
صدای بلند اعتراض بازنشستگان 

یکی از محورهای سه گانه موضوع مدیریت منابع 
انسانی، چگونگی خروج نیروی انسانی از سازمان ، 
یعنی همان بازنشستگی است که متاسفانه  در 
کشورمان به شدت مغفول مانده است و از تاثیرات  
آن  در زندگی مادی و معنوی بازنشستگان و حتی 
پیام های مثبت و منفی که به شاغالن می دهد 
غفلت شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی ، موضوع 
بازنشستگی به عنوان یکی از حقوق مسلم این 
بخش از جامعه تلقی شده و دولت و حاکمیت مکلف 
شده اند از محل درآمدهای عمومی و مشارکت های 
انسانی و  منابع  پرداختی  بیمه  مردمی )سهم 
سرمایه گذاری های هوشمندانه( این متغیر بسیار 
مهم مربوط به تامین اجتماعی را عملیاتی کنند . 
بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها ، 
افراد بازنشسته در دوره بازنشستگی ، عالوه بر دریافت 
مستمری مشابه دوره اشتغال ، مبلغی هم به عنوان 
فوق العاده ویژه دریافت می کنند که دغدغه ای برای 
دوران سالمندی نداشته باشند ، در کشور ما و به رغم 
اینکه طی سال های گذشته تغییرات قابل توجهی 
در چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی ایجاد 
شده است ولی بدون استثنا، دریافتی بازنشستگان 
در این دوره با دوره اشتغال تفاوت معنی داری پیدا 
می کند و اگر تکالیف و مسئولیت های بازنشستگی 
در دوره سالمندی و در قبال خانواده، همراه با تورم 
کمرشکن را به آن اضافه کنیم، فشار مضاعف بر 
بازنشستگان آشکارتر می شود که آقای قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی در تبلیغات انتخاباتی 
خود به درستی به این محدودیت ها و فشارها اشاره 
کرده و وعده رفع آن  را دادند. کارشناسان اقتصاد 
در محاسبات خود به صراحت اعالم می کنند که 
اگر مجموعه کسورات بازنشستگی در یک شرکت 
بیمه گر خصوصی کارآمد و برای سقف زمانی ۳۰ 
ساله، مبنای محاسبه مستمری قرارگیرد، مبلغی به 
مراتب بیشتر از مستمری فعلی را نصیب بازنشستگان 
خواهد کرد بنابراین مشکل اصلی صندوق های 
بازنشستگی ، داستان دیگری است که ورود به 
آن مجال دیگری را می طلبد و عنایت ویژه به این 
موضوع از وظایف حاکمیت و نهادهای نظارتی است. 
مشکل بازنشستگان ، شکاف بین هزینه های متعارف 
زندگی آنها با میزان دریافتی مستمری براساس 
آخرین برآوردها برای یک خانوار شهری ، بسیار قابل 
توجه است . موضوع همسان سازی )متناسب سازی( 
به عنوان گامی موثر به سوی عدالت اجتماعی در 
ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و 
دولت مکلف به اجرای آن شد ولی بعد از 5 سال وقفه 
و با فشار تشکل های صنفی و همراهی مدیریت وقت 
سازمان برنامه ، این قانون برای سال ۱۳۹۹ عملیاتی 

گردید و...

محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

در تمام این مدت کاری که شورای رقابت در قیمت گذاری 
خودرو انجام داد منجر به وارد کردن ضرر ۸۳ هزار میلیارد تومانی 
به این صنعت بود. اگر تمام آمریکا و اطرافیانش می خواستند به 
ما ضرر بزنند این حجم از ضرر را نمی توانستند به ما وارد کنند. 
از همان اوایل با این موضوع مخالف بودیم و دائم اعالم می کردیم 
ولی متاسفانه کسی به آن عمل نمی کرد و این آش آنقدر شور شد 
تا خان هم فهمید! اصوال هیچ جای دنیا این کار انجام نمی شود. 
کار شورای رقابت این است که اصطکاک به وجود نیاید و این ها را 
مدیریت کند نه اینکه چه کسی، چه قیمتی بفروشد. هرچند بسیار 
دیر این تصمیم گرفته شد اما جلوی ضرر را هر جا بگیریم، منفعت 
است. اصوال واگذاری قیمت نه به شورای رقابت درست بود و نه 
به وزارت صنعت درست است. باید هرکدام از واحدها خودشان 
قیمت ها را مشخص کنند و بازار است که تعیین کننده است. 
اگر من انحصارا کاالیی را تولید کنم این تعیین قیمت درست 
است اما حاال که چنین چیزی نیست پس نباید این کار را کرد. 
شاید اگر به یکباره می خواستند قیمت گذاری را بردارند، جامعه 
عکس العمل های شدیدی نشان می داد پس فعال یک قدم به عقب 
آمده اند تا شاید بعدها وزارت صنعت هم از قیمت گذاری حذف 

شود تا مکانیزم بازار خودش کار قیمت گذاری را انجام دهد. در دهه 
هفتاد در ایران کار مهمی انجام شد. قیمت پیکان ۲۰۰ هزار تومان 
و حاشیه بازار ۸۰۰ هزار تومان بود، آن زمان تصمیم هوشمندانه ای 
گرفته شد و گفتند قیمت بازار مثال ۸۰۰ هزار تومان است پس باید 
کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد و اگر مثال برای کارخانه 
۳۰۰ میلیون تمام می شد ما به التفاوت را سازمان »حمایت از 
مصرف کننده« از خودروساز می گرفت و این کار آنقدر ادامه پیدا 
می کرد که قیمت کارخانه و بازار به هم می چسبید و در نهایت 
قیمت بازار از کارخانه پایین تر آمد. حاال نمی دانم چرا از این 
تجربه استفاده نمی شود زیرا افرادی که االن به بازار خودرو هجوم 
می آورند برای سودگیری است و نه برای مصرف. باید جلوی این 
افراد گرفته شود تا بازار حالت طبیعی خودش را پیدا کند. قیمت 
خودرو گران نشده است و نباید به عنوان گران فروشی تلقی شود، 
نکته مهم این است که قیمت خودرو نیست که اضافه شده است 
بلکه این ناشی از قدرت پول است. میزان نقدینگی االن 4 هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان است. وقتی آفتاب به آفتاب به نقدینگی اضافه 
می شود و از طرف دیگر به تولید اضافه نمی شود، منطقی است که 
قیمت باال می رود و این است که نباید دنبال گران فروش بگردند. 
باید بروند ببینند چرا بانک مرکزی، حجم نقدینگی را باال می برد. 
البته آن هم بی شک ریشه اش در بودجه تصویب شده است که 
همواره با کسری روبه رو است و باید از بانک مرکزی گرفت و این 

یعنی تورم ایجاد می شود.

ارزش پول و قیمت گران خودرو

محمدرضا نجفی منش
رئیس انجمن قطعه سازان 

حسن روشن
فوتبالیست پیشکسوت

واقعیت موجود امروز اقتصاد ایران با ابهام ها و سواالت مختلفی 
مواجه است. از یک طرف اصالح ساختاری که باید در سنوات 
گذشته انجام می گرفت به دالیل مختلف انجام نگرفت یا به بهانه 
شرایط بعد از جنگ بود یا به دالیل شرایط تحریم یا به دالیل 
سوءتدبیرها و انواع دالیل مختلف اصالح ساختاری که باید انجام 
می شد، توجهی که باید به بخش تولید در بخش های صنعت و 
کشاورزی می شد، نشد. اگر امروز خودروسازان ما خودروی با 
کیفیت تولید می کردند، اگر در بخش کشاورزی از آبیاری تحت 
فشار استفاده می شد، اگر در ساخت و ساز و معماری شهرها و 
مسکن، اتالف منابع در حداقل انجام می گرفت، شاید امروز نه با 
بحران انرژی، نه با بحران آب و نه با بحران ناکارآمدی در بخش های 
مختلف مواجه بودیم. ما امروز با تکالیف انباشته شده گذشته 
مواجهیم. حتی بودجه که قرار بود بر مبنای عملکرد در سنوات 
گذشته تنظیم شود، آن هم نشد. حتی بودجه ها را در ظاهر بدون 
کسری بستیم ولی امروز به وضوح پیداست که کسری بودجه در 
سنوات مختلف داشتیم ولی یا سراغ استقراض از بانک رفتیم یا 
استقراض از مردم و یا شیوه های دیگر به کار بردیم. بنابراین ما با 
انباشت مسائل مواجهیم. از سمت دیگر، با یک مشکل بین المللی 
هم به عنوان پرونده هسته ای ایران مواجه هستیم. چه دل مان 
بخواهد و چه نخواهد، ضربه ای که ترامپ به اقتصاد ایران در سال 
۹۷ وارد کرد، منجربه این شد که رشد اقتصادی ایران متناسب با 
ظرفیت اقتصاد ایران شکل نگیرد. ما در یک دهه گذشته نصف 
سال های آن را در تحریم بودیم و بقیه سال های دیگر را تحت 
تاثیر تحریم بودیم. لذا مسائل اقتصاد ایران هم متاثر از تصمیمات 

نادرست داخلی بوده و هم تحت تاثیر مولفه های خارجی بوده 
است. امروز به این نقطه رسیدیم که کسری بودجه و به ظاهر 
اتالف منابع انرژی را چگونه باید ساماندهی کنیم. دوباره از یک 
سمت به سراغ افزایش قیمت فرآورده ها رفتیم و از سمت دیگر 
هم درگیر مذاکرات هسته ای هستیم. به نظر می رسد که باید 
تصمیمات سخت گرفت اما قبل از تصمیمات سخت، اقناع سازی 
بایدشرط الزم و کافی باشد. چون حداقل از سال ۱۳۸۹ که بحث 
هدفمندکردن یارانه ها مطرح شد، فقط یک جنبه هدفمندکردن 
یارانه ها تحقق پیدا کرد که آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی 
بود. در هدفمند کردن یارانه ها قرار بود که حمل و نقل عمومی 
گسترش پیدا کند، قرار بود که کیفیت خودروها بهبود یابد، امروز 
اگر بخواهیم مقایسه کنیم حمل و نقل عمومی و همچنین بهبود 
کیفیت خودرو را با سال ۸۹ طبیعتا تفاوت آن چنانی در کالنشهرها 
حداقل ندارد. یعنی مردم دسترسی آسان به مترو یا حمل و نقل 
عمومی ندارند که ماشین شخصی به خیابان نیاورند. یا کیفیت 
خودرو آنچنان تغییر نکرده که بگوییم مثال مصرف بنزین در 
خودروها ۲۰ یا ۳۰ درصد کمتر یا بیشتر کاهش پیدا کرده. لذا 
منجر به این شده که اعتماد عمومی در پی حداقل یک دهه گذشته 
با اهدافی که دولت های مختلف در افزایش قیمت انرژی داشتند، 
تحقق پیدا نکند. یعنی سرمایه اجتماعی افزایش پیدا نکند. کار 
بسیار سختی است که دولت بخواهد راجع به بنزین تصمیم بگیرد 
و حتی چه بخواهد راجع به برجام تصمیم بگیرد. چون درخصوص 
دولت های مختلف نقدهای جدی درخصوص هم برجام و هم اصالح 
قیمت حامل های انرژی وجود داشته است و مردم هم در طول یک 
دهه گذشته نظاره گر رفتار سیاسیون بوده اند. از این رو تا زمانی 
که یک اقناع اطمینان بخش ایجاد نشود هر نوع تغییر سیاست در 
خصوص حامل های انرژی و به طور مشخص بنزین ممکن است 

عوارض تلخی را به دنبال داشته باشد.
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»آرمان ملی« از روز دوم مذاکرات وین گزارش می کند:

صفحه 9صفحه 3صفحه 4صفحه 2

آرمان ملی : ظاهــرا حذف حــوزه ای فراتر از 
سیاست دارد و مدت هاست گریبانگیر ورزش 
کشور هم شده است. در اذهان زیادی هست که 
حیدر مصلحی وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد 
گفته بود: »بر اساس گزارشات ما از کف خیابان 

در سال ۹۲ آقای هاشمی رفسنجانی پیروز ...

آرمان ملی: »اسید پاشــی به زنان«، زمانی که 
این خبر را می شنویم به یاد اتفاق سال مهر سال 
۹۳ می افتیم که در جریان اسیدپاشی سریالی 
در اصفهان، چندین زن، صورتشان قربانی این 
اتفاق غیرانسانی شد و یک نفر از آنها جانش را 
از دست داد. پس از گذشت ۷ سال از آن اتفاق، 

هنوز مقصران این حمله شناسایی نشدند و ...

آرمان ملی: یکی از تصمیمات اتخاذی در بودجه 
سال آینده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات 
است، این عدد حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده 
و از همین حاال نگرانی هایــی را بابت افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی مشــمول این مالیات 
برانگیخته اســت، با این حال دولت عزم جدی 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد تا بتواند ...

گزارش»آرمان ملی« از تبعات اعمال مالیات 
بر ارزش افزوده از واردات: 

ماليات ستاني به هر شكلي؛
-  سفره مردم يادتان رفت؟

رشد قیمت ها!   دمیدن به آتش 

 »آرمان ملی« از ضرورت بازنگری 
در مجازات اسیدپاشی گزارش می کند:
 وحشــت شهـــرزاد 

در شهــريار
    دستگیري اسیدپاش به صورت ٣ زن 

در پارکي در شهریار

 با دفاع از مهدي مهدوي کیا 
صورت گرفت

دستردفدراسیون
بهسینهتندروها

     چگونه حذف های سیاست 
به حوزه ورزش کشیده شد

 رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
امور ایرانیان خارج از کشور:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

واقعیت موجود امروز اقتصاد ایران با ابهام ها و سواالت 
مختلفی مواجه است. از یک طرف اصالح ساختاری که 
باید در سنوات گذشته انجام می گرفت به دالیل مختلف 
انجام نگرفت یا به بهانه شرایط بعد از جنگ بود یا به دالیل 
شرایط تحریم یا به دالیل سوءتدبیرها و انواع دالیل 
مختلف اصالح ساختاری که باید انجام می شد، توجهی 

که باید به بخش تولید در بخش های ...

دوگانه برجام و قیمت بنزین

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

در تمام این مدت کاری که شورای رقابت در 
قیمت گذاری خودرو انجام داد منجر به وارد کردن ضرر 
۸۳ هزار میلیارد تومانی به این صنعت بود. اگر تمام آمریکا 
و اطرافیانش می خواستند به ما ضرر بزنند این حجم از 
ضرر را نمی توانستند به ما وارد کنند. از همان اوایل با 

این موضوع ...

بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و 
اجرای طرح های صنعتی در عراق را از طریق صرافی ها و یا 
مجاری دیگر انجام می دهد که ممکن است هزینه ای از این 
بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از بین رفته 
باشد صحت ندارد. عراق پس از چین دومین شریک تجاری 

ایران است، در شرایط امروز اقتصاد..

ارزش پول و قیمت گران خودرو
محمدرضا نجفی منش

رئیس انجمن قطعه سازان 

همین صفحه

همین صفحه

طلب ایران از عراق چقدر است؟

هادی حق شناس
اقتصاددان

صفحه 3

روایت »آرمان ملی« از سمت گیری مجلس یازدهم در قبال دولت:

لحن انتقادهاي مجلس از دولت صریح تر شد
   انتقاد محمد مولوی نماینده آبادان از انتصاب های دولت: آقای بی برنامه در بودجه؛ وزیر راه در اتاق نشسته است

   آقای سعید محمد! اینجا پادگان نیست؛ضمنا آدم نفرست با ما البی کند

  هیچ کس 
 ممنوع الورود 
نیست
    همه ایرانیان می توانند 
   به کشور تردد کنند

فوتبال ایران ساختار ندارد 

اگر بخواهیم به حذف پرسپولیس و استقالل از فصل ۲۰۲۲ 
لیگ قهرمانان آسیا نگاه کنیم تنها مربوط به دیروز و امروز نیست و 
نمی توان مدیران فعلی در دو باشگاه را چندان مقصر دانست. برای 
پیدا کردن مقصران اصلی حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا 
باید سراغ مدیران قبل این دو باشگاه را گرفت، قبال گفته ام باز هم 
می گویم اگر عدالت را اجرا کنند تمام مدیرانی که در استقالل و 
پرسپولیس کم کاری کردند باید محاکمه شوند. این حذف شدن از 
آسیا با مسیری که طی می شد قطعی بود اما تا امروز حقیقت پنهان 
می شد و تنها ادعا می کردند که حرفه ای هستند. بر خالف اینکه 
ما ادعا می کنیم که حرفه ای هستیم، فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا از تمام زیر و بم های فوتبال ما آشنایی کامل دارند و چیزی از 
چشم آنها پنهان نمی ماند. چیزی هم پنهان بماند در ایران افرادی 
هستند که مو به مو مشکالت ایجاد شده در فوتبال ایران و عملکرد 
مدیران را به فیفا و AFC گزارش می دهند. مشکل اینجاست که 
آقایان فکر می کنند چون می  توانند خودمان رو گول بزنند، دو 
نهاد بین المللی هم اسیر بازی آنها می شوند اما اینطور نیست. 
این حذف از لیگ قهرمانان آسیا به هیچ عنوان ناراحتی ندارد و 
هواداران دو تیم باید قدردان کنفدراسیون فوتبال آسیا هم باشند 
که این تصمیم را گرفته است، شاید این حذف از آسیا باعث شد تا 
فکری اساسی به حال این دو کنند. از طرف دیگر با خرج هایی که 
تیم های عربی و شرقی می کنند، ما که نمی توانیم قهرمان آسیا 
شویم؛ نهایت حضور این دو تیم در لیگ قهرمانان چند بازی و 
سپس حذف و بازگشت به خانه است. فوتبالی که ساختار ندارد 
نمی تواند مدعی قهرمانی در آسیا باشد و اگر موفقیتی هم کسب 

می شود اتفاقی است و براساس برنامه و ساختار نیست. 

محمد باقر قالیباف قول رسیدگي داد:

ورود پارلمان به 
محصوالت برگشتي 

کشاورزي

 رسول منتجب نیا 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

رد صالحیت ها به حذف 
افراد شاخص انجامید

 شوراي نگهبان ناظر است 
نه قانون گذار

آرمان ملی: چندی پیش اخباری مبنی 
بر بازگشــت محموله های سیب زمینی 
از ازبکستان منتشر شــد. پس از آن نیز 
روسیه به دلیل اســتفاده از چندین سم 
واردات فلفل را از ایران به کشورش ممنوع 
کرد. بعد از آن نیز اخباری مبنی بر برگشت 
خوردن محموله های کیوی ایران از هند به 
دلیل باقی مانده سموم کشاورزی منتشر 
شد. اخیرا هم ادعا می شود که ترکمنستان 

واردات سیب زمینی ایران را ممنوع ...

صفحه  7

گزارش »آرمان ملی« از روند معامالت و قیمت 
مسکن نشان می دهد: 

معماي افزايش همزمان 
عرضه مسكن و قيمت

آینده پر ابهام مسکن؟!

صفحه3

بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات 
و اجرای طرح های صنعتی در عراق را از طریق صرافی ها 
و یا مجاری دیگر انجام می دهد که ممکن است هزینه ای 
از این بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از 
بین رفته باشد صحت ندارد. عراق پس از چین دومین 
شریک تجاری ایران است، در شرایط امروز اقتصاد عراق، 
بازرگانان، فعاالن اقتصادی و شرکت های بزرگ، کوچک 
و متوسط ایرانی در همه حوزه هایی که توانمندی دارند 
از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیازهای 
اساسی می توانند از بازار عراق سهم داشته باشند. حجم 
مبادالت تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود 
هشت میلیارد دالر بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ 
میلیارد دالر خواهد رسید. البته اگر مبادالت غیررسمی 
مانند بازارچه های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم 
مبادالت بیشتر خواهد شد. این در حالی است که حجم 
مبادالت ۱4 میلیارد دالری را هم ثبت کردیم ضمن 
اینکه هدف گذاری صورت گرفته برای حجم مبادالت 
دو کشور، ۲۰ میلیارد دالر است که این شدنی است. 
عزم مسئوالن دو کشور بر حل چالش های پیش روی 
افزایش مبادالت، قرار گرفته است. در سفر اخیر وزیر 
راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود 
در راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در 
سطح مسئوالن قول داده شده که این چالش حل شود 
و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادالت را نه 
تنها با عراق بلکه با کشورهای دیگر هم خواهیم داشت. 
با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم یعنی به 
صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می کنیم 
و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت 
می کنیم از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به 
طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دالر 
است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت 
در عراق و ایران است. ممکن است در کارهای پیمانکاری، 
اختالفاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه 
جای دنیا وجود دارد ضمن اینکه قول داده شده همین 
مشکالت هم رفع شود. بوروکراسی های موجود از جمله 
متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه روزی 
بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری 
ممکن است وجود داشته باشد با این وجود بازار عراق 
برای فعاالن اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی 
است به شرط آنکه عزم برای حضور در بازار عراق مستمر 
باشد که در این صورت امکان موفقیت دربازار عراق چه 
در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار باالست. هم اکنون 
در حوزه های مصالح ساختمانی، محصوالت غذایی، مواد 
شیمیایی، محصوالت نساجی، خدمات به ویژه خدمات 
فنی و مهندسی، فوالد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در 
حال انجام است این یعنی برای فعاالن اقتصادی ایرانی در 
حوزه های مختلف از پالستیک تا نیروگاه، امکان داشتن 

بازار در عراق وجود دارد. 

طلب ایران از عراق چقدر است؟
یحیی آل اسحاق

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق

هادی حق شناس
اقتصاددان
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 کیفرخواست پرونده
 سردار سلیمانی تا 2ماه دیگر

قضائیه  قوه  بین الملل  امور  معاون 
با اشاره به ترور سردار سلیمانی گفت: 
مراحل تکمیل پرونده به گونه ای پیش 
می رود که دادگاه عامالن ترور شهید 
سلیمانی تا قبل از پایان سال تشکیل شود. 
کاظم غریب آبادی اعالم کرد: تا دو ماه 
دیگر کیفرخواست پرونده عامالن ترور 
شهید برای تشکیل دادگاه به دادگستری 
تهران ارسال خواهد شد. غریب آبادی 
گفت: یک پرونده قضائی در عراق به 
عنوان کشور وقوع جرم تشکیل شده و 
در دادسرای امور بین الملل دادستانی 
عمومی و انقالب تهران نیز پرونده کیفری 
دیگری تشکیل شده است و دو کشور نیز 
کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی 
به این جنایت تشکیل داده اند. معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه از برگزاری دو 
نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق 
در بغداد و تهران خبر داد و گفت: پس از 
نشست سوم که در بهمن ماه برنامه ریزی 
شده در بغداد برگزار شود، کیفرخواست 
پرونده برای دادگستری تهران ارسال 
خواهد شد. وی گفت: از عراق خواسته ایم 
که مراحل تحقیقات و آغاز رسیدگی 
کیفری را سرعت بدهد تا احکام الزم صادر 

شود.

سـرمقــاله

آنچه از درون هشتمین دور مذاکرات احیای برجام به گوش 
می رسد مقداری امیدوار کننده است و به نظر می رسد که قاعدتا 
باید منافع ملی به شرایط اوضاع اقتصادی کشور ثروتمندی که در 
عین داشتن این همه منابع ثروت و امکانات زیر ساختی و توسعه 
سریع تولید و برنامه های مختلفی که باید در دست اجرا داشته 
باشد مصلحت این است که زودتر بتوانند این تحریم ها را برطرف 
کرده و ارتباطات بانکی را حل و فصل کنند. البته الزمه این کار نیز 
این است که در این راستا اقدامات عملی هم صورت بگیرد. مثال 
باید FATF از این وضعیت معلقی که در آمده رها شود و شرایطی 
را که همه کشورهای دنیا پذیرفته اند، ایران نیز بپذیرد. از طرفی 
 FATF آمدیم و تحریم ها بر طرف شد اما در حال حاضر با نپذیرفتن
دچار خود تحریمی می شویم. البته باید از هر گونه اقدام یا اظهار 
نظری که مانع از رسیدن به هر گونه توافقی می شود نیز پرهیز کرد 
و اجازه داد که مذاکرات شرایط مثبت و سازنده خود را تا رسیدن به 
توافق نهایی ادامه دهد. هر چند که موانع و اختالف هایی همچنان 
در درون برجام و مذاکرات وجود دارد که به نظر می رسد تا زمانی که 
آن موانع و اختالفات حل و فصل نشود نتوان به توافق دست یافت. 
دنیا از بحران طوالنی شده کرونا آسیب دیده است و اگر این توافق 
به هر نحوی صورت پذیرد همه کشورها از این مساله سود خواهند 
برد و این سود بیش از همه برای ایران خواهد بود. روسیه که پیش تر 
گفته بود نباید ایران را تحت فشار قرار داد که هر چه زود تر به توافق 
برسد نسبت به سایرین وضعیت استثنایی دارد. چرا که آنها هم از 
به تعویق افتادن رسیدن به توافق منتفع می شوند برای اینکه رقیب 
بازارهای نفت و گاز ایران هستند و بازگشست ایران به این بازارها 
موجب پدید آمدن یک رقیب بزرگ برای آنها خواهد بود. از طرف 
دیگر روس ها خواهان آرامش در ایران هستند که بتوانند سهم 
خودشان را به عنوان یک همسایه نزدیک دریایی از بازار ایران داشته 
باشند. آنها نزدیک ترین کشور بزرگ صنعتی به ایران هستند و 
ارتباطات بین المللی آنها با ایران بیش از سایر کشورهاست. اینگونه 
نیست که خواهان ادامه یافتن طوالنی مذاکرات باشند. آنها از رفتار 
مسالمت آمیز و بازگشت ایران به عرصه بین المللی منتفع خواهند 
شد. اروپا خواهان این است که به عنوان کشورهایی که به طور 
سنتی از بازارهای ایرانی سود می برده می خواهد با رسیدن به این 
توافق بازهم از بازارهای ایران منتفع شود. آمریکایی ها هم خسته از 
این همه دفاع از اسرائیل که فقط برایشان هزینه ساز بوده، دنبال این 
هستند که با رسیدن به توافق و ایجاد یک آرامش از هزینه های زیاد 
بکاهند و بتوانند از مزایای توافق بهره مند شوند. رسیدن به توافق 
در مذاکرات احیای برجام به نفع همه طرف های توافق خواهد بود.

رسیدنبهتوافقبهسودهمهطرفهاست

اگراینشهادتهانبود،اینتاریخ
درخشانهمرقمنمیخورد

دبیر شورای نگهبان با اشاره به سالگرد ترور 
شهید سلیمانی اظهار داشت: اگر این شهادت ها 
نبود، این تاریخ درخشان هم رقم نمی خورد و قطعا 
شهدا به خصوص حاج قاسم سلیمانی ظرفیت الگو 
شدن برای جوانان را دارند و باید از این ظرفیت 
استفاده شود. آیت ا... احمد جنتی طی سخنانی در 
جلسه شورای نگهبان با اشاره به »جنایت آمریکا در 
ترور شهید سلیمانی« گفت: حاج قاسم سلیمانی 
تربیت یافته شاخص مکتب امام خمینی)ره( 
و انقالب اسالمی بود؛ این شهید عزیز، چهره 
درخشان و جهانی مقاومت در مقابل استکبار 
جهانی بود که عجز و ناتوانی دشمنان را در مقابل 
اسالم نشان داد. رئیس مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی، جنایتکار و 
شقی بودن آمریکا را به جهانیان نشان داد، تصریح 
کرد: شهید سلیمانی در دوران حیات مبارکش 
عامل شکست دشمنان بود و شهادتش هم عامل 
روسیاهی و زبونی آن ها شد. وی ادامه داد: اگر 
این شهادت ها نبود، این تاریخ درخشان هم رقم 
نمی خورد و قطعا شهدا به خصوص حاج قاسم 
سلیمانی ظرفیت الگو شدن برای جوانان را دارند و 

باید از این ظرفیت استفاده شود. 

دستگاههاینظارتیازاحتکارجلوگیریکنند
جلسه کارگروه تنظیم بازار ظهر چهارشنبه 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 
در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار 
و قیمت اقالم و کاالهای پرمصرف خانوار ارائه و 
تصمیمات الزم برای تنظیم بازار و بازدارندگی 
از تخلفات اتخاذ شد. در این جلسه که وزرای 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، 
دادگستری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور 
داشتند، فهرست کاالهای مشمول قیمت گذاری 
که در سبد مصرف خانوار جایگاه بیشتری دارند، 
تعیین شد. محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت 
تشدید نظارت و بازرسی ها برای جلوگیری از 
گرانفروشی و افزایش بی رویه برخی قیمت ها 
تاکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و 
سایر دستگاه های نظارتی باید با بسیج همگانی 
از افزایش غیرمنطقی و غیرمتعارف قیمت ها 
رئیس جمهور  اول  معاون  کنند.  جلوگیری 
همچنین با تاکید بر لزوم اقدامات بازدارنده برای 
پیشگیری از احتکار افزود: همه دستگاه های 
نظارتی، انتظامی و امنیتی موظف هستند با 
نظارت جدی و افزایش بازرسی ها، از احتکار 

کاالها ممانعت به عمل آورند. 

حمایتازدانشبنیانها
معاون اجرایی رئیس جمهوری در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
۱4۰۰ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱4۰۰ متفاوت تر 
از نمایشگاه های قبل است و به همین جهت 
خدا را شاکریم که هرچه زمان می گذرد، شاهد 
اضافه شدن دستاوردهای جدید هستیم. صولت 
مرتضوی گفت: بر این باوریم که چنانچه به عزم 
دانشمندان اعتقاد داشته باشیم و از این ظرفیت 
خدادادی استفاده مطلوب کنیم، نه اینکه قادریم 
بخشی از تحریم ها را پشت سر بگذاریم، بلکه قادر 
خواهیم بود بخشی از محصوالت مان را صادر کنیم 
و همواره نام جمهوری اسالمی ایران در جغرافیای 
علم و فناوری جهاد کمافی السابق و بهتر از 
گذشته بدرخشد. معاون اجرایی رئیس جمهوری 
خاطر نشان کرد: قطعاً شعار دولت سیزدهم 
حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خالق، مومن و 
انقالبی کشور است و ما معتقدیم ان شاءا... جهاد 
دانشگاهی با کمک دولت و بخش خصوصی به 

اهدافی که ترسیم شده است دست یابد. 

سرکنسولگریچیندربندرعباس
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه 
و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین 
درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای 
گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین 
در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و 
سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد. 
هیات وزیران همچنین به استناد اصل )۱۳۸( 
قانون اساسی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه 
مبنی بر صدور مجوز تاسیس سرکنسولگری در 
شهر قاپان ارمنستان با رعایت قوانین و مقررات 

مربوط موافقت کرد.

اتصالخطآهنایرانبهعراق
سخنگوی دولت به تشریح مباحث مطرح شده 
و مصوبات جلسه دیروز دولت پرداخت و گفت: 
در این جلسه وزیر راه گزارشی از سفر به عراق 
و امضای توافق نامه اتصال راه آهن دو کشور ارائه 
کرد، این توافق  در واقع به نتیجه رساندن یک 
مساله بود که به مدت ۲۰ سال بر زمین مانده 
بود و بر اساس این توافق نامه عملیات اجرایی 
این مسیر طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد. 
علی بهادری جهرمی بیان کرد: آیت  ا... رئیسی در 
جلسه هیات دولت از اقدام وزیر راه و شهرسازی که 
به موفقیت مذاکرات و پیگیری های ۲۰ ساله ایران 
با عراق درباره اتصال خط آهن دو کشور منجر شد، 
قدردانی کرد. وی با اشاره به دستور رئیس جمهور 
به اعضای دولت برای ارائه برنامه روشن در راستای 
تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده تصریح 
کرد: بر این اساس همه اعضای دولت باید در مدت 
یک هفته برنامه ای عملیاتی برای تعیین تکلیف 
شرکت های دولتی زیان ده ارائه کنند که در آن 
درباره واگذاری یا به سود رسیدن فعالیت این 

شرکت ها تصمیم گیری الزم شده باشد. 

خبـــر

آرمان ملی: رئیس جمهور  در جلسه شورای عالی 
امور ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور را 
ظرفیت و فرصت بزرگ توصیف، و بر بازنگری و تحول 
در ساز و کار پیگیری و رسیدگی به امور آنان تاکید 
کرد و گفت: مجموعه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای 
ایرانیان خارج کشور باید این حس را در آنان ایجاد کند 
که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به دنبال حل 
مسائل و رفع دغدغه ها و نگرانی های آنان هستند. سید 
ابراهیم رئیسی دغدغه مندی درخصوص مشکالت و 
نگرانی های ایرانیان خارج کشور را حائز اهمیت دانست 
و تصریح کرد: باید این احساس در بین دست اندرکاران 
و مسئوالن مربوطه باشد که موفقیت ایرانیان خارج از 
کشور، موفقیت ایران است و هر آسیبی که آنها ببینند، به 
نوعی آسیب به کشور است و نیز این تلقی شکل بگیرد که 
آنها آبروی نظام و کشور هستند. وی آمار دقیق از شمار و 
وضع ایرانیان خارج از کشور را برای تصمیم گیری در این 
زمینه ضروری دانست و گفت: یکی از نکات مهمی که 
باید شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و دبیرخانه 
آن با جدیت پیگیری کند، کسب آمار دقیق از شمار و 
وضع ایرانیان خارج از کشور است. رئیس جمهور افزود: 
براساس قانون مدنی ایران که تابعیت را ریشه در خون 
و خاک می داند، نسل های دوم و سوم ایرانیان خارج از 
کشور نیز ایرانی تلقی می شوند، هر چند تابعیت کشور 
دیگری را نیز داشته باشند. رئیسی با تأکید بر تالش برای 
تقویت هویت اسالمی- ایرانی در بین ایرانیان خارج از 
کشور، گفت: احساس تعلق خاطر به وطن و دین در وجود 
همه ایرانیان موج می زند و از جمله وظایف دستگاه های 
مسئول این است که این هویت را در بین ایرانیان خارج از 
کشور تقویت کنند. وی بر ضرورت تسهیل تردد ایرانیان 

خارج از کشور به داخل تأکید کرد و گفت: هیچ کس 
ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان می توانند به داخل 
کشور تردد کنند و برنامه ریزی و تصمیم گیری در این 
زمینه به نحوی باشد که ایرانیان بدون مانع و به راحتی 
بتوانند به وطن خود تردد کنند. رئیسی گفت: شرایط 
انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب از سوی 
ایرانیان خارج از کشور از دیگر اموری است که پیگیری 
و رفع مشکالت آن ضروری است و خبر تصمیم گیری 
دراین باره باید بالفاصله به اطالع ایرانیان خارج از کشور 
برسد. رئیس جمهور گفت: تدوین قانون جامع برای 
ایرانیان خارج از کشور که بتوانند از همه بایدها و نبایدها 
اطالع یابند، کاماًل ضروری است و الزم است این قانون 

هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد. وی در ادامه 
بر ضرورت پیگیری و فعال کردن مدارس خارج از کشور 
تأکید کرد و گفت: وزیر آموزش و پرورش مشکالت این 
حوزه را با دقت پیگیری کند تا فرزندان ایرانیان خارج 
از کشور بتوانند در این مدارس تحصیل کنند. رئیس 
جمهور با اشاره به تالش و جوسازی بدخواهان ملت 
ایران در ایجاد ترس و ناامیدی در بین ایرانیان خارج از 
کشور برای مراجعه نکردن آنان به ایران، تصریح کرد: 
صدا و سیما و دستگاه های فرهنگی، با فعالیت رسانه ای 
و تبلیغی این ادراک را ایجاد کنند که همه ایرانیان 

می توانند به راحتی به داخل کشور مسافرت کنند.
 وعده ای ندهیم که نتوانیم عمل کنیم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید 
صادق الوعد باشد و وعده ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل 
کنیم، اظهار داشت: بزرگ ترین سرمایه دولت اعتماد 
مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این 
اعتماد را مخدوش می کند. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه هیات دولت نیز با تشکر از وزیر آموزش و پرورش 
برای اهتمام به برگزاری کالس های درس و آزمون های 
مدارس به صورت حضوری، گفت: باید همه تالش 
خود را برای ارتقای آموزشی و علمی کشور و جبران 
عقب ماندگی های دوران کرونا به کار گیرند. وی در ادامه 
با تاکید بر لزوم شایسته ساالری در هرگونه تغییر و نصب 
در دولت، خطاب به همه مسئوالن و مدیران دستگاه های 
اجرایی، اظهارداشت: اگر بنا بر ابقای مدیران زیر مجموعه 
خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابه جایی مدیری 
را ضروری می دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه 
اجرایی کشور باید در اجرای برنامه های تحولی مورد نظر 

دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.

فریدون مجلسی
تحلیلگر مسائل بین الملل

یـــادداشت

در شرایطی که قرار است دور هشتم مذاکرات آخرین دور 
گفت وگوها در وین باشد، طبیعی است که طرفین با در نظر 
گرفتن منطق مذاکرات به جای باج خواهی و افزون طلبی های 
بی دلیل و خارج از منطق، گفت وگوهای وین را معطوف به نتیجه 
نمایند، نتیجه ای که بتواند شرایط را برای طرفین واجد بیش ترین 
مطلوبیت های راهبردی سازد. در این ارتباط، نتیجه مند شدن 
دور جدید مذاکرات وین بیش از همه مسئله ای است که مردم 
ایران و افکار عمومی انتظار آن را دارند چراکه اوال صدای مخالفی 
وجود ندارد که بخواهد برجام را ترکمنچای و آن را به مثابه باج 
دادن به کدخدا بداند و ثانیا از مانع تراشی های مجلسی یک دست 
اصول گرا خبری نیست، ضمن آنکه روندهای قدرت یکدست 
شده و جملگی دست به کار شده اند که تا برجام به فرجام برسد. 
واقعیت های آشکار و نهان کشوری چون ایران نشان می دهد که در 
شرایط وخامت اوضاع اقتصادی، این مردم و طبقات آسیب پذیر و 
ضعیف آن بوده اند که متحمل بیش ترین فشارها و تنگناها شده اند، 
به گونه ای که این فشار ها و تنگناها هیچگاه نتوانست گروه ها، 
الیت های ابزاری و نزدیکان به مناصب قدرت و ثروت را مبتالبه 
آسیب ها و مصائب، تنگناها و تحریم ها کند. در واقع نزدیکان به 
مناصب قدرت و ثروت به جهت طبیعت و سرشت سیاست در ایران 
دارای مصونیت ذاتی از فشارها و تنگناهای حاصل از اوضاع وخیم 
اقتصادی بوده و هستند و حتی نمی توان تصور کرد که امواج این 
وخامت بتواند از چند صد کیلومتری آنها عبور کند. در شرایط 
حاضر هم حاصل همه فشارهای اقتصادی و پیامدهای کار افزایانه 
واشنگتن یا همان کارزار فشار حداکثری در قالب ایران آزاری و 
بد عملی تروئیکای اروپایی برجام، زندگی و حیات همین طبقات 
زیرین جامعه را متاثر ساخته و به نظر می رسد که در صورت 
تداوم وضعیت، اتفاقات غیر منتظره و بی دلیلی رخ دهد. تحت 
این شرایط اگر دست اندرکاران و همه خادمان نظام می دانند که 
خود را وامدار مردم و بقای خود را مرهون حضور آحاد ملت در 
صحنه هستند، پس باید برای مردم و البته به کام آنها، با اتخاذ 
تدابیر مناسب همه تنگناها و مصائب موجود بر سر راه مردم را با 
یک مذاکره دقیق و حساب شده با هدف گشایش اقتصادی مرتفع 
کنند. فراموش هم نشود که هرگونه گشایش های اقتصادی نیز 
باید بتواند پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد، قدرت خرید را 
باال ببرد و مشکالت ناشی از بیکاری، تورم، گرانی و رکود را به 
پایین ترین حد ممکن خود برساند. برای ایجاد این اقدام و تحول 
حاجت هیچ استخاره هم نیست و نباید این گونه تفسیر شود 
که مذاکره آنهم برای گشایش اقتصادی به معنای سر کشیدن 
جام زهر و یا عقب نشینی از آرمان انقالب و نظام است. منطق 
واقع گرایی حکم می کند که برای منافع ملی و مصونیت نظام و 
حاکمیت از مجاری گفت وگوها تالش های سازنده ای به عمل  آید. 
حال اگر حاکمیت و دولت و دستگاه دیپلماسی بتواند برای ملت 
این مذاکره را با هدف گشایش اقتصادی و رفاه و آن را برای تامین 
منافع ملی به انجام رساند، شکاف حاصل از بی اعتمادی میان مردم 
و دولت پر خواهد شد. به نظر می رسد که شرایط ادراکی برای 
تحقق این هدف فراهم شده است و آن گونه که برخی مقامات نیز 
گفته اند، خبر های خوبی نیز در دور جدید مذاکرات در راه است و 
آن گونه که از ظاهر آن پیداست شاید احیای برجام بتواند با وظیفه 

شناسی دست اندرکاران، ممد حیات اقتصاد کشور شود.

اماواگرهایآخریندورمذاکراتوین

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور: 

 هيچ کس ممنوع الورود نيست
 همه ایرانیان می توانند به کشور تردد کنند

رئیس قوه قضائیه:    
باید از تاخیر در اجرای احکام قضائی اجتناب شود 

 لزوم اصالح رویه ارجاع برخی پرونده ها 
آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه بر اصالح رویه ارجاع 
پرونده ها در دادسرای کارکنان دولت تاکید کرد. رئیس 
قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع 
و مراکز قضائی، از دادسرای کارکنان دولت )ناحیه ۲۸ 
تهران( بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم 
و کیف خدمت رسانی قضائی به مردم و مراجعان در 
این دادسرا قرار گرفت. حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در جریان این بازدید، در بخش های 
مختلف دادسرای کارکنان دولت اعم از شعب اجرای 
احکام، شعب بازپرسی، واحد اظهار نظر و سالن مالقات 
مردمی مسئوالن دادسرای مربوطه حضور یافت و 
ضمن مطالعه موردی برخی پرونده ها و طرح سواالتی 
در خصوص آنها، با مسئوالن بخش های بازدیدشده به 
صورت چهره به چهره به گفت وگو پرداخت. رئیس قوه 
قضائیه حین بازدید از بخش ها و واحدهای مختلف 
دادسرای کارکنان دولت، از مسئوالن و متصدیان 
مربوطه در خصوص فرآیند رسیدگی، موجودی و 
نوع پرونده ها، سواالتی را مطرح کرد و توصیه هایی را 
خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت رسانی به 
مراجعه کنندگان بیان داشت. نظارت ویژه بر واحدهای 
اجرای احکام در زمره توصیه ها و دستورات مستمر 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به مقامات و 
مسئوالن قضائی است؛ در همین راستا رئیس دستگاه 
قضا در حین حضور در شعب اجرای احکام این دادسرا، 
با تاکید مجدد بر نظارت مستمر بر واحدهای اجرای 
احکام تصریح کرد: واحد اجرای احکام بخشی است 
که تالش های صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی، 
تجدیدنظر و دیوان عالی را به ثمر می نشاند لذا باید از 
هرگونه تاخیر در اجرای احکام اجتناب شود. رئیس 
قوه قضائیه در بخشی از بازدید خود از شعب بازپرسی 
دادسرای کارکنان دولت، دالیل تفاوت موجودی 
پرونده ها در برخی شعب نسبت به شعب دیگر را جویا 
شد و به مسئوالن مربوطه در خصوص راکد ماندن 
پرونده ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی 
تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئوالن دادسرای 
کارکنان دولت از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و 
بی دلیل پرونده ها، این امر را از مظاهر فساد دانست. 
در جریان بازدید زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد 
در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده ها به شعب 
مختلف بازپرسی کارکنان دولت وجود دارد ضمن 
تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع 
پرونده ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت 

تا یک ماه دیگر اصالح نشود، نسبت به برخورد قانونی 
با مسئول مربوطه این بخش اقدام مقتضی به عمل  آید. 
یکی دیگر از توصیه ها و تاکیدات رئیس دستگاه قضا به 
مسئوالن دادسرای کارکنان دولت و به ویژه دادستان 
تهران، جلوگیری از هرگونه اخالل در فرآیند رسیدگی 
به پرونده های حجیم به واسطه جابه جایی پرونده ها از 
یک شعبه قضائی به شعبه دیگر بود. بررسی وضعیت 
حقوقی و معیشتی شاغلین در دادسرای کارکنان دولت 
و تقدیر از زحمات و خدمات شبانه روزی آنها برای 
رسیدگی دقیق به پرونده های ارجاعی، از جمله نکات 
برجسته بازدید امروز رئیس دستگاه قضا بود؛ نکته 
قابل تامل آنکه در برخی از شعب این دادسرا، قضات 
و کارکنان به صورت شبانه روزی و یا بعضا تا پاسی از 
شب مشغول رسیدگی به پرونده های ارجاعی هستند 
که این موضوع مورد توجه و قدردانی رئیس عدلیه قرار 
گرفت. رئیس قوه قضائیه در حین گفت وگوی چهره 
به چهره با مراجعه کنندگان به سالن مالقات مردمی، 
به مسئوالن مربوطه از جمله دادستان تهران موکدا 
تاکید کرد که نسبت به پیگیری دستورات صادره در 
جریان مالقات های مردمی مسئوالن قضائی، اهتمام 

ویژه داشته باشند.

آرمان ملی- سهیل ثابت: مذاکرات احیای برجام که 
از شامگاه دوشنبه هشتمین دور خود را با حضور ایران و 
کشورهای ۱+4 از سر گرفته است؛ چهارشنبه دومین روز 
خود را برای حل اختالفات و رسیدن به نقاط اشتراک بیشتر 
بین طرفین طی کرد. موضوع روز دوم مذاکرات رفع تحریم ها، 
چگونگی اجرای آن و نیز اقدامات هسته ای به صورت دو جانبه 
و چندجانبه بود که در سطح روسای هیات های مذاکره کننده 
ایران و ۱+4 بررسی و نشست هایی نیز در سطح کارشناسی در 
این خصوص برگزار شد. عالوه بر بررسی محتوایی و جزئی؛ 
دو موضوع چگونگی رفع تحریم ها از سوی آمریکا و سه کشور 
اروپایی و اقدامات هسته ای ایران، پیاده سازی و طراحی ساز 
و کار اجرای دو موضوع تضمین دوباره خارج نشدن آمریکا از 
برجام و راستی آزمایی از رفع تحریم ها که به شکلی مبنایی 
مورد پذیرش همه طرف ها، به ویژه آمریکا قرار گرفته است، 
در روند گفت وگوهای دور هشتم مورد بحث است. در رابطه 
با موضوع مهم و کلید تحریم ها و چگونگی رفع آنها، یعنی 
تحریم های برجامی و تحریم های مغایر با برجام، مقامات ایران 
تاکید کرده اند که بهره مندی ایران از عادی سازی روابط تجاری 
با جهان طبق برجام نباید مختل شود و هرگونه تحریم مغایر 
با این مساله و تحت هر برچسب و دسته بندی باید رفع شود. 
این در حالی است که در توافق هسته ای که در سال ۲۰۱5 
به دست آمد، آمریکا و دیگر اعضای برجام از هرگونه اقدامی 
که عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را تحت تاثیر 
منفی قرار دهد منع شدند. برجام بر مبنای توازن میان منافع 
اقتصادی و محدودیت های هسته ای ایران از این توافق شکل 
گرفت از این رو انتفاع اقتصادی ایران مالک مهمی برای اجرای 
مطلوب و دوباره ی برجام است. آنچه مسلم است و از فضای 
مذاکرات دور هفتم و هشتم به دست می آید اینکه با ورود 
مذاکرات به بحث های محتوایی و جدی و سخت شدن کار، 
به نظر می آید کشورهای اروپایی و آمریکا تا حد زیادی دست 
از فرافکنی و جوسازی در فضای رسانه ای برداشته اند و کمتر 
شاهد موضع گیری های تند و غیرسازنده در این فضا هستیم. با 
این حال بیش از هر چیز مهم است که همه طرف ها در جریان 
مذاکرات از به کارگیری هرگونه اعمال فشار به روش های 
رسانه ای، فنی، سیاسی و تحریمی به طرف های مقابل شان 
در اتاق های مذاکرات خودداری کنند. ضروری است تا به ویژه 
آمریکا از اقدام نسبت به وضع تحریم های تازه علیه ایران یا 
مرتبط با ایران خودداری کند، چرا که این اقدام طبعا واکنش 
تهران را در بر خواهد داشت و این رویکرد بر فضای مذاکرات 
تاثیر مستقیم می گذارد. اگر کشورهای اروپایی و آمریکا 
تمایل دارند تا مذاکرات در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه ای 
مرضی الطرفین برسد باید از هرگونه اقدام آسیب زننده به این 

فضا جلوگیری کنند. بدون شک اقدامات و اعمال نفوذ منفی 
متحدان بین المللی و منطقه ای آمریکا و سه کشور اروپایی بر 
روند مذاکرات و تالش برای ایجاد اخالل هر چه بیشتر در آن، 
مذاکرات را به درازا می کشاند. قدر مسلم اکنون که دو طرف 
توانسته اند بر سر متن پیش نویس جدید مشترک به نتیجه 
برسند، همه طرف ها باید تالش کنند تا از فضای به وجود آمده 
برای پیشبرد گفت وگوها به شکلی بهتر و سریع تر بهره ببرند. 

 چند هفته تا توافق؟
دور هشتم مذاکرات در حالی پیگیری می شود که طرفین 
مذاکره از جمله چین و روسیه از مثبت و امیدوار کننده بودن 
فضای مذاکرات خبر می دهند و معتقدند که اگر مشکل 
خاصی پیش نیاید می توان حتی در پایان این دور از مذاکرات 
نیز به توافق دست پیدا کرد. این در حالی است که برخی 
منابع دیپلماتیک به رسانه ها گفته اند که به نظر می رسد که 
اوایل ماه فوریه آتی یک تاریخ واقعی برای پایان مذاکرات 
باشد و برنامه هسته ای ایران اکنون همانند سال گذشته 
نیست. این منابع دیپلماتیک گفتند که ایرانی ها با جدیت 
مذاکره می کنند و خواهان توافقی برای فروش نفت خود 
هستند اما نمی دانیم که تالش های آنان به کجا خواهد رسید. 
این منابع درخصوص ضمانت هایی که ایران خواستار آن ها 
است نیز بیان کردند: این مطالبات پیچیده هستند و همچنان 
نمی دانیم که چگونه از آن ها عبور کنیم. این در شرایطی است 
که برخی رسانه های خارجی نیز به نقل از چند دیپلمات 
تاکید کردند: تنها چند هفته با رسیدن به توافق درخصوص 
برنامه هسته ای ایران فاصله داریم. علی باقری رئیس تیم 
مذاکره کننده ایران اخیرا در خصوص مذاکرات احیای برجام 
و روند آن گفته: »همان طور که بارها تاکید کرده ایم، رمز 
پیشرفت گفت وگوها دستیابی به توافق درباره لغو تحریم ها 
به طور موثر و عملیاتی است و اینکه طرف های دیگر هم اعالم 
کردند این موضوع باید در اولویت بررسی ها قرار گیرد، نشانه 
امیدوار کننده ای است.« حال باید دید با توجه به فضای مثبت 
و سازنده حاکم بر مذاکرات آیا شرایط مذاکرات به سمت و 
سویی خواهد رفت که در پایان دور هشتم مذاکرات طرفین 
برجام اعالم توافق کنند و دوباره شاهد احیای برجام باشیم 

یا روند مذاکرات به شکل دیگری پیش گرفته خواهد شد. 
 دیدار باقری- مورا 

علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان با معاون 
دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 
سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار کرد. پیش از این نیز علی 
باقری با انریکه مورا به طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد. روز 
سه شنبه نیز گفت وگوهای دو و چندجانبه با تمرکز بر موضوع 
رفع تحریم برگزار شد. همچنین کارگروه مرتبط با موضوعات 

هسته ای نیز تشکیل جلسه داد. گفت وگوهای روز گذشته در 
سطوح و فرمت های مختلف ادامه خواهد یافت. 

 به توافق خوش بینم 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با تاکید بر اینکه 
»اکنون زمان تهدید ایران به اعمال فشار بیشتر نیست« اظهار 
داشت: شانس دستیابی به توافق در وین بسیار باالست. 
میخائیل اولیانوف درباره فضاسازی های اخیر مقامات 
آمریکایی مبنی بر اینکه زمان در مذاکرات وین در حال از 
دست رفتن است و رایزنی ها باید هرچه زودتر به نتیجه برسد 
اظهار داشت: این احساس فوریت کمی اغراق آمیز است. بله، 
فوریت وجود دارد اما اجازه دهید کمی محتاط باشیم. بیایید 
ضرب االجل های مصنوعی و ساختگی تعیین نکنیم. وی افزود: 
نمی توانم حصول توافق )در مذاکرات وین( را تضمین کنم اما 
شانس دستیابی به آن بسیار، بسیار زیاد است. من در این 
مرحله نسبتاً خوشبین هستم و هیچ دلیل عینی برای شک و 
تردید نمی بینم. اولیانوف بیان کرد: من بر این باورم که شانس 
حصول توافق بسیار باال است، چراکه پیش نیاز اصلی موفقیت 
)مذاکرات( وجود دارد. تمامی کشورها، همه شرکت کنندگان، 
از جمله ایران و ایاالت متحده به دنبال احیای توافق هسته ای 
هستند. نماینده روسیه در مذاکرات وین اظهار کرد: حتی اگر 
ایرانی ها حجم قابل توجهی مواد هسته ای تولید کنند، خب چه 
می شود. این مواد بدون کالهک قابل استفاده نیست و ایران 
نیز چنین کالهکی ندارد. وی با ادعای اینکه روسیه و چین، 
ایران را متقاعد کردند که برخی خواسته هایش را کنار بگذارد، 
ازجمله اینکه مذاکرات تنها روی موضوع تحریم ها متمرکز 
باشد، نه مسائل هسته ای افزود: در نهایت نیز مذاکره کنندگان 
پذیرفتند که رایزنی ها را بر مبنای پیش نویسی که در شش 

دور مذاکره قبلی به دست آمده بود، آغاز کنند. 
  بیانیه تروئیکای اروپا

فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای اعالم کردند که 
پیشرفت های فنی در دور پیشین مذاکرات حاصل شده است 
و طرفین موظف هستند که تمرکز کامل شان را به مسائل 
برجسته علی الخصوص )تهدیدات( هسته ای و تحریم ها 
معطوف کنند. مقامات تروئیکای اروپایی ضمن طرح این 
مساله که »ضرب االجل ساختگی«برای مذاکرات تعیین 
نمی کنند، مدعی شدند که تنها چند هفته  برای رسیدن 
به توافق باقی مانده است. در این بیانیه آمده است: ما شفاف 
ساخته ایم که داریم به نقطه ای نزدیک می شویم که تشدید 
برنامه هسته ای ایران، به طور کامل برجام را پوچ می کند. 
تروئیکای اروپایی در ادامه گفتند: مذاکرات ضروری است. 
تیم های مان فوری و با حسن نیت جهت حصول توافق کار 

می کنند.

»آرمان ملی« از روز دوم مذاکرات وین گزارش می کند:
دوخبر مثبت؛عقب نشیني اروپا از ضرب االجل-نظر روسیه درباره توافق  

 تروئیکای اروپا: ضرب االجل ساختگی برای مذاکرات تعیین نمی کنیم         نظر اولیانوف: شانس دستیابی به توافق در وین بسیار باالست

هشدار نسبت به تالش دشمن 
برای ایجاد آشوب 

وزیر اطالعات در پیامی به  مناسبت 
سالگرد حماسه ۹ دی سال ۸۸ یادآورشد 
که اینک که به حول و قوه ی الهی، ایران 
اسالمی با درایت و توانمندی، قله های 
رفیع فتح و ظفر را یکی پس از دیگری 
می پیماید، استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل مأیوسانه با شدت بخشیدن بر 
جنگ اقتصادی و تحریم های همه جانبه 
در آرزوی ایجاد آشوب و ناامنی، به انتظار 
نشسته اند تا از آب گل آلود ماهی های 
توطئه صید کنند، لکن با هوشیاری و 
بصیرت مردم آگاه، همه توطئه های آنان 
نقش برآب می شود. حجت االسالم خطیب 
تصریح کرد: »ضمن گرامیداشت یوم ا... ۹ 
دی، روز بصیرت و میثاق اّمت با والیت، 
به آحاد ملّت فهیم کشورمان اطمینان 
می دهم که سربازان گمنام آقا امام زمان در 
پایگاه عظیم مبارزه و جهاد، به همراه سایر 
اعضای جامعه  اطالعاتی، مسئولین امر و 
شما مردم دانا و بینای این دیار، همچنان 
دسیسه های بدخواهان را خنثی خواهند 
نمود و به مدد الهی، انوار درخشان استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی، منطقه را از لوث 
وجود متجاوزین سیاه کار به طور کامل 
پاکسازی خواهد کرد تا زمینه ظهور تمدن 

نوین اسالمی فراهم گردد«

صالح الدین هرسنی  
تحلیلگر مسائل بین الملل

 دیدار اخیر روحانی
 با رهبر انقالب معمولی بود 

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب 
با بیان اینکه حسن روحانی برای دیدار 
با رهبر انقالب پیگیری های مکرری 
داشت، یادآورشد: دیدار دولتمردان 
سابق با رهبر انقالب یک امر مسبوق به 
سابقه ای است. مهدی فضائلی گفت: 
»رهبر انقالب همواره دیدارهای متنوع 
و متعددی با افراد داشته و دارند. بعضی 
از این دیدارها، دیدارهای کاری با 
دولتمردان و فرماندهان نظامی کشور 
در دوره مسئولیت شان است و برخی 
دیگر از دیدارها با دولتمردان سابق یا 
حتی غیردولتمردان انجام می شود. به 
جز ایام شیوع کرونا، دیدارهای رهبر 
انقالب با افراد مختلف با شئون، سالیق و 
جایگاه های مختلف همواره ادامه داشته 
است. بنابراین، دیدار دولتمردان سابق با 
رهبر انقالب یک امر مسبوق به سابقه ای 
است و بحث جدیدی نیست. نکته دیگر 
این است که این دیدار به درخواست 
آقای روحانی و با پیگیری های مکرر 
او انجام شد که البته جنبه کاری هم 
نداشت و به عبارتی نوعی تجدید دیدار 
بود. بحث هایی که در این دیدار مطرح 
شده، بحث های روز نبودند و در مجموع 
می توان گفت دیداری معمولی بوده 

است.«
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a r m a n m e l i . i r محمد باقر قالیباف قول رسیدگي داد: 

 ورودمجلسبهمحصوالت
برگشتيکشاورزي

گفت وگــو
علی اصغر زرگر در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

عربستاندرکوتاهمدتموشکينميشود
  ایران باید توازن در سیاست خارجی  داشته باشد

 ترکیه پیش تر تابوی همکاری با شرق را شکسته بود

آرمان ملی: چندی پیش اخباری 
مبنی بر بازگشت محموله های سیب 
زمینی از ازبکستان منتشر شد. پس از 
آن نیز روسیه به دلیل استفاده از چندین 
سم واردات فلفل را از ایران به کشورش 
ممنوع کرد. بعد از آن نیز اخباری مبنی 
بر برگشت خوردن محموله های کیوی 
ایران از هند به دلیل باقی مانده سموم 
کشاورزی منتشر شد. اخیرا هم ادعا 
می شود که ترکمنستان واردات سیب 
زمینی ایران را ممنوع کرده است. برگشت 
خوردن محصوالت کشاورزی ایران از 
چند کشور بحث روز محافل سیاسی، 
اقتصادی واجتماعی است. برخی از 
این موضوع برای فشار به ایران استفاده 
می کنند و برخی با نادرست خواندن 
برخی اخبار منتشره درباره آن توضیح 
دادند. دیروز رئیس مجلس وارد بحث 
بازگردان محصوالت کشاورزی شد. 
ماجرا از زمانی آغاز شد که نمایندگان 
به بحث پیرامون این موضوع پرداختند 
چنانکه نماینده سپیدان در مجلس تاکید 
کرد: متاسفانه مافیای بزرگی در کشور 
شکل گرفته که فقط سموم کشاورزی را 
بدون توجه به سالمت جامعه وارد کرده 
و منجر به تولید محصوالت کشاورزی 
است. محسن  پایین شده  کیفیت  با 
علیزاده اظهار کرد: با تولید محصوالت 
کشاورزی صادرات محور ما می توانیم 
مشکل امنیت غذایی کشور را حل کنیم 
اما نیازمند برنامه ریزی دقیق و تولید 
محصوالت استاندارد است. متاسفانه با 
خبر شدیم در روزهای گذشته برخی 
از محصوالت کشور که به همسایگان 
صادر شده بود بازگشت خورده است. 
تصریح  مجلس  در  سپیدان  نماینده 
کرد: چرا استانداردهای الزم در تولید 
محصوالت کشاورزی رعایت نمی شود. 
وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه 
کوتاهی کرده است مافیای بزرگی در 
کشور وجود دارد که فقط به فکر واردات 
سموم کشاورزی است و به سالمت جامعه 
توجهی ندارد. در سازمان حفظ نباتات 
عده ای با رانت خواری و ویژه خواری به 
واردات سموم کشاورزی توجه می کنند. 
وی در ادامه تصریح کرد: امنیت غذایی 
جامعه به خطر افتاده است و وزیر جهاد 
کشاورزی باید در صحن مجلس شورای 
اسالمی حضور یابد و توضیح دهد که چرا 
محصوالت کشاورزی ما با این استاندارد 
پایین تولید می شود. دولت انقالبی باید 
با این ویژه خواری ها و رانت خواری ها 
برخورد کند. نماینده تنکابن در مجلس 
هم با اشاره به مشکالتی که در زمینه 
صدور کیوی مازندران به کشورهای دیگر 
ایجاد شده، نسبت به وضعیت صادرات 
محصوالت کشاورزی ابراز نگرانی کرد و 
از وزرای صمت، کشاورزی و امور خارجه 
خواست تا این موضوع را پیگیری کنند. 
سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی 
چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی 
نسبت به وضعیت صادرات محصوالت 
کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: 
یکی از مقوالت مهم در اقتصاد ایران، 
صادرات محصوالت کشاورزی است چرا 
که با معیشت و درآمد قشر وسیعی گره 
خورده است. محصول اصلی مردم غرب 
استان مازنداران و کشاورزان ما کیوی و 
مرکبات است. سال گذشته مردم ما به 
بهانه تنظیم بازار متضرر شدند و امسال 
به خاطر مشکالتی که در زمینه صدور 
محصوالت کشاورزی و به ویژه کیوی 
اتفاق افتاده، دچار مشکل شده ایم. رئیس 
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در 
مجلس از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور خارجه 
خواست که از مسیر دیپلماسی خارجی 
و رایزنی ها و امور فنی به این موضوع 
بپردازند پیش از این هم نماینده مردم 
جیرفت در مجلس از سخت گیری های 
جدید وزارت جهاد کشاورزی در مورد 
تولید استاندار محصوالت خبر داد و گفته 
بود: وزارت جهاد این روزها تولیدکنندگان 
را مجبور کرده که در استفاده از سموم و 
کودهای شیمیایی نهایت دقت را داشته 
باشند و عالوه بر صدور گواهی بهداشت 
و سالمت، گواهی قرنطینه هم داشته 
باشند. در عین حال باید صادقانه بگویم 
که ماجرای برگشت خوردن کاالهای 
ما قطعا در امسال باز هم تکرار خواهد 
شد؛ چرا که مثال سیب زمینی که امروز 
برگشت خورده است، همراه با پیاز در 
تابستان تولید شده و استاندارهای الزم 

را ندارد. 
 پاسخ قالیباف چه بود؟

رئیس  قالیباف  محمدباقر  نهایت  در 
مجلس در پاسخ به اخطار این نمایندگان 
گفت: مطلع هستم کمیسیون کشاورزی 
مجلس طی دو نوبت نشست برگزار و این 
موضوع را پیگیری کرده است. بر این اساس 
در روز سه شنبه دو هفته دیگر براساس 
رسیدگی های نظارتی، این موضوع در دستور 
کار قرار داشته و به آن رسیدگی خواهد شد.

گزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
پس از حادثه آرامکو و عدم واکنش ترامپ 
به این حادثه، عربستان به این نتیجه رسید 
که در آمریکا هر جناحی بر روی کار باشد 
تا زمانی که منافع آمریکا تهدید نشود، این 
کشور هیچ اقدامی برضد طرف مهاجم 
انجام نخواهد داد. بعد از طرح این مساله عربستان ناامید از 
اینکه آمریکا در حمایت از منافع آنان اقدام نخواهد کرد حتی 
اگر ترامپ در راس قدرت باشد، به دنبال اتحاد چندقطبی 
با دیگر قدرت ها بجای اتحاد تک قطبی با آمریکا رفتند. در 
این راستا آنها در احتیاط کامل، سیاست واگرایی از آمریکا 
را درپیش گرفته و به دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی 
نزدیک شده اند. اعراب یک موضوع مهم را در نظر گرفته اند و 
آن اینست که مرحله به مرحله واکنش آمریکا نسبت به این 
واگرایی را بسنجند یعنی اینکه آمریکا تا چه حدی از برقراری 
رابطه اعراب با دیگر قدرت ها رضایت می دهد. اعراب این ترس 
را دارند که واگرایی یکباره و بیش از حد از آمریکا می تواند 
موجب این شود که چماق دموکراسی خواهی آمریکا بر 
سر پادشاهی شان فرود  آید و با یک تکانه ای اقتصاد آن ها 
متزلزل گردد. به همین علت آن ها همکاری موشکی با چین 
را رسانه ای نکردند و مخفیانه آن را در پیش گرفتند. سیاستی 
که شاید پیام ها و درس های زیادی در ورای آن نهفته باشد. 
در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت وگویی با 
علی اصغر زرگر، تحلیلگر مسائل بین الملل داشته است که 

در ادامه می خوانید. 
چه  عربستان  و  چین  تسلیحاتی  همکاری   

تغییراتی در عرصه خاورمیانه ایجاد می کند؟
از قرن نوزدهم میالدی رقابت تسلیحاتی در جهان به 
شکلی جدی آغاز شد. این امر در قرن بیستم نیز تداوم یافت 
که یکی از نتایج آن وقوع جنگ جهانی اول بود. پس از آن و 
با روی کارآمدن هیتلر در آلمان بار دیگر با محوریت اروپا و 
آسیا رقابت های تسلیحاتی تشدید می شود که حاصل آن 
جنگ جهانی دوم است. در تاریخ معاصر نیز شاهد بوده ایم 
که چگونه غرب و شرق و اتحادیه های سیاسی دیگر چگونه 
در این عرصه فعال شده اند.این رقابت تسلیحاتی بعضا جنبه 
دوجانبه به خود گرفته است و ما شاهد بودیم که چگونه هند 
و پاکستان در این عرصه تا دستیابی به سالح اتمی نیز پیش 
رفتند. در خاورمیانه نیز همواره کشورهای مختلف با اسرائیل 
چنین رقابتی داشته اند و هنوز نیز این رقابت ها وجود دارد. آن 
چه که امروز میان چین و عربستان رخ داده است مساله ای 
سابقه دار است و مشخصا مربوط به دیروز و امروز نیست اما 
مسلما عربستان در کوتاه مدت به دانش ساخت موشک 
بالستیک دست نخواهد یافت. عربستان چنین موشک هایی 
امروز در اختیار دارد و آن چه که امروز میان چین و عربستان 
رقم می خورد، همکاری در زمینه ساخت آن است تا عربستان 
نیز به این دانش دست پیدا کند. به همین علت معادالت در 
خاورمیانه در کوتاه مدت تغییر نمی کند زیرا ایران به مراتب 
در ساخت موشک های بالستیک از عربستان جلوتر است. از 
سوی دیگر آمریکا در منطقه همچنان حضور دارد و مشخصا 

تعادل از آن طریق ایجاد خواهد شد. 
 چین از همکاری تسلیحاتی با عربستان چه 

اهدافی را دنبال می کند؟
در تجارت بین الملل این کامال عادی است که چین با ایران 
قرارداد بلندمدت اقتصادی داشته باشد و همزمان با رقیب 
ایران نیز وارد همکاری تسلیحاتی شود. نباید فراموش کرد که 
چین هیچ تعهدی به ایران نداده است و هیچ پیمان مشترک 
امنیتی با ایران ندارد که امروز از آن ها در خصوص همکاری 
نظامی با عربستان گله مند شویم. چین اهداف سیاسی را در 
این عرصه دنبال نمی کند و فقط به دنبال منفعت اقتصادی 
است زیرا به خوبی مشاهده کرده است که کشورهای دیگر 
چگونه به کشورهای عربی اسلحه می فروشند و سود کالن 
می برند. ترکیه به عنوان کشوری که عضو ناتو است پیش تر 
تابو این عمل را در همکاری نظامی با روسیه شکسته و حتی 
از روسیه به رغم تهدیدهای آمریکا سالح نیز خریداری کرده 
بود. بنابراین آن چه که میان چین و عربستان در حال رخ دادن 
است از سوی غالب کشورهای جهان عادی قلمداد خواهد شد. 
 ایران چه درس هایی در سیاست خارجی می تواند 

از این همکاری بین چین و عربستان بگیرد؟
ایران در وهله اول باید در عرصه بین الملل به صورت یک 
بازیگر مستقل ظاهر شود و بیش از اندازه به روسیه و چین 
نزدیک نشود. روسیه و چین ابرقدرت های جهانی هستند که 
بعضا می توانند منافع ایران را در سطوح باال وجه المصالحه 
قرار دهند و ایران به شدت در این روزها در این خصوص آگاه 
باشد. کشوری در حال توسعه همچون ایران که در یک منطقه 
حساس حضور دارد باید مستقل ایفای نقش کند و منافع خود 
را در وهله اول پیگیری کند. ایران باید در صورتی که برجام به 
نتیجه رسید، در راستای ایجاد توازن عالوه بر همکاری با چین 
و روسیه، با غرب نیز وارد تعامل تجاری و اقتصادی شود تا در 
عرصه سیاست خارجی غافلگیر نشود. ایران امروز ضرورت 
دارد برای طی کردن پله های ترقی همچون سایر کشورها 
از ظرفیت های شرق و غرب بهره گیرد و باید به این سمت 
حرکت کنیم. در این مسیر ایران می تواند به طرف های مقابل 
نیز برای مثال در حوزه انرژی منفعت برساند. ایران امروز اگر 
قرار باشد که در همه امور منافع شرق را مدنظر قرار دهد 
مشخصا انتظارات از ایران زیاد خواهد شد و در یک نقطه نوبت 
به قربانی شدن منافع ایران می رسد. اصل بر این است که ایران 
استقالل خود در زمینه های مختلف را حفظ کند. بسیاری از 
کشورها برای اینکه از زیرفشار خارج شوند با اتکا به موازنه 
مثبت به سطوح قابل توجهی از پیشرفت رسیده اند و ایران 
نیز مشخصا با ایجاد توازن می تواند معادالت را به نفع خود در 
منطقه و در عرصه جهانی تغییر دهد. ایران در مسیری قرار 
گرفته که نیاز دارد از همه امکانات موجود در عرصه سیاسی 
استفاده کند. شاهد بوده ایم کشورهایی با دردسرهای کم تر 
از این مسیر عبور کرده اند و نتایج مطلوبی در عرصه سیاست 
خارجی به دست آورده اند. ایران باید همواره چند نقشه داشته 
باشد تا در صورت مسدود شدن یک مسیر از سایر ظرفیت ها 

بهره گیرد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: دولت سیزدهم و 
مجلس یازدهم با وعده بهبود وضع معیشتی و برنامه 
اقتصادی مدون برای تغییر شرایط روی کارآمدند و 
شعارهایی در همین خصوص سر دادند. اما آنچه از 
وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز جامعه روایت 
می شود چیزی نیست که با شعارها و وعده های داده 
شده مطابقت داشته باشد. یکسال و اندی و از روی 
کارآمدن مجلس و قریب به 4 ماه از روی کارآمدن 
دولت گذشته اما شرایط نه تنها نسبت به گذشته 
بهتر نشده بلکه شاهد افزایش قیمت ها و بغرنج تر 
شدن وضع معیشت مردم نیز بوده ایم. امری که امروز 
باعث شده صدای مجلس نیز در آید و نمایندگان در 
نطق های خود عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد 
قرار دهند و خواستار پاسخگویی وزرا باشند. گرچه 
خود مجلس نیز باید نسبت به وعده های داده شده 
پاسخگو باشد اما همین که عده ای از نمایندگان در 
مجلس حضور دارند و دنبال حمایت صرف از دولت 
نیستند و اشکاالت و کم کاری ها را گوشزد می کنند 
جای امیدواری دارد. باید دید با عملکرد دولت در 
ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری و تغییر و 
تحول های پیرامونی وضع معیشت مردم بهبود پیدا 

می کند یا روال به همینگونه ادامه خواهد یافت. 
  موضع مجلس در قبال دولت

حامیان  و  هواداران  خوش بین ترین  شاید 
رئیس جمهور نیز باور نمی کردند که تنها پس از 
چند ماه گذشته از آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت 
با این حجم از نارضایتی، اعتراض و انتقاد مواجه شود. 

چنانکه امروز نه تنها جریان منتقد دولت یا مردم 
معترض؛ بلکه بخشی از بدنه حامی دولت و مهم تر از 
آن مجلس همسو با دولت در مقام منتقد و معترض به 
عملکردها و سیاست های دولت قرار گرفته اند. البته 
برای فهمیدن نوع ارتباط مجلس و دولت چندان 
نمی خواهد راه طوالنی طی کرد چرا که نوع نگرش ها 
و رویکردهای بهارستان نشینان به سادگی نشان 
می دهد که امروز مجلس یازدهم چه دیدگاهی نسبت 
به دولت سیزدهم دارد. قدر مسلم بررسی عملکرد 
دولت طی ماه های اخیر نشان می دهد که به قرائت 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دولت هنوز برنامه 
و استراتژی مشخصی برای اداره امور به ویژه در حوزه 
اقتصادی ندارد. موید این گفته نیز اظهارات متناقض 
افرادی است که در تیم اقتصادی دولت سمت دارند. 
چنانکه امروز معاون اقتصادی دولت سخنی را بیان 
می  کند؛ اما چندی بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه 
آن را نفی می کند و در ادامه معاون اول صحبت های 
نفر قبل و... و این دور نشان از فقدان هماهنگی در تیم 
اقتصادی دولت می دهد. در دولت حسن روحانی با 
وجود چهره ها و مقامات اقتصادی زیادی که حضور 
داشتند؛ فرماندهی اقتصادی دولت در اختیار اسحاق 
جهانگیری بود و همه مردان اقتصادی دولت با او 
هماهنگ می شدند و همه یک اظهار نظر واحد 
داشتند. اما در این دولت هنوز مشخص نیست که 
فرماندهی اقتصادی با چه کسی است. چرا که هر 
کسی برای خود داعیه ریاست تیم اقتصادی را دارد. 
از طرف دیگر رشد فزاینده و افسار گسیخته قیمت ها 

در حوزه های مختلف به ویژه مایحتاج روزانه مردم 
و عدم اقدام مناسب و متناسب دولت در این حوزه 
باعث شده تا بازهم شاهد اعتراض و نارضایتی مردم 
از شرایط به وجود آمده باشیم. چنانکه تنها پس از 
حدود4 ماه شاهد فراخواندن برخی وزرای اقتصادی 
به مجلس هستیم. جالب اینکه برخی از وزرا نیز 
نوع جدیدی از مدیریت را ارائه می دهند و با برخی 
اظهار نظرها جامعه را متحیر و مبهوت می کنند. 
مثل اظهارات اخیر حجت ا... عبدالملکی وزیر کار 
که گفته: »اشتغال زایی وظیفه وزارت کار نیست و 
وزارت کار فقط مسئول هماهنگی دستگاه ها برای 
اشتغالزایی است.« گرچه اگر بگردیم از اینگونه 
اظهار نظرهای جالب باز هم پیدا می شود. همین 
نوع رویکردها و عملکردها نیز باعث شده تا مجلس 
یکدست اصولگرایی که از آن به عنوان هماهنگ ترین 
مجلس با دولت نام می برند دیگر بدون پرده پوشی 
و سخن در لفافه گفتن آشکارا انتقادات خود را به 
برخی عملکردها، بعضا ناکارآمدی ها و مواضع وزرا در 
حوزه های مختلف بیان کنند. حوزه هایی مثل وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کار، وزارت راه و.... و به 
نظر می رسد اگر شرایط به همین رویه و منوال پیش 
برود در آینده ای نه چندان دور شاهد تغییراتی در 
کابینه باشیم. هر چند که بودجه تقدیمی دولت برای 
سال ۱40۱ نیز این روزها از همه جوانب مخصوصا 
مجلس مورد نقد قرار می گیرد و معلوم نیست این 
بودجه حتی بتواند تاییدیه مجلس را نیز بگیرد. 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند از آنجا که دولت 

به خصوص در تیم اقتصادی و در بستن بودجه از 
نخبگان و صاحب نظران بهره نبرده و بعضا افرادی را 
در پست هایی به کار گرفته که تا کنون بازدهی الزم 
را نداشته اند وقوع چنین شرایطی طبیعی و اجتناب 
ناپذیر است و می طلبد که دولت در راستای بهبود 
عملکردها تغییراتی اعمال کرده و نقاط ضعف را 

بر طرف کند. 
 انتقادات تند یک نماینده 

انتقادات به عملکرد دولت در مجلس بیش از پیش 
شده است و دیگر نمایندگان به وضوح انتقادات خود 
را به دولت شفاف و علنی بیان می کنند. در همین 
راستا طی چند روز گذشته واکنش ها و اظهارات 
برخی نمایندگان نسبت به عملکرد تیم اقتصادی 
دولت بازتاب بسیاری در رسانه ها داشته است. 
چنانکه اخیرا ویدئویی از صحبت  های سید محمد 
مولوی نماینده آبادان منتشر شده که در آن خطاب 
به رئیس جمهور گفته : »متاسفانه بعضی از انتصابات 
شما نه اهلیت الزم دارد و نه شانیت و به مصداق 
فذکر با صراحت اعالم می کنم تا دیر نشده در تیم 
اقتصادی تان تجدیدنظر کنید. آنها نه تنها مردانی 
برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور 
یومیه هم وامانده اند وی اظهار داشت: دولتمردان 
بدانند متوجه باشند، نمایندگان محترم مجلس 
نه داللند نه واسطه گرند و نه بیسواد. نایب رئیس 
کمیسیون آموزش مجلس افزود: اما سر صحبتی 
دارم با جناب آقای رئیس جمهور، انتظار دارم به وزیر 
راه دستور دهید از اتاق خود خارج شود و جاده های 
مرگبار خوزستان را نگاهی بکند. این همه تولید و 
ثروت، خوزستان که گدا نیست، خوزستان پولساز 
است. این نماینده مجلس یازدهم، یادآور شد: 
آقای بی برنامه در بودجه، شما کافی است بجای دو 
دستتان که در جیب خوزستان باشد، یک دستتان را 
بیرون آورید، ببینید وضع خوزستان چه خواهد شد. 
وی تاکید کرد: آقای سعید محمد دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد بداند و بفهمد اینجا پادگان نیست، فکر 
کرده است منطقه آزاد اروند مردم آبادان و خرمشهر 
را بدبخت کرد و رفتار تو دو برابر به خوزستان و 
آبادان صدمه می زند. مولوی ادامه داد: مطمئن باش 
اینجا مردانی هستند که اجازه به شما و امثال شما 
نخواهند داد، بیا فساد منطقه آزاد را جمع کن، چرا 
آدم می فرستی با ما البی کنی و از ما پست بگیری. 
اگر نه من مصداقش را دارم، مرد است همینجا 
شهادت بدهد. با انقالبی گری و این رفتار آمده ای تا 
آبادان و خرمشهر را نابود کنی. مطمئن باش آه مردم 

خوزستان و آبادان گریبانگیرت خواهد شد. 

آرمان ملی - مطهره شفیعی: ظاهرا حذف حوزه ای فراتر از 
سیاست دارد و مدت هاست گریبانگیر ورزش کشور هم شده است. در 
اذهان زیادی هست که حیدر مصلحی وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد 
گفته بود: »بر اساس گزارشات ما از کف خیابان در سال ۹2 آقای هاشمی 
رفسنجانی پیروز انتخابات می بود. یک عزیزی گفت مگر بچه حزب 
اللهی ها می گذارند این اتفاق بیفتد، جمع بندی من این بود باتوجه به 
شرایط نظام مصلحت این بود ایشان رد صالحیت بشوند و دالیل آن را هم 
نوشتم. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان هرچقدر در ذهنشان گشتند 
که یک ان قلت در جمع بندی من بیاورند نتوانستند« یا علی الریجانی 
به تازگی در بخشی از نامه گالیه از ردصالحیتش نوشت : »یک کالم 
بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم« پیش از آنها هم ناطق نوری و 
دیگر اعتدالیون به حاشیه رانده شدند. این اتفاق در ورزش هم رخ داده 
است. نمی توان حذف برنامه ۹0 با مجری گری عادل فردوسی را از اذهان 
پاک کرد؛ برنامه ای که حتی منتقدان صداوسیما را به تماشای این برنامه 
ترغیب می کرد اما تصمیم گرفته شد تا پرطرفدارها حذف شوند. برنامه 
جایگزین ۹0 هیچگاه نتوانست مخاطبان عادل فردوسی پور را به سمت 
برنامه ورزشی صداوسیما بکشاند. جالب آنجاست که مدیران صداوسیما 
بیش از هر شخصی به محبوبیت عادل فردوسی پور آگاه هستند بنابراین 
برای نزدیک کردن خود به جامعه شعار تکراری »فردوسی پور بابرنامه ۹0 
باز می گردد« را سر می دهند، شعاری که خودشان می دانند عزم راسخی 
برای تحقق آن ندارند. اکنون بحث حذف محبوبها از صداوسیما به زمین 
فوتبال رسیده است و مهدی مهدوی کیا سوژه حذف قرار گرفته بود که 
این بار با عقالنیت فدراسیون فوتبال تیر آنانی که برتری خود را در نبود 

بزرگان می دانستند به سنگ خورد. 
  دلواپسان امیدوار به حذف!

چندی پیش مهدی مهدوی کیا در دیداری که ستارگان فوتبال 
جهان مقابل ستارگان فوتبال آسیا به میدان رفتند، شرکت کرد. روی 
لباس یاران مهدوی کیا نقش تمام کشورهای عضو فیفا نقش بسته بود 
که پرچم رژیم صهیونیستی هم جزوی از آن بود. پس از آن حمالت 
دلواپسان علیه او آغاز شد به عنوان نمونه کیهان نوشت: »با گذشت 
چند روز پس از اقدام زننده مهدی مهدوی کیا در پوشیدن لباسی که 

پرچم رژیم جعلی اسرائیل بر آن نقش بسته بود و نیز بازی در تیمی 
که سرمربی تیم مقابل آن یک صهیونیست بود، انتظار می رفت این 
فوتبالیست سابق از اقدام خود عذرخواهی کند، ولی او در یک حرکت 
سخیف دیگر با انتشار پستی طعنه آمیز در فضای مجازی، منتقدان 
خود را به دورویی متهم کرد! بعید است این بازیکن سابق و مربی فعلی 
پیام این اقدام خود را نداند زیرا کافی است سری به رسانه های رژیم 
صهیونیستی زده و خوشحالی و استقبال آنان از اقدام خود را ببیند. او 
با این اقدام و عدم عذرخواهی خود وارد زمینی شده است که پیام آن 
تطهیر جنایات رژیم صهیونیستی و عادی سازی و مشروعیت بخشی 
به این غده سرطانی است. رژیمی که دستش به خون زن و کودک 
فلسطینی آغشته است و به شکل سیستماتیک و روزانه مشغول 
جنایت علیه بشریت است.« آنچه کیهان ازآن به عنوان پست 
طعنه آمیز یاد کرده، تصویر مهدوی کیا با نوشته »آرامش آنجاست 
که با آدم های یک رنگ طرفی« است. فارس دلواپس دیگری بود که 
برخورد با مهدوی کیا را دنبال می کرد و در همین راستا نوشت: »بعد 
از یک هفته درخواست و مطالبه گری مردم در زمینه عذرخواهی و 
حتی برکناری این مربی از سمتش، واکنش کنایه آمیز مهدوی کیا به 
خاطر حضورش در بازی همسو با رژیم اشغالگر، تمام ابهامات درباره 
موضع این مربی در قبال فلسطین و رژیم اشغالگر را مشخص می کند. 
اکنون دیگر می توان چنین گفت، مهدوی کیا که پشت به ملت کرده و 
دربرابر مطالبات آنها سکوت کرده، با این استوری مواضع خود را اعالم 
کرد و به نوعی، در دام عملیات روانی صهیونیست ها و پروژه آنها قرار 
گرفت.« مشرق دست به کار شد و کمپینی علیه مهدوی کیا را تبلیغ 
کرد. این سایت دلواپس نوشت: »اقدام ناشایست مهدی مهدوی کیا 
مربی امیدها در هفته گذشته به مشارکت در بازی جنجالی و نمادین 
که یک مربی صهیونیست حضور داشت و در این بازی با پیراهن 
منقش به پرچم رژیم صهیونیستی حضور پیدا کرد، خشم مردم ایران 
را برانگیخت. در چند روز گذشته کمپین های متعددی در این زمینه 
برپا شد و مردم خواهان عذرخواهی مهدوی کیا از این اقدام ناشایست 
و همسو شدن با رژیم اشغالگر شدند و همچنین خواهان برخورد 

فدراسیون فوتبال با سرمربی امید شدند.«

 نه به حذف دلواپسانه
در حالی که برخی تصور می کردند مسئوالن فوتبال کشور اسیر این 
فشارها و حاشیه سازی های دلواپسان می شوند، روز گذشته دبیرکل 
فدراسیون فوتبال به دفاع از مهدوی کیا برخاست و دلواپسان را ناکام 
کرد. حسن کامرانی فر گفت: بازی خاطره انگیز تیم های ملی ایران 
و آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ و گل تاریخی مهدوی کیا به آمریکا که 
باعث شادی دل میلیون ها ایرانی داخل و خارج از کشور شده و همچنین 
خصلت های پهلوانی و اخالقی مهدوی کیا در خارج از گود ورزش، دیدار 
وی از خانواده شهید مدافع حرم سردار شهید رضا فرزانه و وابستگی 
خانوادگی مهدوی کیا به یکی از شهدای دفاع مقدس، گویای ارادت و 
احترام و اعتقاد وی به اصول اخالقی و ارزشی کشورش بوده که این نکته 
بر کسی پوشیده نیست. دبیرکل فدراسیون گفت: ضمن احترام به دغدغه 
درست دلسوزان واقعی کشور و به رغم برخی پیش داوری ها و هجمه های 
نادرست و بعضا ناحق سعی شد این موضوع صبورانه و از ابعاد مختلف و 
پس از شنیدن صحبت های مهدوی کیا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج 
به استحضار عموم ورزشکاران و ملت شریف ایران برسد. ایشان به عنوان 
یک فوتبالیست مطرح و در سطح کالس جهانی براساس دعوت رسمی 
اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و در معیت وی در این بازی 
شرکت کردند. اتفاقات پیرامون و حواشی غیر ورزشی حاکم بر این مسابقه 
باعث هوشیاری و مدیریت مناسب موضوع توسط وی شد و مستندات 
اقدامات مهدوی کیا در حین مسابقه موجود بوده که مورد تایید نهاد 
نظارتی وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته است. پیش از کامرانی فرد 
بسیاری از چهره های ورزشی به حمایت از مهدوی کیا صحبت کرده بودند 
مانند رئیس سابق فدراسیون فوتبال که گفت: »مهدی مهدوی کیا برای ما 
یک ورزشکار صرف نیست. جنبه های اخالقی هم ایشان راعایت کرده. ما 
نباید ایشان را بسوزانیم. دارند این بچه را فراری می دهند. فدراسیون االن 
کجاست؟ بیاید از مهره اش دفاع کند. چرا نمی آید این کار را بکند؟ حاال 
یک سری هستند که مهدی را می کوبند.« محمد دادکان افزود: »اگر ما در 
این مملکت به کسی بدهکار باشیم که هستیم فقط خانواده شهدا هستند. 
خانواده جانبازان. هی می گویند مهدی عذرخواهی کند. از نماینده مجلس 
عذرخواهی کند؟ از مسئوالن عذرخواهی کند؟ اگر قرار است عذرخواهی 
انجام شود فقط نسبت به خانواده شهدا و ایثارگران است. کدام مسئول در 
این مملکت بچه اش رفته جبهه؟ کدام نماینده مجلس بچه اش را فرستاده 
جبهه یا جزو مدافعان حرم که امروز همه شان کاسه داغ تر از آش شدند؟ یا 
آن رسانه هایی که امروز مهدوی کیا را می کوبند. شما از آرمان های انقالب 

کدامش را رعایت کردید جز شعار، تظاهر، ریا و دروغ؟«

با دفاع از مهدي مهدوي کیا صورت گرفت

دست رد فدراسيون به سينه تندروها     
   چگونه حذف های سیاست به حوزه ورزش کشیده شد 

این روزها از پارلمان صدای اعتراض به گرانی شنیده می شود. 
نمایندگان مورد سوال مردم حوزه انتخابیه خودشان درباره چرایی 
افزایش نرخ ها و تصمیم مجلس برای بهبود شرایط سوال می کنند 
البته پاسخی دریافت نمی کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
در جلسه علنی دیروز چهارشنبه ۸ دی و در تذکری شفاهی اظهار 
داشت: گرانی ها این روزها در بازار بیداد می کند؛ شاهد هستیم که 
قیمت کاالها افزایش یافته و حتی اخیرا قیمت نان هم گران شده 
است. جبار کوچکی نژاد افزود: مردم از وضعیت کنونی ناراضی هستند 
و انتظار دارند دولت بیشتر در میدان حضور یافته و نظارت جدی بر 
بازار اعمال کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح 
کرد: مردم به شدت از آشفتگی موجود در بازار و روند رشد قیمت ها 
گله مند بوده و انتظار می رود دولت ورود جدی به این موضوع داشته 
باشد. البته قالیباف هم تاکید کرد: امروز موازی کاری و دامن زدن 
به اختالفات، اتخاذ تصمیمات بر مبنای آزمون و خطا، پرداختن به 
مسائل حاشیه ای و فاصله گرفتن از تمرکز بر حل مسائل اقتصادی 

مخصوصا مدیریت گرانی ها خالف وظایف ما در قبال مردم است. 

ظاهرا گزارش مرکز پژوهش ها درباره طرح صیانت سبب نارضایتی 
برخی دلواپسان در مجلس شده است. آنها قائل به پذیرش ایراداتی 
نیستند که این مرکز بر طرح وارد دانسته و تاکید می کنند وظیفه 
این مرکز تنها مشاوره است. دیروز نایب  رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفت: »این روال همیشگی بوده است که طرح و الیحه بعد 
از بررسی در مرکز پژوهش ها به کمیسیون فرستاده شود اما این بار 
قبل از اینکه در اختیار کمیسیون قرار بگیرد در فضای مجازی منتشر 
می شود و این جاست که دوستان ایراد می گیرند. مسلما این موضوع 
بعدا در فضای مجازی قرار می گرفت و مردم می توانستند، ببینند اما 
انتقاد نمایندگان به این روند بود که اعضای کمیسیون حتی نظر 
مرکز پژوهش ها را ندیدند و در فضای مجازی منتشر شده است.«  
منتظری تاکید می کند: »مرکز پژوهش ها مختار است و می تواند 
آن چه در مجموعه کاری خود دارد را منتشر و اطالع رسانی کند اما 
در این جایگاه مرکز پژوهش ها در مقام مشاور بوده نه مسئول. اقدام 
مرکز پژوهش ها منع قانونی منعی ندارد اما باید به رسم امانت آن را به 

کمیسیون تحویل می داد.

 
اعتراضبهگرانی

درمجلس
مرکزپژوهشهامشاور

استنهمسئول
سهیمهبندیبنزین
طرحروحانیبود

هنوز اتفاقات سال ۹۸ برای افزایش نرخ بنزین در اذهان بسیاری 
افراد هست. دولت متهم به نسنجیده بودن این تصمیم شد و انواع و 
اقسام اتهامات متوجه روحانی شد. اکنون پس از چند ماه که دولت 
دوازدهم تمام شده، برخی به بیان جزئیات مشغول هستند مانند 
محمدرضا خباز فعال سیاسی اصالح طلب که درباره سهمیه بندی 
بنزین براساس کدملی گفت: دولت آقای روحانی این طرح را در 
قالب الیحه بودجه سال ۹۸ مجلس تقدیم کرد؛ براساس این طرح 
قرار بود به هر ایرانی ماهانه 20 لیتر بنزین داده شود. او می توانست 
آن را بفروشد یا استفاده کند اما مجلس این پیشنهاد را رد کرد 
چون نمایندگان تأکید داشتند بنزین باید همان هزار تومان باشد. 
وی افزود: وقتی دولت نتوانست از طریق مجلس در اصالح ساختار 
تخصیص سهمیه بنزین پیش برود از طریق دیگر آن را انجام داد که 
شد آنچه مشاهده کردیم، بنابراین دولت دوازدهم این پیشنهاد را ۳ 
سال پیش مطرح کرد اما رد شد. حاال این طرح در دستور کار دولت 
سیزدهم قرار گرفته است. البته تا به حال جزئیات طرح را منتشر 

نکرده اند.

  انتقاد محمد مولوی نماینده آبادان از انتصاب های دولت:
       آقای بی برنامه در بودجه؛ وزیر راه در اتاق نشسته است

 آقای سعید محمد! اینجا پادگان نیست؛ضمنا آدم نفرست با ما البی کند

روایت »آرمان ملی« از سمت گیری مجلس یازدهم در قبال دولت:

 لحن انتقادهای مجلس
از دولت صریح تر شد



اقتصـاد       سال پنجم4
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آرمان ملــی- محمدســیاح: یکی از 
تصمیمات اتخــاذی در بودجه ســال آینده 
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات اســت، 
این عدد حــدود ۱۰ درصد پیش بینی شــده 
و از همین حاال نگرانی هایــی را بابت افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی مشــمول این مالیات 
برانگیخته است، با این حال دولت عزم جدی 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد تا بتواند 
از این محل در بخشی از منابع درآمدی خود را 
تامین کند، قطعا دریافت این مالیات می تواند 
بخشی از منابع درآمدی دولت باشد، اما نکته 
مهم این اســت وضع مالیات بر ارزش افزوده 
از واردات قطعــا عوارض جــدی و موثری بر 
قیمت تمام شده کاالها در بازار مصرف خواهد 
داشت که نتیجه آن فشار بر قدرت خرید مردم 
اســت چراکه خواه ناخواه بازار آماده افزایش 
قیمت به دلیل تورم و حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
بوده و هــر بهانه ای را برای افزایش اســتفاده 
می کند و قطعا با وضع مالیــات بر واردات چه 
کاال وارداتی باشد چه نباشــد این افزایش در 
ســطح وســیعی از کاالها دیده خواهد شد و 
این به معنای رشــد چند صد بــاره قیمت در 
مقابل ثابت ماندن حقوق و دستمزد و کاهش 
قدرت خرید و بروز نارضایتــی از تصمیمات 
دولت خواهد بود. در حقیقت سیاســت وضع 
مالیات بر واردات می تواند به مالیات بر عایدی 
سرمایه واردکننده اعمال شود تا اینگونه شاید 
هزینه کمتری متوجه مردم شــود هرچند در 
هر شرایطی مالیات افزایش یابد بر هزینه های 
مردم در تامین کاال به هر شکلی اثرگذار خواهد 
بود. مالیات ها بخش مهمی در درآمد دولت ها 
در سراسر جهان دارند ولی این روند در ایران 
در هیچ دولتی نه منصفانه اجرا و نه کامل شده 
اســت. همیشــه طبقه حقوق بگیر و کارمند 
پیش از آنکه حقوقش را دریافت کند مالیاتش 
کســر می شــود و حق اعتراض هم ندارد! اما 
اقشار غیرحقوق بگیر که بیشتر شامل افراد با 
مشاغل آزاد به هر شــکلی می شوند معموال با 
راهکارهایی از پرداخت مالیات معاف می شوند 
و بار این فرار مالیاتی هم به دوش همان جامعه 

حقوق بگیر می افتد! قطعا باید سازوکار دریافت 
مالیات در کشــور مورد اصالح و تکمیل قرار 
بگیرد تا بتوان شاهد نظام مالیاتی عادالنه ای 
بود و البتــه که دولت ها هــم در وضع قوانین 
مالیاتی باید دقت نظر داشــته باشند تا بیش 
از این فشار مالیات ســتانی را به دوش مردم 
در همین بخش از جامعه وارد نکنند. با وجود 
اینکه بخش هــای زیادی از جامعــه در دادن 
مالیات کوتاهی می کنند و فرارمالیاتی بیش از 
۱۰۰ هزار میلیاردی در کشور ثبت شده دولت 
به جای اصالح قوانین و ســامانه های مالیاتی 
برای تحقق مالیات واقعی در اقتصاد ایران به 
سمت روش های دریافت مالیاتی رفته که اثر 
نهایی آن بر مردم به ویژه قشــر ضعیف جامعه 
خواهد بود. در این بین مالیــات برخانه های 
خالی،  عایدی ســرمایه، خانــه و خودروهای 
لوکس، حساب بانکی و... بالتکلیف مانده است 
که می تواند منابع خوبی را هر ســاله به دست 
دولت برساند بدون اینکه به بخش آسیب پذیر 

جامعه فشار بیشتری وارد کند. 
 مالیات بر واردات،  دستپخت جد ید 
اسماعیل یزدان  پناه، نایب رئیس کمیسیون 
بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در مورد 
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 
وارداتی و تاثیر آن بر بازار داخلی گفته است: 
»بهتر اســت عوارض واردات هنگام واردات 
وضع شود، ما سیســتم مناسبی برای تعیین 

ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده 
معموال باید در انتهای زنجیره گرفته شــود 
ولی متاســفانه آن را در هر مرحله می گیرند. 
در مورد واردات باید عوارض گرفته شــود که 
آن هم باید در ابتدای زنجیره باشــد و دولت 
می تواند از آن برای تنظیم بازار، تنظیم واردات، 
حمایت از تولیــد و غیره اســتفاده کند.« او 
افزود: »خود مالیات بر ارزش افزوده االن مورد 
سوال اســت که با این سبک آیا مناسب است 
یا خیر. واقعا فشــار مضاعفی به تولیدکننده 
وارد می شود. به نظر می رسد تا زمانیکه ما یک 
سیستم درست و مشخص نداشــته باشیم، 
نمی توان در مورد مالیــات بر ارزش افزوده به 
شکل فعلی عمل کرد چراکه عواقب آن بیشتر 
از فواید آن اســت.« نایب رئیس کمیســیون 
بازرگانی داخلی اتــاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: »دولت می تواند سیاســت های خود را 
در مورد عــوارض واردات اعمــال کند، اما تا 
زمانیکه ما سیســتم ارزش افزوده را در یک 
بستر مناسب و شــفاف اعمال نکردیم و هنوز 
در مورد شیوه آن سوال وجود دارد، می تواند 
مشکل ســاز باشــد چراکه در هر معامله ای 
که انجام می شــود مالیات بــر ارزش افزوده 
گرفته می شود. سیستم ها یکپارچه نیستند 
و ســازمان باهم ارتباط ندارند، تا وقتی بستر 
فراهم و شرایط شفاف نشــود و بین سازمان 
صمت، گمرکات، ســازمان جهاد کشاورزی، 

راه و ترابری، انبارداری و... ارتباط یکپارچه ای 
شــکل نگرفت و دیتابیس واحدی نداشــته 
باشیم؛ این تصمیمات برای بازار شوک آور بوده 
و در شــرایط فعلی می تواند در بازار اثر منفی 
بگذارد.« بازار در حال حاضر مستعد افزایش 
قیمت است و عرضه کنندگان و فروشندگان 
خرد و بــزرگ و تولیدکننــدگان و صاحبان 
صنایع و محصوالت از هر فرصتی برای افزایش 
قیمت اســتفاده می کنند، با توجــه به اینکه 
بخش بزرگی از مواد اولیه کشور وارداتی است، 
وضع مالیات بر واردات در هر بخشی می تواند 
به رشد هزینه های تولید منجر شود حتی اگر 
این مالیات شــامل همه کاالهای وارداتی هم 
نباشد! یزدان پناه با اشاره به تاثیر این موضوع 
براقشــار کم  درآمد گفت: »باید یک سیستم 
مناسب برای اقشــار کم درآمد جامعه وجود 
داشته باشد تا به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
از سفره و سبد غذایی آنها حمایت کند. چون 
این سیســتم وجود ندارد، همه فشــارها در 
نهایت به مصرف کننده نهایی می رسد و سفره 
اقشار آسیب پذیر در حال کوچک شدن است. 
در این مورد باید اقالم ارزان قیمت وارد شود 
تا دستکم تغذیه این اقشار تامین شود. برای 
مثال برنج ارزان  باید وارد شــود تا این کاال از 
سبد خانوار حذف نشود. ابتدا باید بسته های 
حمایتی برای اقشــار کم  درآمد وجود داشته 
باشــد و بعد تصمیمات ایــن چنینی گرفته 
شود. با این سیاست ها فشارهای مستقیم به 
مصرف کننده نهایی وارد می شود. طبیعی است 
که اقشــار کم درآمد جامعه فشار بیشتری را 
متحمل شده و احتمال دارد برخی اقالم مهم از 
سبد کاالیی آنها حذف شود.« به نظر می رسد 
دولت درباره برخــی از تصمیم ها در تعریف 
منابع درآمدی زیاده وری کرده و بدون توجه 
به تبعات آن؛ تصمیمات خود را گرفته اســت 
درحالی که انتظار می رفت این دولت با توجه 
به شعار بهبود اقتصاد و معیشت و کنترل تورم 
تصمیمات عاقالنه ای را برای کشور می گرفت 
که به زیان بخش بزرگی از مردم و سود بخش 

کوچکی باشد!

قیمتبلیتهواپیمااوجمیگیرد
آرمان ملی: از ۱۳ دی ماه قانــون مالیات بر ارزش افزوده 
برای برخی از کاالها و خدمات اعمال خواهد شد و در این بین 
بلیت هواپیما نیز با قرارگرفتن در لیست مشموالن این قانون 
با افزایش ۹ درصدی مواجه خواهد شــد درواقع گرانی بلیت 
هواپیما که از حدود یکسال پیش و در پی تشدید فشار مالی 
ایرالین ها که عالوه بر پرداخت های ارزی مجبور به رعایت کف 
۶۰ درصدی مسافر بودند صورت گرفت که با انتقادات زیادی 
همراه شد به گونه ای که مسئوالن این حوزه را برآن داشت تا 
با واکنش به این تصمیم ایرالنی ها را مجبور به عقب نشــینی 
و بازگشــت به قیمت های قبل کنند، اما عــدم موفقیت این 
اســتراتژی به حذف رئیس وقت ســازمان هواپیمایی منجر 
شد و درنهایت وزیر راه وشهرســازی دولت وقت از برگزاری 
جلسه شورای عالی هواپیمایی با ایرالین ها برای تعیین تکلیف 
قیمت ها خبر داد اما با وجود برگزاری چندین جلسه و وعده 
وعیدهایی که داده می شد قیمت بلیت همچنان در بالتکلیفی 
باقی ماند اما پس ازمدت ها و فروکش کــردن بیماری کرونا 
لزوم رعایت محدودیت ۶۰ درصدی مســافر برداشته شد و 
ایرالین ها که تازه نفسی کشــده بودند موافقت کردند قیمت 
بلیت به صورت شــناور و به روال قبل بازگردد حال با اجرای 
قانونت مالیات بر ارزش افزوده احتماال بازهم شــاهد افزایش 
حداقل ۹ درصدی قیمت بلیت خواهیم بود افزایش قیمتی که 
منافعی برای ایرالین ها ندارد. در این رابطه مقصود اســعدی 
ســامانی، می گوید: باتوجه به اینکه در قانون مذکور عوارض 
شهرداری برروی بلیت هواپیما پیش بینی نشده و بخشی از ۹ 
درصد مالیات برارزش افزوده به عنوان سهم شهرداری منظور 
می شود لذا با حذف شدن عوارض شهرداری از ۱۳ دی ماه 4 
درصد به قیمت بلیت پروازهــای داخلی و ۹ درصد به قیمت 
بلیت پروازهای خارجی به عنوان مالیات برارزش افزوده اضافه 
خواهد شد. دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اظهارکرد: 
تاکید می کنم که مالیات برارزش افزوده دریافتی از مسافر به 
جیب ایرالین نمی رود و مستقیما باید به سازمان امورمالیاتی 
پرداخت شود و شرکت ها در راستای تدبیر دولت محترم برای 
کاهش هزینه ســفرهای هوایی با مذاکراتی که با ســازمان 
هواپیمایی کشوری برای ارائه تسهیالت و تخفیفات داشته اند 
از اول آذرماه حدود ۱5درصــد نرخ های خود را کاهش دادند 
و سقف نرخ جدید مســیرهای مختلف پروازی تعیین و همه 
شرکت ها از اول آذر سقف های نرخی جدید را رعایت می کنند. 
اسعدی سامانی بیان داشت: به همنظور جلوگیری از هرگونه 
اجحاف و گرانفروشی احتمالی در شبکه توزیع سقف نرخی 
مسیرهای پروازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن 
تحت نظارت و کنترل قرار دارد و شرکت های هواپیمایی خود 
را متعهد به رعایت سقف نرخ تعیین شده می دانند. وی ادامه 
داد: نرخ بلیت هواپیما شناور و تابع شرایط عرضه و تقاضا متغیر 
و با رعایت سقف نرخ اعالم شده است و با توجه به قیمت تمام 
شده هر ساعت شــرکت ها نرخ های خود را با توجه به شرایط 
بازار مدیریت می کنند. اســعدی ســامانی با بیان اینکه اگر 
شرکتی نرخ بسیار پایینی را عرضه کند احتماال یک جای کار 
ایراد دارد، تصریح کرد: همه شرکت های هواپیمایی در کشور 
تحت فشارهای ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز و تورم و تبعات 
ناشی از بیماری کرونا به شدت آسیب دیده اند و ارزان فروشی 
که ناشی از نادیده گرفتن الزامات ایمنی و رعایت استانداردهای 
پرواز باشد به هیچ عنوان پذیرفته نیست و کسانی که تاکید بر 
ضرورت ارزان فروشی شرکت ها دارند بایستی توجه کنند که 
برخی از تصمیمات آنان منجر به افزایــش نرخ ارز و افزایش 
هزینه سفرهای هوایی شده است. وی افزود: تصویب قوانین 
برای وضع عوارض هــای مختلف برروی بلیــت و یا مالیات 
برارزش افــزوده عمال موجب افزایش قیمت بلیت می شــود 
و ایرالین های کشــور بدون اینکه نفعــی ببرند مامور وصول 
عوارض های مختلف برای برخی از دستگاه های کشور شده اند. 

نیم نگاه

عدم امکان ورود تعزیرات به گرانی خودرو
مجلسسازوکارقیمتگذاریمصوبکند

آرمان ملی: با ابالغیه ســتاد تنظیم بــازار مبنی بر 
افزایش میانگین ۱۸ درصدی محصوالت دو خودروساز 
بزرگ کشور و حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری 
این حوزه حال ســازمان تعزیرات از عدم امکان دخالت 
در گرانفروشی بازار خودرو به واسطه عدم تعیین مبنای 
قیمت خودرو خبر داده و تاکید کرده نمایندگان مجلس 
باید برای قیمت گذاری خودرو سازوکار قانونی ایجاد کنند. 
درواقع این اظهارت در حالی مطرح می شود که براساس 
مصوبه سران قوا با حذف شورای رقابت از این پس ستاد 
تنظیم بــازار زیرنظر وزارت صمت متولــی بازار خودرو 
شناخته شده و اساسا دلیلی برای قانون گذاری و دخالت 
مجلس با وجود تصمیم ســران قوا وجود ندارد. در این 
رابطه محمدعلی اسفنانی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع تخلفات ســازمان تعزیرات حکومتی می گوید: 
صالحیت ذاتی تعزیرات برخورد با گران فروشــی است و 
تا زمانی که مبنای قیمت خودرو تعیین و تثبیت نشود، 
تعزیرات نمی تواند برای گرانی خودرو اعمال قانون کند. 
وی با بیان اینکه شــاهد افزایش قیمت خودرو در بخش 
قیمت گــذاری و گرانی خودرو در بازار هســتیم و الزمه 
برخورد تعزیرات با گران فروشــی تعیین و تثبیت قیمت 
خودرو است، افزود: الزم اســت مجلس شورای اسالمی 
برای قیمت گذاری خودرو، ســازوکار تعریف و تصویب 
کند. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع تخلفات 
سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شــنیده شده شورای 
رقابت از مجموعه هایی که در قیمت گذاری خودرو نقش 
داشتند کنار گذاشته شده است و قیمت گذاری صرفا به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و امید است 
تصمیم گیری ها منجر به حمایت از مردم مصرف کننده 
شود. اســفنانی با بیان اینکه تعیین مبنای قیمتی الزمه 
برخورد تعزیرات با گران فروشی در بخش خودرو است، 
ابرازداشت: سازمان تعزیرات حکومتی در دو سال گذشته 
به بیش از ۲۰ هزار پرونده در زمینه تخلف شــرکت های 
خودرویی اعم از خودروساز و واردکننده خودرو رسیدگی 
کرد. از سوی دیگر باید گفت حکم برای ۲۰ هزار پرونده 
تخلف خودرویی صادر و برای شــمار قابل توجهی حکم 

اجرا شد. 

رویکرد

بنگاه ها
ضرورتنقشنظارتیدولت
دربازارلوازمخانگی

آرمان ملی: دبیــرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران با بیان اینکــه وضعیت تولید در 
صنعت لــوازم خانگی خوب اســت، گفت: با 
این حال، یکسری مسائل و چالش هایی دیده 
می شود که منجر به آزار و لطمه دیدن صنعت 
و تولیدکنندگان شده است. عباس هاشمی، با 
اشــاره به مهم ترین چالش فعلی صنعت لوازم 
خانگی، افزود: سرکوب قیمتی و قیمت گذاری 
دســتوری مهم ترین چالــش تولیدکنندگان 
لوازم خانگی است؛ چون قیمت مواداولیه مورد 
نیاز واحدهــای صنعتی ماننــد ورق فوالدی، 
مواد پتروشــیمی، مس و آلومینیــوم )عمدتا 
شرکت های دولتی شــبه دولتی تامین کننده 
مواد اولیه هستند(، مطابق با قیمت های جهانی، 
نرخ ارز در بازار آزاد و به اضافه ی یک حاشــیه 
رقابت در بورس تعیین می شــود و در نتیجه 
قیمت مواد اولیــه مورد اســتفاده واحدهای 
تولیدی هیچ مزیتی نســبت بــه قیمت های 
جهانی نــدارد. وی ادامه داد: بــا این وجود، از 
تولیدکنندگان درخواست می شود قیمت نهایی 
محصوالت شان را براســاس قیمت دستوری 
اعالم شــده، تعیین کنند که این امر ســبب 
می شــود واحدهای تولیــدی در بخش تولید 
با مشــکالتی مواجه شــوند و بنابراین مجبور 
می شوند با توجه به سیاست های درون بنگاهی، 
مالحظاتی را رعایت کنند که در نهایت موجب 
تنش و آسیب به تولید می شود. دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران راهکار حل این معضل 
را ســپردن تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و 
تقاضای بازار دانست و در این باره توضیح داد: 
دولت باید نقش نظارتی ایفا کند و وضعیت بازار 
را سامان ببخشد؛ نه اینکه مداخله گر باشد. در 
چنین شرایطی، قطعا بهای تمام شده محصول 
نهایی باید به صورت شناور تعیین شود و عنصر 

»رقابت« تعیین کننده آن باشد. 

پرداخت۱۱۳.۹هزارمیلیارد
ریالتسهیالترونقتولید

 آرمان ملــی: معاونــت طــرح و برنامه 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت از پرداخت 
۱۱۳هزارو۹۲۲میلیارد ریال تســهیالت برای 
تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط 
و طرح های نیمه  با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی و در قالب 
پروژه رونق تولیــد از ابتدای امســال تا پایان 
آبان ماه خبر داد. براساس آمار ارائه شده از سوی 
معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه، تسهیالت 
یاد شده به سه هزار و ۳۹ بنگاه و طرح در هشت 
ماهه ۱4۰۰ پرداخت شد. بر این اساس تا پایان 
آبان ماه امسال ۱۲ هزار و ۱۲4 بنگاه تولیدی و 
طرح نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد برای دریافت تســهیالت ثبت نام کرده 
بودند. پراکندگی پرداخت این تسهیالت در ۳۱ 
استان کشــور و مناطق آزاد بوده است. در این 
بازه زمانی همچنین ۶ هزار و ۳۹۹ فقره معرفی 
به بانک برای دریافت بیش از ۳۶۰ هزار و ۹۱۰ 

میلیارد ریال تسهیالت انجام شد. 

با تداوم فاز انتظاری رقم خورد 
افتاندکشاخص

دیروز)چهارشــنبه(  آرمان ملــی: 
بازارســرمایه روز پرنوســانی را داشــت 
به طوری کــه شــاخص کل کــه درابتدای 
معامالت روند افزایشی به خود گرفته بود در 
نهایت با نوسان در بازه اندک کاهشی شد و 
با افت ۲ هزار واحدی در کانال یک میلیون 
و ۳۹۷ هزار واحدی قرار گفت موضوعی که 
اگرچه برخی از کارشناسان همسو با دولت 
ســعی دارند تا رفتار کنونی بازار را ناشــی 
از انتظار برای اثر گــذاری مصوبه ۱۰ بندی 
دولت عنوان کنند اما به نظر می رســد بازار 
همچنان در واکنش بــه مذاکرات برجامی 
در فاز انتظاری قرار گرفته اســت. براساس 
این گزارش روزگذشته در بازارسرمایه بالغ 
بر4۷۹ هــزار معامله بــه ارزش ۳۶ هزار و 
۱۸ میلیارد ریال دادوســتد شد و شاخص 
کل بورس با ۲55۳ واحــد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی قرار گرفت 
همچنین شــاخص کل با معیــار هم وزن 
۷۳۹ واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۸ هزار و 
۹۹ واحد را ثبت کرد. بر این اساس در بازار 
دیروز نمادهای بانک ملت و گروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید بیشــترین اثر گذاری 
مثبت را بر شــاخص داشــتند و در مقابل 
نمادهای فــوالد مبارکه اصفهــان، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران و ســرمایه گذاری غدیر بیش ترین اثر 
منفی را بر شــاخص گذاشــتند. عالوه بر 
این روزگذشــته در بازار فرابورس وضعیت 
متفاوتی حاکم بود به طوری که در این بازار 
بازار ۱۹5 هزار معامله بــه ارزش ۲۱ هزار و 
4۷4 میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص 
فرابورس با شــش واحد افزایش به رقم ۱۸ 
هزار و ۸۳۶ واحد رســید. گفتنی است در 
این بازار بیمه پاســارگاد، فرابورس ایران و 
صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیش ترین 
تاثیــر مثبــت و در مقابل ســرمایه گذاری 
صباتامین، صنایع پتروشیمی تخت جمشید 
و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها 
بیش ترین تاثیــر منفــی را روی فرابورس 

گذاشتند. 

بازارسرمایه

آرمان ملی: در چند روز گذشــته نامه ای از 
وزارت صمت منتشر شــده که در آن خطاب به 
بانک مرکزی ضمن آنکه خواستار محدودیت های 
ذینفع واحد برای پرداخت تســهیالت در وهله 
اول به گروه صنعتی انتخاب شده بود درخواست 
تخصیص تســهیالت درگردش ۹ هزار میلیارد 
تومانی بــرای این گروه صنعتی شــده بود. البته 
در این نامه وزارت صمــت در کنار گروه صنعتی 
انتخاب که به گفته این گروه با در اختیارداشتن 
بیش از ۱۰ هــزار نیروی کارعنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده این حوزه را یدک می کشد خواستار 
رفع محدودیت هــای ذینفع واحد بــرای دیگر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی شــده بود. انتشــار 
این نامه و تقاضــای وزارت صمت برای تخصیص 
این حجــم از تســهیالت ســرمایه در گردش 
با واکنش هــای زیادی همراه شــد درواقع گروه 
صنعتی انتخاب که اخیرا با تبلیغات گسترده برند 
کره ای »دوو« و آن هــم همزمان با مصوبه وزارت 
صمت مبنی بر توقــف واردات برندهای کره ای 
ال جی و سامسونگ شــائبه حرکت این گروه به 
ســمت انحصار در عرضه برند خارجی را تقویت 
کرده بود حــال با قرارگرفتــن در اولویت وزارت 
صمت برای درخواست تســهیالت و رفع موانع 
ذینفع واحد بازهم بر سر زبان ها افتاده و ذهنیت 
استفاده این گروه از رانت تسهیالت را ایجاد کرده 
اســت. اگرچه وزارت صمت در توضیح این نامه 
عنوان کرده موضوع اساسا مربوط به تسهیالت یک 
گروه و شرکت خاص نبوده و رفع محدودیت های 
ذینفع واحد برای تمامــی تولیدکنندگان لوازم 

خانگی مورد توجه بوده است. 
 نامه پرابهام

در این رابطه بررســی ها نشــان می دهد در 
نامه وزارت صمت بــه بانک مرکــزی در ابتدا 
نام گروه صنعتی انتخاب به عنــوان بزرگترین 
تولیدکننده ایــن حوزه که با ســرمایه گذاری 
باال زمینه اشــتغال ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده، 

تاکید شــده که با عنایت به تسهیالت دریافتی 
توســط شــرکت های زیرمجموعه این گروه از 
شــبکه بانکی و محدودیت های مقررات نظام 
بانکی در خصوص ذینفع واحد، امکان دریافت 
تسهیالت ســرمایه در گردش مورد نیاز توسط 
این گــروه صنعتی وجود ندارد. لــذا با توجه به 
اهمیت و اولویت تولید لوازم خانگی، تـــامین 
نیازمندی بازار، ضــرورت پشــتیبانی موثر از 
تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و 
اشتغال، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع 
مستثنی شــدن گروه مذکور و شرکت های زیر 
مجموعه از محدودیت ذینفع واحد و همچنین 
سایر بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی )حسب 
درخواست آنها و تایید معاونت تخصصی ذیربط 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت( با نظر مساعد 
در شــورای پول و اعتبار مطرح شــده تا امکان 
پرداخت تسهیالت بانکی ســرمایه در گردش 
برای بنگاه هــای تولیدی لــوازم خانگی، گروه 
صنعتی و... فراهم شود. درواقع آنچه در این نامه 
حائز اهمیت فارغ از جداولی که در انتهای نامه 
به میزان تسهیالت موردنیاز این گروه اشاره کرد 
اساســا چرا وزارت صمت باید برای رفع موانع 
یک گروه صنعتی و دریافت تسهیالت سرمایه 
در گردش به نامه نگاری بــا متولی پولی و مالی 
کشور اقدام کند و پس از آن برای خالی نبودن 
عریضه نام دیگر تولیدکنندگان این حوزه را برای 
این درخواســت بیاورد آیا این روالی مرسوم در 
وزارتخانه صمت است آن هم در شرایطی که در 
اکثر حوزه ها شرکت ها برای دریافت تسهیالت 
بسیار کمتر از این مبلغ با مشکل و سنگ اندازی 
نظام بانکی مواجه اند این سواالتی است که اگرچه 
معاون وزیر صمت تاکید کرده ذینفع واحد مانعی 
در مقابل دریافت تسهیالت برای تمامی گروه ها 
بوده و موضوع به شــرکت خاصــی نیز مربوط 
نمی شود اما با توجه به متن نامه به نظر می رسد 
همچنان پاسخ به این سوالت در ابهام قرار دارد. 

 صنعت لوازم خانگی اشتغا لزاست
مهدی نیازی معاون وزیر صمت درباره مکاتبه 
منتشر شــده این وزارتخانه با بانک مرکزی  برای 
تولیدکنندگان لوازم خانگــی می گوید: نامه ای که 
تهیه کرده بودم در فضای مجازی وجود دارد و این 
کار اختصاص به یک واحد خاص نداشته است. نیازی 
افزود: موضوعی که در روز های گذشته به اشتباه در 
برخی از رسانه ها منتشر شد نامه ای برای حل مشکل 
ذینفع واحد مرتبط با صنایع لوازم خانگی بود، زیرا 
یکی از مشکالت و چالش ها برای دریافت تسهیالت 
موضوع ذینفع واحد است که وزارت صمت سالیان 
متمادی در این باره پیگیر است. ذینفع واحد یعنی 
یک شــخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا 
دو یا چند شــخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه 
برخــورداری از روابط مالکیتــی، مدیریتی، مالی، 
کنترلی و یا به هر نحوه دیگری می توانند موسسه 
اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب 
که مشــکالت یکی از آنها بتواند به دیگری تسری 
یابد و منجر به عدم بازپرداخت یــا ایفای به موقع 
تسهیالت و یا تعهدات آنها شود. نیازی گفت: سال 
گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه ای 
داشت تا موضوع ذینفع واحد همه بنگاه ها از طریق 
شــورای پول و اعتبار پیگیری شــود که البته این 
موضوع در شورا مطرح نشــد. معاون هماهنگی و 
محیط کســب وکار وزارت صمت با بیان اینکه حل 
موضوع ذینفع واحد را برای همه صنایع لوازم خانگی 
درخواست کرده بودیم،؛ ادامه داد: تصمیم گیری در 
این باره بر عهده شورای پول و اعتبار است و اگر این 
شورا به جمع بندی رسید و این مانع از صنعت لوازم 
خانگی برداشته شد هر واحد صنعت لوازم خانگی 
می تواند برای استفاده از این مزیت تقاضا کند و این 
موضوع به واحد خاصی ارتباط پیدا نمی کند. نیازی 
افزود: صنعت لوازم خانگی برای ما صنعتی کلیدی، 
مهم و اشتغالزاســت و با توجه به ممنوعیت هایی 
که در واردات لــوازم خانگی وجــود دارد تاکید ما 
بر این اســت که همه موانع پیش روی این صنعت 

رفع شود تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با افزایش 
تولید، نیازمندی های بازار را تامیــن کند. معاون 
هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت با بیان 
اینکه موضوع این نامه نــگاری، عادی و طبق روال 
معمول بوده و جدید هم نیست، بیان داشت: در متن 
نامه مقدار تسهیالت برای هیچ بنگاهی درخواست 
نشده، زیرا دریافت تســهیالت در نظام مالی، رویه 
خاص خــود را دارد و با یک مکاتبــه هیچ بنگاهی 
نمی تواند تسهیالت ارزی و ریالی دریافت کند، اما 
به اشتباه در رسانه ها درج شده بود که تولیدکننده 
لوازم خانگی تســهیالت دریافت کرده اســت در 
حالیکه بحثی که در حوزه فنی وزارتخانه و توسط 
همکاران دفتر تخصصی مطرح شد موضوع نیاز ارزی 
بود. نیازی توضیح داد: اگر مردم جدول را محاسبه 
کنند متوجه می شوند حاصل محاسبه اعدادی نبود 
که در رسانه ها مطرح نشد بلکه اعداد محاسبه شده 
بسیار پایین تر اســت آن هم به این علت که عمق 
ســاخت داخل در لوازم خانگی بسیار باالست و در 
برخی کاال ها بیش از ۷5 درصد عمق ساخت داخل 
داریم. وی ادامــه داد: تنها در یک محصول به علت 
وارداتی بودن برخی تجهیزات، سهم ساخت داخل 
کمتر است، اما بســیاری از کاال های لوازم خانگی 
عمق ســاخت داخل باالیی دارنــد بنابراین اعداد 
مطرح شده درست محاسبه نشده بود. نیازی با بیان 
اینکه علت پرداخت اشتباه رسانه ای را دستگاه های 
ذیربط باید دنبال کنند، گفت: موضوع تولید داخل و 
صنایع اولویت دار، اشتغالزا و دارای ظرفیت باال برای 
صادرات و توسعه فناوری به طور جد در دستور کار 
پیگیری های وزارتخانه قرار دارد. وی افزود: رویکرد 
وزارتخانه نه بنگاه محور بلکه عام اســت بنابراین 
سیاست ها باید به گونه ای باشــد که همه بنگاه ها 
را شامل باشد و اگر کســی تخلف و یا مساله ای در 
حوزه ای داشته باشد قاعدتا پاسخگو خواهد بود، اما 
نامه ای که مکتوب شد بحثی عمومی بود و امیدوارم 
اگر می خواهند اظهارنظری کنند بر مبنای تحقیق 

درست باشد.

  بررسی نامه عجیب وزارت صمت به بانک  مرکزی نشان می دهد: 

رفع محدوديت های »ذينفع واحد« اول برای گروه خاص
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قیمت در بازار آزاد )به تومان(

گزارش»آرمان ملی« از تبعات اعمال مالیات بر ارزش افزوده از واردات:    

ماليات ستانی به هر شکلی؛ - سفره مردم یادتان رفت؟
   دمیدن به آتش رشد قیمت ها!



گــزارش
ازسرگیریکنسرتها
درازایرشدقیمتها

با آغاز دی ماه، برگـــزاری کنســـرت های 
خوانندگان پاپ در حالی از سر گرفته شد که 
قیمت این اجراها تا 45۰ هزارتومان هم می رسد؛ 
رقمی که در مقایسه با قیمت های پیشین، 
می تــوان آن را باال و حتی نجومی توصیف 
کرد. مدتی است که کنسرت ها با بلیت فروشی 
در حال برگزاری هستند. در حال حاضر قیمت 
بلیت هایی که به فروش می رسد از ۸۰ هزار 
تومان شروع شده و تا 45۰ هزار تومان هم 
می رسد؛ این در حالی است که پیش از شیوع 
کرونا، شاید این قیمت نهایتا تا سقف ۲۰۰ 
هزار تومان می رسید. برخی از تهیه کنندگاِن 
موسیقی درباره افزایش نرخ بلیت های کنسرت  
با توجه به رشد چندین درصدی تورم در کشور 
و فراهم نبودن شرایط برای برگزاری اجراها با 
ظرفیت کامل سالن، هشدار داده و از باالرفتن 
هزینه ها صحبت کرده بودند و در عین حال 
تاکید داشتند که سعی در همراهی و رعایت 
حال مردم را دارند، اما ممکن است راه گریزی 
برای افزایِش قیمت کنسرت ها نباشد. در بین 
کنسرت هایی که از ابتدای دی ماه در حال 
برگزاری است، اجراهای پاپ با بیشترین افزایش 
قیمت بلیت همراه بوده اند. در بین خوانندگان 
پاپ که به زودی روی صحنه می روند، کنسرت 
حسین صفامنش که نهم دیماه در تاالروحدت 
برپا می شود، پایین ترین نرخ شروع قیمت بلیت 
را دارد؛ یعنی از ۸۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار 
تومان. البته ارزان ترین قیمت بلیت کنسرت های 
تهران به گروه ماخوال )در سالن برج آزادی( 
تعلق دارد که بلیت های آن از ۱۰۰ تا ۱4۰ هزار 
تومان به فروش می رسد. همچنین نجومی ترین 
قیمت کنسرت ها که در کیش برگزار می شود، 
در ابتدا متعلق به بابک جهانبخش است که 
قیمت آن از ۳۰۰ هزارتومان شروع شده و تا 
سقف 45۰ هزارتومان نوسان دارد. پس از آن 
هم آرش و مسیح با شروع قیمت بلیت ۱۸۰ هزار 
تومان تا 45۰ و بهنام بانی با شروع قیمت ۱5۰ 
تا 45۰ هزارتومان پرچم دار باالترین افزایش 
قیمت کنسرت در بین دیگر خوانندگان پاپ 
هستند. نرخ بلیت کنسرت دیگر خوانندگان 
هم بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۹۰ هزارتومان 
ثبت شده است؛ مثال قیمت بلیت کنسرت 
خوانندگانی چون سینا شعبانخانی، رضا بهرام، 
مهدی احمدوند، روزبه نعمت اللهی، هوروش بند 
و محسن ابراهیم زاده از ۱۰۰ هزار تومان آغاز 
شده و تا سقف ۳۹5 هزار تومان می رسد. 
کنسرت های علی یاسینی و رضا صادقی نیز 
با فروش بلیت ۱۹۰ تا ۳۸۰ هزارتومان به روی 

صحنه می روند. 

فرزاد حسنی بعداز ۳سال ونیم دوری 
از رادیو با برنامه »چه فرصتی چه شبی« 
به رادیو جــوان بازگشت. فریبرز گلبن 
تهیه کننده مطرح و باسابقه رادیو از 
پخش برنامه »چه فرصتی چه شبی« از 
بامداد پنجشنبه ۹ دی ماه، با حضور فرزاد 
حسنی پس از سه سال و نیم دوری این 
مجری از رادیو خبر داد و بیان کرد: حدود 
۱۰ تا ۱5 سال است که از تهیه کنندگان 
این برنامه هستم که در گروه دانــش 
روی آنتن می رود و حاال دوباره فــرزاد 
حسنی اجرای آن را هر هفته در بامداد 
پنجشنبه ها به عهده دارد. وی توضیح داد: 

این برنامه وجه علمی ادبی دارد.

 فرزاد حسنی 
به رادیو برگشت

همزمان با انتخاب فیلــم سینمایی 
»نگهبان شب« ساختــه رضا میرکریمی 
برای حضور در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر از جدیدترین تصاویر بازیگران فیلم 
رونمایی شد. تدویـــن فیلم سینمایی 
»نگهبان شب« به نویسندگی مشترک 
رضا میرکریمـــی و محمد داوودی و 
کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی 
به پایان رسیده و مراحل فنی برای 
آماده سازی فیلم ادامه دارد. »نگهبان 
شب« هم اکنون در مرحله اصالح رنگ در 
استودیو کامرانی توسط فربد جاللی است. 
همزمان مراحل پایانی صداگذاری آن 
توسط امیرحسین قاسمی در استودیو فام 
انجام می شود تا برای نمایش در چهلمین 

جشنواره فیلم فجر آماده شود. 

مراحل فنی فیلم 
»میرکریمی« ادامه دارد 

مــوسیقـــی
 مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت 

به دیدار »چکناواریان« رفت
ماجراینجات»چکناواریان«ازمرگ

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در آخرین روز های 
سال ۲۰۲۱ میالدی به دیدار لوریس چکناواریان، هنرمند 
پیشکسوت موسیقی رفت. نیکنام حسینی پور به دیدار لوریس 
چکناواریان رفت. در این دیدار چکناواریان از خاطرات خود گفت 
و با اشاره به دوره همه گیری کرونا بیان کرد: این دو سال برای 
من یک هدیه الهی بود و توانستم خودم را در خانه زندانی کنم 
و حدود 4۰ اثر موسیقی را به اتمام برسانم. عاشورا، سیاوش، 
صادق هدایت، کافکا و چند اثر از شکسپیر از جمله آثاری بود که 
در این مدت نوشته ام. در ادامه چکناواریان با اشاره به زادگاهش 
بروجرد اظهارکرد: آرزو دارم روزی در بروجرد هنرستان موسیقی 
راه اندازی کنم، اما این موضوع نیازمند داشتن حمایت کننده مالی 
و حمایت نهاد های فرهنگی دولتی است. این هنرستان می تواند 
یکی از بهترین و مهمترین مراکز آموزش کشور بشود. شهر بروجرد 
می تواند پس از تاسیس این هنرستان مانند بسیاری از کشور های 
دنیا از جمله اتریش با نام هنر در دنیا شناخته شود. این هنرمند در 
ادامه خاطرات خود را از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مرور کرد و بیان داشت: در 
آن روز من به همراه یکی از دوستانم در محدوده خیابان جمهوری 
امروز بودم که مردم زیادی هم در خیابان ها حضور داشتند. ناگهان 
تانکی به خیابان آمد و به اشتباه به جای منزل دکتر مصدق به سمت 
سفارت شوروی در حال حرکت بود که مردم سعی می کردند جلوی 
آن را بگیرند و در نزدیکی سفارت راننده تانک متوجه اشتباه خود 
شد و مسیر خود را تغییر داد. مردم بسیاری در آن روز کشته شدند 
حتی یک گلوله هم به پای دوست من اصابت کرد و یک تیر از 
نزدیکی سر من گذشت که اگر درصدی این تیر پایین تر بود در این 
لحظه من کنار شما نبودم. چکناواریان گفت: در حال حاضر اوضاع 
موسیقی در کشور خوب نیست و یکی از مهمترین دلیل های این 
اتفاق نبود معلم در این حوزه است. زمانی که من رئیس ارکستر بودم 
نزدیک به ۱5۰ نوازنده از خارج آورده بودم و اینها به شاگردان هم 
آموزش می دانند. اما االن این اتفاق نمی افتد و در این حوزه دچار 
ضعف گسترده ای شده ایم. اگر اینها مانده بودند ما در حال حاضر 
یکی از درجه یک ترین ارکستر های جهان را داشتیم، چون داشتن 
یک ارکستر خوب نیازمند 5۰ سال زمان است. یک نکته دیگر اینکه 
در ایران تعصب هست که موسیقی باید ایرانی باشد و این در صورتی 
است که موسیقی کالسیک یک علم است و متعلق به هیچ جای 
دنیا نیست مثل علم ریاضی که متعلق به ملت و کشور خاصی در 
دنیا نیست و هر کشوری می تواند تکمیل کننده آن علم باشد. ما 
در زمینه موسیقی به شدت ضعیف هستیم. چکناواریان ادامه داد: 
هنرمندان انتخاب الهی هستند و سیاستمداران انتخاب مردم. برای 
مثال شما بزرگترین ارتش جهان را هم که داشته باشید نمی توانید 
شخصیتی مثل حافظ را تخریب کنید. در ادامه این دیدار نیکنام 
حسینی پور با اشاره به محبوبیت این هنرمند پیشکسوت اظهارکرد: 
شما محبوب دل ها هستید. مدیران به روی کار می آیند و می روند، 
اما هنرمندان در تاریخ ماندگار هستند. چرا که فرهنگ و هنر با روح 

مردم سروکار دارد.
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a r m a n m e l i . i r

هفتم دی ماه سالروز تولـــد خسرو خسروشاهی 
بود؛ هنرمندی که صدایش بر آلن دلون نقش بست 
و به گفته  خودش در حدود 4۰ فیلم، به جای این 
بازیگر صحبت کرده است. خسروشاهی که زندگی 
و جوانی اش را در دوبله گذاشته، می گوید: آرزویی 
ندارم و معتقدم، دوران طالیی دوبله دیگر تکرار 
نمی شود. این هنرمند باسابقه کشورمان در سالروز 
تولد ۸۰ سالگی اش، از فعالیت این روزهایش سخن 
گفت. خاطره دوبله فیلم هایی با بازی آلن دلون، 
آمیتاب باچان، آل پاچینو، داستین هافمن و رابرت 
دنیرو برای عالقه مندان به سینما و تلویزیون با صدای 
خسروشاهی گره خورده و از خاطر دوستدارانش 
نخواهد رفت. خسروشاهی در پاسخ به اینکه در 
روز تولدش آیا آرزویی دارد؟ با خنده پاسخ منفی 
داد و اظهارکرد: آرزویی ندارم. او درباره  فعالیت این 

روزهایش در شرایط کرونا، بیان داشت: این روزها 
مشغول دوبله سریال »یلواستون« ۲۰۱۸( سریالی در 
ژانر وسترن که محصول سال ۲۰۱۸ است(، هستیم. 
هفته ای دو روز تنها می روم و کار دوبله را که برای 
شبکه نمایش خانگی است، انجام می دهم و البته این 
تنهایی خیلــی بد است. خسروشاهی دوبله  جداگانه 
توسط هنرمندان که مدتی است بعداز کرونا مرسوم 
شده است را ناخوشایند عنوان کرد و درباره  دالیل این 
حس خود چنین توضیح داد: البته همه جای دنیا شیوه 
اینگونه است و من خودم هم دیده ام اما موفقیت دوبله 
ایران به خاطر این بود که به صورت دسته جمعی انجام 
می شد. به هرحال در این شیوه سوال و جواب ردوبدل 
می شود، وقتی بده بستان بین پرسوناژها وجود داشته 
باشد، خیلی بهتر است تا اینکه شما تنها بگویید و هیچ 
پاسخی نشنوید. درست است که دیالوگ ها را برای ما 

می خوانند یا خودمان می خوانیم که طرف مقابل ما چه 
می گوید، ولی اینکه خود دوبلور نقش مقابل بگوید و ما 
پاسخ دهیم، خیلی بهتر است؛ مثل اینکه شما سوالی 
داشته باشید و من دو ساعت بعد تنها بیایم و پاسخ 

سوالتان را بدهم. 
 دوبله در سراشیبی خطرناک

این دوبلور پیشکســوت سپس با هشدار نسبت 
به اینکه دوبله در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته 
است، ادامه داد: علت این است که فیلم را در سایتی 
می گذارند، حاال کسی آن را ببیند یا نبیند، نه کسی 
ایرادی می گیرد، نه کسی سراغی از یک دوبله خوب 
می گیرد و نه کسی به ترجمه آن توجه می کند و کارها 
به شکل بزن و برو انجام می شود. وقتی کسی حرفی 
نمی زند، دوستانی هم که این کارها را می کنند، سعی 
می کنند زودتر بارشان را ببندند و آنچه که هدفشان 
بوده را به دست بیاورند. متاسفانه دوبله االن به شکل 
ماشین درآمده است. خسروشاهی در پایان با اعتقاد 
بر اینکه دیگر دوران طالیی دوبله تکرار نمی شود، 
تصریح کرد: دوبلــه مهره های ارزنده ای را از دست 
داد که جایگزینی نداشتند و در این امر کوتاهی شده 
است. جایگزینی برای کسانی که از دست دادیم پیدا 
نکردیم، بنابراین دیگر تکرار نمی شوند. کسانی هم که 
هستند زیاد دقت و توجهی نمی شود و فقط دنبال این 
هستند که کار زودتر تمام شود، به خانه بروند و پولشان 
را دریافت کنند. کنتراتی گوینده را استخدام می کنند. 
گوینده ای هم که می داند سر ماه حقوقش را دریافت 
می کند فکر می کنم خیلی توجهی به کار ندارد. خسرو 
خسروشاهی از دهه  4۰ وارد عرصه دوبله شد و از آن 
زمان تاکنون در بسیاری از فیلم ها و سریال های ایرانی 

و خارجی صداپیشگی و مدیریت دوبالژ کرده است. 

بازیگر و کارگردان نمایشنامه »توی گوش سالمم 
سلیمانی  امیر  سعید  همراهی  با  که  زمزمه کن« 
نمایشنامه خوانی کرده است، درباره احتمال اجرای 
این نمایش می گوید: اجرای این نمایش در سالجاری 
امکان پذیر نیست چون آقای امیر سلیمانی مشغول بازی 
در یک پروژه تصویری است و اگر قرار به اجرا باشد، باید 
برای سال آینده برنامه ریزی کنیم. ایرج راد نمایشنامه 
»توی گوش سالمم زمزمه کن« را با نقش خوانی 
خودش و سعید امیر سلیمانی همزمان با سالروز 
درگذشت جعفر والی، از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در جلسات 

نمایشنامه خوانی خانه تئاتر نمایشنامه خوانی کرد. 
او درباره پیشینه اجرای این نمایش توضیح می دهد: 
سال ها پیش این نمایشنامه را با کارگردانی زنده یاد 
جعفر والی تمرین می کردیم اما در میانه تمرین مان، 
بیماری آقای والی بازگشت و متاسفانه ایشان را از دست 
دادیم. با این حال دوست داشتم به یاد ایشان این اثر را 
اجرا کنیم.  راد ادامه داد: خوشبختانه نمایشنامه خوانی 
ما در جلسات نمایشنامه خوانی اخیر خانه تئاتر که 
در تاالر استاد عباس جوانمرد برگزار شد، با استقبال 
تماشاگران روبه رو شد و بسیاری از دوستان معتقد 

بودند خوب است این کار در قالب اجرای عمومی روی 
صحنه برود. او افزود: حقیقتش تصمیم نداشتم در دوران 
کرونا کاری انجام بدهم و اتفاقا پیشنهادهای زیادی هم 
مطرح شد اما معتقدم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
پروژه های هنری به ویژه پروژه های تصویری، به شدت 
دشوار و حتی غیرممکن است. به همین دلیل اغلب 
پروژه ها نمی توانند پروتکل ها را به طور کامل رعایت 
کنند. او با اشاره به سویه های جدید کرونا اضافه کرد: 
امیدوارم شرایط به طور کلی بهتر شود و سایه کرونا از 

زندگی مان برود که بتوان با آسودگی خیال کار کرد. 

ایرج راد: 

نمی خواستم کار کنم و چقدر پيشنهادها زياد بود

خسرو خسروشاهی: 

دوران طالیی دوبله تکرار نمی شود

گــزارش
»شالواپاپواشویلی«رئیسمجلس

گرجستانشد
»شالواپاپواشویلی« نماینده حزب »رویای گرجستان« در 
انتخابات ریاست پارلمانی، به عنوان رئیس مجلس این کشور 
انتخاب شد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
»شالواپاپواشویلی« نماینده حزب حاکم »رویای گرجستان« 
چهارشنبه در انتخابات ریاست پارلمانی، با کسب ۸۸ رأی 
مثبت، به عنوان رئیس مجلس جدید این کشور برگزیده شد. 
در این نشست فوق العاده که ۸۹ نماینده از مجموع ۱5۰ نفر 
از اعضای این مجلس شرکت کرده بودند، تنها یک نماینده 
رأی منفی داده است.»شالواپاپواشویلی« که 45 سال دارد، 
سال گذشته برای نخستین بار به عنوان نماینده وارد مجلس 
گرجستان شد. گفتنی است »کاخاکوچاوا« رئیس سابق مجلس 

گرجستان ۲4 دسامبر از سمت خود کناره گیری کرده بود. 
      
سامانهاس۵۵۰واردارتشروسیهشد

گــزارش های تایید نشده حاکـــی از آن است که سامانه 
موشکی اس- 55۰ بعداز طی مراحل آزمایشی، با هدف ارتقای 
توانمندی های ارتش روسیه، وارد مرحله عملیات رزمی شده 
است. به گزارش مهر، یک منبع وابسته به وزارت دفاع روسیه به 
خبرگزاری »تاس« گفته است که سامانه موشکی »اس55۰« با 
موفقیت مراحل آزمایش دولتی را پشت سر گذاشته و هم اکنون 
وارد مرحله عملیات رزمی شده است. این منبع آگاه، اس55۰ را 
سامانه متحرک کامال جدیدی توصیف کرد که عمال رقیبی برای 
آن وجود ندارد و می تواند فضاپیما، موشک های بالستیک و اهداف 
فراصوت را در ارتفاعات ده ها هزار کیلومتری رهگیری کند. قرار 
است این سامانه جدید بخشی از دفاع جامع هوایی و موشکی 
روسیه باشد که از سامانه های »پانتسیر« برای اهداف در ارتفاع 
پایین و سامانه های دوربرد اس۳5۰، اس4۰۰ و اس5۰۰ تشکیل 
شده که مورد آخر می تواند اهداف فراصوت را رهگیری کند. این 
در حالی است که منابع رسمی هنوز خبری را که در اختیار تاس 
قرار گرفته است، تایید نکرده اند.پیش تر در ماه میالدی نوامبر، 
والدیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه بر اهمیت تجهیز نظامیان این 
کشور به سامانه های اس۳5۰، اس5۰۰ و اس55۰ تاکید کرده بود. 
      

ترکیه۱۶داعشیرابازداشتکرد
نیروهای امنیتی ترکیه ۱۶ مظنــون داعشی را که سعی در 
جلوگیری از بسته شدن یک کتابفروشی غیرقانونی توسط پلیس 
داشتند، بازداشت کردند. به گزارش فارس، دفتر استانداری بینگول 
اعالم کرد که پلیس ترکیه ۱۶ متهم به ارتباط با گروه تروریستی 
داعش را پس از حمله به نیروهای امنیتی بازداشت کرد. در این 
بیانیه آمده است که پلیس تالش کرده بود یک کتابفروشی مذهبی 
بدون مجوز را در شهر بینگول در جنوب شرقی آنکارا تعطیل کند 
زیرا این فروشگاه از فعالیت های داعش در ترکیه حمایت می کرد. 
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، استانداری بینگول توضیح داد 
مظنونان به دلیل تعرض به یک افسر مجری قانون، ایجاد جراحت 

عمدی و آسیب رساندن به اموال عمومی بازداشت شده اند. 

سازمان جهانی بهداشت: 
خطر»اومیکرون«بسیارباالست

ســـازمان جهانی بهداشت در پی افــــزایش 
۱۱ درصدی شمار جهانی مبتالیان به کووید۱۹ 
نسبت به هفته گذشته، خطر ناشی از سویه 
اومیکرون را همچنان بسیار باال توصیف کرد.  
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شبکه خبری 
فرانس۲4، پس از آنکه شمار مبتالیان به کووید۱۹ 
در هفته گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت، سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کرد خطر ناشی از سویه 
اومیکرون همچنان بسیار باالست. سازمان جهانی 
به روزرسانی همه گیری هفتگی  در  بهداشت 
کووید۱۹ گزارش داد که اومیکرون در حال حاضر 
به سویه غالب در چندین کشور بدل شده است؛ 
کشورهایی که پیش از این سویه دلتا در آنها نوع 
غالب بود. این نهاد جهانی تاکیدکرد: خطر کلی 
مربوط به سویه جدید اومیکرون همچنان بسیار 
باالست. براساس گزارش منتشر شده از سوی این 
نهاد جهانی، شواهد نشان می دهد که اومیکرون 
در مقایسه با نوع دلتا با سرعت بیشتری گسترش 
می یابد و ظرف دو تا سه روز شمار مبتالیان به آن 
چند برابر می شود. این وضعیت به ویژه در برخی 
کشورها از جمله انگلیس و آمریکا دیده شده 
به گونه ای که ظرف مدت کوتاهی به سویه غالب 
در این کشورها بدل شده است. دانشمندان بر این 
باور هستند که گسترش سریع این سویه به دلیل 
توانایی اومیکرون در فرار از سیستم ایمنی بدن و 
افزایش ذاتی سرایت پذیری آن است.  با این حال، 
سازمان جهانی بهداشت کاهش ۲۹ درصدی موارد 
مشاهده شده در آفریقای جنوبی را تایید کرده 
است؛ کشوری که برای نخستین بار شناسایی 
این سویه را در تاریخ ۲4 نوامبر )۳ آذر( به سازمان 
جهانی بهداشت گزارش داد. بررسی داده های 
اولیه از انگلیس، آفریقای جنوبی و دانمارک که در 
حال حاضر دارای باالترین نرخ عفونت در جهان به 
ازای هر نفر را داراست، هم نشان می دهد که خطر 
بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتال به سویه 
اومیکرون در مقایسه با دلتا کمتر است. سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کرد که در هفته منتهی 
به یکشنبه، به دنبال افزایش تدریجی موارد از ماه 
اکتبر به این سویه، شمار جهانی مبتالیان نسبت 
به هفته قبل ۱۱ درصد افزایش داشته، هرچند 
نرخ مرگ ومیر چهار درصد کاهش یافته است. 
بیشترین تعداد مبتالیان جدید از آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و ایتالیا گزارش شده است. براساس آخرین 
آمار منتشرشده بیش از ۲۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
نفر در سراسر جهان به کووید۱۹ مبتال شده و از 
این میان بالغ بر پنج میلیون و 4۲5 هزار نفر جان 

خود را از دست داده اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اشاره به اینکه روسیه 
و چین چشم انداز گسترده ای برای همکاری دارند، گفت که 
حجم مبادالت تجاری بین دو کشور در حال افزایش است. 

به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، »ژائولیجیان« سخنگوی 
وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی خود اعالم کرد که 
همکاری های اقتصادی دو جانبه بین پکن و مسکو به طور 

پیوسته در حال گسترش است. ژائو افزود: شرکت های چینی 
فعاالنه در حال برقراری ارتباط با شرکای روس هستند و 
همکاری های تجاری بین دو کشور به طور پیوسته در حال 
توسعه است. وی همچنین یادآور شد که در ۱۱ ماه اول امسال، 
حجم مبادالت تجاری بین روسیه و چین از مبلغ ۱۳۰ میلیارد 
دالر عبور کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که 
روسیه و چین بزرگ ترین همسایگان یکدیگر هستند که 
»بنیان محکم و چشم انداز گسترده ای برای همکاری دارند.« 
پیش تر و در همین رابطه، »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور 
روسیه در دیدار با »شی.جینپینگ« همتای چینی خود 
اعالم کرده بود که حجم تجارت بین دو کشور بین ماه های 
ژانویه تا نوامبر، ۳۱ درصد افزایش یافته و از سطح تجارت 
دو طرف قبل از همه گیری کرونا فراتر رفته است. عالوه بر 
این موارد، مدیر دپارتمان همکاری اقتصادی وزارت خارجه 
روسیه روز گذشته اعالم کرد که این کشور به روال معمول 
در حال همکاری با شرکای خود در راستای کاهش سهم 
دالر در معامالت بین المللی است. مدیر دپارتمان همکاری 
اقتصادی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا قصد دارد 
توسعه فناورانه روسیه و چین را محدود کند، تاکید کرد که 
الزم است مسکو و پکن، استقالل خود از فناوری های غربی 

را تقویت کنند. 

سخنگوی وزارت خارجه چین خبر داد

  گسترش همکاری های تجاری با مسکو 
جهــــان 

کوتـــاه

عبدا...عبدا...، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در دولت 
سرنگون شده، سال ۲۰۲۱ میالدی را سالی »شوم« برای 
افغانستان خوانده و گفته  است که در این سال »یک فرصت 
منحصربه فرد از طریق گفت وگوهای فراگیر برای جلوگیری 
از سختی های بی مورد از میان رفت.« به گزارش ایسنا، عبدا... 
در توئیتی به زبان انگلیسی نوشته  است: »سال ۲۰۲۱ برای 
افغانستان یک سال شوم بود. یک فرصت منحصربه فرد از طریق 

گفت وگوهای فراگیر برای جلوگیری از سختی های بی مورد از 
میان رفت.« او در ادامه، ضمن آرزوی »سالمتی و موفقیت« 
برای دوستان خود در خارج از کشور در سال ۲۰۲۲، گفته  است 
که برای صلح جهانی و استقامت و بهبود مردم افغانستان »دعا« 
می کند. عبدا... در نظام پیشین، مسئولیت روند صلح را به عهده 
داشت؛ روندی که هیچ نتیجه ای در پی نداشت و طالبان پس از 
فرار اشرف غنی و فروپاشی دولت و ارتش، بدون توافق سیاسی، 

قدرت را در اختیار گرفتند. با روی کارآمدن طالبان، فقر و 
گرسنگی در کشور تقریبا فراگیر شده و نهادهای کمک رسان 

درباره بروز فاجعه انسانی هشدار می دهند. 

عبدا... عبدا...: 

۲۰۲۱ برای افغانستان يک  سال شوم بود

معاون نخست وزیر روسیه فارغ از لفاظی های اروپا و آمریکا 
می گوید که گزینه ای به اسم عدم تایید مجوز عملیاتی شدن 
نورداستریم۲ وجود ندارد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، 
»الکساندرنواک« معاون نخست وزیر روسیه افزود: تردیدی 
وجود ندارد که پروژه گازی نورداستریم۲ مجوزهای الزم را 
گرفته و کار خود را آغاز می کند. به گفته این مقام روس، عدم 
تایید مجوز عملیاتی شدن این خط لوله جزئی از گزینه های 
موجود نیست. نواک همچنین ابراز امیدواری کرد که اروپا با 

طرح مطالبات جدید قصد سیاسی کردن این پروژه را نداشته 
باشد. کار ساخت این خط لوله که با عبور از بستر دریای بالتیک 
و همچنین بخشی از خاک اوکراین، گاز طبیعی را از روسیه به 
آلمان و از آنجا به سایر کشورهای قاره سبز انتقال می دهد؛ در 
سپتامبر ۲۰۲۱ به اتمام رسید حال آنکه آغاز به کار آن مستلزم 
کسب مجوزهایی از سوی برلین و اتحادیه اروپاست. آخرین 
مهلت تعیین شده برای ارائه چنین مجوزهایی پایان نیمه 
نخست سال ۲۰۲۲ میالدی است. درحال حاضر، به نظر می رسد 
که دولت جدید آلمان به رغم اذعان به وابستگی شدید قاره سبز 
به انرژی روسیه، قصد گروگان گرفتن پروژه نورداستریم۲ را 
داشته باشد. این اقدام با تمرکز بر ادعای آمادگی روسیه برای 
تهاجم نظامی علیه اوکراین انجام می شود؛ اتهامی که روسیه به 
شدت آن را رد می کند. با این حال، بعد از آنکه »آنالنابائربوک« 
وزیرخارجه دولت جدید برلین، مدعی شد که تشدید تنش ها 

در اوکراین، عملیاتی شدن نورداستریم۲ را تحت الشعاع قرار 
می دهد، اکنون نوبت »کریستوف.هویسگن« رئیس جدید 
کنفرانس امنیتی مونیخ است که در این مسیر سنگ اندازی 
کند. به ادعای او، تحریم ها علیه روسیه باید شامل خط لوله گاز 
نورداستریم۲ از روسیه به آلمان نیز شود، چرا که سبب شده 
روسیه از سیستم سوئیفت مستثنی شود. این در حالی است 
که سی ان ان چندی پیش مدعی شد که کاخ سفید فهرستی 
از تحریم ها علیه روسیه را برای بازداشتن مسکو از عملیات در 
اوکراین در نظر گرفته که قطع دسترسی به سوئیفت )سیستم 
جهانی ارتباطات بین بانکی( یکی از مهم ترین این تحریم هاست. 
با این حال، به نظر نمی رسد که با توجه به حیاتی بودن چنین 
شریان انرژی برای اروپا، ایده گروگان گرفتن نورداستریم۲ در 
درازمدت کارآمد باشد به ویژه آنکه سوسیال دموکرات ها در 

برلین، از حامیان سنتی این پروژه هستند. 

معاون نخست وزیر روسیه: 

»نورد استریم 2« بدون تردید عملیاتی می شود



سیــــاسی 6a r m a n m e l i . i r
سال پنجم

 شماره 1196

آمادگیبرایصادراتصنایعبومی
پدافندغیرعامل

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار با وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه مهار تهدیدات نوین نیازمند دفاع جمعی 
و هم افزاست، برای صادرات صنایع بومی پدافند غیرعامل به 
کشورهای دوست، اعالم آمادگی کرد. در دیدار سردار جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با امیر عبدا...یان وزیر 
امور خارجه، موضوعات مختلف همکاری ها در زمینه پدافند 
غیرعامل از جمله توسعه روابط کشورمان با سایر کشورهای دنیا، 
پیگیری های حقوقی و سیاسی از سوی وزارت خارجه در محافل 
بین المللی، ایجاد بسترهای الزم جهت مراودات و گفت وگوهای 
علمی-  پدافندی مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت. سردار 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با ابراز امیدواری 
نسبت به افزایش همکاری های سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
وزارت امور خارجه در دولت جدید، مهم ترین هدف سازمان را رصد 
و مهار تهدیدات و کاهش مخاطرات و آسیب پذیری کشور در برابر 
تهدیدات خارجی اعالم و به شکل گیری تهدیدات نوین در فضای 
بین المللی اشاره و بر لزوم انجام اقدامات متناسب حقوقی و سیاسی 
در این فضای جدید اشاره کرد. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع 
که امروز دشمنان ما عملیات علیه زیرساخت های حیاتی کشور را 
در دستور کار خود قرار داده اند، بر لزوم دفاع جمعی و هم افزا در 
برابر تهدیدات تاکید کرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
ادامه با تاکید بر توانایی های کشورمان در حوزه پدافند غیرعامل از 
جمله دارا بودن بیش از ۲5۰ کاالی راهبردی، نسبت به همکاری با 

سایر کشورهای دوست اعالم آمادگی کرد.

دریچـــه

فـــرارو
علی بیگدلی: 

دیپلماسینرمتریبرای
توافقدرپیشگرفتهایم

یک تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی 
روند مذاکرات وین برای احیای برجام و در 
خصوص تاثیر این مذاکرات با واسطه گری 
تروئیکای اروپایی و روسیه و چین در روند 
کند مذاکرات و عدم دستیابی به تفاهم تاکنون 
اظهار داشت: قطعا موثر است و من پیش از این 
خود نیز مطرح کرده بودم که ایران و آمریکا 
باید به طور مستقیم با یکدیگر وارد مذاکره 
شوند؛ چراکه این آمریکا است که باید تصمیم 
نهایی را بگیرد کما اینکه در زمان توافق ۲۰۱5 
هم آقایان ظریف و کری در مذاکره مستقیم 
توانستند به توافق دست پیدا کنند. در حال 
حاضر ۳ کشور اروپایی و روسیه و چین در 
مذاکرات وین نقش واسطه گری میان تهران و 
واشنگتن دارند. علی بیگدلی گفت: با این حال 
یک نکته تاریک در این میان وجود دارد و آن 
این است که دولت جدید و تیم مذاکره کننده 
آن به دلیل اینکه بیش از اندازه درگیر در 
کانون های قدرت جناح راست هستند ممکن 
است موقعیت را از دست بدهند و به همین 
دلیل تیم مذاکره کننده ما بیش از آنکه دلواپس 
و بی قرار مذاکرات وین باشد، پاسخگوی 
کانون های قدرت در داخل کشور است و همین 
امر نیز سبب شده که حصول توافق به تاخیر 
بیفتد. عدم مذاکره مستقیم عامل مهمی است 
اما عامل قطعی دلبستگی تیم مذاکره کننده ما 
به کانون های پرقدرت داخلی است. البته به نظر 
می رسد ایران این بار تصمیم دارد مذاکرات را 
به سرانجام برساند چرا که ما از سه جهت فضای 
بین المللی، منطقه ای و داخلی تحت فشار 
هستیم. وی افزود: شرایط بسیار ناگواری در 
فضای اقتصادی ما حاکم است؛ هر روز با تنگی 
معیشت مردم و نارضایتی هایی مواجه هستیم 
که تداوم این شرایط برای نظام مفید نخواهد 
بود و با صحبتی که آقای امیرعبدا...یان، وزیر 
امور خارجه داشتند که ما به دنبال آزادسازی 
فروش نفت هستیم این گونه به نظر می رسد که 
ایران انتظاراتش را برای حصول توافق کاهش 
داده و ما هم بارها در مصاحبه هایمان بر این 
موضوع تاکید داشتیم که ایران باید انتظاراتش 
را واقع بینانه کند و شاهد بودیم که آقای 
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هم پس از نشست روز گذشته 
کمیسیون مشترک برجام از روند مذاکرات 
رضایت داشتند. این تحلیل گر روابط بین الملل 
همچنین در این خصوص که سه کشور اروپایی 
چه هدفی را دنبال می کنند و آیا می توان گفت 
E۳ از احیای برجام گذر کرده است، بیان 
کرد: اقدامات سه کشور اروپایی را می توان 
در چهارچوب سیاست فشار بر تهران تفسیر 
کرد؛ غرب در تالش است تا فضای بین الملل 
و منطقه ای را علیه ایران تحریک کنند. البته 
از میان سه کشور اروپایی، فرانسه از مذاکرات 
ابتدایی برجام نیز این مشکل را با ایران داشت 
و به همین دلیل هم دیدیم مذاکره کننده ارشد 
ایران با مذاکره کننده فرانسه به صورت دوجانبه 
گفت وگو کرد. بیگدلی تصریح کرد: اگر ایران 
بخواهد با مطرح کردن انتظاراتی همچون 
تضمین و پرداخت غرامت که در قاموس 
دیپلماسی نوین جایی ندارد به روند مذاکرات 
ادامه دهد، قطعا به نتیجه نخواهیم رسید اما 
به نظر می رسد ایران دیپلماسی نرم تری را 
برای دستیابی به توافق در پیش گرفته است. 
معتقدم این ضرب االجل واقعی است چرا دیگر 
هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد تا زمان را 

در مسیر دستیابی به توافق تلف کند.

صدایبلنداعتراضبازنشستگان
ادامه از صفحه اول / 

متاسفانه به صورت غیرقانونی در سال 
۱4۰۰ متوقف ماند، ضمن اینکه الیحه دائمی 
سازی همسان سازی دولت نیز در مرداد ماه 
سال جاری اعالم وصول شد و با اقبال تعداد 
قابل توجهی از نمایندگان مجلس مواجه 
گردید ولی به رغم اولویت ، در فرآیند تصویب 
قرار نگرفت . تاسف بارتر اینکه این موضوع در 
الیحه بودجه ۱4۰۰ تقدیمی از سوی دولت 
نیز مغفول مانده، تاسف مضاعف اینکه بر 
اساس زمزمه هایی که شنیده می شود در 
بودجه پیشنهادی دولت ، مالیات بر سپرده های 
بانکی مطرح شده است که به استرس و نگرانی 
بازنشستگان افزوده است، چرا که اغلب آنها 
با سپرده گذاری پاداش پایان خدمت ، بخش 
کوچکی از نیازهای اساسی خود را تامین 
تبعات  سیاستی  چنین  البته  و  می کنند 
ویرانگری در پی خواهد داشت. بازنشستگان 
بهترین سال های  که  و کشوری  لشکری 
عمر خود را وقف خدمت به کشور خود و 
مردمانش کرده اند و در این دوره سالمندی 
باید پاسخگوی انتظارات مضاعف خانواده خود 
باشند و برخورداری از یک زندگی متعارف ، حق 
مسلم آنهاست، از نمایندگان محترم مجلس 
و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق انتظار 
دارند که عالوه بر پیش بینی موضوع خطیر 
همسان سازی در قانون بودجه سال ۱4۰۱ 
و همچنین ملزم کردن دولت به اجرای آن 
برای سال ۱4۰۰، الیحه دائمی کردن همسان 
سازی را با قید فوریت آن به تصویب برسانند 
که این مصداق روشنی از عدالت محوری 

مجلس و نمایندگان محترم خواهد بود.

دیدگـــاه

پنجشنبه 
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سرزمینمظلوم

آقای رئیس جمهور فعلی و بعدی و بعدتری! اگر بتوانی میهن را آباد 
کنی و دست تطاول را از آن کوتاه کنی، کاری کرده ای. خود میدانی 
که وعده هایت به مردم راه به جائی نمی برد و خود را هر چه بیشتر 
در مرداب وعده ها فروخواهی کرد. همه ما شعر ایرج میرزا در حکایت 
جوان عاشق پیشه و مادرش را شنیده ایم، آنجا که نهایتا قلب مادر در 
مصدومیت فرزند قاتل می گوید »آه پای پسرم خورد به سنگ.« چنین 
است حکایت مام میهن که در کشاکش خودخواهی ها و جاه پرستی ها 
فراموش می شود و مدعیان خدمت و سالمت و راستی و درستی 
مادر خود را از یاد می برند. اینکه سهل است همچنان در تخریب و 
تضعیف مام خود می کوشند.  اگر مام میهن زنده باشد مردم در آن 
می توانند زیست کنند، شادی بیافرینند و در غم هم شریک باشند اما 
اگر مام میهن آزاد و آباد نباشد مردم در عسرت و تنگدستی و نگون 
بختی زندگی می کنند و غم آنان آنقدر سنگین می شود که شادی 
جرات نزدیک شدن به مردم را نمی نماید، اما در منطق جاه طلبان و 
دنیامداران فقط اشیاء ارزش دارند و آن هم اشیائی که به آنها سود 
برساند و نه اشیائی که باید به حراست آن بکوشند و این در منطق شاه 
قاجار ناصرالدین متجلی بود که اجازه داد همه اشیاء عتیقه شوش به 
جز طال و جواهر به خارج ارسال شود. از نظر جاه طلبان و سهم خواهان 
مردم هم یک شیئی هستند. اشیائی که امروز خاصیتی به نام رای 
دارند. چون رای دارند با ارزش اند و باید آنان را قانع به رای دادن کرد 
و رای شان را به نام خود مصادره کرد اما »ایران« امروز نمی تواند به 
صندوق »رای« بیاندازد بنابراین بی ارزش است و حال باید هرچه 
می گوئیم و هرچه می کنیم به نام مردم باشد و ایران فراموش شود. 
فریاد دوستداران کرسی ریاست جمهوری در طول هفته گذشته به 
آسمان بلند شد که »آهای مردم! ما به شما یارانه ده برابر می دهیم، 
سهام شرکت نفت می دهیم، میلیون ها مسکن می سازیم، غارتگران 
ایرانیان را رسوا می کنیم، زنان را بر سرمی نهیم، اقلیت ها و اهل تسنن 
را به اوج می آوریم، معیشت تان را بهتر می کنیم، سه ماهه شر ویروس 
را از سرتان کم می کنیم، بیمه سالمت تان را کامل می دهیم، آمریکا 
را به زانو در می آوریم تا خودشان تحریم را بردارند، به نوعروسان 
5۰۰ میلیون تومان می دهیم، پهنای باند اینترنت را اضافه می کنیم، 
تولید را افزایش می دهیم، صادرات به کشورهای همسایه را ۱۰ برابر 
می کنیم قاچاق را ریشه کن می کنیم، ارز و طال را در بازار نمی فروشیم، 
ارزش ریال را باال می بریم، تورم را ریشه کن می کنیم، و ده ها و صدها 
وعده دیگر به مردم، چرا که مردم باید رای دهند و این رای را به نام 
»من« به صندوق اندازند. اما از اینان هیچ کدام نگفتند: آهای ایران ، 
من تو را دوست دارم، دشت هایت را پایدار خواهم کرد، به آب هایت 
دیگر دست تطاول دراز نمی کنم، نفت و گازت را بی جهت مصرف خود 
نمی کنم و پول آن را هدر نمی دهیم، از جنگل هایت حراست می کنم، 
زمین های زراعیت را شور نمی کنم، تاالب هایت را نمی خشکانم، 
چهره ات را با زباله و آلودگی های انسان ها مخدوش نمی سازم، به جای 
درخت هایت در زمین ها تیرآهن و سیمان نمی کارم، کاری می کنم 
که فرزندان فرهیخته ات از دامانت نروند، کاری می کنم که فرزندانت 
با هم مهربان و غمخوار باشند و تو را دوست داشته باشند. آری 
هیچکس نگفت، چراکه »ایران« رای ندارد و دستی که به صندوق رای 
بیندازد را فاقد است. آیا اینانکه دعوای مدارک باالتر از دیگری دارند 
و هریک مدعی داشتن دکترا و فوق دکترا از هلند و دانشگاه تهران 
و دانشگاه های آمریکا و انگلیس و حوزه های علمیه دارند نمی دانند 
بدون ایران همه هیچ اند؟ آری »مردم« رای دارند و طبیعی است که 
پس از رای دادن کم و بیش فراموش شوند اما »ایران« رای ندارد و 
از پیش فراموش شده است. به عالوه این مام میهن مادریست که در 
دامان او نعمات فراوان است این نعمات را می توان مصرف کرد یا قول 
مصرف آن را داد تا رای به دست  آید. طبیعی است وقتی بخواهیم 
دهان »مردم« را شیرین کنیم فقط با نعمات در دامن این مام میهن 
می توانیم آن را عملی کنیم و چنین است که منافع مردم را با به خاک 
نشاندن مام میهن تامین می کنیم و البته این بار اول نیست که چنین 
است زیرا در حقیقت مسئوالن نظام در حالی که باید برای مردم حق 
و مسئولیت را توامان مطرح می نمودند به اشتباه با حسن نیت و یا 
برای کسب آرا و وجیه المله شدن از مسئولیت مردم سخن نگفتند و 
وعده رفاه و عدالت و اقتصاد آرمانی و مدینه فاضله را به مردم داده اند 
و در طول 4 سال گذشته به رغم همه تحریم ها و نداشتن تدبیر الزم 
برای مقابله با آن و شناساندن مسئولیت های همگان دائما بر طبل 
بهبود معیشت کوبانده اند و در جهت مقابل سیاست های داخلی و 
خارجی را بر اصل مقاومت پایه گذاری نموده اند در حالی که در داخل 
تبلیغ برای بهبود معیشت و گشادگی مشکالت ادامه داشته است. در 
این میان آنچه به دست فراموشی سپرده شده است همان مام میهن 
است. میهنی با سرزمین وسیع آکنده از مظاهر زیبا و پر مهر طبیعت با 
مردمانی که هویت این سرزمین را می سازند و اینک در معرض تندباد 

تخریب داخلی قرار گرفته است.

یـادداشــت

آرمان ملی - عاطفه میرزا: هنوز بحث ردصالحیت های انتخابات ریاست جمهوری گرم است و کاندیداهایی که اجازه حضور پیدا نکردند خواهان علنی شدن دالیلش هستند. نامه 
ردصالحیت علی الریجاتی چندی پیش رسانه ای شد اما مسعود پزشکیان هنوز خواهان اعالم دالیل ردصالحیتش است. برخی دیگر مانند حجت االسالم رسول منتجب نیا از 
تصمیم شورای نگهبان درباره ردصالحیت خودش ناراضی است و می گوید اگر خالفی داشته باید رسما اعالم شود تا مجازات شود. او نسبت به حذف بزرگانی از جمله آیت ا... هاشمی 

از عرصه اداره کشور هم هشدار می دهد. منتجب نیا درباره انتخابات 1400 و حضور مهدی کروبی در منزلش با »آرمان ملی« به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید. 
 اخیرا آقای کروبی به منزل شما آمده بود. دلیل خاصی 

داشت؟
در مدت حصر هیچ دیداری میان ما نبود و مالقاتی نداشتیم 
البته چند مکالمه کوتاه تلفنی با آقای موسوی، خانم رهنورد و 
آقای کروبی داشتیم اما مالقات حضوری برگزار نشد. متاسفانه 
فرصت دیدار با آقای کروبی به رغم اینکه دوستان چهل یا پنجاه 
ساله هستیم و بخش زیادی از عمرمان را با هم گذرانده ایم مقدور 
نمی شد. البته در سال های اخیر به من گفته شده بود که اگر 
مایل به مالقات هستید، مقدمات را فراهم کنیم ولی من آمادگی 
نداشتم. تا اخیرا که همسر بنده کسالتی پیدا کرد، بستری شد 
و حاج آقا کروبی مطلع شد که چنین مشکلی پیش آمده است. 
ایشان در ابتدا تلفنی صحبت کردند و سپس زمانی را هماهنگ 
کردند که ایشان به اتفاق تعدادی از شخصیت ها و دوستان به 
عنوان عیادت از خانواده بنده و دیداری بعد از یازده سال به منزل 
ما تشریف آوردند. جلسه خوبی بود، نتایج خوبی گرفته شد و هیچ 

مشکلی ایجاد نشد. 
 مشکل همسر شما برطرف شد؟

همسر من چون سکته خفیفی کردند، تمامی آثار به سادگی 
بهبود پیدا نمی کند و شبانه روز مشغول معالجه و مداوا هستند 
تا ان شاءا... در آینده صحت و سالمت به ایشان و به همه بیماران 

اسالم برگردد. 
 طی ماه هـــای اخیر به ویژه بعد از ردصالحیت های 
انتخابات 1400 موضوعاتی درباره حیطه اختیار شورای 
نگهبان مطرح شد. با توجــه به مسئولیت هایی که در 

گذشته داشتید، نظرتان چیست؟
معتقدم شورای نگهبان مسئول اجرای قانون است، نه 
قانون گذار. بر اساس قانون این شورا فاقد اختیار مطلق است. 
شورای نگهبان مسئول تطبیق شرایط قانونی بر نامزدها است. 
قانون چه قانون اساسی و چه قانون عادی است که شرایط را 
تعیین می کند. در این شرایط شورای نگهبان اختیار فراقانونی 
ندارد. به عبارت دیگر قانون به هیچ وجه اجازه نداده که کسی قبل 
از مردم انتخاب شود. انتخابات دو مرحله ای نیست و این مردم 
هستند که باید انتخاب کنند. چون نظام ما مردم ساالری است 
و بنابراین این برداشت که از سوی برخی عنوان می شود نه مورد 

تایید مسئوالن ذیربط و نه مورد رضایت مردم است. 
 درست است. موضوعی که در انتخابات های مختلف 
سبب ردصالحیــت برخی کاندیداها شد، مورد تایید 
آنها نبود مانند همین انتخابات اخیر که موضوع حضور 
و مسافرت اقوام آقای الریجانی را به دلیل ردصالحیت 

ذکر کردند. 
بارها ظرف این چند دهه گفته ام ولی گوش شنوایی پیدا نشده 
است که اصل اولی هم شرعا، قانونا و هم عرفا و هم در سطح 
بین الملل برائت از هرگونه جرم، جنایت و اتهام است، مگر خالف 
آن ثابت شود. متاسفانه برخی این بدعت را گذاشته است و چند 
مرتبه در گذشته برخی گفته اند که ما اصل برائت را قبول نداریم و 
اصل مجرمیت و عدم صالحیت است مگر اینکه برای ما صالحیت 
کاندیداها احراز شود که حرف درستی نیست، چراکه نه جایگاه 

شرعی و نه جایگاه قانونی دارد. 
 از چه جایگاهی این ایرادات را مطرح می کنید؟

 من به عنوان طلبه ای هستم که هم با مسائل شرعی آشنایم. 
اگر نگویم از برخی اعضای نظارتی بلکه از اکثر آنها مالتر و درس 
خوانده تر هستم و سوابق علمی من مشخص است. سوابق 
تدریسی من مشخص است و فردی دانشگاهی هستم که کامال 
به قانون آشناست. از این جایگاه اعالم می کنم که بدعتی که 
گذاشته شده که می گوید اصل برائت نیست و باید برای ما احراز 
شود، صددرصد خالف شرع، خالف قانون اساسی و خالف منشور 

بین الملل است و هیچگونه منطق و دلیلی آن را تایید نمی کند. 
 در بخشی از گالیه نامه آقای الریجانی آمده است: 
»یک کالم بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم.« آقای 
مصلحی هم درباره حذف آقای هاشمی چنین اظهاراتی 

داشت. نظر شما چیست؟
شاید برخی گروه های سیاسی می خواهند از میان صدها 
کاندیدا، یک نفر را تایید کنند و چند نفر را به عنوان پوشش 
و محافظ و حاشیه در اطراف او قرار دهند. برای خالی نبودن 
عریضه هم دو نفر کاندیدای تا حدی اصالح طلب بی ضرر و کم 
شانس را برای رای آوری مطرح کنند که این اقدام کامال با روح 
مردم ساالری مغایر و ظلم بزرگی به مردم و نخبگان کشور است. 
اعالم می کنم این رفتارها ظلم بزرگی است، در تاریخ خواهد ماند 
و آیندگان نسبت به تصمیم گیران قضاوت خوبی نخواهند داشت. 
 نظرتان دربـــاره ردصالحیت امثال آقایان هاشمی 

و الریجانی چیست؟
رد صالحیت و یا عدم احراز صالحیت نسبت به افراد صالح 
موضوع مهم و تاسف آوری است. ردصالحیت افرادی که 
مسئولیت های مهمی داشتند یعنی در گذشته رئیس جمهور، 
رئیس مجلس، نماینده و وزیر بودند قابل توجیه نیست. 
ردصالحیت این افراد موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم می شود 
و مردم تصور می کنند کشور طی چهل وسه سال توسط افرادی 
اداره شده که صالحیت الزم را نداشته اند. به عنوان نمونه مرحوم 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی که نفر دوم نظام بود، رد صالحیت 
می کنند. ایشان سه دوره رئیس مجلس بودند و مسئولیت های 
متعددی داشتند یا بسیاری از نمایندگان مجلس و وزرا رد 
صالحیت می شوند و به اصطالح صالحیت آنها احراز نمی شود. 
نتیجه چه می شود؟! نتیجه این خواهد بود؟ باید پذیرفت و حق 
داد که مردم و دولت های جهان قضاوت خوبی نداشته باشند. 
من اعالم خطر می کنم، به مسئوالن، به بزرگان کشور و مراجع 
عظیم الشأن و به مردم اعالم می کنم که ادامه این روند برای ملت 

و کشور خطر بزرگی است. 
 منظورتان را واضح بگویید. 

آنچه می گویم را مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
نکنید بلکه خطری است که به طور کلی باید نسبت به آن هشدار 
داد. یکی از مخاطرات این است که شخصیت های با سابقه و 
خدمتگذار را یکی پس از دیگری از گردونه خارج می کنند و به 
تعبیر امام)ره( میدان به دست تازه از راه رسیده ها و افراد متملق 
و چاپلوس می افتد که خطر بسیار بزرگی است. همان خطری که 
امام)ره( می فرمودند که نگذارید نظام و انقالب به دست نااهالن 
بیفتد. احساس می کنم نتیجه ادامه این روند این است که افرادی 
را بر سرکار بیاورد که نه سابقه ای در انقالب داشتند، نه در نظام 
سوابقی دارند و دری به تخته خورده و ورود پیدا کرده اند. آنها به 
جان شخصیت ها و چهره های شاخص می افتند و یکی را پس از 

دیگری زمینه حدف آنها را فراهم می کنند. 
 شما در انتخابات 1400 کاندیدا شدید. ماجرا چه بود؟

صالحیت من بدون دلیل و بدون اینکه به من چیزی گفته 
شود، تایید نشد و من را با سوابق ۶۰ و ۷۰ ساله ای که در نظام 
و انقالب دارم، نشناختند! رسما اعالم می کنم که من خودم را 
مظلوم می دانم و احساس می کنم بدون دلیل رد صالحیت شدم. 
اعالم می کنم رسما دلیل عدم تایید صالحیتم را اعالم کنند و 
در رسانه ها اعالم شود. اگر جرمی مرتکب شده ام حتما به دادگاه 
ارجاع بدهند تا دادگاه رسیدگی کند و به من هم حق بدهند که 
من بتوانم از شورای نگهبان شکایت کنم چون این حق قانونی 
کاندیداست که اگر اتهامی به او زدند و حکمی صادر کردند، حتما 
بتواند اعالم شکایت کند. تقاضا می کنم شورای نگهبان رسما 
بگوید که چه جرمی مرتکب شده ام، چنین اتهامی متوجه من 

است و اگر اتهام بزرگ بود، من را به دادگاه بفرستند. 
 انتخابات های بعدی کاندیدا می شوید. 

با توجه به برخوردهایی که با من شد، تصمیم دارم تا زنده 
هستم دیگر در هیچ مسئولیتی حضور نداشته باشم. با اینکه 
توان باالیی دارم ولی وقتی این برخوردها را مشاهده می کنم که 
میدان را واقعا تنگ کرده اند، دلیلی برای حضور نیست. به عنوان 
یکی از این سی نفر اعالم می کنم که اگر قوه قضائیه آماده است 
و مطابق آنچه می گوید که با تخلفات هر مقام و شخصیتی در هر 
رتبه ای برخورد می کنم، به شکایات ردصالحیت ها بپردازد. یکی 
از شاکیان شورای نگهبان هستم. من و قطعا اکثریت کسانی که 
رد صالحیت شده اند آمادگی شکایت از شورای نگهبان را دارند. 
قوه قضائیه باید قانونا این موضوع را حل و فصل کند. مساله ریش 
سفیدی این افراد نباید در این مرحله دخالتی داشته باشد، بلکه 
قانون باید حکمرانی کند. باید طبق قانون بررسی شود اگر ما 
مجرم بودیم، مجازات شویم نه اینکه رد صالحیت کنند و پاسخگو 
نباشند. اگر این نامزدها جرمی مرتکب شده اند، آنها را مجازات 
کنید نه اینکه بی دلیل آبرویشان را ببرید. این پیشنهادم است و 
از دیگر نامزد ها نیز درخواست دارم که اگر موافق هستند همراه 

شوند و دستگاه قضا در برابر این آزمون قرار بگیرد. 
 االن مدعی هستید که به واسطه ردصالحیت آبروی 
شما مخدوش شده یا معترض هستید که چرا ردصالحیت 

شدید؟
مگر از نظر شرع اسالم آبروی هر مسلمانی باالتر از حرمت کعبه 
معظمه و خانه خدا نیست؟! چرا افراد را بدون دلیل و بی توجه 
به قانون و به خاطر سلیقه شخصی نمی توانند در رقابت های 
انتخاباتی حضور داشته باشند. چه کسی چنین اجازه ای داده 
است؟ امام)ره( که مخالف این حرکت ها بود. امام بارها و بارها از 
حذف افراد انتقاد کردند و حتما مقام معظم رهبری هم با این ظلم 
مخالفند و پس از اعالم ردصالحیت ها عنوان کردند. این مساله 
قطعا برخالف اسالم و قانون است. من بدون دفاع از شخصی این 
حرف را می زنم. با بسیاری از نامزدهای ردصالحیت شده اختالف 
نظر و اختالف سلیقه دارم ولی این دلیل نمی شود که از حق یک 
مسلمان و حق یک شهروند دفاع نکنم. باید از حیثیت این افراد 

دفاع کرد. 
 از این بحث عبـــور کنیم. اکنون بسیاری در انتظار 
نتیجه مذاکراتی هستنــد که دولت آقای رئیسی و تیم 
مذاکره جدید در آن سهیم هستند. چه میزان به موفقیت 

این تیم امیدوار هستید؟
نباید از زحمات دولت قبل در موضوع برجام غافل بود. در آن 
مقطع کارشکنی های زیادی از سوی مخالفان در داخل و خارج 
انجام می شد تا موفقیتی کسب نشود. اگر در ذهن داشته باشید 
آنها بودند که برجام خیانت به مردم و کشور نامیدند و حتی در 
مجلس آتش زدند. نظر همان افراد امروز متضاد با گذشه شده و از 
حامیان برجام هستند به نحوی که تنها راه حل مشکالت را برجام 
می دانند. به قول آقای روحانی این مسأله نقطه امیدی است که 
آقایان کوتاه آمده اند و به دنبال گفت وگو رفته اند. آن طور که از 
اخبار مذاکرات شنیده می شود آنچه از سوی مذاکره کنندگان 
ایرانی مطرح می شود قابل پذیرش طرف دیگر نیست و شعارهای 
آنها تا به امروز موفقیتی را نصیب کشور نکرده است. باید سوال 
کرد چه موضوعاتی را مطرح کردند که مورد پذیرش طرف دیگر 
نیست و سبب شده هنوز پیشرفتی حاصل نشود. زمانی که به 
مذاکره برگشتیم باید ازموضعی وارد بحث شد که بالفاصله رد 
نشود و بهتر است موضوعاتی در دستور کار قرار گیرد که منطقی 
و قابل پذیرش باشد البته تاکید دارم نباید در برابر فشار طرف 
مقابل هم سکوت کرد. امیدوارم بررسی پیش نویس جدید 

عاقالنه باشد تا به تصمیم نهایی برسند.

    رسول منتجب نیا در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 رد صالحيت ها 

به حذف افراد شاخص 
انجاميد

شوراي نگهبان ناظر است نه قانون گذار
دالیل ردصالحیتم را اعالم کنید

یک حقوقدان در ارتباط با بازگشت محصوالت کشاورزی 
ایران از چند کشور اظهار داشت: عودت محصوالت کشاورزی 
تولید داخل متاسفانه یک اثر وضعی بر درآمد ارزی و مسائل 
مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و یک اثر انتقالی بر 
نگاه بسیاری از کشورهای دریافت کننده این محصوالت از جمله 
کشورهای عربی دارد. سوء مدیریت، عدم شایسته ساالری و 
جناح گرایی در انتصابات و گماردن برخی اشخاص که توان نظارت 
و قدرت مدیریت بر نهادهای تحت سیطره اداری خود را ندارند 
نشان داد که ادامه چنین وضعی موجب خدشه به اعتبار مردم، 
کشور و تضییع حقوق عامه می شود. علی نجفی توانا با بیان اینکه با 
واکاوی علل تولید چنین محصوالتی با چند عامل روبه رو می شویم، 
گفت: یکی از این عوامل، تحریم است که موجب شده است نتوان 
از طریق سیستم بانکی متعارف پرداخت محصوالت کشاورزی، 
سموم و دفع آفات را از کشورهای تولیدکننده وارد کرد و درنتیجه 

تولیدکنندگان مجبورند سموم غیرقابل مصرف که در انطباق با 
استانداردهای جهانی نیست را مصرف کنند. دومین عامل، فقدان 
نظارت است که خود دالیل متعددی دارد و تاکنون وزارتخانه های 
مربوطه مثل کشاورزی و صمت نظارت درستی نداشتند. یکی 
دیگر از عوامل عدم برخورد با تولیدکنندگانی است که محصوالت 
غیراستاندارد تولید می کنند و امروز، افول اخالق باعث شده که 
تعدادی از تولیدکنندگان کیفیت تولید را پایین بیاورند تا با حفظ 
قیمت های دستوری، حداکثر سود را به دست آورند و تاکنون 
نهادهای نظارتی در این خصوص واکنشی نشان نداده اند.  وی ادامه 
داد: اگر نظارت به درستی انجام در صورت ادامه و اثبات تخلف باید 
شکایت به قوه قضائیه یا نهادهای شبه قضائی انجام می شد تا این 
نهادها مداخله و با برخورد با چنین تولیدکنندگانی از ادامه وضع 
جلوگیری می کردند. بنابراین قوه قضائیه هرچند تحت حقوق عامه 
می تواند دخالت کند اما در بحث صادرات این محصوالت کشاورزی 

به خارج از کشور نمی تواند دخالت کند مگر این که نهادهای نظارتی 
اعالم تخلف جزایی کنند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه 
تخلف چند حالت دارد گفت: یک تخلف اداری است و مربوط به 
وزارتخانه های کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کننده می شود یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط 
به فروش و عرضه کاال است که تعزیرات و نهادهای شبه قضائی 
باید ورود کنند و بحث دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم 
به خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود از باب »جنایت 
شبه عمد« قابل تعقیب است اما ما تاکنون چنین برخوردهایی 
در کشور کمتر دیده ایم. وی تصریح کرد: قوه قضائیه می تواند با 
توجه به این که شعارهای دفاع از حقوق عامه می دهد مسئوالن 
نظارت کننده را تحت عنوان عدم انجام وظایف به محکمه بکشاند 
و پس از احراز تخلف آنها را مجازات کند هم چنین دادستان تهران 
یا دادستان کل کشور نیز با جلب نظر کارشناسان در صورتی که 
تولیدکنندگان از سموم بیش از اندازه استفاده کرده باشند که 
برای مردم مضر باشد می تواند آن ها را مورد تعقیب قرار دهد. اما 
اساس پیگیری این وضع برعهده نهادهای نظارتی است و باید آن ها 

مداخله می کردند تا کار به این جا نمی کشید.

 علی نجفی توانا: 

محصوالت کشاورزی مسموم از باب »جنايت شبه عمد« قابل تعقيب است

سیدمصطفی هاشمی طبا
فعال سیاسی
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مالیاتبرعایدیسرمایه
بهخطپایانرسید

آرمان ملی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی 
شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که 
طرح مالیات بر سوداگران طال، سکه، ارز و مسکن)مالیات 
بر عایدی سرمایه( یکشنبه هفته آینده )۱۲ دی( به هیات 
رئیسه مجلس برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن 
علنی ارجاع می شود. مجتبی توانگر جذابیت و سوددهی 
بسیار باالی فعالیت های غیرمولد در مقابل فعالیت های 
تولیدی را به عنوان یکی از تهدیدات اقتصاد کشور و موانع 
اصلی تولید دانست و گفت: با توجه به اینکه امکان انجام 
فعالیت های غیرمولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، 
طال و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات و به همراه کسب 
سود چندبرابری نسبت به فعالیت های تولید وجود دارد، 
طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال 
آن رونق تولید هم شکل نگیرد. او حذف سفته بازی و 
فعالیت های غیرمولد را از اولویت های اصلی اقتصاد کشور 
خواند و افزود: این موضوع باعث انحراف نقدینگی از مسیر 
تولید می شود که برای جلوگیری از آن و مانع زدایی از 
تولید باید قانون مشخصی را تصویب کرد؛ مهم ترین 
راهکار نیز قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا همان 
مالیات بر سوداگری طال، سکه، ارز و مسکن است. این عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت طرح مالیات 
بر سوداگری طال، سکه، ارز و مسکن گفت: قطعا با قانونی 
شدن مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین اجرای درست 
آن، دیگر فعالیت های سفته بازی جذابیت کمتری داشته 
و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت ها می شود. در نهایت 
نیز شاهد کاهش قیمت ها در کوتاه مدت و جلوگیری از 
نوسانات قیمتی و هدایت نقدینگی به تولید در بلندمدت 
خواهیم بود. او ادامه داد: با توجه به کسری فزاینده بودجه 
در سال های اخیر و تالطم در بازارهای دارایی، ایجاد پایه 
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگران ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است که باید به سرعت دنبال شود. در همین 
راستا کمیسیون اقتصادی بررسی طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه را در دستور کار قرار داد. توانگر اجرای مالیات 
بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد تحول بزرگی در عرصه 
اقتصاد دانست و گفت: این طرح در مجالس و دولت های 
گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دالیل 
مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در 
خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا داللی 
مسکن بود که با وجود ابالغ آن، با نامه آقای الریجانی 
رئیس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت 
اقتصاد در ذیل الیحه اصالح مالیات های مستقیم، الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال 
۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با 
نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور 
الریجانی این بند حذف شد. توانگر یادآور شد: مجددا 
نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک 
را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. 
اکنون این طرح با پیگیری های رئیس کمیسیون اقتصادی 
و رئیس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. 
کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن 
را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در 
کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می شود. او با 
اشاره به استفاده  از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش ها در 
این طرح ابراز امیدواری کرد که با بحث های کارشناسی 

در صحن علنی این طرح با غنای بیشتری تصویب شود. 

خبــر و نظــر

سفرههایکوچکیکههرروزآبمیروند
آرمان ملی: رشد فرسایشی قیمت کاال باعث شده 
سرعت کوچک شدن سفره مردم افزایش یابد، در این 
میان هم اقدامات دولت نه تنها نتوانسته این روند را متوقف 
کند که رشد قیمت ها بی تفاوت به دولت در مسیر خودش 
حرکت می کند. روند قیمت کاالهای اساسی طی یک 
سال گذشته با وجود وعده های مسئوالن افزایشی بوده، به 
گونه ای که در آبان۱4۰۰ نسبت به آبان ۹۹،قیمت برنج 
ایرانی 5۶ درصد، شکر ۷۶ درصد و گوشت 4۱ درصد 
افزایش یافته است. در این بین، بررسی آمار ارائه شده از 
سوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه 
سال ۱4۰۰ نشان می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی 
نسبت به آبان ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده 
که البته نسبت به ماه های قبل شیب مالیم تری داشته 
است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی 
باسماتی درجه یک با ۱4 درصد افزایش از ۲4 هزار و ۲۹۳ 
تومان درآبان ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۷۰۲ تومان در آبان 
ماه ۱4۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج 
تایلندی نیز در آبان ۱4۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹ با ۱۱.۲ 
درصد افزایش از ۱4 هزار و 4۹۷ تومان به ۱۶ هزار و ۱۱4 
تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم 
برنج طارم اعال آبان ۱4۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، 5۶.۷ 
درصد افزایش داشته و از ۳۱ هزار و ۹۱۰ تومان به 5۰ 
هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 
درجه یک نیز طی مدت یاد شده 55.4 درصد افزایش 
یافته و از ۳۱ هزار و ۲۸۲ تومان به 4۸ هزار و ۶۱4 تومان 
رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۶.۱ 
درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۸۳ تومان در آبان ۹۹ به 
۱4 هزار و ۷۶4 در آبان ۱4۰۰ افزایش یافته است. قیمت 
هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در آبان ماه ۱4۰۰ نسبت 
به آبان ماه ۱۳۹۹ به میزان 4۱.۶ درصد افزایش و از هر 
کیلوگرم ۹4 هزار و ۸۲۱ تومان به ۱۳4 هزار و ۳۰۶ تومان 
رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی 
مدت یاد شده ۱۸.۷ درصد افزایش یافته و از ۱۱۱ هزار 
و ۱5۰ تومان به ۱۳۱ هزار و ۹4۰ تومان رسیده است. 
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در آبان ماه ۱4۰۰ 
نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹ به میزان ۲۷.۱ درصد افزایش 
یافته و از هر کیلوگرم ۲4 هزار و ۲۱۱ تومان به ۳۰ هزار 
و ۷۷4 تومان رسیده است. همچنین بررسی قیمت این 
اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان می دهد قیمت همه 
اقالم یاد شده، به جز برنج تایلندی گوشت گوسفندی با 
کاهش ۲.۱ و ۰.۶ درصدی، در آبان امسال نسبت به ماه 
قبلش )مهر ماه( افزایش یافته است. شکر یک درصد، برنج 
پاکستانی ۱.۱ درصد، برنج طارم 5.۶ درصد، برنج هاشمی 
4.۷ درصد، گوشت گوساله ۱.۶ درصد و گوشت مرغ ۱۰ 

درصد طی یک ماه افزایش قیمت خورده اند. 

ذره بیــــن 

درجقیمتتولیدوتبانیهاو
تخفیفهایدروغین

آرمان ملی: طرح وزارت صمت برای کنترل قیمت با درج 
قیمت تولید طرحی نیست که بتواند در مقابل سودجویی 
صاحبان کاال و خدمات دوام بیاورد، چراکه از همین حاال هم 
نگرانی تبانی فروشنده و تولیدکننده باعث شده تا مردم به 
این طرح بی اطمینان شوند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه دو گروه تولیدکنندگان 
و نظام پخش از شیوه جدید درج قیمت تولیدکننده به جای 
مصرف کننده روی کاالها، منتفع خواهند شد، گفت: »در 
این طرح مردم خود بر واحدهای صنفی نظارت می کنند 
و در حوزه توزیع رقابت شکل می گیرد. کلیه واحدهای 
تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال 
کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین 
لباسشویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت تولیدکننده 
و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی 
واحدهای تولیدی- وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 
است، اقدام کنند. انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، 
غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ 
آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده اند. این طرح 
در آینده شامل سایر کاالها هم خواهد بود. البته فروشنده هم 
مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف یا خود کاالها 
است.« البته این طرح انتقاداتی هم به دنبال داشت، از جمله 
اینکه امکان نظارت بر همه واحدهای صنفی وجود ندارد و 
مصرف کنندگان هم نمی توانند سود مجاز تمام کاالها را 
محاسبه کنند. در این رابطه محمدصادق مفتح اظهار کرد: 
فروشندگان باید قیمت مصرف کننده را روی کاال درج کنند. 
همچنین درباره نظارت می توان گفت مردم نظارت می کنند 
و از مغازه ای که قیمت درج نکرده باشد خرید نمی کنند. به 
گفته او با توجه به اینکه قیمت تولیدکننده مبنای پرداخت 
مالیات است تولید کننده نمی تواند قیمت غیر واقعی درج 
کند. چرا که در این صورت خودش زیان می کند. مفتح با 
بیان اینکه تغییر نحوه درج قیمت، خود یک نظام کنترلی 
است، تصریح کرد: از طرف دیگر مردم از کسی خرید 
می کنند که سود کمتری روی قیمت تولیدکننده کشیده 
باشد و بنابراین در حوزه توزیع و فروش رقابت شکل 
می گیرد. چرا که خریدار با محدوده ای از قیمت ها روبه رو 
است که می تواند بهترین آنها را انتخاب کند. قائم مقام وزیر 
صمت با اشاره به توزیع کاال در استان های مختلف، تصریح 
کرد: تولید کننده زمان درج قیمت مصرف کننده، بیش ترین 
هزینه حمل و نقل به استان های دورتر را محاسبه می کند 
که به ضرر شهرهای نزدیک به واحدهای تولیدی است. او 
همچنین با اشاره به تبانی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
برای درج قیمت باالتر و اعمال تخفیف های نجومی، گفت: 
شیوه جدید همچنین به حذف واسطه ها کمک می کند. چرا 
که مغازه دار سعی می کند برای افزایش حاشیه سود و رقابت 

بهتر، کاال را مستقیم تهیه کند.

نیــم نگــاه

کنترلرعایتمواردبهداشتیدر
اصنافباروش»خوداظهاری«

با  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  آرمان ملی: 
پیگیری های اتاق اصناف ایران و به موجب مصوبه اخیر 
هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، 
هزینه ای که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به واحدهای صنفی فعال در زمینه اقالم خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحمیل شده بود، برداشته 
شد و پس از ابالغ از سوی این وزارتخانه اطالع رسانی 
و اجرا خواهد شد. سعید ممبینی اظهار کرد: به عنوان 
بزرگترین مجوز دهنده کسب  کار در کشور از نظر تعداد 
و تنوع موضوع فعالیت، اتاق اصناف ایران یکی از ۹ عضو 
اصلی »هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب 
و کار« است و از این رو موارد مرتبط با اصناف را احصاء و 
در صورت لزوم در این هیات مطرح می کند. رئیس اتاق 
اصناف ایران ادامه داد: در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب و کار که روز ۶ دی ۱4۰۰ برگزار شد به 
اجرای غیرصحیح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی پرداختیم. او تصریح کرد: به موجب 
این قانون برخی از صنوف )قنادان، نانوایان، رستوران ها ، 
بنکداران غذایی، سوپرمارکت ها و…( برای دریافت پروانه 
کسب و ادامه فعالیت باید شرایط لحاظ شده در این قانون 
را رعایت می کردند. در پی اجرای این قانون و بنابر آنالیز 
گزارش های رسیده از سوی اتحادیه ها و اتاق های اصناف 
سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، دستورالعمل وزارت 
بهداشت در اجرای این قانون، غیرکارشناسانه و مخل 
محیط کسب و کار تشخیص داده شد. رئیس اتاق اصناف 
ایران گفت: ما با رعایت اصول بهداشتی در اصناف کامال 
موافقیم و از آن حمایت خواهیم کرد ولی به انعقاد قرارداد 
با دفاتر خدمات سالمت با هزینه حدود ۳۰۰ هزار تومان تا 
یک میلیون تومان )بسته به نوع شغل( یا استخدام مشاور و 
یا کارمند بهداشتی مخالف هستیم. بنابراین طبیعی است 
که هر یک از این روش ها، برای واحدهای صنفی هزینه بر 
و مخل کسب و کار بوده و ما برای اصالح آن اقدام کنیم. 
ممبینی بیان کرد: اتاق اصناف ایران به هیات مقررات زدایی 
پیشنهاد کرد تا وزارت بهداشت ضوابط بهداشتی هر صنف 
را ابالغ کند و واحدهای صنفی موظف شوند تا این ضوابط 
را رعایت و از طریق خود اظهاری میزان این رعایت را اعالم 
کرده، وزارت بهداشت نیز مانند سایر دستگاه های نظارتی، 
بر رعایت این ضوابط نظارت کند. چنانچه انحراف جزئی 
از ضوابط مشاهده شد اخطار دریافت کرده و اگر انحراف 
جدی از ضوابط دیده شد، واحد صنفی متخلف پلمب شود. 
او اظهار کرد: به این ترتیب، هیات مقررات زدایی و تسهیل 
مجوزهای کسب و کار در ششم دی ماه استدالل های اتاق 
اصناف ایران را پذیرفت بر این اساس مقرر شد: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف 
اخذ هر گونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و 
واحدهای صنفی و جلوگیری از الزام آن ها به انعقاد قرارداد 
با دفاتر سالمت، ظرف دو هفته، ماده ۲4 آیین نامه اجرایی 
موضوع ماده واحده اصالح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصالح کند. 

رویکـــرد

موضوعی که به گفته کارشناسان اگرچه این نگرانی وجود دارد که 
سیاست های مسکنی دولت و جذب متقاضیان واقعی از بازار به کاهش 
و در نتیجه کاهش تولید و عرضه از سوی بخش خصوصی منجر شود 
که می تواند زمینه ساز رشد قیمتی باشد، اما انباشت 5 میلیون واحدی 
مسکن که با نرخ رشد ۸۰۰ هزار واحدی در سال به انباشت بیش از ۸ 
میلیون واحدی در پایان عمر دولت می رسد نشان می دهد حتی در 
صورت تحقق وعده های دولت بازهم بازار با کمبود مواجه است به گفته 
تحلیلگران وضعیت آینده بازار مسکن به فاکتورهای زیادی وابسته 
است اما در صورت تحقق برنامه های تولید و عرضه دولت می توان 
کاهش و ثبات قیمتی را برای بازار متصور شد اما در صورت عدم اجرای 
سیاست های دولت که تاکنون چندان عملکرد قابل دفاعی نداشته 
جهش قیمتی مسکن همگام با نرخ تورم و سایر بازارهای سرمایه ای 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 رونق واحدهای نقلی جنوب پایتخت

در این رابطه بررسی ها از روند معامالت و قیمت مسکن نشان می دهد 
معامالت مسکن در مهرماه با افت همراه شد تا جایی که ظرفیت بازار به 
یک سوم روند عادی خود رسید. البته این روند از آبان ماه با نشانه های 
رونق غیر تورمی همراه بود به طوری که معامالت در مقایسه با مهرماه 
۳۳ درصد و میانگین قیمت ۱. ۲ درصد افزایش پیدا کرد حال این روند 
در آذرماه نیز تکرار شده و شاهد رشد ماهیانه ۱. ۸ درصدی قیمت و ۳4 
درصدی معامالت بودیم. البته میزان معامالت در حالی امسال به ۹۷۷۲ 
فقره در آذرماه رسیده که این روند در مدت مشابه سال قبل ۲555 مورد 
گزارش شده و رشد قیمت ها که در ساگذشته ۹۹ درصدی اعالم شده در 
سال جاری به ۲۱ درصد رسیده که تمامی این شاخصه ها نشان می دهد 
بازار مسکن هم اکنون در وضیت پیش رونق غیرتورمی قرار دارد. البته 
رشد معامالت آذرماه در سایه افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک 5۰ 
تا ۶۰ متری آن هم در مناطق جنوبی تهران رقم خورده است بر این 
اساس واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع 5۸ درصد از معامالت مسکن 
شهر تهران را به خود اختصاص می دهند و در این بین بیشترین تقاضا به 
واحدهای 5۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱5. ۹ درصد مربوط می شود. اغلب 
واحدهای 5۰ تا ۶۰ متر مربع در مناطق جنوبی تهران عرضه شده است. 

منطقه ۱۰ را می توان کانون واحدهای کوچک متراژ در شهر تهران 
معرفی کرد. گزینه های دیگر مناطق ۱۲، ۱4 و ۱5 هستند. هرچند در 
مناطق 4 و5 نیز واحدهای 5۰ تا ۶۰ متر وجود دارد اما این گروه متراژی، 
گروه غالب در این محدوده ها محسوب نمی شود. در حال حاضر پنج 
منطقه ارزان قیمت شهر تهران به ترتیب مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ 
هستند که متوسط قیمت مسکن این محدوده ها در آذرماه ۱4۰۰ بین 
۱5. ۸ تا ۱۷. ۳ میلیون تومان بوده است. پنج منطقه گران قیمت نیز به 
ترتیب مناطق ۱، ۳، ۲، ۶ و 5 هستند که باالترین میانگین قیمت در بین 
مناطق مذکور به منطقه۱ با متری ۶۹ میلیون تومان و پایین ترین آن به 
منطقه 5 با ۳۹. ۸ میلیون تومان مربوط می شود. اگرچه متوسط قیمت 
مسکن در تهران ۳۲ میلیون و 5۹۰ هزار تومان برآورد شده اما بر اساس 
قیمت هر متر مربع آذرماه امسال واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 
۲۰ تا ۲5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۶. ۸ درصد، رتبه 
اول تعداد معامالت را از این نظر در اختیار داشتند. آمار حکایت از آن 
دارد که قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۶ باالتر از نرخ میانگین شهر و در 
مناطق ۷ تا ۲۲ پایین تر از متوسط قیمت مسکن در پایتخت بوده است. 
در این ماه قیمت خانه فقط در 4 منطقه تهران کاهشی و در ۱۸ منطقه 
دیگر افزایشی بوده است که مناطق ۱، ۸، ۱۹ و ۲۲ تهران با کاهش 
قیمت خانه مواجه شده اند. تحوالت بازار ملک در مناطق جنوبی تهران 
و محله های هدف اقشار متوسط و پایین، به نوعی نمایانگر تغییرات 

وضعیت در بخش مصرفی بازار است. 
 پاسخ بازار به سیاست های دولت

در رابطه با دالیل رشد معامالت محمود فاطمی عقدا کارشناس ارشد 
مسکن در گفت وگو با »آرمان ملی« وضعیت کنونی را نتیجه پاسخ 
بازار مسکن به سیاست های مسکنی دولت دانسته و می گوید: اگرچه 
دولت تاکنون عملکرد خاصی در بحث اجرا نداشته اما نگرانی مالکان 
و سفته بازان از اجرای سیاست های ساخت مسکن و همچنین تحویل 
واحدهای در دست احداث پروژه ها و طرح های قبلی دولت در این حوزه 
زمینه رشد معامالت را فراهم آورده است. وی در ادامه افزود: با توجه 
به اینکه بانک ها بیشترین سهم از مسکن احتکاری را در اختیار دارند 
برای جلوگیری از زیان و اجبار آنها برای مولد سازی دارایی ها مجبور 

به عرضه واحدهای در اختیار خود شده اند که می تواند در کوتاه مدت 
به شکسته شدن قفل بازار کمک کند. این کارشناس حوزه مسکن در 
پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند طرح جهش تولید مسکن 
و ثبت نام از متقاضیان واقعی که می تواند تا چند سال درگیر این پروژه 
باشند باعث نگرانی سازندگان و سرمایه گذاران شده و احتماال کاهش 
عرضه از سوی بخش خصوصی زمینه جهش قیمت مسکن را فراهم 
خواهد کرد، گفت: برخالف این ادعا در حال حاضر نیاز انباشت مسکن 
بیش از 5 میلیون واحد براورد می شود که به این میزان ساالنه ۸۰۰ هزار 
واحد اضافه می شود بنابراین در پایان 4 سال عمر دولت سیزدهم نیاز 
انباشت مسکن به ۸ تا ۹ میلیون وادحد می رسد که حتی در صورت 
تحقق وعده 4 میلیون واحدی بازهم تنها 5۰ درصد از نیاز انباشت تامین 
شده و همچنان بازار به عرضه نیازمند است که این موضوع نشان می دهد 
نگرانی از سوی انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
ساخت و عرضه وجود ندارد. فاطمی عقدا در خصوص وضعیت آینده 
بازار مسکن گفت: بازار آینده مسکن به فاکتورهای زیادی وابسته است 
در واقع اگر دولت به طور جدی در بحث ساخت و واگذاری پروژه های در 
دست ساخت اقدام کند و طرح جهش تولید مسکن نیز به سرانجام برسد 
می توان انتظار داشت بازار مسکن در اینده وضعیت کاهشی و ثبات را 
تجربه کند البته در این بین توجه به اجاره داری حرفه ای و مدرن نیز 
از سوی دولت می توان به کنترل و ثبات نرخ اجاره بها منجر شود که 
شاخصه ای مهم در جهتگیری بازارخواهد بود. وی تاکید کرد: عملکرد 
چند ماهه دولت نشان داده چندان در پروژه های مسکنی خود موفق 
نبوده و با وجود تکلیف قانون به بانک ها برای تخصیص تسهیالت ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومانی اما دولت با کمبود منابع در این راه مواجه است و به 
همین دلیل به سمت راهکارهایی همچون استفاده از سازندگان خارجی 
از طریق تهاتر با نفت رفته و عملکرد وزارت راه و شهرسازی تنها به ثبت 
نام از متقاضیان و آورده این افراد محدود شده است بنابراین در صورت 
عدم تحقق سیاست های دولت جهش قیمتی در انتظار بازار مسکن بوده 
و این دبازار نیز برای حفظ ارزش خود همچون سایر بازار های سرمایه ای 
رشد قیمت را همگام با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز 

تجربه خواهد کرد.

آرمان ملی: بازار معامالت مسکن در آذرماه همچون ماه گذشته با رشد همراه بود به طوری که در این ماه شاهد رشد ٣4 درصدی معامالت و رشد قیمتی 1. 8 درصدی نسبت به ماه قبل 
بوده ایم در واقع بازار مسکن تحت تاثیر سیاست های مسکنی دولت و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نگرانی سفته بازان و البته بانک هایی که بیشترین سهم را از 
مسکن احتکاری به خود اختصاص داده اند به همراه تحویل و واگذاری واحدهای پروژه های قبلی در دست احداث باعث شده هم اکنون بازار با افزایش عرضه مواجه شده که این روند 

در برخی از مناطق زمینه کاهش نسبی قیمت ها و البته افزایش قدرت چانه زنی را فراهم آورده است.

گزارش »آرمان ملی« از روند معامالت و قیمت مسکن نشان می دهد: 

 معمای افزایـش 

 همزمان عرضـه 

مسکن و قيمت
    آینده پر ابهام مسکن؟!

آرمان ملی: اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار 
دارد، شرایطی که حاصل تصمیم گیری  های اشتباه، 
جناحی و سیاسی در طول دهه های مختلف است 
و هیچ دولتی هم در این موضوع بی تقصیر نیست، 
از طرفی عملکرد نادرست و تنش زای ایران در 
منطقه و جهان و از دست رفتن دوستان باعث 
شد تا تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران جلوه 
قانونی تری به خود بگیرد؛ حال اقتصاد تحریم  شده 
ایران خوب نیست هرچند که در ظاهر دولتی ها 
قصد دارند همه چیز را در چند ماه گذشته خوب 
نشان دهند. عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق 
بانک مرکزی در نشست با دانشجویان دانشگاه 
شهید باهنر کرمان درباره تحوالت اقتصادی 
کشور گفت: کشور ما در شرایط بسیار خاصی 
از نظر تحوالت اقتصادی و سیاسی قرار دارد و 
امیدوارم شرایط به سمت بهبود شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم که االن تحت فشار شدید هستند، 
حرکت کند. او افزود: واقعیت این است که کشور 
ما در طول چند سال گذشته به خاطر فشارهای 
حداکثری دولت آمریکا بر روی بخش های مختلف 
تجاری، مالی و بانکی امکان بهره برداری درست از 
ظرفیت ملی خودش را نداشته است. در واقع در یک 
وضعیت پارادوکسی گیر افتاده ایم. رئیس اسبق 
بانک مرکزی تصریح کرد: کشور ما پتانسیل های 
انسانی  نیروی  عظیم  ظرفیت  مهمی همچون 
موثر و کارآمد، منابع عظیم زیرزمینی، دارا بودن 
وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب های آزاد، 
که خود آن مهم ترین دلیل اهمیت تجارت برای 
کشور ما محسوب می شود، داشتن نزدیک ۰. 5 
میلیارد جمعیت در همسایگی ما که ارتباطات 
فرهنگی و مذهبی خوبی با آنها داریم و ذخایر گاز 
و نفت )که در رتبه اول در دنیا هستیم( را دارد. 
اینها می توانستند همه پتانسیل های باالیی برای 
توسعه کشورمان باشند، اما در هر حال اکنون 
شرایط اقتصادی ما شرایط مناسبی نیست و این 
عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را هیچکس از 
مسئوالن نظام نمی توانند قبول کنند؛ اینکه چرا 
با وجود این همه منابع شرایط خوبی نداریم، چرا 
باید همچنان بخش قابل توجهی جمعیت زیر 
خط فقر باشد و همین طور هم بخش بیشتری 
از جمعیت به زیر خط فقر کشیده شوند و طبقه 
متوسط را از نظر معیارهای اقتصادی داریم از 
دست می دهیم. همتی متذکر شد: اکنون از نظر 
شاخص های رقابت پذیری، آزادی اقتصادی، 
حقوق مالکیت، سهولت کسب وکار و ادراک فساد 

که در دنیا بسیار شاخص های مهمی  تلقی می شوند 
رتبه های پایینی در بین کشورها داریم. بنابراین با 
روش فعلی نمی توانیم ادامه دهیم. او تاکید کرد: 
باید توجه داشت که دنیا چه کار کرده که ظرف دو 
دهه گذشته تورم های دورقمی  از کشورها برچیده 
شده، اگر به وضعیت ترکیه نگاهی بیندازید متوجه 
می شوید که این کشور نیز وضعیتش از لحاظ 
کنترل تورم مدتی بهتر شده بود ولی به خاطر 
دخالت های سیاسی در اقتصاد، دخالت دولت در 
بانک مرکزی و تغییر مداوم رئیس بانک مرکزی 
این کشور، عمال شرایط این کشور نیز اکنون به هم 
ریخته است. یعنی کشوری که روزی به عنوان 
الگوی اقتصادی موفق از آن نام برده می شد اکنون 
به یک الگوی ناموفق تبدیل شده است. همتی 
متذکر شد: باید بررسی شود که مشکل کجاست 
که بعد از سه چهار دهه میانگین نرخ تورم در کشور 
باالی ۲۰ درصد و همچنین نزدیک به یک دهه 
میانگین رشد اقتصادی کشور نزدیک به نیم درصد 
است! درحالیکه براساس برنامه ۲۰ ساله پیش بینی 
شده بود که باید با نرخ رشد ۸ درصد تبدیل به 
قدرت اول منطقه شویم، اما در این ۱۶ سال حداقل 
۱۰ سال آن فقط 5 درصد آن هم در کل، رشد 
داشته ایم. یعنی در طی کل ۱۰ سال به اندازه 
یک سالی که پیش بینی شده بود رشد نداشته ایم. 
رئیس اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: به عنوان 
کسی که چند دهه است اقتصاد درس می دهم، 
باید بگویم پایه و اساس و پیشرفت کشور، رشد 
اقتصادی است. یعنی در ابتدا باید تولید باشد 
چراکه اگر تولید نباشد توزیع فقر صورت می گیرد و 
تاکنون تولید در کشور ما متناسب با رشد جمعیت 
نبوده است. ضریب جینی یک شاخص است که 
نشان دهنده توزیع درآمد در دهک پایین تا دهک 
باال است. ضریب جینی از سال ۱۳5۰ از ۰. ۳۹ 
درصد به نزدیک ۰. ۳۷ درصد رسیده است و بین 
۰. ۳۷ تا ۰. 4۱ نوسان داشته و تنها 4 صدم درصد 
تغییر داشته، اما در اصل تغییر چندانی نکرده است. 
یعنی نتوانستیم توزیع درآمد را در جامعه اصالح 
کنیم. رشد درآمد را نیز نتوانستیم اصالح کنیم و با 
این شرایط طبیعی است که اقتصاد ایران نمی تواند 

شکوفا شود. 
 کاهش دارایی و سرمایه گذاری 

او عنوان کرد: در یک دورانی از امکانات نفتی 
استفاده می کردیم و درآمد نفتی را سرمایه گذاری 
می کردیم، اما چرا االن سرمایه گذاری های بزرگ 
در کشور ما خیلی کم است؟ چرا کل سرمایه گذاری 

ناخالص ثابت در کشور در طول یک دهه گذشته 
رشد منفی داشته است؟ این میزان منفی بودن به 
این مساله باز می گردد که مهم ترین سرمایه گذار 
که دولت بوده االن نمی تواند سرمایه گذاری کند. 
چرا دولت نمی تواند سرمایه گذاری کند؟ برای 
آنکه درآمد نفتی ندارد و درآمد نفتی اش کاهش 
پیدا کرده، اگر امسال اضافه شود سال بعد دوباره 
کاهش پیدا می کند، سرمایه گذاری خارجی هم 
جدی نبوده است. رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: 
برخی انتقاد داشتند که چرا نرخ ارز به این صورت 
افزایش پیدا کرد؟ چرا دولت اوراق منتشر کرد؟ 
سال ۱۳۹۹ کل وصولی ارزی بانک مرکزی )دولت( 
در صادرات نفت و گاز در ۶ ماه اول تنها یک میلیارد 
دالر بوده است. با یک میلیارد دالر چگونه می توان 
بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد؟ 
در این شرایط چه باید کرد؟ او گفت: نکته اصلی 
این است که دولت ها تاکنون گفته اند که بودجه 
متوازن داریم. درست است هیچ دولتی نمی تواند 
بودجه نامتوازن ارائه دهد و باید دخل وخرج با 
هم همخوانی داشته باشند ولی این مساله روی 
کاغذ است و در عمل کسری ها خودشان را نشان 
می دهند. حاال برخی پیش بینی می کنند این 
کسری ها پیش می آید و برخی دیگر به علت عدم 
آشنایی با مفاهیم اقتصادی متوجه آن نمی شوند. 
از همان ابتدا بودجه کشور ما با کسری مواجه بوده 
است و هر سال کسری آورده است و االن هم کسری 
خواهد داشت. چرا کسری پیدا می کند؟ چون 
درآمدها به هزینه ها نمی خواند. شرایط تورمی  
کشور به خاطر حکمرانی غلط اقتصادی اتفاق افتاده 
است. حکمرانی غلط اقتصادی به چه معناست؟ 
یعنی دولت را بیش از اندازه در اقتصاد بزرگ 

کرده ایم و دولت توانایی اداره خودش را ندارد. 
 هزینه جنگ اقتصادی را مردم دادند!

او گفت: در دو سال گذشته فشارهای حدکثری 
آمریکا در جهت فروپاشی کشور بوده است. این 
مساله را هم ترامپ هم مشاور وزیر خارجی اش 
اعالم کرده بودند. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد 
ولی مردم هزینه دادند. همتی افزود: باالخره وقتی 
جنگ سنگینی رخ می دهد مردم هزینه می دهند 
و هزینه آن هم معیشتشان است. فشارهایی که 
االن به مردم وارد آمده است از لحاظ اقتصادی 
باعث شده تا مردم دچار مشکالت جدی شوند. او 
عنوان کرد: در دوسال گذشته نمی خواهم بگویم 
اشتباهاتی نبود ولی تالش شد که کشور فرو نپاشد. 
االن شرایط خیلی بهتر است و برای همین من به 

راحتی می توانم توضیح دهم که سال گذشته چه 
اتفاقانی رخ داد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
تصریح کرد: خیلی صریح بخواهم بگویم در فصل 
اول ۱4۰۰ وصولی ارزی بانک مرکزی به میزان 
۷۰ درصد کل سال قبل بوده است. این مساله نیز 
نه ربطی به دولت قبل دارد و نه دولت فعلی. به این 
دلیل است که ترامپ موفق نشد و دولت جدیدی در 
آمریکا حاکم شد و تحریم ها به آن فشار سنگینی 

که وجود داشت ادامه پیدا نکرد. 
 ادامه حکمرانی غلط اقتصادی

همتی افزود: درست است به خاطر کرونا و 
به خاطر فشار حداکثری نیمه اول سال ۱۳۹۹، 
در برخی ماه ها صادرات نفت کشورمان به ۲۰۰ 
هزار بشکه رسید. این رقم را با ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار مقایسه کنید و من به عنوان رئیس بانک 
مرکزی چگونه باید این شرایط را اداره کنم. دولت، 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه چگونه باید اداره 
کنند؟ این حکمرانی غلط اقتصادی هنوز هم ادامه 
دارد. در مورد منابع و مصارف، سرمایه گذاری 
و قیمت گذاری باید تصمیمات اقتصادی اخذ 
شود. نمی توانیم هم بازار آزاد، هم بورس، هم 
قیمت گذاری دستوری اعمال کنیم و از آن طرف 
کنترل هم داشته باشیم. اینها با هم سازگاری 
ندارند. حکمرانی غلط اقتصادی به همین معناست. 
نمی توانیم هم سیستم سفت و سخت داشته باشیم 
و هم بخواهیم قیمت ها را آزاد کنیم. همتی ادامه 
داد: به عنوان مثال قیمت خودرو که موضوع روز هم 
هست را درنظر بگیرید. در سال ۱۳۹۷ تصویب شد 
که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تصویب شود 
ولی وزرای صمت وقت آن را به دالیل مختلف اجرا 
نکردند. این موضوع دوباره در جلسه عالی سران 
مطرح شد و در آن زمان نگرانی هایی نیز وجود 
داشت که قیمت ها باالتر رود درحالیکه قیمت ها 
باال بود. آیا نگران عده قلیلی بودند که در قرعه کشی 
شرکت می کنند؟ وی یادآور شد: چندین بار گفته 
شد که قیمت خودرو به حاشیه بازار آورده شود. 
وقتی قیمت ها به حاشیه بازار آورده شوند دیگر 
رآنتی وجود ندارد. این خودش یک حکمرانی 
اقتصادی است یا همین االن هم به خودروسازان 
اجازه دادند تا ۲۰ درصد قیمت ها را افزایش دهند 
ولی باز هم این قیمت ها با بازار آزاد بسیار فاصله 
دارد و مشکل بازار حل نمی شود. او گفت: سلطه 
مالی دولت بر سیاست های پولی باید قطع شود. اگر 
این مساله که دولت مدعی اجرای آن است واقعی 

شود، خدمت بزرگی به کشور خواهد بود.

عبدالناصر همتی در جمع دانشجویان کرمانی بیان کرد: 

از هزینه جنگ اقتصادی تا حکمرانی غلط اقتصادی
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نکاتیدرموردتغذیهوانرژی

انرژی  افزایش  اینکه  برای  اولویت 
داشته باشیم استفاده از منابع غذایی حاوی 
ویتامین های گروه B است که کامال ایمن 
باشد. ویتامین ها گروه B عمدتا در متابولسیم 
درشت مغذی ها )کربوهیدرات ها، پروتئین و 
چربی ها( و سوخت وساز بدن دخالت دارند و 
در بهبود متابولیسم و تامین انرژی بدن نقش 
شایانی دارند. بنابراین کمبود این ویتامین ها 
می تواند باعث اختالل در متابولیسم انرژی 
و متعاقبا خستگی و فقدان انرژی شود. با 
این حال این ویتامین ها به عنوان انرژی زا 
به تنهایی کاربرد ندارند و هرچقدر اضافه مصرف 
شوند میزان اضافی آنها از طریق ادرار دفع 
می شود. افراد با دریافت های ناکافی غذایی، 
سوءجذب، مبتالبان به ایدز، بی اشتهایی های 
مزمن طوالنی، سالمندان و افراد با رژیم های 
غذایی سخت ممکن است در معرض کمبود 
این ویتامین ها قرار بگیرند. با توجه به اینکه 
ویتامین های  جزو   B گروه  ویتامین های 
محلول در آب حساب می شوند، نسبتا بی خطر 
هستند ولی بازهم باید از مصرف خودسرانه 
این ویتامین به صورت قرص و به ویژه تزریقی 
خودداری کرد. اولویت برای اینکه افزایش 
انرژی داشته باشیم استفاده از منابع غذایی 
حاوی ویتامین های گروه B است که کامال 
ایمن باشد و عالوه بر این ویتامین ها، حاوی 
سایر مواد غذایی برای حفظ سالمت بدن 
هست. منابع ویتامین های گروه B در مواد 
غذایی: غالت کامل، گوشت و فرآورده های 
لبنی، سبزیجات برگ سبز، تخم مرغ و مغزها 

موجود است. 

عوارضقلبیدرکودکانچاق
جوانان  در  می دهد  نشان  مطالعات 
دارای شاخص توده بدنی باال، عالئم سفتی 
شریان وجود دارند که عاملی برای بیماری 
قلبی وعروقی است. براساس مطالعه درصد 
کودکان و نوجوانان چاق از ۱۹ درصد قبل از 
پاندمی به 22 درصد افزایش یافته و سرعت 
افزایش شاخص توده بدنی )BMI( دو برابر 
شده است. این شرایط می تواند خبر بدی 
برای سیستم قلبی وعروقی کودکان باشد. 
در این مطالعه سطح چربی احشایی شکم و 
سفتی شریان در بیش از 600 کودک، نوجوان 
و بزرگسال اندازه گیری شد. چربی احشایی 
چربی موجود در شکم است که به اندام های 
حیاتی نفوذ می کند در نتیجه سفتی شریانی، 
سیستم قلبی وعروقی را مجبور می کند تا 
برای پمپاژخون در سراسر بدن سخت تر کار 
کند.»جوزف.کیندلر«، گفت: »هرچه شریان ها 
سفت تر باشند، می تواند برای سیستم قلبی ما 

مضر باشد.« 

یاد د اشــــت

ویـــژه

دانــستنی هـــا
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نظامی- از پرندگان- سهل وساده 4- ازشهرهای  فارس- 
پارچه کهنه- جلگه وســیع- پول خردهندوســتان 5- 
نفس خسته- جمع ضمیر- نهی ومنع 6- کتابی از تالکین- 
سریالی ازاحمدکاوری- واحدسطح ۷- پایداری- نوعي 
ماهي گوشــت خوار- نبردوپیکار ۸- شهری درلیتوانی- 
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۱۱- ازشهدای صدراسالم- آقای فرانسوی- تکیه دادن 
۱2- تخلص دهخدا- لباس شنا- سطح- پایتخت یونان 
۱۳- جزیره- مغازه- خلیج شــمال ونزوئال ۱4- کبود- 

نوعی عکس- بیهوده ۱5- ازنام های قیامت- گرمی بازار
 

 

۱- حلقه های فلزی به هم پیوسته- ورزش مادر 2- دوستان- ساززهي- امیروپادشاه ۳- مقابل 
بیشتر- زودباور- جهان ها 4- اشــتباه معروف- عهده دار- یارغم- مرزبان 5- مهروموم- تن وبدن- 
برج فرانسه 6- پیشــوندمنفی- ماشین نویسی- بهانه ودســتاویز ۷- شــهری در بلژیک- غذایی 
از بادمجان- دوســت  بی ریا ۸- نمونه مشــت اســت- شایســته وجایز- جمع مانع ۹- جالدهنده 
کفش- آخرین نبرد ناپلئون- امربه  نگفتن ۱0- استوارکردن کار- شهیدصدراسالم- هالوژن نمک 
۱۱- سنگ آسیاب- خوش وخرم- نزدیک بین ۱2- شــرم وآزرم-  صرع- شرف وناموس- از کلمات 
شــرط ۱۳- نام کوچک ون.گوگ؛ نقاش هلندی- نام بغدادي عارف ایراني- بر جوانان عیب نیست 
۱4- آرامش واطمینان- گیرنده  امواج رادیویی- سدی در اســتان  تهران ۱5- فیلمی با بازی آرون 

اکهارت و نیکول کیدمن- مزدور

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

شناسايی آنتی بادی هايی برای »اوميكرون« چای زنجبيل قندخون را کاهش می دهدادویه های جایگزین »نمک« در غذا
ادویه های بسیاری برای خوش طعم کردن غذا وجود دارد که اگر با مقداری 
مناسب باهم ترکیب شود به راحتی غذایی با طعمی عالی خواهیم پخت. بسیاری 
از ما به دلیل بیماری فشارخون، تیروئید، استفاده از کورتون و همچنین داروهای 
هورمونی باید از خوردن نمک محروم باشیم. پزشکان می گویند به جای نمک 
از چاشنی هایی که نه تنها خوش طعم کننده هستند، بلکه خواص و مزایای 
بسیاری هم برای سالمت دارند؛ استفاده کنیم. ادویه هایی مانند ادویه کاری، 
ادویه خورشی، ادویه هفت رنگ، ادویه هندی، جوزهندی و ... از جمله ادویه هایی 
هستند که می توانید بدون اضافه کردن نمک، طعم بی نظیری در غذا ایجاد کنید.

محققان بر این باورند که نوشیدن چای زنجبیل می تواند میزان قند خون 
را در مبتالیان به دیابت کاهش دهد. کنترل قندخون از مهم ترین راهکارها 
برای کنترل عوارض ناشی از این بیماری است و محققان بر این باورند که با 
مصرف برخی نوشیدنی ها و گیاهان دارویی می توان میزان قندخون را کاهش 
داد. پژوهشگران عنوان کرده اند که نوشیدن چای زنجبیل می تواند قندخون 
را کاهش دهد. ادویه زنجبیل عصاره حاصل از ریشه گیاهی بومی آسیاست که 
در قالب شربت، کپسول و عصاره های مایع قابل استفاده است. میزان قندخون 

ناشتا، قندخون را به مدت حداقل دو تا سه ماه نشان می دهد. 

محققان موفق به شناسایی آنتی بادی هایی شدند که اومیکرون و سایر 
گونه های کرونا را خنثی می کنند. با شناسایی اهداف این آنتی بادی ها روی 
پروتئین اسپایک، می توان روش های درمانی را توسعه داد که حتی روی 
گونه های دیگر نیز موثر باشد. درواقع روش هایی که بر چنین آنتی بادی هایی 
تمرکز دارند، راهی برای غلبه بر تکامل مداوم ویروس هستند. اومیکرون 
دارای ۳۷ جهش در پروتئین اسپایک است که برای چسبیدن و حمله به 
سلول استفاده می شود. این تعداد جهش غیرعادی است و می تواند توجیهی 

برای گسترش سریع این گونه باشد. 

ناگفتههاییاز»اومیکرون«و»دلمیکرون«
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی، در ارتباط با وضعیت سویه »اومیکرون« 
و همچنین »دلمیکرون«، توضیحاتی ارائه داد. علیرضا ناجی، 
با اشاره به اینکه همچنان تحقیقات و شواهد درباره ویروس 
ترکیبی »دلمیکرون« تکمیل نشده است، گفت: این احتمال 
وجود دارد که سویه »دلتا« و »اومیکرون« بتوانند ژن ها را 
با هم عوض کنند و واریانتی  خطرناک تر از گونه های قبلی 
پدید آورند. استاد تمام ویروس شناسی با تاکید بر اینکه 
کووید۱۹ نتیجه عفونت های یک سویه جهش یافته است، 
اضافه کرد: این ویروس در موارد بسیار نادری می تواند به طور 
همزمان با ترکیب دوسویه مختلف ایجاد آلودگی کند.  عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به 
ویژگی های سویه های »اومیکرون« و »دلتا« اشاره کرد و 
افزود: »دلمیکرون« نتیجه ترکیب این دو سویه است. وی با 
اشاره به این موضوع که »اومیکرون« با قدرت سرایت پذیری 
باال، به واریانت غالب در اکثر مناطق جغرافیایی تبدیل شده 
توضیح داد: این واریانت یک فرم جهش یافته است که اولین 
بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد. ناجی با اشاره به اینکه 
»اومیکرون« با سرعتی بسیار زیاد در حال گسترش است، 
خاطرنشان کرد: گفته می شود عالئم آن در حال حاضر 
خفیف تر از نوع دلتا است و مرگ ومیر آن هم کمتر گزارش 
شده است. وی ضمن مقایسه جهش کرونای »دلتا« با 
»اومیکرون« ادامه داد: در حالی که گونه دلتا عالمت های 
شدیدتری از بیماری را به همراه دارد ولی جهش »اومیکرون« 

قابلیت سرایت پذیری بسیار باالتری دارد. 
  ضرورت واکسیناسیون

این استاد ویروس شناسی گفت: درواقع »دلمیکرون« 
ترکیبی از »دلتا« و »اومیکرون« است، ملغمه ای از پروتئین 
اسپایک از دو واریانت بر سطح ویروس. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا »دلمیکرون« یک واریانت و یا نوعی چهش 
ویروسی است، ادامه داد: خیر »دلمیکرون« یک واریانت جدید 
با جهش نیست بلکه ویروسی ترکیبی از پروتئین های »دلتا« 
و »اومیکرون« است. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره عالئم ابتال 
به »دلمیکرون« نیز اظهارکرد: عالئم »دلمیکرون« مانند 
»اومیکرون« و »دلتا«ست، تب باال، سرفه مداوم، از دست دادن 
حس چشایی و بویایی، آبریزش بینی، سردرد و گلودرد از 
عالمت های اصلی ابتال به »دلمیکرون« است. وی ادامه داد: 
براساس اطالعات منتشر شده بیشتر افرادی که مبتال به 
نقص سیستم ایمنی هستند می توانند دو گونه »امیکرون« و 
»دلتا« را همزمان در بدن خود جای دهند. ناجی با اشاره به 
این موضوع که همچنان تحقیقات و شواهد درباره گونه جدید 
کرونا در دسترس نیست؛ توضیح داد: این احتمال وجود دارد 
که »دلتا« و »اومیکرون« بتوانند ژن ها را باهم عوض کنند و 
واریانتی  ایجاد کنند که حتی کشنده تر است. وی با اشاره 
به اینکه این رویدادها از نظر علمی رویدادهای نوترکیب 
نامیده می شوند؛ خاطرنشان کرد: با مشاهده »دلمیکرون«، 
دل نگرانی هایی از ایجاد قریب الوقوع ویروس های نوترکیبی 
بین دو واریانت »اومیکرون« و »دلتا« بیشتر شده که نتیجه 
آن هنوز نامشخص است. ناجی در خاتمه تسریع در روند 
واکسیناسیون علیه کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
با هدف قطع زنجیره انتقال را خواستار شد و یادآوری کرد: 
اقدامات قاطع درخاموش کردن شعله چرخش کرونا در 
سراسر دنیا با وضع محدودیت های شدید و واکسیناسیون 

وسیع ضرورت دارد. 

عمــود ی افقــی  

سیدمرتضی صفوی 
متخصص تغذیه 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / موسی باالزاده
خوردن حداقل روزانه یک سیب آن هم به صورت ناشتا، به پیشگیری از بیماری های متعدد کمک می کند. خوردن سیب با شکم خالی به کاهش وزن کمک می کند. 
از آن جا که سیب کالری کم و از طرفی فیبر باالیی دارد، از افزایش وزن و گرسنگی صبحگاهی جلوگیری می کند. اما سیب به  تنهایی غذای کاملی نیست. بهتر 
است آن را درست زمانی که بیدار می شوید میل کنید تا سازوکار متابولیسم شما شروع به کار کند و بعد صبحانه بخورید. با این روش فیبر محلول در سیب فعالیت 

روده ها را تقویت می کند و باعث می شود با غذای کمتر، احساس سیری داشته باشید. همچنین برای آب کردن چربی شکم بسیار موثر است.

خوردن سیب سبز ناشتا کمک 
می کند تا قندخون خود را ثابت نگه 
دارید؛ این ویژگی برای بیماران دیابتی یا 
کسانی که در معرض خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند، بسیار مهم است. از آن جا که 
سیب حاوی فیبر محلول است، خوردن 
آن با شکم خالی، جذب در روده را به 
تاخیر می اندازد و این اثر در طول روز 

ادامه می یابد. 

تنظيم قندخون

دارد  باالیی  فیبر  سیب  پوست 
که بزاق دهان را تحریک می کند. این 
عمل باکتری های موجود در دهان را 
که ممکن است باعث پوسیدگی دندان 
شوند، از بین می برد. خوردن سیب حتی 
پس از مسواک صبح هم بسیار عالی 
است؛ چون باکتری هایی را که با خوردن 
مواد غذایی شیرین وارد دهان می شوند، 

کاهش می دهد.

سرشار از فيبر

از فواید دیگر خوردن سیب سبز 
هنگامی که ناشتا هستید، این است که 
به سبب داشتن پتاسیم بیشتر نسبت به 
سایر انواع سیب، مانند یک الکترولیت 
رطوبت سلول ها را متعادل می کند. این 
کار برای ضربان قلب منظم بسیار حیاتی 
است. اگر در طول روز به اندازه کافی 
پتاسیم نخورید، قلب خود را در معرض 

خطر ضربان نامنظم قرار داده اید. 

ریتم منظم قلب

فواید بی نظير مصرف »سيب« به صورت ناشتا

نکتــه
پروتئینیکهدندانرانابودمیکند

محققان دریافتند عدم تعادل میان فیبرین و نوتروفیل در 
بدن انسان می تواند، باعث از بین رفتن دندان ها شود. براساس 
تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان موسسه ملی تحقیقات 
دندانپزشکی و جمجمه و صورت)NIDCR(  در آمریکا، عملکرد 
مسدودکننده پروتئین لخته کننده خون باعث می شود در 
بیمار های پریودنتال )لثه( استخوان از بین نرود البته این 
آزمایش برای روی موش ها با تکیه بر داده های حیوانی و انسانی 
انجام شده است. تجمع پروتئینی به نام فیبرین )رشته هایی 
پروتئینی هستند که هنگام انعقادخون در بدن از فیبرینوژن 
ایجاد می شوند و با ایجاد شبکه تورمانند نقش مهمی( باعث 
ایجاد یک پاسخ ایمنی بیش از حد فعال می شود که به لثه 
و استخوان های زیرین فک آسیب می زند. براساس مطالعه 
انجام شده سرکوب فعالیت غیرطبیعی فیبرین می تواند باعث 
پیشگیری و حتی درمان بیماری لثه ای، اختالل های التهابی و 
حتی آرتریت و M.S شود. طبق آمار بیماری پریودنتال، تقریبا 
نیمی از آمریکایی های باالی ۳0 سال و ۷0 درصد از افراد 65 
سال و باالتر را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری پریودنتال که 
زمینه عفونت باکتریایی دارد در مراحل اولیه باعث التهاب و 
قرمزی لثه می شود و در مراحل پیشرفته، تبدیل به پریودنتیت 
شده و می تواند به استخوان لثه آسیب زده و باعث از دست دادن 
دندان در فرد شود. دانشمندان بر این باورند که پریودنتیت یک 
پاسخ ایمنی بیش از حد سلول های ایمنی است که می تواند 
مسبب آسیب بافتی و استخوانی در حفره دهان شود. در 
محل های آسیب یا التهاب، فیبرین معموال نقش محافظتی 
ایفا می کند، اما لخته خون ایجاد شده که توسط سلول های 
ایمنی برای مقابله با عفونت فعال ایجاد می شود، زمینه ساز 
مشکالتی در لثه و بیمار های پریودنتین می شود. محققان 
بر این باورند که بیماری پریودنتیت با کمبود پالسمینوژن 
)PLG( مرتبط است. در افراد مبتال به بیمار های لثه جهش 
در ژن PLG  منجر به تجمع فیبرین و بیماری در قسمت های 
مختلف بدن از جمله دهان می شود. طبق تحقیقات انجام شده 
روی موش ها، ارتباطی بین کمبود پالسمینوژن با بیمار های 
لثه ای دیده شده است. درواقع موش های فاقد پالسمینوژن 
دچار مشکالت پریودنتال و در نتیجه از دست دادن دندان 
شده اند. تجمع بیش از حد نوتروفیل ها منجر به پریودنتیت 
در موش ها می شود. نوتروفیل ها بطور معمول از بدن در مقابل 
باکتری ها و آسیب های بافتی مثال در حفره دهان جلوگیری 
می کنند. دکتر موتسوپولوس می گوید: فیبرین می تواند باعث 
تغییر ایمنی نوتروفیل از حالت محافظتی به آسیب رسان در 

شرایط خاص شود. 
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کــوتـاه
شناسایی۹۰گسلدر

پهنهخراسان
آرمان ملی: مدیـــر کل مدیـــریت بحران 
استان خراسان رضوی با بیان اینکه در پهنه 
این استان ۹۰ گسل فعال و لرزه زا شناسایی 
شده است، گفت: این استان در طول تاریخ 
خود ۲5 زلزله بزرگ تر از ۶ را تجربه کرده و این 
امر نشان می دهد که باید آمادگی الزم را برای 
مقابله با مخاطرات طبیعی ایجاد کنیم. محسن 
نجات افزود: خشکسالی، بیابان زایی، طوفان، 
آلودگی محیط زیست و فرونشست زمین از دیگر 
مخاطرات استان خراسان رضوی است و بر این 
اساس امروز ما نیازمند مدیریت دانایی محور 
هستیم تا با استفاده از دانش محققان، اقدام به 

مدیریت استانی کنیم. 

حادثهخروجقطارازریل
آرمان ملی: روز گذشتــه به دلیل خروج از 
خط تعدادی از واگن های یک قطار باری در بالک 
زیراب- شیرگاه این محور مسدود شد. ماموران 
فنی در حال بازگشایی مسیر هستند و این حادثه 
تلفات جانی نداشت. طالبی، مدیرکل راه آهن 
شمال گفت: بار قطاری که در محور زیرآب -  
شیرگاه دچار حادثه شده مربوط به پشتیبانی امور 
دام بوده است و شب گذشته مسیر بازگشایی شد.  

آمادگی۲۰درصدیتهران
آرمان ملی: یک متخصص زلزله و عضو هیات 
علمی دانشگاه میزان آمادگی تهران در برابر 
زلزله ای مانند بم را تنها ۲۰ درصد عنوان کرد. رضا 
کرمـــی محمدی با اشاره به تصویب قانون جدید 
مدیریت بحران کشور گفت: این قانون که قانون 
خوبی هم هست، حدود دوسال پیش تصویب 
شد اما هنوز بسیاری از آیین نامه های اجرایی 
آن به تصویب نرسیده است که بعد از دو سال 
باید تصویب می شد. از این رو الزم است در این 
حوزه نیز جدیت بیشتری وجود داشته باشد. وی 
از بی توجهی مسئوالن به موضوع مدیریت بحران 
نیز انتقاد کرد و افزود: یکی از چالش های عمده 
مدیریت بحران طی سال های اخیر، بی توجهی 
مسئوالن به موضوع مدیریت بحران است. مجلس 

هم باید این موضوع را پیگیری کند. 

حقابه»هامون«فراموشنشود
ایسنا: با تصویب کلیـــات طرح انتقال آب 
به سیستان و بلوچستــان در مجلس شورای 
اسالمی، اجرای این طرح جدی تر از قبل به نظر 
می رسد. یک کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه 
این طرح در صورت اجرای اصولی می تواند مفید 
باشد، گفت: اجرای طرح انتقال آب نباید باعث 
چشم پوشی از حق آبه سیستان شود که منشا 
آن افغانستان است. محسن موسوی خوانساری 
افزود: سیستان فاقد منابع آب زیرزمینی  است و 
آب این منطقه به وسیله منابع آب روزمینی تامین 
می شود. کشور افغانستان نیز اخیرا برغم اینکه 
وظیفه دارد بر اساس پروتکل ها ۸۶۰ میلیون متر 
مکعب آب در سال به سمت کشور ما جاری کند تا 
حق آبه دو میلیون مترمکعبی هامون تامین شود، 
تا این تاریخ نسبت به اجرای آن متعهد نبوده و 

این مقدار آب وارد کشور ما نشده است. 

تشدیدبرخوردباخودروهایآالینده
آرمان ملی: معـاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهـــران با تأکید بر لــزوم انتقال 
نمایشگاه های پرمخاطب به مجموعه شهرآفتاب 
از تشدید برخورد با خودروها و موتورسیکلت های 
آالینده در تهران خبر داد. عابد ملکی افزود: 
تصمیمات در جلسه برای روزهای پنجشنبه، جمعه 
و شنبه اتخاذ شده و البته در صورت ادامه پایداری 
هوا و تشدید آالیندگی در روز جمعه تصمیم جدید 

اتخاذ و به اطالع عموم شهروندان خواهد رسید. 

واکسیناسیونمردمجنوِبتهران
ایلنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: آمار واکسیناسیون ما در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی تهرآنکه شامل جنوب شهر تهران، 
شهرری، اسالمشهر و محروم ترین نقاط می شود، 
بسیار قابل توجه و باالتر از همه نقاط کشور است. در 
این مناطق ۹۹ درصد دز اول و ۸۹ درصد دز دوم را 
دریافت کردند. علیرضا اولیایی منش«افزود: نسبت 
به دوره ای که در پیک بودیم، شرایط بسیار بهتر 
است، از نظر پیک دلتا به نظر می رسد که در کف این 
پیک هستیم و پیک قبلی فروکش کرده است. میزان 
فوتی و بستری های روزانه هم بسیار پایین آمده و 
حدود ۸۸ درصد افراد باالی ۱۲ سال دوز اول و ۷۸ 
درصد هم دوز دوم را دریافت کرده اند، از این جنبه 
در وضعیت مناسبی هستیم و آمار واکسیناسیون 

شهر تهران نیز با کشور چندان فرقی ندارد. 

تولیدکیتتشخیصاومیکرون
آرمان ملی: برای اولین بار در ایـــران کیت 
تشخیص سریــع جهش اومیکرون توسط شرکت 
سالمت الکترونیک برکت تولید شد. در موازات 
جشنواره ابوریحان از کیت تشخیص سریع 
جهش های امیکرون رونمایی شد که در تشخیص 
سویه امیکرون دارای حساسیت و دقت باالیی 
بوده و امکان این امر را دارد که در کمتر از ۲۰ 
دقیقه تشخیص سویه امیکرون را انجام داده 
و به سرعت، زنجیره آلودگی را قطع کند و در 
این شرایط بحرانی به جهت تشخیص سریع 
و غربالگری دقیق و اطمینان از عدم گسترش 

آلودگی مورد استفاده قرار گیرد. 

برنامه اقدام و عمل روشــن می کند که چه موضوعاتی را در زمان 
اجرای برنامــه از نقطه موجود تا زمان مشــخص از چه راهی به چه 
نقطه ای خواهند رساند. ندادن یا نداشــتن برنامه به معنای اجرای 
طرح ها پراکنده، بر اساس ســلیقه، بدون تعیین اولویت ها و در بازه 
زمانی نامعلوم خواهد بود، با فرض اینکه کاری انجام شود. آرمان ها 
و ایده آل ها در اسناد باالدستی به هدف تبدیل می شوند، قانون راه را 
برای دستیابی به اهداف روشن تر می کند و برنامه اولویت ها را نشان 
می دهد. برنامه اقدام و عمل اولویت های زمان و شرایط مورد نظر را 
برای اجرا تعیین می کند. سوال این است که برنامه اقدام و عمل دولت 
سیزدهم در امور زنان و خانواده چیست؟ این سوال از دولت های قبل 
هم پرسیده شد و بی پاسخ ماند. عدم ارائه برنامه همه دولت های قبل 
گواه بی برنامگی آنها شد؛ و یا شاید برنامه هایی بوده است ولی از این 
رو که در راستای اسناد باالدستی نظام نبود پنهان بوده است. چشم 
انداز و ماموریت اولین موضوعات مدیریت راهبردی هستند. ماموریت 
هم همان است که خاص همان دستگاه است و جای دیگری نمی تواند 
آن را انجام دهد. تعیین هدف و خط مشی، راهبردهای اهداف کوتاه 
مدت، نقشه راه و برنامه ریزی و به عبارتی برنامه عملیاتی که روشن 
باشند، می توان گفت که طرح های در دســت کار در مسیری مفید 
اجرا خواهند شد. هر یک از این موارد اگر روشن نباشند و به عبارتی 
تبیین نشوند یا در آنها خلل یا خأل باشــد نشان از ضعف مدیریت و 
هرز رفتن امکانات در اثر پراکنده کاری و بی نتیجه بودن کار اســت. 
تهیه برنامه و نظارت و پیگیری جهت اجرای ماموریت معاونت زنان و 
خانواده ریاست جمهور است. ماموریت هر دستگاه همان کاری است 
که اختصاص به همان دســتگاه دارد و هیچ نهاد و دستگاه دیگری 
نمی تواند آن را انجام دهد. به این معنــی که اگر معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری از تهیه و دادن برنامه غافل شود نهاد دیگری 
این مهم را انجام نخواهد داد. در حوزه زنان و خانواده ماموریت کلیه 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های تابعه و نهادها و مراکز آموزشی 
و پژوهشی بر اساس ماموریت همان نهاد و دستگاه تعیین می شود. 
بر این اســاس ماموریت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهو 
تهیه برنامه و پیگیری و نظارت بر اجرای آن توســط سایر نهادها و 
دستگاه هاست. به همین دلیل اســت که بر جایگاه ستادی معاونت 
تمرکز می شــود و بر ورود این نهاد به صف نقد وارد اســت. از وقتی 
زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری چنین واحدی شکل گرفته است، 

یعنی در این سه دهه این واحد ماموریت خود را انجام نداده. 
  دقیقاً به این معنی که: 

۱-  برنامه برای اجرای دستگاه ها ارائه نداده است. 
۲-  در حد و سطح ملی نظارت و پی گیری اجرای برنامه توسط 

نهادها و دستگاه های اجرا نداشته است. 
۳-  معاونت خــود به حوزه اجرا ورود کرده. بــه این معنی که به 
عوض حفظ جایگاه ســتادی برنامه ریزی و نظارت وارد کار اجرا و 

صف شده. 
4-  به دلیل ورود به حوزه اجرا از انجام وظیفه و ماموریت خود که 
تهیه و نظارت و پیگیری اجرا توسط دستگاه ها است باز مانده است. 
این چرخه معیوب و بســته که خود عامل اصلی برزمین ماندن 
مشکالت در این حوزه و تکثیر آسیب ها هستند سه دهه است که در 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام می شود. معاونت 
امور زنان به قدری در ارائه برنامه ضعیف و ناتوان بوده که حتی قانون را 
نادیده گرفته و اجرا نکرده است. دولت دوازدهم بر اساس قانون برنامه 
ششم موظف بود برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را 
تهیه کند، ولی انجام نداد. ورود به اجرا به عوض ارائه برنامه همواره 
توســط معاونت امور زنان انجام گرفته. وظیفــه معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری سیاستگذاری برای اجرا، تهیه و ارائه و پیگیری و 
نظارت بر اجرای برنامه اقدام و عمل، تهیه لوایح و پیگیری آنها جهت 
اصالح قوانین و رفع خألهای قانونی است. جهت انجام این ماموریت 
هم تعامل سازنده با سایر قوا، بهره برداری سازمان یافته از پژوهش ها 
و پژوهشگران و نخبگان، هماهنگ کردن نیروهای مدنی و رسانه ای، 
و بهره بــرداری از کلیه امکانات موجود جهت پیشــبرد اهداف و در 
صورت لزوم خلق امکانات الزم است. برنامه که باشد از کار و پیشرفت 
آن توسط دستگاه مربوطه گزارش داده می شود نه از انجام کار توسط 
معاونت. برنامه که باشــد دیدار و نشســت و مالقات در گزارش کار 
نمی آیند که نشست و مالقات و دیدار ابزار کار هستند نه کار. برنامه 
که باشد اولویت ها تعیین شده اند و طرح ها بر اساس اولویت ها تهیه 
و پی گیری می شــوند. برنامه و پیگیری که باشد گزارش ها از انجام 
وظایف دستگاه ها و نهادها عرضه می شود نه خود معاونت. بی شک 
برنامه اقدام و عمل و ارائه گزارش مداوم از آن نشانگر توانایی از اجرا و 

نظارت در دستیابی به اهداف تعیین شده هستند. 

لزومشفافسازیدراقداماتمعاونتزنانو
خانواده

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

امتحاناتحضوری
چرا باید در چنین شرایطی امتحانات مدارس حضوری 
برگزار شود، اگر چنین شرایطی  باشد خیلی  از دانش آموزان 
کرونا خواهند گرفت و این امر باعث می شود که به خانه های 
خود و دانش آموزان دیگر انتقال دهند لطفا مسئوالن آموزش 

و پرورش رسیدگی کنند. 
محمدی از تهران 

جوابیهمترو
پیرو درج مطلبی در تاریخ ۱4۰۰/۱۰/۲ تحت عنوان )توجه 
بیشتر به ناوگان حمل و نقل عمومی( به اطالع می رساند: 
همان طور که پیش از این نیز بارها توسط مسئوالن شرکت 
بهره برداری مترو اعالم شده  بود, زیرساخت, قطعات و ناوگان 
متروی تهران و حومه فرسوده شده و نیاز جدی به اورهال 
دارد و همچنین از آنجا که موضوعات متروی تهران و حومه 
موضوعی ملی است کمک به بهود زیرساخت ها نیاز به همراهی 
و همکاری عاجل تمامی نهادهای مرتبط از جمله دولت محترم 
در وصول مطالبات معوق دولت های گذشته دارد. این شرکت 
امیدوار است که به لطف خدا و با همکاری دولت, شهرداری 
تهران و شورای اسالمی شهر تهران شرایط فعلی را با مدیریت 

جهادی بهبود داده و مشکالت فعلی را برطرف کند. 
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

توران ولی مراد
فعال حقوق زنان 

یـادداشــت

در این میان، سیاست های وزارت بهداشت، بر 
اساس واکسیناسیون و سیاست ستاد ملی مقابله 
با کرونا، هشدار به افرادی است که واکسن نزده اند 
و دست کم تعدادشان به ۸ میلیون نفر می رسد. در 
شرایطی که قرار بود از ۲۱ آذر، طرح محدودیت های 
هوشمند در کشور اجرایی شود، اما تا کنون خبری از 
»محدودیت« در اماکن عمومی، مترو و اتوبوس های 
مملو از جمعیت نیست و همان طور که پیش تر وزیر 
بهداشت و کارشناسان به آن تاکید داشتند با ۱4 روز 
دیگر در انتظار خیز این ویروس در کشور باشیم و 
پیک ششم کرونا با اُمیکرون، محتمل ترین شرایط 
ممکن در روزهایی است که مردم گمان می کردند، 
کرونا دیگر تمام شده است. طبق باور حمیدرضا 
جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا، 
»اُمیکرون در کشور در گردش است، با این حال اگر 
مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و واکسن 
تزریق کنند، می توان تا حدود زیادی جلوی غلبه 
ویروس اُمیکرون را گرفت؛ در غیر این صورت ممکن 
است در چند هفته آینده با پیک جدیدی با اُمیکرون 
مواجه باشیم.« برای تایید این ادعا بد نیست که به 
آمار روزانه کرونا که بر اساس سویه جهش یافته 
»دلتا« که شرایط روبه  اتمام دارد، نگاهی بیندازیم. 
در شرایطی که با واکسیناسیون ۱۰5 میلیون دوز این 
ویروس زمین گیر شد، از سه شنبه تا چهارشنبه )۸ 
دی( 5۳ فوتی و ۱۹۰5 ابتالی جدید کرونا در کشور 
گزارش شده است. دو هزار و ۷۳۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در این شرایط 
هیچ خبری از تعطیلی و اعمال محدودیت در ایران 
شنیده نمی شود. حتی ورود مسافران ورودی از مرز 
هوایی هم شامل محدودیت نیست درحالی که تا 
امروز، سه نفر از مبتالیان سویه اُمیکرون، مسافرانی 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده اند. مدارس 
همچنان کالس های حضوری دارند و حتی خبری 
از غیر حضوری شدن امتحانات مدارس و دانشگاه ها 
شنیده نمی شود. ممنوعیتی برای برگزاری تجمعات 
ملی و مذهبی و سیاسی شنیده نشده و مراکز ورزشی 
و ادارات و اصناف، با حداکثر ظرفیت و جمعیت 
به فعالیت خود ادامه می دهند و قرار است هفته 
آینده هم اولین گروه زائران، راهی عتبات عالیات 
شوند. همگام با موج تصاعدی ابتالی اُمیکرون در 
کشور، حرف مسئوالن وزارت بهداشت فقط حول 

این محور دور می زند که »بررسی می کنیم و اعالم 
می کنیم« این سرعت الک پشتی تصمیم گیری ها در 
مقابل سویه ای که حاال حتی به تست های تشخیصی 
PCR هم تن نمی دهد و از هر نظارتی می گریزد. در 
این شرایط تاکید قطعی مسئوالن وزارت بهداشت 
برای پیشگیری از ابتالی اُمیکرون، تکمیل روند 
واکسیناسیون کروناست. طبق اعالم وزارت بهداشت، 
5۹ میلیون و ۶5۶ هزار و ۱۶4 نفر دوز اول، 5۱ 
میلیون و 54۷ هزار و ۷4۶ نفر دوز دوم و ۶ میلیون 
و ۷5۶ هزار و ۱۱۹ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند و در مجموع، تاکنون ۱۱۷ میلیون و 
۹۶۰ هزار و ۲۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق 
شده است.  با یک محاسبه درباره تعداد واکسن 
مورد نیاز برای ۶۷ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸4۸ نفر 
جمعیت هدف سند ملی واکسیناسیون که دی ماه 

سال گذشته مصوب شد. 
  نقره داغ کردن واکسن گریزان 

در همین حال، محسن فرهادی، معاون مرکز 
سالمت محیط و کار در رابطه با محدودیت های 
هوشمند کرونایی گفته است: »چهـــار فاز طرح 
مدیریت هوشمند کرونا در کشور اجرایی می شود 
و اکنون در فاز سوم این طرح یعنی کنترل و اجرای 
طرح محدودیت هوشمند در واحدهای صنفی، 
صنعتی و کارگاهی قرار داریم. طبیعتا فاز اول آن 
با کارکنان و شاغلین در کشور شروع شد. فاز دوم 
با حمل و نقل درون شهری و فاز سوم آنکه اکنون 
در مرحله انجام آن هستیم، کنترل و اجرای طرح 
محدودیت هوشمند در واحدهای صنفی، صنعتی و 
کارگاهی است. ان شاءا... قسمت بعدی یا فاز چهارم آن 
ترددها و مسافرت های برون شهری را شامل می شود 
و در نهایت مراکز آموزشی، تحقیقاتی و موسسات. 
طبیعتا هسته اصلی نظارت ها از سوی وزارت بهداشت 
انجام می شود که در قالب سامانه انجام می شود و این 
سامانه قرار است از نظر استفاده از واکسیناسیون، 
بیمار نبودن، فاصله گذاری، تامین و استفاده یا حضور 
در جاهایی که تهویه مطلوب حرف اساسی را می زند 
و... و. را کنترل کند.” فرهادی درباره وضعیت اجرای 
قرنطینه هوشمند و عدم اجرای محدودیت با کارت 
واکسن، گفت: »به هر حال واقعیت این است که این 
اقدام مدیریت هوشمند، کار وزارت بهداشت نیست 
و مصوبه ستاد ملی است و تمام دستگاه های اجرایی 
و حتی بخش خصوصی مسئول اجری این اقدامات 

هستند. در زمینه الزامات مربوط به واکسیناسیون 
که متاسفانه در همه جای دنیا با این مشکالت مواجه 
است، اینطور نیست که با زدن یک کلید بگوییم 
واکسن مردم کنترل می شود. به همین دلیل هم 
هست که دو هفته قبل هم اعالم کردم که لینک ها و 
ارتباطات سامانه سکوی امید طرح مدیریت هوشمند 
باید با تمام دستگاه ها برقرار شود.« فرهادی در ادامه 
درباره نحوه نظارت بر کارکنان و شاغلین در قالب 
طرح مدیریت هوشمند محدودیت های کرونایی، 
گفت: در طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها به 
صورت واضح اعالم شده است که کلیه کارکنان و 
شاغلینی که می خواهند بر سر کار خود حاضر شوند، 
باید واکسینه شده باشند یا اگر تمایل ندارند، باید هر 
۱5 روز یکبار PCR منفی ارائه کنند. حال اگر افراد از 
این شرایط امتناع کردند، باالترین مقام مسئول آن 

کارمند در بخش دولتی می تواند به او اخطار دهد. 
  برگزاری امتحان حضوری، ممنوع

 درحالی که به نظر می رسد برخی مدارس ابتدایی 
اقدام به برگزاری آزمون دی ماه کرده اند سخنگوی 
آموزش و پرورش تهران می گوید این اقدام ممنوع 
است. با این وجود انتشار تصویری از کارتابل یکی 
از مدیران آموزش وپرورش تهران نشان می دهد این 
سازمان طی اعالم قبلی یادآور شده بود برگزاری 
هرگونه آزمون از دانش آموزان ابتدایی ممنوع است. 
مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش وپرورش تهران 
به خبرآنالین می گوید: »در دوره  ابتدایی چیزی 
به نام آزمون نداریم؛ فقط نظرات معلم درخصوص 
کیفیت کار دانش آموزان مطرح است که آن هم با 
امتیازات خوب، عالی و مانند آن مشخص می شود. 
بنابراین درخصوص دوره ابتدایی هیچ آزمونی وجود 
ندارد چه برسد به صورت حضوری یا غیرحضوری.« 
وی ادامه می دهد: »اگر هر مدرسه  خارج از ضوابطی 
که ما تعیین و اعالم می کنیم اقدامی انجام دهد، 
مانند همین مسئله ی مورد نظر شما درباره آزمون 
دانش آموزان ابتدایی که آن را توضیح دادم، خانواده ها 
باید از طریق اداره ارزیابی، عملکرد و شکایات موضوِع 
پیش آمده را مطرح کنند، با اعالم آن ها بازرسان ما 
به آن واحد آموزشی مراجعه می کنند و در صورت 
احراز تخلف با خاطیان برخورد قانونی صورت خواهد 
گرفت. خانواده ها می توانند برای اعالم شکایت 
خود با شماره تلفن ۸۸۹۶4۰۰۶ تماس بگیرند و 

شکایت های خود را اعالم کنند.«

»آرمان ملی« از شرایط کشور در آستانه موج ششم کرونا گزارش می کند: 

حملهاُمیکرونسریعترازمحدودیتهایالکپشتی
   در شرایطی که محدودیت های کرونایی مشهود نیست، مسئوالن وزارت بهداشت می گویند در مرحله سوم از این طرح هستیم

آرمان ملی-  منیره چگینی: اخبار 
و شواهد، نشان از حمله اُمیکرون 
به ایران دارد و به طور روزانه بر 
تعداد افراد مبتال به این سویه 
جدید و خطرناک افزوده می شود. 
از روز 28 آذرماه که اولین مورد 
ابتال به اُمیکـــرون در کشــور 
شناسایی شد تاکنون که تقریبا 
10 روز از آن می گـــذرد، حداقل 
٣8 نفر به این سویه جدید مبتال 
شده اند، در حالی  که صدها نمونه 
مشکوک در شهرستان ها برای 
پاسخ از مراکز درمانی تهران، در 
انتظار تایید تست و در قرنطینه 

خانگی به سر می برند.  

گشت مجازی پلیس 
فعال شد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از 
فعالیت  گشت های مجازی پلیس 
خبر داد. سردار حسیــن رحیمی 
افزود: پلیس فتای ما امروز با قدرت 
گشت زنی خود را در فضای مجازی 
شروع کرده است و نباید مجرمانی 
که در فضای مجازی رها شده اند فکر 
کنند که در آنجا نظارتی نیست. ما در 
مبارزه با اراذل و اوباش، فروشندگان 
سالح، مسائل امنیت اخالقی و... در 
فضای مجازی هم پلیس داریم و 
گشــت های مجازی ما فعال است. 
ما با اجرای طرح های مختلف با 
مجرمان هم در فضای حقیقی و هم 
در فضای مجازی برخورد می کنیم و 
در تالشیم تا امنیت مردم در فضای 
مجازی برقرار شود و امنیت امروز 
نتیجه تالش و اقدامات شبانه روزی 
پلیس است.  کشف هزاران مورد 
جرائم از سرقت و کالهبرداری تا 
جعل و قاچاق و مفسدان اقتصادی 
نتیجه اقدامات پلیس است. ما در 
مقابل مجرمان مقتدرانه برخورد 

خواهیم کرد و تعارف نداریم. 

هجوم گردشگران به 
ترکیه 

رئـــیس هیات مدیره انجمــــن 
صنفی دفاتر خدمات مسافـــرت 
هوایی و جهانگردی ایران اعـــالم 
کرد: کاهش ارزش لیر، مسافران 
ترکیه را تا ۱۰۰درصد افزایش داد. 
حرمت ا... رفیعی افزود: زمانی که 
ارزش لیِر ترکیه کاهش پیدا کرد، به 
یک باره مسافران این مقصد زیاد شد، 
 مخصوصا شهر »وان« که هتل های 
آن در مقطعی اتاق خالی نداشت. وان 
شهر خرید است و بیشتر مسافران 
این مقصد انگیزه خرید دارند. طبیعی 
است با این حجم تبلیغ درباره کاهش 
ارزش لیر، مسافران این مسیر افزایش 
پیدا کند. بقیه مسیرهای ترکیه هم 
شلوغ شد و رشد باالیی را در سفر به 
این کشور تجربه کردیم. البته پاییز و 
زمستان فصل سفرهای تفریحی به 
ترکیه نیست و این کشور از گذشته، 
بیشتر مقصد خرید ایرانی ها بوده 
است،  بنابراین وقتی ارزش لیر پایین 
آمد، با تبلیغاتی هم که شد مسافران 
این مسیر رشد کرد. البته پس از 
مدتی، با اجرای سیاست دولت این 
کشور برای تقویت لیر، حجم این 

سفرها به روال عادی برگشت. 

آرمان ملی: »اسید پاشی به زنان«، زمانی که 
این خبر را می شنویم به یاد اتفاق سال مهر سال ۹۳ 
می افتیم که در جریان اسیدپاشی سریالی در اصفهان، 
چندین زن، صورتشان قربانی این اتفاق غیرانسانی 
شد و یک نفر از آنها جانش را از دست داد. پس از 
گذشت ۷ سال از آن اتفاق، هنوز مقصران این حمله 
شناسایی نشدند و پرونده این اسیدپاشی باز است، 
تا اینکه چند روز پیش سه زن دیگر در کیلومترها 
دورتر از اصفهان، بار دیگر قربانی اسیدپاشی شدند. 
هرچند آنها آسیب جدی از این اتفاق ندیدند و یکی 
از زنان از ناحیه پشت پا و دست دچار سوختگی شد، 
اما بار روانی این حمله، جامعه و شبکه های اجتماعی 
را تحت الشعاع قرار داد. حوالی ساعت ۱۰ صبح روز 
سه شنبه )۷ دی(، گزارش اسیدپاشی در بوستانی در 
شهرک مریم شهریار به پلیس داده شد و سه زن که 
برای ورزش صبحگاهی به این بوستان رفته بودند، 
مورد حمله اسیدپاش قرار گرفتند. همین امر باعث 
شد که پرونده هفت سال پیش اصفهان توسط مردم 
باز شود و آنها از مسئوالن خواستند با اصالح قانون، 
مرتکبان به این جرم را به اشد مجازات تنبه کنند، تا 

شاید زن یا دختران قربانی این رفتار نشوند. 

  این بار بازداشت فرد اسید پاش
 در حالی که خبرگزاری مهر در این باره از قول 
مهدی سرپناه، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
غرب استان تهران، نوشت که این حمله توسط 
»مرد جوانی که ماسک به صورت و یک پالتو بلند 
به تن داشت«، به زنانی انجام شد که برای ورزش 
صبحگاهی به این بوستان محلی رفته بودند، یکی از 
روزنامه ها از قول همین مقام مسئول نوشته است که 
این اسیدپاشی »توسط یک زن که ماسک به صورت 
داشت، انجام گرفته است.« ظاهرا فرد اسیدپاش از 
پشت سر به زنان نزدیک شده و محتوی یک بطری 
را روی آنها خالی کرده است و لحظاتی بعد سه زن با 
فریاد مردم دیگران را متوجه حادثه کرده اند. در این 
شرایط کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران، اعالم کرد: »فردی که به سه زن در پارکی در 
شهریار اسیدپاشی کرده بود، دستگیر شد. عامل این 
اسیدپاشی یک مرد است که دارای سابقه سرقت، 
تخریب و حمل موادمخدر بوده و اخیر از کمپ ترک 

اعتیاد آزاد شده است.« 
  25 سال، کافی است؟  

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در ایران 

ساالنه 5۲ تا 55 نفر قربانی اسیدپاشی می شوند 
و طبق آماری که انجمن حمایت از قربانیان 
اسیدپاشی اعالم کرده، ۶۰ درصد زنان و 4۰ درصد 
مردان هستند و بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران 
و اصفهان است. سن متوسط این قربانیان هم ۳5 
سال است. این آمار در شرایطی مطرح می شود که 
در کشور ما، اغلب این اتفاق از روی کینه و نفرت 
است، هرچند که در موضوع اسیدپاشی اصفهان، 
شائبه هایی در رابطه با برخورد زنان و دختران 
بدحجاب وجود داشت. امری که هیچگاه ثابت 
نشد، اما قربانیان این اتفاق، شامل زنان و دختران 
بدحجاب بودند. با این حال اکثریت اسید پاشی 
از مرحله کینه و نفرت شخصی )مانند پاسخ نه به 
ازدواج یا مشکالت خانوادگی(، در حال تبدیل به یک 
امر روانی است، همان طور که در عامل اسید پاشی 
در شهریار، از مشکالت روانی )بنا به گفته پلیس( 
رنج می برد. در این میان، عدم مجازات قطعی در 
این رابطه که زندگی قربانیان را تا آخر عمر دچار 
دگرگونی می شود، وجود دارد.  سرنوشت آمنه 
بهرامی، که خواستگار سابقش با اسیدپاشی در 
۱۲ آبان ۸۳ صورت و بینایی هر دو چشم او را نابود 
کرد، از معروف ترین نتایج انتخاب میان اجرا یا عدم 
اجرای قصاص است. در این پرونده، با درخواست 
قربانی برای قصاص، دادگاه پس از ۷ سال حکم 
به ریختن اسید در چشمان اسیدپاش داد و افکار 
عمومی خواستار گذشت آمنه از قصاص شد. نهایتا 
هم او در آخرین لحظات پیش از قصاص، اعالم کرد 
مایل به اجرای حکم نیست. در پاییز ۹۸، قانونی برای 
تشدید مجازات اسیدپاشان به تصویب مجلس و 
تایید شورای نگهبان رسید که در آن، از جمله برای 
»جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت« تا ۲5 
سال حبس پیش بینی شده بود. هرچند این قانون، 
عطف به ما سبق نمی شد و در وضعیت کسانی چون 
آمنه بهرامی که پیش از آن قربانی اسیدپاشی شده 

بودند تاثیر نداشت.

»آرمان ملی« از ضرورت بازنگری در مجازات اسیدپاشی گزارش می کند:

وحشــت شهـــرزاد در شهـــريار
    دستگیري اسیدپاش به صورت ٣ زن در پارکي در شهریار

 واکنش به افزایش 
سهم سوابق تحصیلی 

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید 
کم و کیف این موضوع مشخص شود 
و امیدواریم بتوانیم در جلساتی که با 
این شورا داریم تصمیم گیری نماییم 
چرا که نباید با برخی مصوبات کنکور 
دیگری ایجاد شود. یوسف نوری 
افزود: با مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی در مورد افزایش سهم سوابق 
تحصیلی در کنکور صحبت هایی با 
اعضای آن شده است تا موضوع به 
طور دقیق کارشناسی شود تا بدین 
وسیله کنکور دیگری ایجاد نشود. 
وی با اشاره به مصوبات کنکوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
باید کم و کیف این موضوع مشخص 
شود و امیدواریم بتوانیم در جلساتی 
که با این شورا داریم تصمیم گیری 
نماییم. وزیر آموزش و پرورش در 
مورد افزایش تخصص ها در آموزش، 
گفت: معلمان اگرچه تحصیالت الزم 
را دارند، اما باید آن تربیت تخصصی 
را نیز ایجاد کنیم، تا در این زمینه 

مسلح باشند. 



از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
دستگیری سارقی که با همکاری ۳ همدستش 
بیش از ۱00 میلیارد ریال سرقت منزل در 

مرکزتهران انجام داده بود، خبر داد. سردار 
علیرضا لطفی بیان داشت: با وقوع چندین 
فقره سرقت منزل در محدوده مرکزتهران، 

در پاالیش اطالعات به دست آمده مشخص 
شد راننده و سرنشینان یکدستگاه خودوری 
سواری پژوسفید رنگ یا تیبا سرقت ها را انجام 

داده اند. وی عنوان کرد: در شاخه دیگری از 
تحقیقات پلیسی به دست آمد پالک خودرو ها 
جعلی بوده و بدین ترتیب امکان شناسایی مالک 
خودرو ها مقدور نیست. رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ افزود: گشت زنی های هدفمند 
با همکاری ماموران کالنتری آغاز تا اینکه 
تیمی از ماموران کالنتری ۱۳۷ نصر به راننده 
یکدستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ 
مشکوک و دستور توقف می دهند. این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم در یک تعقیب 
و گریز طوالنی، پس از شلیک چند تیرهوایی 
دستگیر و برای ادامه تحقیقات پلیسی در اختیار 
ماموران اداره هفدهم این پلیس قرار گرفت. وی 
ادامه داد: متهم تاکنون به ۱5 فقره سرقت با 
همکاری ۳ همدستش اعتراف و اظهارکرد: »در 
ساعات اولیه شب با پرسه زنی در محدوده های 
مرکزی شهر و انتخاب منازلی که فاقد ایمنی 
کافی بودند وارد ساختمان شده و با تخریب 
درب طبقات اول و دوم طالجات، وجه نقد، 
ارز و اموال با ارزش را سرقت می کردیم سپس 
اموال را بین خودمان تقسیم می کردیم.« 
سردار لطفی در پایان گفت: کارشناسان ارزش 
اموال سرقتی را بالغ بر ۱00میلیارد ریال برآورد 
کرده اند و دستگیری سایر همدستان متهم و 

کشف جزئیات پرونده ادامه دارد. 
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کوتـــاه

توقیف۴تریلیحاملبارقاچاق
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: در ادامه 
اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کاال و ارز 4 دستگاه 
تریلی حامل بار قاچاق در این استان توقیف شدند. سردار 
احمد طاهری اظهارداشت: 4 دستگاه تریلی حامل بار 
قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان زاهدان مستقر 
در ایست و بازرسی شهید غفاری توقیف شدند. وی 
خاطرنشان کرد: در بازرسی از 4 دستگاه تریلی حامل بار 
قاچاق مقدار ۸0 تن روغن خوراکی قاچاق به ارزش 20 
میلیارد ریال کشف و 4 متخلف نیز شناسایی و به مراجع 

قضائی معرفی شدند. 

کشفمحمولهالستیکقاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف 544 
حلقه الستیک خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد و 200 
میلیون ریال خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر 
بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مبارکه 
از دپوی محموله ای الستیک خارجی خودروی سبک و 
سنگین در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور 
کار قرار دادند. وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از 
محل موردنظر بازرسی شد که 500 حلقه انواع الستیک 
خارجی خودروی سبک و 44 حلقه الستیک خارجی 
خودروی سنگین همگی فاقد مدارک قانونی و مجوزهای 
مربوطه کشف شد. جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده 
خبر داد و گفت: ارزش الستیک های کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه ۸ میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم 
شده است. سرهنگ هاشمی فر خاطرنشان کرد: تعامل و 
مشارکت مردمی با پلیس و اعالم به موقع موضوع های 
مشکوک و اخبار جرائم نقش بسزایی در کشف جرم و 
پیشگیری از جرائم دارد که امید است شهروندان عزیز در 
این خصوص با نیروی انتظامی همکاری داشته باشند و 
اخبار مربوطه را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه 

۱۱0 اعالم کنند. 

۴۵۰کیلوزغالقاچاقکشفشد
فرمانده انتظامی گچساران گفت: 450 کیلوگرم زغال 
قاچاق  در این شهرستان از سوی ماموران انتظامی کشف و 
ضبط شده است. سرهنگ سیدمحمد موسوی اظهارداشت: 
ماموران پاسگاه انتظامی عبداللهی این فرماندهی در 
راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضمن 
هماهنگی با مرجع قضائی در محور گچساران به بهبهان 
ایست و بازرسی دایر کردند. وی افزود: ماموران در حین 
پایش خودروهای عبوری به یکدستگاه خودروی پژو 405 
و یکدستگاه وانت پراید مشکوک و آنان را متوقف و در 
بازرسی از خودروهای مذکور 450 کیلوگرم زغال چوب 
قاچاق کشف و ضبط کردند. فرمانده انتظامی گچساران 
عنوان کرد: در این زمینه 2 نفر قاچاقچی دستگیر و 
متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده  جهت سیر 
مراحل قانونی  به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به 
پارکینگ انتقال یافت. سرهنگ موسوی تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب این 
سرمایه های طبیعی از سوی سودجویا ، مبارزه بی امان و 
برخورد قانونی و جدی با اخاللگران در دستور کار قرار دارد 
و شهروندان می توانند گزارش های خود را از طریق تماس 

تلفنی به پلیس ۱۱0 اطالع دهند.

دستگیریسارقانوسایلداخلخودرو
رئیس پلیس آگاهی البرز اعالم کرد که با تالش ماموران 
این دایره سارقان تجهیزات داخل خودرو ها با ۱00 فقره 
سرقت در این استان دستگیر شدند. سرهنگ محمد 
نادربیگی اظهارداشت که در پی وقوع چندین فقره 
سرقت تجهیزات داخل خودرو در نقاط مختلف این 
استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی 
قرارگرفت. وی اضافه کرد: ماموران پس از انجام تحقیقات و 
مراقبت های شبانه روزی هویت یکی از سارقان سابقه دار را 
در شهرستان کرج شناسایی و به همراه همدستش در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی 
البرز گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی به جرم 
خود مبنی بر ۱00 فقره سرقت تجهیزات داخل خودرو 
اعتراف کرده و از مخفیگاه آنان تعدادی ضبط صوت و باند 
خودرو، قطعات و محتویات خودرو کشف شد. نادربیگی، 
ارزش ریالی اموال مکشوفه را بیش از پنج میلیارد ریال 
عنوان کرد و اظهارداشت: تاکنون 45 مالباخته شناسایی 
شده اند و تالش برای بقیه مالباختگان نیز ادامه دارد. 
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شدند. 

8۰دستگاهماینرکشفشد
فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۸0 دستگاه 
تجهیزات تولید ارز دیجیتال)ماینر( به ارزش ۳2 میلیارد 
ریال در یک دامداری متروکه در شهرستان آمل خبر داد. 
سردار مرتضی میرزایی اظهارداشت: در پی کسب خبری 
مبنی بر فعالیت غیرقانونی افرادی در امر استخراج و تولید 
ارز دیجیتال در شهرستان آمل، موضوع در دستور کار 
پلیس تخصصی قرار گرفت. وی افزود: ماموران کالنتری۱2 
آمل با انجام تحقیقات پلیسی و اطالعاتی محل فعالیت 
متهمان را که در یکی از روستاهای این شهرستان بوده 
شناسایی کردند. فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح 
کرد: با هماهنگی قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه متهمان 
دستگیر شدند و در بازدید از محل فعالیت آنان که در یک 
دامداری متروکه بوده، ۸0 دستگاه ماینر به ارزشی بالغ 
بر ۳2 میلیارد ریال کشف شد. سردار میرزایی، قاچاق و 
هرگونه فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را موجب اخالل 
در نظام اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: خرید و 
مصرف کاالی قاچاق و هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی 
باعث اخالل در عرضه تولیدات داخلی، تعطیلی کارخانه ها 

و افزایش بیکاری خواهد شد. 

خبـــر

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 2 موبایل قاپ 
حرفه ای با ۷ نفر شاکی و کشف 20 فقره سرقت، خبر داد. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: با توجه به افزایش سرقت 
موبایل در سطح حوزه کالنتری ۱۳0 نازی آباد موضوع در 
دستور کار عملیات کالنتری قرار گرفت. وی افزود: عوامل 
عملیات کالنتری ۱۳0 نازی آباد در حین گشت زنی در 
سطح حوزه و نقاط جرم خیز و براساس اطالعات کسب شده 
مبنی بر سرقت توسط یکدستگاه موتورسیکلت قرمزرنگ 

با 2 سرنشین، در یکی از خیابان های پرتردد یکدستگاه 
موتورسیکلت با همان مشخصات 2 نفر سرنشین و پالک 
مخدوش و صورت های پوشیده مشاهده شد که به صورت 
آهسته در حال حرکت در کنار پیاده رو و زاغ زنی خانمی که در 
حال صحبت کردن با موبایل است، هستند که آنها را زیرنظر 
گرفته و در نهایت سارقان با استفاده از غفلت عابرپیاده موبایل 
وی را سرقت کرده و به سرعت از محل متواری شدند؛ ماموران 
بالفاصله وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز و شلیک 

تیرهوایی سارقان را دستگیر و در بازرسی بدنی ۳ دستگاه 
تلفن همراه سرقتی کشف کردند. رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخت بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی پلیسی در 
کالنتری به جرم خود اعتراف و ۷ نفر شاکی نیز تاکنون به 
کالنتری مراجعه و سارقان را شناسایی کردند؛ سارقان نیز 
در اعترافات خود به 20 فقره سرقت موبایل اعتراف کردند. 
موقوفه ای خاطرنشان کرد: پرونده متهمان برای سیرمراحل 

قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد. 

بازداشت موبايل قاپان حرفه ای

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
از جاساز محموله ای حشیش به وزن ۱50 کیلو 
زیر محموله قانونی موادشیمیایی در یک کامیون 
کشنده خبر داد. سرهنگ غالمحسین صفری 
بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
اصفهان با انجام یک سری اقدامات اطالعاتی از تردد 
قاچاقچیان افیونی در محور مواصالتی اصفهان- 
تهران مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند. وی افزود: 
گروهی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
اصفهان و شاهین شهر موفق شدند در محور 
مواصالتی اصفهان- شاهین شهر یک کامیون 
کشنده را در این خصوص شناسایی و طی عملیاتی 
غافلگیرانه آن را متوقف کنند. رئیس پلیس مبارزه 

با موادمخدر اصفهان با اشاره به اینکه این کامیون 
حامل محموله موادشیمیایی بود که از شیراز 
بارگیری و به مقصد تهران در حرکت بود، بیان 
داشت: در بازرسی تخصصی از این خودرو 5 گونی 
۳0 کیلویی حشیش که زیر پالت های موادشیمیایی 
جاساز شده بودند کشف شد. این مقام انتظامی 
گفت: در این خصوص محموله و خودرو توقیف و 2 
سوداگر مرگ نیز دستگیر که برای اقدامات قانونی 
به مراجع قضائی تحویل داده شدند. سرهنگ 
غالمحسین صفری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی 
با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و 

سرکشی به آنان نخواهد داد. 

جاساز 150 کيلو حشيش زير مواد شيميايی

کشف۳۱تناقالماحتکاری
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از 
کشف ۳۱ تن اقالم احتکاری شامل برنج 
و قند به ارزش ۷ میلیارد و 500 میلیون 
ریال در شهرستان هرسین خبر داد. سردار 
علی اکبر جاویدان اظهارداشت: پس از 
اطالع ماموران پلیس آگاهی هرسین از 
وجود یک انبار احتکار کاال، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه 
داد: ماموران پس از کشف محل انبار با 
هماهنگی مقام قضائی بازرسی های الزم 
را به عمل آوردند. سردار جاویدان افزود: 
در این بازرسی ۳0 تن برنج هندی و یک 
تن قند احتکاری به ارزش ۷ میلیارد و 500 
میلیون ریال کشف شد. فرمانده انتظامی 
استان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک 
نفر و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور 

حکم الزم خبر داد.

توقیفتاکسیحاملتریاک
فرمانده انتظامی شهرستان فسا از توابع 
استان فارس گفت: طی عملیات مشترک 
پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان 
و پایگاه یکم پلیس مبارزه با موادمخدر 
پژو  تاکسی  یکدستگاه  بزرگ،  تهران 
بین شهری که حامل 66 کیلو و 500 گرم 
تریاک بود در فسا توقیف شد. سرهنگ 
محمدهاشم قسام اظهارداشت: در قالب 
طرح مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر پایگاه یکم تهران 
بزرگ با اقدامات فنی و تخصصی مطلع 
شدند فردی با پژوتاکسی قصد توزیع یک 
محموله تریاک در فسا دارد که موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان فسا پس از هماهنگی 
با مقام قضائی، طرح مهار را اجرا و با اقدامات 
فنی و تخصصی موفق شدند تاکسی پژو 
بین شهری را توقیف کنند. فرمانده انتظامی 
فسا اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو 
66 کیلو و 500 گرم تریاک کشف و راننده 
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 

۲سارقمسلحدستگیرشدند

فرمانده انتظامی شهرستان سروآباد 
گفت: 2 سارق مسلح خطرناک طی یک 
عملیات پلیسی دستگیر و روانه زندان 
شدند. سرهنگ طیب محمدی اظهارداشت: 
در روزهای اخیر در پی وقوع چندین 
مورد سرقت ترانس و کابل برق در سطح 
به صورت  موضوع  بالفاصله  شهرستان 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان قرار گرفت. وی افزود: با انجام 
تحقیقات پلیسی و سرنخ های به دست آمده، 
سارقان شناسایی شدند و طی یک عملیات 
یکی از آنها دستگیر و روانه زندان شد که 
از این سارق یک قبضه سالح کلت کمری 
نیز کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان سروآباد یادآورشد: در ادامه با 
تالش شبانه روزی و پیگیری های مستمر 
پلیس آگاهی و هماهنگی و حمایت مقام 
قضائی عامل اصلی و سرباند سارقان که 
از افراد سابقه دار نیز بود در یک عملیات 
یکی  در  خود  مخفیگاه  در  غافلگیرانه 
از شهرستان های همجوار دستگیر شد. 
وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این 
سارق حرفه ای یک قبضه سالح شکاری 
و 2 عدد نارنجک دستی کشف و ضبط 
و بعد از تشکیل پرونده روانه زندان شد. 
سرهنگ محمدی اضافه کرد: این سارق 
حرفه ای در بازجویی های اولیه به بیش از ۱0 
فقره سرقت اعتراف کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان سروآباد با بیان اینکه حفظ 
امنیت شهروندان و جامعه خط قرمز پلیس 
است از شهروندان خواست هرگونه موارد 
مشکوک و یا سرقت اموال خود را سریعا به 
۱۱0 اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به 

شناسایی و دستگیری سارقان اقدام شود. 

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: فردی که به ۳ زن 
در بوستان شهرک مریم شهرستان شهریار اسیدپاشی کرده بود، 

دستگیر شد. سردار کیوان ظهیری اظهارکرد: با تالش همکارانم در 
شهرستان شهریار، مردی که در بوستان شهرک مریم شهرستان 

شهریار به ۳ خانم اسیدپاشی کرده بود، دستگیر شد. وی افزود: 
همکارانم با تشکیل پرونده در پلیس آگاهی شهرستان شهریار طی 
کمتر از 24 ساعت موفق شدند متهم را در مخفیگاه خود دستگیر 
کنند. سردار ظهیری تصریح کرد: متهم دارای سابقه سرقت، 
تخریب و حمل موادمخدر را دارد و اخیر از کمپ ترک اعتیاد آزاد 
شده است. به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با کسانی که 
چنین رفتاری از آنها سر می زند برخورد جدی و قاطعانه ای خواهیم 
داشت و از مواضع مردمی به هیچگاه عقب نخواهیم نشست، لذا 
شهروندان با آرامش خاطر اقدام به تردد در سطح شهر کنند. 
صبح دیروز یک مرد ناشناس پس از اسیدپاشی به ۳ خانمی که در 
بوستانی در شهرک مریم شهرستان شهریار در حال ورزش بودند، 
متواری شده بود. پس از وقوع این حادثه یکی از افراد از ناحیه 
دست و صورت مورد صدمه و سوختگی واقع شد و 2 قربانی دیگر 
فقط چادر و لباسشان به دلیل اسیدپاشی سوخت. طبق اظهارات 
شاهدان حاضر در محل، عامل اسیدپاشی به یکباره با هجوم به افراد 

حاضر در محل اقدام به اسیدپاشی علیه شهروندان کرده است.

اسیدپاشپارکشهریاردستگیرشد

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری 
اعضای باند کالهبرداری که با ترفند فروش اسلحه شکاری دارای 
مجوز، بیش از ۸ میلیارد ریال از طعمه های خود کالهبرداری 
کرده بودند، خبر داد. سرهنگ علی عباسی کسانی، گفت: در پی 
مراجعه چند تن از شهروندان کرمانشاهی که با در دست داشتن 
مرجوعه قضائی به پلیس فتا استان کرمانشاه مدعی بودند از یک 
فروشگاه اینستاگرامی فروش اسلحه شکاری دارای مجوز اقدام 
به خرید کاال کرده اند ولی به آنها کاالیی تحویل داده نشده است، 
موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. وی ادامه 
داد: کارشناسان پلیس فتا با بررسی های فنی و سایبری موفق 
شدند ردپای مجرم در فضای مجازی را دریکی از استان های 
غرب کشور شناسایی کنند و با توجه به اهمیت موضوع تیمی 
متخصص از کارشناسان به استان موردنظر اعزام شدند و متهمان 
را که ۳ نفر بودند، با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر نموده 

و در نهایت موفق به ضبط ادله جرم شدند. سرهنگ کسانی 
بیان داشت: در بررسی پرونده مشخص شد متهمان با ایجاد 
دو فروشگاه اینستاگرامی با موضوع فروش اسلحه شکاری 
اقدام به کالهبرداری به مبلغ ۸ میلیارد ریال نموده و با وجوه 
به دست آمده، اقدام به خرید ارز کرده  بودند. رئیس پلیس فتا 
استان کرمانشاه ضمن تاکید بر اینکه طبق قوانین کشوری 
خریدوفروش اسلحه جرم است، افزود: فروشگاه هایی فروش 
اسلحه شکاری در فضایی مجازی فاقد مجوز بوده و در بیشتر 
مواقع به قصد کالهبرداری ایجاد می شود و پس از واریز وجه 
توسط قربانی کاالیی برای خریدار ارسال نمی شود.این مقام 
مسئول خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت مواجهه با موارد 
مشابه، می توانند از طریق سامانه پاسخگویی فوریت های 
سایبری یا شماره تلفن پلیس فتا، همکاران ما را در جریان 
cyberpolice. بگذارند. هم چنین سایت پلیس فتا به آدرس

ir مرجعی کامل از اخبار، اطالعات و آموزش های سایبری 
بوده و کاربران با مراجعه به آن می توانند راهنمایی های الزم 

را دریافت نمایند. 

باندکالهبرداریفروشاسلحهشکاریمتالشیشد

اعترافات ميلياردی یک سارق منزل

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از 
دستگیری یک سارق حرفه ای کابل برق در 
مرکز استان و اعتراف وی به ارتکاب 26 فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ علیرضا دلیری 
اظهارداشت: پس از وقوع سرقت های متعدد 
کابل برق در کرمانشاه، رسیدگی به موضع در 
دستور کار قرار گرفت.  وی ادامه داد: ماموران 
کالنتری ۱۹ طاق بستان با افزایش گشت های 
هدفمند موفق به شناسایی یک سارق که در 

حال بریدن کابل برق بوده شده و به سرعت 
نسبت به دستگیری وی اقدام کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: متهم 
دستگیرشده در بازجویی ها به ارتکاب 26 
فقره سرقت سیم برق در مرکز استان اعتراف 
کرد. سرهنگ دلیری در پایان با اشاره به 
معرفی متهم دستگیرشده به دستگاه قضائی 
جهت صدور حکم، برخورد با پدیده سرقت را 

از مهم ترین برنامه های پلیس برشمرد. 

دستگیری سارق حرفه ای کابل برق 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت 
از کشف محموله میلیاردی لوازم آرایشی 
و بهداشتی قاچاق در بازارتهران خبر داد. 
سرهنگ علی ولی پورگودرزی گفت: به دنبال 
کسب خبری از تخلیه بار قاچاق از سوی 
خودروهای سواری معروف به شوتی در یکی 
از ساختمان های واقع در اطراف بازارتهران، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران 
قرار گرفت. وی با اشاره به هماهنگی با 

مقام قضائی و اخذ مجوز عملیات اظهارکرد: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور 
در محل اقدام به بازرسی از آن کرده که در 
جریان آن 4۱26 عدد ادکلن، ۳654 عدد 
شیر پاک کن، ۸۹46 عدد کرم، ۱۳0 عدد 
محلول آرایشی را کشف و ضبط کردند. ولی پور 
درباره ارزش ریالی محموله کشف شده گفت: 
کارشناسان ارزش ریالی این محموله را 

دستکم 40 میلیارد ریال برآورد کردند. 

کشف انبار میلیاردی لوازم آرایشی 
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دیدگــــــاه
اهمیتقهرمانیایراندرآسیا

رقابت های قهرمانی آسیا با تمام مشکالتی وجود داشت و 
بعداز معضل بزرگی به نام کرونا باالخره این رقابت ها برگزار 
شد و ما جزو کشور هایی بودیم که تقریبا با تمام ظرفیت حضور 
پیدا کردیم و نتایج خوبی هم به دست آوردیم. این رقابت ها چند 
ویژگی داشت. اول آنکه عملکرد کاراته کا ها در رده های سنی 
پایه به خصوص نتایج دختران باعث شد تا به این نتیجه برسیم 
که ظرفیت خوبی داریم و در آینده نباید نگرانی در این زمینه 
داشته باشیم. همچنین در کاتا هم عملکرد خوبی داشتیم و 
زحمات شورای سیاست گذاری کاتا و مربیانی که با جان و دل 
تالش می کنند به بار نشست و در وهله آخر هم توانستیم نقاط 
ضعف و قوت را شناسایی کنیم. کشور هایی که در گذشته هیچ 
حرفی برای گفتن نداشتند با سرمایه گذاری و تالش توانستند 
در این رقابت ها به مدال برسند و این نشان می دهد کاراته در 
آسیا در حال پیشرفت است و این موضوع کار را برای تیم های 
مدعی در آینده سخت تر می کند. ما با کسب عنوان قهرمانی 
ظرفیت باالی کاراته ایران را نشان دادیم، اما این را هم بگویم که 
سطح کاراته ایران یک سر و گردن باالتر از آسیاست و با توجه 
به پشتوانه سازی خوبی که داشتیم نگرانی بابت آینده نخواهیم 
داشت. کسانی که مدال گرفتند نباید مغرور شوند و کسانی که 
نتیجه نگرفتند هم حق مایوس شدن ندارند. برد و باخت در یک 
مسابقه طبیعی است و این مسابقات سنگ محک خوبی بود تا 
ما بتوانیم بهترین نفرات را برای بازی های آسیایی، کشور های 
اسالمی و مسابقات دیگر شناسایی کنیم و طبعا شکست هایی 
هم وجود داشت که قابل بررسی است. کمیته فنی وزن به وزن 
عملکرد بچه ها در تمام رده های سنی بررسی خواهد کرد و 
مطمئن باشید هیچ کاراته کایی از زیر ذره بین ما جا نمی ماند و 
مسابقات قهرمانی آسیا چراغ راهی برای مربیان ما خواهد بود تا 
بتوانند در ادامه بهترین نفرات را شناسایی کرده و قدرت کاراته 

ایران در میادین مختلف به نمایش بگذارند. 

تسنیم: دستیار ایرانی زونیمیرسولدو از حضور در کادرفنی 
تیم تراکتور تبریز استعفا کرد. تیم فوتبال تراکتور در ادامه نتایج 
ضعیف خود در هفته های اخیر، در هفته دوازدهم در تبریز مقابل 
ذوب آهن با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. تراکتوری ها در 
حالی در بازی دیروز شکست خوردند که وحید فاضلی مربی 
این تیم روی نیمکت سرخپوشان تبریزی حضور نداشت. شنیده 
می شود این مربی در جلسات فنی روزهای گذشته در اعتراض به 
نتایج ضعیف و عملکرد فنی این تیم، از سمت خود استعفا کرده 
است. قرار است مدیران باشگاه تراکتور درباره استعفای فاضلی 

تصمیم گیری کنند.
ایسنا: سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: زمین 
نداریم و نمی دانیم دیدار بعدی ما کجا برگزار می شود و 
مارکوپولو شده ایم! ساکت الهامی بعداز دیدار تیمش مقابل نفت 
مسجدسلیمان در قالب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال که در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف انجام شد و با تساوی یک بر یک 
به پایان رسید، اظهارکرد: مارکوپولو شده ایم و نمی دانیم بازی 
بعدی خود را کجا برگزار می کنیم. سرمربی تیم فوتبال نساجی 
مازندران در رابطه با داوری این دیدار، عنوان کرد: داور اول 
مسابقه فوق العاده بود اما تنها تیمی هستیم که موقعیت های 
پنالتی اش به بیرون ۱۸ قدم می آید. در عین حال داور به چه 
دلیل به بنده کارت زرد داد؟ همچنین کمیته داوران شرح 

وظیفه داور چهارم را بگوید تا ما بدانیم. 

 فوتبــال داخلــی 

 کریستیانورونالدو احتماال شانس حضور در آخرین 
جام جهانی دوران بازیکنی اش را از دست خواهد داد. کیلیان 
امباپه می گوید که ترجیح می دهد مورد که مساله رخ دهد. 
امباپه که در پاری سن ژرمن دو هم تیمی ایتالیایی )مارکووراتی 
و جان لوئیجی دوناروما( دارد، در گفت و گو با نشریه گاتزتا 
دلواسپورت در پاسخ به این سوال که از بین ایتالیا و پرتغال 
ترجیح می دهد کدامیک را در جام جهانی ببیند، گفت: بهتر 
است که انتخاب نکنم اما به حرف دلم گوش می کنم دوست 
دارم ایتالیا در جام جهانی حضور داشته باشد. اول از همه، شما 
ایتالیایی ها در جام جهانی 20۱۸ حضور نداشتید. بعداز آن هم 
به خاطر مارکووراتی دوست دارم ایتالیا صعود کند. او فقط یکبار 
در جام جهانی )20۱4( حضور داشت که البته آن موقع هم بسیار 
کم سن و  سال بود و بازیکنی که االن هست، نبود. او لیاقتش را 
دارد که در اوج دوران خود در جام جهانی هم بازی کند. با این 
حال اگر پرتغال صعود کند هم به این معناست که آنها تیم برتر 
بوده اند و دلیلی برای گالیه وجود ندارد. کریستیانورونالدو هم 
آماده خواهد بود که در جام جهانی تاثیر خودش را بگذارد. 
وراتی تنها هم تیمی ایتالیایی امباپه نیست. جان لوئیجی 
دوناروما سنگربان تیم ملی ایتالیا نیز که تابستان امسال از 
میالن به پاریسی ها پیوست، جزو شاگردان روبرتو مانچینی 
است. البته او از وقتی که به پایتخت فرانسه آمده وارد رقابتی 
سخت با کیلورناواس شده است و هنوز نتوانسته به سنگربان 
اصلی تیم تبدیل شود. امباپه افزود: او در تیم ما جا افتاده است. 
بدون شک شرایط فعلی برای او یک تجربه جدید 
است، چون اینجا باید با یک دروازه بان 
طرازاول مانند کیلورناواس رقابت کند. 
شاید شرایط برای خود او چندان جالب 
نباشد، اما برای پاری سن ژرمن خوب 
است، چون ما دروازه بان طرازاول 
آینده و حال تیم  داریم. جیجو، 
ماست. من خیلی خوش شانس بودم که 
توانستم یک فصل در کنار بوفون 
بازی کنم، دروازه بانی 
که تاریخ ساز بود و 
اگر دوناروما هم 
بتواند سطحش 
را حفظ کند، 
ماننـد بوفون 
تاریــخ ساز 

می شود. 

 بیــن المــلل

سیدحسن طباطبایی
 رئیس فدراسیون کاراته

یحیی گل محمدی پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس 
مقابل سپاهان گفت: به نوبه خودم از هواداران در شهر اراک 
تشکر می کنم. برد خیلی ارزشمند و امتیازات این بازی در 
جدول و لیگ برای ما خیلی مهم بود. با تالش بچه ها و انرژی 
که از هواداران گرفتیم این سه امتیاز را به دست آوردیم. وی 
افزود: در شروع بازی هم تحت تاثیر زمین ناهموار ورزشگاه 
اراک و هم قدرت تیمی حریف بودیم و یکی دو موقعیت به 
حریف دادیم ولی رفته رفته روندمان خیلی بهتر شد و توپ 

را به جریان انداختیم و توانستیم بهتر کار کنیم. روی همین 
همکاری روی یک کار تیمی به موقعیت و گل رسیدیم. نیمه 
دوم موقعیتی به حریف ندادیم و خیلی خوب ضدحمله زدیم. 
بچه ها بازی هوشمندانه ای انجام دادند و تمرکز خیلی خوبی 
داشتند و از جان مایه گذاشتند تا این بازی را ببرند. گل محمدی 
عنوان کرد: امیدواریم این روند را ادامه دهیم، کار سخت تر از 
سال های گذشته است و امیدوارم در نهایت دل هواداران را 
شاد کنیم. سرمربی پرسپولیس در واکنش به پرسشی مبنی 

بر اینکه دو تیم شاید اگر در ورزشگاه های خود بازی می کردند 
کیفیت بهتری را ارائه می دادند و چقدر سفر به اراک در کیفیت 
بازی تاثیر داشته است، گفت: قبل از بازی هم گفتم این دیدار 
کامال فنی است، چون بازیکنان دو تیم فنی هستند. حیف بود. 
این بازی باید در چمن و ورزشگاه خوب و مجهز برگزار می شد. 
نمی خواهم به ورزشگاه شهر اراک بی احترامی کنم، اما اینجا 
مناسب نبود. بازی در این زمین بیشتر به اتفاقات و ضربات 
ایستگاهی بستگی دارد و به لحاظ کیفی سطح بازی پایین 
می آید وی ادامه داد: دو تیم ورزشگاه های مجهز دارند و باید از 
آن استفاده کنند. این رأی به نفع تیم های دیگر است و آنها سود 
می بردند. بازهم می گویم در رأیی  که داده می شود باید منافع 

همه تیم ها دیده شود و امیدوارم دقت بیشتری در آرا شود.

یحیی گل محمدی: 
ورزشگاه »اراک« مناسب نبود

آرمان ملی: دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر روزگذشته 
برگزار شد و در مهمترین دیدار، تیم پرسپولیس موفق شد تیم 

سپاهان را در اراک شکست دهد. 
 برد پرسپولیس 

در چارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، 
تیم های سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه امام خمینی)ره( 
اراک به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر 
صفر پرسپولیس به پایان رسید. سپاهان و پرسپولیس در حالی 
به مصاف یکدیگر می رفتند که به دالیل انضباطی، شهر اراک 
میزبان این دیدار بود. بازی در ۱5دقیقه ابتدایی متعادل بود و 
دو تیم بیشتر به ارزیابی یکدیگر می پرداختند. با این وجود اما 
سپاهان که روی کاغذ میزبان این دیدار بود بعداز گذشت یک 
ربع ابتدایی، بازی را در دست گرفت و یکی دو موقعیت جدی 
نیز روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد اما درست سناریوی بازی 
با استقالل برای سپاهان تکرار شد و در حالی که سپاهان تیم 
برتر میدان بود روی یک حرکت خوب از سوی امیری و شجاعی 
و در نهایت ضربه نهایی کامیابی نیا، پرسپولیس به گل رسید. 
سپاهان در دقایق باقیمانده تا پایان نیمه اول همانند سایر 
بازی هایش پس از دریافت گل سراسیمه کار کرد و نتوانست 
به گل تساوی برسد. در نیمه دوم پرسپولیس هوشمندانه عقب 
کشید و راه های نفوذ و ایجاد موقعیت را برای سپاهان بست. 
سپاهان نیز که در نیمه دوم با به زمین آمدن مغانلو و شهباززاده 
سراپا هجومی شده بود کمتر توانست موقعیت خوبی ایجاد 
کند و بیشتر روی نفوذ از کناره ها به دنبال موقعیت ارسال و 
گلزنی بود که در این مورد هم ناکام بود تا پرسپولیس بازی 

حساس هفته را از سپاهان در اراک ببرد و حداقل یک رده در 
جدول صعود کند. محرم نویدکیا در نشست خبری بعداز دیدار 
تیمش مقابل پرسپولیس که با شکست یک بر صفر همراه بوده 
است، اظهارداشت: پرسپولیس به غیر یکی دو موقعیت، فرصت 
خطرناک زیادی نداشت و ما چند موقعیت خوب داشتیم، ولی 
توپ های مان گل نمی شود. باید از هواداران عذرخواهی کنیم 
چون می دانیم چقدر این بازی برای آنها مهم بود و االن چه 
حسی دارند، ولی راه سخت، سخت است. بازیکنان خوبی دارم 
و می دانم چقدر تالش می کنند. می دانم روزی بدشانسی های 
ما تمام می شود و موقعیت های مان به نتیجه می رسد. باید به 
بازیکنانم و هواداران بگویم که می دانم چقدر ناراحت هستند، 
ولی باید مسیرمان را با قدرت ادامه دهیم با غصه خوردن چیزی 
درست نمی شود. بازیکنان خوبی دارم و مطمئنم این مسیر در 

آینده به نتیجه خواهد رسید. 
 شکست تراکتور 

ذوب آهن و تراکتور از ساعت ۱5 در ورزشگاه شهیدسلیمانی 
رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه در نیمه دوم با 
نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید. در نیمه اول 
ذوب آهن برخالف تصور توانست از توپ و میدان امتیاز بیشتری 
ببرد و موقعیت های زیادی را روی دروازه تراکتور خلق کند. 
اما واکنش خوب دروازه بان تراکتور مانع گلزنی ذوبی ها شد. 
در ادامه نیز یکی دو موقعیت برای تراکتور به دست آمد که با 
بی دقتی بازیکنان تراکتور بازی با همان نتیجه بدون گل در 
نیمه اول به پایان رسید. در نیمه دوم ذوب آهن توانست بازهم 
سوار توپ و میدان باشد. شاگردان تارتار با ایجاد موقعیت های 

متوالی توانستند به دروازه حریف نزدیک شوند و در یکی از 
موقعیت ها و با هوشمندی خدابنده لو پنالتی مهمی را از سوی 
وی کسب شد. در ادامه اما تیم تراکتور با حمالت متعدد سعی 
در جبران نتیجه داشت اما نتوانست موفق عمل کند و دفاع 
ذوب آهن روز خوبی را پشت سر گذاشت. مهدی تارتار پس از 
پیروزی ذوب آهن مقابل تراکتور در نشست خبری اظهارکرد: 
بازی را بردیم و به سه امتیاز آن نیاز داشتیم. با توجه شرایطی 
که در هفته های گذشته داشتیم کسب این سه امتیاز مهم بود. 
مزد تالش مان به خصوص در نیمه اول را گرفتیم. تیم برتر میدان 
بودیم و بازی خوبی را انجام دادیم. در نیمه دوم طبیعی بود که 
تراکتور با توجه به میزبان مسابقه است فشار بیاورد که بیشتر هم 
در حمالتشان احساسی بودند. »سولدو« پس از شکست تراکتور 
مقابل ذوب آهن اظهارکرد: بازی سختی برای هر دو تیم بود. در 
نیمه اول حریف بهتر بود و از اشتباهات ما استفاده کرد و روی 
ضدحمله به پنالتی رسیدند و پیروز شدند. در نیمه دوم بازی 

بیشتر در اختیار ما بود و متأسفانه به گل نرسیدیم. 
 برد استقالل

تیم فوتبال استقالل در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به 
مصاف فوالد رفت که با یک گل این تیم را شکست داد. تا پیش 
از این دیدار، استقالل تنها تیمی است که در بازی های خانگی 
گل نخورده است، بازی تا دقیقه ۱5 بدون موقعیت خطرناکی 
پیش رفت. حسن روشن هم در ورزشگاه آزادی حضور داشت، نام 
قاسمی نژاد برای دومین بار متوالی در لیست 2۹ نفره استقالل 
وجود نداشت. بازی در دقیقه ۳0 همچنان بدون گل پیش رفت. 
دقیقه ۳۹ توپ در موقعیتی تک به تک به مهاجم گلزن فوالد 
رسید ولی داور آفساید اعالم کرد. نیمه اول با تساوی بدون گل 
تمام شد. در نیمه دوم وریا غفوری با حضور در ورزشگاه آزادی 
بازی تیمش با فوالد را از نزدیک تماشا کرد. بازی پایاپایی از دو 
تیم شاهد بودیم. مهدی پور در دقیقه 5۷ با یک ضربه تماشایی 
گل نخست استقالل را به ثمر رساند. سینا شاه عباسی به 
تشخیص داور به دلیل اینکه موقعیت گل را از بازیکنان استقالل 
گرفت، اخراج  شد. فوالد یک گل دریافت کرده و ادامه بازی را هم 
باید ۱0 نفره ادامه داد. در حاشیه این دیدار خانم های خبرنگار 
در ورزشگاه حضور داشتند. داور 6 دقیقه وقت اضافه برای نیمه 
اول در نظر گرفت که در نهایت تالش های فوالد بی فایده بود و 

استقالل با نتیجه یک بر صفر برنده بازی شد. 
 سایر دیدارها 

در دیگر دیدارهای روزگذشته دیدار نساجی– نفت 
مسجدسلیمان و پیکان– پدیده با نتیجه مشابه تساوی یک بریک 
به پایان رسید. گل گهر در سیرجان با مس رفسنجان به نتیجه ای 
بهتر از تساوی 2 بر 2 نرسید. فجرسپاسی در شیراز مقابل هوادار 
به تساوی بدون گل رسید. صنعت نفت آبادان با نتیجه ۳ بر یک 

از سد آلومینیوم گذشت. 

برد پرسپولیس مقابل سپاهان 

طلسم »اراک« شــــکسته شد! 

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: اگر تفکیک بودجه انجام 
نشود مسئولیت هر اتفاقی بر عهده تصمیم گیران خواهد بود.

 سیاست 
سیدرضا صالحی امیری، در دیدار با اهالی رسانه و در نشست 
خبری اظهارداشت: سیاست اول ما اعزام کیفی کاروان با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری است. دوم اعزام بانوان است. ما باور 
داریم حضور فعال تر و اعزام دختران به هانگژو می تواند عالوه بر 

کسب سکو به ارتقای جایگاه کشور کمک کند. سیاست سوم 
مجموعه فعالیت های فرهنگی و اقدام چهارم استفاده از 
ظرفیت های داخلی است. سیاست پنجم ارتقای حداقل یک 
پله ای نسبت به بازی های آسیایی جاکارتاست. وی افزود: 
در جارکارتا حدود ۱00 ورزشکار زن داشتیم و در این دوره 

حضور کمی و کیفی بانوان بیشتر خواهد بود . با توجه 
به سیاست ابالغی برای استفاده از تولیدات 

داخلی از امکانات پروازی و لباس داخلی 
استفاده خواهیم کرد. 

 ادغام بودجه 
صالحی امیری در خصوص ادغام 
بودجه کمیته و وزارت ورزش و جوانـان 
تصریح کرد: در این خصوص نامه ای را 

خدمت معاون اول رئیس مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس نوشتیم. برای تصمیم در خصوص یکدستگاه باید با آن 
مشورت شود و در مورد این ادغام هیچ صحبتی با ما انجام نشد. 
اگر با ما گفت وگو می کردند، تصمیماتشان تغییر می کرد. وی 
تاکیدکرد: نکته اول حساسیت کمیته در مورد مداخله دولت 
است. این خالف منشور المپیک و با واکنش IOC روبه رو 
می شویم. IOC به ایتالیا اخطار داده که باید بودجه کمیته 
مستقل باشد. رو نوشت آن به 206 کشور از جمله 
ایران آمده است.  رئیس کمیته ملی المپیک 
افزود: دوم تعهد ما برای برگزاری رویدادهای 
مختلف است. بهار سال آینده، یکصد میلیارد 
تومان برای خرید ارز الزم داریم  اگر پرداخت نشود 
ما باید اعالم کنیم در رویدادها شرکت نمی کنیم 
و این پیامدها را چه کسی پاسخ می دهد . 
با مسئوالن ذیربط مکاتبه کردیم. اگر 
اصالح نشود دو  چالش داریم. اول 
اعتراض IOC و دوم عدم امکان 
برگزاری و حضور در رویدادهای 
پیش رو. نمی توانیم برای تامین 
منابع اعزام به منابع غیر مطمئن 

تکیه کنیم و باید منابع در اختیار کمیته باشد . این موضوع 
انگیزه دستگاه برای افزایش و تامین منابع و پیگیری را می گیرد. 
کمیته با بودجه ۳0 میلیاردی تحویل گرفته شد و به ۱60 
میلیاردی رسیده و هدف گذاری نیز روی 400 میلیارد تومان 
است. وی تصریح کرد: در پاسخ به نامه ما دیدیم دوستان حداقل 
سواد اداری را ندارند و گفتند برای نظارت بیشتر بر کمیته 
ملی المپیک و پاراالمپیک این کار را کردیم. چون نهاد عمومی 

غیر دولتی هستیم دیوان محاسبات و بازرسی استقرار دارند.  
 انتخابات کمیته  

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: انتخابات کمیته قطعا 
۱۷  اسفند برگزار می شود. انتظار داریم انتخابات فدراسیون های 
المپیکی تا آن زمان برگزار شود. وی در خصوص اینکه گفته 
می شود وزیر ورزش قصد حضور در انتخابات کمیته را دارد و 
احتمال تعویق انتخابات فدراسیون ها هم به همین دلیل است، 
گفت: ابتدا باید بگویم »سجادی« راس ورزش کشور است و باید 
به »سجادی« کمک کرد. دوم اینکه در چارچوب اساسنامه هر 
کسی می تواند کاندید شود و ارزیابی حقوقی برای حضور افراد 
در مجمع و کمیته زمانی است که ثبت نام کرده باشند و براساس 
پیشگویی ها نمی توان قضاوت کرد. در جلسه هفته گذشته با 

سجادی، وی این موضوع را تکذیب کرد.

سیدرضا صالحی امیری؛ رئیس کمیته ملی المپیک: 
وزير ورزش حضورش در انتخابات کميته را تكذيب کرد 

     رقابت 
برای جذب  اینتر  گاتزتادالاسپورت مدعی شد 
جیانلوکا اسکاماکا در شرایط بهتری نسبت به یوونتوس 
قرار داشته و می تواند به زودی با این ستاره ایتالیایی به 
توافق برسد. مدیران نراتزوری قادر به پرداخت مبلغی 

نزدیک به 45 میلیون یورو هستند.

     نقاشی مسی
در سال های اخیر بارها شاهد رونمایی از نقاشی های 
دیواری از ستاره های بزرگ دنیای فوتبال از جمله 
لیونل مسی بوده ایم و یک اثر در شهر محل تولد این 
بازیکن بیشتر از دیگر موارد توجه همه را بر انگیخته 

است. مسی از این نقاشی دیدن کرد. 

             پایان کار 
دوره دوم حضور ژرژژسوس در بنفیکا زودتر از حد 
تصور به پایان رسید. این باشگاه اعالم کرد که قرارداد 
ژرژژسوس با بنفیکا با رضایت دو طرف فسخ شده است 
و این سرمربی باتجربه دیگر در ادامه فصل هدایت این 

تیم را برعهده نخواهد داشت.

ـت
وشـ

س ن
عک

جمشید خیرآبادی؛ سرمربی سابق تیم ملی 
کشتی فرنگی آذربایجان در خصوص حاشیه 
این روزهای کشتی فرنگی کشورمان صحبت 

کرد. 
 بنا« این روزها مورد انتقادات زیادی 

قرار گرفته است!
در کشتی رســـم بر جوانمردی و پهلوانی 
است و هیچ کس قصد توهین و بی احترامی به 
کس دیگری را ندارد؛ اگر به خاطر رفتن علی 
ارسالن از ایران انتقادهایی به محمد بنا به خاطر 
سیاست های او شـــد؛ معنی اش این نیست 
که قصد داشته باشیم عملکرد او را زیرسوال 
ببریم. حرف اصلی فرافکنی است که متأسفانه 
در کشتی فرنگی شاهد آن هستیم. من بارها 
گفته ام و این بار هم تاکید می کنم که برگزاری 
انتخابی تیم ملی با هر نقصان و محدودیتی که 
دارد، باید برگزار شود تا سایر کشتی گیران 
انگیزه پیدا کنند و توانایی های خودشان را در 

مسابقات به نمایش بگذارند. 
 علی ارسالن تغییر تابعیت داده است!

 علی ارسالن و هر کشتی گیر دیگر حق و 
حقوقی دارد که باید اعضای کادرفنی آن را 
محترم بدانند. وقتی به یک کشتی گیر فرصت 
داده نمی شود او هم در نهایت راهی کشور 
دیگری می شود تا بتواند در دوران کوتاه 
قهرمانی خود به آرزوهایش برسد. متاسفانه 
به ارسالن هیچ وقت فرصت داده نشد تا در 
مسابقات مهم مثل جهـــانی توانایی هایش 
را ثابت کند. من بعداز المپیـــک به ایران 
بازگشتم تا در تیم ملی به کشورم و کشتی گیران 
کمک کنم اما وقتی فرصتی به من داده نشد؛ 
به آذربایجان رفتم و دوباره هم بازگشتم و به 
کشورم خدمت می کنم. من و امثال علــی 
ارسالن، صباح شریعتی، سامان طهماسبی از 
ایران رفتیم به کشورمان خیانت نکردیم بلکه 
فرصت دیده شدن در کشور خودمان نداشتیم و 
به جای دیگر رفتیم و هر زمان هم به ما فرصت 
بدهند توانایی های خودمان را ثابت می کنیم. 

گفـــت و گـــو 

واکنش»مرادی«بهترخیص
قایقهادرگمرک

ایسنا: وحیـــد مرادی، نایــب رئیـــس 
کنفدراسیون قایقرانی رویینگ آسیـــا در 
واکنش به اینکه قـــایق های خریداری شــده 
رویینگ از شرکت چینی بعد از گذشت 4 سال 
به فدراسیون تحویل داده شد، بیان کرد: سال 
۱۳۹6 بود که استارت خرید قایق ها زده شد و 
من به اتفاق آقای امینی رئیس وقت فدراسیون 
سفری به چین داشتیم و قایق ها خریداری 
شد. آن زمان مبالغی پرداخت شــد و مبالغی 
دیگر هم قرار شد در دو تا سه نوبت حواله شود. 
بعد که آقای سهرابیان آمد، تالش کرد قایق ها 
وارد ایران شوند اما مقررات داخلی و موانع و 
مشکالت مانع از تحویل زودتر قایق ها شدند. 
بدهی انباشته یکدهه قبـــل به گمرک و 
مشکالت دیگر سر راه قایقــرانی بود اما در 
نهایت فدراسیون موفق شد بعد از گذشت 4 
سال قایق ها را تحویل بگیرد و در محل انبار 
فدراسیون ترخیص شدند. او ادامه داد: بیش 
از همه برای ورزشکاران خوشحال هستم و این 
اتفاق به ارتقا سطح کیفی آنها کمک می کند. 
یک خبری هم همین جا عنوان می کنم و آن 
هم اینکه ایران درخواست میزبانی کاپ یک 
رویینگ آسیا را داده بود که ما آن را پذیرفتیم. 

خارج ازمستطیل سبز

قلعه نویی:
اشتباهکردمگفتم»گلگهر«

قطبمیشود
امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر در مورد 
جریمه این تیم به خاطر یک تخلف گفت: وقتی 
ما تخلفی نکردیم چرا باید جریمه شویم؟ ۳ 
الی ۸ نامه زدیم به سازمان لیگ و اعالم کردیم 
می خواهیم با این بازیکن قرارداد ببندیم شما 
طبق قوانین بگویید مجاز هست یا نه؟ فقط 
جواب این نامه را بدهند. ۸. ۱۳ طبق استعالم 
گابن به ما جواب دادند و گفتند تایید است. ما 
با او قرارداد بستیم و به اتوماسیون دادیم. بعداز 
آن خودمان یکبار دیگر استعالم گرفتیم. دوباره 
۸. 2۹ جواب استعالم آمد و تایید کردند. ما هم 
سوم آذر بازی داشتیم. ما کمترین تعطیلی را 
داشتیم. خانواده ها و طرفداران در عذابند. 6 ماه 
سخت داشتیم بعد می آیند برای اولین بار با 
یک تیم شهرستانی راحت این کار را می کنند. 
سرمربی گل گهــر افزود: من 
فقط یک اشتباه کردم و بابت 
آن معذرت خواهی می کنم. 
گفتم گل گهــر قطب می شود 
و اشتباه کــردم. چون مانند آن 
قطاری شــد وقتی حرکت 
کرد سنگ انــدازی هـا 
هــم شـــروع شــــد. 
مــن معذرت خواهـی 
می کنم. آقایان قـــرار 
نــیــســـت دیگـــر 
گـــل گهـر قطب شود 
اجازه دهیــد کــارش 

را کند. 

خـــبر

جمشید خیرآبادی: 
فرصتبدهند
تواناییمانرا
ثابتمیکنیم



صدای بلند اعتراض بازنشستگان 

یکی از محورهای سه گانه موضوع مدیریت منابع 
انسانی، چگونگی خروج نیروی انسانی از سازمان ، 

یعنی همان بازنشستگی است که متاسفانه  در 

کشورمان به شدت مغفول مانده است و از تاثیرات  

آن  در زندگی مادی و معنوی بازنشستگان و حتی 

پیام های مثبت و منفی که به شاغالن می دهد 

غفلت شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی ، موضوع 

بازنشستگی به عنوان یکی از حقوق مسلم این 

بخش از جامعه تلقی شده و دولت و حاکمیت مکلف 

شده اند از محل درآمدهای عمومی و مشارکت های 

انسانی و  منابع  پرداختی  بیمه  مردمی )سهم 

سرمایه گذاری های هوشمندانه( این متغیر بسیار 

مهم مربوط به تامین اجتماعی را عملیاتی کنند . 

بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها ، 

افراد بازنشسته در دوره بازنشستگی ، عالوه بر دریافت 

مستمری مشابه دوره اشتغال ، مبلغی هم به عنوان 

فوق العاده ویژه دریافت می کنند که دغدغه ای برای 

دوران سالمندی نداشته باشند ، در کشور ما و به رغم 

اینکه طی سال های گذشته تغییرات قابل توجهی 

در چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی ایجاد 

شده است ولی بدون استثنا، دریافتی بازنشستگان 

در این دوره با دوره اشتغال تفاوت معنی داری پیدا 

می کند و اگر تکالیف و مسئولیت های بازنشستگی 

در دوره سالمندی و در قبال خانواده، همراه با تورم 

کمرشکن را به آن اضافه کنیم، فشار مضاعف بر 

بازنشستگان آشکارتر می شود که آقای قالیباف، 

رئیس مجلس شورای اسالمی در تبلیغات انتخاباتی 

خود به درستی به این محدودیت ها و فشارها اشاره 

کرده و وعده رفع آن  را دادند. کارشناسان اقتصاد 

در محاسبات خود به صراحت اعالم می کنند که 

اگر مجموعه کسورات بازنشستگی در یک شرکت 

بیمه گر خصوصی کارآمد و برای سقف زمانی ۳۰ 

ساله، مبنای محاسبه مستمری قرارگیرد، مبلغی به 

مراتب بیشتر از مستمری فعلی را نصیب بازنشستگان 

خواهد کرد بنابراین مشکل اصلی صندوق های 

بازنشستگی ، داستان دیگری است که ورود به 

آن مجال دیگری را می طلبد و عنایت ویژه به این 

موضوع از وظایف حاکمیت و نهادهای نظارتی است. 

مشکل بازنشستگان ، شکاف بین هزینه های متعارف 

زندگی آنها با میزان دریافتی مستمری براساس 

آخرین برآوردها برای یک خانوار شهری ، بسیار قابل 

توجه است . موضوع همسان سازی )متناسب سازی( 

به عنوان گامی موثر به سوی عدالت اجتماعی در 

ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و 

دولت مکلف به اجرای آن شد ولی بعد از 5 سال وقفه 

و با فشار تشکل های صنفی و همراهی مدیریت وقت 

سازمان برنامه ، این قانون برای سال ۱۳۹۹ عملیاتی 
گردید و...

محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

در تمام این مدت کاری که شورای رقابت در قیمت گذاری 

خودرو انجام داد منجر به وارد کردن ضرر ۸۳ هزار میلیارد تومانی 

به این صنعت بود. اگر تمام آمریکا و اطرافیانش می خواستند به 

ما ضرر بزنند این حجم از ضرر را نمی توانستند به ما وارد کنند. 

از همان اوایل با این موضوع مخالف بودیم و دائم اعالم می کردیم 

ولی متاسفانه کسی به آن عمل نمی کرد و این آش آنقدر شور شد 

تا خان هم فهمید! اصوال هیچ جای دنیا این کار انجام نمی شود. 

کار شورای رقابت این است که اصطکاک به وجود نیاید و این ها را 

مدیریت کند نه اینکه چه کسی، چه قیمتی بفروشد. هرچند بسیار 

دیر این تصمیم گرفته شد اما جلوی ضرر را هر جا بگیریم، منفعت 

است. اصوال واگذاری قیمت نه به شورای رقابت درست بود و نه 

به وزارت صنعت درست است. باید هرکدام از واحدها خودشان 

قیمت ها را مشخص کنند و بازار است که تعیین کننده است. 

اگر من انحصارا کاالیی را تولید کنم این تعیین قیمت درست 

است اما حاال که چنین چیزی نیست پس نباید این کار را کرد. 

شاید اگر به یکباره می خواستند قیمت گذاری را بردارند، جامعه 

عکس العمل های شدیدی نشان می داد پس فعال یک قدم به عقب 

آمده اند تا شاید بعدها وزارت صنعت هم از قیمت گذاری حذف 

شود تا مکانیزم بازار خودش کار قیمت گذاری را انجام دهد. در دهه 

هفتاد در ایران کار مهمی انجام شد. قیمت پیکان ۲۰۰ هزار تومان 

و حاشیه بازار ۸۰۰ هزار تومان بود، آن زمان تصمیم هوشمندانه ای 

گرفته شد و گفتند قیمت بازار مثال ۸۰۰ هزار تومان است پس باید 

کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد و اگر مثال برای کارخانه 

۳۰۰ میلیون تمام می شد ما به التفاوت را سازمان »حمایت از 

مصرف کننده« از خودروساز می گرفت و این کار آنقدر ادامه پیدا 

می کرد که قیمت کارخانه و بازار به هم می چسبید و در نهایت 

قیمت بازار از کارخانه پایین تر آمد. حاال نمی دانم چرا از این 

تجربه استفاده نمی شود زیرا افرادی که االن به بازار خودرو هجوم 

می آورند برای سودگیری است و نه برای مصرف. باید جلوی این 

افراد گرفته شود تا بازار حالت طبیعی خودش را پیدا کند. قیمت 

خودرو گران نشده است و نباید به عنوان گران فروشی تلقی شود، 

نکته مهم این است که قیمت خودرو نیست که اضافه شده است 

بلکه این ناشی از قدرت پول است. میزان نقدینگی االن 4 هزار و 

۲۰۰ میلیارد تومان است. وقتی آفتاب به آفتاب به نقدینگی اضافه 

می شود و از طرف دیگر به تولید اضافه نمی شود، منطقی است که 

قیمت باال می رود و این است که نباید دنبال گران فروش بگردند. 

باید بروند ببینند چرا بانک مرکزی، حجم نقدینگی را باال می برد. 

البته آن هم بی شک ریشه اش در بودجه تصویب شده است که 

همواره با کسری روبه رو است و باید از بانک مرکزی گرفت و این 
یعنی تورم ایجاد می شود.

ارزش پول و قیمت گران خودرو

محمدرضا نجفی منش
رئیس انجمن قطعه سازان 

حسن روشن
فوتبالیست پیشکسوت

واقعیت موجود امروز اقتصاد ایران با ابهام ها و سواالت مختلفی 

مواجه است. از یک طرف اصالح ساختاری که باید در سنوات 

گذشته انجام می گرفت به دالیل مختلف انجام نگرفت یا به بهانه 

شرایط بعد از جنگ بود یا به دالیل شرایط تحریم یا به دالیل 

سوءتدبیرها و انواع دالیل مختلف اصالح ساختاری که باید انجام 

می شد، توجهی که باید به بخش تولید در بخش های صنعت و 

کشاورزی می شد، نشد. اگر امروز خودروسازان ما خودروی با 

کیفیت تولید می کردند، اگر در بخش کشاورزی از آبیاری تحت 

فشار استفاده می شد، اگر در ساخت و ساز و معماری شهرها و 

مسکن، اتالف منابع در حداقل انجام می گرفت، شاید امروز نه با 

بحران انرژی، نه با بحران آب و نه با بحران ناکارآمدی در بخش های 

مختلف مواجه بودیم. ما امروز با تکالیف انباشته شده گذشته 

مواجهیم. حتی بودجه که قرار بود بر مبنای عملکرد در سنوات 

گذشته تنظیم شود، آن هم نشد. حتی بودجه ها را در ظاهر بدون 

کسری بستیم ولی امروز به وضوح پیداست که کسری بودجه در 

سنوات مختلف داشتیم ولی یا سراغ استقراض از بانک رفتیم یا 

استقراض از مردم و یا شیوه های دیگر به کار بردیم. بنابراین ما با 

انباشت مسائل مواجهیم. از سمت دیگر، با یک مشکل بین المللی 

هم به عنوان پرونده هسته ای ایران مواجه هستیم. چه دل مان 

بخواهد و چه نخواهد، ضربه ای که ترامپ به اقتصاد ایران در سال 

۹۷ وارد کرد، منجربه این شد که رشد اقتصادی ایران متناسب با 

ظرفیت اقتصاد ایران شکل نگیرد. ما در یک دهه گذشته نصف 

سال های آن را در تحریم بودیم و بقیه سال های دیگر را تحت 

تاثیر تحریم بودیم. لذا مسائل اقتصاد ایران هم متاثر از تصمیمات 

نادرست داخلی بوده و هم تحت تاثیر مولفه های خارجی بوده 

است. امروز به این نقطه رسیدیم که کسری بودجه و به ظاهر 

اتالف منابع انرژی را چگونه باید ساماندهی کنیم. دوباره از یک 

سمت به سراغ افزایش قیمت فرآورده ها رفتیم و از سمت دیگر 

هم درگیر مذاکرات هسته ای هستیم. به نظر می رسد که باید 

تصمیمات سخت گرفت اما قبل از تصمیمات سخت، اقناع سازی 

بایدشرط الزم و کافی باشد. چون حداقل از سال ۱۳۸۹ که بحث 

هدفمندکردن یارانه ها مطرح شد، فقط یک جنبه هدفمندکردن 

یارانه ها تحقق پیدا کرد که آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی 

بود. در هدفمند کردن یارانه ها قرار بود که حمل و نقل عمومی 

گسترش پیدا کند، قرار بود که کیفیت خودروها بهبود یابد، امروز 

اگر بخواهیم مقایسه کنیم حمل و نقل عمومی و همچنین بهبود 

کیفیت خودرو را با سال ۸۹ طبیعتا تفاوت آن چنانی در کالنشهرها 

حداقل ندارد. یعنی مردم دسترسی آسان به مترو یا حمل و نقل 

عمومی ندارند که ماشین شخصی به خیابان نیاورند. یا کیفیت 

خودرو آنچنان تغییر نکرده که بگوییم مثال مصرف بنزین در 

خودروها ۲۰ یا ۳۰ درصد کمتر یا بیشتر کاهش پیدا کرده. لذا 

منجر به این شده که اعتماد عمومی در پی حداقل یک دهه گذشته 

با اهدافی که دولت های مختلف در افزایش قیمت انرژی داشتند، 

تحقق پیدا نکند. یعنی سرمایه اجتماعی افزایش پیدا نکند. کار 

بسیار سختی است که دولت بخواهد راجع به بنزین تصمیم بگیرد 

و حتی چه بخواهد راجع به برجام تصمیم بگیرد. چون درخصوص 

دولت های مختلف نقدهای جدی درخصوص هم برجام و هم اصالح 

قیمت حامل های انرژی وجود داشته است و مردم هم در طول یک 

دهه گذشته نظاره گر رفتار سیاسیون بوده اند. از این رو تا زمانی 

که یک اقناع اطمینان بخش ایجاد نشود هر نوع تغییر سیاست در 

خصوص حامل های انرژی و به طور مشخص بنزین ممکن است 
عوارض تلخی را به دنبال داشته باشد.

دوگانه برجام و قیمت بنزین
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»آرمان ملی« از روز دوم مذاکرات وین گزارش می کند:

صفحه 2

صفحه 4
صفحه 3

صفحه 9

آرمان ملی : ظاهــرا حذف حــوزه ای فراتر از 
سیاست دارد و مدت هاست گریبانگیر ورزش 
کشور هم شده است. در اذهان زیادی هست که 
حیدر مصلحی وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد 
گفته بود: »بر اساس گزارشات ما از کف خیابان 

در سال ۹۲ آقای هاشمی رفسنجانی پیروز ...

آرمان ملی: »اسید پاشــی به زنان«، زمانی که 
این خبر را می شنویم به یاد اتفاق سال مهر سال 
۹۳ می افتیم که در جریان اسیدپاشی سریالی 
در اصفهان، چندین زن، صورتشان قربانی این 
اتفاق غیرانسانی شد و یک نفر از آنها جانش را 
از دست داد. پس از گذشت ۷ سال از آن اتفاق، 

هنوز مقصران این حمله شناسایی نشدند و ...

آرمان ملی: یکی از تصمیمات اتخاذی در بودجه 
سال آینده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات 
است، این عدد حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده 
و از همین حاال نگرانی هایــی را بابت افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی مشــمول این مالیات 
برانگیخته اســت، با این حال دولت عزم جدی 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد تا بتواند ...

گزارش»آرمان ملی« از تبعات اعمال مالیات 
بر ارزش افزوده از واردات: 

ماليات ستاني به هر شكلي؛
-  سفره مردم يادتان رفت؟

   دمیدن به آتش 
رشد قیمت ها!

 »آرمان ملی« از ضرورت بازنگری 
در مجازات اسیدپاشی گزارش می کند:

 وحشــت شهـــرزاد 
در شهــريار

    دستگیري اسیدپاش به صورت ٣ زن 
در پارکي در شهریار

 با دفاع از مهدي مهدوي کیا 
صورت گرفت

دستردفدراسیون
بهسینهتندروها

     چگونه حذف های سیاست 
به حوزه ورزش کشیده شد

 رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
امور ایرانیان خارج از کشور:

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یادداشت 1

واقعیت موجود امروز اقتصاد ایران با ابهام ها و سواالت 

مختلفی مواجه است. از یک طرف اصالح ساختاری که 

باید در سنوات گذشته انجام می گرفت به دالیل مختلف 

انجام نگرفت یا به بهانه شرایط بعد از جنگ بود یا به دالیل 

شرایط تحریم یا به دالیل سوءتدبیرها و انواع دالیل 

مختلف اصالح ساختاری که باید انجام می شد، توجهی 
که باید به بخش تولید در بخش های ...

دوگانه برجام و قیمت بنزین

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

در تمام این مدت کاری که شورای رقابت در 

قیمت گذاری خودرو انجام داد منجر به وارد کردن ضرر 

۸۳ هزار میلیارد تومانی به این صنعت بود. اگر تمام آمریکا 

و اطرافیانش می خواستند به ما ضرر بزنند این حجم از 

ضرر را نمی توانستند به ما وارد کنند. از همان اوایل با 
این موضوع ...

بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و 

اجرای طرح های صنعتی در عراق را از طریق صرافی ها و یا 

مجاری دیگر انجام می دهد که ممکن است هزینه ای از این 

بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از بین رفته 

باشد صحت ندارد. عراق پس از چین دومین شریک تجاری 
ایران است، در شرایط امروز اقتصاد..

ارزش پول و قیمت گران خودرو
محمدرضا نجفی منش

رئیس انجمن قطعه سازان 

همین صفحه

همین صفحه

طلب ایران از عراق چقدر است؟

هادی حق شناس
اقتصاددان

صفحه 3

روایت »آرمان ملی« از سمت گیری مجلس یازدهم در قبال دولت:

لحن انتقادهاي مجلس از دولت صریح تر شد
   انتقاد محمد مولوی نماینده آبادان از انتصاب های دولت: آقای بی برنامه در بودجه؛ وزیر راه در اتاق نشسته است

   آقای سعید محمد! اینجا پادگان نیست؛ضمنا آدم نفرست با ما البی کند

  هیچ کس 
 ممنوع الورود 
نیست
    همه ایرانیان می توانند 
   به کشور تردد کنند

فوتبال ایران ساختار ندارد 

اگر بخواهیم به حذف پرسپولیس و استقالل از فصل ۲۰۲۲ 

لیگ قهرمانان آسیا نگاه کنیم تنها مربوط به دیروز و امروز نیست و 

نمی توان مدیران فعلی در دو باشگاه را چندان مقصر دانست. برای 

پیدا کردن مقصران اصلی حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا 

باید سراغ مدیران قبل این دو باشگاه را گرفت، قبال گفته ام باز هم 

می گویم اگر عدالت را اجرا کنند تمام مدیرانی که در استقالل و 

پرسپولیس کم کاری کردند باید محاکمه شوند. این حذف شدن از 

آسیا با مسیری که طی می شد قطعی بود اما تا امروز حقیقت پنهان 

می شد و تنها ادعا می کردند که حرفه ای هستند. بر خالف اینکه 

ما ادعا می کنیم که حرفه ای هستیم، فیفا و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا از تمام زیر و بم های فوتبال ما آشنایی کامل دارند و چیزی از 

چشم آنها پنهان نمی ماند. چیزی هم پنهان بماند در ایران افرادی 

هستند که مو به مو مشکالت ایجاد شده در فوتبال ایران و عملکرد 

مدیران را به فیفا و AFC گزارش می دهند. مشکل اینجاست که 

آقایان فکر می کنند چون می  توانند خودمان رو گول بزنند، دو 

نهاد بین المللی هم اسیر بازی آنها می شوند اما اینطور نیست. 

این حذف از لیگ قهرمانان آسیا به هیچ عنوان ناراحتی ندارد و 

هواداران دو تیم باید قدردان کنفدراسیون فوتبال آسیا هم باشند 

که این تصمیم را گرفته است، شاید این حذف از آسیا باعث شد تا 

فکری اساسی به حال این دو کنند. از طرف دیگر با خرج هایی که 

تیم های عربی و شرقی می کنند، ما که نمی توانیم قهرمان آسیا 

شویم؛ نهایت حضور این دو تیم در لیگ قهرمانان چند بازی و 

سپس حذف و بازگشت به خانه است. فوتبالی که ساختار ندارد 

نمی تواند مدعی قهرمانی در آسیا باشد و اگر موفقیتی هم کسب 

می شود اتفاقی است و براساس برنامه و ساختار نیست. 

محمد باقر قالیباف قول رسیدگي داد:

ورود پارلمان به 
محصوالت برگشتي 

کشاورزي

 رسول منتجب نیا 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:

رد صالحیت ها به حذف 
افراد شاخص انجامید

 شوراي نگهبان ناظر است 
نه قانون گذار

آرمان ملی: چندی پیش اخباری مبنی 
بر بازگشــت محموله های سیب زمینی 
از ازبکستان منتشر شــد. پس از آن نیز 
روسیه به دلیل اســتفاده از چندین سم 
واردات فلفل را از ایران به کشورش ممنوع 
کرد. بعد از آن نیز اخباری مبنی بر برگشت 
خوردن محموله های کیوی ایران از هند به 
دلیل باقی مانده سموم کشاورزی منتشر 
شد. اخیرا هم ادعا می شود که ترکمنستان 

واردات سیب زمینی ایران را ممنوع ...

صفحه  7

گزارش »آرمان ملی« از روند معامالت و قیمت 
مسکن نشان می دهد: 

معماي افزايش همزمان 
عرضه مسكن و قيمت

آینده پر ابهام مسکن؟!

صفحه3

بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات 

و اجرای طرح های صنعتی در عراق را از طریق صرافی ها 

و یا مجاری دیگر انجام می دهد که ممکن است هزینه ای 

از این بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از 

بین رفته باشد صحت ندارد. عراق پس از چین دومین 

شریک تجاری ایران است، در شرایط امروز اقتصاد عراق، 

بازرگانان، فعاالن اقتصادی و شرکت های بزرگ، کوچک 

و متوسط ایرانی در همه حوزه هایی که توانمندی دارند 

از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیازهای 

اساسی می توانند از بازار عراق سهم داشته باشند. حجم 

مبادالت تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود 

هشت میلیارد دالر بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ 

میلیارد دالر خواهد رسید. البته اگر مبادالت غیررسمی 

مانند بازارچه های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم 

مبادالت بیشتر خواهد شد. این در حالی است که حجم 

مبادالت ۱4 میلیارد دالری را هم ثبت کردیم ضمن 

اینکه هدف گذاری صورت گرفته برای حجم مبادالت 

دو کشور، ۲۰ میلیارد دالر است که این شدنی است. 

عزم مسئوالن دو کشور بر حل چالش های پیش روی 

افزایش مبادالت، قرار گرفته است. در سفر اخیر وزیر 

راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود 

در راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در 

سطح مسئوالن قول داده شده که این چالش حل شود 

و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادالت را نه 

تنها با عراق بلکه با کشورهای دیگر هم خواهیم داشت. 

با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم یعنی به 

صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می کنیم 

و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت 

می کنیم از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به 

طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دالر 

است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت 

در عراق و ایران است. ممکن است در کارهای پیمانکاری، 

اختالفاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه 

جای دنیا وجود دارد ضمن اینکه قول داده شده همین 

مشکالت هم رفع شود. بوروکراسی های موجود از جمله 

متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه روزی 

بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری 

ممکن است وجود داشته باشد با این وجود بازار عراق 

برای فعاالن اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی 

است به شرط آنکه عزم برای حضور در بازار عراق مستمر 

باشد که در این صورت امکان موفقیت دربازار عراق چه 

در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار باالست. هم اکنون 

در حوزه های مصالح ساختمانی، محصوالت غذایی، مواد 

شیمیایی، محصوالت نساجی، خدمات به ویژه خدمات 

فنی و مهندسی، فوالد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در 

حال انجام است این یعنی برای فعاالن اقتصادی ایرانی در 

حوزه های مختلف از پالستیک تا نیروگاه، امکان داشتن 
بازار در عراق وجود دارد. 

طلب ایران از عراق چقدر است؟

یحیی آل اسحاق
 رئیس اتاق بازرگانی مشترک 

ایران و عراق

هادی حق شناس
اقتصاددان
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در حال حاضر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور برای ساماندهی 
مهاجرین سال هاست که فعال است، بخشــی از امور مهاجرین هم به نیروی انتظامی در 
ارتباط با مســائل امنیتی و تایید صالحیت ها مربوط می شــود، بخشی مربوط به وزارت 
خارجه اســت که مسئولیت رایزنی با کشــورهای مختلف درباره پذیرش و رعایت قوانین 
و کنوانســیون های مختلف درخصوص مهاجرت را بر عهده دارد. وظایف وزارت کشور در 
تمام اســتان ها توزیع شده است و هر اســتان از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی ذیل 
اداره کل اصلی در وزارت کشــور فعالیت دارند، اســتانداران مسئولیت این کار را بر عهده 
دارند، در اســتان ها همچنین شورای تامین استان دایر است و همه این ها به امور آوارگان 
و مهاجرین و اتباع خارجی رســیدگی می کنند. در چنین شــرایطی، مشکلی که تشکیل 
یک ســازمان مستقل ایجاد می کند این اســت که هماهنگ کردن این همه تشکیالت با 
این ســازمان، تبعاتی خاص به دنبال خواهد داشــت و افزایش تشکیالت و سازماندهی را 

می طلبد. بحث مهاجرین باید در ایران حل شــود اما راه آن ســازمان دادن به تشکیالت 
مربوط به مهاجرین نیســت. مهاجرینی که از عراق یا از افغانســتان هستند، یا در جامعه 
ما به عنوان یک شــهروند مورد پذیرش قرار می گیرند، یا اینکه در اردوگاه ها طبق قوانین 
بین المللی حضور داشــته باشــند، حق کار، رفت وآمد و تردد و بعضی از اقدامات را نباید 
داشــته باشند. اما جمهوری اســالمی با توجه به رافت و رحمتی که دارد، آن ها اکنون در 
ایران درس می خوانند، از حقوق قانونی برخوردارند و خیلی از امکانات را در اختیار دارند و 
در واقع به بخشی از جامعه کارگری و اجتماعی جمهوری اسالمی تبدیل شده اند. بخشی 
از مسائل آن ها در ارتباط با ازدواج، خرید ملک، رانندگی و برخورداری از حقوق شهروندی 
در ارتباط با مهاجرین انجام می شود. به جای اینکه سازمان برای این کار درست کنیم باید 
مســاله مهاجرین را سازمان دهیم و اگر الزم است که تصمیم جدی در این زمینه گرفته 
شود در ارتباط با پذیرش آن ها یا برگشتن به کشورشان، نظام تصمیم بگیرد و همه آن را 
اجرا کنند. یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم مهاجرت معکوس است. اکنون نزدیک 
به 4 تا 5 میلیون کارگر خارجی در ایران داریم که خیلی از آن ها ذیل قانون کار و قوانین 
مربوطه نیستند. مهاجران غیرقانونی اند و در کشور ما مشغول کار هستند و خود این باعث 
بیکاری ایرانی ها شــده است که خیلی وقت ها نمی توانند کار پیدا کنند و ناچارند از ایران 
به کشــورهای دیگر برای کار مهاجرت کنند. باید فکــری به حال این مهاجرت معکوس 

شده و سازماندهی شود. 

قانون نحوه اســتفاده از سموم کشاورزی با رعایت استاندارد ها و نظارت ها، مربوط به 5۰ 
سال پیش است، اما اجرا نمی شود. با وجود اینکه بیش از نیم قرن از تصویب قانون استفاده 
از ســموم کشاورزی می گذرد و دستور العمل های ســختی برای این موضوع وجود دارد، اما 
متاسفانه سال های بسیاری اســت که به قانون عمل نمی شود. ماجرای باقیمانده سموم در 
محصوالت کشــاورزی فقط مربوط به کشور ما نیســت و در تمام دنیا وجود دارد، اما برای 
آن ها به اندازه استاندارد است و اگر استاندارد ها رعایت شود مشکل چندانی ایجاد نمی کند، 
ولی مهم این اســت که در کشور ما این اســتاندارد ها رعایت نمی شود آن هم در شرایطی 
که قانون آن سال ۱۳4۸ )5۲ سال پیش( تصویب شده است. باید نظارت دقیقی بر اجرای 
قانون وجود داشته باشد، بخشی از کار نظارت بر تولید محصوالت کشاورزی برعهده وزارت 
جهاد کشاورزی است که باید بر تولید محصوالت در مزرعه، استفاده از سموم، واردات سموم 
و توزیع ســموم نظارت داشــته باشــد و بخش دیگری از کار هم برعهده مسئوالن اجرایی 
مناطق مختلف کشــور اســت، در قانون هم مورد تاکید قرار گرفته که فرماندار، بخشدار، 

اســتاندار باید بر تولید محصوالت کشاورزی و استفاده از سموم نظارت داشته باشند و اگر 
تشــخیص دهند محصولی از نظر کیفیت و سالمت استاندارد ها را رعایت نکرده است، اقدام 
به معدوم ســازی کنند. عالوه بر این ها بخشی از کار هم به وزارت بهداشت واگذار شده که 
باید بر عملکرد مراکز توزیع محصوالت کشــاورزی مانند مغازه ها، میادین و... نظارت داشته 
باشد. به نظرم اگر نهاد ها کارشان را درست انجام می دادند االن شاهد بحث های ایجاد شده 
نبودیم. متاســفانه این قضایا با وجود اینکه ارتباط مســتقیمی با سالمت مردم دارد، خیلی 
جدی گرفته نمی شــود. البته در کنار این نظارت ها به کشاورزان هم باید آموزش داده شود 
و خودشان استاندارد ها را رعایت کنند مثال سمی که برای یک محصول استفاده می شود را 
نباید برای محصول دیگر استفاده کنند. سال ۱۳۷4 رئیس سازمان کشاورزی استان تهران 
بودم و این موضوع را مطرح کردم و این مورد ســال ها پیش از آن هم وجود داشــته است 
و حتما باید کنترل شــود. البته آمار ها و بررسی های دقیقی هم از این ماجرا وجود ندارد و 
ضعف همین آمار ها در اســتفاده از ســموم هم باعث شده که هر زمانی این موضوع مطرح 
می شــود عده ای آن را رد کنند و گروهی هم روی آن تاکید داشته باشند. موضوع برگشت 
محصوالت کشــاورزی صادراتی در گذشته هم رخ داده اســت، بر واردات سموم به کشور 
باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد و سموم مرغوب که هزینه بیشتری دارد وارد شود تا 
مشــکلی در تولید محصوالت ایجاد نشود. باید سمومی وارد شود که استاندارد باشد، دوره 
ماندگاری پایینی داشــته باشند، سمومی که با دوز کمتر استفاده می شود، ولی محصول را 

عاری از آفت می کند. اما نباید فراموش کرد که هیچ چیز ارزانی بی دلیل نیست. 

نگـــــاه

ذره بیـــن

مهدی عزیزی

 

غیـــر محرمانـــه
باکوزندانیانایرانیراآزادمیکند

سـفیر ایـران در جمهـوری آذربایجان اعـالم کرد: تعـداد ۲۱ 
زندانـی ایرانـی در روزهـای آینـده به میهـن انتقـال خواهند 
یافـت تـا بقیـه دوران محکومیـت خـود را در ایـران سـپری 
کنند. سـید عباس موسـوی افـزود: ۳ تـن از ایـن زندانیان از 
بانوان هسـتند که با انتقـال آنان دیگـر هیچ بانـوی ایرانی در 
زندان های جمهـوری آذربایجان نخواهیم داشـت و امیدوارم 
ایـن رونـد ادامـه یابـد و بانـوی دیگـری بـه جمـع زندانیـان 

هموطـن اضافه نشـود. 
بازداشتسرپرستمنطقهآزادکیش؟

در پـی ادعـای رسـانه های معانـد مبنـی بـر دسـتگیری 
سرپرست سـازمان منطقه آزاد کیش، رئیس کل دادگستری 
اسـتان هرمزگان ایـن ادعا را تکذیـب کرد. مجتبـی قهرمانی 
خاطرنشـان کـرد: ایـن خبـر چنـدی پیـش توسـط یکـی از 
سـایت های وابسـته به رسـانه های معاند منتشر شـده است. 
گفتنـی اسـت، چنـدی پیـش شـایعاتی مبنـی بر بازداشـت 
سرپرسـت سـازمان منطقـه آزاد کیـش بـه علـت پرونـده 
واردات ۲۰۰ خـودرو بـی ام و توسـط برخی رسـانه های معاند 

در فضـای مجـازی منتشـر شـده بود. 
 ردیدولتدرشهرداریسمتگرفت!

طـی حکمـی از سـوی شـهردار مشـهد، حسـین باغ گلـی به 
عنوان معاون شـهردار و رئیس سـازمان اجتماعـی و فرهنگی 

منصوب شـد. پیـش از این رئیسـی، حسـین باغ گلـی را برای 
تصدی وزارت آموزش وپـرورش به مجلس معرفـی کرده بود. 
کمیسـیون آموزش مجلس هم صالحیت او را برای نشسـتن 
بـر صندلـی وزارت آمـوزش و پـرورش نپذیرفـت تـا باغ گلی 
تنها وزیـر پیشـنهادی کابینه رئیسـی باشـد که نتوانسـت از 

مجلـس رای اعتمـاد بگیرد. 
 فرمانداربوکانتغییرکرد

بـا حکـم اسـتاندار آذربایجـان غربـی سرپرسـت فرمانداری 
شهرسـتان بـوکان منصـوب شـد. محمدصـادق معتمدیـان 
اسـتاندار آذربایجـان غربـی، باباخان اسـکندری را بـه عنوان 
سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان بـوکان منصـوب کـرد. از 
جمله سـوابق اسـکندری می توان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد: 

رئیـس بازرسـی آموزش و پـرورش شهرسـتان اشـنویه، 
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان پیرانشـهر، معاونـت 
سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان 
مهابـاد و سرپرسـت بخشـداری مرکـزی شهرسـتان مهاباد. 

تجمعکارگرانمقابلمجلس
با فراخوان خانـه کارگر، تعـدادی از کارگران و بازنشسـتگان 
تامیـن اجتماعـی مقابـل مجلس حضـور یافتنـد و بـه تایید 
طرح حمایـت از کارخانجـات و واحدهای تولیـدی و صنعتی 
بـر مبنـای دو فوریـت اعتـراض کردند. تجمـع کننـدگان به 
طرح مجلس برای حمایـت از کارخانجات که منابع سـازمان 

تامین اجتماعـی را کاهـش می دهـد، اعتراض داشـتند. 

دستگیری۱۶متهمباسالحهایغیرمجاز
فرمانـده انتظامـی آبـادان از دسـتگیری ۱۶ سـارق و 
دارنـده سـالح غیرمجـاز در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ حسـین زلقی گفـت: مامـوران توانسـتند محل 
اختفای ۱۶سـارق سـابقه دار و دارنده سـالح غیـر مجاز را 
شناسـایی و آنها را دسـتگیر کننـد. در بازرسـی از محل، ۲ 
قبضـه سـالح جنگـی کالش ویک قبضه سـالح شـکاری، 
۲ دسـتگاه موتورسـیکلت مسـروقه، ۱۷۸ متـر کابـل برق 
سـرقتی، ۶ کیلو مواد مخـدر از نـوع گراس کشـف و ضبط 

شـد. 
زمیناهداییاستاندارگمشد! 

حامـد امیـری دارنده مـدال طـالی پرتـاب نیـزه پارالمپیک 
توکیـو گفـت: در مراسـم اسـتقبالی کـه در لرسـتان از بنـده 
کردنـد، از طـرف اسـتاندار سـابق یـک قطعـه زمیـن بـه من 
اهدا شـد ولی بعـد از گذشـت ۲ مـاه می گویند نامه ُگم شـده 
اسـت. وی عنوان کرد: در آن جلسـه برگه ای مبنـی بر اهدای 
زمین با حضور مسـئوالنی همچـون فرمانده سـپاه و نماینده 
ولی فقیه در لرسـتان قرائت شـد و مـن چندین بار بـا نماینده 
ولی فقیه در اسـتان صحبت کـردم که پیگیری کردنـد اما راه 

به جایـی برده نشـد. 
واکنششهرداریبه»بیآرتیخوابی«

مدیرعامـل شـرکت واحد اتوبوسـرانی شـهرداری تهـران در 

مورد موضوع »بی آرتـی خوابی« واکنـش نشـان داد و با بیان 
اینکـه »وجـود ایـن پدیـده را انـکار نمی کنیـم«، گفـت کـه 
»این پدیده به شـدتی کـه در گزارش عنوان شـده، نیسـت.« 
محمود ترفع افزود: از گذشـته نیز شـاهد خوابیـدن معتادان 
روی صندلی شـان در اتوبـوس بوده ایـم، اما این افـراد جدید، 
ظاهر مناسـبی دارنـد و کارت بلیـت می زننـد و وارد اتوبوس 

می شـوند. 
مجلسقادربهحفظمنافعملینیست

محمدرضا باهنـر نماینده ادوار مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
امام راحـل نـگاه ویـژه ای بـه نقش مجلـس و حضـور مـردم در 
صحنـه تصمیم گیری هـا در نظـام جمهوری اسـالمی داشـتند 
و فرمودنـد »مجلـس، در رأس امور اسـت«، »میـزان، رأی ملت 
اسـت«، ولی با توجه به ایـن بیانات ارزشـمند امام راحـل، امروز 
مجلس شـورای اسـالمی، قادر بـه حفـظ منافع ملی نیسـت. 
۴۳موردتاییدشدهُامیکروندرایران

بـط عمومـی و  محمـد هاشـمی سرپرسـت مرکـز روا
اطالع رسـانی وزارت بهداشـت در حسـاب کاربـری خـود در 
توییتر نوشـت: »مـوارد مثبـت شناسایی شـده اُمیکـرون در 
کشـور تا تاریـخ ۸ دی ماه: تهـران ۱۷ مـورد، مشـهد 5 مورد، 
هرمـزگان 5 مـورد، بابـل ۱ مـورد، اصفهـان ۲ مـورد، ارومیه 
۱ مورد، البـرز ۱ مورد، شـیراز ۲ مـورد، اراک ۱ مورد، بوشـهر 
۲ مـورد، قـم ۳ مـورد، یـزد ۳ مـورد و مجموعـه مـوارد تایید 

شـده: 4۳ مـورد«.

تمجیدمادوروازشهیدسلیمانی
نیکالس مـادورو گفت: خیلی خوشـبختم که توانسـتم با سـردار 
سـلیمانی دیدار داشـته باشـم. حادثه بسـیار بزرگی بود، بشریت 
باید از ایـن جنایـت درس بگیرد که قهرمـان مبارزه با تروریسـت 
از طـرف کاخ سـفید تـرور می شـود. مـا بـار دیگر نسـبت بـه این 

ترور وحشـیانه علیـه قهرمان مـردم اعتـراض می کنیم. 
سنازدواجبه۳۰سالرسید

معـاون امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان گفـت: ۱۲ میلیـون 
و ۸۰۰ هـزار جـوان در سـن ازدواج در کشـور داریـم امـا سـاالنه 
تنهـا ۶۰۰ هـزار ازدواج محقـق می شـود. وحیـد یامین پـور اظهار 
داشت: مسـائل اقتصادی ارتباط مسـتقیم با سخت شـدن ازدواج، 
باال رفتن سـن ازدواج و کاهـش ازدواج دارد. اکنـون در بین مردان 
به ۳۰ سـال رسـیده اسـت آمار طالق هم همـواره صعـودی بوده و 
اکنون از هر سـه ازدواج در کشـور یک مـورد طالق اتفـاق می افتد.

افزایشوارداتبرق
مدیرعامـل شـرکت تولید، انتقـال و توزیـع نیروی بـرق ایران 
)توانیـر( گفته بـود: خـط دوم انتقـال بـرق از ترکمنسـتان به 
مدار آمده اسـت که همین امر موجـب افزایـش واردات برق از 
این کشـور و به دنبال آن کاهش مصرف سـوخت در زمسـتان 
خواهـد شـد. آرش کـردی افـزود: بـه مـدار آمـدن خـط دوم 
ترکمنسـتان و افزایـش واردات از ایـن کشـور، موجب کاهش 

روزانـه یـک میلیون لیتـری مصرف سـوخت می شـود.

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

تورمچهبالییسربابانوئلآورد!
آخر آرمان ملی

 منبع: خبرآنالین

همزمان با جشن های سال نوی میالدی خرید و فروش اقالم مربوط به کریسمس افزایش یافته 
اما قیمت ها نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. 

کارتون فرنــگی
به مناسبت چهارمین سال پیوستن ویرجیل فن دایک به جمع لیورپولی ها   | منبع: سایت گل

 

محمــد مرنــدی، مشــاور تیــم مذاکره کننــده در ویــن گفتــه اســت: »ضرب االجــل طــرف 
مقابــل ارزشــی بــرای مــا نــدارد چــرا کــه حتــی اگــر بــه فــرض طــرف مقابــل از برجــام خارج 
شــده و مکانیســم ماشــه اجــرا و چنــد قطعنامــه علیــه ایــران احیــا شــود چــه اتفاقــی خواهــد 
افتــاد؟ مگــر در حــال حاضــر فشــار حداکثــری علیــه ایــران وجــود نــدارد؟ بــه تعبیــر دیگــر، 
ــه خطــاب  ــی بی مقدم ــداده باشــند« خیل ــران انجــام ن ــه ای ــا علی ــوده کــه آنه مگــر کاری ب
ــا  ــا ســفره زندگــی م ــم ام ــه زندگــی شــما را نمی دان ــم ک ــد عــرض کن ــه جناب شــان بای ب
ــز  ــای می ــن پ ــرای ای ــیزدهم االن ب ــت س ــال دول ــد. اص ــد ش ــر خواه ــر و کوچک ت کوچک ت
مذاکــره اســت کــه تحریم هــا اتفاقــات عجیــب و غریبــی را رقــم زده اســت و زندگــی مــردم 
ــد  ــه بل ــر کاری ک ــپ ه ــکای ترام ــد، آمری ــما راســت می گویی ــرده اســت. ش ــون ک را دگرگ
بــود و هــر تحریمــی کــه می شــد را ســر ایــران اعمــال کــرد و فشــاری باالتــر از آن وجــود 
نــدارد امــا حــرف ایــن اســت کــه دیگــر تحمــل وضــع موجــود ســخت اســت. همیــن االن 
کمــر مــردم زیــر فشــار اقتصــادی بــه کمانــی می مانــد کــه بــا قــدرت کشــیده شــده اســت 

ــه دســت هــم ســری  بعــد شــما می گوییــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ یــک روز دســت ب
بــه بــازار بزنیــم. یــا اصــال همــان پشــت میــز کار شــما قیمت هــای زمــان برجــام و دورانــی 
کــه ترامــپ از برجــام خــارج شــد را بــا هــم مقایســه کنیــم. بیاییــد آرزوهــای مــردم در آن 
زمــان را بــا ایــن روزهــا نــگاه کنیــم. بــرای اینکــه راحت تــر متوجــه ایــن داســتان شــوید الزم 
اســت بگویــم زمانــی، مــردم بعــد از گرفتــن گواهینامــه بــه ســراغ خریــد پرایــد می رفتنــد 
ــد  ــد پرای ــا حــاال شــب ها خــواب خری ــی ناراحــت نشــوند ام ــد، خیل ــا اگــر تصــادف کردن ت
می بیننــد. جوانــان بــه جــای گوســفندان، تعــداد ســال هایی کــه بایــد کار کننــد تــا بتواننــد 
ــا خواب شــان ببــرد کــه یادشــان می افتــد تعــداد ماه هایــی  ــه دار شــوند را می شــمرند ت خان
ــد. کار  ــا می کنن ــه شــمارش آنه ــروع ب ــد و ش ــوش کرده ان ــد را فرام ــد قســط بدهن ــه بای ک
بــه جایــی رســیده اســت کــه برنامه ریــزی در ایــران ســاعتی شــده اســت و آدم هــا فرامــوش 
کرده انــد چگونــه می شــود بــرای مــاه یــا ســال بعــد برنامــه ریــزی کــرد. بلــه، شــما احتمــاال 
حقــوق خوبــی می گیریــد. ســر وقــت هــم پرداخــت می شــود، خانــه ای هــم داریــد و خیلــی 
تحریم هــا شــما را اذیــت نکنــد امــا بــرای مــا نفــس نگذاشــته اســت. گویــی دیــوار ســد را 
ــم، ســقوطی  ــتباه بگذاری ــم اش ــی ه ــر پای ــم نمی رســیم و اگ ــم. هرچــه می روی ــاال می روی ب
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــن اتفاق ــود بدتری ــع موج ــداوم وض ــن! ت ــا و ببی ــه بی ــم ک می کنی
بیفتــد. ایــن مــدت هــم نشــان داد کــه دولــت ســیزدهم هــم ماننــد دولــت پیشــین منتظــر 
نتایــج مذاکــرات اســت و اگــر نبــود امــروز قیمــت ارز ماننــد کرکس هــا بــاالی ســر ۳۰ هــزار 

ــرد. ــرواز نمی ک ــان پ توم
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