می کنن ــای او را بازگ ــم حرف ه ــور ه ــل کش ــاآگاه در داخ ــراد ن ــده ای از اف ع
ــه در داخــل  ــرادی ک ــد اف ــد توجــه کنن ــی کشــور بای ــی و اجرائ ــرد: مســئوالن قضائ ــه ک اضاف
ــن  ــد، ســتون پنجــم دشــمن اند. ای ــو می کنن ــر خارجــی را بازگ کشــور حرف هــای عناصــر کف
افــرادی کــه در برخــی از مطبوعــات داخلــی و رســانه های فضــای مجــازی حرف هــای دشــمن 
را بازگــو می کننــد، لشــکر دشــمن اند و بایــد تحــت تعقیــب قضائــی قــرار گیرنــد. اگــر رســانه ای 
در مقابــل جریــان تبییــن بایســتد و حــرف دشــمن را بازگــو کنــد، عامــل نفــوذی دشــمن اســت 
ــه اســم آزادی بیــان هــر چــه می خواهنــد در  ــه اینکــه ب و بایــد تحــت تعقیــب قــرار گیــرد، ن

ــی می کننــد.«  ــراد را محاکمــه صحرای ــن چنیــن اف ــا ای رســانه های خــود بنویســند. در دنی

  توهین به تیم ظریف خوب بود!
اظهــارات آیــت ا... علــم الهــدی بــه عنــوان یــک روحانــی بــا ســابقه و امــام جمعــه مشــهد 
قابــل احتــرام اســت امــا ســواالت زیــادی پــس از ســخنان دیــروز او بــه اذهــان خطــور کــرد. 
اظهــارات او بــه نحــوی اســت کــه گویــا مشــاور بــا تســلطی بــر رســانه های کاغــذی و مجــازی 
دارد، حتمــا آنچــه پیــش از ایــن دربــاره ظریــف و تیــم مذاکره کننــده دولــت روحانــی منتشــر 
ــدو  ــم گان ــان فیل ــا در جری ــه مشــهد حتم ــام جمع ــرده اســت. ام ــم مالحظــه ک ــد را ه می ش
هــم هســت. آیــا آن زمــان نیــازی بــه تذکــر از تریبــون نمــاز جمعــه نبــود و آیــا منافــع ملــی 
ــم الهــدی  ــت ا... عل ــدن مذاکره کننــدگان در خطــر نبــود؟ اگــر آی ــا جاســوس و نفــوذی خوان ب
ــانه های  ــه رس ــت ک ــد یاف ــی درخواه ــد، به خوب ــتفاده کن ــی اس ــانه ای منصف ــاوران رس از مش
ــات  ــی مطبوع ــد و حت ــر می دازن ــدگان گام ب ــه مذاکره کنن ــک ب ــیر کم ــور در مس ــل کش داخ
ــت در  ــع حاصــل از نتیجــه مثب ــر دانســتن مناف ــرات و همه گی ــردن مذاک ــداد ک ــی قلم ــا مل ب
مذاکــرات، از انتقــاد خــودداری کــرده و بــه امید بخشــی مشــغول هســتند. اخیــرا روزنامــه کیهان 
در گزارشــی بــه توافــق ایــران بــا آژانــس بــرای نصــب دوربین هــا در ســایت کــرج انتقــاد کــرد 
ــه علیــه تاسیســات هســته ای تســا در کــرج در ســال  ــر شــمردن خرابکاری هــا، از جمل ــا ب و ب
گذشــته نوشــت: »منابــع رســمی  از توافــق ایــران و آژانــس دربــاره فعالیــت دوبــاره دوربین هــای 
نظارتــی در ســایت هســته ای کــرج خبــر دادنــد. توافقــی کــه در وضعیــت فعلــی، می تــوان آن 
را امتیــازی ســؤال برانگیز و نــاالزم خوانــد.« یــا 27 ابــان حســین شــریعتمداری در مطلبــی بــا 
عنــوان »برادرانــه بــا دکتــر باقــری« نوشــت کــه ایــن روزهــا برخــی از مســئوالن وزارت امــور 
خارجــه کشــورمان دربــاره مذاکــرات هســته   ای از واژه   هــا و عباراتــی اســتفاده می کننــد کــه در 
معنــا و مفهــوم می تواننــد بیــش از یــک مصــداق داشــته باشــند. ایــن واژه   هــا کــه در ادبیــات 
ــار  ــف در اختی ــرای تحری ــه مناســبی ب ــد، زمین ــو« شــهرت دارن ــه »واژه   هــای دوپهل سیاســی ب

ــد.« ــف می   گذارن حری
  لطمه به رئیس جمهور

البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه اظهــارات آیــت ا... علــم الهــدی پــس از حضــور ســیدابراهیم 
رئیســی در ریاســت جمهوری از منظــر پدرهمســر ایشــان هــم ارزیابــی می شــود و درخواســت 
ــرای آنهــا شــاید حرکتــی تلقــی شــود کــه  ــا رســانه ها و برگــزاری دادگاه صحرایــی ب مقابلــه ب
ایشــان از ابتــدای ریاســت جمهــوری نشــان داد ســعی در تعامــل مثبــت بــا همــه اقشــار به ویــژه 

رســانه  ها دارد.
ــی ایشــان در هفته هــای گذشــته توجــه کــرد  ــه اظهــارات قبل ــد ب از ســوی دیگــر هــم بای
ــه همــراه داشــت و بعضــا در رســانه های خارجــی انعــکاس داشــت  کــه واکنش هــای زیــادی ب
ــه  ــر در خان ــرب زن و همس ــگ غ ــر فرهن ــا تأثی ــفانه ب ــرد: »متاس ــوان ک ــه عن ــد روزی ک مانن
همدیگــر را بــا اســم کوچــک صــدا می زننــد« یــا روز دیگــری کــه بــا کنــار گذاشــتن نهادهــای 
مســئول در تامیــن بــرق کشــور گفــت: »نظــام مــا مــردم پایــه اســت و مشــکالت را مــردم بایــد 
حــل کننــد و بــرای حــل مشــکل قطــع بــرق نیــز مــردم بایــد مصــرف آن را در خانــه، مغــازه و 
فروشــگاه ها مدیریــت کننــد و همــگان را بــه کاهــش مصــرف بــرق دعــوت کننــد.« علم الهــدی 
در اردیبهشــت ســال جــاری اظهاراتــی داشــت کــه بــا انتقــادات زیــادی همــراه شــد. او گفتــه 

بــود: »کســانی کــه مــردم را بــه عــدم شــرکت در انتخابــات دعــوت می کننــد، کافرنــد«

گــزارش

پروانه ایزدخواست

 

غیـــر محرمانـــه
تحریم ۳ شرکت در ارتباط با ایران

ــه واهــی  ــه بهان ــکا ایــن تحریم هــا را ب ــی آمری وزارت بازرگان
صــدور یــا تــالش بــرای صــدور کاالهایــی از مبــدا آمریــکا به 
مقصــد ایــران و در راســتای اســتفاده در برنامــه تســلیحاتی 
ــع  ــور وض ــرکت مذک ــه ۳ ش ــران علی ــکی ته ــاع موش و دف
کــرده اســت. ایــن ۳ شــرکت شــامل »ِویولـِـت الکترونیکــز«، 

ــل« و »اچ اس جــی الکترونیکــز« هســتند. »کام ت
تخریب دو ویالی غیر مجاز در تهران

ــال در  ــرد: دو وی ــار ک ــران اظه ــتان ته ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــدان(  ــتای رن ــولقان )روس ــن س ــه ک ــن در منطق ــر زمی ــزار مت ۵ ه
ــی و  ــت از اراض ــژه حفاظ ــای وی ــور یگان ه ــی و حض ــم قضائ ــا حک ب
ــت: ارزش  ــد. وی گف ــب ش ــرف و تخری ــع تص ــتان رف ــده دادس نماین
ایــن اراضــی 7۰۰ میلیــارد ریــال بــوده اســت. در طــول ۸ مــاه اخیــر 
ــار و ارزش  ــراژ 22۰ هکت ــه مت ــده ب ــرف ش ــی تص ــره از اراض ۳۶2 فق
۱۱۹ هــزار میلیــارد ریــال بــا حکــم قضائــی رفــع تصرف شــده اســت.

ممنوعیت خنده در کره شمالی!
فــرا رســیدن ســالروز مــرگ رهبــر ســابق کــره شــمالی بــرای 
مردم این کشــور دردسرســاز شــده اســت. خنــده و نوشــیدن 
ــه  ــوع شــده اســت! ب ــدت ۱۱ روز ممن ــه م ــره شــمالی ب در ک
ــردم  ــده: م ــر آم ــن خب ــح ای ــل، در توضی ــی می ــزارش دیل گ
ــگ  ــم جون ــرگ کی ــالگرد م ــبت س ــه مناس ــمالی ب ــره ش ک
ایــل از خندیــدن یــا نوشــیدن بــه مــدت ۱۱ روز منــع شــدند.

بازگشت فرزندان به خانه پدری
طــی دو دهــه ی گذشــته بــا رشــد سرســام آور قیمــت 
و اجــاره  مســکن، الگــوی زندگــی در شــهرهای بــزرگ 
دســتخوش تغییــرات بســیاری شــده اســت. عــالوه 
بــر رشــد حاشیه نشــینی و مهاجــرت بــه شــهرهای 
کوچک تــر، پدیــده ی بازگشــت فرزنــدان بــه منــزل والدیــن 
ــدان  ــوارد، فرزن ــی م ــا در برخ ــود ی ــاهده می ش ــز مش نی
ــرف  ــود ص ــادر خ ــدر و م ــزل پ ــی را در من ــای غذای وعده ه
ــش  ــود را کاه ــی خ ــای زندگ ــال هزینه ه ــا عم ــد ت می کنن

دهنــد.
شقایق باپیری پناهنده شد

شــقایق باپیــری عضــو تیــم ملــی هندبــال ایــران کــه بــرای 
ــم  ــرک اردوی تی ــا ت ــود ب ــه ب ــپانیا رفت ــه اس ــابقات ب مس
ــن  ــرده اســت.وی همچنی ــی، درخواســت پناهندگــی ک مل
در گفت وگویــی بــا رســانه های خارجــی گفتــه اســت 
فدراســیون هندبــال ایــران از بازیکنــان تیــم ملی چــک ۱/۵ 
میلیــارد تومانــی بــرای بازگشــت گرفتــه اســت.او همچنین 
بــا انتشــار فیلمــی در شــبکه هــای اجتماعــی خبر بازداشــت 

ــرد. ــب ک ــواده اش را تکذی اعضــای خان
رئیسی، اصولگرا نیست!

محمدصــادق کوشــکی اســتاد دانشــگاه و تحلیلگــر سیاســی 
ــت  ــه دول ــان بدن ــد هم ــت جدی ــه دول ــت: بدن ــر گف اصولگ

حســن روحانــی اســت. بدنــه دولــت ســیزدهم هنــوز تغییــر 
ــر کار  ــر س ــی ب ــت روحان ــران دول ــیاری ازمدی ــرده و بس نک
هســتند. تغییــرات مدیــران در دوره رئیســی هنــوز بــه هــزار 
نفــر هــم نرســیده اســت. آقــای رئیســی جــز جریــان موســوم 
ــوده و در  ــه اصولگــرا نیســت چــرا کــه در ســاختار قضائــی ب ب

ــت. ــوده اس ــت نب ــای سیاس فض
طرح »متوقف کردن پهپاد های ایران«

ــنای  ــی س ــط خارج ــه رواب ــس کمیت ــدز« رئی ــاب منن »ب
ــت  ــواه ایال ــناتور جمهوریخ ــش« س ــم ری ــکا و »جی آمری
آیداهــو و عضــو ارشــد کمیتــه روابــط خارجــی، طــرح 
»متوقف کــردن پهپادهــای ایــران« را بــه ایــن کمیتــه ارائــه 
کردنــد. ایــن طــرح توســط »گریگــوری میکــس« نماینــده 
دموکــرات و رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس 
ــواه،  ــده جمهوریخ ــک کال« نماین ــکل م ــدگان، »مای نماین
»تــد دوچ« نماینــده دموکــرات و »جــو ویلســون« نماینــده 

ــود. ــده ب ــه ش ــواه ارائ جمهوریخ
عزل مولوی گرگیج 

براســاس حکــم آیت ا...ســیدکاظم نورمفیــدی، مولــوی 
نعمــت ا... مشــعوف بــه ســمت امــام جمعــه جدیــد 
ــد.  ــوب ش ــتان منص ــرق گلس ــهر در ش ــتان آزادش شهرس
در بخشــی ازایــن حکــم آمــده اســت: بــا توجــه بــه حــوادث 
ناگــوار مربوط بــه نمــاز جمعــه اهــل ســنت آزادشــهر و لزوم 
ــه  ــی را ب ــیله جنابعال ــد، بدینوس ــه جدی ــام جمع ــب ام نص

مدت یک ســـال بــه امامــت جمعـــه اهل ســنت شهرســتان 
ــوی  ــخنان مول ــی س ــم. برخ ــی نمای ــوب م ــهر منص آزادش
ــه مســلمان شــیعه و ســنی  ــراض و گالی ــج باعــث اعت گرگی

ــود. ــده ب ش
انهدام یک تیم تروریستی 

ــاری  ــت درروز ج ــه قصدداش ــتی ک ــم تروریس ــک تی ی
درمنطقــه ســراوان اقــدام خرابکارانــه وتروریســتی انجام 
ــی  ــرارگاه متالش ــن ق ــدگان ای ــیاری رزمن ــد باهوش ده
شــد. روابــط عمومــی و تبلیغــات قــرارگاه قــدس نیــروی 
زمینــی ســپاه جنــوب شــرق کشــور در اطالعیــه  ای 
اعــالم کــرد: در ایــن درگیــری تعــداد چهارنفــر از عناصــر 
گروهــک تروریســتی بــه هالکــت رســیده ومقادیــر 
ــده  ــای مان ــه ج ــان ب ــزات ازآن ــالح وتجهی ــی س متنابه

اســت.
بازداشت ۴۲ دالل بازار طال و ارز

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران بــزرگ از 
ــا  ــال ب ــاق ارز و ط ــی قاچ ــبکه اصل ــر ش ــتگیری دو س دس
ــت: در  ــر داد و گف ــی خب ــارد تومان ــی ۳۴ میلی ــردش مال گ
همیــن راســتا ۴2 نفــر دســتگیر شــدند. ســرهنگ علــی ولی 
پــور گــودرزی، ازکشــف بیــش از ۵۵ میلیــارد تومــان طالی 
ــر  ــان خب ــره( از متهم ــورو و غی ــواع ارز )دالر، ی آب شــده و ان
داد و افــزود: مدیــران بیــش از 2۰ ســایت و کانــال بــه منظور 

جلوگیــری از قیمت هــای کاذب احضــار شــدند.

انتقاد از استقالل مالی زن خانواده
ــای  ــور، مدیرحوزه ه ــم بهجت پ ــالم عبدالکری حجت االس
علمیــه خواهــران گفت: هــر قــدر اســتقالل مالی بیشــتری 
ــارج  ــداری خ ــت پای ــواده را از حال ــد، خان ــه زن می دهی ب
ــی مشــترک  ــا در زندگ ــل خانم ه ــزان تحم ــد و می می کنی
پاییــن می آیــد؛ لــذا پدیــده ای مثــل طــالق، علنــی 
و عمومــی می شــود و بــه دلیــل همیــن آفــت روابــط 
ــا ورود  ــن فض ــه در ای ــی ک ــود. وقت ــاد می ش ــم زی آزاد ه
ــام  ــه ن ــی ب ــا معضل ــی رود، ب ــاال م ــه ب ــن ک ــد، س می کنی
فرزنــدآوری رو بــه رو می شــوید. این هــا از طبیعیــات 
ــا  ــن دو اســت؛ ی ــن ای ــاب بی ــع انتخ ــعه اســت. در واق توس

ــواده. ــا خان ــعه ی توس
ساخت مسکن ژاپنی برای مجردها

ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــدی عض ــی آقامحم عل
ــردان  ــرای مج ــکن ب ــاخت مس ــه س ــاره ب ــا اش ــام ب نظ
ــدود ۶۰  ــت: ح ــر گف ــادان متجاه ــرای معت ــرپناه ب و س
هــزار معتــاد متجاهــر وجــود دارد کــه بایــد بــرای اســکان 
ــوان روی ســاخت شــهرک های  آن هــا فکــری کــرد. می ت
ســالمت فکــر کــرد، اعتبــار آن هــم قابــل تامیــن اســت و 
ــت  ــه دول ــن راه ب ــد در ای ــز حاضرن ــیاری نی ــن بس خیری
کمــک کننــد. در خصــوص ســاخت مســکن بــرای 
ــو  ــن الگ ــد ژاپ ــوری مانن ــوان از کش ــز می ت ــردان نی مج

ــرد. ــرداری ک ب
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کارتون فرنــگی
بایرن مونیخ سال 2021 را به عنوان قهرمان زمستانی بوندسلیگا به پایان خواهد رساند

   |  منبع: سایت گل  

 

 در خصــوص رای بازیکــن گابنــی گل گهــر توضیحــات زیــر ضــروری اســت. 
۱- ســازمان لیــگ دســتورالعملی را بــرای جــذب بازیکنــان خارجــی تصویــب و ابــالغ 
ــر عهــده باشــگا ها  ــه مســتندات را ب نمــوده کــه بنــد 7 از مــاده 2 آن مســئولیت ارائ
ــف از شــق ۱ مــاده ۶۱ مقــررات انضباطــی بازیکنــی را کــه  نهــاده اســت. 2- بنــد ال
ــم  ــد 2 ه ــد و در بن ــاز می دان ــد غیرمج ــده باش ــام نش ــت ن ــتورالعمل ها ثب ــر دس براب
ــازی ذکــر کــرده  ــر صفــر شــدن ب مجــازات اســتفاده از بازیکــن غیــر مجــاز را ســه ب
اســت. ۳- در بنــد ۳ مــاده ۸۴ انضباطــی هــم مــی گویــد باشــگاه ها مســئول مراقبــت 
کافــی هســتند کــه آیــا بازیکــن شــان مجــاز اســت یــا غیــر مجــاز. و نوشــته اگــر چــه 
ــر  ــا باشــگاه اســت و اگ ــی ب ــا مســئولیت اصل ــد ام ــت می کن ــم ثب ــگ ه ــازمان لی س
بازیکــن شــرایط الزم را نداشــت مصــداق بازیکــن غیرمجــاز اســت. ۴- بــا ایــن شــرایط، 
ــل  ــول و ایمی ــند مجع ــه از س ــته چ ــی را نداش ــرایط قانون ــر ش ــر اگ ــن گل گه بازیک
جعلــی اســتفاده کــرده و چــه ایــن جعــل ، مفــادی- و نــه فیزیکــی- بــوده باشــد یعنــی 
ــوش  ــی پ ــع مل ــی در واق ــرده ول ــد ک ــودن او را تایی ــوش ب ــی پ ــن مل فدراســیون گاب

ــگاه گل  ــع مســئولیت باش ــر راف ــن ام ــاز اســت و ای ــن غیرمج ــوده، مصــداق بازیک نب
گهــر نیســت و بــازی هایــی کــه نســبت بــه آنهــا شــکایت شــده باشــد بایــد ســه بــر 
صفــر شــوند.بند ۵ مــاده ۶۱ پــا را فراتــر نهــاده و گفتــه اگــر بحــث جعــل ســند وجــود 
داشــته باشــد حتــی اگــر بعــد از زمــان مقــرر و الزم بــرای شــکایت )2۴ ســاعت پــس 
از ســوت پایــان بــازی( هــم شــکایت شــود بایــد رســیدگی شــود. ۵- برخــی دوســتان 
ــرد، باشــگاه مســئولیتی  ــن را صــادر ک ــگ کارت بازیک ــازمان لی ــی س ــد وقت می گوین
نــدارد. ایــن اســتدالل صحیــح نیســت. از بنــد ۴ مــاده ۸۴ وحــدت مــالک می گیریــم 
کــه گفتــه اســت در رده هــای پایــه باشــگاه ها بایــد از ســن دقیــق بازیکــن اطمینــان 
حاصــل نماینــد. مثــال یــک بازیکــن بــا شناســنامه صغــر ســن بــازی می کنــد. باشــگاه 
نمی توانــد بگویــد چــون شناســنامه ســند رســمی اســت بــه شناســنامه اعتمــاد کــردم. 
باشــگاه مســئولیت دارد همــه جوانــب را بررســی کنــد. مقــررات، مســئولیت را متوجــه 
باشــگاه ها دانســته و حضــور چنیــن بازیکنانــی مجازاتــی جــز ســه بــر صفــر شــدن بــه 
دنبــال نــدارد. ۶- ســه بــازی ســه بــر صفــر شــد کــه قابــل پیــش بینــی بــود. توضیــح: 
ــد؟  ــر ده ــر را تغیی ــتیناف رای گل گه ــت اس ــن اس ــا ممک ــیده اند آی ــتان پرس دوس
پاســخ: دنیــای حقــوق، دنیــای اســتدالل اســت. ریاضــی نیســت کــه دودوتــا  چهارتــا 
باشــد. هــر کســی می توانــد بــا برداشــت از مبانــی و مقــررات، نظــری داشــته باشــد. 
نظــر شــخصی و اســتدالل حقوقــی رای کمیتــه انضباطــی صحیــح اســت امــا بایــد بــه 
رویــه اســتیناف هــم توجــه داشــت. آنجــا هــم چنــد قاضــی باســابقه و دارای علــم و 

اســتدالل حقوقــی حضــور دارنــد.

زاویــــه
صمد ابراهیمی  

کارشناس حقوقی فوتبال

بررسي اظهارات متناقض علم الهدي در دو دولت
ولي در موضوعات واحد و عامل دشمن خواندن رسانه ها:

شما آزادي بیان دارید؛ نه ما
 قدري انصاف و برخورد متعادل نشان مي هد كه شما هم مي بایست مانند رئیس 

جمهور به »تعامل با رسانه ها« روي بیاورید، نه برخورد با آن ها

چرا بازی های گل گهر سه - صفر شد؟


