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صفحه2

سخنگوی
شوراینگهبان:

armanmeli.ir

«آرمان ملی» مذاکرات احیای برجام
در وین را بررسی میکند:

گزارش«آرمانملی»
ازآثارتهاترنفتباکاال:

کارگروهرفعتحریمبه االن «تهاتر» رانت براي
موازات رسیدنبهتوافق خريداران است و زيان
براي ما
رایزنیهای باقری با محوریت
رفعتحریمها

مگر کشور چقدر به چای سریالنکا
یابرنجپاکستانوهندنیازدارد؟

آرمان ملی :سخنگوی شورای نگهبان با اشاره
به برخی از مصوبات این شورا اظهار داشت :الیحه
«موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران
و افغانســتان در خصوص ارتبــاط بینالمللی
راهآهن» اخیرا تایید شد...

آرمان ملی :مذاکرات پیچیــده در وین در
حالی در جریان است که بحثهای محتوایی
تا حد زیادی توانســته ســرعت مذاکرات را
بگیرد ،همچنان طرفهای مذاکره حرفهای
امیدوار کننده میزننــد و از مثبت بودن روند
گفتوگوها میگویند حتی حضور کشورهایی
از عربستان و کره جنوبی را نیز در ...

آرمانملی :تهاتــر نفت با کاال در شــرایط
تحریــم؛ به یکــی از مهمتریــن راهکارهای
دولت برای بازگردانــدن دالرهای نفتی ایران
مبدل شده است .چای ســریالنکا ،برنج هند
و پاکستان و ...تنها کاالهایی هستند که از ...
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صفحه4

گزارش«آرمانملی»ازتشدیدخشکشدنقناتهاوخطرفرونشست:

سخــــن روز

امتیازها را به «واسطهها» ندهیم
قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل بینالملل
روسیه ،چین و اروپاییها ممکن است اختالفاتی با آمریکاییها
داشته باشند و طبیعتا هر کدام در پی منافع خود هستند .در
سیاست بینالملل مفهومی تحت عنوان «دوستی ذاتی» وجود
ندارد .روسها عالقهمند نیستند که ما با اروپاییها در زمینه گاز
و انرژی رابطه داشته باشیم و میخواهند خودشان میداندار
باشند .چون تامینکننده انرژی اروپا خودشان هستند هرگز
حاضر نیستند ...
همین صفحه

هنوزهم«فرونشستتهران»را جدينگرفتید
وجود  ۵۰هزار میله یا چاه قنات درتهران میتواند خطرآفرین باشد

فائزه هاشمی در گفتوگو با «آرمان ملی» مطرح کرد:

ناگفتههایدختـر
دربــارهپــــدر

یادداشت 1

فاصله طبقاتی وگسترش فقر
نبیاله عشقیثانی
تحلیلگر مسائل اجتماعی

آثار فقر برزندگی آحاد مردم هرروز بیشتر خود را نشان
میدهد ،برتعداد افراد فقیر افزوده میشود وفاصله ثروتمندان
با نیازمندان فزونی مییابد .در همین رابطه دکتر راغفر ،استاد
دانشگاه الزهرا فاصله طبقاتی وعدم توازن در برخورداری از
امکانات کشور را علت فقر وافزایش تعداد فقرا دانسته است
وآن را نشانهای از وضعیت ...
همین صفحه

 از رابطه با آمريکا و عربستانتا برجام و FATF

یادداشت 2

افتادن از چاله به چاه
حسین معافی
تحلیلگر مسائل اجتماعی
از سال  97که بحث ارز  ۴2۰۰تومانی شروع شد شامل
 2۵قلم کاال بود اما به تدریج  ۱۸قلم کاال حذف شد و در حال
حاضر فقط  7قلم کاال باقی مانده است .به عبارتی  ۱۸قلم
کاال در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار
شود .البته باید توجه داشته باشیم که این  7قلم کاال از جمله
کاالهای بسیار راهبردی هستند و ...
صفحه
همین
11
صفحه

آمارسازی در حوزه اشتغال!

حمید حاجاسماعیلی
کارشناس بازار کار
یکی از اظهارنظرهایی که در چند هفته اخیر از سوی وزیر
کار دولت سیزدهم به دفعات شنیده شده ایجاد  7۱2هزار شغل
در چهار ماهه استقرار دولت است آن هم با تسهیل در صدور
مجوز کسب وکارها ،اما باید توجه داشت که با اینکه یکی از
مولفههای الزم برای ایجاد اشتغال تسهیل در صدور مجوزهای
کسبوکار است دولت سیزدهم صدور مجوزها را افزایش داده
که این در تضاد با ادعای وزیر کار است ،از طرفی باید منتظر
باشیم تا دولت بگوید که این تعداد مشاغل اعالم شده در کجا و
با چه حمایتهایی ایجاد شده و چه مقرراتی را برای آنها تسهیل
کرده که آنها توانستهاند این مشاغل را راهاندازی کنند آن هم
وقتی هدفگذاری دولت مشاغل خانگی و روستایی بوده است.
در مورد یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغلی هم که وزیر
کار اعالم کرده قرار است تا پایان سال  ۱۰۴۱راهاندازی کند این
نکته حائز اهمیت است که این مشاغل ،شغل خالص نیستند.
یعنی دولت از همان ابتدا بعد از انتقاداتی که صورت گرفت
انعطاف نشان داد و خالص بودن این تعداد شغل را رد کرد!
معنای این جمله این است که دولت براساس همین  7۱2هزار
شغلی که اعالم کرده و تا پایان سال حداقل این صرفا آمار را تا
حدود  ۰۰7تا  ۰۰۸هزار مورد افزایش میدهند نشان میدهد
دولت تفریق شغل هایی که از دست می رود و شغل هایی
که ایجاد میشود را نمیخواهند انجام بدهند و میخواهند
اینگونه القا کنند که دولت این تعداد شغل را ایجاد کرده است
درصورتیکه به صورت طبیعی در بخش خدمات جابهجایی و
تغییر مشاغل را با نوسانات باال شاهد هستیم...
ادامه صفحه7

یادداشتهای آرمان ملی
سرمقاله :محسن هاشمی رفسنجانی

نماد میانه روی در جغرافیای
سیاسی ایران

صفحه2

گفتوگوی نیابتی
به صالح نیست

صفحه2

نقش هاشمی در تنشزدایی
باعربستان

صفحه 7

مجید مرادی

حسین مالئک

گفتوگوهای آرمان ملی
عبدالصمد مرفاوی:

تیمها باید
حرفهای شوند

صفحه11

حذف سرخابیها
قابل پیشبینی بود

صفحه 11

مجید جاللی :

صفحه9

از «اسم هاشمي»هم ميترسند

تالش آیتا ...هاشمی برای برقراری ارتباط ایران و آمریکا
عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

امتیازها را به «واسطهها» ندهیم
قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل بینالملل

روسیه ،چین و اروپاییها ممکن است اختالفاتی با آمریکاییها داشته باشند
و طبیعتا هر کدام در پی منافع خود هستند .در سیاست بینالملل مفهومی تحت
عنوان «دوستی ذاتی» وجود ندارد .روسها عالقهمند نیستند که ما با اروپاییها در
زمینه گاز و انرژی رابطه داشته باشیم و میخواهند خودشان میداندار باشند .چون
تامینکننده انرژی اروپا خودشان هستند هرگز حاضر نیستند رقیبی وارد میدان
شود و آن رقیب میتواند ایران باشد .آنها از مناقشه ایران و غرب سود میبرند.
چین هم به همین ترتیب؛ اگر رابطه ما با اروپا و کشورهای آلمان و انگلیس و فرانسه
بهتر شود و نیز آمریکا ،ممکن است ما از آن کشورها کاالهای باکیفیتتر وارد کنیم
و کمتر سراغ چینیها برویم .اما اکنون چارهای نداریم و هر کاالیی که چینیها
در اختیارمان میگذارند را قبول میکنیم .بنابراین این کشورها عالقهمند نیستند
رابطهای شکل بگیرد .اگر قرار است بده بستانی صورت بگیرد میخواهند هم از ما
و هم از آمریکاییها چیزی نصیب آنها شود .به همین خاطر ،هم به نفع ما و هم
آمریکاست که مذاکرات را مستقیم انجام دهیم و به جای اینکه امتیاز را بهواسطه
بدهند بین خودشان رد و بدل کنند .بعد از برجام اولین شرکتی که با ایران قرارداد
امضا کرد توتال بود ،رنو و ...با خودروسازیها قرارداد بستند .فرانسه هم دنبال نفع
خود هست و هر کدام از این کشورها تا زمانیکه منافعشان تامین نشود ،سعی
میکنند که مذاکرات را عقب بیندازند .شاید یکی از دالیلی که باعث شد تا برجام
موفق نباشد این بود که ما اجازه ندادیم شرکتهای آمریکایی وارد بازار ایران شوند.
هیچ کشوری هم به خاطر دوست داشتن کشور دیگری به او امتیاز نمیدهد مگر
اینکه منافعی تامین شود .یکی از طرفهایی که بسیار عالقهمند است با ایران در
ارتباط باشد و بازار ایران را در اختیار داشته باشد ،کره جنوبی است که حتی از زمان
رژیم سابق نیز در بازار ایران حضور داشتند .کرهایها عالقهمند هستند دوباره به
این بازار برگردند اما روابط آنها با آمریکا اجازه نمیدهد که داراییهای ایران را آزاد
کنند و دوباره توافقشان را با ایران از سر بگیرند .کره جنوبی از کشورهایی است
که بسیار عالقهمند است تا برجام به نتیجه برسد ،آنها منافع سیاسی ندارند بلکه
مستقیما منافع اقتصادی خوبی دارند .مردم ایران هم عالقهمند هستند و کاالی
کرهای یا ژاپنی را به کاالی هندی یا چینی ترجیح میدهند .عربستان و کشورهای
خاورمیانه مسائل متعددی دارند .یکی از مسائل آنها بهانه مناقشه هستهای ایران
است .عربستان و اسرائیل عالقهمند هستند در کنار مسائل هستهای ،مساله موشکی
و امنیت خاورمیانه و حضور ایران در کشورهای دیگر و ...نیز مورد مذاکره قرار بگیرد.
آنها هم دنبال پیچیده شدن مذاکرات هستند و به آمریکا و اروپا و حتی چین و
روسیه فشار وارد میکنند که مسائلی که در سال  2۰۱۵مورد توجه قرار نگرفت این
بار مورد توجه قرار بگیرد .آنها از ابزار خود به دلیل داراییهای زیاد و توان اقتصادی
باال استفاده میکنند تا منافع آنها هم در این توافقی که قرار است با ایران صورت
بگیرد گنجانده شود .سیاست بایدن با اوباما مقداری متفاوت است ،اوباما عالقهمند
بود که با ایران مساله هستهای را حل کند .اما بایدن با توجه به انتقادات داخلی از
سوی جمهوریخواهان ،عالقه دارد که منافع دیگر کشورها از جمله عربستان را
هم در نظر بگیرد .به همین خاطر مدام در ارتباط هستند و تبادل نظر دارند .ما باید
بپذیریم که برای حل معضل اقتصاد کشور و معیشت مردم مساله هستهای را حل و
فصل کنیم .طرف مقابل هم شاید نگرانیهایی که دارند سوءتفاهم باشد اما مساله
ما واقعی است .باید تالش کنیم در این مذاکرات موفق شویم .تصمیم در ایران گرفته
شده اما به دلیل اینکه اجماع به آخر نرسیده و تیم مذاکراتی کسانی هستند که
در گذشته همگی مخالف برجام بودند و از تجربه کافی هم در حوزه دیپلماتیک
برخوردار نیستند ،ممکن است زمان را تا اندازهای از دست بدهند اما در نهایت توافق
را صورت خواهند داد و آمریکاییها هم چون میخواهند نقششان را در خاورمیانه
کاهش دهند و به مسائل مهمتری چون چین و روسیه بپردازند ،عالقهمند هستند
این مذاکرات به نتیجه برسد .به دلیل فاصله زیاد مواضع ،ممکن است توافق زمانبر
باشد اما میتوانیم امیدوار باشیم که توافق حاصل میشود.

صفحات  6و7

تغییرمسیرروحانیپسازآیتا...هاشمی

فاصله طبقاتی وگسترش فقر
بلوکه شده است؛ در هنگامی که برای ایجاد شغل
وتوسعه صنایع و بازرگانی ،رونق اقتصادی و تامین
نبیاله عشقیثانی
نیازهای اساسی مردم به آن نیاز داریم .در برنامه
اجتماعی
تحلیلگر مسائل
ششم توسعه اقتصادی واجتماعی کشور میزان
آثار فقر برزندگی آحاد مردم هرروز بیشتر خود تورم  ۸درصد پیشبینی شده است در حالی که
را نشان میدهد ،برتعداد افراد فقیر افزوده میشود مرکز آمار ایران تورم موجود را  ۳۴درصد اعالم
وفاصله ثروتمندان با نیازمندان فزونی مییابد .در کرده است که بیشتر از چهار برابر قانون برنامه
همین رابطه دکتر راغفر ،استاد دانشگاه الزهرا است ،آیا این بدان معنی است که مردم چهار
فاصله طبقاتی وعدم توازن در برخورداری از برابر فقیرتر شدهاند؟ در مورد تعریف فقیرگفته
امکانات کشور را علت فقر وافزایش تعداد فقرا شده ،افرادی که نیازهای اساسیشان مثل غذا،
دانسته است وآن را نشانه ای از وضعیت وخیم پوشاک ،مسکن واحتیاجات بهداشتی وآموزش
اقتصادی میداند که ریشه در فقدان عدالت در آنان تامین نشود فقیر هستند ،این به معنی آن
توزیع منابع دارد .اخیرا رئیس مجلس اظهار کرد است که بسیاری از افراد شاغل و حقوق بگیر
که ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است که در آن هم جزو فقرا هستند که باید برای نجات آنان از
رانت وفساد وجود دارد وگفت اقتصاد باید به مردم فقر موجود کاری کرد .دکتر واعظ مهدوی که
واگذار شود .میدانیم که در کشور تعداد زیادی از سالیان بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی
شرکتها و بنگاههای اقتصادی در اختیار دولت و اجتماعی کشور مسئولیت وتجربه دارند ،فقر
است که اکثرا زیانده هستند .اگر همین شرکتها را به سه گروه دستهبندی کردهاند :فقر شدید،
به مردم واگذار شود ،جلوی این زیان ملی گرفته فقرنسبی و فقرمطلق و می گویند فقر مطلق
خواهد شد و فقر هم کاهش مییابد .از منظری شامل افرادی می شود که در آمدشان کفاف
دیگر در شرایطی که افراد سودجو به راحتی به هزینه هایشان را نمی کند .با این تعریف باید
منابع بانکی دسترسی دارند ،اقشار ضعیف جامعه گفت تعداد فقرا بسیار بیشتر از آمارهای اعالم
بهدلیل وجود مقررات و ضوابط دستوپا گیر و شده است .باعنایت به اینکه آموزههای دینی به
نداشتن ارتباطات آنچنانی از استفاده از تسهیالت ما میگوید از هر دری که فقر وارد شود از دردیگر
قانونی هم کمتر برخوردار هستند .اینها باعث شده دیانت خارج میشود و باور کارشناسان اجتماعی
که فاصله طبقاتی روبه افزایش باشد و آمار فقرا هر که میگویند فقر وآسیبهای اجتماعی همزاد هم
روز بیشتر شود به طوری که گفته میشود حدود هستند ویکدیگر را تقویت میکنند همچنین گفته
۴۰درصد مردم ازحداقلهای مورد نیاز زندگی شده فقر باعث تغییر رفتار افراد شده بهطوری که
برخوردار نیستند .از سوی دیگر در شرایطی که در شرایط سخت ممکن است دست به رفتارهای
دولت بیشتر درآمد خود رااز محل فروش نفت ضد اجتماعی بزنند ،پس فقر را جدی بگیریم.
وگاز تامین میکند ،به دلیل تحریمهای تحمیل آنچه در این مختصر یادآور شدیم فقط گوشهای
شده برکشور ،تامین منابع دچار مشکل اساسی از عمق مساله فقر وپیامدهای آن است .بنابراین از
است به طوری که چندین میلیارد دالر ارزحاصل همه مسئوالن در حوزههای قانونگذاری واجرایی
از فروش محصوالت مذکور در کشورهای دیگر به خصوص دولت انتظار می رود با جدیت برای
از جمله کره جنوبی ،هندوستان ،عراق وچین کاهش فقر دست به اقدام عاجل بزنند.

نقش مردم در نگاه پدرم

یاسر هاشمی

مردم نقش پررنگی در تصمیمــــات آیتا...
هاشمی داشتنـــد و آنها را صاحبان اصلـــی
کشور می دانستند که موفقیت ها با حضور و
نقش آفرینی ها میسر می شود .آیت ا ...هاشمی
حتی در دوران مبارزه و پیش از پیروزی انقالب
اسالمی همواره دغدغه رفاه مردم را داشت ،ایشان
با مردم ارتباط خوبی داشت و در عین رابطه
منطقی در جامعه ،نگاه کارشناسی را از ارتباط
خود حذف نمیکرد .در حالی که مرحوم هاشمی
دشوارترین بحرانها را در طول حیات انقالب و

نظام اسالمی پشتسر گذاشته بود ،ولی آیتا...
هاشمی اعتقاد داشت که حتی در سخت ترین
سالها و شرایط از جمله سال  ۶۰که اوج ترورهای
منافقان و مصائب جنگ تحمیلی بود ،به دلیل
همدلی و وحدت مردم و مسئوالن ،باور داشتند
که بحرانها را پشتسر میگذاریم و خیلی نباید
نگران بود ،اما در دوران موسوم به مهرورزی ،ایشان
احساس نگرانی زیادی داشت و معتقد بود که
انقالب از ریل اصلی خودش فاصله گرفته است .در
دفاع مقدس هم ایشان فرمانده بودند و به همراهی
مردم امیدوار بودند که در نهایت همین اعتماد و
همدلی سبب شد تا ایران پیروز واقعی جنگ باشد.
آیتا ...هاشمی به عنوان فرمانده ارشد جنگ ...
ادامه صفحه7

این بار هم خداحافظی با دبیری
شورای نگهبان تکذیب شد

بازهــم
«نـه»جنتی
بهاستعفا!

آرمان ملی :روز گذشــه سخنگوی شورای
نگهبــان در واکنش به خبرهایــی مبنی بر
ایجاد تغییرات در شورای نگهبان و استعفای
آیتا ...جنتی گفت« :ایــن خبر را تکذیب
میکنم ،هیچگونه تغییر در شورای نگهبان
مطرح نیست ».اســتعفا ها شــایعه است،
سالهاست که شایعه استعفای ...
صفحه 3

بررسیها از تمرکز بودجه بر توسعه
سرمایهگذاری با تکیه بر آمایش
سرزمین نشان میدهد:

احتمالشکلگیری
رانتیجديد
در بودجه14۰1
صفحه4

حسن بهشتی پور در گفتوگو با
«آرمان ملی»:

وامبانکجهانی
يکپالسمثبتاست
صفحه 3

افتادن از چاله به چاه
حسین معافی
تحلیلگر مسائل اجتماعی
از سال  97که بحث ارز  ۴2۰۰تومانی شروع شد شامل  2۵قلم کاال بود اما به تدریج
 ۱۸قلم کاال حذف شد و در حال حاضر فقط  7قلم کاال باقی ماندهاست .به عبارتی ۱۸
قلم کاال در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود .البته باید توجه
داشته باشیم که این  7قلم کاال از جمله کاالهای بسیار راهبردی هستند و حذف
ارز ترجیحی از دارو ،گندم ،کنجاله و دانههای روغنی بسیار سخت خواهد بود .این
دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا
اینکه مذاکرات هستهای به نتیجهای رسیده باشد .جالب اینجاست که در روزهای
گذشته که الیحه بودجه  ۱۴۰۱به مجلس ارائه شد و صحبت از حذف ارز ترجیحی
در الیحه بود ،بسیاری از کاالهای اساسی و بهویژه دارو و لوازم پزشکی افزایش
قیمت چشمگیری داشته و گاه با کمبود عرضه هم در بازار روبهرو بوده است .همه
اقتصاددانان باور دارند که تورم برای مردم و رانت برای خواص ،از آثار اختصاص ارز
 ۴2۰۰تومانی است .با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه
توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست
است .هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و
کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد .کارشناسان اقتصادی تأکید
دارند که زمان مناسب برای اجرای این برنامهها ،موقعی است که عالئم حیاتی اقتصاد
به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کاالهای مختلف کنترل شده و انتظارات در
روند قیمتها کاهنده باشد .در این شرایط است که میتوان جراحی کم عمق را انجام
داد و اساساً حذف ارز  ۴2۰۰تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه
ماه اول سال یک قلم از کاالهای اساسی از لیست دریافتکنندگان ارز  ۴2۰۰تومانی
حذف گردد تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کاالی
دیگر در نوبت حذف ارز  ۴2۰۰تومانی قرار بگیرد .اینکه حذف ارز  ۴2۰۰تومانی در
الیحه بودجه سال آینده آمده در این شرایط حساس کشور ،بسیار خطرناک است .ارز
ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعاً یک شوک تورمی برای دهکهای کمدرآمد
ایجاد میکند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورمهای باالی ۳۵
درصد مواجه بوده است .پیش شرط هر گونه جراحی در اقتصاد وجود منابع ریالی و
ارزی کافی ،ثبات و آرامش اقتصادی ،وجود انتظارات امیدوارکننده به آینده است و هر
زمان این پیششرطها فراهم شود میتوان به این جراحیهای اقتصادی و تصمیمات
سخت دست زد .ارز  ۴2۰۰تومانی باید در شرایطی از کشور حذف شود که تورم در
کشور کاهش پیدا کرده باشد .به هیچ عنوان این اتفاق نباید به صورت یکباره صورت
بگیرد بلکه بهتر است حذف این ارز از اقتصاد کشور به صورت آرام و تدریجی انجام
شود .بیشک اگر ارز  ۴2۰۰تومانی بر اساس برنامهریزی و به صورت اصولی حذف
شود بر روند معامالت بازار سرمایه نیز اثر دارد و تأثیر این اقدام دولت نمیتواند با تأثیر
چندان منفی بر روند معامالت بازار سرمایه همراه باشد ،بلکه باید گفت با حذف ارز
 ۴2۰۰تومانی شاهد اثر مثبت این اتفاق بر کلیت بازار سرمایه و سهام شرکتهای
حاضر در این بازار خواهیم بود .با اینکه کلیات بودجه سال آینده در روزهای گذشته
در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده ولی امیدواریم که در صحن مجلس ،نمایندگان
محترم به موضوع حذف ارز ترجیحی با دقت بیشتری نگاه کنند و با برنامهریزی و
کارشناسی شده حذف ارز  ۴2۰۰تومانی را به صورت تدریجی مصوب نمایند.
انا هلل و انا الیه راجعون

همکار ارجمندجناب آقای حمید حق جو

درگذشت انسان وارسته و متقی پدر بزرگوارتان موجب تأثر و تأسف شد.
میدانم که این ماتم تلخ و دشوار است و جز با تسلیم و رضا در برابر مشیت
الهی تحملش میسر نیست .این مصیبت اندوهبار را به جنابعالی تسلیت
میگویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و
برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.
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سیاسـت
سـرمقــاله

نماد میانه روی در جغرافیای سیاسی ایران

محسن هاشمی رفسنجانی

انقالب اسالمی با ضرب آهنگی تند در حوزه سیاست همراه بود و طی ۴۳
سال گذشته ،تحوالت زیادی در تولد و افول جریانات سیاسی شاهد بودیم،
نخستین دولت انقالب ،دولت موقت ،مشهور به محافظه کاری ومیانه روی
بود اما در تب تند شعارهای انقالبی سرانجام با تسخیر سفارت آمریکا ،به پایان
عمرش رسید و پس از حدود دوسال تالطم وکشمکش سیاسی سرانجام در
تابستان  ۱۳۶۰آرایش سیاسی ایران به ثباتی نسبی رسید و طیف خط امام یا
حزب جمهوری اسالمی بهعنوان نماد اصلی حاکمیت قوای سهگانه کشور را
در دست گرفت اما این یکدستی عمر چندانی نداشت وصحنه سیاسی ایران
از اوایل دهه شصت و پس از خارج شدن جریان بنی صدر و نهضت آزادی از
عرصه رسمی ،تبدیل به محل رقابت دو جناح سنتی یا راست و جناح چپ شد.
طیف چپ یا خط امام که خود را نزدیکتر به دیدگاه امام دانسته ومورد حمایت
نسبی دفتر امام بودند در رقابت با جناح سنتی روحانیت موسوم به جناح
راست ،منشعب شدند و در انتخابات مجلس سوم در سال  ۱۳۶۶بهصورت
رسمی مجمع روحانیون مبارز را در برابر جامعه روحانیت مبارز تشکیل دادند.
در این میان موضع هاشمی رفسنجانی بهعنوان رئیس مجلس ،فرمانده جنگ
و معتمد امام نقش برجستهای داشت ،هاشمی اگرچه خود یکی از موسسین
جامعه روحانیت مبارز بود اما با دیدگاههای نسبتا بسته شورای نگهبان در
حوزه اداره کشور و محدود کردن مجلس و دولت برای تصمیمگیری در
شرایط جنگی ،همراهی نداشت و از این رو میتوان موضع گیریهای هاشمی
در نماز جمعه و مجلس ،بیشتر در جهت دفاع از تصمیمات مجلس در برابر
شورای نگهبان ارزیابی کرد ،بهویژه تاکید او برعدالت اجتماعی از او بهعنوان
یک چهره متعادل کننده فضای سیاسی کشور دربرابر جناح پرقدرت راست
که شورای نگهبان ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و بازار را بهعنوان حامی
در اختیار داشت ،نام برد .پس از پایان جنگ ورحلت امام خمینی ،نقش
هاشمی بهعنوان رئیسجمهور و محور توسعه کشور در فضای سیاسی تغییر
یافت و جناح چپ که همچنان به غرب ستیزی و مخالفت با تنش زدایی در
سیاست خارجی و سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد میپرداخت ،بهعنوان
مخالف هاشمی در مجلس سوم شناخته شد واین مخالفت موجب شکست
سخت جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم گردید .با استحاله جناح چپ به
اصالح طلب که بر آزادی بجای چپگرایی در اقتصاد تاکید داشت و استحاله
جناح راست به اصولگرا که بر ارزشها بجای اقتصاد باز تاکید میکرد ،بهتدریج
اصالح طلبان به هاشمی نزدیک و اصولگرایان از او فاصله گرفتند و حزب
کارگزاران سازندگی بهعنوان یک جریان نوپای اصالح طلب متولد گردید.
آیتا...هاشمی رفسنجانی اگرچه بهدلیل سابقه آشنایی طوالنی و همکاری
اجرایی ،خود به ناطق نوری رای داد اما با حفظ سالمت انتخابات وایراد خطبه
تاریخی آخرین نماز جمعه قبل از دوم خرداد ،زمینه حضور حداکثری وپرشور
مردم در پای صندوقهای رای را که بهدلیل اقدامات نسجیده برخی نهادها
ومسئوالن نسبت به سالمت انتخابات بدبین وناامید شده بودند را فراهم
آورد و از این رو مدتها مورد گالیه جناح راست قرار داشت .با این وجود با
تثبیت اصالح طلبان در قدرت وتندروی طیفی از آنان ،رفته رفته زاویه میان
اصالحطلبان تندرو وآیتا...هاشمی رفسنجانی که توسعه را اولویت اصلی
کشور وتنشهای سیاسی را موجب اخالل در فرایند توسعه میدانست آشکار
شد و در انتخابات مجلس ششم ،متنفذین جناح چپ هاشمی را بهعنوان
مانعی در برابر فتح سنگر به سنگر خود تخریب کردند اما از اواخر دهه هفتاد و
اوائل دهه هشتاد مشخص گردید تضعیف هاشمی در سیاست بیش از همه به
ضرر اصالحطلبان شد وبا از بین رفتن موازنه در سیاست که با نقش هاشمی
ایجاد میشد ،اصالحطلبان ظرف سه سال شورا ،مجلس و دولت را از دست
دادند و در سال  ،۱۳۸۸با گفتمان توسعه و قانونگرایی در برابر احمدی نژاد
ایستادند .بهتدریج تندروی اصولگرایان حاکم ،طیف سنتی این جناح که بر
آزادیهای فردی در اقتصاد و تنشزدایی در سیاست خارجی تاکید داشت
را به انزوا کشاند و جریان اعتدال در عرصه سیاسی کشور با محوریت هاشمی
شکل گرفت که میانه روی و توسعه را بهعنوان شاخصهای خود بههمراه
داشت ،ردصالحیت هاشمی در سال  92موجب پیروزی کاندیدای بعدی
این جریان یعنی حسن روحانی شد اما محافظهکاری حسن روحانی پس
از درگذشت هاشمی اعتدالگرایان را تضعیف کرد .امروزه میتوان گفت که
اصولگرایان یا دلواپسان حاکم ،بخش عمده سیاستهای چپ قدیم را دنبال
میکنند و اصالحطلبان به سوی رویکردهای توسعهگرایانه و آزادیخواهانه
متمایل شده اند و اندیشه های هاشمی در غیاب وی در بخش بزرگی از
نخبگان از طیف سنتی جناح راست قدیم تا دانشگاهیان و اصالحطلبان مورد
حمایت است اما جریان میانهرو بهدلیل تندشدن فضای کشور در سالهای
اخیر تضعیف شده است و یکی از عوامل اصلی آن عدم حضور آیتا ...هاشمی
رفسنجانی ،بهعنوان نماد میانهروی در جغرافیای سیاسی ایران است.

یـــادداشت

گفتوگوی نیابتی به صالح نیست
مجید مرادی

تحلیلگر مسائل سیاسی

در روزهای اخیر و در بحبوحه دور هشتم مذاکرات وین ،انتشار هدفمند
عکس اولیانوف و رابرت مالی نمایندگان روسیه و آمریکا در مذاکرات
وین پیام بدی برای سیاست خارجی ایران دارد .متاسفانه روسها به نظر
میرسد که خود را قیم ایران میدانند و طرف مذاکره آمریکا در وین و
سخنگوی ایران جا انداختهاند .مشخصا تاریخ چهل ساله اخیر ایران بدون
درک تاثیرگذاری روسها قابل تحلیل نیست .موج غرب ستیزی و عداوت
نسبت به آمریکا و تصفیه تکنوکراتهای وطندوست و ملیگرا و بدنام
کردن آنها تحت عنوان لیبرال و از رده خارج کردن آنها تحت حمایت و
کمک روسها بوده است .روسها مانند صهیونیستها همیشه از تیرگی
روابط ایران و آمریکا خرسند و بهرهور بودهاند .اگر کسی بخواهد به عمق
خباثت روسها پی ببرد مصاحبه جاگاریان سفیر روسیه در تهران را پس از
امضای برجام بخواند .او در آنجا میگوید ما این همه در کنار ایران بودهایم
اما پس از برجام ما را فراموش کردهاید و سراغ شرکت بوئینگ رفتهاید و
با آن قرارداد بستهاید و همکاری تجاری با کشورهای غربی را به همکاری
اقتصادی با روسیه ترجیح دادهاید .پس شرکتهای روسی چه میشوند و
میداند که هواپیماهای ساخت کشورش چقدر از مسافران ایرانی کشتهاند.
او میداند کشورش جز در تولید چند قلم هواپیمای جنگی که تاکنون به ما
نفروختهاند و سامانه موشکی هیچ مزیتی بر غربیها در هیچ صنعتی ندارد
و با این حال فکر میکند ایران باید چون زیردستی فرمانبر برای روسیه
باشد و همکاری با روسیه را به همگان ترجیح دهد در حالی که این امر
هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت .تفویض اختیارات به روسها و حرف
شنویهای جاهالنه از روسها نه با حکمت نسبتی دارد نه با عزت و نه با
مصلحت .مذاکره مستقیم با آمریکا هم حکیمانه است و هم عزتمندانه و
هم به مصلحت .باالخره باید انگارههای تیره را روزی به کناری نهاد تا از شر
تحریمها رها شد وگرنه لغو تحریمها به صورت رسمی تا زمانی که تصورات
و انگارهها تغییر نکند دردی را دوا نخواهد کرد .ایران باید این مسیر را طی
کند و نباید از طرفهای دیگر هراس داشته باشد زیرا میخواهد منافع
مردم خود را تامین کند و در این مسیر نباید از هیچ اتفاقی ترسید .چه بسا
سپردن وظیفه بهدست آوردن منافع کشور به بیگانگان برای ما ضررهای
غیر قابل جبرانی داشته باشد که اگر خودمان در این عرصه قدم بگذاریم،
این ضررها بر کشور تحمیل نشود و بتوانیم حتی امتیازهای بیشتری از
طرفهای غربی بگیریم .مشخصا همچنان فرصت برای ورود به این عرصه
وجود دارد و نباید تعلل کرد .امروز سیاست خارجی ایران نیاز به پیمایش
مسیر مستقیم و مذاکره مستقیم دارد.

a r m a n m e l i . i r

سال پنجم
شماره 1203

رئیسجمهور:

همهدزسومرابزنند؛کمبودواکسننداریم
ُ

. .

یکشنبه

1400 10 19

 06جمادی الثانی 09/1443ژانویه 2022

تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور
اولویت وزارت خارجه

کالسها و امتحانات مدارس و دانشگاهها حضوری برگزار شود

آرمان ملی :رئیسجمهور با اشاره به اینکه تعطیلی
مدارس و دانشگاهها و آموزش غیرحضوری اقتضای
وضعیت زمان شدت یافتن شیوع کرونا بود ،اما باعث
افت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان شد ،اظهار
داشت :در وضعیت فعلی با توجه به کاهش چشمگیر
موارد ابتال و فوتی ،ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم
گرفت که کالس های درس و امتحانات مدارس و
دانشگاه ها به شکل حضوری برگزار شود که باید
دستگاههای مسئول ،اجرای آن را پیگیری نمایند.
آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا با قدردانی از تالش های همه
دست اندرکاران بخش بهداشت و سالمت کشور
گفت :با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه
باید شیوهنامهها و اصول بهداشتی را به دقت رعایت
کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع
شود .رئیس جمهور با بیان اینکه کارکنان ادارات و
دستگاه های دولتی باید بیش از دیگران در رعایت
دستورالعمل های بهداشتی کوشا باشند ،افزود:
طبق گزارشهای ارائه شده در کشور هیچ کمبودی
در زمینه واکسن ،چه واکسن های ساخت داخل و

چه واکسنهای وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت
میکنم نسبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند
تا به شکل موثرتری از سالمت جامعه صیانت کنیم.
رئیسی از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد از
مرزهای کشور تشکر کرد و اظهار داشت :از همه
مسئوالن مربوطه و از جمله استانداران می خواهم
که همچنان با حساسیت از تردد در مرزهای کشور
مراقبت کنند و به ویژه ورود افراد را به طور دقیق
کنترل کنند تا با ورود افراد مبتال به کرونا دچار مشکل
نشویم .رئیسجمهور ادامه داد :تصمیمگیری درباره
محدودیت های وضع شده برای ورود اتباع برخی
کشورهایی که سویه ا ُمیکرون در آنها فراگیر شده
به ایران به وزارت کشور و قرارگاه مربوطه واگذار
میشود تا حسب وضعیت نسبت به ادامه یا رفع این
محدودیتها تصمیمگیریهای مقتضی انجام شود.
رئیسی همچنین از بررسی های علمی انجام شده
درباره واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس کرونا
قدردانی و تصریح کرد :گزارش خوبی ارائه شد اما با
توجه به سواالت و مخالفتهایی که همچنان نسبت به
این موضوع مطرح است ،الزم است کار کارشناسی در

این زمینه ادامه یابد .رئیسجمهور با اشاره به تصمیم
ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس و
دانشگاه ها با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری
کرونا خاطرنشان کرد :با توجه به کاهش آمار ابتال و
فوتی با واکسیناسیون گسترده ،ستاد ملی مقابله با
کرونا به عنوان مرجع تصمیمگیری ،بازگشایی مدارس
و دانشگاهها را بالمانع دانسته است .رئیسی افزود :هر
زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییری کند ستاد ملی
مقابله با کرونا با حساسیت و دقت نسبت به وضعیت
جدید تصمیمگیری و اقدام خواهد کرد .وی در بخش
دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون نسخهنویسی
الکترونیکی اظهار داشت :خوشبختانه امروز در قریب
به  9۵درصد موارد و در برخی استانها تا  ۱۰۰درصد،
این قانون با موفقیت اجرا می شود ،اما برای برخی
از مناطق کشور که با مشکالتی در زمینه پایداری
اینترنت مواجه هستند ،این اجازه داده شده است که تا
زمان تکمیل زیرساختها و رفع مشکل در دوره زمانی
تعیین شده ،برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم
و جلوگیری از ابتالی به کرونا نسخههای دستی موقتاً
تا اول اردیبهشت ارائه شود.

«آرمان ملی» مذاکرات احیای برجام در وین را بررسی میکند:

کارگروه رفع تحریم به موازات رسیدن به توافق
رایزنیهای باقری با محوریت رفع تحریمها

اولیانوف :به تالشهای اضافی برای احیای برجام نیاز است
آرمان ملی :مذاکرات پیچیده در وین در
حالی در جریان است که بحث های محتوایی تا
حد زیادی توانسته سرعت مذاکرات را بگیرد،
همچنان طرف های مذاکره حرف های امیدوار
کننده می زنند و از مثبت بودن روند گفت وگوها
می گویند حتی حضور کشورهایی از عربستان
و کره جنوبی را نیز در همین راستا ارزیابی
میکنند .منابع نزدیک به مذاکرات میگویند که
گفت وگوها در سطوح کارشناسی و سیاسی در
چارچوب دیدارهای دوجانبه و چندجانبه میان
ایران و  ۴+۱و نیز میان ایران و آمریکا از طریق
مکاتبات غیررسمی با محوریت هماهنگ کننده
کمیسیون مشترک برجام در وین ادامه دارد و حتی
حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان از
«حرف های خوب آمریکایی ها» سخن به میان
آورده ،باقری مذاکرات را مثبت و رو به جلو توصیف
کرده و اولیانوف روس نیز به آینده گفت وگوها
امیدوارانه نگاه میکند حتی وزیران خارجه آلمان
وفرانسه هم مواضع مثبتی درباره گفتوگوها دارند.
همه این ها در کنار سکوت آمریکایی ها ،نشان از
تحرک مثبت در وین دارد .این در حالی است که
وزیر خارجه کشورمان جمعه شب در توئیتی درباره
فضای حاکم بر مذاکرات در وین بین ایران و گروه
 ۴+۱نوشت« :مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوب
جریان دارد .اگر طرفهای غربی ،نیت و اراده داشته
باشند ،میتوان در وین به یک توافق خوب دست
یافت ».نمونه عملی تضمین این است که «ما نفت
صادر کنیم و بتوانیم به درآمدهای آن دسترسی
داشته باشیم ».آنچه مسلم است طرفین مذاکره
این بار قرار نیست تا اعالم توافق هتل کوبورگ وین
را ترک کنند و گویا همه چیز نیز برای یک توافق
خوب فراهم است .البته این گفته بدین معنا نیست
که فکر کنیم همه مشکالت و اختالف نظرها حل
شده و طی روهای آینده مذاکرات به نتیجه خواهد
رسید اما آنچه از فضای مذاکرات و اظهارات طرفین
مذاکره بر می آید اینکه احیای برجام چندان هم
دور از دسترس نیست و از هم اکنون می توان به
برداشته شدن تحریمها و احیای برجام امیدوار بود.
حتی شاید شرایط به نحوی پیش برود که در پایان
همین دور از مذاکرات شاهد اعالم توافق باشیم .اما

آمریکا :با روسیه همکاری میکنیم

اگر هم این اتفاق نیفتاد نباید چندان نگران بود چرا
که تالشها اگر در این دور نتیجه ندهد قطعا در دور
بعدی منتج به نتیجه شده و برجام احیا خواهد شد.
روز دهم؛ مذاکرات دو یا چند جانبه
جلسات روسای هیات های مذاکره کننده و
کارشناسان در روزهای اخیر شتاب تندی گرفته است
و روند گفتوگوها رو به جلو اما محتاطانه و گام به گام
پیش میرود .روز گذشته دهمین روز از مذاکرات
جریان داشت و هیاتها همچنان برای دستیابی به
توافق نهایی تالش کردند .علی باقری کنی مذاکره
کننده ارشد کشورمان نیز برای ادامه رایزنی های
دیپلماتیک در چارچوب گفتوگوهایی که با محور
رفع تحریمها جریان دارد در هتل کوبورگ حاضر
شد تا مذاکرات با طرفین را ادامه دهد .در همین
راستا جلسه کارگروه کارشناسی رفع تحریم های
ظالمانه پیش از ظهر دیروز با حضور کارشناسان
ایران و گروه  ۴+۱در محل هتل کوبورگ وین برگزار
شد .مذاکرات در سطح روسای هیأتها هم به صورت
دو و چندجانبه ادامه خواهد یافت .در سه روز گذشته
نیز گفت وگوهایی فشرده در سطوح و فرمت های
مختلف برگزار شده است .دور هشتم مذاکرات ایران
و گروه  ۴+۱با حضور غیرمستقیم آمریکا با هدف رفع
تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و احیای
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) این روزها در وین،
پایتخت اتریش در جریان است .این در حالی است که
میخائیل اولیانوف جمعه شب به خبرنگاران گفت که
تمام مذاکرهکنندگان به این نکته که پیشرفتهایی
در راستای دستیابی به احیای توافقات سال  9۴و
رفع تحریمها حاصل شده اذعان دارند .وی با بیان
اینکه برای رسیدن به نتیجه باید تالشهای مستمر
و بیشتری صورت گیرد افزود که بر اساس ارزیابی
مسکو ،دستیابی به توافق نهایی تا ماه فوریه امکان
پذیر است .پیش از این یک مقام اروپایی که خواست
نامش فاش نشود نیز گفت که مذاکرات به سمت جلو
جریان دارد .پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات
رخ نداده ،اما فضای گفتوگوها مثبت است و هیاتها
سخت سرگرم تالش برای رسیدن به توافق نهایی
هستند .پیشتر گمانه زنی هایی درباره برگزاری
نشست کمیسیون مشترک برجام در روزهای آینده
مطرح بود اما پیگیریهای به عملآمده حاکیست که

گفتوگوها همچنان جریان دارد و این موضوع فعال
در دستور کار اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده
کمیسیون مشترک نیست .ایران پس از اجرایی شدن
برجام ثابت کرد که هرچند سخت مذاکره میکند
اما به تعهداتش وفادار و مسئولیتپذیر است .از این
منظر ،مذاکرات جاری فرصت تازهای را برای اروپا
و آمریکا پدید آورده تا در قبال بدعهدی چهار سال
گذشته گامهای موثر و ملموسی را برای جلب اعتماد
جمهوری اسالمی بردارند.
به تالشهای اضافی نیاز است
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع
در وین عنوان کرد که تمامی طرفین توافق هستهای
حصول پیشرفت در مذاکرات وین را تایید کردهاند.
میخائیل اولیانوف ،روز جمعه در توییتی نوشت:
اکنون تمامی شرکت کنندگان در مذاکرات وین
این را تایید کردهاند که پیشرفتهایی جهت حصول
توافق برای احیای برجام و رفع تحریمها ایجاد شده
است ،اگر چه تالشهای اضافی مداوم برای دستیابی
به این هدف ضروری است.
با روسیه همکاری میکنیم
وزیر امورخارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری
به بیان اظهاراتی درباره روابط مسکو و واشنگتن که
این روزها به ویژه بر سر مسئله اوکراین با تنشهای
زیادی روبه رو است ،پرداخت .آنتونی بلینکن در
بخشی از این کنفرانس خبری اظهار داشت :روسیه
و آمریکا در گذشته حتی در زمان تنشهای بزرگ از
دیپلماسی استفاده کردهاند .وی افزود :ما معاهدات
هلسینکی را مذاکره کردیم .سازمان همکاری و
امنیت اروپا را ایجاد کردیم ،معاهده منع موشکهای
هسته ای میان برد و سایر معاهده های کنترل
تسلیحاتی را امضا کردیم .وزیر امورخارجه آمریکا
همچنین گفت :این هفته ما به سایر اعضای شورای
امنیت پیوستیم تا تاکید کنیم یک جنگ اتمی
پیروز ندارد بنابراین نباید هیچگاه اتفاق افتد .ما در
مورد برنامه ایستگاه فضایی همکاری داریم .آنتونی
بلینکن در ادامه بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا
از توافق هستهای در سال  2۰۱۸و نقض تعهداتش
در این توافق مدعی شد :اکنون نیز با روسیه برای
بازگرداندن ایران به پایبندی به برجام همکاری
میکنیم.

وزیر امور خارجه ضمن تبریک سال
نو میالدی ،از همزیستی نمونه ادیان
توحیدی در طول تاریخ در جغرافیای
ایران به عنوان نمونه و مدلی منحصر
به فرد از فرهنگ شمول گرای ایرانی و
مقوم بخشی از هویت مردمان این مرز
و بوم نام برد .حسین امیرعبداللهیان با
اشاره به قوانین و مقررات آمره در ایران در
حمایت و صیانت از ادیان الهی و کرامت
و حقوق پیروان آنان ،بر ظرفیت عظیم
اقلیت های دینی در داخل و خارج از
کشور تاکید کرد .وی تسهیل ترددهای
ایرانیان خارج از کشور به میهن خود را
جزو اولویتهای دولت سیزدهم و وزارت
امورخارجه بر شمرده و در این رابطه بر
تعامالت روان همهی هممیهنان خارج
از ایران با سرزمین مادری خود ،فارغ
از کیش و آیین آنها ،تاکید کرد .امیر
عبداللهیان ،تعامل با رهبران دینی و
نمایندگان اقلیت ها در مجلس شورای
اسالمی را جزو برنامههای وزارت امور
خارجه خوانده و از نمایندگان ادیان
مختلف درخواست کرد در انجام وظایف
و ماموریتهای وزارت امور خارجه در
پاسداشت منافع ایران و مردم بزرگ آن،
دستگاه دیپلماسی را یاری نمایند.

شهادت شهدای هستهای ما
الهی بود

رئیس سازمان انرژی اتمی به مناسبت
سالروز شهادت شهیدان مصطفی احمدی
روشن و رضا قشقایی متنی را منتشر
کرد .محمد اسالمی نوشت :در آستانه
سالروز شهادت شهیدان مصطفی احمدی
روشن و رضا قشقایی در مراسمی که برای
بزرگداشت این دو شهید گرانقدر در آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(س)
برگزار شد ،شرکت کردم .در ماه دی
تعدادی از دانشمندان هستهای ما از جمله
شهید دکتر مسعود علیمحمدی ،مصطفی
احمدی روشن و رضا قشقایی به درجه رفیع
شهادت نائل شدند .این شهیدان به واسطه
نوع شهادت که در مسیر توسعه علم و
فناوری کشور انجام گرفت ،اجری مضاعف و
جایگاهی ویژه در پیشگاه حضرت حق دارند.
باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته
باشیم که هیچ سعادتی باالتر از شهادت
نیست؛ آن هم شهادتی که در راه توسعه علم
و خودکفایی و به دست اشقیا و دشمنان
خدا صورت گرفته باشد .شهادت شهدای
هسته ای ما الهی بوده است و هر انسانی
در این مسیر الهی قرار نمیگیرد .دشمنان
ما افرادی را انتخاب کردند که گل سر سبد
سازمان انرژی اتمی بودند و شهادتشان
کمک کرد تا سازمان قویتر شود.

هیچ ضرباالجلی را در
مذاک رات نمیپذیریم

سخنگوی شورای نگهبان:

قانون نظارت مجمع اصالح ميشود
در حال رسیدگی به مصوبه طرح رتبهبندی معلمان هستیم

آرمان ملی :سخنگوی شورای نگهبان با اشاره
به برخی از مصوبات این شورا اظهار داشت :الیحه
«موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و
افغانستان در خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن» اخیرا
تایید شد .هم چنین طرح «تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار» که در مرحله قبل با اشکاالت و ابهاماتی
مواجه شده بود هنوز دو ابهام و یک ایراد آن باقی مانده
است و به مجلس بازگشت داده میشود .الیحه «اصالح
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز» نیز با چند اشکال روبهرو
است که اگر اشکاالت آن از سوی مجلس مرتفع شود،
تایید خواهد شد .هادی طحان نظیف گفت :طرح «اصالح
موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مربوط به
جرایم شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی» حدود
 ۵ - ۴جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و
موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد .یکی از
ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعریف قماربازی و
شرطبندی بود که نظر خود را به مجلس در این رابطه
گفتیم .همچنین برخی از اشکاالت طرح «الزام به ثبت
رسمی معامالت اموال غیرمنقول» رفع شده است اما
برخی هنوز باقی مانده است که به مجلس بازگشت داده
شده است .وی افزود :طرح بعدی ،طرح «نحوه انتصاب
اشخاص در مشاغل حساس» است که چند سال قبل به
شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکاالتی مواجه شد
و در نهایت در این مجلس دوباره بررسی شد که هنوز با
اشکاالتی مواجه است .طرح بعدی ،طرح «ساماندهی
صنعت خودرو» است که با اصالحات مجلس ،ابهامات
شورای نگهبان از بین رفت اما هیات عالی نظارت مجمع

تشخیص مصلحت نظام ،نامهای را برای ما ارسال کردند
و ما موضوع را به مجلس منعکس کردیم .وی درباره
درخواست برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره
دالیل رد صالحیت و امکان اصالح قانون گفت :ما
همیشه از اصالح قانون انتخابات استقبال کردیم و در
یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع
را گفتند ،طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم.
طحان نظیف در خصوص آخرین وضعیت مصوبه طرح
رتبهبندی معلمان بیان کرد :این طرح به شورای نگهبان
ارسال شده و درحال رسیدگی به آن هستیم .این مصوبه
ماهیتش الیحه است و بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل
کرده است اما در خصوص بخش دیگر آن نیز خودمان
ابهام داریم انشاءا ...پس از بررسیهای نهایی ،نتیجه
را اعالم میکنیم .وی درباره اصل  ۵۰قانون اساسی و
تذکر رئیس سازمان محیط زیست درباره بودجه عنوان
کرد :ما درباره محیط زیست حساسیت داریم .اگر الیحه
بودجه از طرف دولت اعالم میشود قاعدهاش این است
که نظرات کارشناسی راجع به محیط زیست شنیده شده
ولی اگر در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی
یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود با اشکال
از طرف شورای نگهبان مواجه میشود .طحان نظیف
درباره ایراد وارد شده به هیأت عالی نظارت بر مجمع که
آن را شورای نگهبان دوم میخوانند گفت :هیات عالی
نظارت یک ساختار قانونی در کشور است .در مجمع
آقایان میگویند قانون نظارت در حال اصالح است اما
ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد .وی
در خصوص اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع به

شفافیت مصوبات شورای نگهبان اظهار کرد :ما در شورای
نگهبان با هرچیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد
و مفید باشد موافقیم اما این که دقیقا چه طرحی به
تصویب مجلس میرسد و چه نهادهایی را شامل میشود
را نمیدانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه
پیشتاز بوده است .طحان نظیف درباره مهمترین الزامات
شورای نگهبان برای بررسی بودجه  ۱۴۰۱ابراز داشت:
الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع
و قانون است .بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینهها
در بودجه ذکر شده باشد همچنین باید جامعیت و تعادل
بین هزینه ها و درآمدها وجود داشته باشد هم چنین
موارد غیر بودجهای نباید در بودجه ذکر شود و اینها
اصولی است که مکررا ً با ایراد شورای نگهبان روبهرو شده
است .سخنگوی شورای نگهبان درباره رفع ایراد طرح
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اذعان کرد :اینکه
راهکار چه چیزی است با مجلس است البته ما در مجلس
حضور پیدا میکنیم و آن را تبیین میکنیم .ایراد شورای
نگهبان روشن است .باید ساماندهی در خصوص قضات
صورت بگیرد اما نحوه ساماندهی برعهده مجلس است.
وی در مورد ادغام قوانین انتخاباتی و نظر شورای نگهبان
مطرح کرد :تدوین یک الیحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی
است به شرطی که تمام مالحظات انتخابات مختلف در
آن لحاظ شود .یکی از آسیبهای نظام انتخابات تعدد
قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است اما باید
توجه کنیم تصویب یک قانون جامع بسیار زمانبر است
مهمتر از این موضوع ،برطرف شدن اشکاالت قانون است
که بیشتر به محتوا برمیگردد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعیین
ضرب االجل طرفهای غربی در مذاکرات
برجامی برای ایران در رسیدن به توافق،
اظهار داشت :این موضوعات ساختگی از
سوی طرفهای غربی نمیتواند بر روی
تیم مذاکره کننده ایرانی تاثیر گذار باشد.
ابوالفضل عمویی با بیان اینکه طرفهای
غربی به ویژه آمریکاییها در روند اجرای
برجام اخالل ایجاد کرده اند و هنوز هم
در همان مسیر قبلی حرکت می کنند،
ادامه داد :علیرغم اینکه طرفهای غربی
اعتراف کردهاند سیاست فشار حداکثری
بر ایران شکست خورده است ،ولی
همچنان تحریم ها را علیه ایران حفظ
کردهاند .نماینده تهران در مجلس تصریح
کرد :مردم ایران پس از خروج آمریکا از
برجام و بعداز اعمال تحریمهای ناعادالنه
فشار اقتصادی را تحمل کرده اند و هیچ
فردی هم نبود برای این سه سال اخیر
ضرب االجلی تعیین کند ،از نظر ما هیچ
ضرباالجلی وجود ندارد و اگر وجود هم
داشته باشد منافع ملی کشورمان است
که خط قرمز ما است .وی تصریح کرد :اگر
منافع ملی ایران در مذاکرات تامین شود
به برجام بازمیگردد.

خبـــر

آخرین شب مراسم عزاداری
شهادت حضرت زهرا (س)
آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت
فاطمه زهرا سالم ا ...علیها در حسینیه امام
خمینی(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار
شد .در این مراسم حجت االسالم والمسلمین
عالی در سخنانی ،تنها راه رشد و قرب به پروردگار
را راه امامت و پیوند با امام معصوم دانست و افزود:
حرکت تاریخی حضرت زهرا سالما...علیها حفظ
این راه بیبدیل بود و آن حضرت برای انجام این
جهاد بزرگ ،از سالح روشنگری و تبیین استفاده
کرد .همچنین در این مراسم ،آقای مهدی رسولی
به مرثیهسرایی و نوحهخوانی پرداخت.

سخنرانی رهبر انقالب
به مناسبت قیام  ۱9دی
حضرت آیتا ...خامنهای به مناسبت سالروز
قیام  ۱9دی  ،۱۳۵۶امروز در دیدار با مردم قم،
سخنرانی خواهند کرد .این دیدار در ساعت
 ۱۰ :۳۰صبح امروز (یکشنبه)  ۱9دی  ۱۴۰۰از
شبکههای تلویزیونی یک و خبر و رادیو ایران ،به
صورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد.

نشست سران قوا به میزبانی دولت
نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی دولت برگزار
شد .نشست مشترک سران قوای مقننه ،مجریه و قضائیه
با حضور آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی ،حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای و محمدباقر قالیباف عصر
دیروز (شنبه  ۱۸دی) به میزبانی دولت برگزار شد.

سفر وزیر خارجه طالبان به تهران
سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعالم کرد
که یک هیات بلندپایه در رأس وزیر خارجه
طالبان برای دیدار با مقامات ایران عازم تهران
شد« .عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه
طالبان اعالم کرد که یک هیات عالی رتبه به
سرپرستی «امیرخان متقی» وزیر خارجه طالبان
عازم تهران شده است .بلخی گفت که هیات
طالبان در این سفر درباره مسائل سیاسی،
اقتصادی ،ترانزیتی و مهاجرین افغان رایزنیهایی
خواهد کرد .سخنگوی وزارت خارجه طالبان
اظهار داشت که پیش از این سفر نشست تدارکاتی
در محل وزارت خارجه افغانستان برگزار شد و
پس از بررسیها ،موضوعات مهم در دستور کار
قرار گرفت وزیر امور خارجه طالبان چندی قبل
در دیدار با معاون سفیر ایران در کابل تاکید کرده
بود که ایران از ظرفیت بینالمللی خود برای برون
رفت افغانستان از مشکالت جاری استفاده کند

بهترین التیام داغ بازماندگان
دستیار وزیر خارجه کشورمان با اشاره به فرا
رسیدن دومین سالگرد سانحه سقوط هواپیما
اوکراینی گفت :پاسخگویی صادقانه ،بهترین التیام
داغ بازماندگان است .رضا زبیب در صفحه توئیتر خود
در این ارتباط نوشت « :در دومین سالگرد داغ ۱7۶
پرستوی پرواز  ،7۵2یادشان را گرامی میداریم .بدون
تردید هیچ چیزی جایگزین آن عزیزان نخواهد بود اما
پاسخگویی صادقانه ،بهترین التیام داغ بازماندگان
است .ما یک ملتیم که زیر پرچم ایران عزیز در غم
و شادی شریکیم .دوگانههای کاذب نمیتواند زیر
خیمه ایران جدایی بسازد».

تالش برای کاهش جمعیت کیفری
رئیس سازمان زندان ها گفت :در دوره جدید
مدیریت سازمان زندانها با توجه به تأکیدات فراوان
مقامات ارشد نظام ،روی کاهش جمعیت کیفری
زندانها تمرکز کرده و اقدامات جدیتری در دست
انجام است .غالمعلی محمدی توضیح داد :کاهش
جمعیت کیفری زندانها یکی از منویات رهبر معظم
انقالب و دغدغههای رئیس محترم قوه قضائیه است
که یک بخش آن به تکلیف قوه قضائیه ،سازمان
زندان ها و سایر قوا برمی گردد چرا که کاهش
جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام است .وی ادامه داد :در مدت اخیر با
همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایتهای
بیدریغ دادستان کل کشور ،شرکت دانشبنیانی که
ازقبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده
را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش
عمل کند و پیش بینی می شود در آینده نزدیک
تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.

شرایط مجردها برای ثبت نام مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :افراد
مجرد در صورت ازدواج میتوانند واحد مسکونی
در طرح جهش تولید مسکن را تحویل بگیرند وگرنه
باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره شرایط دریافت
مسکن در قانون جهش تولید مسکن از سوی افراد
مجرد ،بیان کرد :افراد مجرد میتوانند ثبت نام خود
را در این طرح انجام دهند ولی اگر تا زمانی که قرار
است واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند ازدواج
کردند که مشکلی نیست و واحد خود را تحویل
میگیرند ،اما اگر احیانا ازدواج نکردند و سن آنان
به  ۳۵سال رسید بازهم مشکلی پیش نمی آید و
واحد خود را تحویل میگیرند .اما اگر ازدواج نکردند
و سن آنان به  ۳۵سال نرسید ،مشمول قانون جهش
تولید مسکن نمیشوند و باید قیمت واحد مسکونی
را با نرخ روز بپردازند .نماینده مردم جهرم در مجلس
شورای اسالمی ،تصریح کرد :افرادی که در طرح
مسکن ملی ثبت نام کردهاند نیز به صورت خودکار
به طرح جهش تولید مسکن منتقل میشوند اما بهتر
است افراد درخواست خود را ثبت کنند.

گزارش
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ناخرسندي مجلس
از بودجه دولت

آرمان ملی :افکـارعمومی منتظرند ،نتیجه
نهایی راستیآزمایی دو فرضیه اختالل همسویی
جناحی دو قوه در بررسی دقیق الیحه بودجه یا
جدلهای کارشناسی نمایندگان و دولتیها با
هدف رفع ایرادات الیحه مشخص شود .امروز در
حالی رئیسی برای دفاع از الیحه بودجه تقویمی
باید به صحن بهارستان برود که اصالح ساختاری
بودجه از شعارهای انتخاباتی او و محمدباقر
قالیباف بوده است .اما اکنون و بعد از یکدست
شدن جناحی قوای مجریه و مقننه در آستانه
بررسی بودجه ،۱۴۰۱عدم تحقق وعده اصالح
بودجه نویسی ،منتقدان جدی دارد و این در
حالی است که رئیس کمیسیون برنامهوبودجه
از تصویب الیحه در این کمیسیون متبوعش
خبر داده است .حال ،افکارعمومی منتظرند،
نتیجه نهایی راستی آزمایی دو فرضیه اختالل
همسویی جناحی دو قوه در بررسی دقیق الیحه
بودجه یا جدل های کارشناسی نمایندگان و
دولتی ها با هدف رفع ایرادت الیحه مشخص
شود.
ریسک باالی بودجه14۰1
ضعف توان کارشناسی وزرا و مدیران دولتی
برای اصالح ساختار بودجه و حتی ارائه الیحهای
که از نگاه کارشناسان و طیفی از نمایندگان،
آشفته تر ،بی هدف تر از بودجه های تقدیمی
سایر دولتهاست ،میتواند تریبون بهارستان را
در چند روز آینده به محل چالش جدی دولت و
نمایندگان تبدیل کند .برخی مواد الیحه بودجه
مانند حذف ارز  ۴2۰۰تومانی فقط نیازمند
گذر از گردنه بهارستان نیست بلکه پیامدهای
اجرایی آن مانند جهش قیمتها ،گسترش فقر
و افزایش نارضایتی ،ظرفیت ایجاد واکنشهای
اعتراضی و ضدامنیتی احتمالی را دارد و طیفی
از نمایندگان ،مایل و قادر به پذیرش مشارکت
در تصویب چنین اقدام پر ریسکی نیستند و
نمیخواهند ،از هماکنون ،زیر فشار مردم ناراضی
حوزههای انتخابیه خود قرار گیرند و بخت خود
در انتخابات آینده مجلس را به حداقل برسانند.
قابل پیشبینی است که پیشنهاد دولت برای
حذف ارز  ۴2۰۰تومانی در مرکز جدل پاستور
و بهارستان قرار خواهد گرفت .مستندات این
پیشبینی ،سیر صعودی انتقادهای تریبونی و
رسانهای نمایندگان است و البته واکنش دولت
هم منعطف نبوده و حتی روزنامه ارگان دولت
در پاسخی تند به منتقدان حذف ترجیحی آنان
را به «سهمخواهی» متهم کرده است .رئیسی،
وعده اصالحات ساختاری در بودجه را داده بود
که نه بر تورم بیفزاید و نه گرانی کاالهای اساسی
را به دنبال داشته باشد .اما نمایندگان مجلس در
انتقادات خود نگران افزایش قیمتها و کاهش
قدرت خرید مردم هستند .موضوعی که در
هفته گذشته بارها به صحن علنی مجلس هم
کشیده شد.
کسری  3۰۰تا 6۰۰هزار میلیارد تومانی
محمدباقر قالیباف اخیر ا ً ،تأکید کرده که
امروز نداشتن پول مشکل ما نیست بلکه نداشتن
یک حکمرانی صحیح و تفکیک کار درست و
میدان ندادن به مردم مسئله ما است .آیا چنین
ویژگی ای در الیحه بودجه لحاظ شده است
؟ کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در
گزارش «بودجه به زبان ساده» ،اعالم کردهاند،
کسری بودجه  ۱۴۰۱بین  ۳۰۰تا ۶۰۰هزار
میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای
کاهش کسری بودجه با سهگانه سختی مواجه
است :اوال ،دولت نمیتواند تعداد کارمندان خود
را بهطورجدی کاهش دهد؛ ثانیاً ،بخش اصلی
کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است
و تأمین آن از محل خلق پول درنهایت به تورم
شدید منجر میشود؛ ثالثاً ،عدمافزایش حقوق
در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن
کارمندان است .کارشناسان تأکید دارند افزایش
حقوق متناسب با کسری بودجه ،مدیریت
هزینههای دستمزدی دولت ،سامانبخشی به
اوضاع شرکتهای دولتی و عمومی و گسترش
چتر اطالعات مالی از سوی دیگر می تواند به
بهبود شرایط بودجهای کمک کند .دولت در
بودجه  ۱۴۰۱پیشنهاد داده ارز ۴2۰۰تومانی
از کاالهای اساسی برداشته شده و بهجای آن
بن کارت در اختیار اقشار مستضعف قرار گیرد.
از سویی طرح تخصیص بنزین به هر کدملی
به صورت آزمایشی اجرا شده که هر دو طرح
از سوی نمایندگان مجلس با انتقاداتی مواجه
شده است .در حال حاضر ،بودجه بسیار غیر
شفاف و با کسری همراه است .بودجه جاری به
نفت وابسته است و این باعث شده در زمان رونق
مخارج دولت به طرز عجیبی باال رود و در هنگام
رکود تمامی فرارها به مردم منتقل شود .نیاز
است محدودیتهای اعتباری الزم در برخورد
بانک مرکزی با دولت رعایت گردد .به استناد
گزارش مرکز پژوهشهای استراتژیک ریاست
جمهوری ،مسائل و مشکالت بودجه ریزی
را می توان به دو بخش تقسیم کرد .بخش
اول ،شامل چالش هایی مانند ضعف فرهنگ
اقتصادی ،نگاه سنتی ،فقدان انضباط مالی و اتکا
به درآمدهای نفتی است .بخش دوم ،دربرگیرنده
چالش هایی همانند فرایند قانونی ناهمگون
در قوانین بودجهای ،وجود بودجههای خارج
از شمول ،قانون گذاری از طریق تبصره های
بودجهای و ابهامات در قوانین بودجهای است.
عملکرد نامتوازن بنگاههای دولتی در رابطه با
تصمیمگیری راجع به منابع و مصارف از دیگر
مشکالتی است که به اهداف بودجه ریزی در
کشور و رسیدن به رشد اقتصادی را مخدوش
کرده است .تمامی این مشکالت زنجیرهوار به
یکدیگر متصل هستند و برونرفت از آن نیاز به
تدبیر و عزم دولتی قوی دارد.
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«آرمان ملی» تاثیر نبود شخصیتها بر مسائل جامعه را بررسی میکند

فقدانآیتا...هاشمی
درروزهایسخت

حسین مرعشی :هاشمی جمهوری اسالمی منهای
مردم را فاصله گرفتن از واقعیتها میدانست

آرمان ملی -حمید شجاعی ۵ :سال از
رحلت غم انگیز و باور نکردنی آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی می گذرد و برای عده ای هنوز هم
سخت است که سپهر سیاست ایران را بدون
هاشمی تصور کنند .از این رو است که از زمان
عروج آیت ا ...جمالتی همچون «جای خالی
آیتا ...بخوبی احساس میشود» «تدابیر او نیاز
امروز کشور است»« ،اگر هاشمی زنده بود» و...
را به کرات شنیده و میشنویم اما به واقع نبود
آیتا ...هاشمی که ایشان را مرد روزهای سخت
می خواندند ،در روزهای سخت مردم فقدان
ایشان را بیش از پیش نمایان میکند .هاشمی
شخصیتی بود که ارتباط دو سویه ای با جامعه
داشت و همچنان که تالشش برای زیستن بهتر و
رفاه بیشتر مردم بود؛ مردم نیز آیتا ...را به عنوان
شخصیتی مردمی قلمداد می کردند .بی جهت
نیست که امروز پس از  ۵سال هنوز هم عدهای
درپی تخریب آیتا ...و وابستگان ایشان هستند
چرا که اندیشه هاشمی در جامعه رسوخ کرده و
جامعه نسبت به بسیاری از مسائل آگاه شده است.
جامعه و فقدان هاشمی
شرایط امروز جامعه و مشکالت و مسائل ریز
و درشتی که امروز مردم با آن دست به گریبان
هستند و از همه مهمتر نبود عزم برای حل این
مسائل ،ناخودآگاه افکار عمومی را به سمت و
سویی می برد که اگر فالن شخصیت در قید
حیات بود بسیاری از روندها و عملکردها شاید
سیر تحول و تطور دیگری به خود میگرفت .در
این میان شاید بتوان گفت مهمترین چهرهای که
طی سالیان اخیر خالء وجودی و فقدان حضورش

در جامعه بیش از پیش حس شده آیتا ...هاشمی
رفسنجانی است .شخصیتی که همواره در هر
شرایط و موقعیتی و در هر تصمیمگیری مردم
و منافعشان را در نظر میگرفت .آیتا ...معتقد
بود که دولت باید به نحوی عمل کند که مردم
به میزانی از رفاه در زندگی خود برسند و تالش
خودش نیز در همین مسیر بود .از همینرو است
که امروز با وجود اینکه  ۵سال است نظام یکی از
استوانههای خود را از دست داده و مرد تمام فصول
چهره در نقاب خاک کشیده است اما هنوز در هر
موضوع و عملکردی صحبت از آیتا ...است و اینکه
اگر هاشمی بود چه میشد .به اذعان بسیاری شاید
اگر آیتا ...زنده بود دولت روحانی مسیر دیگری
پی مینمود و برخی مسائلی که امروز باعث شده تا
شاهد کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
نسبت به مسئوالن و دستگاه ها باشیم رخ
نمیداد .آنچه مسلم است آیتا ...هاشمی اعتدال
را نه صرفا در شعار بلکه در رویکرد و عمل نیز
نشان میداد و به واقع مردم را به این باور رسانده
بود که شخصیتی فراجناحی و مردم محور است.
چنانکه همین رویکرد آیتا ...از همان میانههای
دهه  ۸۰به مذاق بسیاری خوش نیامد و آنها که
تا دیروز هاشمی را تقدیس می کردند مخالف
شدند و به هجمه و تخریب روی آوردند .هر چند
هاشمی که تلخیهای فراوان روزگار را چشیده
بود با وجود ناراحتی از این نوع موضعگیریها
از این گونه بیمهریها دمی بر نمیآورد ،ابراز
نارضایتی نمیکرد و صرفا به خواندن این شعر
بسنده میکرد که «هر کس بد ما به خلق گوید
ما دیده زغم نمیخراشیم؛ ما خوبی او به خلق

گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم ».آیتا ...حتی
پس از رد صالحیت تعجب و حیرت برانگیزش
در انتخابات سال  92و پس از آنکه همه منتظر
واکنشش بودند آنطور که اسحاق جهانگیری
روایت میکند ،گفت« :من همان هاشمی دو روز
پیش هستم و نسبتم با نظام همانی است که بود.
عدهای میخواهند که من را در برابر نظام قرار
دهند اما من هرگز چنین کاری نخواهم کرد».
نگاهی به روایتهای مختلف نیز نشان میدهد
که آیتا ...هاشمی شخصیتی آزاد اندیش ،همه
جانبهنگر ،سیاستمدار مسلط و با هوش و مردمی
بود که همواره در فکر اعتالی نظام ،توسعه کشور
و رفاه و رضایت مردم بود .با این حال امروز که
نگاهی به مسائل و مشکالت جامعه میاندازیم
جای خالی آیت ا ...را بیش از پیش احساس
می کنیم .هر چند که هنوز برخی جریانات و
افراد که حتی با گذشت  ۵سال از رحلت هاشمی
همچنان نام او را بر نمیتابند و گویی از شنیدن
نام آیتا ...و گسترش اندیشه ایشان واهمه دارند.
از همین جهت است که در پنجمین سالگرد نیز
نه تنها آیتا ...بلکه فرزندان او را هم مورد تخطئه
و تخریب قرار می دهند .غافل از اینکه جامعه
خود شخصیتهای موثر و مردمی را شناخته و
تشخیص میدهد و تخریبها نیز تاثیری در نگاه
مردم ندارد .نمونه شناخت و قدرشناسی مردم از
آیتا ....نیز انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان
بود که آیت ا ...با باالترین رای وارد خبرگان
رهبری شد.
تغییر همراه با مردم
دبیر کل حزب کارگزاران در مورد آیت ا...

هاشمی و اینکه اصولگرایان گفتهاند که آقای
هاشمی عوض شده اظهار داشت :چند موضوع
برای آقای هاشمی مهم بود .اولین مسالهای که
برای ایشان مهم بود ،مردم بودند .اگر بگوییم که
آقای هاشمی تغییر نکرد حرف درستی نزدهایم.
هرچند خود ایشان می گفت من تغییری
نکردهام .آقای هاشمی همراه با مردم تغییر کرد.
هاشمی دهه شصت ،کسی بود که با مردمی
که چارچوبها و ضوابط مربوط به آن دوره را
قبول داشتند همراه بود و در دهه  ۸۰و  9۰آقای
هاشمی سوالش این بود که مردم کدام طرفند؟
حسین مرعشی گفت :یکی از راهبردهای اصلی
آقای هاشمی ،در دوران انقالب و بعد از آن همه
در یک جمله خالصه می شود که ایشان باور
داشت که جمهوری اسالمی منهای مردم شدنی
نیست .مساله دوم منافع ملی است .به نحوی که
اگر منافع ملی ایجاب میکند ما مبارزه کنیم،
مبارزه می کنیم یا اگر منافع ملی مان ایجاب
میکند که مصالحه کنیم ،مصالحه میکنیم.
منافع ملی و آینده ایران آنقدر اولویت دارد که
سیاستمدار خود را با آن تطبیق دهد .مردم و
منافع ملی برای آقای هاشمی در درجه نخست
اهمیت قرار داشت .این فعال سیاسی اصالح
طلب در این ارتباط که برخی معتقدند این
مواضع آقای هاشمی پس از خروج از هسته
سخت قدرت بود عنوان کرد :نه چنین نیست.
بعد از سال  ،۸۸آقای حاج عبدا ...نوری پیش
آقای هاشمی رفت و گفت شما که همیشه
اهل مانور بودید چرا امروز مسائل خود را حل
نمی کنید .ایشان گفت :آقای نوری شما که
میدانید من اگر بخواهم مسائلم را حل کنم از
همه شما امکاناتم برای حل مسائلم با جمهوری
اسالمی فراهمتر است .همه امکاناتی را هم که از
منگرفتند برمیگردانند ولی سوالم اینجاست
که مردم کدام طرفند؟ آقای نوری گفتند مردم
تکلیفشان معلوم است و آقای هاشمی هم
گفتند پس من هم تکلیفم معلوم است .مرعشی
اظهار کرد :آقای هاشمی اگر تصمیم میگرفت
که مناصب رسمیاش را در هر سطحی حفظ
کند این امکان برایش همیشه وجود داشت.
آقای هاشمی جمهوری اسالمی منهای مردم
را فاصله گرفتن از واقعیتها میدانست و مردم
برایش در درجه اول اهمیت داشت و هدف
را هم گم نکرده بود .هدف جمهوری اسالمی
حاکم شدن زید و عمر نیست .هدف جمهوری
اسالمی تامین منافع ملی ایران است و هرچه
که با منافع ملی ایران سازگار باشد از طرف یک
سیاستمدار حرفهای مانند آقای هاشمی مورد
دفاع قرار میگرفت.

این بار هم خداحافظی با دبیری شورای نگهبان تکذیب شد

باز هم «نه» جنتی به استعفا!

آرمان ملی – مطهره شفیعی:
روز گذشه سخنگوی شورای نگهبان
در واکنش به خبرهایی مبنی بر
ایجاد تغییرات در شورای نگهبان و
استعفای آیت ا ...جنتی گفت« :این
خبر را تکذیب میکنم ،هیچگونه تغییر
در شورای نگهبان مطرح نیست».
استعفا ها شایعه است ،سال هاست
که شایعه استعفای آیت ا ...جنتی
منتشر و هر بار هم تکذیب می شود.
او مشاغل زیادی دارد و عضو نهادهای
مختلفی است .بنابراین زمانی که
شایعه استعفای او مطرح می شود،
نخستین سوال این است که استعفا
از کدام نهاد؟ همین چند وقت قبل
یعنی در  ۸آذر بود که خبر آمد آیتا...
جنتی استعفا داده است که باز هم
تصور شد شایعهای بیش نیست اما این
بار واقعیت داشت و او از ریاست شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی استعفا
داده بود! بیشترین نهادی که پس از
هر شایعه ،تصور میشود جنتی از آن
استعفا داده به دبیری شورای نگهبان
باز می گردد یعنی همان نهادی که
صالحیت کاندیداهای انتخابات

مجلس و ریاست جمهوری در آن
بررسی میشود تا حکم به تایید یا رد
داده شود!
رکورد دبیری در اختیار جنتی
آیتا ...جنتی از سال  7۱تا به امروز
بر کرسی دبیری شورای نگهبان تکیه
زده است .از ابتدای تشکیل شورای
نگهبان تاکنون ،هر سال دبیر و قائم
مقام دبیر با رأی اعضای شورا انتخاب
شدهاند.در فاصله اسفند سال  ۵۸که
 ۶فقیه عضو شورای نگهبان از سوی
امام خمینی(ره) انتخاب شدند تا
سالروز تشکیل این شورا یعنی  2۶تیر
 ،۵9آیتا ...مهدوی کنی به مدت ۴ماه
دبیری موقت شورای نگهبان را برعهده
داشت .بعد از آن مرحوم ،آیتا ...صافی
گلپایگانی  ۴ماه دبیر موقت بود و بعد
از آن تا خرداد  ۶7مسئولیت دبیری
دائم این شورا را در اختیار داشت .از
میان  ۴فقیهی که مسئولیت دبیری
شورای نگهبان را طی سال های
گذشته عهدهدار بودند ،آیتا ...مهدوی
کنی و آیتا ...محمدمحمدی گیالنی
مرحوم شده اند .آیت ا ...جنتی و
مرحوم آیتا ...مهدوی کنی به ترتیب

تولد ظریف
مبارک
بدون شک چهره محمدجواد ظریف دیگر از یک وزیر خارجه
ایرانی فراتر رفته است و بسیاری در دهه اخیر بخوبی با او آشنا
هستند .وزیر خندهروی دولت روحانی بخوبی میدانست در
مقابل جان کری چگونه بر صندلی بنشیند ،کجا ابرو در هم گره
کند و در کجا لبخند بر لب داشته باشد .او دیپلماتی ماهر بود که
تخریب دلواپسان داخلی نتوانست سدی در مقابل راهش باشد و
بیتفاوت از کنار گاندو و گاندوسواران به سمت مقصدش میرفت.
او چنان محبوب و کاربلد است که دیروز میخائیل اولیانوف،
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در صفحه
توئیترش نوشت :مایلم تولد آقای ظریف را به او تبریک بگویم .با
آرزوی بهترینها! در چندین نشست با حضور او شرکت کردهام و
برای آن احترام قائلم .ما نمونههای متعدد همکاری موفقیتآمیز
میان روسیه و ایران در زمینه برجام را فراموش نخواهیم کرد»
انتشار این پیام در حالی است که اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی
نوشت :شما آزاد هستید که بر اساس نظرات شخص دیگری تحت
تأثیر دندان درد ،سردرد یا موارد دیگر ،خود را گمراه کنید!»

بیش ترین و کمترین دوره حضور را
در این مسئولیت داشته اند .آیت ا...
مهدوی کنی در  ۴9سالگی ،آیت ا...
صافی گلپایگانی از  ۶2تا  ۶9سالگی،
آیت ا ...محمد محمدی گیالنی از
 ۶۰تا  ۶۴سالگی و آیت ا ...جنتی از
 ۶۶سالگی تا کنون مسئولیت دبیری
شورای نگهبان را بر عهده داشتهاند.
بنابراین آیتا ...مهدوی کنی را میتوان
جوان ترین دبیر و آیت ا ...جنتی را
مسنترین دبیر شورای نگهبان نامید.
البته شرایط آیت ا...جنتی تفاوتی با
دیگر اعضا ندارد چنانکه چندی پیش
عباسعلی کدخدایی که در آن مقطع
سخنگوی شورای نگهبان بود ،در پاسخ
به این سوال که «در افکار عمومی
ذهنیتی وجود دارد که آیتا...جنتی
در شورای نگهبان حق وتو دارند .آیا
شده که آیتا ...جنتی در مورد مصوبات
مجلس یا تایید صالحیت نامزدی
نظر دهد ،اما در نهایت جمع بندی
صحبت های شورای نگهبان خالف
نظر آیتا ...جنتی باشد؟» کدخدایی
پاسخ داد« :بله ،ایشان هم به عنوان یک
فرد و یک عضو رأی میدهند .چه در

مصوباتی که از سوی مجلس میآید و
چه در بررسی صالحیتها ممکن است
نظری دارا باشند ،اما اگر اعضا نظری
مخالف نظر ایشان دهند رأی گیری
میکنند و هر نظری که رأی بیشتری
داشت ،انجام میشود» و در واکنش
به اینکه «یعنی آیتا...جنتی در رأی
گیری های اعضای شورای نگهبان
حق وتو ندارند» ،اظهار کرد« :حق
وتو ندارند ،حق ویژه ای هم ندارند.
تقریبا هر هفته این مساله را داریم
که باالخره یا ایشان ،یا من یا کسی
دیگر نظری دارد و نظرش را مطرح
میکند و نهایتا رأیگیری میشود و
رأی نمیآورد ،فرقی نمیکند .یعنی
هر  ۱2نفر ممکن است هر کدام نظری
دارا باشند و بر نظرشان هم اصرار کنند
ولی رأی نیاورد».
جنتی آشنا با استعفا
البته آیت ا ...جنتی با استعفا و
کنارهگیری آشناست چنان که در
اسفند  9۶پس از  2۵سال ،از امامت
جمعه تهران استعفا داد و سایت
مقام معظم رهبری نوشت« :آیتا...
احمد جنتی در نامه ای به رهبر

سفارت خانوادگی
فلسطین در ایران
صالح الزواوی ،دومین سفیر فلسطین در تهران است که
به دلیل حضور طوالنی مدت در سمت سفیری در ایران ،به
وی لقب مقدمالسفرا هیاتهای سیاسی را دادهاند ،اکنون
پس از  ۴دهه ماموریت وی در تهران به پایان رسیده و به
زودی نیز جانشین وی معرفی خواهد شد .صالح زواوی
متولد فلسطین و سفیر دولت فلسطین در ایران بود که
پس از هانی الحسن عهده دار این مسئولیت شد .ظاهرا
فرزند او عهده دار مسئولیت سفارت می شود .سفیر ایران
در قطر با اشاره به خداحافظی صالح الزواوی از سمت سفیر
فلسطین در ایران گفت :امیدوارم آقای زواوی که همچنان
مهمان ماست ،عمرش بلند باشد و فرزندش راه پدر را ادامه
دهد و نگذارد چراغ سفارت در این خاندان خاموش شود.
حمیدرضا دهقانی در صفحه توئیتر خود نوشت :آقای صالح
زواوی سفیر  ۴2ساله فلسطین در تهران پس از دیدار با جناب
آقای دکتر امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه با سمت
سفیری خداحافظی کرد.

معظم انقالب اسالمی با اشاره به 2۵
سال توفیق خدمت در سنگر امامت
جمعه تهران و با تشکر از اعتماد و
عنایات حضرت آیت ا ...خامنه ای
در طول این مدت ،درخواست
کنارهگیری از امامت جمعه تهران
را مطرح کرد که رهبر معظم انقالب
اسالمی با این درخواست موافقت
کردند ».در سال  97هم استعفا
داد و این بار از ستاد امر به معرف
و نهی از منکر 2۳ .مهر آن سال
آیتا ...صدیقی که جانشین جنتی
شده بود ،گفت« :آیتا ...جنتی یک
عنصر مقاو ِم نستوه و به روز است
که در این سن و سال به همه ابعاد
انقالب و جامعه توجه کافی داشته و
سمت های بزرگی بر دوش ایشان
بوده و یکی از حسنات ایشان نیز
همین ستاد امر به معروف و نهی از
منکر است که نهایتاً قانون حمایت
از آمران به معروف و ناهیان از منکر
محقق شده است ».در  ۸آذر هم
خبر استعفای آیت ا ...جنتی از
ریاست شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی منتشر شد .ظاهرا آیت ا...
جنتی عالقه زیادی به دبیری
شورای نگهبان دارد و تمایل ندارد
از این جایگاه استعفا دهد تا کماکان
خبر رفتن او از شورای نگهبان در
حد شایعه باقی بماند!

کرباسچی
دلخور نیست!
حزب کارگزاران پس از تغییر دبیرکلش روزهای ناآرامی داشت
و این روزها به آرامش رسیده است .دیروز عضو شورای مرکزی
این حزب درباره دوران فعالیت اخیر حزب متبوع خود به منیبان
گفت :جلسات حزب کما فیالسابق برقرار است؛ اتفاق خاصی رخ
نداده بلکه مثل بسیاری از احزاب دیگر در سالهای اخیر دبیرکل
تغییر کرده است .سید افضل موسوی در پاسخ به سوالی درباره
حضور غالمحسین کرباسچی بعد از تغییر دبیرکل در جلسات
حزب کارگزاران با دبیرکلی حسین مرعشی تاکید کرد :آقای
کرباسچی بعد از تغییر دبیرکل تا به حال در جلسات شرکت نکرده
است .او درباره این موضوع که آیا کرباسچی از تغییر دبیرکل و
رایگیری در جلسهای بدون حضور او دلخور است ،گفت :آقای
کرباسچی دلخوری از تغییر دبیرکلی ندارند .موسوی با تاکید
بر نظر موافق خود با این رویه و نظریه نیز گفت :من موافق این
نظریه بودم که در آن جلسه رایگیری نشود و برای جلسه بعد
بماند اما اکثریت نپذیرفتند و رایگیری کردند و آقای مرعشی
انتخاب شد.

سیاسـت 3
گفت وگــو

حسنبهشتیپوردرگفتوگوبا«آرمانملی»:

وام بانک جهانی یک پالس مثبت است
مالک تبریک تولد و توئیت نیست
سیاست خارجی ایران باید نتیجه گرا شود
اولیانوف به دنبال منافع روسیه است

آرمان ملی -علیرضا پورحسین:
وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته
گفت که پیشرفت هایی در مذاکرات
احیای توافق هستهای در وین انجام
شده است اما زمان رو به پایان است.
لودریان در گفتوگو با رسانهها تاکید
کرد که هنوز بر این باورم که میتوانیم به توافق برسیم و این
اتفاق در وین میتواند رخ دهد .اظهارات وزیر امورخارجه
فرانسه در پی این مطرح میشود که آن َالنا بربوک همتای
آلمانیاش نیز روز گذشته عنوان کرده بود که ایران تاکنون
زمان زیادی را تلف کرده است و فرصت زیادی برای
احیای توافق هسته ای باقی نمانده است اما با این وجود
روند مذاکرات مثبت است .این در حالیست که حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در صفحه
توئیتر خود در ارتباط با روند کنونی مذاکرات وین نوشت
که مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوب جریان دارد .این
موضع گیریها در انبوهی از بیمها مطرح شده و همین امر
سبب شد تا تاثیر آن را بر سایر عرصهها نیز مشاهده کنیم.
در راستای بررسی آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام،
«آرمان ملی» گفتوگویی با حسن بهشتی پور ،تحلیلگر
ارشد مسائل سیاست خارجی داشته است که در ادامه
میخوانید.
روند مذاکرات برجام را در روزهای اخیر چگونه
ارزیابی میکنید؟
در روزهای اخیر شاهد اظهارات بیشتری از سوی طرف
فرانسوی بودهایم که از یک سو اظهار خوش بینی کردهاند
که توافق شکل میگیرد و از سوی دیگر نیز با لحنی تند در
مقابل ایران ایستادهاند .باید توجه داشت که هیچ کدام از این
مواضع منطبق با آن چیزی نیست که در میز مذاکره مطرح
می کنند .بنابراین اصوال آن چه که در بیان دیپلماتیک
مطرح میشود ،سیاست اعالمی است و با سیاست اعمالی
تفاوت دارد .اگر روز گذشته بازار ایران از وین پالس مثبت
دریافت کرد به خاطر مجموعه ای از عوامل بود .نخست
اظهارنظر مثبت وزیرخارجه فرانسه بود اما پیش از آن
روسها ،آلمانیها و حتی مقامات آمریکا نیز خبر از پیشرفت
در مذاکرات داده بودند و وزیرخارجه ایران نیز بر آن صحه
گذاشت .اینکه معاون وزیرخارجه کره جنوبی به وین میآید
و با طرف های برجام برای آزادسازی دارایی های ایران
گفتوگو میکند ،این نیز یک پالس مثبت به بازار ایران
است و مجموعا امیدهایی را ایجاد کرده است.
اعطای وام از سوی بانک جهانی به ایران را
میتوان یک پالس مثبت از طرف غرب دانست؟
مشخصا اگر آمریکا مخالف بود ،به هیچ وجه بانک جهانی
نمیتوانست به ایران وام بدهد و اگر وام  9۰میلیون دالری
در عمل نیز به ایران اعطا شود قطعا یک پالس مثبت از سوی
آن هاست .آمریکا حتی اگر نظر مثبت به این وام نداشته
باشد ،حداقل با آن مخالفت نکرده است .در بانک جهانی به
علت اینکه آمریکا بیشترین سهم را دارد ،بیشترین تاثیر
را میگذارد و نقشی اساسی در این نهاد دارد و قطعا مخالف
نبوده است که چنین وامی برای ایران در نظر گرفته شده
است .در بانک جهانی این گونه نیست که هر کشور یک
رای داشته باشد بلکه هر کشور به اندازه سهمی که دارد،
تاثیرگذار است .سایر کشورها مشخصا نمیتوانند در مقابل
خواسته آمریکا در بانک جهانی ایستادگی کنند زیرا به
اندازه او سهم ندارند .احتماال آمریکا رای ممتنع داده است و
به همین علت میگویند وام به ایران اعطا خواهد شد .بازار
داخلی ایران به این مساله نیز توجه کرده است و احتماال
موجب کاهش ارزش دالر شود.
در روزهای اخیر روسیه و اولیانوف به موارد
جنجالی سیاست خارجی ایران بدل شدهاند و حرف و
حدیثهای زیادی مطرح شده است ،در این خصوص
باید توهین اولیانوف به ظریف را باور کرد یا تبریک
تولدش را؟
بی شک اولیانوف هدف اولش تامین منافع روسیه است
اما امروز به گونهای شده است که هر کاری بکند عدهای آن
را بد میدانند .اگر خوب حرف بزند به او مشکوک میشوند
و اگر خالف آن عمل کند باز هم علیه روسیه موضع گیری
می شود .اگر اولیانوف تالش کند که برجام به نتیجه
برسد میگویند احتماال پشت پرده خبری است و اگر در
آن کارشکنی کند باز هم علیه روسیه صحبت می شود.
مشخصا مالک توئیت و تبریک تولد نیست .امروز سیاست
خارجی ایران باید نتیجه گرا باشد و از این مقاطع عبور
کند .اولیانوف نیز زمانی که با واکنش تند ایرانیها مواجه
شد ,پیام خود را حذف کرد و تولد ظریف را تبریک گفت.
اولیانوف تصور نمیکرد که به علت توهین علیه آقای ظریف
با حجم زیادی واکنش منفی روبهرو شود اما این اتفاق افتاد.
محافل مختلف ایران نسبت به اولیانوف واکنش نشان دادند
و امروز او خواسته با تبریک تولد این مساله را ترمیم کند.
آن چه که باید برای ما مالک باشد ،عمل و نتیجه سیاست
خارجی روسیه در قبال ایران است .به این معنا که در قبال
ایران چگونه رفتار کردهاند و آن رفتار چه نتیجهای داشته
است و برای ایران چه تبعاتی داشته است .نباید خیلی به
صحبتهای اولیانوف توجه کرد و باید در سیاست خارجی
خود به سمت نتیجه گرایی حرکت کنیم .قضاوت ما در
سیاست خارجی نیز باید اعمال کشورها باشد و طبق آنها
عمل کنیم و نباید درگیر حواشی سیاست خارجی شویم.
باید هوشمندانه عمل کرده و تصمیمات هوشمندانه در این
برهه حساس اتخاذ کنیم .فرض را بر این بگیریم که سایه
جنگ بر کشور نباشد اما همین قدر که کشوری در صحنه
بینالملل تهدیدکننده صلح و امنیت باشد برای آن از لحاظ
سیاسی ،اقتصادی و سرمایهگذاری بسیار مضر خواهد بود.
نباید دیگر اشتباههای گذشته را تکرار کنیم .نباید فراموش
کرد که اشتباههای جزئی در سالهای اخیر کار ایران را
به اینجا کشاند و در سخت ترین حالت ممکن قرار داد.
اشتباههایی که با عملکرد هوشمندانه میتوانست رخ ندهد
و امروز به مراتب در شرایط بهتری قرار میگرفتیم و این
گونه نگران آینده نبودیم.
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اقتصـاد
گزارش

بررسی دالیل فساد هزارتن جو یارانهای نشان
میدهد:

تعلل شرکتهای دولتی بههمراه جیب
خالی بانک مرکزی

گمرک امکان متروکهکردن کاالهای وارداتی دو
شرکت دولتی را ندارد
آرمانملی :در چند روز اخیر ویدئویی در فضایمجازی
منتشر شده که در آن محموله جو وارداتی که با ارز پرحاشیه
 4200تومانی وارد کشور شده بهدلیل عدم ترخیص و ماندن
در زیر باران جوانه زده و غیرقابل مصرف شــده است .درواقع
این بار اول نیست که تعلل مسئوالن در تخصیص ارز مورد نیاز
واردات کاالهای اساسی و نهادههای تولید فاسد شده و باعث
از بین رفتن میلیاردها تومان منابع شده است .فارغ از هشدار
و نامهنگاریهایی که بارها مسئوالن گمرکی در خصوص لزوم
تســریع در ترخیص این کاال انجام دادهانــد مهمترین دلیل
این بیتوجهی عدم ترخیص ارز از سوی بانکمرکزی عنوان
میشود که بههمراه حاشیه امنی که مصوبه ستاد تنظیم بازار
مبنی بر عدم امکان متروکهکردن این کاالها از سوی گمرک
ایجاد کرده میلیاردها تومان زیان را برای کشــور به ارمغان
آورده است .اما در این بین یک نکته حائز اهمیت است دولت
ســیزدهم و در راس آن رئیس کل بانکمرکزی و البته وزیر
اقتصاد بارها بر افزایش درآمدهای ارزی در خالل فعالیت دولت
سیزدهم تاکید کردهاند اما چرا با وجود پربودن ذخایر ارزی
بازهم چالش ارزی باعث شده تا شاهد چنینی بیتوجهی باشیم
آیا بهرغم برخورداری از این منابع تعلل بانکمرکزی باعث این
زیان شده که قطعا تاثیرات آن بهصورت کمبود نهادهای تولید
در محصول نهایی قابل مشاهد اســت یا تاکید و تمرکز تیم
اقتصادی دولت برای استفاده از تهاتر در مبادالت تجاری تنها
نتیجه آن آمارسازی بوده و منابع ارزی همچنان خالی است.
 13.۵هزار تن جو جوانه زد
براســاس این گزارش ،اخیرا ویدئویــی در فضایمجازی
منتشر شد که نشان میدهد حجم قابل توجهی جو وارداتی
در اسکله چابهار ،جوانه زده و سبز شــده است که مشخص
نیست مالک این محموله کدام شرکت و یا ارگان دولتی بوده
و چرا با وجود فصل زمستان این جوها در فضای باز رها شده
تا در نهایت فاسد شوند آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان
دام و طیور مهمترین دالیل گرانــی و بیثباتی بازار را چالش
تامین نهادهای خوراک عنوان میکنند موضوعی که لطیفی
ســخنگوی گمرک ایران درباره ان میگوید :مجموع واردات
صورت گرفته حدود  ۱۳۵هزار تن جو بوده که نزدیک به ۱20
هزار تن آن از محل مصوبه ترخیص  ۹0درصدی ،ترخیص شده
است ولی از  ۱۵هزار تن باقی مانده یعنی حدود  ۱۳هزارو ۵00
تن ،همان  ۱0درصدهای باقی مانده اســت که باید با صدور
کدرهگیری بانک ترخیص شــود ولی با گذشت دوماه هنوز
هیچ اقدامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ارائه به
گمرک و ترخیص باقی مانده انجام نشده است .در عین حال
برای  ۱۵00تن دیگر هم که مجوز ترخیص بر اساس مصوبات
ستاد تنظیم بازار در ترخیص درصدی از سوی گمرک صادر
شده و در انتظار خروج است ،این شرکت کامیونی برای تخلیه
این محموله و خروج آن از بنــدر تامین نکرده ولی در همین
زمان ،کامیون جهت خروج ذرتهای وارداتی ارســال کرده
اســت .وی با بیان اینکه حتی با توجه به اعالم شرایط جوی،
یک هفته قبل از بارندگی ،گمرک چندین بار به صورت کتبی
و شفاهی به شرکت پشتیبانی امور دام تذکر داده است ،افزود:
حتی به مقامهای استانی و معاونت مرتبط در اداره کل بنادر
سیستانوبلوچستان بهعنوان مرجع تحویل گیرنده کاال نیز
اعالم شده اســت که جهت اتخاذ تصمیم و تمهید الزم برای
جلوگیری از خسارت احتمالی ناشــی از شرایط جوی اقدام
کنند و حداقل کاال به انبار مســقف منتقل شود ولی با وجود
خالیبودن دو انبار این اتفاق نیفتاده است و روی جوها حتی
نایلون و چادر نیز کشــیده نشد که بخشــی از این حجم ۱۵
هزارتنی ،در بارندگی اخیر و با توجه به رطوبت باالی چابهار،
سبز و فاسد شده است .وی همچنین گفت :شرکت پشتیبانی
امور دام با وجود عدم اخــذ کدرهگیری ،بهدلیل دولتیبودن
میتوانســت برای انتقــال کاال به انبارهای خــارج از بندر و
تحت کلید گمرک اقدام کند یا برای تعیین تکلیف ۱0درصد
باقی مانده درخواست کند تا با توجه به دولتیبودن محموله
و نیاز کشــور به این کاال با هماهنگی مراجــع تصمیمگیر،
تصمیمگیری شود که متاسفانه شــرکت مذکور هیچ یک را
انجام نداده است.
هشدارهای مکرر گمرک
البته این نخستینبار نیست که تعلل و بیتوجهی مسئوالن
دولتی باعث از بینرفتن میلیاردها تومان منابعی شده که قرار
بوده بهعنوان یارانه پنهان به سفره مردم وارد شود و نمونه آن
را در برنجهای وارداتی شــاهد بودهایم و همچنین ذرتهای
آلوده نیز بهواسطه همین اهمال به ســم آفالتوکسین آلوده
شدند .در این رابطه تیرماه امســال ارونقی معاون وقت فنی
گمرک ایران در مکاتبهای با تهرانی مشاور وزیر وقت اقتصاد در
خصوص تعیین تکلیف کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی
هشدار داده و با شرح گزارشی در مورد وضعیت دپوی کاالهای
اساســی در بنادر گفته بود که دلیل اصلی عدم ترخیص این
اقالم عدم تامین ارز است .وی خواسته بود که با توجه به اینکه
با وجود امکان ترخیص  ۹0درصدی کاالها حجم قابل توجهی
در گمرکها باقی مانده ،جریان ثبت سفارش و تامین ارز صورت
گرفته توســط وزارت صمت و بانک مرکزی برای رفع ابهام از
وضعیت تامین ارز مورد بررســی قرار گیرد .همچنین وی در
گزارش دیگری اعالم کرده بــود که بیش از هفت میلیون تن
کاالهای اساســی در گمرکها و بنادر دپو شده که حدود دو
میلیون تن از این اقالم روی کشــتی به دلیل عدم تامین ارز
قرار دارد و برای تعیین تکلیف و ترخیــص اقالم باقی مانده
نیاز به حدود پنج میلیارد دالر ارز ترجیحی است .مورد قابل
تامل دیگر ،نحوه عملکرد شرکتهای دولتی واردکننده اقالم
اساسی است که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار ،حاشیه
امنی برایشان ایجاد شده اســت؛ بهطوری که گمرک امکان
متروکهکردن کاالهای وارداتی دو شــرکت امور پشــتیبانی
امور دام و شرکت بارزگانی دولتی را ندارد و اغلب ماهها طول
میکشد که این دو شرکت کاالهای خود را تعیین تکلیف کنند
و نتیجه آن چیزی جز ازبینرفتن کاالهای اساسی و میلیاردها
تومان منابعی است که قرار است در قالب یارانه به دست مردم
برسد و بهانهای میشود تا دالالن یا همان فعاالن زنجیره تولید
برای افزایش قیمتها و مهندسی بازار بهره گیرند.
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گزارش«آرمانملی» از آثار تهاتر نفت با کاال:

االن«تهاتر»رانتبرایخریداراناستوزیانبرایما
دست باالی خریداران نفتی ایران در تهاتر

آرمانملی -محمدســیاح :تهاتر نفت
با کاال در شــرایط تحریم؛ به یکی از مهمترین
راهکارهای دولت برای بازگرداندن دالرهای
نفتی ایران مبدل شده است .چای سریالنکا،
برنج هند و پاکستان و ...تنها کاالهایی هستند
که از زمان مطرحشــدن موضوع تهاتر به ازای
پول نفت وارد کشور شده و میشوند! جالبتر
اینکه دولت این اتفاق را یک موفقیت برای خود
میداند و مدعی اســت که این اتفاق بهترین
اقدام برای دورزدن تحریمهاست! درحالیکه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اتفاق را
موفقیت نه برای دولت ایــران بلکه موفقیتی
برای خریداران نفت ایران میدانند چراکه این
کشورها فرصت دارند نفت را با قیمت پایین و
با تخفیف زیاد از ایران بخرند و صنایع خود را
توســعه دهند و انرژی را کشورشان را تامین
کنند ،درآمدهــای کالن از این طریق نصیب
دولتها و ملتشان کنند و از آن طرف بهجای
پول نفــت و محصوالت نفتی کاالی دســته
چندم خود را بهجای پول نفت با قیمت باالتر
و کیفیت کمتر به ایران بفروشــند! مسئوالن
ایرانی هم که در اجرای پروپاگاندای رسانهای
حرفهای هستند با همراهی برخی از رسانههای
حامی خود دست به انتشــار اخباری زدند که
شاید با اغنای افکارعمومی مهر تاییدی برای
کارهای خود داشته باشند! در حقیقت اتفاقی
که افتاده این اســت که کشــورهای خریدار
نفت از ایــران؛ وقتی میبینند کــه ایران در
گوشــه رینگ تحریم زیر فشــار قرار گرفته و
چارهای جز تسلیمشدن ندارد بهجای کمک
شروع به باجخواهی کردهاند! عجیبتر اینکه
مسئوالن هم بهجای منافع ملت به برونرفت
از این رینگ به هر شکلی قانع شده و این کار
را برای خود موفقیت تلقی کردند! مگر چقدر
چای و برنج یا کاالهای مصرفی به این شــکل
میتواند وارد کشور شود آن هم زمانیکه ایران
خود تولیدکننده این محصوالت اســت! چرا
دولت توافق با غرب برســر برنامه هســتهای
را به ســرعت پیش نمیبرد کــه تحریمهای
اقتصادی برداشته شود و بتواند بهجای تندادن

مگر کشور چقدر به چای سریالنکا یا برنج پاکستان و هند نیاز دارد؟

به خواســته زیادهخواهانه کشورهای خریدار
نفت ایران و تهاتر به فکر توسعه تجارت باشد؟
هیچ کاالی ضــروریای در قراردادهای تهاتر
نفت وارد کشور نشــده و نمیشود چون ایران
حق انتخاب ندارد و کشورهای هرچه بخواهند
بهجای پول نفت به ایران میدهند و ایران جز
قبولکــردن یا بلوکهماندن پــول نفت در آن
کشور انتخاب دیگری ندارد! برخی از این روش
حمایت میکننــد و معتقدند که با آمدن پول
نفت بازهم باید با آن کاال خرید و همین رویه
ادامه پیدا میکند ،اما این افراد هم مانند دولت
در اشتباه هستند چراکه وقتی دالر دست ایران
باشد قدرت انتخاب خواهد داشت و میتواند
قوانین تجارت را خودش بنویسد!
مسکنی موقت برای اقتصاد ایران
عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ایــران درباره اثر تهاتــر در تجارت
خارجی ایران به «آرمانملــی» گفت :زمانی
است که تهاتر در شرایط عادی مطرح میشود
و زمانی هست که در شرایط تحریم و اضطراری
مورد توجه قرار میگیــرد؛ در حقیقت تهاتر
بهعنوان مســکن میتواند مورد استفاده قرار
بگیرد ولی اینکه دولت بخواهد برای بلندمدت
روی آن حساب کند ،قطعا راه مناسبی نخواهد
بود .او بــا بیان اینکه تهاتــر باعث محدودیت
بیشــتر در انتخاب کاال میشــود ،ادامه داد:

تهاتر قــدرت چانهزنی را کاهــش میدهد و
باعث میشود تا کشــوری قرار است بهجای
نفت به ما کاال بدهد دست پیش داشته باشد
چراکه میداند ما باید از آن کشور یک کاالیی را
خریداری کنیم! این وضعیت حتی منجر به این
میشود که کشور دوم کاالیی را به ما بدهد که
حتی نیازی جدی به آن نداشته باشیم یا حتی
کیفیت و قیمت مناســبی هم نداشته باشد!
آرگون تاکید کرد :در خــارج از تهاتر ،خریدار
بازار بزرگی را پیشرو دارد کــه میتواند هر
کاالیی را با هر کیفیت و قیمتی خریداری کند
ولی در تهاتر فروشنده یک کشور و یک کاالی
خاص اســت که در هیچ بخشی انتخابی برای
خریدار وجود ندارد!
ابزاری برای اضطرار
این عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی
ایران گفت :موضوع دیگر در تهاتر این است که
این اقدام ابزار مناسبی در شرایط عادی نیست؛
یعنی شاید در دوره فشار و تحریم بتواند بخشی
از مشکالت و نیازهای کشور را برطرف کند ولی
بهعنوان یک راهکاری که در آینده بتوان به آن
تکیه کرد اصال اقتصادی نیست .او درباره اثرات
این اتفاق در اقتصاد داخلی هم افزود :تهاتر باید
به حد نیاز انجام شود نه بیشتر ،مگر کشور چقدر
به چای ســریالنکا یا برنج پاکستان و هند نیاز
دارد؟ واردات بیش از نیاز اصال اقتصادی نیست

بررسیها از تمرکز بودجه بر توسعه سرمایهگذاری با تکیه بر آمایش سرزمین نشان میدهد:

احتمال شکلگیری رانتی جديد در بودجه14۰1

آرمانملی :الیحه بودجه  ۱40۱بهعنوان
اولین تجربه دولت سیزدهم در بودجهنویسی
اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد ،الیحهای که
بهرغم تمام وعدهووعیدهای دولت که نوید
کنترل تورم و اصالح ساختار اقتصاد کشور را
با تکیه بر این بودجه داده بود اما نگرانیهای
زیادی را در خصوص محدودیتهای تامین
منابع مالی و یا نحــوه اجرای قوانین مالیاتی
بههمراه داشــت با این حــال الیحه بودجه
سال آینده قرار اســت در روزهای آینده در
صحن علنی مجلس بررسی شود که به اعتقاد
کارشناسان نگاه ارباب رعیتی دولت در این
بودجه که در قالب عدم مشارکت از نظریات
بخش خصوصی نمــود پیدا کــرده زمینه
شکلگیری رانتی جدیدی را فراهم خواهد
آورد .به گفته تحلیلگــران دولت در بند الف
تبصره  ۱8به منظور توسعه سرمایهگذاریها
بر مبنای آمایش ســرزمینی دولت تصمیم
گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق
پیشرفت و عدالت ایران با  ۳۱صندوق استانی
تابعه تغییر داده که بر اساس آن تصمیمگیری
در خصوص همه طرحهای استان به شورای
برنامهریزی استان که ریاســت آن به عهده
استاندار است واگذار شده که عالوه بر کاهش
شفافیت میتوان به رانتی جدید مبدل شود
درواقع دولــت قصد دارد از محــل افزایش
قیمت ســوخت و یا افزایش مالیاتها پول
را از جیب مردم برداشــته و به صندوقی در
استانها واریز کند تا استاندار بهعنوان رئیس
شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و
رشد ایجاد کند این در حالیست که از بخش
خصوصی به عنوان مرجعی که باید این منابع
را تامین کند نظرخواهی نشده است.
لزوم هماهنگی مواضع اتاقها
در این رابطه محمد قاسمی رئیس مرکز
پژوهشهای اتاق بازرگانی ایــران با عنوان
اینکه در فرآیند نهاییشــدن بودجه ســال

بــازار

 ،۱40۱اشــکاالت و ابهاماتی وجود دارد که
در صورت نپرداختن به آنها ،بستر رانتهای
جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت،
میگویــد :اتاقهای ســهگانه بایــد موضع
هماهنگی درباره بودجه داشــته باشند اما
نگاه ارباب -رعیتــی دولت در بودجه ۱40۱
تشدید شده است .برخالف سالهای قبل که
بخش خصوصی ولو به شــکل صوری دعوت
میشد ،امســال در فرآیند تدوین بودجه از
اتاقهای سهگانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین
بودجه به عمل نیامد .او ادامه داد :نکته مهم
اینکه در بند الف تبصره  ۱8به منظور توسعه
سرمایهگذاریها بر مبنای آمایش سرزمینی
دولــت تصمیم گرفته صنــدوق کارآفرینی
امید را به صندوق پیشــرفت و عدالت ایران
با  ۳۱صندوق استانی تابعه تغییر دهد .منبع
مالی همه طرحها در سطح استان و نظارت بر
حسن اجرای طرحها با شورای برنامهریزی
استان اســت .بهنظر میرســد ممکن است
توزیع رانت در شهرســتانها و اســتانها از
این محل اتفاق بیفتد .قاســمی تأکید کرد:
درواقع دولــت قصد دارد از محــل افزایش
قیمت ســوخت و از محل افزایش مالیاتها

پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در
استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس
شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و
رشد ایجاد کند .وی گفت :این اتفاق جدیدی
است .دولت هم کمبود منابع خود را از جیب
بخش خصوصی و تولیدی کشور بر میدارد و
هم آن را در فرآیند کار مشــارکت نمیدهد.
در حالی که دولت بایــد  40درصد از درآمد
نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد
تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت
این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شــورای
برنامهریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند .او
با تاکید بر اینکه این نگاهها ،نگاه دولتگرایانه
اســت بیان کرد :برای اولینبار حتی یکبار
هم عبارت بخش خصوصی در الیحه بودجه
نیامده است .برخالف سالهای قبل که دست
کم عبارت مشارکت عمومی -خصوصی را به
کار میبردند امسال آن هم حذف شده و هیچ
اســمی از بخش خصوصی برده نشده است
اما بهجای آن از عبارت غیردولتی اســتفاده
کردهاند.
رویکردی در تمرکزگرایی بودجه
در حالیکه کارشناسان بخش خصوصی

از طرفی به تولید داخلی آسیب میزند .آرگون
اظهارکرد :کامال باید موضوع تولید داخلی در
تهاتر مورد توجه قرار بگیرد ،یعنی به شــکلی
واردات کاالها صــورت نگیرد که تولید داخلی
متاثر شود .او با بیان اینکه این اتفاق در صادرات
هم ممکن است رخ بدهد؛ توضیح داد :با توجه به
تحریم بودن ایران حتی در صادرات هم ممکن
است مشکل ایجاد شود به عبارت دیگر کشور
خریدار بهدلیل فشارهای تحریمی ایران ،کاال را
با قیمت پایینتری طلب میکند و این میتواند
به اقتصاد داخلی و تولید آسیب جدی وارد کند
چراکه با نبود قدرت چانهزنی کشــور خریدار
هم قیمتهای خودش را تحمیل خواهد کرد!
آرگون در پاسخ به این پرسش که چرا کاالهای
ضروری و مورد نیاز مردم در تهاتر مورد توجه
قرار نمیگیرد ،ادامــه داد :اوال باید دید که آن
کشور که به ایران بدهکار اســت توان تامین
محصول مورد نیاز ایــران را دارد یا نه ،خیلی
از کشــورهایی که ایران به آنها نفت میدهد
در حقیقت تک محصولی هستند و نمیتوانند
کاالهای زیادی به ایران بدهند .او گفت :تهاتر در
شرایط اضطراری اگر بتواند بخشی از نیازهای
کاالیی را تامین کند خوب است ،اما در مجموع
این اتفاق خوبی نیست و نمیتواند ادامه پیدا
کند .تهاتر در اشــل یک بنگاه و در نهایت یک
کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما
برای کشور  80میلیونی بخش اندکی از اقتصاد
را جلو میبرد ،نمیتوان تمام مبادالت اقتصادی
از جمله فروش ،تبادل و صادرات را با تهاتر انجام
داد .در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت
تهاتر هر کاالیی میرویم اوضــاع جدیدی را
برای ما بهوجود میآورد که منجر به باال رفتن
قیمت تمامشده کاال میشــود ،زیرا ما نیاز به
تبادل داریم ،در واقع دستپایین هستیم و باید
امتیاز بدهیم .یعنی هر کاالیی با هر قیمتی به ما
تحویل دهند باید بپذیریم .به این شکل منابع
نفتی ایران هزینه لجبازی دولتها با جهان و
سهم باجخواهی کشــورها میشود و کمترین
سود آن هم به مردم نمیرسد جز چای و برنج و
یکسری خرت و پرت!

واگذاری تصمیمات به استانها را بهعنوان
یکی از نکات منفی بودجه  ۱40۱که میتواند
به شکل گیری رانتیجدید منجر شود عنوان
میکنند اما برخی از نمایندگان مجلس ان را
رویکردی جدید دانسته که بهواسطه کاهش
تمرکز گرایی میتوان زمینه کاهش هزینهها
و تقویت نظــارت را فراهم اورد در این رابطه
محمد صالح جوکار ،رئیس کمیسیون امور
داخلی کشور و شــوراها در مجلس شورای
اسالمی درباره نقاط قوت الیحه بودجه سال
 ۱40۱کل کشور ،میگوید :در الیحه بودجه
 ۱40۱که از ســوی دولت ارائه شده است،
هزینههای جاری کشور کاهش یافته است .از
سوی دیگر در این الیحه انتشار اسناد خزانه
و اوراق کاهش یافته است که یک مزیت به
شمار میرود چراکه تورم کمتری را به دنبال
خواهد داشــت .وی در ادامــه اظهارکرد :از
سوی دیگر تشــکیل صندوقهای پیشرفت
و عدالت یک کار نو و جدیدی اســت که در
الیحه بودجه پیش بینی شــده و میتواند
مبنای توســعه بــر پایه عدالت در ســطح
استانها باشــد .توجه کردن به استانها و
تخصیص بودجه به خود اســتانها از دیگر
نقاط قوت الیحه بودجه سال  ۱40۱است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی،
تصریح کرد :مجلس قطعا باید هم روی منابع
درآمدی و هم بر روی مصارف در بررســی
الیحه بودجه تمرکز داشــته باشــد .ما باید
کسری بودجه را در سال  ۱40۱مرتفع کنیم
و دیگر با کسری بودجه مواجه نباشیم .نکته
بعدی این است که ما هرچه بتوانیم از تمرکز
گرایی در الیحه بودجه بکاهیم و بودجه را به
اســتانها واگذار کرده و دولت بیشتر نقش
نظارتی و مدیریتی داشــته باشــد ،بودجه
بیشتر به بار خواهد نشســت .جوکار تاکید
کرد :زمانیکه بودجه در سطح ملی تعریف
میشود ولی پروژهها در سطح استانها است،
غالبا بودجه حیف و میل شده و در این میان
رانت و فساد نیز شکل میگیرد .بنابراین باید
در الیحه بودجه پروژههــای ملی را به خود
استانها واگذار کنیم.
قیمت در بازار آزاد (به تومان)

ارز

سکه و طال

سکه امامی
سکه بهار آزادی
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمی

هر گرم طالی  18عیار

خودرو

12.3۰۰.۰۰۰

دالر آمریکا

12.۵۹۰.۰۰۰

یورو

6.6۵۰.۰۰۰

پوند انگلیس

3.72۰.۰۰۰

درهم امارات

2.3۰۰.۰۰۰

778۵

لیر ترکیه

2۰۵۰

1.248.8۹8

دالر کانادا

26.۹28
32.243
38.6۹2

22.8۰۰

سمند LX
دنا

پژو SLX 4۰۵
پژو پارس
پژو  2۰6تیپ 2
رانا پالس

سایپا 111

183.۰۰۰.۰۰۰

تیبا

184.۰۰۰.۰۰۰

ساینا

1۹4.۰۰۰.۰۰۰

282.۵۰۰.۰۰۰

کوییک R

2۰1.۰۰۰.۰۰۰

274.۰۰۰.۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

316.۰۰۰.۰۰۰

شاهین

343.۰۰۰.۰۰۰

2۵3.۰۰۰.۰۰۰
363.۰۰۰.۰۰۰
3۰7.۰۰۰.۰۰۰

27۰.۰۰۰.۰۰۰

بنگاهها

پرداخت قبض تلفن

با «بانکپرداخت» آینده

آرمانملــی :بانــک آینــده بــا هــدف
ارزشآفرینی هرچه بیشــتر برای مشتریان و
استفاده بهینه از سامانههای غیرحضوری ،بهویژه
در شرایط فراگیری کرونا ،امکان پرداخت قبوض
تلفنهمراه را از طریق گزینه «بانکپرداخت»
در سامانه «پیشــخوان مجازی» خود ،فراهم
کرده اســت .مشــتری میتواند با فعالسازی
گزینه «بانکپرداخت» در پیشــخوان مجازی،
قبوض تلفنهمراه خود را بهصورت سیستمی
و بدون مراجعه به شــعبه یا دستگاه خودپرداز،
پرداخت کنــد .بدینترتیب که پــس از صدور
صورتحساب توسط شرکت همراهاول و اعالم
بدهی خط ،در صورتیکــه مبلغ بدهی از مبلغ
سقف تعیینشده در پیشخوان ،بیشتر نباشد،
مبلــغ قبض بهصورت سیســتمی از حســاب
معرفیشده مشتری برداشت و قبض پرداخت
خواهد شد .پیشخون مجازی بانک آینده ،کلیه
خدماتی را که در شعب بانک ارائه میشود ،برای
مشتریانی که به هر دلیل امکان حضور در شعب
را ندارند ،فراهم کرده و بدینترتیب ،مشتریان
را از مراجعه به شعب بانکها بینیاز میسازد.

وضع عوارض صادراتی
بر  4محصول پروتئینی

آرمانملی :معاون توسعه بازرگانی وزارت
جهاد کشــاورزی اعالم کرد :عوارض صادراتی
چهار محصول پروتئینی به منظور تنظیم بازار
داخلی شیرخشــک صنعتی ،چربی شــیرخام
(خامه شیر) ،کره و روغن حیوانی تعیین و ابالغ
شد .عباس عســکرزاده در نامهای به سرپرست
گمرک جمهوری اســالمی ایران آورده است:
براســاس اجرای بنــد پنج مصوبات جلســه
چهاردهم ستاد تنظیم بازار که با حضور «محمد
مخبر ،معاون اول رئیسجمهوری برگزار شــد
مقرر شــد از تاریخ  ۱۳دی ماه  ۱400صادرات
شیرخشــک صنعتی ،کــره ،چربی شــیرخام
(خامه شیر) و روغن حیوانی با پرداخت عوارض
صادراتی انجام شود .براساس این ابالغیه عوارض
صادراتی هــر کیلوگرم شیرخشــک صنعتی
۱00هزارریال ،چربی شــیرخام (خامه شــیر)
60هزارریال ،کره ۱0۵هزارریال و روغن حیوانی
200هزارریال تعیین شده است .شایان ذکر است
همــه ابالغیههای قبلی در خصــوص صادرات
شیرخشــک صنعتی ،خامه شیر ،کرهحیوانی و
روغن حیوانی مورخ  ۱0اســفندماه سال  ۹۹و
یکم دی ماه  ۱400لغو میشوند.

بازارسرمایه

با وجود نوسان باال رقم خورد

کاهش بیرمق شاخص

آرمانملی :روزگذشته(شــنبه) بازارسرمایه در
نخســتین روز از معامالت هفته پرنوسان ظاهر شد
بهگونهای که شــاخص کل که درابتــدای معامالت
تا کانــال یکمیلیون  ۳67هزار واحدی رشــد کرده
بود پس از آن تغییر مســیر داد و در نهایت با ریزش
اندک  7۵۱واحدی در کانال یکمیلیون و  ۳62هزار
واحدی ثابت ماند .موضوعی که کارشناسان دالیل آن
را تداوم وضعیت ابهام در بازارســرمایه و عدم اجرای
سیاستهای حماتی دولت عنوان میکنند .براساس
این گزارش روزگذشته در بازارســرمایه بیش از پنج
میلیارد و  ۹۹۳میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار
به ارزش  27هزار و  ۳4۱میلیارد ریال دادوستد شد و
شاخص کل بازار بورس شنبه ۱8 ،دیماه با  7۵۱واحد
کاهش ،در جایگاه یکمیلیــون و  ۳62هزار واحدی
قرار گرفت ،همچنین شــاخص کل (هموزن) با ۳۳7
واحد کاهش بــه  ۳۵۹هزار و  ۱۳4واحد و شــاخص
قیمت (هموزن) با  2۱2واحد افت به  22۵هزار و 8۳۱
واحد رسید .عالوه بر این در معامالت دیروز نمادهای،
ایرانخودرو (خودرو) با  662واحد ،بانک ملت (وبملت)
با  6۱4واحد ،بانک صادرات ایــران (وبصادر) با ۳8۵
واحد ،ســایپا (خســاپا) با  ۳۵۱واحد ،بانک تجارت
(وتجارت) بــا  2۹0واحد ،پاالیش نفــت بندرعباس
(شــبندر) با  268واحد ،گروه بههمن (خبههمن) با
 2۳۵واحد و پارسخودرو (خپــارس) با  ۱۱۹واحد،
تاثیرگذاری مثبت بر شاخص داشــتنند و در مقابل
نمادهای ،صنایع پتروشــیمی خلیجفارس (فارس) با
 42۹واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با  2۹2واحد،
پتروشــیمی نوری (نوری) با  ۱۹7واحد ،پتروشیمی
شازند (شاراک) با  ۱8۵واحد ،شرکت سرمایهگذاری
غدیر (وغدیر) با  ۱6۱واحد ،پتروشیمی پارس (پارس)
با  ۱60واحد ،تامین سرمایه امین (امین) با  ۱48واحد،
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با  ۱4۱واحد و
فوالد خوزستان (فخوز) با  ۱۱۹واحد با بیتر اثرگذاری
منفی را بر اخص تحمیل کردنــد .همچنین در بازار
فرابورس نیز وضعیت مشــابهی حاکم بود به طوریکه
در این بازار یک میلیارد و  40۵میلیون برگه ســهم
به ارزش  24هزار و  808میلیارد ریال دادوســتد شد
و شاخص این بازار با بیش از  28واحد کاهش بر روی
کانال  ۱8هزار و  ۳74واحد ثابت ماند .گفتنی اســت
در بازار فرتابــورس دیروز نمادهــای ،اعتباری ملل
(وملل) ،پلیمر آریا ساسول (آریا) ،توسعه سامانه نرم
افزاری نگین (توســن) ،پخش البرز (پخش) ،تجرات
الکترونیک پارســیان کیش (تاپکیش) ،فرآوردههای
غذایی و قند چهارمحال (قچــار) ،ذوب روی اصفهان
(فروی) ،صنایع پتروشــیمی تخت جمشید (شجم)،
بههمن دیزل (خدیزل) و ریل پرداز نوآفرین (حآفرین)
اثرگذاری مثبت داشتند و در مقابل نمادهای ،صنعتی
مینو (غصینو) ،پتروشــیمی زاگرس (زاگرس) ،فوالد
هرمزگان جنوب (هرمز) ،زغال سنگ پرورده طبس
(کزغال) ،فرابــورس ایران (فرابورس) ،پتروشــیمی
تندگویان (شــگویا) ،پخش هجرت (هجرت) ،افزانت
(افرا) ،تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و پتروشیمی
مارون (مارون) تاثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.

سینـــــما
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فیلمهای برتر «فرهادی»

اسکار سوم در راه است؟

سینمای ایران پس از پیروزی انقالب میزبان
انبوه فیلمسازان مستعد بود و بزرگانی چون
عباس کیارستمی از نسل پیشین به تدریج
جای خود را به جوان ترهایی از جمله اصغر
فرهادی دادند و یک میراث ماندگار برای آنها
یادگار گذاشتند .فرهادی از انگشتشمارترین
سینماگرانی است که دو بار توانسته برنده اسکار
بهترین فیلم بین المللی شده و اگر امسال با
«قهرمان» بتواند این افتخار را تکرار کند ،در تاریخ
سینما جاودانه میشود .اشلی حاجیمیرصادقی،
نویسنده و منتقد ایرانی -آمریکایی در تازهترین
مطلب خود فیلمهای فرهادی را از آغاز و ردهبندی
کرده است« :همه میدانند» ،تجربه فرهادی در
فیلم ساختن در اسپانیا به زبان اسپانیولی .یک
داستان معمایی که ضرباهنگ آرام و کند آن
شاید ابتدا هنگام شناساندن فضا و معرفیکردن
شخصیت ها کمی آزاردهنده باشد اما بازی
بازیگران بی نقص است .تنش میان نشانه های
نمایشی و معمایی دست به دست می شود و
میخواهد به این پاسخ دهد که چه کسی مسئول
رخدادهاست؟ «چهارشنبه سوری» ،نخستین
فیلمی که نام فرهادی را بهویژه خارج از مرزهای
ایران سر زبانها انداخت .نام فیلم یادآور جشن و
مراسمی است که ایرانیها در آخرین سهشنبه
سال پیش از فرارسیدن نوروز می گیرند .در
داستان هم شخصیت ها می خواهند گذشته را
برای دیگران به یادگار بگذارند« .درباره الی»،
فرهادی با این فیلم وارد بخش مسابقه جشنواره
برلین شد و خرس نقره ای بهترین کارگردان
را برد .فیلم ابتدا سرخوش و آرام و آشنا پیش
میرود و ماجرای سفر رفتن چند خانواده را روایت
میکند اما با دگرگونشدن شرایط همه چیز به
هم میریزد و کابوس آغاز میشود« .فروشنده»،
گرچه فرهادی دومین جایزه اسکار خود را با فیلم
بهدست آورد اما حاشیه و جنجال پیرامون غیبت
او در مراسم کم نبود .داستان برگرفته از «مرگ
دستفروش» آرتور میلر است و به بهانه آن روابط
میان یک زوج جوان را واکاوی میکند .مرد بین
تالش برای بهترشدن حال روحی همسرش و
گرفتنانتقام سرگردان مانده و همین بر تنشها
افزوده است« .قهرمان» ،تازهترین فیلم فرهادی
و اثری که با وجود داشتن تفاوتهای اساسی،
همچنان امضای کارگردان برنده اسکار را میتوان
پای آن دید .فیلم مرزهای اخالقیبودن و نبودن
را درمینوردد و تماشاگر را در معرض داوریکردن
قرار می دهد که قهرمان کیست« .جدایی نادر
از سیمین» ،با اینکه ایرانی ها عالقه ای وافر به
واقعگرایی دارند اما فرهادی با این فیلم سینمای
واقعگرا را به سطحی تازه میرساند.

جهــــان
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انتقاد کارگردان «گشت ارشاد  »3به مهران مدیری:

ترجمه  10کتاب
برای نوجوانان

ناصرملکمطیعیراخــــردکردید
سعید سهیلی :چرا باید مرتضی عقیلی به ایران بیاید و برگردد؟

لیلی گلستان ،مترجم به افرادی که
تا حاال عاشق نشده اند توصیه کرد کتاب
«ازعشق» نوشته خوزه ارتگا ای گاست،
فیسلوف اسپانیایی را نخوانند .گلستان با ابراز
خوشحالی از اینکه در دوران همهگیری کرونا
جمعیت کتابخوان بیشتر شده گفت :از چند
کتابفروشی شنیدم مخاطبان از خرید آنالین
راضی هستند و از این طریق کتاب خوب
فروش میرود چرا که کتابفروشان شرایط
آسانی را بهوجود آوردهاند .او که این روزها
مشغول ترجمه  ۱۰کتاب برای نوجوانان
است ،افزود :انتشارات گهگاه این مجموعه
را منتشر می کند که از میان یک سری
کتاب انتخاب شدهاند .هر کتاب درباره یک
شخصیت معروف با نقاشیهای زیباست.
سعید سهیلی در گفـــت وگویی
ویدئویی با اشاره به حضور زنده یاد
ناصر ملکمطیــــعی در بــــــرنامه
«دورهمی» و پخشنشدن آن ،خطاب
به مهران مدیری گفت« :ملکمطیعی
دماوند سینمای ایران بود و شما در
دورهمی خردش کردید ».سعید
سهیلی که به تازگی فیلم سینمایی
«گشتارشاد »۳را روی پرده سینما
برده است ،در مصاحبه ای تصویری
از ناصر ملک مطیعی و پخش نشدن
گفتوگویش با مهــــــران مدیری
در برنامه «دورهمی» سخن گفت.
سهیلی در این گفت وگــو با اشاره
به اینکه «خیلی ها می گویند همه
ایرانــــیها میتــــوانند به ایران
برگردند» ادامه داد« :من از همه
کسانی که به ایرانی های خارج از
کشور می گویند برگردید ،یــــک
سوال دارم .برگردند چه کنند؟!
حبیب آمد ،دق کرد .بهــــمن مفید
بــرگشت ،دق کرد .بقیه هم برگردند
دق کنند؟!»

خبـــر

تاکید «صدر» بر تشکیل دولت ملی

رهبر جریان صدر عراق در سخنانی باردیگر بر ضرورت تشکیل
دولت اکثریت ملی تاکید کرد .مقتدی صدر با انتشار توئیتی
نوشت :امروز جایی برای فرقهگرایی نیست ،امروز زمان دولت
ملی است که در آن شیعیان از حقوق اقلیتها ،سنیها و کردها
دفاع میکنند .وی با اشاره به انتخاب رئیسجمهوری توسط
کردها و ریاست پارلمان توسط سنیهای عراق ،افزود :همچنین
امروز روزی است که کردها از حقوق اقلیتها ،سنیها و شیعیان
دفاع میکنند و سنیها نیز از حقوق اقلیتها ،شیعهها و کردها
دفاع میکنند .مقتدی صدر خاطرنشان کرد :امروز جایی برای
فساد نیست ،چراکه همه طایفهها از اصالحات حمایت خواهند
کرد .رهبر جریان صدر عراق ادامه داد :وی همچنین تاکیدکرد:
امروز ما و مردم به وابستگی نه خواهیم گفت ،تصمیم ما عراقی،
شیعی ،سنی ،کردی ،ترکمانی ،مسیحی ،فیلی ،شبک ،ایزدی،
صابئی است.

چرا روی آنتن نرفت
کارگردان «گشت ارشاد » افزود:
«این درد است که کسی مانند ناصر
ملک مطیعی  ۴۰سال بعداز انقالب
در ایران بماند و نتواند به پرده سینما
برگردد .بعداز انقالب همه به سر کار
خود برگشتند ،غیر از هنرمندان و
درواقع اینها برکنار و تعلیق شدند.
چند سال؟ یکسال؟  ۱۰سال؟ 2۰
سال؟  ۴۰ســــال تعلیــق کردن
یک بازیگر از شغلش ،از کارش،
انصاف است؟! این که شعار بدهیم
هنرمندان برگردند ،زمانی زیباست
که بگوییم برگردند سر کارشان ».او با
اشاره به حضور ناصر ملکمطیعی در
برنامه «دورهمی» که هیچگاه روی
آنتن نرفت ،افزود« :من اگر بهجای
مهران مدیری بودم بعد از آن که ناصر
ملک مطیعی را با آن عظمت ،با آن
ابهت ،با آن بزرگی ،با آن منش ،با آن
آقایی ،آوردمش در برنامه دورهمی و
نشاندمش روی آن مبل و از او برنامه
گرفتم و ضبط کردم و قول پخش

دادم و جلوی پخشش گرفته شد،
دیگر دورهمی را ،بهعنوان اعتراض،
ادامه نمیدادم .چرا باید ملکمطیعی
بیاید روی مبل «دورهمی» بنشیند،
مصاحبه کند ،منتظر شود که پخش
شود ،بمیرد و پخش نشود و بعد
مهران مدیری آن برنامه را ادامه
بدهد؟! یک جایی باید داد بزنیم ،یک
جایی باید حرف بزنیم .کِی؟! بهترین
زمانش برای مهران مدیری همان
زمان بود که بگوید ناصر ملکمطیعی
به احترام من روی این مبل نشست.
به احترام من به این برنامه آمد و حاال
اگر قرار است پخش نشود ،من این
برنامه را ادامه نمیدهم .اگر مهران
مدیری می ایستاد آن برنامه پخش
می شد».
سینما مظلوم شده
سهیلی با بیان اینــــکه «ناصر
ملکمطیعی کـــوه سینــــما بود،
دماوند سینمای ایران بود و شما در
دورهمی خردش کردید» ،ادامه داد:
«آقای بهمن مفید با درد بــسیار،

با غصه بیاندازه زیر خاک رفت .من
نمی خواهم فقط از مرده ها حــرف
بزنم .خیلیها هستند که میتــوانند
برگردند و می توانند روی پــــرده
سینما بدرخشند و تجربه شان را به
جوانها منتقل کنند .مرتضی عقیلی
می آید ایران و برمی گردد .بازیگر
تئاتر بوده است ،بازیگر سینما بوده
است ،تحصیلکرده است ،چه وقتی
باید مرتضی عقیلی دوباره برگردد
سر کارش ،سر شغلش ،سر هنرش،
اینها درد است ،سینما ،سینمایی
است که از همه طرف مظلوم واقع
شده است ،هجمهای که به سینمای
ایران میشود به هیچکجا نمیشود،
اینها دردهایی است که باید گفت،
مظلوم تر از هنرمندان ،به خصوص
مظلوم تر از هنرمنــدان موسیقی و
سینما وجود ندارد .نگذاریم بقیه دق
کنند و بمیرند ،چیزی از اینها نمانده
است .اگر چهل نفر بودند ،سی نفرشان
رفتهاند ،این ده نفر دیگر را دریابیم،
من بحثم این است».

بازهم انتقاد «ترامپ» از «بایدن»

دونالد ترامپ در بیانیه طوالنی خود از سازمانهای رسانهای و
چپ سیاسی انتقاد کرد و گفت که آنها تالش میکنند تا آمریکا
را به کشوری تبدیل کنند که مردمانش به سختی بتوانند آن
را تشخیص دهند .ترامپ ،اظهارکرد :این چپگراهای رادیکال
در واشنگتن هیچ اهمیتی به دموکراسی آمریکا نمی دهند.
تنها چیزی که آنها اهمیت میدهند این است که بر خود شما و
ثروتتان کنترل داشته باشند .ترامپ افزود :اما برای آنها بدترین
بخش این است که مردم آمریکا حقیقت را از میان رویدادهای
رسانهای ساختگی آنها میبینند که بهطور نفرتانگیزی با شکست
امنیتی تحت مدیریت پلوسی در کنگره و تاریکترین روزها در
تاریخ آمریکا و مرگ  ۳۰۰۰آمریکایی قابل قیاس است .مردم
یک سیاستمدار بدبین را میبینند که برای انتخابات نامزد شد و
وعدههایی درخصوص وحدت داد اما اکنون تفرقهانگیزترین کار
ممکن از جمله تهمتزدن به مخالفان و رقبای سیاسی خود را
انجام میدهد.

پیمان معادی یکی از  ۳داور بخش
مسابقه فیلم های داستانی سینمای
آمریکا در جشنواره فیلم ساندنس است
که چهلمین دوره آن  2۰تا  ۳۰ژانویه
در پارک سیتی یوتا برگزار می شود.
جشنواره ساندنس در آمریکا و از مهمترین
جشنوارههای جهان است که رابرت ردفورد،
کارگردان بزرگ و سرشناس هالیوودی
آن را برای کشف و معرفی استعدادهای
فیلمسازی بنیان نهاده است .قرار بود
ساندنس  2۰22رویدادی حضوری باشد
که بهدلیل کرونا مدیران جشنواره اعالم
کردند بسیاری از بخشهای آن مجازی
برگزار خواهد شد.

کـــوتاه

«دینامیت» ،پرفروشترین فیلم

آرمانملی :فیلم «دینامیت» رکورد فروش سینمای ایران را
جابهجا کرده است .رکوردی که پیشتر دست «مطرب» و «هزارپا»
بود .نکته جالب در این رخداد تعداد مخاطبان سینماست که باتوجه
به شرایط کرونا کاهش یافته است .فیلم سینمایی «دینامیت» به
کارگردانی سیدمسعود اطیابی از دهم تیرماه امسال در سینماهای
سراسر کشور اکران شد و با گذشت بیش از شش ماه توانست با
ردکردن رقم  ۳۸میلیارد و ششصد میلیون تومان ،رکورد فروش
سینمای ایران را جابهجا کند .این فیلم که در  ۴7۶سالن سینما در
حال اکران است ،تاکنون ( ۱۸دیماه) در  7۶هزار و  ۳۰۵نوبت به
نمایش درآمده و یک میلیون و  7۴۵هزار و  ۵97مخاطب داشته است.

واکنش به حرکت عجیب مینا وحید

آرمانملی :مینا وحید بهدلیل رفتار نامناسب در اجرای کنسرت
ماکان بند از مخاطبان برنامه «ترینها» رادیوصبا زرشک زرین گرفت.
برنامه «ترینها» که هر هفته به سراغ ترینها در حوزههای مختلف
فرهنگی ،ورزشی ،اجتماعی و ..میرود ،روز جمعه  ۱7دیماه به معرفی
«محبوبترین گروه موسیقی در ده سال اخیر» پرداخت .امه «ترینها»
در بخشی بهنام «زرشک زرین» که توسط شهره احمدوند اجرا میشود،
در زمان پخش برنامه متناسب با موضوع برنامه نظرسنجی دیگری در
صفحه مجازی «ترینها» برگزار میکند که شنوندگان به ضعیفترین
گزینه رای میدهند و در پایان برنامه نتایج نظرسنجی اعالم میشود.

جراحی رضا صادقی

آرمانملی :رضا صادقی با انتشار ویدئویی ،خبر از جراحی
موفقیتآمیز خود داد .این خواننده پاپ ،برای عمل اسلیو معده
بستری شده بود .خواننده موسیقی پاپ که بهتازگی برای عمل
اسلیو معده در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود،
قبل و بعد از جراحی ،ویدئویی از خودش ضبط و در اینستاگرام
منتشر کرد .رضا صادقی پیش از عمل گفت« :امیدوارم که این عمل
موفقیتآمیز باشد ».او پس از عمل نیز ویدئویی ضبط کرد و افزود:
«خیلی ممنون از پزشکان و پرسنل بیمارستان ،عمل با موفقیت
انجام شد و امیدوارم بهزودی شما عزیزان را ببینم».

واکنش به درگذشت سیدنی پواتیه

ایسنا :ستاره های هالیوود و چهره های مطرح آمریکایی نسبت به
زندگی و میراث به جامانده «سیدنی پوآتیه» ادای احترام کردند .سیدنی
پوآتیه نخستین بازیگر سیاهپوست برنده جایزه اسکار و پیشگام سینمای
سیاهپوستان در سن  9۴سالگی درگذشت ،چهرهای که با حضور درخشان
خود در سینمای دهه  ۱9۵۰و  ،۱9۶۰مسیر را برای ظهور نسلی جدید از
ستارهای سیاهپوست در سینمای آمریکا هموار کرد« .دنزل واشنگتن» بازیگر
برنده اسکار در گفت وگویی با هالیوود ریپورتر درباره درگذشت «سیدنی
پوآتیه» افزود« :امتیاز بسیار بزرگی بود که میتوانستم او را یک دوست صدا
کنم .او مردی بزرگ بود و درهایی که سالها به رویمان بسته بود برای همه
ما گشود« .».رابرت ردفورد» نیز «سیدنی پوآتیه» را نه تنها یک بازیگر بزرگ
بلکه یک چهرهای مهم در دفاع از حقوق مدنی و یک بشردوست توصیف کرد.

دوشنبه؛ عزای عمومی در قزاقستان

رئیسسابقکمیتهاطالعاتملیقزاقستانبازداشتشد

«پمپئو» قصد نامزدی دارد؟

تصاویر منتشرشده از مایک پمپئو وزیر امورخارجه سابق آمریکا
که بهشدت کاهشوزن داشته ،این گمانهزنیها را مطرح کرده
است که وی احتماال نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری 2۰2۴
ایاالتمتحده را مورد بررسی قرار میدهد .پمپئو پس از پایان دولت
دونالد ترامپ رئیسجمهوری سابق آمریکا بهشدت کاهشوزن
داشته و تصاویر منتشر شده از وی ،گویای این مهم است .اگرچه
برخی رسانهها ،گمانهزنیهایی را درباره بیماری سرطان پمپئو
مطرح کردهاند ،وی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که با ورزش
و رژیم غذایی موافق به کاهش وزن به میزان  9۰پونده شده است.
در همین حال ،برخی رسانهها کاهش وزن وی را نشانه انگیزه و
آمادگی او برای چاالکترشدن با هدف شرکت در انتخابات 2۰2۴
میدانند .نشریه انگلیسی تایمز در گزارشی نوشت :تارنمای هیل
وی را یکی از  ۱۰جمهوریخواهی دانسته است که به احتمال زیاد
در انتخابات ریاست جمهوری  2۰2۴نامزد میشوند.

داوری در جشنواره فیلم
ساندنس
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ناآرامی های هفته گذشته در قزاقستان با افزایش قیمت
سوخت آغاز شد ،اما بالفاصله نورسلطان نظربایف هدف خشم
عمومی قرار گرفت .بهدنبال باالگرفتن اعتراضها در دو شهر
بزرگ قزاقستان بهعلت افزایش قیمت سوخت ،دولت این کشور
استعفا کرد .قیمت سوخت در این کشور تا همین اواخر به قدری
ارزان بود که اکثر مردم این کشور با تبدیل موتورهای خودروهای
خود به گاز مایع سعی داشتند عالوه بر استفاده از خودروهای
شخصی در ایاب و ذهاب هزینه های زندگی را نیز به راحتی
مدیریت کنند ،اما تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت
سوخت آنها را وارد یک چالش اقتصادی و اجتماعی جدید کرده
است .با این وجود برخی رسانههای غربی و شبکههای اجتماعی
از دست داشتن نورسلطان نظربایف در تحوالت داخلی اخیر در
این کشور آسیای مرکزی خبر دادند .آیدوس اوکیبای سخنگوی

نظربایف در پیامی توئیتری اعالم کرد که نظربایف در حال
حاضر در پایتخت این کشور به سر میبرد و با رئیسجمهوری
نشست های مشورتی برگزار می کند .به گزارش خبرگزاری
ملی قزاقستان ( ،)KAZINFORMسخنگوی مزبور تاکید
کرد که نورسلطان نظربایف در نورسلطان (پایتخت قزاقستان)
بهسر میبرد و دیدارهای مشورتی با قاسم جومارت توقایوف
رئیس جمهوری این کشور داشته است .نورسلطان نظربایف
همچنین با سران کشورهای دوست مذاکرات تلفنی داشته است.
وی از همه خواسته است به رئیسجمهوری قزاقستان کمک
کنند بر تهدیدهای فعلی غلبه و تمامیت قزاقستان را تضمین
کند .کمیته امنیت قزاقستان اعالم کرد ،مقامهای قزاقستان،
کریم ماسیمف رئیس سابق کمیته اطالعات ملی این کشور را
بههمراه چند تن دیگر از مقامها به ظن خیانت دستگیر کردهاند.

حرکت بهسمت صلح
قاسم ژومارت توکایف ،رئیس جمهور قزاقستان در تماس
تلفنی با همتای روسی خود والدیمیر پوتین درباره آخرین
وضعیت وقایع اخیر در این کشور با وی گفتوگو کرد .توکایف در
تماس با پوتین عنوان کرد اوضاع کشور رو به ثبات است .رهبران
دو کشور طی این گفتوگوی تلفنی در خصوص اقدامات انجام
شده در رابطه با وقایع اخیر قزاقستان باهم تبادل نظر کردند.
توکایف ضمن قدردانی از حمایتهای کشورهای عضو سازمان
پیمان امنیت جمعی بهخصوص روسیه در خصوص وقایع اخیر
در قزاقستان ،درخواست برگزاری اجالس مجازی اعضای این
سازمان را در روزهای آینده مطرح کرد که این پیشنهاد مورد
استقبال پوتین نیز قرار گرفت .طرفین در این تماس تلفنی تاکید
کردند تا برقراری کامل آرامش در قزاقستان بهطور مستمر با
یکدیگر در تماس باشند .در پی وقایع چند روز اخیر قزاقستان
«قاسم جومارت توقایف» رئیس دولت قزاقستان شنبه با
برگزاری نشست فرماندهی عملیات در کاخ ریاست جمهوری
(آکوردا)( ،فردا) دوشنبه  ۱۰ژانویه ( 2۰دی) را روز عزای ملی
اعالم کرد .رئیسجمهوری قزاقستان در این نشست دستور داد
تا به بازسازی تاسیاست اداری ،اجتماعی و خدمات عمومی،
زیرساختهای شهر آلماتی و سایر مناطق آسیبدیده در نتیجه
حمالت تروریستی ،نهایت توجه مبذول داشته شود .سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در واکنش به وقایع اخیر قزاقستان گفت :ثبات و امنیت
در قزاقستان از اهمیت ویژهای برخوردار است و لذا امیدواریم
روند بازگشت آرامش به آن کشور هرچه بیشتر تسریع شودد.
خطیبزاده افزود :روشن است تحوالت جاری در قزاقستان یک
موضوع داخلی است اما برخی طرفهای خارجی با سوءاستفاده
از شرایط ،در صدد دامنزدن به ناآرامیها و ایجاد بیثباتی دراین
کشور هستند .روسیه اعالم کرد از حل مسالمتآمیز بحران در
این کشور در چارچوب قانون و از طریق گفتوگو حمایت میکند.

رقابت  2رئیس پیشین پارلمان عراق برای ریاست پارلمان جدید

منابع آگاه اعالم کردند که دو رئیس پیشین
پارلمان از اصلیترین گزینههای مطرح شده برای
تصدی ریاست پارلمان جدید این کشور هستند.
روزنامه العربی الجدید نوشت :توجهها در عراق
معطوف به اولین جلسه پارلمان جدید است که
قرار است یکشنبه برای انتخاب رئیس و دو معاون
آن برگزار شود .اگرچه هویت ائتالفهای سیاسی
که در مرحله بعدی وظیفه انتخاب رؤسای سهگانه
(ریاستجمهوری ،نخستوزیر و ریاست پارلمان)
را برعهده خواهند گرفت ،مشخص نیست؛ اما
مواضع ،بیانیهها و اظهارات مطرح شده از عصر
جمعه حاکی از آن است که محمد الحلبوسی،

رهبر ائتالف تقدم و رئیس سابق پارلمان عراق
و محمود المشهدانی ،از رهبران ائتالف العزم و
رئیس اسبق پارلمان عراق دو گزینهای هستند
که برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید
رقابت خواهند کرد .حدود  2۰نماینده در ائتالف
العزم محمود المشهدانی را برای تصدی پست
ریاست پارلمان معرفی کردهاند که پیش از این
در سال  2۰۰۶ریاست مجلس را برعهده گرفت
و در سال  2۰۰۸به دلیل فشارهای سیاسی از
سمت خود استعفا کرد .محمد نوری العبد ربه ،از
رهبران ائتالف العزم در سخنانی گفت که رهبران
ائتالف پس از نشستی در بغداد ،المشهدانی را

به عنوان نامزد ریاست پارلمان انتخاب کردند.
در همین راستا ،خالد العبیدی ،از اعضای ائتالف
العزم که پیشتر نام وی نیز به عنوان گزینه این
ائتالف برای تصدی پست ریاست پارلمان مطرح
شده بود ،از انصراف خود از نامزدی برای تصدی
این سمت خبر داد تا با این انصراف مسیر را برای
المشهدانی هموار کند .وی افزود :با رعایت اخالق
فعالیت سیاسی در قبال عراقیها و در راستای
متحد سازی موضع ائتالف العزم ،از نامزدشدن
خود از سوی ائتالف تشکر کرده و انصراف خود
را از نامزدی برای ریاست پارلمان به نفع برادرم
دکتر محمود المشهدانی اعالم می کنم .شایان

ذکر است که نمایندگان ائتالف تازه تاسیس شده
العزم دو روز پیش به ائتالف خود با ائتالف خمیس
الخنجر پایان دادند ،چراکه خمیس الخنجر وارد
ائتالف با الحلبوسی شد و حمایت خود از او برای
تصدی ریاست پارلمان را اعالم کرد .مشعان
الجبوری ،رئیس حزب الوطن در این باره گفت که
ائتالف تقدم و عزم به رهبری الخنجر توافق کردند
که با یک تصمیم واحد در اولین جلسه پارلمان
مشارکت کنند و دو ائتالف از الحلبوسی برای
ریاست پارلمان حمایت خواهند کرد .الجبوری
خاطرنشان کرد که اکثریت پارلمانی با بیش از
 ۱۸۰نماینده (از مجموع  ۳29نماینده پارلمان)
وجود دارد که از الحلبوسی برای ریاست پارلمان
حمایت خواهند کرد.

گــــزارش
عفو بینالملل:

«بایدن» درباره تعطیلی
«گوانتانامو» فکری بکند

با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد تاسیس
زندان مخوف گوانتانامو ،سازمان عفو بین الملل
از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست به
وعده خود برای تعطیل کردن این زندان عمل
کند .دویچهوله نوشت :زندان گوانتانامو که با هدف
بازداشت مظنونان خارجی در «جنگ با ترور»
آمریکا ساخته شده است ،در یکی از پایگاه های
آمریکا در کوبا واقع شده و به دلیل شیوه های
بازجویی شدید و غیرانسانی خود به بدنامی شهرت
یافته است .شیوههایی که برای بازجویی از مظنونان
در این زندان استفاده میشود همانند شکنجههایی
خشن هستند .دا فِن اوییتار مدیر امنیتی برنامه
حقوق بشر عفو بین الملل در بیانیه ای گفت :هر
چقدر بازبودن این زندان طول بکشد ،به همان
اندازه به اعتبار آمریکا در زمینه حمایت از حقوق
قشر در سطح جهان لطمه وارد می کند .از زمان
تاسیس گوانتانامو تقریبا  7۸۰نفر در آن بازداشت
شدهاند که اتهام آنها در ارتکاب به جرم هنوز قطعی
نشده است .در این بازداشتگاه هنوز  ۳9نفر زندانی
هستند که شامل خالد شیخ محمد ،مظنون به
طراحی حمالت یازده سپتامبر به برجهای دوقلوی
آمریکا نیز میشود .حتی با گذشت دو دهه از وقوع
این حمالت ،پرونده شیخ محمد در مراحل پیش
از محکومیت بسر میبرد که دلیل آن تاخیرهای
بی شمار در پیگیری این پرونده است .همچنین
تاریخ تشکیل دادگاه نظامی برای مظنونان هنوز
معلوم نیست .ماتیاس شرایبر عضو عفو بینالملل
افزود :گوانتانامو سنت و الگوی خطرناکی را هم
در زمینه فقدان پیشرفت در روند قوانین و هم از
نظر مصونیت برای موارد جدی نقض حقوق بشر
همچون شکنجه و ناپدید شدن ها به جاگذاشت.
بازداشتشدگان در این زندان به روند محاکمههای
عادالنه طبق قوانین دسترسی ندارند .وی از جامعه
بین المللی درخواست کرده آمریکا را وادار به
تعطیلی این زندان کنند .اوباما در سال 2۰۰9
دستور تعطیلی این زندان را صادر کرد اما در دوران
ریاستجمهوریاش نتوانست به این دستور عمل
کند .بایدن در کارزارهای انتخاباتی خود وعده داد
قبل از پایان دوران ریاستجمهوریاش این زندان
را تعطیل خواهد کرد .با این حال وی با مقاومت
جدی در کنگره مواجه است .قانون همچنان به
دولت فدرال در آمریکا اجازه نمیدهد زندانیان را به
زندانهای دیگری در سرزمین اصلی آمریکا منتقل
کند .دسامبر گذشته قانونگذاران آمریکایی ،بندی
را به طرح بودجه دفاعی اضافه کردند که استفاده از
منابع مالی برای انتقال بازداشتشدگان گوانتانامو
را به زندان برخی از کشورهای متحد با واشنگتن یا
در داخل خود آمریکا منع میکرد.

6

پرونده
جستـــار

نقش آیتا ...هاشمی در پیشرفت
صنعت هستهای
رضا امراللهی

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

در دوران ریاست جمهوری ایشان یک روز صبح زود
من را فراخواندند و فرمودند کشوری از آسیای میانه از ما
کمک چندصد میلیون دالری خواسته و گفتهاند اگر این
کمک به آنها نشود در زمستان کشورشان دچار مشکلی
هستهای میشود و اثرات آن ،بهدلیل نزدیکی ،به ایران
هم سرایت میکند ،چه باید کرد؟ با توجه به دانش فنی
و اطالعاتی که از آن کشور داشتم ،در نگاه اول دیدم این
حرف بیشتر به باج خواهی علمی شبیه است تا هرچیز
دیگر و جواب من این بود« :از بابت ادعای آنها باید بگویم
که ادعایی غیرواقعی بیش نیست و هیچ عارضهای هیچجا
را تهدید نمیکند» و همینطور هم شد و ما چنین کمک
یا وام یا باجی را ندادیم .و در این ماجرا مهم این است که
وقتی از لحاظ علمی جناب آقای هاشمی موضوع را متوجه
شدند بسیار محکم ایستادگی کردند و مشکل رفع شد .در
زمان ریاست جمهوری ایشان و تا موقعی که آقای هانس
بلیکس رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود ،روابط
خوب و مرتبی با آژانس داشتیم یک شب ،نیمههای شب
آقای هانس بلیکس تلفن زدند و گفتند یک قمر مصنوعی
از مدار خارج شده محفظه و سوخت آنکه محتوی اورانیوم
غنی شده باالی  ۸۸درصد است ممکن است در فاصله
استرالیا تا ایران در نقطهای به زمین اصابت کند که الزم
است از این محفظه سوخت مراقبت شود و به آژانس
بازگردانده شود و از کشورهای مسیر که چند کشور بودند
و از جمله ایران ،تقاضای «آماده باش ایمنی هستهای»
داشتند که ما به کار خود آشنا بودیم و همان نیمهشب
کار را شروع کردیم و صبح خدمت آقای هاشمی گزارش
دادم و کارهایی را که الزم بود اجرا کردیم ،البته بعد از
دو روز خبر دادند که در مسیر و خارج از کشور ما سقوط
کرده که باعث خوشحالی همه کشورهای مسیر شد و یادم
نمیرود آقای هاشمی به من امر فرمودند که کارمان را با
دقت و بیصدا انجام دهیم که همین هم شد .برای اتمام
نیروگاه بوشهر ،در هند موضوع با خانم گاندی از جانب
آیتا ...هاشمی مطرح شد که خانم گاندی گفتند توانایی
تکمیل این نیروگاه را نداریم؛ همچنین بهطور غیرمستقیم
و بسیار سیاستمدارانه گفتند عالقهای هم به این پروژه
نداریم که به ما خیلی برخورد و من شاهد این پاسخ بودم.
البته این موضوع در سفر آقای هاشمی به هند در جلسهای
خصوصی با خانم گاندی مطرح شد .بیش از پانزدهبار به
نیروگاه بوشهر ازطرف صدام حملۀ هوایی شد که منجر به
شهادت چهارده نفر از بهترین مهندسان و همکاران شد؛
البته بعضی از حمله ها خسارت کمی داشت و بعضی ها
خسارت بیشتری وارد کرد و بزرگترین خسارت شهادت
همکاران ما بود که جبران ناشدنی است .هربار پس از
هر حملهای آقای هاشمی حداکثر پس از یک ساعت از
چندوچون حمله می پرسید و بارها پس از حمله های
جدی به نیروگاه ،ایشان بهصورت خیلی ساده و سرزده از
نیروگاه اتمی و از محلهای تخریبشده بازدید میکردند
که باعث دلگرمی و استقامت همکاران نیروگاه اتمی بوشهر
میشد .پس از چندینبار مذاکره در دوران نخستوزیری
جناب آقای مهندس موسوی و بهانهتراشیهای شرکت
زیمنس برای تکمیلنکردن واحد یکم و بهپایاننرساندن
کار ،قرار شد خودمان کامال نگهداری کنیم وکارهایی را
که الزم است برای ایمنکردن بیشتر این نیروگاه به کار
گیریم .این کارها بههموقع انجام شد و شاید مهمترین کار
مهندسی کشور در آن تاریخ که بهنظ ِر اینجانب هنوز هم
دست گروهی شصت تا هفتاد نفری از
تکرارناشدنی است به ِ
بهترین استادان دانشگاهها و مهندسان مجرب کشور برای
تکمیل کره ایمنی نیروگاه بوشهر (واحد یکم) انجام شد
که پس از چهارسال کار شبانهروزی توانستند کره ایمنی
را که چندینبار مورد اصابت قرار گرفته بود تکمیل و بسیار
خوب به اتمام برسانند و البته اینکار تا نیمههای ریاست
جمهوری آیتا ...هاشمی طول کشید که مهمترینشان
عبارتند از :الف) پوشش فلزی ایمنی کره نیروگاه اتمی
تکمیل شد .ب) پوشش بتونی این کره را که حجم و وزن
بسیار باالیی دارد و هنوز در کشور ،گنبدی به بزرگی آن
نداریم ساختند و اینکار یکی از شاهکارهای مهندسی
کشورمان است که برای توضیح آن الزم است کتابی نوشته
شود و این امر فقط با مداومت ،پیگیری و پشتیبانی آقای
هاشمی و در زمان ریاست جمهوری ایشان پایان یافت.

دیدگــــاه

آمارسازی در حوزه اشتغال!

ادامه از صفحه یک /
برخالف بخش کشاورزی و صنعت تغییر ماهیت
شغل در بخش خدمات اتفاقی طبیعی است و به وفور
دیده میشود .بنابراین اینکه دولت بگوید این شغل در
این زمان ایجاد شده در حقیقت ماهیت خود مشاغل
خدماتی است .از آنجایی هم که محوریت اشتغال در
کشور بخش خدمات است خودمان این انتظار را داریم
که ماهیت شغلها به تناسب فرد و تقاضا در بازار تغییر
کند و این اصال شغل جدیدی محسوب نمیشود؛ این
همان شغلی است که به دلیل فضا و شرایط جامعه تغییر
ماهیت داده و خدماتی جدید را در قالبی متفاوت ارائه
میدهد .اینها را نمیتوان اساسا با زمینههایی که دولت
برای مشاغل ایجاد می کند مرتبط کنیم .این فلسفه
فعالیتهای خدماتی نه فقط در ایران که در همه دنیا
است .در سه سال گذشته به دلیل درگیری کشور با
مشکالت عدیده از جمله تحریمها و کرونا خود به خود
خیلی از مشاغل تغییر ماهیت داده و نوع فعالیتشان
عوض شد .در عین حال رویکرد استفاده از اینترنت و
فضای مجازی پنجره جدیدی را در حوزه اشتغال در
کشور باز کرد که این از گذشته شروع شده و ارتباطی به
فعالیتهای امروز دولت ندارد.
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تصور میکنید اگر آیتا ...هاشمی در قید حیات بودند ،زیادی مواجه است .دولت هاشمی دولت سازندگی بود و
چه تدبیری برای مشکالت اقتصادی و اجتماعی و ..در این دولتمردان با هدایت آیتا ...توانستند به مدیریت اقتصاد
پس از جنگ بپردازند .اکنون چه باید کرد؟
مقطع داشتند؟
اگر بابا بود ،طبیعتا از مدیران کارکشته و متخصص در اقتصاد
بهطور حتم تدابیری داشتند اما باید در نظر داشته باشید که بابا
قدرت اجرایی نبود و سالها در مجمع تشخیص مصلحت حضور استفاده می کرد .امروز یکی از مشکالت ما مدیران نامدیر است
داشت .سعی کردند بابا را پس از سالها تدبیر برای حل مشکالت حتی اگر حسن نیت داشته باشند و بخواهند کاری انجام دهند که
کشور به حاشیه بکشانند و تصور میکردند بابا مقهور آنها میشود در مسیر درست باشند ،آن کار را بلد نیستند .متاسفانه از زمان آقای
اما سخت در اشتباه بودند و از هر راهی که رفتند نتوانستند مانع احمدینژاد ریلگذاریها اشتباه بود که این روند غلط همچنان
دلسوزی بابا برای کشور و حل مشکالت آن شوند .حضور ایشان ادامه دارد به نحوی که هر شخصی بر سر کار بیاید ،همچنان در مسیر
همان سیاست های پوپولیستی حرکت می کند و به همان شیوه
بسیار ارزشمند بود.
این تاثیرگذاری در دهه اخیر در چه موضوعاتی نمایان مدیریت میکند .استفاده از مدیران متخصص و استفاده از نظرات
کارشناسان موضوعی بود که بابا تاکید زیادی بر اجرای آن داشت.
بود؟
دولت کنونی نخستین دولتی است که آیت ا ...حضور
این تاثیرگذاری در موارد زیادی قابل مشاهده بود به عنوان نمونه
دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی را با دوره دوم آن مقایسه ندارد چرا که به هر حال دولت دوم آقای روحانی ادامه دولت
کنید ،تفاوت عملکردها در  2دوره کامل نمایان است و من دلیل آن نخست ایشان بود .عملکرد دولت فعلی را چطور ارزیابی
میکنید؟
را نبودن بابا در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی میدانم.
معتقدم که آقای رئیسی را نامحسوس نظارت میکنند و امروز
برخی با این نظر شما موافق نیستند.
بله .بعضیها عقیده دارند که اینطور نیست و چون پدرم است ،وزرای این دولت توسط دیگران هم اداره میشوند .به عبارتی تصور
من این را می گویم اما واقعیت همین است و آنانی که آگاه به نمیکنم ایشان نقشی صددرصدی در اداره وزرا و کابینه داشته باشد.
اداره کشور هستند ،تاثیرگذاری بابا بر دولت اول روحانی را تایید شاید ایشان و اعضای کابینه با هم صحبت کنند ولی تصمیمات در
جای دیگری گرفته میشود.
میکنند .البته عدم حضور بابا بر دولت
بر چـــه اساســی اینگونه
آقای روحانی تاثیر نداشت و بر وضعیت
میگویید؟
اصالحطلبان هم تاثیر گذاشت .برخی
فکر میکنم بابا با رهبری
حداقل در چند وزارتخانه که من آنها
از اصالحطلبان بعد از رفتن بابا منفعل
در مورد برجام حرف
را میشناسم ،چنین اتفاقی رخ میدهد.
شدند و قرارهایشان با مردم را فراموش
میزدند و روحانی هم
کردند .خود ما آن زمان در حزب
اکنون نقد شما به دولت های
تالشش را میکرد که در
کارگزاران مواضعی داشتیم ولی بعد از
مختلف چیست؟
نتیجه برجام امضا شد.
بابا مسیر بهطور کامل تغییر کرد.
مملکت با شعار پیش نمیرود .اینکه
شعار بدهیم و در عمــل عکس آن شعار
کردید.
از انفعال صحبت
رفتن بابا این قدرت و
اجرا شود ،اشتبـــاه است و نمی توان
دلیلش چه بود؟
پشتوانه را گرفت و آقای
کشور را با دوگانگی شعار و عمل اداره
احساس ناامیدی داشتیم از اینکه
روحانی از نظر معنوی
کرد .روال کار بابا خالف این رویه بود
دیگر پشتیبان نداریم ،شخصیتی که راه
خالی و مسیر ایشان عوض
یعنی بابا خیلی حرف نمیزد و تبلیغات
را نشان بدهد دیگر وجود ندارد و دیگر
نداشت اما عمل می کرد .ایشان ریل
شد .اگر بابا بود حتما «اف
شخصیتی نیست که راه را باز کند .به هر
درستی گذاشته بود و آقای خاتمی
حال بابا با وجود اینکه قدرت اجرایی
ای تی اف» را به سرانجام
هم کمابیش همان مسیر را ادامه دارد.
از
نبود اما وزنه تاثیرگذاری بود و بسیاری
میرساند
اگر همان مسیر ادامه پیدا کرده بود،
افراد و شخصیتها از او حساب میبردند
امروز میتوانستیم کشوری توسعه یافته
به نحوی که حضور و صحبتهای بابا بر
باشیم.
تصمیمات و مواضع آنها تاثیر داشت.
به هر حال آیتا ...هاشمی نقش پررنگی در دولت نخست
از بحث اصلی دور شدیم و به سوال اول پاسخی داده
نشد .اگر آیت ا ...هاشمی در قید حیات بودند ،برای حل آقای روحانی داشت .تا چه اندازه به مشورت هایی که با
آیتا ...صورت میدادند ،توجه میکردند؟
مشکالت فعلی کشور چه تدبیری میاندیشیدند؟
آقای روحانی چندان اهل مشورت گرفتن نبود .حتی با اینکه بابا
البته اینکه چه تدبیری داشت ،باید به دورانی باز گردیم که بابا
رئیسجمهور بود .یکی از مهمترین موضوعاتی که در آن برهه در معمار احیای روابط با عربستان بود ،در رابطه با این کشور هم از بابا
دستور کار بابا قرار گرفت ،تعامل با دنیا بود چرا که در دوران جنگ مشورت نگرفت .عقیده دارم حضور بابا برای دولت آقای روحانی
غیر از یک یا دو کشور ،سایر کشورها مدافع و حامی صدام و عراق پشتوانه بود و به آقایروحانی احساس قدرت میداد به نحوی که
بودند بنابراین نه در کنار ما بلکه در مقابل ایران حضور داشتند و میتوانست مسیر را ترسیم کند .آقای روحانی با رفتن بابا احساس
روابط ما با همه کشورها خراب بود .اولین کار بابا این بود که روابط کرد پشتیبان خود را از دست داده است و شاید سعی کرد که با
ایران را با سایر کشورها بهبود بخشبد و با آنها ارتباط برقرار کرد به دیگران ببندد که خودش را حفظ کند .فکر میکنم بابا با رهبری
نحوی که با کشورهای آسیای میانه ،کشورهای عربی و آفریقایی و در مورد برجام حرف میزد و روحانی هم تالشش را میکرد که در
نتیجه برجام امضا شد .رفتن بابا این قدرت و پشتوانه را گرفت و آقای
حتی اروپایی رابطه داشتیم.
روحانی از نظر معنوی خالی و مسیر ایشان عوض شد .یکی از مسائل
البته در مقطعی این روابط تیره شد و اتهاماتی زده شد.
بله .داستان میکونوس همه چیز را به هم زد که البته آن هم تقصیر ما «اف ای تی اف» بود که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بابا نبود بلکه دیگرانی آمدند و با شیطنت خاصی که داشتند آن کارها است .اگر بابا بود حتما «اف ای تی اف» را به سرانجام میرساند .البته
را انجام دادند تا همه چیز از جمله روابط را به هم بزنند .حتی بابا بودن بابا یک موضوع و در قدرت بودن ایشان موضوع دیگری است
تالش زیادی کرد تا با آمریکا رابطه برقرار کند ولی به هر دلیل این که باید بین این دو موضوع تفکیک قائل شویم.
اشاره به حرکت رئیس دولت اصالحــات در مسیری
رابطه شکل نگرفت.
کردید که توسط آیت ا ...هاشمی ترسیم شده بود اما در
چرا این موضوع برای آیت ا ...از اهمیت برخوردار بود؟
به هر حال این مساله بسیار مهم است .از موضوعاتی که امروز دوم خرداد  76برخی بودند که پیروزی اصالحات را به معنی
چوب آن را میخوریم ،تحریمها هستند .همه کشورها در جبهه شکست آقای هاشمی تعبیر کردند .نقش آقای هاشمی در
آمریکا حضور دارند و بهخاطر تحریم نشدن ،رابطه خودشان را با آن انتخابات چه بود؟
این حرف ،دروغ بزرگی بود که برخی دانشجویان منتسب به یک
ایران قطع کردهاند .خودمان هم رابطه با بسیاری از کشورها را خراب
کردیم و برنامههایی اجرا شد که کشورهای دیگر را در مقابل ایران جریان و برخی در جریان چپ ساختند و پخش کردند .آنها شروع
قرار داد که بابا با این برنامهها و کارها مخالف بود .تصور میکنم اگر به تخریب کردند و این حرف را زدند .این دروغها در زمان انتخابات
بابا زنده بود و قدرت تصمیم گیری داشت و یا صدایش شنیده میشد ،مجلس ششم زده شد تا بابا را تخریب کنند و رای نیاورد .خود من
این اتفاقات رخ نمیداد .بابا این مشکالت را حل میکردند چون قائل هم در آن انتخابات ،کاندیدا بودم و زمانی که برای سخنرانی یا دیدار
دعوت می شدم ،سعی در خنثی کردن این دروغ ها و تخریب ها
به تقویت روابط خارجی کشور و ارتباط با سایر کشورها بود.
در حوزه اقتصادی هم کشور با تنگناها و مشکالت میکردم البته موفق نمیشدم چراکه اگر موفق بودم ،نتیجه انتخابات
یکی از مشکالت کشور که معیشت مردم به آن گره خورده است ،را باید تحریمهای اقتصادی دانست که علیه
کشور وضع شده است .آیتا ...هاشمی از جمله شخصیتهایی بود که همواره تاکید زیادی برای تدبیر در جهت
رفع تحریمها داشت حتی در این مسیر قائل به گفتوگو با آمریکا برای از میان برداشتن موانع اقتصادی شدند.
برخی که به کاسبان تحریم معروف شدند ،بارها به آیت ا ...هاشمی هجمه کردند .ایشان به آرمان گفته بود« :در
هر سفری که هیأت مذاکره کننده میروند ،دروغی علیهشان میبندند و ابراز دلواپسی میکنند .درست است
که برای مصالح کشور نباید به حاشیه سازیها توجه کرد ،ولی حداقل این است که روحیه تیم مذاکره کننده را
بهجای حمایت ،تشویق و استقبال خراب نکنند ،متأسفانه این اقلیت پر سروصدا آدمهایی هستند که خودشان
را انقالبی میدانند .این مشکالت را دولت روحانی دارد که من کمتر داشتم .نکته کامال مثبت دیگری که آن
زمان داشتم این بود که با رهبری تقریبا در همه موضوعات همنظر بودیم ».آیتا ...هاشمی تنها چند روز پیش
از یک ساله شدن اجرای برجام از دنیا رفت؛ او آن اندازه عمر نداشت که سالهای پس از برجام را ببیند و از عمق
تأثیرات توافقی که همه جانبه از آن حمایت کرده بود مطلع شود .به هر حال آنهایی که برای دستیابی به این
توافق تالش زیادی داشتند بهتر میدانند که رئیس سابق مجمع تشخیص چگونه در پیدا و پنهان ،پشت آنها را
خالی نکرد .در ادامه برخی مواضع و سخنان آیتا ...هاشمی درباره تبعات تحریم و لزوم رفع آن را مرور میکنید.
ایشان با تقبیح کار کسانی که از تحریمهای علیه ایران به نفع خویش سوءاستفاده میکردند ،گفت:
اتفاقاتی که در دوران تحریم از سوی عدهای در داخل کشور افتاد که برای ایران زشت است .بعضیها هم
دلشان خوش بود که مقاومت میکنیم ،اما اینکه کشور خود را فقیرتر کنیم ،مقاومت نیست ،مقاومت واقعی
هشت سال دفاع مقدس بود که همه دشمنان یکجا شده بودند و میخواستند کشور را بگیرند و انقالب را نابود
کنند ،که موفق نشدند.
عدهای حرفهای عجیب و غریب میزنند که ما میخواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این در
حالی است که تحریمها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریمها استخوانهای
آنها را خرد کرده است .تحریمهای بسیار بزرگی اکنون کشور ما با آن مواجه است و دلیل شرعی نداریم که
با هیچکس نتوانیم حرف بزنیم خود پیامبر که طبیب همه تاریخ بود طبیب ایرانی داشته است .البته این
حرفهای همه ملت ایران نیست حرفهای عدهای محدود هستند که تریبون و قدرت دارند و این حرفها
مشکلساز هستند .ما باید به نقطه مشترک با دنیا برسیم و به عقل جمعی دنیا برسیم ولی این محدود کار را به
جایی رساندهاند که دانشگاه بزرگ دانشجویان ایرانی نمیپذیرند که کشورمان به دانش آنان نیاز دارد .ما باید
راهی برای تعامل با دنیا باز کنیم عقل و شرع اجازه میدهد افراطگری و خشکی هیچ وقت جواب نمیدهد.
اسالم از مجموعهای از دین و عرفان و مسائل بسیار اساسی است که تا قیامت میتواند این آموزهها ادامه پیدا
کند.
متأسفانه بعضی از کسانی که قبال در مقام مسئول ،تحریمها را نعمت خدا میدانستند ،وقتی در در
انتخابات نظر جامعه را دیدند ،به جای اصالح گفتار و رفتار خویش با کارشکنی سیاسی در کارهای دولت
تالش میکنند که تحریمها را برگردانند.
زمانیکه رئیسجمهوری آمریکا مخالفان توافق هستهای در این کشور را جنگطلب معرفی میکند و
به اعراب خلیج فارس میگوید بودجه نظامی شما ده برابر بودجه ایران است ،چرا ایرانهراسی میکنید؟ و در
سرزمینهای اشغالی قدس نیز حتی نیروهای نظامی علیه نتانیاهو و دولتمردان دیگر این رژیم عنوان میکنند
که این رژیم در حالت انزوای سیاسی در جهان است ،نشانه دیگری از تحوالت مثبت ...است.
رفع سایه تهدید و تحریم و توافقنامه برجام ،حاصل سیاست خارجی مناسب و عاقالنه دولت است و در
سیاست داخلی هم ،جلوگیری از لجام گسیختگی تورم از اقدامات مهم است که البته مردم حق دارند در مسائل
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سال پنجم
شماره 1203

a r m a n m e l i . i r

فائزه هاشمی در گفتوگو با «آرمان ملی» مطرح کرد:

ناگفتههایدختردربارهپدر
ازرابطهباآمریكاوعربستانتابرجاموFATF
از «اسم هاشمي»هم ميترسند
تالش آیتا ...هاشمی برای برقراری ارتباط ایران و آمریکا
حرکت خاتمی در ریلگذاری آیتا ...هاشمی
مذاکرات برجامی آیتا ...هاشمی با رهبری
تغییر مسیر روحانی پس از آیتا ...هاشمی
پنج میلیون رای برای آقای خاتمی جمع کردم
فرزندآوری با سیاستهای تحمیلی ممکن نیست
بابا حرف نمیزد ،عمل میکرد

عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

آرمان ملی -مطهره شفیعی ۵ :سال از رحلت آیتا ...هاشمی میگذرد ۵ ،سالی که هر روزش گفته شد «کاش بود تا تدبیری میکرد ».هر روز که میگذرد جای خالی او بیش از همیشه احساس میشود و البته یادگاریهایش که برای آسایش و
رفاه مردم هنوز در تمام این خودنمایی میکند از جمله دانشگاه آزاد اسالمی که متناسب با رشد جمعیت جوان شکل گرفت و گسترش یافت .در عرصه سیاست ،هوشمند بود و با نادیده گرفتن سنگپراکنیها و شایعه سازی مخالفانش آنچه را
انجام داد که میدانست نتیجه مثبتی برای مردم دارد ،مانند حمایت از خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری  .76پس از آن وقتی با ردصالحیت خودش مواجه شد ،سکوت کرد تا آرامش مردم خدشهدار نشود ،چون میدانست عظمت و بزرگی
او از نگاه مردم قابل حذف شدن نیست .جریان اصولگرایی نگاه هاشمی که به سمت مردم بود را مانع رسیدن به اهدافشان میدانستند ،پس به هر روشی که امکان داشت ،برای تخریب او تالش کردند .جریان اصالحات که در انتخابات مجلس
ششم با ساخت دو قطبی کاذب هاشمی  -خاتمی سعی در تضعیف او داشتند ،در دهههای اخیر او را ناجی خواندند .در راستای آنچه آیتا ...هاشمی در دوره حیات برای مردم انجام داد و موانع پیش روی ایشان ،فائزه هاشمی با «آرمان ملی» به
گفتوگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
به نحو دیگری رقم میخورد ولی تالش میکردم که ثابت کنم این
حرفها دروغ است .به یاد دارم که در دانشگاه علم و صنعت برنامهای
بود که مجری برنامه گفت «دوم خرداد نه به آقای هاشمی بود» این
جمله صحت نداشت و مشخص بود از طرف مخالفان انتخاباتی آقای
هاشمی ساخته شده است.
دلیلش چه بود؟
چون کارگزارانی که برای آقای خاتمی کار می کردند .آنها
مهمترین حزبی بودند که باعث پیروزی آقای خاتمی شدند .احزاب
دیگر جانی نداشتند ،تازه راه افتاده بودند و تازه احیا شده بودند.
کارگزاران قبل از آن یعنی در مجلس پنجم تاسیس و باعث شد بیش
از صد کاندیدای جریان چپ که به دلیل ردصالحیتهای مجلس
چهارم قهر کرده بودند ،هیچ فعالیتی نداشتند و انتخابات را تحریم
کرده بودند ،به عرصه باز گردند .کارگزاران یک تنه وارد میدان شد
و بیش از صد نماینده به مجلس فرستاد و برخورد با کرباسچی از
همان زمان شروع شد.
آنچه اشاره کردید به دوران قبل اصالحات مربوط است.
در انتخابات دو خرداد  76و مجلس ششم چه گذشت؟
درست است .در زمان انتخابات ریاست جمهوری هفتم کارگزاران
از ابتدا برنامهای برای حمایت از آقای خاتمی نداشت ولی از زمانی
که به این نتیجه رسیدند که آقای خاتمی را کاندیدا کنند ،بیشترین
کار با کارگزاران بود .اینکه کارگزاران برای آقای خاتمی کار کرده

مهم است چون بسیاری کارگزاران را منتسب به بابا میدانند ،چراکه
مشورتهای خودشان را با بابا میکردند .دوم اینکه خود من که دختر
آقای هاشمی بودم ،در سخنرانیها و تبلیغاتم چنین عنوان میکردم
که آقای هاشمی این کار و آن کار را کرده است و شخصیتی که بین
کاندیداهای موجود میتواند این راه را ادامه دهد و به سرانجام برساند،
آقای خاتمی است .پس از آن ارزیابی شد که من پنج میلیون رای
برای آقای خاتمی جمع کردم.
نظارت و حساسیت آیتا ...هاشمــی برای آن انتخابات
هم ماندگار شد.
درست است .بعد سخنرانی تاریخی بابا در نماز جمعه و در روز
انتخابات و نظارت عجیب و غریب بر انتخابات ماندگار شد .بسیاری
باور نمیکردند آقای خاتمی رای الزم برای ریاست جمهوری را کسب
کند .بابا تالش کرد تا انتخابات سالم برگزار شود .کاندیدا جریان
مقابل آقای ناطق بود و آقای ناطق در طول مجلس چهارم انتقاداتی
به آقای هاشمی داشت به عنوان نمونه آقای کرباسچی میخواست
پل چهارراه پارک وی را افتتاح کند ،بابا را دعوت کرده بود و بابا از
سازندگی و ساخت پل و اتفاقاتی که رخ میدهد ،صحبت کرد اما
فردای آن روز گفتند مگر ساختن پل ،سازندگی است؟! مجلس
چهارم در مقابل بابا بود .جریان اصولگرا در آن دوران در مقابل بابا بود.
به برنامههای بابا و وزرای بابا رای ندادند و برنامههای ایشان را متوقف
کردند .در چنین شرایطی بابا مجبور شد وزرای دیگری معرفی کند

در کارآمدی کابینه تاثیر داشت .سردمدار همه این اقدامات رئیس
وقت مجلس بود .در انتخابات سال  7۶آقای ناطق رقیب آقای خاتمی
بود .چگونه است آقای ناطقی که در مقابل آقای هاشمی بود ،رای به
خاتمی میشود رای به هاشمی؟! این «نه به آقای ناطق» بود .در آن
مقطع آقای ناطق و آقای هاشمی در یک خط نبودند! اگر بابا و آقای
خاتمی در کنار هم بودند ،مطمئنا تاثیرگذاری آقای خاتمی قویتر
میشد .جدا کردن بابا از آقای خاتمی باعث شد آقای خاتمی آسیب
پذیرتر شود .بابا کنار نکشید و باز هم پشت دولت اصالحات بود ولی
حمله زیادی به بابا میشد و اثرات خود را داشت .برای بابا منافع کشور
مهمتر از منافع حزبی بود.
دولت آقای هاشمی بعد از جنگ و در شرایطی روی کار
آمد که وضعیت کشور مساعد نبود و وضعیت نابسامانی بود.
برخی معتقدند وضعیت امروز کشور مانند همان سال ها
است .آقای هاشمی چه کرد که به مردم زیاد سخت نگذرد؟
یارانه هم ندادند پس سیاست ایشان در آن دوران چه بود؟
در تمام دورانی که جنگ بود ،شرایط اقتصادی خوب نبود،
زیر ساختها تخریب شده بود و وضعیت برق و آب و گاز و شرایط
معیشتی اسفناک بود اما به دلیل اینکه به مردم کوپن داده میشد،
فشار زیادی به آنها وارد نشد ،چراکه مایحتاج و کاالهای سهمیهای به
مردم داده شد .شرایط آن دوران مانند امروز سخت نبود ،سازندگی
شروع شد و تالش بابا این بود تا با ساختن نیروگاهها ،سدها ،جادهها

روایتی از دغدغههای آیتا ...هاشمی برای لغو تحریمها

مهم و نیازهای ضروری ،رفاه کامل داشته باشند.
عالوه بر تحریمهای ظالمانه و سایه تهدیدی که امنیت مشاغل را نشانه رفته بود ،دولت وقت هم به رغم

ویژگیهای مثبت برنامه چهارم ،توجه و اعتقادی به اجرای آن نداشت .دنیا فهمید که تحریم ایران هیچ نفعی
برای آنان ندارد ،بلکه مانع اجرای بسیاری از کارهای خوب صنعتی میشود.

پرونده

و ...شرایط کشور را عادی کند و کشور از آن سختیهای دوران جنگ
خارج کند .همه این تصمیمات سبب ایجاد اشتغال در کشور شد.
طبیعی است وقتی کار میکنید و بخش خصوصی را به میدان وارد
میکنید ،اشتغال ایجاد میشود و اشتغال است که معیشت مردم
را تامین میکند.
یکی از انتقادات به آیتا ...هاشمی در دوران سازندگی
این است که تمام توجه و توان اجرایی کشور معطوف به بخش
اقتصادی شده است .این انتقاد را میپذیرید؟
همانطور که اشاره کردید ،برخی انتقاد میکنند که چرا تمرکز بابا
تنها بر مسائل اقتصادی بود ولی وقتی ما کشوری با زیرساختهای
تخریب شده داریم ،اولویت نخست باید در حوزه اقتصادی باشد و
این بخش بر دیگر بخشها اولویت داشته باشد ،چراکه برای توجه به
بخشهای دیگر باید مخروبهها را آباد کرد و زیرساختها تامین شود.
بهطور طبیعی در طبقهبندی نیازها ،ابتدا به نیازهای اقتصادی توجه
میشود .زمانی که شکم انسان سیر شد ،پس از آن به یاد احترام و
آزادی و چیزهای دیگر میافتد .وقتی گرسنه باشیم ،طبیعی است که
به موضوعات دیگر فکر نمیکنیم البته عقیده دارم که اولویت بندی
نشد وگرنه در کنار آن به مسائل دیگر هم توجه میشد .به دلیل اینکه
بابا اهل شعار نبود ،تبلیغات زیادی نداشت و سعی میکرد فقط کار
انجام شود ،اقدامات صورت گرفته در حوزههای دیگر گفته نمیشد
وگرنه اگر آمارهایی از اقدامات آن زمان ارائه شود ،مشاهده خواهید

کرد که کشور در سایر حوزهها بهجز بخش اقتصاد هم رشد خوبی حجم باالی مهاجرت مواجه هستیم ،یعنی آدمهای این کشور از
داشته است که نمونه آن تاسیس دانشگاه آزاد است .این اقدام کار آینده خود و بچه هایشان در ایران ناامید هستند و برای اداره زندگی
بسیار بزرگی بود که نمیتوان آن را نادیده گرفت .جمعیت کشور بعد خود مشکالت عدیدهای دارند پس به کشور دیگری میروند تا آینده
از انقالب به یکباره دو برابر شد .طبیعی است که دانشگاههای کشور خوبی برای خودشان و فرزندانشان تامین کنند .در چنین شرایطی
نمیتوانست کفاف آن همه جوان را بدهد اما دانشگاه آزاد این جوانها فرزندآوری معنایی ندارد .با سیاستهای تحمیلی نمیتوان فرزندان
را نگه داشت تا در داخل کشور تحصیل و پیشرفت کنند .وقتی شما را زیاد کرد .سالها است که این حرفها زده میشود و مردم را به
در هر خانوادهای یکی یا دو دانشجو دارید ،یعنی فضای سیاسی بچهدار شدن تشویق میکنند ولی اگر تنها اصولگرایان و دلواپسان
و فضای فرهنگی در خانواده وجود دارد .وقتی برق را به روستاها تبعیت میکردند و بچهدار میشدند ،ما امروز با افزایش جمعیت
میبرید ،این کار بدان معناست که کار فرهنگی و سیاسی انجام شده باالیی روبهرو میشدیم .پس یک جای کار میلنگد!
چرا که آگاهی ایجاد شده است .در زمان دولت بابا ،فضا جوری ساخته
چه باید کرد؟
شد که همه موضوعات وارد خانوادهها شود.
ابتدا باید در این حوزه آسیب شناسی شود و بدانیم که دالیل بچه
آقای هاشمی مخالف یارانه برای بهبود وضعیت معیشتی دار نشدن چیست؟ چرا به جای بچه سگ به خانه میآورند و دلیل
این کار چیست؟ اگر موانع برطرف شود ،مردم خودشان بچهدار
مردم بود؟
ما کمیته امداد یا بهزیستی داشتیم تا به افراد نیازمند ،معلول ،میشوند .چند روز پیش گفته بودند بچه دار نشدن جنگ با خداست.
بیسرپرست و ...کمک کنند .یارانه را عام کردن کار درستی نبود .آیا با چنین اظهاراتی میتوان سیاست فرزندآوری را اجرایی کرد؟!
آیتا ...جوادی آملی جمله خوبی دارند مبنی بر اینکه« اداره کشور به آیا در چهل سال گذشته تجربه نکردهاید هرچه را که بخواهید به زور
صورت صدقهای هنر نیست ».اینکه آمار کمیته امداد مرتبا باال برود و با این نوع سیاستها به مردم بقبوالنید ،نتیجه برعکس داده است.
و گفته شود چهل میلیون فقیر در کشور وجود دارد ،درست نیست مردم مخالفت کردند و اجرا نکردند .سیاستها و ریلگذاری باید
و وحشتناک است .تا چه زمانی میتوان با این پولها زندگی مردم عوض شود .باید ببینید دالیل بیعالقگی به فرزندآوری چیست
را اداره کرد .با این اقداماتشان و کرامت و همه چیز مردم را زیر پا که یک بخش آن به تبعیضات حقوقی و جنسیتی باز می گردد.
گذاشته میشود و با با اصول قانون اساسی ما مغایرت دارد .تعدیل ابتدا باید ازدواج باشد که مردم بچهدار بشوند! ازدواجها چرا کاهش
پیدا کرده است؟ زنان درس خواندهاند و
اقتصادی نوعی هدفمندی یارانهها بود،
کار میکنند ،وقتی با این قوانین نابرابر
قیمتها یکی شود ،چند نرخیها را از
آیتا ...جوادی آملی جمله
مردی باالی سر آنها بیاید و بخواهد
بین ببریم ،یارانهها کاهش پیدا کند و
خوبی دارند مبنی بر
برایشان تصمیم بگیرد که چه کنند و
کم کم از بین برود نه اینکه به مردم یارانه
اینکه« اداره کشور به
چه نکنند ،طبیعی است آنها هم ترجیح
داده شود .بایــد به تولید یارانه بدهند ،از
صورت صدقهای هنر
میدهند ،ازدواج نکنند .یعنی چه از نظر
تولید حمایت شود و این سیاستی است
اقتصادی و چه حقوقی و چه فرهنگی
که اکثر کشورهای توسعه یافته اجرا
نیست ».اینکه آمار کمیته
و ...شرایطی را فراهم کردهاند که ازدواج
میکنند .تورم باال نرود و مردم بتوانند با
امداد مرتبا باال برود و
کاهش پیدا کرده است .مسائل اقتصادی
درآمدی که دارند ،زندگی خود را اداره
گفته شود چهل میلیون
بسیار مهم است .زنها به دلیل امنیت
کنند .آقای احمدی نژاد برعکس این
فقیر در کشور وجود
اقتصادی خود در آینده مهریه های
مسیر عمل کرد یعنی یارانه را از کاالها
سنگین را تعیین میکنند و به این دلیل
قطع کرد و به مردم داد که این روش
دارد ،درست نیست و
جوانان از ازدواج فراری هستند .شرایط
اشتباه موجب تورم شد .امروز یارانهای
وحشتناک است .تا چه
اقتصادی آنقدر سخت شده که زن ها
که به مردم داده می شود ،نقشی در
زمانی میتوان با این
میخواهند شخص از نظر مسکن تامین
مخارج و زندگی آنها ندارد .هدفمندی
پولها زندگی مردم را
باشد و از این رو ازدواج کاهش پیدا کرده
یارانهها به خودی خود خوب بود ولی
اداره کرد
است .اگر مشکالت حل شود همه ازدواج
همان زمان چپ و راست با هم برنامه
می کنند و بچه دار می شوند چون بچه
بابا را متوقف کردند و اجاره ادامه ندادند.
برای جراحی اقتصادی یکگذار وجود دارد که دوره سختی است .اگر موجودی است که همه خواهان آن هستند .همه میخواهند یادگاری
برنامه ،ریل ،مسیر و مدیران درست باشند ،بعد از مدتی وارد شرایط از خودشان باقی بگذارند و این تمایل جزو خلقت انسان و آفرینش
آسانی میشویم ولی اجازه ندادند کار به آنجا برسد .امیدوارم آقای است .اینکه مقاومت میشود ،دلیل دارد .این سیاستهای تشویقی
رئیسی در این چاه نیفتد چون مدیران آقای رئیسی عموما مدیران غیرواقعی است و مسیر درستی نمی رود .آن زمان سیاست های
احمدی نژاد هستند و همان تفکرات را دارند .آزموده را آزمودن جمعیتی آن طور اقتضا می کرد و امروز اینطور .نمیشود این دو
خطاست .باید به آمارها توجه کنند .پس از  ۸سال دوران آقای دوره زمانی را با هم یکی دانست .ما در همه شرایط نمیتوانیم یک
احمدینژاد چه چیزی باقی ماند؟! تمام آمارها میگوید که اوضاع تصمیم بگیریم .چین در زمانی که مردمش فقیر بودند ،بچهدار شدن
را ممنوع کرد اما بعد گفتند تکفرزندی و جدیدا اجازه دادهاند که
اقتصادی خرابتر و خرابتر شده است.
امروز کشور مشکالت زیادی دارد .برخی منتقدان خانوادههای چینی فرزند دوم بیاورند .چون چین از لحاظ اقتصادی
فرزندآوری اذعان دارند در این شرایط چه اصراری بر افزایش رشد کرده و به کشور مرفه تبدیل شده و میشود بچه آورد .باید
شرایط فراهم باشد.
جمعیت است .نظر شما چیست؟
آقای هاشمی طرفدار سیاست تک فرزندی بود؟
ابتدا تاکید کنم اصول اقتصاد و مدیریت هرگز ثابت نیست.
خود بابا پنج بچه داشت .آن زمانکه جنگ بود و جمعیت کشور
نمیتواند در همه دورانها از یک اصل ثابت استفاده کرد و انتظار
داشت یک جواب گرفت .انقالب شد ،پس از آن  ۸سال جنگ بود و به یکباره دو برابر شده بود و امکانات کشور بسیار اندک و محدود بود
همه بر اساس شعارهایی که داده میشد ،برای فرزند آوری تشویق و عمدتا در جنگ خراب شده بود و هزار و یک مشکل دیگر وجود
شدند .همه را به تهران آوردند و بلبشویی درست شد .گفتند به داشت بابا به دنبال سیاست کنترل جمعیت بود.
همه در تهران زمین میدهیم و به این دلیل که مردم برای زیاد
چه جریانی سعی در حذف اسم آیت ا ...هاشمی از
کردن جمعیت تشویق شدند ،به یکباره جمعیت  ۳۶میلیونی زمان دورههای تاریخی کشور از جمله دوران جنگ دارد؟
انقالب به نزدیک  7۰میلیون رسید .آب مجانی ،برق مجانی و همه
متاسفانه بخش عمدهای از جریان اصولگرا و بخش عمدهای از
تشویق میشدند حتی یکی از محافظین بابا که سن باالیی داشت ،صاحبان قدرت به دنبال تحریف تاریخ هستند و با حذف افراد موثر
در این دوره باز بچهدار شده بود .در دولت سازندگی تمام امکانات کار میکنند یا هنوز که هنوز است از آنها میترسند به طور مثال
و ساختارها تخریب شده بود ،میخواستیم کشور را بسازیم و اگر از مرده بابا هم میترسند و اینکه فعالیتها و سوابق او و فرماندهی
جمعیت با همین روند عجیب و غریب صعودی افزایش پیدا کند ،جنگ و در هر جاییکه نقشآفرین بوده حذف میشود تا نامی از او
نمیشد امکانات این جمعیت را تامین کرد .در آن دوره سیاست نباشد .نمیدانم کینه است یا ترس؟! مرتبا در سخنرانیها اشاره
کنترل جمعیت بسیار درست بود .بعد در دوره بابا اقتصاد به راه میشود که مستند بسازید و تاریخ را حفظ کنید ولی این چه تاریخی
افتاد و ادامه آن در دوره آقای خاتمی بود .سیاست فرزندآوری در است که همه شخصیت های تاریخی را به قیمت بزرگ کردن
مجموع بد نیست .وقتی جمعیت به طرف پیری میرود و جوانها خودمان حذف میکنیم .فکر میکنم ترس از افکار ایشان است.
کم میشوند ،این سیاست خوب است ولی ابتدا باید زمینه را آماده ترس از شخصیت ایشان است که حتی در نبود ایشان هم وحشت از
کنید که نقطه اول اقتصاد است که باید تامین باشد .وقتی با این ایشان وجود دارد .ولی تاریخ فراموش نمیشود.

به همان اندازهای که ما بازار میشویم ،به همان اندازه هم دنیا بازار ما باشد و تعادل و تبادل باشد .نه فقط
کاال ،بلکه باید در دانش هم اینگونه باشد .اگر ما ابتکاری میکنیم ،دنیا بتواند استفاده کند و اگر دنیا ابتکاری
میکند ،ما بتوانیم استفاده کنیم و همراه حرکت مثبت دنیا جلو برویم .این مسأله با آن تحریمها سازگار نبود .به
خاطر همان تحریمها ذهنیت بعضیها اینگونه شد که در تحریمها بمانیم و در عین حال مقاومت کنیم ،اما نظر
ما این نبود و اگر در بندها دقت کنید ،این موضوع میتواند از همهی بندها قابل استفاده باشد .ما نمیخواهیم
تحریمها را دور بزنیم ،بلکه میخواهیم تحریمها از سر راه برداشته شود تا بتوانیم آن جایی را که میخواهیم،
انتخاب کنیم و به آن جایی را که نمیخواهیم ،کاری نداشته باشیم .اولین قدم را دولت آقای روحانی برداشت
و به دنبال مسأله تحریمها رفت.
از اول ،تحریمهای آنها را ظالمانه و دالیل آنها را بهانهجویی میدانستیم که سرانجام دولت آقای روحانی
با مذاکرات عاقالنه ،همه آنها را به برجام رساند که یک سند بینالمللی است.
به هر حال اگر تحریم وجود نداشت ،در علوم پیشرفته مانند لیزر و یا نانو که در موارد متعدد کاربرد دارند،
پیشرفتهای بیشتری داشتیم ،کما اینکه در حال حاضر هم پیشرفتهایی کردهایم ،اما کافی نبوده است و
برجام میتواند این راه را برای ما باز کند.
روح برجام این است که اعتماد بینالمللی به وجود آمد که ایران درصدد آزار جامعه بینالمللی نیست
و این تبلیغاتی که شده ،دروغ است و اگر غیر از این بود ،حاضر نمیشد وضع فعلی کارهای هستهای خودش
را به این صورت کند .البته این کاری که کردیم ،بیشتر به نفع ماست تا آنها .چون ما االن به چیزهایی دست
مییابیم که در آن شرایط نمیتوانستیم .االن ما در خیلی جاها میتوانیم وارد شویم .االن ما میتوانیم اورانیوم
تولید کنیم و بفروشیم .مواد اولیه نداریم ،میتوانیم وارد و تولید کنیم و با سود زیاد بفروشیم .میتوانیم آب
سنگین را تولید و بفروشیم.
بعد از برجام که تحریمها برطرف شود ،روابط ما با کشورهای منطقه خیلی بهتر میشود .ما تجربه بعد از
جنگ را داریم .بعد از جنگ ،چون کشورهای منطقه شریک صدام شده بودند ،بین ما خصومت و خون بود .ولی
با رفتار درست ما در دولت ،همه اینها دوست صمیمی ما شدند و واقعا نوعی تعامل خوب و سازنده بین ایران
وآنها برقرار شد و از ما حرف شنوی داشتند.
اتفاقا بعد از برجام که تحریمها برطرف شود ،روابط ما با کشورهای منطقه خیلی بهتر میشود .ما تجربه
بعد از جنگ را داریم .بعد از جنگ ،چون کشورهای منطقه شریک صدام شده بودند ،بین ما خصومت و خون
بود .ولی با رفتار درست ما در دولت ،همه اینها دوست صمیمی ما شدند و واقعا نوعی تعامل خوب و سازنده بین
ایران وآنها برقرار شد و از ما حرف شنوی داشتند.
وقتی برجام اجرا شود ،خواهید دید و میبینید که همسایه و غیرهمسایه در حال آمدن به ایران هستند .با
توافق برجام ،میتوانیم ،به کشورهای نیازمند اسالمی و همسایههایمان کمک فنی و علمی کنیم و ارتباطات
دانشگاهی داشته باشیم و خیلی از مسائل و مشکالت را حل کنیم.
میگویند ایرانیها با دست بسته پشت میز مذاکره نشستهاند .این حرف غربیها نهایت بیعقلی است.
چرا دستانمان بسته باشد؟ درحالی که با اختیارخودمان وارد مذاکره شدیم و با تأیید رهبری ادامه میدهیم.
خواستههای مشخصی داریم و میخواهیم حق خودمان را در استفاده صلحآمیز از مجموعه صنایع هستهای
داشته باشیم.
توافق بد این است که بخواهند بعضی از حقوق ما را نادیده بگیرند یا جلوگیری کنند .اگر این گونه باشد ،بد
است ،منتها نسبی است ...به نظرم حرف رهبری خیلی روشن است .این توافق خوب و بد را خود آنها میگویند.
اول رژیم اشغالگر قدس و بعد آمریکاییها گفتند که اگر توافق نشود ،از توافق بد بهتر است

شخصیت مبارز اما رقیق القلب
سروش محالتی
تحلیگر مسائل
سیاسی

همه کسانی که با آیت ا ...هاشمــــی
رفسنجانی آشنا بودند ،چه آنها که با او از
نزدیک ارتباط داشتند و چه کسانی که از
دور او را می شناختند ،وی را شخصیتی
«رقیق القلب» و شدید التأثر میدانستند.
وی از این جهت هر چند در میان انسانهای
متعارف ،عاطفیتر بود و زودتر تحت تأثیر
احساساتش قرار میگرفت ،ولی در مقایسه با
رجال سیاسی کامال استثنایی بود .به سرعت
منقلب میشد ،به راحتی اشک میریخت،
به زودی آثار ناراحتی در چهره اش ظاهر
می شد ،صورتش برافروخته می گشت،
صدایش لرزش پیدا میکرد و حتی قدرت
تکلّم را از دست میداد .و البته این حاالت،
به زندگی شخصی او اختصاص نداشت و
بلکه در زندگی اجتماعی و سیاسی اش نیز
همین تغییرات کامال محسوس و آشکار بود،
هر کس به او نزدیک می شد می توانست
بفهمد که او از آشکار شدن این تأثیرات
درونی امتناعی ندارد و بلکه باالتر از آن،
وقتی درونش آشوب میشود ،چارهای جز
ابراز آن ندارد و نمیخواهد به شکل تصنعی
خود را آرام نشان دهد .هر چند ،گاه در برخی
از موقعیت ها نشان دادن آرامش بیشتر و
کنترل احساسات ،ضروری می شد و البته
این کار برای او آسان نبود .لذا وقتی برای ابا
عبدا ...الحسین(ع) ذکر مصیبت میکرد و یا
حتی وقایع تلخ تاریخی را بیان مینمود ،قبل
از دیگران اشک میریخت ،ناراحتی اش از
اندوه از دست دادن دوستانش ـ حتی کسانی

که با او اختالف داشتند ـ بروز میکرد ،وقتی
خاطرات تاریخی را مرور میکرد ،تلخیها
او را منقلب می ساخت ،در هنگام دیدار
از آسیب دیدگان و به خصوص کودکان،
کنترل خود را از دست می داد و . ...برای
آیتا ...هاشمی رفسنجانی ،امتیازات فراوانی
میتوان برشمرد ،او از هوش فوقالعادهای
برخوردار بود ،قدرت فکری اش در تجزیه و
تحلیل مسائل قوی بود ،فردی مثبت اندیش
و امیدوار بود ،دارای صالبت و اراده جدی در
مواجه با مشکالت بود ،بسیار نترس و شجاع
بود و ...ولی او در کنار این گونه کماالت ،از
رقت قلب نیز در حد بسیار باالئی بهرهمند
بود ،افزون شدن این خصلت به خصائص قبل
از یکسو به او جامعیت اخالقی و اجتماعی
میداد و از سوی دیگر به «تعدیل» شخصیت
و رفتار او کمک میکرد .زیرا شخصیتی که
از شجاعت برخوردار است وقتی فاقد رقت
قلب باشد ،به سرعت تصمیم به رفتارهای
خشن می گیرد و برای ضربه حداکثری به
طرف مقابل ،مانعی احساس نمیکند ،چه
اینکه اگر شخصیتی با عقل فوقالعاده ،فاقد
لطافت روح باشد ،به گمان آنکه با محاسبات
عقلی میتوان بر همه مشکالت فائق آمد ،در
تصمیمات عقالنی خود ،از جنبههای عاطفی
غافل می شود و همین طور ...و درست به
همین دلیل است که برای شخصیت های
سیاسی و به خصوص کسانی که در سطح
رهبری قرار می گیرند ،رقت قلب نه فقط
یک فضیلت ،بلکه یک ضرورت است و اگر
این نقشآفرینی اجتماعی و در شرایط حاد
انقالبی باشد ،نیاز به رقت قلب« ،ضرورت
قطعی» شده ،و خأل آن میتواند فاجعهآفرین
باشد.

یــادداشــت
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نقش هاشمی در تنشزدایی
با عربستان
حسین مالئک
سفیر سابق ایران در سوئیس

رابطه ایــران و عربستان از بــدو پیروزی انقالب
تاکنون با رقابت و تنش همراه بوده است و موفقیت
منطقهای ایران به نحوه ارتباط با عربستان بستگی دارد
که باز هم هاشمی و «خانواده» آن را تنظیم میکردند
و نه «دولت ایران ».تحلیلی که «این روزها» رهبران
عربستان از «آن روزها» میدهند آن است که انقالب
ایران باعث شد محافل مذهبی عربستان برای جلوگیری
از عقبافتادن از صبغه اسالمیت به تندروی روی آورند و
بکوشند که خود را بیشتر مسلمان بنمایانند .ازاینرو ،به
اقدامات انقالبی و مشابه با ایران دست زدند و عربستان
را با این چالشی که هماکنون در آن غرق است روبهرو
کردند .تالش برای محدودسازی ایران در منطقه و جهان
با پول و سیاست عربستان ،چه در جریان جنگ تحمیلی
عراق با ایران و چه تحریم ها اقدامی ناشناخته نبود؛
اما اینکه چگونه باید با عربستان تعامل کرد ،همچون
امروز ،بیپاسخ بود .رابطه تیره ایران و عربستان که از
نظر دیپلماتیک نیز قطع بود ،با خصومت همۀ کشورهای
حوزۀ خلیج فارس با ایران همراه بود ،کشورهایی که
زعامت عربستان بر آنها باعث شده بود که سد بزرگی
جلوی روابط خارجی ایران باشند .از نظر کشور ،سیاست
تنش زدایی با همسایگان سیاست مطلوبی بود ،اما
اجرای آن به دست چه کسی و چگونگی اجرای آن
پرسش اصلی بود .این «هاشمی» بود که اعالم کرد باید
نخست ،روند دشمن سازی را در منطقه متوقف کرد،
بهاینترتیب وارد این معرکۀ بهصورتعیان شد .او بود که
گفت« :ایران نباید همسایگان خود را تحقیر و یا مرعوب
کند و یا موجب شود آنها احساس ناامنی کنند .ما باید
برای ثبات در خلیج فارس با یکدیگر همکاری کنیم».
با هاشمی و خانواده بود که امکان رابطۀ ن ِسبی مناسب
با امیر عبدا ...حاکم عربستان به وجود آمد .از آن طریق
بود که آرامشی بر روابط ایران با عربستان مستولی شد
و امکان مدیریت تحوالت ،بهرغم دخالتهای آمریکا،
مقدور شد .وزارت امور خارجه آقای خاتمی یا وزارت
امور خارجه آقای احمدینژاد نمیتوانستند با خانواده
حاکم بر عربستان تماس برقرار کنند و اینکه این خانواده
تعاملپذیر نبودند .آنها فقط یک مناسبات و یک منطق
را میشناختند و آن هم منطقِ تماس خانوادگی بود که
با خانواده هاشمی تجربه کرده بودند و با آن احساس
آرامش میکردند و اینکه میتوانستند ازاینطریق پیام
خود را برسانند و نتیجه بگیرند .تالش برای حفظ چنین
روندی نه با سیستم و منطق روشنفکری حاکمبر دولت
آقای خاتمی امکانپذیر شد و نه با لمپنیسم دولت بعد،
و روند متفاوت و برگشت ناپذیر ِ کنونی حاصل شد.
«هاشمی» در آن دوران دستاوردهای بسیاری داشت
که عبارت بودند از - ۱ :برقراری روابط مجدد سیاسی
با عربستان؛  - 2اجرای توافقنامۀ امنیتی با عربستان؛
 - ۳افزایش تعداد حجاج ایرانی؛  - ۴گسترش حج عمره
و حتی حفظ شکلی از تظاهرات برائت از مشرکان؛ - ۵
سرمایهگذاری عربستان در ایران .همۀ اینها اقداماتیست
که به نظر نمی رسد دوباره تکرار شود .دراین میان ،از
همکاری عربستان با ایران در اوپک برای افزایش قیمت
نفت که نتیجه همکاری «شخصی هاشمی» با حکام
عربستان بود تا حمایت عربستان از برگزاری اجالس
سران کنفرانس اسالمی نمی توان به سادگی گذشت.
هاشمی «دولتمردی» بود که در زمان مسئولیت خود
دید گسترده تری نسبت به سایر گروه های موجود در
حاکمیت داشت و از همۀ توانمندیهای موجود در کشور
استفاده کرد ،حتی از توانمندیهایی که از نظر بسیاری
از انقالبیان فامیلبازی محسوب میشد .ازاین بابت ،به او
انتقادات زیادی شد؛ اما دستاورد آن روش برای کشور
بیش از طعنه دیگران ارزش داشت .دیگران و مخالفان
این روشها را در منطقه برنتافتند و از مخالفتهای خود
نتیجهای هم نگرفتند ،اگر فرض کنیم ضررری به کشور
نرسانده باشند.

نگـــاه

نقش مردم در نگاه پدرم

ادامه از صفحه یک /
به همراه تنی چند از فرماندهانش به عراق سفر کرد.
در کاخ صدام مورد استقبال رئیسجمهور قرار گرفت و
سه پرچم نیروی هوایی ،دریایی و زمینی عراق به ایشان
تعظیم کردند .دو سوم خاک عراق را ایشان زمینی و با
اسکورتی بزرگ ،پیمود .قاضی محاکمه صدام به ایران
آمد و خودکار امضای اعدام وی را به آیتا ...هاشمی
تقدیم کرد و گفت :صدام به من گفت تو مرا اعدام
نمیکنی بلکه آقای هاشمی در واقع حکم اعدام مرا داد
و اگر اینها پیروزی در جنگ نیست ،پس چیست؟؟!! ما
امروز هستیم و صدام نیست ،بحث میدان و دیپلماسی
امروز مهم است و آیت ا ...هاشمی کامال به این موضوع
اعتقاد داشت .آیت ا ...هاشمی برای بعد از قطعنامه
برنامه داشت ،اگر به اتفاقات نگاه کنیم و نامه های
میان صدام و آیتا ...هاشمی را رصد کنیم متوجه این
موضوع میشویم .آزادسازی اسرا برای آیت ا ...هاشمی
بسیار مهم بود ،خاتمه جنگ ،کار قرآنی و آزادسازی
اسرا برای آیتا ...هاشمی اهمیت فراوان داشت .ما دو
سوم خاک عراق را با ماشین توانستیم برسیم و فرمانده
سابق جنگ با قدرت در این نقاط حرکت میکرد ،سفر
بسیار موفقیت آمیزی بود ،بعد از صدور حکم اعدام
صدام؛ قاضی خودکاری که حکم را با آن نوشت تقدیم به
آیتا ...هاشمی کرد ،قاضی اعدام صدام را مدیون آیتا...
هاشمی میدانست .آیتا ...هاشمی برای آزادی آزادگان،
سرنگونی صدام و ...برنامه جدی داشت.
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تندرستی
دانــستنی هـــا

کاربرد گیاهان دارویی پرطرفدار

آویشن
آویشن یکی از گیاهان پرخاصیت دارویی است که از
زمان های قدیم برای درمان انواع بیماری ها مورد استفاده
قرار می گرفت .از این گیاه علفی و معطر که دارای خواص
دارویی است در صنایع غذایی ،دارویی ،بهداشتی و آرایشی
استفاده میکنند .آویشن برای درمان سردرد ،سرماخوردگی،
گوشدرد ،سرخک ،سرفه ،تقویت اعصاب ،درمان افسردگی،
خستگی و بی خوابی مفید است و مصرف آن موجب کاهش
فشارخون و چربی خون می شود.همچنین این گیاه دارویی
ضدتشنج ،ضدصرع و ضد نفخ است که سبب تقویت بینایی و
معده میشود .شستوشوی سر با دم کرده آویشن در درمان و
کاهش ریزشمو کمک میکند .مصرف آویشن بعداز غذا هر نوع
مشکل مربوط به دستگاه گوارش مثل نفخ ،سنگینی ،گرفتگی
عضالت معده را درمان میکند .آویشن با عفونتهای مجاری
تنفسی مقابله کرده و سرفه را کاهش میدهد.
گلگاوزبان
گاوزبان ،یکی از معروف ترین و پرمصرف ترین گیاهان
دارویی است .این گیاه علفی و یکساله یکی از غنیترین منابع
اسیدهای چرب اصلی بهشمار میرود که در اردیبهشت تا شهریور
گل میدهد و گلهای آن به رنگ آبی ،سفید و بنفش است .گل
گاو زبان و برگهای آن تصفیهکننده خون ،آرامکننده اعصاب،
ادرارآور ،تقویتکننده کلیهها ،برطرفکننده سرماخوردگی ،از
بین برنده سرفه ،درمانکننده برونشیت ،درمان کننده التهاب و
ورم کلیه ،درمانکننده بیماری سرخک و مخملک است .مصرف
دم کرده گل گاوزبان به تنظیم ضربان قلب و درمان افسردگی
نیز کمک میکند.
کاسنی
کاسنی یک گیاه دارویی با گلهای آبی یا ارغوانی است
که کامال سرد ،تقویت کبد ،و مسکن حرارت و عطش ،و گرمی
و تقویتکننده کلیه و فشارخون و صفرا و پاککننده مجرای
ادرار و کلیه هاست.مصرف آب برگ کاسنی دارویی مفید
برای درمان یرقان و کلیهها و کبد است و تب را برطرف میکند
و معده را تقویت می نماید .کاسنی برای تنظیم فشارخون،
کاهش قندخون و درمان کننده سردرد و بیماریهای کبدی
است .ضماد آن برای برطرفکردن ورمهای گرم و درد چشم و
افزاینده بینائی است .ریشه کاسنی گرم و خشک است و اخالط
سینه را نرم و مصرف جوشانده برگ و ریشه کاسنی به مقدار 2
فنجان صبح ناشنا برای درمان یبوست ،بسیار مفید است.
پونه و نعناع
نعناع و پونه از گیاهان دارویی پرطرفدار و مفیدی هستند
که بسیار پرخاصیت و درمانکننده بیماریهای مختلف هستند.
این  2گیاه هر  2طبع گرموخشک دارند.خانمها از دمکرده این
گیاهان استفاده میکنند زیرا این گیاهان دارویی قاعدگی را
تنظیم و درد قاعدگی را کاهش میدهند .برگ نعناع ،درمان
مناسبی برای رفع سردرد ،تب ،حالت تهوع ،اختالالت گوارشی
است و تسکیندهنده سیستم گوارشی است و به رفع گاز معده
کمک می کند .این گیاه ،خاصیت ادرارآور ،نشاط آور و ضد
انقباض عضالنی و ضدتهوع دارد که به کاهش وزن نیز کمک
میکند .پونه نیز گیاه دارویی پرکاربردی است که برای رفع
مشکالتی همچون افسردگی ،آنفلوآنزا ،شپش ،زخم ،آلرژی،
سوختگی ،خستگی ،یبوست ،قارچ ،سرفه ،سردرد ،تورم غدد یا
برونشیت ،انگل به کار میرود.
رزماری
رزماری یک گیاه دارویی محبوب و مفید برای سالمت انسان
است که حاوی کارنوزول و رزمارینیک ،دو آنتیاکسیدان است
که خاصیت ضد عفونی کنندگی ،ضد سرطانی ،و ضدالتهابی
دارد .رزماری به بهبود حافظه و تمرکز ذهنی کمک میکند،
با استرس مبارزه میکند ،اضطراب را کاهش میدهد ،سردرد را
تسکین میدهد ،رشد مو را تحریک میکند ،با درد مفاصل مقابله
میکند ،گوارش را بهبود میبخشد ،از سرطان پیشگیری میکند،
و پشتیبان سالمت قلب وعروق است.از رزماری می توانید
در سوپها ،ساندویچها ،ساالدها و ...استفاده کنید یا از برگهای
تازه یا خشک شده این گیاه چای درست کنید.
جینسینگ
جینسینگ از گیاهان دارویی محبوب در آسیا و آمریکای
شمالی است که انواع مختلفی دارد و هر نوع آن برای درمان
بیماریها مفید است .از ریشه ،برگ و میوه جینسینگ بهعنوان
دارو برای درمان استفاده می کنند .جنسینگ تقویت کننده
سیستم ایمنی ،ضدالتهاب ،ضداسترس ،خوابآور ،و ضدباکتری
است و سبب افزایش انرژی ،کاهش وزن ،درمان سردرد ،بهبود
گوارش ،کاهش استرس ،کاهش سطوح قندخون ،تقویت سیستم
ایمنی می شود .از جینسینگ به عنوان یک درمان طبیعی
برای ناباروری استفاده میکنند.
زنجبیل
زنجبیل یک گیاه دارویی مشهور است که در نقاط
مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خاصیت
آنتی اکسیدانی ،ضدالتهابی ،ضدویروسی ،ضدقارچی،
آنتی بیوتیک ،ضد سرطانی ،ضد تهوع ،ضد اسپاسم ،و ضد
سرفه است .زنجبیل سبب تقویت سیستم ایمنی بدن ،کاهش
رادیکال های آزاد ،بهبود گردش خون در بدن ،مقابله با
سرماخوردگی ،بهبود گوارش ،تنظیم سطوح قندخون ،مبارزه
با تهوع ،رفع سوزش سر دل و نفخ میشود و از تجمع سموم در
بدن که خطر عفونتهای ویروسی ،قارچی ،و باکتریایی را افزایش
میدهند ،پیشگیری میکند.
بابونه
بابونه دارای ویژگیهای ضدتحریککنندگی ،ضدالتهابی،
ضدمیکروبی ،ضداضطراب ،ضداسپاسم ،ضداسهال و ضدسرطان
است و به درمان سردرد ،کاهش درد عضالنی ،کنترل استرس،
رفع گرفتگیهای قاعدگی ،درمان مشکالت معده ،کاهش وزن،
تقویت سیستم ایمنی و درمان بیخوابی و دیگر مشکالت خوب
کمک می کند .این گیاه دارویی به محافظت از بدن در برابر
رادیکالهای آزاد کمک میکند.
مریم گلی
مریم گلی سرشار از روغنهای فرار و فالونوئیدهاست و
به درمان بیماریهای مختلف کمک میکند .مریم گلی گیاهی
ضدفشارخون ،ضددیابت ،ضدالتهاب و ضدمیکروب است که به
بهبود خلق و خو ،تسکین اضطراب ،تسکین گلو درد ،تقویت
سیستم ایمنی ،کمک به کاهش وزن ،کاهش التهاب ،بهبود
خواب خوب ،و کاهش سطوح کلسترول و فشار خون کمک
میکند.
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فوایدسیـــروماســتبرایگوارش
اینفوگرافیک  :آرمان ملی  /موسی باالزاده

مخلوط سیر و ماست برای سالمت گوارش و هضم غذا و همچنین سالمت کلی بدن بسیار مفید و موثر است .سیر گیاهی ،علفی دوساله با برگهای سبز راهراه دراز است که
بهصورت پیازچه در زیر خاک میروید اما به ندرت گل میدهد و از آن برای مصارف دارویی و آشپزی بهدلیل ارزش غذایی باال استفاده میکنند .سیر حاوی مواد معدنی
زیادی مانند منیزیم ،فسفات ،کلسیم ،آهن ،روی و ویتامینهای  Bو  Cاست .با افزودن دوغ به سیر ،میتوان از میزان تندی آن کاست و طعم آن را تا حدودی قابل قبول کرد.

پاکسازیمعده
درمان قولنج و رفع تخمیر غذاها در معده ،سوزاندن چربی در ناحیه شکم ،پاکسازی معده از میکروبها ،بهبود هضم به لطف توانایی
آن در ترشح شیرههای گوارشی که از نفخ معده جلوگیری میکند .رهایی از مشکالت گوارشی و دفع گازها و رفع اسهال همه از فواید
مخلوط سیر و ماست برای سیستم گوارس هستند.

فوایدعمومی
بهبود کار کبد و روده ،تقویت سیستم ایمنی بدن که آن را قادر میسازد به اجسام خارجی اعم از ویروسها یا باکتریها حمله کند.
کاهش میزان چربی انباشته شده در رگها که خطر تصلبشرایین و حمالت قلبی را کاهش میدهد .خون را از سموم تصفیه میکند.
کاهش سطح کلسترول مضر خون .تاخیر در ظهور عالئم پیری مانند خطوط ریز اطراف دهان و چشم و موهای خاکستری به لطف
آنتیاکسیدان موجود در آن است.

مخلوطیازسیروماستدرستکنید
سیر و ماست را میتوان با لهکردن حبههای سیر و اضافهکردن آنها به دوغ ،سپس نوشیدن مخلوط یا به روشی دیگر با اضافهکردن
آن به ساالد با اضافهکردن حبههای کوچک خیار ،کمی نمک و نعناع سبز درست کرد .این مخلوط باید مدتی با معده خالی خورده شود
تا یکماه کامل از خواص تغذیهای و درمانی آن استفاده کامل شود.

تاثیر آلودگیبرسالمت پوست

هوای آلوده شهرهای بزرگ نه تنها تهدیدی برای قلب و ریه است بلکه
به پوست نیز صدمه میزند .محمدصادق حسنوند ،رئیس مرکز آلودگی هوای
دانشگاه علوم پزشکی ،گفت :پوستومو از جمله ارگانهایی است که آلودگی
هوا تاثیر بسیار بدی بر روی آن دارد و باعث پیری زودرس پوست ،آکنه،
سرطان پوست ،آلرژی ،تیرهشدن پوست و آسیبهای دیگر میشود .یکی از
یافتههای حاصل از یک تحقیق نشان داد لک و چروک پوست افرادی که در
شهرهای آلوده زندگی میکنند ،بیشتر است .بنابراین تحقیق ،آالیندههای هوا
 2۰برابر از منافذ پوست کوچکتر هستند به الیههای عمیق آن نفوذ میکنند.
جدول سودوکو

زودپز یک وسیله بسیار کاربردی است و وقتهایی که زمان زیادی برای
پختن غذا ندارید به کمکتان میآید .برای تهیه مربای خوشمزه شما باید
انواع میوه و ...را با شکر و آب و ...بجوشانید .پخت مربا در زودپز امکانپذیر
نیست .برای پخت غذاهایی که در ترکیب آنها شیر و موادلبنی وجود دارد،
مانند سوپهای خامهای یا ماکارونی و پنیر ،به سراغ زودپز نروید ،بهتر است
مرغ را درون قابلمه و با حرارت مناسبی بپزید .پخت مرغ در زودپز امکانپذیر
است ،اما اگر بهدرستی زمان را برای پخت مرغ تنظیم نکنید ،ممکن است
بیش از حد پخته شود.
جدول کلمات متقاطع
افقــی

 -۱نهروآبگذر -برآوردن خواهش  -2شــهری در
گیالن -قصری که سنمار ساخت -نام دیگر سیاره بهرام
 -۳گداختهشــدن -مفید -مادرترکی -روشوســیرت
 -۴نکوهــش -کمکرســاندن  -۵از پوشــاک زنانه-
ســنبلکوهی -باالرفتن -پیشــوندمنفی  -۶اشاره به
نزدیک -جمع دقیقه -کســانوافراد  -7سایهگاه -میوه
هفتســین -دورنگی -مالیمــت  -۸زرنــگ -عارف
 -9خدمتکارپیــر -نوعی ســبک موســیقی -دومین
مهره گــردن -سنگ آســیاب  -۱۰گرفتارشــدن-
فروغوپرتو -درنجاری زیاد اســت  -۱۱نقشه انگلیسی-
ضایعوبیهوده -ورموآماس -جاینشستن  -۱2از گیاهان
دارویی -پاداشدهنده  -۱۳لباس اتاق عمل -سنگسبز
قیمتی -بخشنده -بلهروسی -۱۴یک دفعه -از طبقات
جهنم -نیکوتــر  -۱۵درمان بیماران بــر مبنای تحلیل
تعارضهای موجود در روان آنان -کلید قطعووصل

حل جدول 12۰2

نکاتی درباره «پارکینسون»
محمدصادقغفوری
عضو انجمن گوارش و کبد

بیماری پارکینسون همان لرزش در
وضعیت استراحت است که شیوع آن بیشتر
در سنین پیری است؛ اما در جوانان هم دیده
میشود .شیوع پارکینسون در تمام مناطق دنیا
یکسان است یعنی درصد شیوع بیماری با تغییر
در منطقه خیلی فرق نمیکند .بهطورکلی این
بیماری براثر از بینرفتن سلولهای ترشحکننده
ماده ای به نام دوپامین (که یک انتقال دهنده
عصبی) است رخ می دهد .افزایش نسبت
استیل کولین به دوپامین در غده قاعده های
مغز موجب عالئم تومور ،سفتی عضالت و کندی
حرکات میشود .در مراحل اولیه بیماری ،لرزش
اندام و معموال در یکطرف بدن وجود دارد .با
پیشرفت بیماری فردی که دست لرزان خود را
در جیب یا پشت خود پنهان میکند یا چیزی را
برای کنترل لرزش خود ،مدام در دست میگیرد،
دیگر قادر به پنهان کردن لرزش های شدید
اندام نیست ،بهویژه زمانیکه میخواهد تمرکز
بیشتری در انجام کارها داشته باشد ۶ .عالمت
شایع بیماری پارکینسون شامل :لرزش دست و
پا در حالت استراحت ،سفتی و خشکی اندامها،
کندی حرکات ،عدم تعادل در راهرفتن ،قامت
خمیده ،یخزدگی است .در صورتیکه دو یا بیشتر
از این عالئم در بیمار دیده شود ،مخصوصا وقتی
که در یک سمت بیشتر از سمت دیگر باشد،
تشخیص بیماری پارکینسون داده میشود؛ مگر
اینکه عالئم دیگری همزمان وجود داشته باشد
که بیماری دیگری را نمایان کند .درواقع راهرفتن
در این بیماران دچار اشکال میشود و از آنجا که
حرکات دستها در حین راهرفتن کاهش مییابد
و همچنین بهعلت خشکی اندامها ،عدم تعادل در
راهرفتن ایجاد شده و مرکز ثقل آنها از خودشان
جلوتر است؛ گاهی راه رفتن حالتی شبیه به
دویدن بهخود میگیرد و هیچگونه کنترلی بر
روی آن ندارند که گاهی باعث زمینخوردن فرد
میشود .در بعضی موارد ،این بیماری با اختالل
حافظه نیز همراه بوده و بروز آلزایمر در این افراد
بیشتر است .تشخیص پارکینسون ،بالینی بوده
و براساس شرح حال بیمار و معاینه مشخص
می شود .به تازگی محققان آزمایشی ابداع
کردهاند که در آن یک مولکول مرتبط با بیماری
پارکینسون در نمونه مایع مغزی– نخاعی بیمار
تشخیص داده میشود؛ این یافته میتواند راه را
برای تشخیص زودهنگام این بیماری و تقویت
چشمانداز درمان آن هموار کند .پارکینسون
درمان قطعی ندارد ،اما داروهایی مثل لوودوپا
(  )levodopaپرامی کپسول ،آمانتادین،
بیپریدن و سلژیلین برای درمان آن تجویز
میشوند .البته نقش کاردرمانی و فیزیوتراپی
در کنترل و درمان این بیماری بسیار زیاد است.
مصرف موادغذایی حاوی نیکوتین مانند فلفل و
گوجهفرنگی باعث کاهش خطر ابتال به بیماری
پارکینسون میشود.

مضرات مصرف «چای داغ»

اين غذاها را در «زودپز» نپزيد

آ ر م ا ن م لی

یادداشــــت

براساس نتایج بهدست آمده نوشیدن چایداغ به عنوان متداولترین
نوشیدنی جهان ،خطر ابتال به سرطان مری را تا  ۵برابر افزایش میدهد .خطر
بروز این سرطان در افرادی که عالوه بر چای داغ ،سیگار استعمال میکنند
بسیار بیشتر است .سرطان مری ششمین سرطان منجر به مرگ در کشورهای
در حال توسعه است .محقق ارشد این مطالعه میگوید« :سلولهای مخاطی
دهان و مری بهشدت تحتتاثیر غذاها و نوشیدنیهای خیلی داغ یا خیلی سرد
قرار میگیرند ».این بررسیها که بر روی  ۴۵۶هزار و  ۱۵۵نفر صورت گرفته
حاکی از آن است که سرطان مری در مردان به نسبت زنان ۳ ،برابر شایعتر است.
شماره 12۰3

عمــودی

 -۱از گیاهان دارویی -باعث گرفتاری  -2ازاعمال اصلی ریاضی -پدرداریوش کبیر -پژواک صدا
 -۳فرمان اتومبیل -پیروسالخورده -دستی -ایشان  -۴از شهرهای یزد -زایمان غیرطبیعی -درخت
زبان گنجشک  -۵از شــهرهای خوزستان -ســرکشونافرمان  -۶جهان دیگر -مزارها -استانی در
کشورمان  -7جدا -نتچهارم موســیقی -بنای مرتفع -مهارشتر  -۸ضدخشک -انگورخشکیده-
اتاق قطار -گشوده  -9صنعتی در ادبیات -واحدشــمارش نان -پرده توری -پایتخت اتریش -۱۰
خشنودکردن -شاه مغول -زیرک  -۱۱بلندکردن -محل عزاداری  -۱2موضوع -روزسوم هفته -پولی
که برسر عروسوداماد میریزند -۱۳صحیحوســالم -عقل و هوش -بمب کاشتنی -درک و شعور
 -۱۴چشم -درشت و خشن -عضوفعال بدن  -۱۵خودویژه -نطقکردن

کــوتـاه

افزایش آلودگی هوا

آرمان ملی :رئیس مـــرکز ملی پیشبینی و
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به
افزایش آلودگی هوای شهرهای صنعتی طی چند
روز آینده ،از ورود سامانه بارشی از غرب کشور از
بعدازظهر دوشنبه ( 2۰دی ماه) خبرداد .صادق
ضیائیان ادامه داد :سه شنبه (2۱دیماه) بارش
عالوه بر این مناطق به شمال خوزستان ،لرستان
و دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین،
زنجان ،البرز و تهران کشیده خواهد شد .در این روز
بارش در شمال کرمانشاه و غرب کردستان شدت
خواهد داشت.

طرح گرافیکی سانحه هواپیمای
اوکراینی

آرمان ملـــی :رئیس مرکز ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری تهران از نصب اعالن های
گرافیکی با موضوع سالروز سانحه هواپیمای
اوکراینی در سطح شهر تهران خبر داد .عبدالمطهر
محمدخانی در حساب کاربری توییتر خود نوشت:
«سازمان زیباسازی شهرداری تهران در آستانه
 ۱۸دی ماه سالروز فاجعه تلخ سانحه هواپیمای
اوکراینی با نصب اعالن های گرافیکی با عبارت
«همه ایران همدرد شماست» از زبان همه مردم
تهران ،با خانواده جانباختگان این حادثه ابراز
همدردی کرد».

پذیرش  5۰۰۰۰۰نفر در
گرمخانهها

آرمان ملی :معـــاون حمایتهای اجتماعی
سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی
شهرداری تهران با بیان اینکه در فصل سرد سال
در گرمخانههای پایتخت به صورت میانگین بین
 ۱۸۰۰تا  2۰۰۰مددجو پذیرش شدند ،گفت :در
سال گذشته ۵۶7 ،هزار و  ۵۰۳نفر شب خدمت
در گرمخانهها داشتیم و در  9ماهه امسال۴۸۵ ،
هزار و  ۵۰9نفر در شب پذیرش داشتیم .سعید
شرفدوست با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده
در گرمخانهها با توجه به شیوع سویه جدید کرونا
گفت :از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به االن تالش
شده که تمام پروتکلهای بهداشتی در گرمخانهها
رعایت شود و تا به حال حتی یک مورد ابتال به کرونا
درمیان مددجویان گرمخانهها نداشتیم.

پرداخت هزینه درمان ناباروری

آرمان ملی :مـــدیر عامل سازمان بیمه سالمت
ایران گفت :بیمه سالمت تا پایان سال جاری همه
هزینههای درمان ناباروری را پرداخت میکند و
زوجین میتوانند با ارائه فاکتور نسبت به دریافت
هزینههای پرداختی از ابتدای سال نیز اقدام کنند.
محمد مهدی ناصحی افزود :ارائه خدمات ناباروری
از سال گذشته در قانون بودجه  ۱۴۰۰پیش بینی
شده و برای امسال  7۰۰میلیارد تومان اعتبار برای
این خدمات در نظر گرفته شد .از دو ماه پیش
تاکنون بیمه سالمت به صورت فعال با مراکز ارائه
دهنده خدمت درخصوص درمان زوجین نابارور
قرارداد جدید منعقد کرده یا قراردادهای گذشته
مجدد تمدید شده ،از این رو درصد باالیی از این
خدمات تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد.

احداث بنای یادبود
جانباختگان هواپیما

ایلنا :سخنگـــوی شورای شهر تهران درباره
سرانجام مصوبه احداث بنای یادبود جانباختگان
هـــواپیمای اوکراینی گفت :در جریان چنین
مصوبهای نبودم و اگر از جمله مواردی است که از
تصویب شورا گذشته ،باید بپرسیم که چرا اتفاق
نیفتاده است و قاعدتا دوستان در دوره جدید
مدیریت شهری میراث دار انجام ندادن آن در
دروه قبل هستند و وقتی مصوبهای در این زمینه
باشد ،پیگیری خواهیم کرد .علیرضا نادعلی اضافه
کرد :دلهای ما همواره در کنار دلهای خانوادههای
فرزند از دست دادهای است که در حادثه هواپیمای
اوکراینی دچار سانحه شدند.

. .
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سال پنجم
شماره 1203

a r m a n m e l i . i r

سیاستهای رهبری،
ریل اصلی فعالیتهای
محیطزیست

«آرمان ملی» از شرایط ایران در مواجهه با ویروس کرونا
و سویه جدید این ویروس گزارش میکند:

 9۰میلیون دالر وام

برای مهار ُامیکرون

پس از  5۰سال

وزارت بهداشت باالخره فروش کارت واکسنهای جعلی
آسترازنکا را تایید کرد
آرمان ملی -رها معیری :ایران برای مقابله با کرونا پس از  ۵۰سال از بانک جهانی وام میگیرد .این اتفاق در چند روز گذشته و با وجود تحریمها
و مخالفتهای آمریکا صورت گرفت و روز گذشته رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰
میلیون دالری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد.

آنطور که علـــی فکری اعـالم کرده« :این
وام از پایین ترین نرخ سود در مقایسه با سایر
فاینانسهای بینالمللی برخوردار است ،تمامی
نیاز های دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت
برای مقابله با بیماری کرونا توسط سازمان
بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل
میشود و به این ترتیب مشکالت نقل و انتقال
بانکی و تحریمها در این خصوص بیاثر خواهد
بود ”.این موضوعی در شرایطی محقق میشود
که دریافت این وام در آخرین جلسه هیات دولت
نیز به تصویب رسید .اما نکته قابل تامل در این
رابطه ،شفافیت مالی در خصوص هزینه کرد
این وام است .در شرایطی که سال گذشته
رهبر معظم انقالب با برداشت یک میلیارد
یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کردند،
اما کسی متوجه نشـــد که این پول در کدام
بخش کنترل کـــرونا هزینه شد .کمک بانک
جهانی در شرایطی به ایران اعطا می شود که
کشورمان درخصوص وضعیت تامین وسایل
پزشکی و افزایش شیوع سویه جدید کرونا
(ا ُمیکرون) قرار دارد .در روزهای پیش نیز دفتر
سازمان بهداشت جهانی در ایران اعالم کرد:
«  ۶دستگاه از تجهیزات پیشرفته توالی یابی
ژنومی با تکنولوژی نسل بعدی برای شناسایی
سویههای مختلف ویروسها از جمله امیکرون را
از طریق کمک مالی جمهوری فدرال آلمان تهیه
و به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کشور اهدا کرده است ».اما بهباور کارشناسان،
کیت های شناسایی امیکرون در کشور درصد
باالیی از اشتباهات را دارند .این در حالی است
که آخرین آمار مبتالیان به اومیکرون در کشور
نشان میدهد این سویه خطرناک در کل کشور
چرخیده است .بنا به اعالم محمد هاشمی،
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت« :مجمـــوع مبتالیـــان به
ا ُمیکرون در کشور به  ۴۶7مورد رسیده است.
تا  ۱7دیماه  :۱۴۰۰آذربایجان شرقی  ۴نفر/
آذربایجان غربی یک نفر/اصفهان ۳۸نفر/البرز
۴نفر/بوشهر 9نفر/تهران ۸۵نفر/چهارمحال و
بختیاری یک نفر/خراسان رضوی 7۸نفر/زنجان
۸نفر/سیستان و بلوچستان /۱۰فـــارس /۱۱قم

/۱۱کردستان /۱کرمان /۳کرمانشاه /۱2گلستان
/2مازندران /۳۶مرکزی /9هرمزگان /۱22
همدان /2یزد /۱7لرستان  ۳نفر مبتال شدهاند.
فقط برای تهیه تجهیزات پزشکی
با این حال و بر اساس آنچه که سخنگوی
بانک جهانی اعالم کرده ،این کمک مالی برای
تهیه تجهیزات ضروری پزشکی با هدف کمک به
ایران در مقابله با همهگیری بیماری کووید۱9 -
استفاده خواهد شد .با این حال نحوه هزینه
کردن این کمک ،از سوی سازمان بهداشت
جهانی مدیریت و نظارت خواهد شد و این مبلغ
مستقیما به بودجه ایران اضافه نمیشود .با شیوع
ویروس کرونا ،دولت گذشته خواستار دریافت
وام  ۵میلیاردی از صندوق بینالمللی پول شده
بود ،اما به دلیل تحریمها این پول پرداخت نشد.
در این شرایط وزیر بهداشت دولت سیزدهم
بهتازگی گفته است« :در دولت گذشته واکسن
وسیله ای برای کار های سیاسی شده بود که
مردم تحت فشار قرار بگیرند اما با روی کار آمدن
دولت جدید به سرعت واکسن وارد کشور شد».
در این میان ،ایران  ۱7۵میلیون دز واکسن کرونا
در اختیار دارد و که حدود  ۱۴۰میلیون دُز آن
تزریق شده است که اکثر آنها واکسن سینوفارم
چینی است .اما شناسایی روزانه مبتالیان کرونا
در کشور سه رقمی شد و  2۶تن دیگر جان
باختند .بنا به اعالم وزارت بهداشت از جمعه تا
شنبه ( ۱۸دی) و پس از  ۶۱۴روز 7۰۱ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱9در کشور شناسایی شد
که  ۱۶۸نفر از آنها بستری شدند .آخرین بار ۱۴
اردیبهشت سال گذشته ،موارد جدید کرونا در
کشور سه رقمی و  97۶نفر بود .یک هزار و ۸۸9
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱9در بخشهای
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت
قرار دارند.
تایید فروش کارت جعلی واکسن
خبر فـــروش کارت واکسنهای تقلبی ،در
کشور ما موضوع تازه ای نیست و پیش از این
نیز «آرمــان ملی» در گزارشی به فروش این
کارت ها به مبلغ  2تا  ۵میلیون تومان و برای
مسافرت های خارج از کشور اشاره کرده بود.
این گواهــیها بر اساس واکسنها آسترازنکا

صادر می شد ،در حالی که کشورهای دیگر
واکسنها برکت ،اسپوتنیک و سینوفارم را تایید
نمیکرد یا منوط به دوز سوم میدانست ،اما روز
گذشته مدیرکل دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد
و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت این
موضوع را تایید کرد و گفت« :در یک مورد 2۳
نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی کردیم
که در مقابل واکسیناسیون  ۱2۰میلیون ُد ز
بسیار ناچیز است ».این گفتههای دکتر علیرضا
رحیمنیا در شرایطی مطرح میشود که پیشتر
سازمان غذا و دارو نسبت به وجود واکسنهای
تقلبی و سودجویی با پرکردن ویالهای خالی
هشدار داده بود و هم زمان گزارش هایی از
توزیع و تزریق واکسنهای چند میلیون تومانی
در بازار آزاد منتشر شده بود .یکی از کسانی
که با پرداخت ۳میلیون تومان کارت واکسن
سینوفارم خود را به آسترازنکا تغییر داده به یکی
از رسانههای رسمی کشور گفته بود« :برای سفر
به یکی از کشورهای اروپایی باید کارت واکسن
آسترازنکا میگرفتم اما با توجه به تزریق دو دوز
سینوفارم دیگر امکان تزریق واکسن جدید برایم
وجود نداشت .یکی از دوستانم شخصی را به من
معرفی کرد که میتوانست تغییراتی در اطالعات
ثبت شده من در تزریق واکسن انجام دهد .با
تخفیف ،کار من را با سه میلیون تومان انجام
دادند و تمام اطالعات تزریق واکسنم در سامانه
حذف شد ».با این حال مدیرکل دفتر بازرسی،
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت
بهداشت درباره مباحث مطرح شده مبنی بر
فروش کارت واکسن ،گفت :بحث فروش کارت
واکسن بدون تزریق واکسن را هم بررسی
کردیم و موردی با کمک یکی از خبرگزاریها
شناسایی کردیم که مبلغی میگرفتند و کارت
صارد میکردند ولی تعداد این کارتهای صادر
شده خیلی کم است که هیچ تاثیری در اعتماد
عمومی به کارت واکسن ایجاد نمیکند ”.این در
حالی است که محمد مهدی گویا ،رئیس مرکز
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت
درباره درآمدزایی با تغییر اطالعات واکسن گفت
است« :چنین مواردی به شدت از سوی وزارت
بهداشت و دستگاه قضائی پیگیری خواهد شد».

گزارش «آرمان ملی» از تشدید خشک شدن قناتها و خطر فرونشست:

هنوز هم«فرونشست تهران» را جدي نگرفتید
وجود  ۵۰هزار میله یا چاه قنات درتهران میتواند خطر آفرین باشد

مهر :رئـــیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
از افزایش حقــوق سربازان در سال آینده خبر
داد و گفت :در کمیسیون تلفیق و ذیل تبصره ۱۴
قانون هدفمندی یارانه ها این افزایش را در نظر
میگیریم .وحید جالل زاده افزود :هیچ سالی در
بودجه ردیفی برای حقوق ،البسه و پوشاک سربازان
دیده نمیشود و این موضوع جدید نیست .در سال
آینده افزایش حقوق سربازان را داریم .باید ابتدا
منابع مشخص شود تا بتوانیم بگوییم قرار است این
افزایش چه مقدار باشد.

تجمع کارکنان قوه قضائیه

آرمان ملی 7 :منطقه تهران
تحت تاثیر فرونشست زمین قرار
گرفتهاند و کارشناسان از بیتوجهی
به این وضعیت خبر می دهند.
گستردگی فرونشست زمین و
متعاقب آن خسارات وارده به اکثر
مناطق مسکونی و پرجمعیت ایران،
به ویژه استان تهران ،این پدیده
را به یکی از مهم ترین مخاطرات
طبیعی پس از زلزله تبدیل کرده
است .بر این ارزیابی خطر فرونشست
زمین عوامل موثر بر فرونشست
شامل ضخامت آبخوان ،عمق سنگ
بستر ،دبی چاههای پمپاژ ،قابلیت
انتقال ،بازده ویژه ،کاهش سطح
آب زیرزمینی طی حداقل  2۰سال

گذشته ،نوع خاک ،شیب ،ارتفاع،
فرسایش ،بارندگی ساالنه ،فاصله از
گسل فعال واحدهای سنگشناسی
و کاربری اراضی باید شناخته
شود .افزایش تقاضا برای منابع آب
زیرزمینی به دلیل گسترش مناطق
شهری و کشاورزی یک چالش
جدی به ویژه در مناطق خشک و
نیمه خشک است .در این شرایط
یک عضو شورای شهر می گوید:
«اگر این روند ادامه یابد ،شاهد
شکافهای هزار متری در محالت
خواهیم بود و چیزی شبیه زلزله
د رتهران رخ خواهد داد ».به باور
حجتاالسالم سید محمد آقامیری:
«وضعیت فرونشست در تهران

گـــزارش

تهران در قرق دود و ترافیک
سیدمحمدرضا فاطمی
تحلیلگرمحیطزیست

افزایش حقوق سربازان

آرمــان ملی :بخشی از کارکنان قوه قضائیه
دیروز ( ۱۸دی) در اکثر شهرهای کشور در اعتراض
به رد طرح افزایش حقوق در مجلس دست به تجمع
اعتراضی زدند .تعیین فوقالعاده خاص کارکنان
قوه قضائیه در هفتههای آخر ریاست سیدابراهیم
رئیسی بر قوه قضائیه با نام طرح تسری فوقالعاده
خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه در
مجلس اعالم وصول شد و در کمیسیون اجتماعی
مورد بررسی قرار گرفت .میثم لطیفی ،رئیس
سازمان اداری استخدامی کشور که برای اعالم
مخالفت دولت با طرح در مجلس حاضر شده بود،
در جلسه صحن علنی مجلس گفت :ما در دولت
نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر
دستگاهها بودهایم و امکان دارد این وضعیت به سایر
دستگاه ها منتقل شود و مطالبات جدیدخبرای
سایر دستگاهها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی
خواهد شد.

اجتماعی

9

مناسب نیست و شاید بتوان ادعا
کرد از دیگر نقاط کشور هم شرایط
بدتری را تجربه می کند ،هر چند
شرایط فرونشست برای تهران پیش
آمد و فرونشست از سمت دشت
ورامین هم به سمت تهران پیش
میرود و به تازگی شاهد فرونشست
یک و نیم متری در خیابان ولیعصر
بوده ایم اما می توان این مسأله را
مدیریت کرد».
خطر قناتهای تهران
همین زلزله روزهای اخیر در
تهران نیز بیارتباط نیست و گسلها
نیز با خشکی زمین ،راحتتر جابهجا
میشوند .همچنین سالهاست که
قنات های تهران وضعیت خوبی

ندارند و بنا به گفته دبیر کارگروه
ملی مخاطرات طبیعی «حدودا ۵۰
هزار میله یا چاه قنات در تهران واقع
شده و بالغ بر  ۵۵۰کیلومتر رشته
قنات است که عالوه بر فرونشست،
ریزش قناتهای متروکه نیز نکته
بسیار مهمی است ».علی بیت الهی
در ادامه صحبت هایش می افزاید:
«اگر زیر پی ساختمان ها این
ریزشها رخ دهد متاسفانه ممکن
است موجب فروریزش ساختمان
نیز بشود .این پدیده مهمی است که
باید مورد توجه قرار گیرد ».وی با
اشاره به فرونشست زمین در نسیم
شهر و وضعیت فرونشست زمین در
استان تهران اظهار کرد« :حادثهای
که طی روزهای گذشته در نسیم
شهر رخ داد در واقع بر اثر ریزش یک
قنات متروکه ایجاد شده بود که در
حیاط یک خانه مسکونی و در کوچه
این حیاط به صورت حفرهای خود
را نشان داد .ابعاد این حفره به طول
 ۱۰و به عرض سه متر و عمق دو
متری بود .همانطور که گفته شد
علت این حادثه قناتهای قدیمی
و متروکه بسیار زیادی است که
در تهران و اطراف تهران واقع شده
است .انشعابات این قنوات ،نسیم
شهر و برخی نقاط دیگر را در نیز
در بر میگیرد که در گذشته بیشتر
با هدف آبیاری و انتقال آب وجود
داشته است».

معاون رئــیسجمهوری و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
سیاست هــای ابالغی رهبر معظم
انقالب و سند تحول دولت مردمی،
ریل اصلی حــرکت سازمان حفاظت
محیط زیست است و اقدامات روابط
عمومی نیز باید در همین راستا باشد.
علی سالجقه افزود :مدیران ادارات کل
محیط زیست موظفند نگاه ویژهای به
روابط عمومیها داشته باشند کمااینکه
این موضوع در ستاد سازمان هم اتفاق
خواهد افتاد .باید عِده ،عُده و اعتبارات
روابط عمومی به نحو مطلوبی افزایش
پیدا کند تا به جایگاه واقعی خود
دست یابد .رئیسجمهوری در جلسه
هیات دولت ،مجموعه اطالعرسانی و
روابطعمومی وزارتخانهها و سازمانها
را مکلف کرد که در هماهنگی با حوزه
سخنگویی و شورای اطالع رسانی
دولت ،مواضع سازمان و دولت را برای
مردم تبیین کرده و توضیح دهند و
در مقابل ،انتقادات و نظرات مردم را
انتقال داده و پل ارتباطی بین دولت
و مردم باشند.

نیازی به واردات واکسن
خارجی نیست

رئـــیس اداره بیمــاریهای قابل
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت
با اعالم ورود بیش از  ۱7۵میلیون
دوز واکسن کرونا به سردخانه مرکزی
واکسن ،گفت :ذخیره واکسن خوبی
داریم و واکسن سازهای داخلی هم به
ظرفیت تولیدی خوبی رسیدند و به
نظر نمیرسد نیازی برای واردات بیشتر
واکسن از خارج از کشور وجود داشته
باشد .محسن زهرایی افزود :واردات
جهت تأمین نیاز کشور صورت میگیرد
و اگر نیازی باشد باید برای تأمین آن
اقدام کرد .بنابراین باید نیازسنجی
شود که به واکسن نیاز داریم یا خیر؟ در
صورتی که نیاز داشته باشیم ابتدا باید
دید نیازمان داخل کشور قابل تأمین
است یا خیر و اگر قابل تأمین نبود
اقدام به واردات صورت گیرد .اکنون
خوشبختانه ذخیره واکسن خوبی
داریم و واکسن سازهای داخلی هم به
ظرفیت تولیدی خوبی رسیدند و به نظر
نمی رسد نیازی برای واردات بیشتر
واکسن از خارج از کشور وجود داشته
باشد .بعید است نیاز به قرارداد خرید
مجدد داشته باشیم مگر اینکه شرایطی
رخ دهد که نیاز به واردات باشد.

از جاده هراز به شمال
نروید

براساس آمار شهرداریها ۶۰درصد از آلودگیها شهرها متعلق به
وسایل نقلیه است و  ۳۰درصد متعلق به موتورسیکلتهایی با سیستم
کاربراتوری بسیار آلودهکننده است .تعداد این موتورها در سالهای اخیر
افزایش یافته است ،آنها به سبب سوخت ناقص و مصرف باالی سوخت
نقش بسیار عمدهای در آلودگی شهر تهران دارند ۴۰ .درصد از آلودگی
تهران نیز به دلیل مصارف گازخانگی و روانهشدن آلودگی از اطراف
شهر ،مازوت سوزی در اطراف شهر است ،زیرا باد غالب در استان تهران
بادی از سوی شمالغرب و استان البرز میورزد .با این حال عامل اصلی
آلودگیهوا در تمام شهرهای ایران خودروها هستند و در حدود پنج سال
است که ۱۰کالنشهر ایران همانند شهر تهران از مشکالت آلودگیهوا
رنج میبرند .به عنوان مثال در شهرهای مشهد و اراک مانند تهران شاهد
آلودگیهوا نبودیم ،اما اکنون این شهرها نیز وارد فهرست آلودهترین
شهرهای ایران شدند .دلیل گسترش میزان آلودگی در کشور افزایش
بیرویه تعداد خودرو است .بسیاری از خودروهای ترددکننده در سطح
شهرها ساخت داخل هستند ،سیستم احتراق استاندارد ندارند و موجب
آلودگی هوای میشوند .از سوی دیگر موتور این خودروها نیز میزان
حرارتهوای شهرها را باال برده و آلودگی و گرمای مضاعف ایجاد کردهاند.
افزایش گرما سبب افزایش تاثیر آالیندهها مانند مونوکسیدکربن یا
گازهای ازتی میشود .بنابراین تردد خودروهای غیراستاندارد یک معضل
همگانی در تمام شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ است .دستهای
پشتپرده از اقتصاد سوءاستفاده میکنند و این عامل مهم آلودگیهوا
در کالنشهرهاست .آنها اجازه تحول در صنعت خودرو و برداشتن
عوارضخودرو را نمیدهند .مدیران دولتی خود در تولید تولیدداخلی به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند و بنابراین در راستای رفع
معضل خودروها اقدامی نمیکنند .از ارائه برنامه جامعه کاهش آلودگی
هوای تهران  ۱۵سال گذشته است ،براساس این طرح خودروهای
فرسوده باید با نو جایگزین شوند .در حالحاضر خودروهای صفر کیلومتر
داخلی از استانداردهای الزم برخوردار نیستند و میزان باالیی آلودگی
تولید میکنند .بنابراین تبدیل خودروهایفرسوده به جدید دردی از
مشکل آلودگیشهرها دوا نمیکند .راهحل واردات خودروهای باکیفیت
و ارزان به کشور و لغو کامل عوارضورود خودروها توسط دولت است.
متاسفانه عوارضخودرو سالهاست محل سوداندوزی شده است ،اما
اکنون نیاز است دولت در یک طرح ضربتی پنجساله به مردم خودرو
خارجی ارزان و با کیفیت بدهد .ضرورتا این کار به منزله واردات نیست و
میتوان این خودروها را در کارخانههایداخلی مونتاژ کرد و با قیمت کم
و مناسب یا وام خرید خودرو به مردم فروخت .با این تدبیر میتوان ظرف
پنج سال تمام خودروهایفرسوده و همزمان اتوبوسها و کامیونهای
فرسوده را جایگزین کرد .متاسفانه اکنون عوارض واردات خودروهای
هیبریدی  ۱۰برابر شده و از ساخت خودروهای برقی نیز اصال حمایت
نمیشود .این در صورتی است که دولت برحسب سیسی مصرف یا قدرت
موتور میتوان بسیاری از موتورسیکلتها را الزام به استفاده از برق به
عنوان سوخت کند .عالوه بر این سیستم سرویس ادارات را نیز میتوان
مجددا فعال کرد .در هنگام اجرای سیستم سرویس ادارات هر اتوبوس
حداقل  ۴۰نفر از کارمندان ادارات را به محل کار میرساند ،اما اکنون
این  ۴۰نفر با خودروهایشخصی و به صورت جداگانه به اداره میروند.
همزمان با این اقدامات کاهش مصرف سوخت منازل و دوجداره کرده
پنجرههای منازل از جمله اقدامات ضربتی است که دولت مسئول انجام
آن به منظور کاهش معضل کنونی آلودگی هواست .اگر هزینه های
غیرضروری را کنار بگذاریم با منابع مالی فعلی در دسترس میتوان
اقدامات مهمی را انجام داد .بنابراین نبود منابع مالی مشکل نیست
بلکه مشکل اصلی مدیران و تصمیمات اجرا شده آنها در جامعه است و
تا هنگامی که تصمیم گیرندگان خود در تولید خودروهای ایرانی نقش
اساسی دارند هیچگاه این تصمیم عملی نخواهد شد .سیستم عمومی
حمل و نقل باید گسترش پیدا کرده و ممنوعیت تردد خودروها را افزایش
دهیم تا شهروندان ناچار به ناچار از اتوبوس و مترو استفاده کنند .اگر
دولت اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت را در یک بازه زمانی  ۵تا  ۱۰ساله
انجام دهد میتوانیم شاهد حل معضل آلودگیهوا در کشور باشیم .در
شهرستانها به دلیل فاصلههای مکانی کوتاه افراد معموال از خودرو
شخصی استفاده میکند ،اما در شهرهای بزرگ تردد با خودروشخصی
به دلیل معضل ترافیک بسیار سخت است و بنابراین طرح افزایش ناوگان
حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ بسیار راهگشا خواهد بود .اولویت
تجهیز و نوسازی ناوگان حملو نقل عمومی با کالنشهر تهران است و
درگامهای بعدی میتوان در شهرهایی با جمعیت بیش از دو میلیون
و سپس شهرهای کوچک نیز این طرح را اجرا کرد .در حال حاضر
خودروهای پراید ،پژو  ۴۰۵در داخل کشور با موتورهای مشابه موتورهای
خارجی ساخته می شوند ،اما ساخت آنها غیراستاندارد و موتور این
خودروها قدیمی و با استاندارد سوخت یورو سه و چهار است؛ در حالیکه
سوختهای استاندارد جهانی یورو پنج و شش هستند .خودروهای
تولیدی مصرف سوخت استاندارد باالیی دارند و خودروهای چینی وارد
شده نیز سوخت باالیی مصرف میکنند.

روی خط آرمان ملی

88760176
سیل

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای هراز اظهار کرد :این موضوع
در حال بررسی است و در این زمینه
مکاتبه ای با استان انجام شد که
هماهنگی برای بازدید زمینشناسان
صورت گیرد .رصد و ارزیابی دائمی
طی  ۱۰روز آینده اعالم میشود .علی
نوری پور با اعالم اینکه این ترک ها
دست کم به چهار یا پنج دهه قبل
برمیگردد ،گفت :احتمال اینکه زلزله
روی این موضوع اثرگذار بوده است هم
وجود دارد که در این زمینه تا بررسی
نهایی و بررسی زمینشناسان نمیتوان
اظهارنظر کرد .گفته میشود؛ براساس
آخرین پیگیری ها در این زمینه
گروهی از زمینشناسان از این محل
بازدید کردند .همچنین سنسورهایی
در این منطقه تعبیه شده است .طی
هفتههای گذشته این تَرَکها در حال
رصد و ارزیابی دائمی هستند که طی
 ۱۰روز آینده در این زمینه تصمیمات
الزم اطالعرسانی خواهد شد.

سیلی که در کشور در بعضی از شهرها رخ داده است خسارت
زیادی دارد که امیدوارم با درایت مسئوالن مشکلی پیش نیاید
و مردم هم بدون مشکل به زندگی خود ادامه دهند.
یک شهروند از هرمزگان

تحویل خودرو
چرا به مشکل عدم تحویل خودروهای رسیدگی نمیشود؟!
چند ماه است که پولمان را واریز کردهایم ،اما خبری از تحویل
خودرو نیست .خودرویی که قرار بود نهایتا  ۳۰روزه تحویل
بدن ،چندین ماهه تحویل ندادند .مسئوالن در این مورد
رسیدگی کنند.
احمدزاده از تهران

کمبود واکسن
کمبود واکسن آسترازنکا جهت تزریق دوز سوم با توجه
به اعالم وجود آن و اینکه تمامی مسئوالن خواستار تزریق
دوز سوم هستند ،با توجه به اینکه چندین مرکز را براز تزریق
مراجعه کردم ،ولی موفق نشدم تا تزریق کنم لطفا مسئوالن
به فکر واکسن باشند.
اسدی از تهران
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حــوادث
خبــــر

بیش از  5۰۰۰مجرم دستگیر شدند
فرمانده انتظامی لرستـــان از اجرای طرح ضربتی عملیات
مشترک در سطح استان خبر داد و گفت :در این طرح ۴۵۰
قبضه سالح غیرمجاز کشف و  ۵هزار و  2۳۴مجرم انواع جرائم
دستگیر شدند .سردار یحیی الهی اظهارکرد :بهمنظور باالبردن
ارتقا ضریب امنیت شهروندان در سطح استان ،طرح ارتقا امنیت
اجتماعی با محوریت معاونت عملیات و با حضور کلیه عوامل
انتظامی ،پلیس های تخصصی و شهرستان های تابعه به منظور
کشف کاالی قاچاق ،موادمخدر ،جمع آوری سالح و مهمات و
غیره در نقاط آلوده و جرم خیز و محورهای مواصالتی لرستان
در چندین مرحله به اجرا گذاشته شد .وی افزود :در این طرح
 ۴۵۰قبضه سالح شکاری و جنگی 2۰۶ ،عدد انواع فشنگ کشف
و در این رابطه  2۸2نفر دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان
تصریح کرد :ضمن پاکسازی نقاطآلوده و جرمخیز  ۶2۶کیلو گرم
انواع موادمخدر کشف و یکهزار و  7۰۳قاچاقچی و خردهفروش
موادمخدر دستگیر شد .این مقام ارشد انتظامی لرستان در ادامه
کشف  ۴۵۰فقره انواع کاالی قاچاق به ارزش  ۴۳میلیارد تومان،
انهدام  ۱2باند و توقیف  ۳2۵دستگاه خودرو و دستگیری  ۴2۸نفر
را از نتایج دیگر این طرح عنوان کرد .الهی با اشاره به اینکه در ادامه
این طرح  ۳۸باند سارق شناسایی و دستگیر و  2هزار و  2۳۵فقره
انواع سرقت کشف شده است ،گفت ۶۸ :شرور و اراذل و اوباش
سطح  ۱و  2و نوظهور و عامالن تیراندازی دستگیر شدهاند .فرمانده
انتظامی استان ،در ادامه به انهدام  ۳باند  ۸نفره سارقیان مسلح در
سطح استان اشاره و بیان کرد :سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۱
فقره انواع سرقت اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه آنان یکهزار
و  2۰۰قلم اجناس سرقتی شامل ،لوازم خانگی ،مغازه ،خودرو،
کابلهای برق و مخابراتی ۳ ،دستگاه سواری و یک تیغه خشاب
کالش ۱۳ ،تیرجنگی ،یک رشته دستبند ،یک قوطی افشانه و
یک تیغه قمه که حین سرقت از آنها استفاده میکردند ،کشف شد.
وی به دستگیری  9قاتل فراری اشاره و خاطرنشان کرد :در اجرای
این طرح یکهزار و  ۴۰7متهم فراری و تحت تعقیب قضائی نیز
دستگیر و در مجموع  ۵هزارو  2۳۴مجرم انواع جرائم توسط پلیس
لرستان زمینگیر شدهاند.

دستگیری سارق حین سرقت
بازرسی پلیس راهور فاتب از دستگیری سارق تلفنهمراه در
حین سرقت توسط عوامل منطقه  ۱۱پلیس راهور فاتب خبر داد.
سرهنگ علیاصغر شریفی گفت :تیم گشتی منطقه  ۱۱پلیس راهور
فاتب در تقاطع جمهوری ولیعصر مشاهده مینمایند که سارقی در
حال سرقت تلفنهمراه یکی از شهروندان است .وی افزود :عوامل
منطقه  ۱۱پلیس راهور فاتب بالفاصله و به سرعت؛ و قبل از آنکه
سارق متواری شود در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر مینمایند.
سرهنگ شریفی ادامه داد :با هماهنگیهای بهعمل آمده و رسیدن
عوامل کالنتری  ۱29جامی در محل سرقت این سارق بههمراه
تنظیم صورتجلسهای جهت سیر مراحل قانونی تحویل این عوامل
شد .رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس راهور فاتب ضمن تشکر از
همکاری خوب شهروندان با پلیس در دستگیری این سارق ،به
شهروندان توصیه کرد هنگام رویت چنین مواردی و به منظور حفظ
اموال شهروندان و دستگیری سارقان در اولین فرصت قبل از اقدام
به هر کاری با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰تماس گرفته و پلیس را
در جریان بگذارند تا همکاران بنده بتوانند در اولین لحظات خود را
به محل برسانند و اقدامات پلیسی خود را انجام دهند.

کشف داروی کمیاب از
یک فروشنده اینستاگرامی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران از دستگیری
فروشنده داروهای نایاب و کمیاب در یک صفحه اینستاگرامی خبر
داد .سرهنگ داود معظمیگودرزی گفت :در رصدهای اطالعاتی
توسط کارشناسان پلیس فتا تهران مشخص شد ،یک صفحه
اینستاگرامی با بیش از  9۰هزار دنبالکننده به فروش انواع داروی
نایاب و کمیاب در فضایمجازی میپردازد .وی عنوان کرد :در ادامه
بررسیهای پلیس هویت مدیر این کانال و مخفیگاهش شناسایی
و نتیجه تحقیقات اولیه به مرجع قضائی منعکس شد .رئیس
پلیس فتا تهران ادامه داد :پس از هماهنگیهای قضائی متهم در
مخفیگاهش در یکی از مناطق حاشیهای تهران دستگیر و بیش از
 ۵۰۰هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از این مکان کشف شد .وی
با بیان اینکه متهم در پیجوییهای انتظامی به جرمانتسابی اعتراف
کرد ،افزود :کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را  ۳۰میلیارد
ریال برآورد کردند .بر اساس گزارش مرکز اطالعرسانی پلیس فتا،
سرهنگ گودرزی با بیان اینکه خرید و فروش محصوالت دارویی در
فضایمجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد :با توجه به اینکه
امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضایمجازی متصور
است ،بهتر است تا هرگونه دارو و موادبهداشتی را از داروخانهها یا
مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

a r m a n m e l i . i r

سال پنجم
شماره 1203
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بررسی یک پرونده جنجالی

نزاعمرگبارب هخاطرکریخوانیاینستاگرامی
همسر مقتول« :باورم نمیشـــد شوهـرم را
کشته باشند چون او بلد بود خیلی حرفهای دعوا
کند ».یکسال قبل به پلیس خبر رسید درگیری
خونینی در یکی از مناطق جنوبی تهران اتفاق
افتاده است .زمانیکه پلیس به محل رسید ،آثار
خون ناشی از این حادثه هنوز روی زمین بود و
فرد مجروح با اورژانس به بیمارستان منتقل شده
بود .البته به خانواده مرد مجروح که «ساسان»
نام داشت ،گفته بودند امید زیادی به زندهماندن
او نیست .ساعاتی بعد «ساسان» در بیمارستان
جانش را از دست داد و اینبار پرونده با اتهام قتل
مورد رسیدگی قرار گرفت .بررسیها نشان داد
ضارب اصلی مردی بهنام «سیامک» است که
 ۳7سال دارد و محل حادثه در واقع محل کار
اوست .تحقیقات برای دستگیری «سیامک»
آغاز شد و ماموران او را شناسایی و بازداشت
کردند« .سیامک» در بازجوییها به قتل اعتراف
کرد و گفت :من قبول دارم که به «ساسان»
ضربه زدم ،اما برای دفاع از خودم این کار را
کردم؛ چون ساسان به محل کارم حمله کرد و
من را زد و من برای اینکه زنده بمانم دست به
چنین کاری زدم .این ساسان بود که به مغازه
من حمله کرد و میخواست من را بکشد و من
فقط از خودم دفاع کردم .درحالیکه سیامک
سعی می کرد همه چیز را دفاع مشروع نشان
دهد ،همسر ساسان رازی را فاش کرد .او چند
استوری به بازپرس ارائه داد که نشان میداد
سیامک از ساسان خواسته به مغازهاش برود و
در واقع او را تحریک کرده است .همسر ساسان
گفت :شوهرم با مردی ملقب به فری درگیری
داشت .مدتها بود که آنها باهم درگیر بودند.
فری از گندهالتهای محل بود .او میخواست
شوهر من را خراب کند تا او نتواند میان مردم
سر بلند کند و به همین دلیل با او درگیر میشد،
اما شوهر من هم برای خودش کسی بود و به
همین راحتی نمیشد او را از میدان به در کرد.
تا اینکه یک روز شوهرم گفت شخصی به نام
سیامک که از دوستان فری است ،استوری
گذاشته و به او فحاشی کرده است .شوهر من
چون آدم بزرگی بود ،آدمهای کوچک را محل
نمی داد ،اما استوری های سیامک هم تمامی
نداشت؛ او مرتب رجز میخواند و ساسان را به
درگیری تشویق میکرد .یک روز هم شوهر من
را به موش تشبیه کرده و گفته بود از ترس برای
دعوا نمیآیی .همین هم باعث شد شوهرم خیلی
عصبانی شود .من از یکی از دوستان شوهرم
شنیدم که او برای دعوا رفته است .اصال فکر
نمیکردم شوهرم کشته شود؛ چون او خیلی
حرفهای بلد بود دعوا کند .وقتی بدن زخمیاش
را در بیمارستان دیدم ،باورم نشد این طور او
را زده باشند .سیامک خودش می خواست با
شوهرم درگیر شود و بارها او را تحریک به این
کار کرد.

درگیری بهخاطر یک استوری
بعد از گفته های این زن ،سیامک مورد
پرسش قرار گرفت تا درباره استوریها توضیح
دهد .این مرد اظهارداشت :من اصال ساسان را
نمیشناختم .مدتی بود که متوجه شده بودم
با دوستم فری درگیری دارد و به همین خاطر
چند استوری گذاشتم .این فقط من نبودم که
استوری منتشر میکردم ،دوستان دیگرم هم
این کار را میکردند و من اصال فکر نمیکردم
مقتول بخواهد به این استوریها واکنش نشان
بدهد؛ چون الت های زیادی علیه او
استوری کرده بودند .روز حادثه من
در مغازه بودم که یکی از دوستانم با
من تماس گرفت و گفت آمادهباش که
ساسان در حال آمدن به سمت مغازه
توست .من اصال آمادگی دعوا نداشتم
و باورم هم نمی شد که ساسان واقعا
این کار را بکند ،اما به من گفتند او با
چند نفر به سمت مغازه میآید و قمه
دارند .من هم چیزی نداشتم .با برادرم و
پسرعمویم تماس گرفتم و درخواست
کمک کردم .وقتی پسرعمویم آمد،
دیدم در دستش یک تبر دارد .در همان
حین ساسان و دوستانش به مغازه
حمله کردند .آنها شیشه های مغازه
را شکستند و بعد وارد مغازه شدند و
هرچه وسیله در مغازه بود ،شکستند.
ساسان به من نزدیک شد تا با قمه من
را بزند و همان موقع بود که تبر را از
پسرعمویم گرفتم و با تبر از خودم دفاع
کردم و ضرباتی به او زدم .من اصال
نمیدانم چند ضربه زدم .فقط میدانم
برای اینکه او را متوقف کنم ،ضربه
می زدم .من اتهام قتل را قبول دارم،

اما خودم هیچ خصومتی با ساسان نداشتم
و تا به حال هم نزدیک او نشده بودم .این در
حالی است که پزشکی قانونی در گزارش
مرگ مقتول نوشت ضرباتی با جسم برنده و
سنگین بر بدن مقتول وارد شده و برخی از
ضربات بیش از  ۳۰سانتیمتر بدن مقتول را
شکافته است .ضربه کشنده نیز ضربهای بوده
که به یکی از شاهرگهای مقتول وارد شده
و رگ اصلی بدن او در قسمت گردن را قطع
کرده است .بهاین ترتیب بازپرس از خانواده

مقتول خواست تا در صورتیکه شکایتی دارند،
عنوان کنند .پدر و مادر مقتول درخواست
قصاص متهم را مطرح کردند .پدر مقتول که
خودش به دلیل حمل موادمخدر در زندان
به سر می برد ،از طرف نوه چهارساله اش هم
درخواست قصاص کرد و خانواده مقتول اعالم
کردند قصد گذشت ندارند .بهاینترتیب پرونده
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران
فرستاده شد و متهم بهزودی پای میز محاکمه
میرود.

کوتـــاه

دستگیری سارقان مامورنما

سرکالنتــر دوم پلیس پیشگیری پایتخت
از دستگیری سارقان مامورنما در مرزداران خبر
داد .سرهنگ ضرغام آذان گفت :در پی افزایش
سرقت از شهروندان به خصوص اتباع کشور های
همسایه با عنوان مامور در سطح حوزه استحفاظی
کالنتری  ۱۳9مرزداران مراتب در دستو رکار
عملیات کالنتری قرار گرفت .وی افزود :عوامل
عملیات کالنتری به محل های سرقت در سطح
حوزه استحفاظی مراجعه و در تحقیقات محلی و
اخذ اظهارات مالباختگان مشخص شد خودرویی
با سه نفر سرنشین  ۳۰الی  ۴۵ساله با مراجعه به
شهروندان و ارائه کارت شناسایی جعلی و معرفی
خود بهعنوان مامور شهروندان را سوار بر خودرو
کرده و با تهدید اشیا قیمتی آنان را سرقت و متواری
می شوند .سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران
ادامه داد :مشخصات ظاهری متهمان در اختیار
گشتهای انتظامی قرار داده شد تا اینکه تیمی از
ماموران خودروی متهمان را شناسایی و مشاهده
کردند که سرنشینان خودرو در حال گفتوگو با
تبعه خارجی هستند و تبعه را سوار بر خودروشان
کردند .این مقام پلیسی با بیان اینکه در یک عملیات
پلیسی و اجرای طرح مهار متهمان خودروی
ماموران قالبی متوقف و هر  ۳سرنشین دستگیر
شدند ،گفت :در بازرسی بدنی از متهمان تعدادی
کارت و حکم جعلی با عناوان مختلف و چند سالح
سرد و  2دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.
وی افزود :متهمان در کالنتری به  ۸فقره سرقت
با همین شیوه اعتراف و با تکمیل پرونده ماموران
قالبی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی
معرفی شدند.

. .

یکشنبه

گفـــت وگـــو

عبدالصمد مرفاوی:

تیمها
باید حرفهای
شوند

پیشکســــوت استقــــالل گفت :عملکرد
آبیپوشان در هفتههای اخیر رو به پیشرفت
بوده و آنها مقابل آلومینیوم اراک عملکرد
ضعیفی نداشتهاند .عبدالصمد مرفاوی افزود:
وقتی تیمهای کره و امارات را حذف میکنند،
قطعا باشگاه های ما را که سخت افزار درست
حسابی و امکانات مناسبی ندارند ،باید منتظر
حذفشدن باشند.
بازی استقالل و آلومینیوم چطور بود؟
مسابقه بدی نبود ،استقالل باید قویتر ظاهر
می شد تا سه امتیاز کامل را بگیرد .استقالل
در نیمه اول بهتر از نیمه دوم بازی کرد ،در
نیمه دوم بهدلیل اشتباه فردی گل تساوی را
خورد و نتیجه مساوی شد .بازی از لحاظ کیفی
چنگی بهدل نزد ،اما میتوان گفت تک امتیاز
این مسابقه برای استقالل ارزشمند بود؛ زیرا
آلومینیوم تیم دست و پا بستهای نبود و جزو
تیمهای مدعی لیگ است.
تیم را از نظر فنی چطور ارزیابی
میکنید؟
استقالل به وحدت تاکتیکی رسیده و نباید
به مجیدی خرده بگیریم؛ زیرا سپاهان با آن
مهرههایی که دارد  ۴ - ۳هفته نتیجه نگرفت.
مجیدی نسبت به ابزاری که در اختیار دارد
نتایج خیلی خوبی کسب کرده است.
نظرتان درمورد حذف سرخابیها از
لیگقهرمانان چیست؟
وقتی تیم های کره و امارات را حذف
میکنند ،قطعا باشگاههای ما را که سختافزار
درست حسابی و امکانات مناسبی ندارند ،باید
منتظر حذف شدن باشند .تیم های ما باید
حرفهای شوند؛ وگرنه به مشکل بر میخورند .با
حذف تیمهای ایران ،آبروی فوتبال ایران رفت.

خارج ازمستطیل سبز

«پوالدگر» معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفهای شد

ایسنا :وزیر ورزش وجوانان طی حکمی
سیدمحمد پوالدگر را به عنوان معاون توسعه
ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشوجوانان
منصوب کرد .در حکم صادرشده از سوی حمید
سجادی آمده است :جناب آقای سیدمحمد
پوالدگر! نظر به تعهد ،تخصص و تجربیات جنابعالی
به موجب این ابالغ بهعنوان معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفه ای منصوب می شوید .با توجه
به منویات الهی رهبر حکیم و فرزانه انقالب و
تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران،
از جنابعالی انتظار میرود باتوجه ویژه به قانوان
اهداف و وظایف وزارت متبوع ،در رعایت اصول
عدالتمحوری ،انقالبیگری ،مردمداری ،پاکدستی
و فسادستیزی و قانونمداری دولت سیزدهم در
سازماندهی امور فدراسیونها ،هیاتهای ورزشی
و باشگاههای ورزشی موجبات ارتقاع سطح کمی
و کیفی فعالیتهای ورزشکاران ،مربیان و خصوصا
قهرمانان را در عرصههای ملی ،آسیایی و جهانی
را فراهم نمایید .توفیق جنابعالی در انجام وظایف
محوله را از درگاه ایزد منان خواستارم.

«مرادی» به سرنوشت «رستمی»
دچار شد

تسنیم :سهراب مرادی که بهدلیل دلگیری
از فدراسیون در مسیر کسب سهمیه المپیک در
اردوهای جهانی غیبت کرد در لیگ وزنهبرداری
در جایگاه اول قرار نگرفت .در سومین روز از
دومین هفته لیگبرتر وزنهبرداری سهراب مرادی
نتوانست در دسته باالتر رده اول را از آن خود عبور
کند .مرادی همراه با کیانوش رستمی پیش از
المپیک  2۰2۰توکیو برای کسب سهمیه این
رقابت ها تالش کرد اما به دلیل مصدومیت و
فرصت هایی که از مسیر مسابقات گزینشی از
دست داد ،از رسیدن به سهمیه المپیک توکیو
باز ماند .او بعد از آنکه سهمیه المپیک را بهدست
نیاورد ،در اردوی تیمملی وزنهبرداری برای جهانی
تاشکند هم با وجود دعوت از سوی محمدحسین
برخواه ،شرکت نکرد .مرادی در هفته دوم
لیگ برتر وزنه برداری در دسته  ۱۰9کیلوگرم
وزنه زد و بعداز مهدی کرمی جایگاه دوم را به خود
اختصاص داد .پیش از او کیانوش نیز به عنوان
دومی رسیده بود .ردههای اول و دوم دسته ۱۰2
کیلوگرم را نیز رسول معتمدی و امیر حقوقی از
آن خود کردند.

خـــبر

«فیروزجا» پدیده شطرنج جهان شد
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برتری «سپاهان» و «استقالل» مقابل خوبهای لیگ!

تساوی«پرسپولیس»مقابل«پدیده»

آرمانملی :دیدارهای هفته چهاردهم لیگبرتر روزگذشته
در حالی برگزار شد که تیم «پرسپولیس» مقابل «پدیده»
قعرنشین متوقف شد؛ اما تیم های سپاهان و استقالل موفق
شدند حریفان قدرتمند خود را شکست دهند.
تساوی پرسپولیس
تیم فوتبال پدیده مشهد در هفته چهاردهم لیگبرتر فوتبال
از ساعت  ۱۵روزگذشته در ورزشگاه ثامن رودرروی پرسپولیس
قرار گرفت که این دیدار با تساوی یکبریک تمام شد .دقیقه ۸
بازیکن پرسپولیس از روی ضربه آزاد توپی روی دروازه پدیده
فرستاد که ضربه سر عیسی آلکثیر در چارچوب نبود .دقیقه
 ۱۱در محوطه جریمه پدیده توپ به عیسی آلکثیر رسید که
این بازیکن تمرکز نداشت و نتوانست ضربه خوبی به سمت
دروازه پدیده بزند .دقیقه ۱۶پرسپولیسیها در یک ضدحمله
به دروازه پدیده رسیدند و وحید امیری با سعید جاللی راد
تکبهتک شد که ضربه بیرون پا این بازیکن از باالی دروازه تیم
حریف به بیرون رفت .دقیقه  ۳۱ترابی صاحب ضربهای آزاد شد
که توپ را به داخل محوطه جریمه پدیده فرستاد ،مسعود زائر
مدافع پدیده جلوتر از همه ضربهای سر رو به عقب زد که باعث
شد دروازه تیم خودشان باز شود .دقیقه  ۴۵صادق صادقی توپی
از بیرون محوطه جریمه فرستاد که توپ پس از برخورد با سر
محمداحسان حسینی به سر امیری برخورد کرد و در این طرف
زمین هم بازیکن پرسپولیس دروازه تیم خود را باز کرد .دقیقه
 ۶۱دروازهبان پدیده ضربه بازیکن پرسپولیس را برگشت داد.
دقیقه  7۶بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه پدیده صاحب

توپ شد ولی ضربه این بازیکن خارج از چارچوب دروازه تیم
حریف بود .دقیقه  9۴توپی در محوطه جریمه پدیده فرستاده
شد که کامیابینیا به دست به توپ ضربه زد.
صحبتهای گل محمدی
یحیی گلمحمدی پس از تساوی یک  -یک تیمش مقابل
پدیده در نشست خبری گفت :امتیازات مهمی را در این بازی
از دست دادیم .موقعیت های زیادی داشتیم که استفاده
نکردیم .اگر کمی باهوشتر بودیم و از موقعیتها استفاده
میکردیم ،میتوانستیم با تعداد گلهای زیاد این بازی را
ببریم .متاسفانه این اتفاق نیفتاد و روی یک ایستگاهی گل
خوردیم .وی افزود :پدیده در کل بازی دو سه بار بیشتر روی
دروازه ما نیامد که یکی همان ضربه ایستگاهی بود که البته
آن هم هدیه داور بود .متأسفانه زاهدی فرد اشتباه خیلی
بزرگی انجام داد که من اسم این را اشتباه نمیگذارم .این اصال
اشتباه نیست .بازیکن ما توپ را زده اما خطا به نفع حریف
گرفته میشود آن هم در صحنهای که داور هفت ،هشت متر
با آن فاصله دارد .خیلی راحت یک ضربه ایستگاهی به نفع
حریف گرفت و این هدیه و موقعیت را به حریف داد تا بتواند
روی دروازه ما بیاید .ما هم روی آن صحنه اشتباه داشتیم و
نباید راحت گل می خوردیم .سرمربی پرسپولیس تصریح
کرد :در این زمین بهتر از این نمیشد بازی کرد .هم موقعیت
ساختیم و هم توانستیم تا جایی که میتوانیم پاس بدهیم.
اگر از موقعیتها استفاده میکردیم برنده بازی میشدیم.
تغییرات هجومی هم داشتیم ولی حریف تمرکز زیادی روی

سرمربی والیبال زنان ایران:

مجبور به داشتن حجاب نشدهام

الساندرا کمپدلی در صحبت با رسانه ایتالیایی به مساله
حجاب بازیکنان ایران پرداخت و هدف تیمش را رسیدن
به نیمه نهایی دانست .در ادامه وی پاسخگوی سواالت بود:
ایده درخواست برای حضور روی نیمکت ایران
چگونه شکل گرفت؟
من فقط شانسم را می خواستم امتحان کنم .در ایتالیا،
معموال فرصتهای سطح باال به مردان ارائه میشود .زنان
اغلب بهعنوان فیزیوتراپیست یا مدیر تیم استخدام میشوند.
اکنون این یک واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق مربیان

سطح باال از مردان تشکیل شدهاند.
راه رسیدن به فدراسیون ایران چه بود؟
وقتی فهمیدم ایرانیها دنبال مربی زن خارجی هستند و دو
سال پیش رزومه را فرستادم .آنها تحتتاثیر تمرینات فرهنگی
و ورزشی من در سطح جوانان قرار گرفتند ،با والسکو صحبت
کردند که همه چیز را تایید کرد و پس از این دوره که جهان
تغییر کرد ،آنها قدرت و ثبات الزم را داشتند که دوباره با من
تماس بگیرند .من با چهار نفر دیگر گزینه تیمملی بودم اما در
پایان آبانماه انتخاب شدم.

امیر حاجرضایی:

 AFCپاسخ افراد متوهم را داد!

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به حذف سه تیم ایرانی از
لیگقهرمانان آسیا  2۰22میگوید که این اتفاق ممکن است
در زمینهای دیگر بازهم تکرار شود.
حذف نمایندگان ایران
امیر حاج رضایی اظهارداشت :حذف تیم های ایرانی از
لیگقهرمانان آسیا ،ضربه خیلی سنگینی بود ،هرچند اتفاقاتی
که در فوتبال ایران رخ میدهد برای من تعجببرانگیز نیست
اما تاثربرانگیز است .در مورد داستانی که ختم به شر شد باید
بگویم همواره افرادی هستند که اظهارنظری همراه با یک
نوع توهم داشتند و می گفتند چنین اتفاقی نمی افتد
و پرسپولیس و استقالل و در درجه بعدی گلگهر از
آسیا حذف نمیشوند .آنها مدعی بودند  AFCمیداند
تیمهای ایرانی چقدر طرفدار دارند و حضور تماشاگران
در ورزشگاهها حیثیت کنفدراسیون فوتبال آسیا
را باال می برد ولی واقعیت چیز دیگری
است AFC .قوانینی را تدوین کرده
که باید اجرا شود و ما اجرایش
نمیکنیم.

پیامد حذف
کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص اینکه حذف تیمهای
ایرانی چه پیامدی خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :این داستان
می تواند عوارض خیلی زیادی برای فوتبال ما داشته باشد.
یکی از آنها نگاه کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس و حتی
اروپاییهاست .بازیکنان ما در رقابتهای باشگاهی آسیا به مدد
امواج ماهوارهای و تکنولوژی دیده میشدند اما حاال قطعا یکسال
کسی آنها را نمیبیند .حاجرضایی افزود :آسیبهای این اتفاق
خیلی زیاد بوده و یکی دیگر از آسیبها این است که
وقتی فوتبالیست نتواند لژیونر شود ،تیمملی ضربه
میخورد .اگر االن در آستانه حضور در جامجهانی
هستیم و انشاءا ...هم صعود میکنیم ،به مدد
همین لژیونرهاست که دست اسکوچیچ خیلی
پر است و میتواند دو تیم را به میدان بفرستد .از
یک سمت از لیگقهرمانان آسیا محروم شدهایم
و بازیکن صدمه می خورد و دوم تاثیرات
عاطفی و اقتصادیاش را در داخل کشور
لمس میکنیم.

دفاع داشت و کار را سخت کرده بود؛ با این حال باید بازی را
میبردیم که این اتفاق رخ نداد.
برتری سپاهان
دیدار سپاهان و فوالد در حالی آغاز شد که در ابتدای دیدار
فوالد با پرس سنگینی که از میانه زمین گذاشته بود سعی در
خرابکردن بازی سپاهان و ایجاد ضدحمله و یا شاید رسیدن
به گل زودهنگام داشت ،در سوی دیگر اما سپاهان با استفاده از
توپهای بلند سعی داشت از زیر این پرس رهایی یابد که روی
یک صحنه نیز این ارسالهای بلند برای سپاهان ایجاد موقعیت
کرد اما گلی برای سپاهان در پی نداشت .پس از گذشت  ۱۰دقیقه
پرس فوالد نیز متوقف شد و سپاهان فرصت بهتری برای ساخت
بازی و ایجاد موقعیت پیدا کرد .شاگردان نویدکیا که در برنامه
هجومی خود پاس رو به عقب از درون محوطه جریمه و ایجاد
موقعیت شوتزنی را در دستور کار داشتند پس از اینکه دو بار روی
این ترفند ناکام ماندند ،بار سوم پس از یک حرکت ترکیبی زیبا با
شوت رفیعی به گل رسیدند تا پس از  ۴هفته در نیمه اول دروازه
حریف خود را باز کرده باشند و برنده به رختکن بروند .دقیقه ۵۶
امید نورافکن پس از پشتسر گذاشتن دو -سه مدافع در سمت
چپ محوطه جریمه فوالد شوت محکمی زد که توپ با برخورد به
تیر افقی دروازه به گل تبدیل شد .دقیقه  ۶۰برخورد اسماعیلیفر
با ساسان انصاری را داور خطای پنالتی اعالم کرد تا آیانداپاتوسی
ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند .این دیدار در نهایت با برتری 2
بر یک شاگردان نویدکیا به پایان رسید.
برد استقالل
در چارچوب رقابتهای هفته چهاردهم لیگبرتر فوتبال،
تیمهای استقالل و مسرفسنجان در ورزشگاه آزادی به مصاف
یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه  ۳بر  2به سود استقالل به
پایان رسید .در نیمه اول این دیدار بازی بسیار جذابی را دیدیم
که با دو گل همراه بود .ابتدا تیم استقالل بود که توپ و میدان
را در اختیار داشت اما رفتهرفته حریف بازی را در دست گرفت
و گل خورده جبران کرد تا این دیدار با تساوی یک بر یک در
نیمه اول به پایان برسد .از نکات جالب توجه این دیدار عملکرد
خوب «منشأ» بازیکن سابق استقالل در تیم مسرفسنجان بود.
منشأ نشان داد هنوز هم یکی از مهاجمان آماده لیگبرتر است
و در زدن پنالتی نیز مهارت خاصی دارد .دقیقه  ،۸یامگا از روی
نقطه پنالتی دروازه مس را باز کرد .دقیقه  ۳۴منشأ از روی نقطه
پنالتی دروازه استقالل را گشود .در نیمه دوم و دقیقه  ،۶۰کوین
یامگا بازهم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد .دقیقه  ،۸۶در اثر
اشتباه کعبی بازیکن مسرفسنجان امین قاسمینژاد در یک
توپ ربایی دروازه مس را باز کرد .دقیقه  ،9۱محمدرضا سلیمانی
روی شلوغی محوطه استقالل از پاس عرضی بازیکن خودی
استفاده کرده و دروازه خالی حریف را باز کرد.
سایر دیدارها
در دیگر دیدارهای روزگذشته نساجی با یک گل ذوبآهن
را شکست داد .دیدار های فجرسپاسی  -تراکتور و پیکان -
آلومینیوم با نتیجه مشابه یک بر یک به پایان رسید .گلگهر در
سیرجان با یک گل تیم هوادار را از پیشرو برداشت .صنعتنفت
در آبادان تیم نفت مسجدسلیمان را با نتیجه  2بر صفر شکست
داد.
آیا در قرارداد ،اقامت شما در ایران پیش بینی
شده است؟
در حال حاضر دو هفته است که ایران هستم و در پایان
ژانویه برمیگردم .االن در یکی از هتلهای تهران زندگی
می کنم و به سراسر کشور سفر خواهم کرد تا باشگاه ها را
ببینم.
زن بودن در ایران به چه معناست؟
من می خواهم این تصور را از بین ببرم که زن مطیع حجاب
دارد و کار دیگری نمیتواند بکند .زنان در ایران آگاه هستند
که انتخاب میکنند نمادی را بپوشند که بخشی از فرهنگ
آنهاست .هیچکس تا بهحال مرا مجبور به پوشیدن حجاب
نکرده است ،اما من این کار را بهعنوان نوعی احترام انتخاب
کردهام و به هیچ وجه بر من تاثیر نمیگذارد.
جامجهانی
حاجرضایی با طرح این سوال که حضور در جامهای جهانی
چه سودی برای فوتبال ایران داشته ،عنوان کرد :در پشت حضور
در جامهای جهانی میخواهیم تمام معایب را پوشش دهیم.
این صرفا مربوط به این فدراسیون که  ۱۰ماه است راس کار
بوده ،نیست .در فدراسیونهای پیشین هم همین بود و تمام
معایب فوتبال ایران را پشت حضور در جامهای جهانی پنهان
می کردند ،در حالی که همه می دانستیم یک تیم قهرمان
شده و  ۳۱تیم بدون جام به کشورهایشان برمیگردند .برای
ششمین بار به جام جهانی خواهیم رفت اما از این محل چه
درسهایی گرفتهایم؟ حاجرضایی اضافه کرد :یک فلشبک
به دو ماه گذشته داشته باشیم که چه اتفاقاتی در فوتبال ایران
رقم خورد .آیا این آگاهی وجود ندارد که ضربالمثل نخنما شده
«پیشگیری بهتر از درمان است» را در فوتبالمان پیاده کنیم؟
چرا پیشگیری نمیکنید یا افراد توهم دارند که فیفا با ما کاری
ندارد؟ رئیس فدراسیون دست در دست اینفانتینو ،دست هم را
میفشارند ،صحنه جذاب و عاطفی شکل میگیرد ،چهره هر دو
سرشار از خنده است ،این تصاویر متبادر این نکته برای آقایان
است که فیفا با ما صمیمی است و محروم نمی شویم؟ اصال
اینطور نیست .اینفانتینو قبل از اینکه مسئولیت جهانی داشته
باشد ،یک دیپلمات است و این نیست که با یک عکس قوانینش
را زیر پا بگذارد .بنابراین یا ما آگاهی نداریم یا متوهم هستیم.

عکسنوشــت

با اعالم سایت  chess.comعلیرضا
فیروزجا به عنوان پدیده شطرنج جهان و
نفر دوم برترین شطرنج بازهای سال 2۰2۱
قرار گرفت .بعد از پایان سال  2۰2۱میالدی
برترین های شطرنج جهان معرفی شدند و
علیرضا فیروزجا نیز در بخش های مختلف
حضور دارد .در بخش برترین شطرنج بازهای
جهان مگنوس کارلسن نروژی بهعنوان برترین
شناخته شد و در جای نخست قرار گرفت.
علیرضا فیروزجا دوم شد و ایان نپومنیچچی
در رده سوم قرار گرفت .در بخش پدیده سال
(ستارهای آینده) علیرضا فیروزجا در رده
نخست قرار گرفت و به عنوان پدیده سال
انتخاب شد .در این بخش نیهال سارین دوم
شد و آندره اسیپنکو در رده سوم قرار گرفت.
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خریدجدید

فابیو بالنکو مهاجم  17ساله باشگاه آینتراخت
فرانکفورت به بارسا پیوست .او با عقد قراردادی تا
تابستان  2۰24به این باشگاه ملحق شد .بند فسخ
قرارداد فابیو بالنکو  1۰۰میلیون یورو است و در تیم
دوم بارسلونا بازی خواهد کرد.

پیروزیبدونپپ

منچسترسیتی با پیروزی 4بریک در خانه سوئیندون
تاون راهی دور چهارم رقابتهای جام حذفی انگلیس
شد .در شرایطی که پپ گواردیوال بهدلیل ابتال به کرونا
در این دیدار تیمش را همراهی نمیکرد ،سیتی توانست
به پیروزی برسد.

تمبریادبود

تابلو تمبر یادبود جهان پهلوان تختی که توسط
جمعی از قهرمانان کشتی شرکت ملی پست و
فدراسیون کشتی به امضا رسیده بود .با حضور جمعی
از مسئوالن و قهرمانان کشتی و مسئوالن پست به
موزه ملی ارتباطات اهدا شد.

دیدگــــــاه
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حذف سرخابیها قابل پیشبینی بود
مجید جاللی

کارشناس فوتبال
 2تیم استقالل و پرسپولیس از لیگقهرمانان آسیا بهدلیل
عدم دریافت مجوز حرفهای حذف شدند .این اتفاق کامال قابل
پیشبینی بود و ما نباید از خودمان االن بپرسیم که چرا دو تیم
مجوز حرفهای نگرفتند و سوال اصلی اینجاست که سالهای
قبل چطور این مجوز را دریافت میکردند .بدونشک مشکالت
حال حاضر دو باشگاه و فوتبال ایران سالهای قبل هم وجود
داشت ولی سختگیری امسال  AFCبیشتر بود و دیگر کوتاه
نیامد تا دو تیم نتوانند اینبار از این مرحله عبور کنند .به عقیده
من با این شرایط سال بعد هم این مجوز کسب نمیشود چرا که
اشکاالتی بنیادین وجود دارد و به این راحتیها قابل رفع نیست.
مشکل اصلی در حال حاضر دولتیبودن دو باشگاه است و سایر
مسائل و مشکالت را هم اگر نگاه کنید ریشهاش همین مشکل
دولتیبودن است و از طرفی خصوصیسازی هم در ایران برای
این دو باشگاه هرگز انجام نخواهد شد .شما نگاه کنید سرنوشت
سایر تیمهای خصوصی را این روزها میبینید .سرنوشت تراکتور
و شهرخودرو جلوی چشممان است و برای همین فکر میکنم
استقالل و پرسپولیس هرگز خصوصی نخواهند شد .فوتبال
درآمدهای مشخصی دارد و یک ورزش پرهزینه است ولی اکثر
راههای درآمدزایی در ایران اجرایی نمیشود و برای همین اگر
کسی بخواهد وارد عرصه تیمداری شود فقط هزینههای بدون
بازگشت روی دوشش است و کدام آدم عاقلی دست به این کار
میزند؟ اگر هم کسی نادانسته وارد شود طبق نمونههای مشابه
بعد از چند سال کم میآورد و کنار میکشد .همانطور که گفتم
بخش خصوصی در فوتبال ایران جواب نمیدهد و پیش از دو
مجموعه تراکتور و شهرخودرو ،باشگاههای دیگری هم بودند
که از خصوصیسازی عاقبت بهخیر نشدند .ممکن است افرادی
بهدنبال رانت باشند و به این عرصه ورود کنند ولی کسی با
سرمایه شخصی نمیآید در این فوتبال بدون درآمد هزینه کند.
بهنظر من وضعیت تراکتور و شهرخودرو که خصوصیسازی
آنها پیشدرآمدی برای خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس
بود ،حاال که با شکست مواجه شده راه خصوصیسازی دو تیم را
مسدود کرده است .اگر این باشگاهها تجربه موفقی بودند میشد
امیدوار بود که با رفع یکسری موانع به سمت خصوصیسازی
سرخابیها برویم ولی در این شرایط شدنی نیست .در خصوص
حضور بانوان در ورزشگاه ها فوتبال ما متاسفانه سال هاست
به جای رفع مشکالت این چنینی به دنبال وقت خریدن و
عقبانداختن کاری است که ملزم به اجرای آن است و دیر یا زود
باید با آن مواجه شود.

فوتبــال داخلــی

تسنیم :داور فوتسال ایران در میان  ۱۰داور برتر این رشته در سال
 2۰2۱میالدی قرار دارد .سایت بینالمللی «فوتسال پلنت» در پایان
هر سال میالدی ،برترین های بخش های مختلف فوتسال جهان را
معرفی میکند .این سایت نامزدهای برترین داوران فوتسال جهان در
سال  2۰2۱را معرفی کرد که نام گالره ناظمی از ایران در این فهرست
دیده میشود .ناظمی در سال  2۰2۱در جامجهانی لیتوانی قضاوت کرد
و در تیم داوری دیدار فینال بین پرتغال و آرژانتین نیز حضور داشت.
نورالدین بوکوئف از قرقیزستان ،محمدحسن از مصر ،والریا پالما از
شیلی ،ماریا استفانیا از آرژانتین ،آنتونی ریلی از نیوزیلند ،خوسه گایاردو
و آلخاندرو مارتینس فلورس از اسپانیا ،چیارا پرونا از ایتالیا و ایرینا
ولیکانووا از روسیه ،سایر نامزدهای بهترین داور سال  2۰2۱فوتسال
جهان بهشمار میروند.
ایسنا :سایت اسپورت فوتبال امارات بعد از شکست االهلی برابر
الجزیره در سوپر جام امارات به انعکاس انتقاد از مهدی قائدی پرداخت.
االهلی امارات در سوپر جام این کشور به مصاف الجزیره رفت که در
ضربات پنالتی شکست خورد .مهدی قائدی و احمد نوراللهی دو بازیکن
ایرانی االهلی در این بازی در ترکیب اصلی تیم خود به میدان رفتند.
قائدی فرصت بسیار خوبی را از دست داد که میتوانست تیم را در دقایق
پایانی پیروز کند که این با انتقاد رسانههای اماراتی همراه شد .سایت
اسپورت امارات نوشت :نظرات بسیار خندهداری درباره مهدی قائدی
وجود دارد .بعضی میگویند که او بازیکن جوانی و آینده درخشانی دارد
اما او یک سهمیه خارجی برای تیم است و باید خودش را نشان دهد.
اینکه میگویند که او آینده درخشانی دارد سخنی پوچ و بیاساس است.
قائدی تنها در دیدار برابر الشارجه خود را نشان داد.

بیــنالمــلل

یک رسانه انگلیسی مدعی شد که شیاطین سرخ تابستان
سال  2۰۱۸می توانستند ستاره سابق خود را به خدمت
بگیرند اما سرمربی وقت این تیم مانع رخدادن این اتفاق است.
کریستیانورونالدو تابستان سال  2۰2۱پس
از  ۱2سال دوری از شیاطینسرخ دوباره
به این باشگاه برگشت اما این اتفاق
طبق ادعای جیم وایت خبرنگار سایت
تاکاسپورت انگلیس میتوانست سه
سال زودتر رخ دهد یعنی همان سال
که کریس تصمیم گرفت رئالمادرید
را پس از  9فصل حضور در سانتیاگو برنابئو
ترک کند .طبق گفته وایت ،اگر مورینیو
مخالفت نمیکرد ،رونالدو پس از ترک
رئال ممکن بود به تئاتر رویاها برگردد
اما هموطنش با بازگشت او مخالفت کرد.
جیم وایت با افشای جزئیاتی اختصاصی
از دوران  ۱۶ساله مدیریت ادوودوارد
به عنوان نایب رئیس باشگاه
منچستریونایتد و دو سال و
نیم آن مقارن با حضور مورینیو
روی نیمکتشیاطین سرخ بود،
گفت :در سال های اخیر بحث های
بسیار زیادی درباره بازگشت رونالدو
به منچستریونایتد وجود داشت.
این اتفاق می توانست زمانی که کار
او در رئال مادرید تمام شد رخ دهد،
زمانیکه هنوز در اوج بود .این اتفاق اما
امکانپذیر نبود چون ژوزه مورینیو در
آن زمان اعالم کرد که اولویتهای
دیگری دارد.

رئیسجمهور:
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همه دُ ز سوم
را بزنند؛
كمبود واكسن
نداريم

سالپنجم

کالسها و امتحانات مدارس
و دانشگاهها حضوری
برگزار شود
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صفح
روزنامهکارتونوطنز
هآرمانملی

شام می توانید
آثار کارتون و طنز خود را
به نشانی ایمیل ذیل
ارسال کنید.
ail.com

علی شاملو
روزنامهنگار

نگــــاه

هاشمی سیاستمداری تکرار ناشدنی
امام عبارتهای آشــنایی مانند «مطهری پاره تن من بود» و«بهشــتی مظلوم زیست
و مظلوم مرد»و« هاشــمی زنده اســت چون نهضت زنده اســت ،پارههای بنیادی نگرش
بنیانگذار جمهوری اسالمی به یاران انقالبی اش بود .جملههای عاطفی امام درباره شهیدان
مطهری و بهشــتی ،سوگوارههایی است که در فقدان مردان شهید بیان شده است و جمله
به غایت سیاســی که درباره آیتا ...فقید هاشــمی رفسنجانی گفته شده خطاب به مردی
اســت که از ترور جان ســالم به در برد و تقدیرش بود که نقش توامان مطهری و بهشتی
را در غیاب ایشــان برعهده گیرد :هم پاره تن شــود ،هم مظلومانه زندگی کند و مظلومانه
بمیرد .منزلت«پاره تن شــدن» هاشــمی از کجا آمد و« زیست و مرگ مظلومانه اش»چه
بود؟ امام خمینی (ره) عبارت« پاره تن»را که برای شــهید مطهری به کار برده بود درباره
کسی دیگر از جمله هاشمی رفسنجانی تکرار نکرد اما رابطه اش با هاشمی چنان بود و تا
آخرین لحظه حیاتش ماند ،که در عمل مدام به همگان یادآوری میکرد که« هاشمی پاره
تن من است» .تقریبا همه تصمیمها و اقدامهای استراتژیک ایشان از طریق هاشمی انجام
میشــد و به گواهی اسناد ،هاشــمی تنها کسی بود که اجازه جرح و تعدیل این تصمیمها
را داشــت .این منزلت ،عالوه بر پیوندهای دیرینه میان« استاد و شاگرد»و سهم بیهمتای
هاشمی رفسنجانی در رتق و فتق امور سیاسی و مالی انقالبیون در سالهای پیش از انقالب
بود .هاشمی از آن جهت در حلقه یاران امام منزلت خاص یافت که میتوانست میان« دین
و دنیا»ارتباطی منطقی و ســازگار برقرار کند و نظام نوپای انقالبیون را از مخمصه نظری
برهاند .در سالهای نخست شکل گیری جمهوری اسالمی ،پرسشی سهمگین در باب وجود

ماندانا تیشه یار
استاد دانشگاه

زاویــــه

آستانه ،این سردترین پایتخت جهان
آســتانه سردترین پایتخت جهان است .زمستانها دمای منفی چهل درجه و بیشتر هم
مردمان را از زندگی روزمره باز نمیدارد .با اینهمه ،درختان را اغلب تاب ایســتادن در آن
هوای بس ناجوانمردانه ســرد نیست .و در شــهری که کمتر میتوان درختی برافراشته و
سرسبز یافت ،مردم اغلب بیآنکه بتوانند سالمت را پاسخ گفت ،سرها در گریبان ،از کنارت
میگذرند .آستانه شهر مارکها و برندهای بینالمللی است .و خرید در آن برای نوکیسهگان
بسیار لذت بخش است .قیمتها سر به فلک میکشند اما برای آنان که به چاه نفت زدهاند،
چه باک! دو روز که میگذرد ،دیدن ســاختمانها ،تکراری و ماللآور میشود .حتی دیدن
گالریهای نقاشــی هم چندان چنگی به دل نمیزند .یکی از آنها سالنی بسیار بزرگ را به
نمایش پروژههای شــرکت نفتی انگلیسی شِ ــورون اختصاص داده که حوصله آدمی را سر
میبرد .کتاب فروشــیها هم خلوت هستند .در شهری که بیشتر روزها سرما در آن بیداد
میکند ،یافتن تفریحگاهی که در آن بشود سرگرمی آموزندهای برای جوانان یافت ،دشوار

ادارهکل زندانهای استان تهران بیانیه صادر کرد

درگذشت آبتین بکتاش

روی خــط

ادارهکل زندانهــای اســتان تهران در پی درگذشــت آبتین بکتاش بــه دلیل ابتال به
کرونا اطالعیهای صادر کرد .ســازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور ،در پی
درگذشــت «آبتین (مهدی) بکتاش» ،اداره کل زندانهای استان تهران اطالعیهای بدین
شــرح صادر کرد :زندانی آبتین (مهدی) بکتاش که به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور
دوران محکومیت پنج ســال حبس خود را در بازداشــتگاه اوین سپری میکرد ،در تاریخ
 ۱۴آذرماه ســال جاری با عالئم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :حسین عبداللهی
زیر نظر شورای سردبیری
نشانی :خیابان قائم مقام فراهانی ،روبروی تهران کلینیک ،کوچه چهارم ،پالک  ،20طبقه 3
تلفن 88760176 :دورنگار 88760277 :آگهی ها88545198 :
چاپ :همشهری« »2تلفن66283242 :
توزیع تهران و شهرستان :نشر گستر امروز 61933333

arman.meli11@gm

قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل بینالملل
روسیه ،چین و اروپایی
ها هم ممکن است اختالفاتی با
آمریکاییها داشته باشند و
طبیعتا هر کدام در پی منافع خود
هستند .در سیاست بین
الملل مفهومی تحت عنوان «دوستی
ذاتی» وجود ندارد .روسها
عالقهمند نیستند که ما با اروپاییها
در زمینه گاز و انرژی رابطه
داشته باشیم و میخواهند خودشان
میداندار باشند .چون تامین
کننده انرژی اروپا خودشان هستند
هرگز حاضر نیستند ...
همین صفحه
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قیمت 4000:تومان

گزارش

«آرمان ملی» از تشدید خشک

وجود  ۵۰هزار میله یا چاه قنات

آیین نامه اخالق حرفه ای
روزنامه آرمان ملی را
در سایت بخوانید

چرا شکر گران شد!

شدن قناتها و خطر فرونشست:

درتهران میتواند خطرآفرین باشد

فائزه هاشمی در گفت
وگو با «آرمان ملی» مطرح کرد:

ناگفتههایدختـر
دربــارهپــــدر

نبیاله عشقیثانی
تحلیلگر مسائل اجتماعی
آثار فقر برزندگی آحاد
مردم هرروز بیشتر خود را نشان
میدهد ،برتعداد افراد فقیر
افزوده میشود وفاصله ثروتمندان
با نیازمندان فزونی مییابد.
در همین رابطه دکتر راغفر ،استاد
دانشگاه الزهرا فاصله
طبقاتی وعدم توازن در برخورداری از
امکانات کشور را علت فقر
وافزایش تعداد فقرا دانسته است
وآن را نشانهای از وضعیت ...
همین صفحه

 از رابطه با آمريکا و عربستانتا برجام و FATF

یادداشت 2

افتادن از چاله به چاه

آمارسازی در حوزه اشتغال!

صفحه 4

رفعتحریمها

آرمان ملی:
مذاکرات پیچیــده در وین در
حالی در
جریان است که بحثهای محتوایی
تا حد زیادی
توانســته ســرعت مذاکرات را
بگیرد،
همچنان طرفهای مذاکره حرفهای
امیدوار کننده
میزننــد و از مثبت بودن روند
گفتوگوها
میگویند حتی حضور کشورهایی
از
عربستان و کره جنوبی را نیز در ...
صفحه 2

مگر
کشور چقدر به چای سریالنکا
یا
برنج پاکستانوهندنیازدارد؟

آرمانملی:
تهاتــر نفت با کاال در شــرایط
تحریــم؛ به
یکــی از مهمتریــن راهکارهای
دولت برای
بازگردانــدن دالرهای نفتی ایران
مبدل شده
است .چای ســریالنکا ،برنج هند
و پاکستان
و ...تنها کاالهایی هستند که از ...
صفحه4

هنوزهم«فرو
نشستتهران»را جدينگرفتید

یادداشت 1

نشانی اینترنتیw w w . a r m a n m e l i . i r :

قانون
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armanmeli.ir

فاصله طبقاتی وگسترش فقر

حسین معافی
تحلیلگر مسائل اجتماعی
از سال  97که بحث ارز
 ۴2۰۰تومانی شروع شد شامل
 2۵قلم کاال بود اما به
تدریج  ۱۸قلم کاال حذف شد و در حال
حاضر فقط  7قلم کاال
باقی مانده است .به عبارتی  ۱۸قلم
کاال در این پروسه حذف
شدند بدون اینکه کسی خبردار
شود .البته باید توجه داشته
باشیم که این  7قلم کاال از جمله
کاالهای بسیار راهبردی هستند و ...
همین
صفحه
صفحه
11

سخنگوی
شوراینگهبان:

نظارت مجمع
اصالح ميشود

در
حال رسیدگی به مصوبه طرح
رتبهبندیمعلمانهستیم
آرمان ملی:
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره
به برخی از
مصوبات این شورا اظهار داشت :الیحه
«موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسالمی ایران
و افغانســتان
در خصوص ارتبــاط بینالمللی
راهآهن» اخیرا تایید شد...

«آرمان
ملی» مذاکرات احیای برجام
در وین را بررسی میکند:

گزارش«آرمانملی»
از آثار تهاتر نفت با کاال:

کارگروهرفع
تحریمبه االن «تهاتر» رانت براي
موازات رسیدنبهتوافق خريداران است و زيان
براي ما
رایزنیهای باقری با محوریت

عکس :آرمانملی  /حجت سپهوند

امتیازها را به «واسطهها» ندهیم

صفحات  6و7

از
«اسم هاشمي»هم ميترسند
تالش آیتا ...هاشمی برای
برقراری ارتباط ایران و آمریکا
تغییر مسیر
روحانی پس از آیتا ...هاشمی

فاصله طبقاتی وگسترش فقر

صفحه9

این بار هم خداحافظی با دبیری
شورای نگهبان تکذیب شد

بازهــم
«نـه»جنتی
بهاستعفا!

آرمان
ملی :روز گذشــه سخنگوی شورای
نگهبــان
در واکنش به خبرهایــی مبنی بر
ایجاد
تغییرات در شورای نگهبان و استعفای
آیتا...
جنتی گفت« :ایــن خبر را تکذیب
میکنم،
هیچگونه تغییر در شورای نگهبان
مطرح
نیست ».اســتعفا ها شــایعه است،
سالهاست که شایعه استعفای ...
صفحه 3

بررسیها از تمرکز بودجه بر توسعه
سرمایهگذاری با تکیه بر آمایش
سرزمین نشان میدهد:

احتمالشکلگیری
رانتیجديد
در بودجه14۰1
صفحه4

حسن بهشتی پور در گفتوگو با
«آرمان ملی»:

وامبانکجهانی
يکپالسمثبتاست
صفحه 3

حمید حاجاسماعیلی
افتادن از چاله به چاه
بلوکه شده
قاسم محبعلی
است؛ در هنگامی که برای ایجاد شغل
کارشناس بازار کار
وتوسعه صنایع و
نبیاله عشقیثانی
بازرگانی ،رونق اقتصادی و تامین
تحلیلگر مسائل بینالملل
یکی از اظهارنظرهایی که
نیازهای اساسی
در چند هفته اخیر از سوی وزیر
مردم به آن نیاز داریم .در برنامه
تحلیلگر مسائل اجتماعی
کار دولت سیزدهم به دفعات
حسین معافی
روسیه ،چین و اروپاییها هم ممکن است
ششم توسعه
شنیده شده ایجاد  7۱2هزار شغل
اختالفاتی با آمریکاییها داشته باشند
و
اقتصادی واجتماعی کشور میزان
آثار فقر برزندگی آحاد مردم
طبیعتا هر کدام در پی منافع خود
در چهار ماهه استقرار دولت
هرروز بیشتر خود تورم  ۸درصد
تحلیلگر مسائل اجتماعی
است آن هم با تسهیل در صدور
هستند .در سیاست بینالملل مفهومی
عنوان
پیشبینی شده است در حالی که
تحت را نشان میدهد ،برتعداد افراد فقیر
مجوز کسب وکارها ،اما باید
«دوستی ذاتی» وجود ندارد .روس
از سال
افزوده میشود مرکز آمار ایران
توجه داشت که با اینکه یکی از
ها عالقهمند نیستند که ما با اروپایی
 97که بحث ارز  ۴2۰۰تومانی شروع
تورم موجود را  ۳۴درصد اعالم
ها در وفاصله ثروتمندان با نیازمندان
مولفههای الزم برای ایجاد
شد شامل  2۵قلم کاال بود اما به تدریج
زمینه گاز و انرژی رابطه داشته باشیم و
 ۱۸قلم کاال
فزونی مییابد .در کرده است که
اشتغال تسهیل در صدور مجوزهای
میخواهند خودشان میداندار باشند.
حذف شد و در حال حاضر فقط  7قلم
بیشتر از چهار برابر قانون برنامه
کسبوکار است دولت
چون همین رابطه دکتر راغفر ،استاد
تامینکننده انرژی اروپا خودشان
کاال باقی ماندهاست .به عبارتی ۱۸
قلم کاال در
دانشگاه الزهرا است ،آیا این
هستند هرگز حاضر نیستند رقیبی وارد
سیزدهم صدور مجوزها را افزایش داده
این پروسه حذف شدند بدون اینکه
بدان معنی است که مردم چهار
میدان فاصله طبقاتی وعدم توازن
کسی خبردار شود .البته باید توجه
شود و آن رقیب میتواند ایران باشد.
که این در تضاد با ادعای وزیر
داشته
در برخورداری از برابر فقیرتر
آنها از مناقشه ایران و غرب سود
کار است ،از طرفی باید منتظر
باشیم که این  7قلم کاال از جمله
چین
شدهاند؟ در مورد تعریف فقیرگفته
میبرند .امکانات کشور را علت فقر
کاالهای بسیار راهبردی هستند و حذف
باشیم تا دولت بگوید که این
ارز
هم به همین ترتیب؛ اگر رابطه ما با
وافزایش تعداد فقرا شده ،افرادی
اروپا و کشورهای آلمان و انگلیس و
تعداد مشاغل اعالم شده در کجا و
ترجیحی از دارو ،گندم ،کنجاله و دانههای
بهتر
که نیازهای اساسیشان مثل غذا،
فرانسه دانسته است وآن را نشانه ای از
روغنی بسیار سخت خواهد بود .این
شود و نیز آمریکا ،ممکن است ما از
با چه حمایتهایی ایجاد شده و
دستور یا
وضعیت وخیم پوشاک ،مسکن
چه مقرراتی را برای آنها تسهیل
آن کشورها کاالهای باکیفیتتر وارد
تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در
واحتیاجات بهداشتی وآموزش
کنیم اقتصادی میداند که ریشه در
و کمتر سراغ چینیها برویم .اما
اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا
کرده که آنها توانستهاند این
اینکه
فقدان عدالت در آنان تامین
اکنون چارهای نداریم و هر کاالیی
مشاغل را راهاندازی کنند آن هم
مذاکرات هستهای به نتیجهای رسیده
در اختیارمان می
که چینیها توزیع منابع دارد .اخیرا
نشود فقیر هستند ،این به معنی آن
وقتی هدفگذاری دولت
باشد .جالب اینجاست که در روزهای
گذشته که
گذارند را قبول میکنیم .بنابراین این
رئیس مجلس اظهار کرد است که
مشاغل خانگی و روستایی بوده است.
الیحه بودجه  ۱۴۰۱به مجلس ارائه
رابطهای
کشورها عالقهمند نیستند که ۸۰درصد
بسیاری از افراد شاغل و حقوق بگیر
در مورد یک میلیون و
شد و صحبت از حذف ارز ترجیحی
در الیحه
شکل بگیرد .اگر قرار است بده بستانی
اقتصاد کشور دولتی است که در آن
هشتصد و پنجاه هزار شغلی هم که وزیر
بود ،بسیاری از کاالهای اساسی و به
هم جزو فقرا هستند که باید
صورت بگیرد میخواهند هم از ما رانت
و هم
از
برای
وفساد
نجات
وجود
آمریکایی
آنان
ها
دارد
از
چیزی
وگفت
نصیب
اقتصاد
کار اعالم کرده قرار است تا
ویژه دارو و لوازم پزشکی افزایش
آن
ها
قیمت
باید به مردم فقر موجود
پایان سال  ۱۰۴۱راهاندازی کند این
شود .به همین خاطر ،هم به نفع ما و
چشمگیری داشته و گاه با کمبود عرضه
کاری کرد .دکتر واعظ مهدوی که
آمریکاست که مذاکرات را
هم واگذار شود .میدانیم که در کشور
هم در بازار روبهرو بوده است .همه
نکته حائز اهمیت است که
مستقیم انجام دهیم و به جای اینکه
تعداد زیادی از سالیان بسیاری
این مشاغل ،شغل خالص نیستند.
اقتصاددانان باور دارند که تورم برای مردم و
امتیاز را بهواسطه شرکتها و بنگاههای
در حوزههای مختلف اقتصادی
بدهند بین خودشان رد و بدل
یعنی دولت از همان ابتدا
رانت برای خواص ،از آثار اختصاص ارز
 ۴2۰۰تومانی
کنند .بعد از برجام اولین شرکتی که با ایران قرارداد است که اکثرا زیان اقتصادی در اختیار دولت و اجتماعی
بعد از انتقاداتی که صورت گرفت
است .با توجه به اینکه اقتصاد ایران
ده
کشور مسئولیت وتجربه دارند ،فقر
امضا کرد توتال بود ،رنو
تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه
انعطاف نشان داد و خالص
توزیع ارز
هستند .اگر همین شرکتها را به
و ...با خودروسازیها قرارداد بستند.
بودن این تعداد شغل را رد کرد!
ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد
سه گروه دسته بندی کرده اند:
خود هست
فرانسه هم دنبال نفع به مردم واگذار
و
فقر
هر
شود،
کدام
شدید،
از
جلوی
این
این
معنای این جمله این است
زیان
دارد این سیاست محکوم به شکست
کشورها
که
تا
است.
ملی
گرفته فقرنسبی و
دولت براساس همین  7۱2هزار
زمانیکه منافعشان تامین نشود،
هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با
فقرمطلق و می گویند فقر مطلق
میکنند که مذاکرات را عقب
سعی خواهد شد و فقر هم کاهش می
شغلی که اعالم کرده و تا
لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و
کمترین
یابد .از منظری شامل افرادی
بیندازند .شاید یکی از دالیلی که باعث شد
پایان سال حداقل این صرفا آمار را تا
تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته
موفق نباشد این
می شود که در آمدشان کفاف
تا برجام دیگر در شرایطی که افراد
باشد .کارشناسان اقتصادی تأکید
حدود  ۰۰7تا  ۰۰۸هزار مورد
دارند که
بود که ما اجازه ندادیم شرکتهای
سودجو به راحتی به هزینه هایشان
افزایش میدهند نشان میدهد
زمان مناسب برای اجرای این برنامهها،
آمریکایی وارد بازار ایران شوند .منابع بانکی
هیچ کشوری هم به
را نمی کند .با این تعریف باید
موقعی است که عالئم حیاتی اقتصاد
به
دولت تفریق شغل هایی که
دسترسی دارند ،اقشار ضعیف جامعه
خاطر دوست داشتن کشور دیگری به
از دست می رود و شغل هایی
ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در
گفت تعداد فقرا بسیار بیشتر از
او امتیاز نمیدهد مگر بهدلیل وجود
اینکه منافعی
آمارهای
تامین
مقررات
اعالم
و
شود.
که ایجاد میشود را
یکی
ضوابط
از
نمی
کاالهای مختلف کنترل شده و انتظارات در
دست
روند
طرف
وپا
خواهند
هایی
قیمت
گیر
و شده است.
انجام بدهند و میخواهند
که بسیار عالقهمند است با ایران در
ها کاهنده باشد .در این شرایط است
باعنایت به اینکه آموزههای دینی به
ارتباط باشد و بازار ایران را در اختیار
نداشتن ارتباطات آنچنانی از استفاده
اینگونه القا کنند که دولت
که میتوان جراحی کم عمق را انجام
داد و
از تسهیالت ما میگوید از هر
این تعداد شغل را ایجاد کرده است
داشته باشد ،کره جنوبی است که حتی از
اساساً حذف ارز  ۴2۰۰تومانی باید به
دری که فقر وارد شود از دردیگر
زمان قانونی هم کمتر برخوردار هستند.
درصورتیکه به صورت
رژیم سابق نیز در بازار ایران حضور
تدریج انجام شود به صورتی که در سه
ماه اول سال
اینها باعث شده دیانت خارج می
داشتند .کرهایها عالقهمند هستند
طبیعی در بخش خدمات جابهجایی و
یک قلم از کاالهای اساسی از لیست
این بازار برگردند اما
تغییر مشاغل
شود و باور کارشناسان اجتماعی
دوباره به که فاصله طبقاتی روبه افزایش
دریافتکنندگان ارز  ۴2۰۰تومانی
حذف گردد تا
را با نوسانات باال شاهد هستیم...
روابط آنها با آمریکا اجازه نمیدهد که
باشد و آمار فقرا هر که میگویند
اثرات جانبی آن بررسی و کنترل
کنند و دوباره
داراییهای ایران را آزاد روز بیشتر شود به
فقر وآسیبهای اجتماعی همزاد
توافق
هم
طوری
شان
که
را
با
گفته
ایران
شود و در سه ماه دوم سال کاالی
می
از
دیگر
سر
شود
در
نوبت
حدود
بگیرند.
هستند ویکدیگر
کره جنوبی از کشورهایی
حذف ارز  ۴2۰۰تومانی قرار
ادامه صفحه7
را تقویت میکنند همچنین گفته
است ۴۰درصد مردم ازحداقلهای
که بسیار عالقهمند است تا برجام
بگیرد .اینکه حذف ارز  ۴2۰۰تومانی در
الیحه
مورد نیاز زندگی شده فقر باعث
به نتیجه برسد ،آنها منافع سیاسی
بودجه سال آینده آمده در این شرایط
تغییر رفتار افراد شده بهطوری که
ندارند بلکه برخوردار نیستند .از سوی
یادداشتهای آرمان ملی
حساس کشور ،بسیار خطرناک است .ارز
مستقیما منافع اقتصادی خوبی دارند.
ترجیحی
دیگر در شرایطی که در شرایط
مردم ایران هم عالقهمند هستند و
اگر به یکباره حذف شود قطعاً یک
سخت ممکن است دست به رفتارهای
کاالی دولت بیشتر درآمد خود رااز
کرهای یا ژاپنی را به کاالی هندی یا
شوک تورمی برای دهکهای کمدرآمد
سرمقاله:
ایجاد می
محسن هاشمی رفسنجانی
محل فروش نفت ضد اجتماعی
چینی ترجیح میدهند .عربستان و
کند این در حالی است که در سه سال
بزنند ،پس فقر را جدی بگیریم.
کشورهای وگاز تامین میکند ،به دلیل
گذشته کشور با تورمهای باالی ۳۵
خاورمیانه مسائل متعددی دارند .یکی از
درصد
تحریمهای تحمیل آنچه در این
نماد میانه روی در جغرافیای
مسائل آنها بهانه مناقشه هستهای
مواجه بوده است .پیش شرط هر گونه
مختصر یادآور شدیم فقط گوشهای
ایران شده برکشور ،تامین منابع دچار
است .عربستان و اسرائیل عالقهمند
جراحی در اقتصاد وجود منابع ریالی و
ارزی
سیاسی ایران
مشکل اساسی از عمق مساله
هستند در کنار مسائل هستهای ،مساله
کافی ،ثبات و آرامش اقتصادی ،وجود
فقر وپیامدهای آن است .بنابراین از
موشکی است به طوری که چندین میلیارد
و امنیت خاورمیانه و حضور ایران در
انتظارات امیدوارکننده به آینده است و هر
زمان این
صفحه2
دالر ارزحاصل همه مسئوالن
کشورهای دیگر و ...نیز مورد مذاکره قرار
پیششرطها فراهم شود میتوان به این
در حوزههای قانونگذاری واجرایی
بگیرد .از فروش محصوالت مذکور
مجید مرادی
آنها هم دنبال پیچیده شدن
جراحیهای اقتصادی و تصمیمات
سخت
در کشورهای دیگر به خصوص
مذاکرات هستند و به آمریکا و اروپا و
دست زد .ارز  ۴2۰۰تومانی باید در
حتی چین و از جمله کره جنوبی،
دولت انتظار می رود با جدیت برای
روسیه فشار وارد میکنند
که
گفت
هندوستان،
شرایطی از کشور حذف شود که تورم در
مسائلی
که
کشور
عراق
وگوی
در
سال
کاهش
وچین
نیابتی
پیدا
2۰۱۵
کرده
مورد توجه قرار نگرفت این
باشد .به هیچ عنوان این
بار مورد
کاهش فقر دست به اقدام عاجل بزنند.
اتفاق نباید به صورت یکباره صورت
توجه قرار بگیرد .آنها از ابزار خود به
بگیرد بلکه
به صالح نیست
بهتر است حذف این ارز از اقتصاد
دلیل داراییهای زیاد و توان اقتصادی
صفحه 2باال
کشور به صورت آرام و تدریجی انجام
شود .بی
استفاده میکنند تا منافع آنها هم در این
شک اگر ارز  ۴2۰۰تومانی بر اساس
توافقی که قرار است با ایران صورت
بگیرد
حسین مالئک
نقش مردم در نگاه پدرم
برنامهریزی و به صورت اصولی حذف
گنجانده شود .سیاست بایدن با اوباما
شود بر روند
معامالت بازار سرمایه نیز اثر دارد و
مقداری متفاوت است ،اوباما عالقهمند
نقش هاشمی در تنش
بود که با ایران مساله هستهای
را
زدایی
تأثیر این اقدام دولت نمیتواند با تأثیر
حل
چندان
کند.
اما
منفی
بر
بایدن
با
روند
توجه
به
نظام اسالمی
معامالت بازار سرمایه
انتقادات داخلی از
سوی
باعربستان
پشتسر گذاشته بود ،ولی آیتا...
همراه باشد ،بلکه باید گفت با حذف ارز
۴2۰۰
جمهوریخواهان ،عالقه دارد که منافع
هاشمی اعتقاد
تومانی شاهد اثر مثبت این اتفاق بر
دیگر کشورها از جمله عربستان را
صفحه  7هم در
داشت که حتی در سخت ترین
کلیت بازار سرمایه و سهام شرکتهای
نظر بگیرد .به همین خاطر مدام در
حاضر در
سالها و شرایط
این بازار خواهیم بود .با اینکه کلیات
ارتباط هستند و تبادل نظر دارند .ما باید
بپذیریم
یاسر هاشمی
از جمله سال  ۶۰که اوج ترورهای
بودجه سال آینده در روزهای گذشته
در
که برای حل معضل اقتصاد کشور و
منافقان و
کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده ولی
گفتوگوهای آرمان ملی
معیشت مردم مساله هستهای را حل و
فصل کنیم.
مصائب جنگ تحمیلی بود ،به دلیل
مردم نقش پررنگی در
امیدواریم که در صحن مجلس ،نمایندگان
محترم به
طرف مقابل هم شاید نگرانیهایی
تصمیمات آیت ا ...همدلی و
موضوع حذف ارز ترجیحی با دقت
که دارند سوءتفاهم باشد اما مساله
عبدالصمد مرفاوی:
ما واقعی
وحدت مردم و مسئوالن ،باور داشتند
هاشمی داشتند و آنها را
بیشتری نگاه کنند و با برنامهریزی و
است .باید تالش کنیم در این مذاکرات
صاحبان اصلی که بحرانها را
تیمها باید
کارشناسی شده حذف ارز  ۴2۰۰تومانی را
موفق شویم .تصمیم در ایران گرفته
پشتسر میگذاریم و خیلی نباید
به صورت تدریجی مصوب نمایند.
شده اما به دلیل اینکه اجماع به آخر
کشور می دانستند که موفقیت ها
با حضور و نگران بود ،اما در
نرسیده و تیم مذاکراتی کسانی هستند
در
حرفهای شوند
دوران موسوم به مهرورزی ،ایشان
که نقش آفرینی ها میسر می
گذشته همگی مخالف برجام بودند و از
انا هلل و انا الیه راجعون
شود .آیت ا ...هاشمی احساس
تجربه کافی هم در حوزه دیپلماتیک
صفحه 11برخوردار
نگرانی زیادی داشت و معتقد بود که
حتی در دوران مبارزه و پیش از
مجید جاللی :
همکار
نیستند ،ممکن است زمان را تا اندازه
پیروزی انقالب انقالب از ریل
ای از دست بدهند اما در نهایت توافق
را صورت
ارجمندجناب آقای حمید حق جو
اصلی خودش فاصله گرفته است .در
اسالمی همواره دغدغه رفاه مردم را
خواهند داد و آمریکاییها هم چون
حذف سرخابیها
درگذشت انسان وارسته و متقی پدر
داشت ،ایشان دفاع مقدس هم
میخواهند نقششان را در خاورمیانه
بزرگوارتان موجب تأثر و تأسف شد.
ایشان فرمانده بودند و به همراهی
کاهش دهند و به مسائل مهمتری
میدانم که این
با مردم ارتباط خوبی داشت و
قابل پیشبینی بود
ماتم تلخ و دشوار است و جز با
چون چین و روسیه بپردازند ،عالقهمند
در عین رابطه مردم امیدوار
تسلیم و رضا در برابر مشیت
الهی
هستند منطقی در جامعه ،نگاه
بودند که در نهایت همین اعتماد و
صفحه  11این مذاکرات به نتیجه برسد .به دلیل
تحملش میسر نیست .این مصیبت
فاصله زیاد مواضع ،ممکن است توافق زمانبر خود حذف نمیکرد .کارشناسی را از ارتباط همدلی سبب
اندوهبار را به جنابعالی تسلیت
می
باشد اما میتوانیم
در
شد تا ایران پیروز واقعی جنگ باشد.
گویم و از خداوند متعال برای آن
امیدوار باشیم که توافق حاصل میشود.
حالی که مرحوم هاشمی آیتا...
فقید سعید رحمت واسعه الهی و
دشوارترین
هاشمی به عنوان فرمانده ارشد جنگ ...
برای بازماندگان
بحرانها را در طول حیات انقالب و
معزا صبر و اجر مسألت دارم.
ادامه صفحه7
حسینعبداللهی-مدیر
مسئولروزنامهآرمانملی

مهدی عزیزی

دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر درباره افزایش قیمت شکر گفته که اخذ مالیات بر
کاهش تقاضای کاالها حتما اثرگذار است.

آخرآرمانملی

یا فقدان جواز حکومت در عصر غیبت ،مطرح شــد که بعضا از طرف اعاظم فقه بود .امام
خمینی رضوان ا ...تعالی علیه پیشــتر و در چارچوب مبحث امر به معروف و نهی از منکر،
به این پرســش پاسخ داده بودند .ماخوذ از مباحث ایشان در کتابهای« حکومت اسالمی یا
والیت فقیه»و« تحریر الوســیله » میتوان گفت با فرض کفایی بودن فرضیه مهمی مانند
امر به معروف ،همیشــه این احتمال منطقی وجود دارد که با غفلت همگانی مسلمین این
فرضیه تعطیل شــود .پس بــرای جلوگیری از تعطیل احتمالی اجــرای حدود راهی باقی
نمیماند مگر تشکیل حکومت .این حکم امام درباره حکومت متضمن دو توانایی توامان در
حاکم اسالمی است توانایی اول ،قدرت استنباط مباحث فقهی ملکداری و دفاع از حکومت
از مناظر فقه و شریعت و دوم داشتن کیاست و سیاست الزم برای مجری داشتن این علم
و اســتنباط حلقه یاران امام چنین کســانی کم شمار بودند و هاشمی رفسنجانی را از این
حیث ،بهتر از عالم وارســته حضرت آیتا ...جوادی آملی نمیتوان وصف کرد « :کسی که
در حد خود مقدار الزم علم فراهم کرده باشــد ،جهاد راخوب تجربه کرده باشد ،شهامت و
شجاعت را تجربه کرده باشد ،سیاست را تجربه کرده باشد ،مدیریت را تجربه کرده باشد و
جمع این فضائل جمع مکسر نباشد و جمع سالم باشد ،آیتا ...هاشمی رفسنجانی  -رضوان
ا ...تعالی علیه -هست .به این فضائل و سجایای اخالقی مرحوم آیتا ...هاشمی رفسنجانی
ایــن غمنامه را هــم میتوان و باید افزود که در همه ســالهای پــس از انقالب ،همواره
کامیابیهای جمهوری اســالمی را ستود و آن را به مردم و انقالب نسبت داد و مسئولیت
ناکامیهای را به گردن دیگران نینداخت اما دیگران همه خطاهای خود را پای او نوشتند و
آنگونه که زمانی خودش گفت با سینه مجروح از رازهای نظام که بسیاری از آنها خطاهای
مکنون دیگران بود ،به دیار باقی شتافت تا عبارت« مظلوم زیست و مظلوم مرد»هم وصف
حال این« پاره تن»بعد از شــهید مظلوم شهید بهشتی باشد .در روزگاری که کشورمان از
لحاظ مختلف درگیر مشــکالت و نابســامانهای ریز و درشت است نظام و کشور نیازمند
شــخصی به مانند هاشمی است که با تدبیر همیشگی خود بتواند بحرانهای بهوجود آمده
را از ســر راه نظام و کشور بردارد .در پایان باید گفت هاشمی مرد تکرار ناشدنی در عرصه
سیاست بود ،خدایش بیامرزد و او را با شهدا و امام شهدا مشهور گرداند.

است .شبی به مهمانی تولد دخترکی بازیگوش که از لهستان آمده و نماینده اتحادیه اروپا
در قزاقستان است ،دعوت میشوم .خانه کوچکش پر است از جوانانی که میتوان به راحتی
آنان را در دو گروه جای داد :آنان که از ســفارتخانهها آمدهاند و آنان که برای شرکتهای
بینالمللی انرژی کار میکنند .هرکس از دری میگوید .گفتوگو درباره ویژگیهای ژنتیکی
و رفتاری مردمان ســرزمینهای گوناگون داغ است .برایشــان دیدن یک ایرانی که تنها
برای چند روزی به این شــهر آمده و در همایشــی شرکت کرده و به خانه باز میگردد نیز
جالب اســت .از ایران میپرســند .میخواهند بدانند آیا جوانان در آنجا هم این گونه گرد
هم میآیند .برخی از آنان از دوستانشــان داستانهایی شیرین از سفر به ایران شنیدهاند و
دلشــان میخواهد برای کوه پیمایی ،کویرنوردی و دیدن شهرهای تاریخی به ایران بیایند.
شــب هنگام ،دوستی ایتالیایی که در شرکت نفتی آجیپ کار میکند و دو سالی است در
آســتانه به سر میبرد ،مرا تا هتل میرســاند و در راه از انریکو ماتئی ،صاحب شرکت انی،
غول نفتی ایتالیا و سالهای حضورش در ایران میگوییم .پس از رساندن من ،از رانندهاش
شب تو کی به پایان میرسد؟
میخواهد تا او را به باشــگاه شــبانهای ببرد .از او میپرسمِ :
میگوید در این سرزمین سرد و خشک اگر شب زنده داریها نباشند ،دیگر انگیزهای برای
دو ســال ماندن نمیماند .و پرده از زندگیای که شــبها در زیر پوست شهر میگذرد ،بر
میکشــد .در آستانه رفتن هستم .در فرودگاه نشســتهام و در پایان فروردین ماه ،به برف
سپیدی که بر شهر میبارد ،مینگرم .هوا سرد است؛ اما دلم گرم خاطره مردمانی است که
از این شهر با خود میبرم.
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کارتونفرنــگی

مربوطه را دریافت نمود .خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه بعدی وی به بهداری
در روزهای  ۱۵و  ۱۶تاریخ مذکور نیز ادامه یافت .با این وجود جهت درمان دقیقتر مراحل
غربالگی و تشــخیص بیماری ،انجام تست کرونا نیز از وی بعمل آمد که تست کرونا منفی
اعالم شد .در ادامه بهدلیل بروز برخی عالئم بعدی شامل سرفه و تب ،به تشخیص پزشک
بیمارســتان بازداشتگاه ،جهت اقدامات بیشــتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا،
نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد .با این حال پس از دو روز بستری در بیمارستان،
شرایط عمومی وی نامساعد اعالم و به بخش مراقبتهای ویژه انتقال یافت .با اخذ و تمدید
مرخصی نامبرده ،وی به تشــخیص خانوادهاش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل
میگردد که متأسفانه طی  ۳۵روز بستری در آن بیمارستان با وجود تالش پزشکان نامبرده
فوت میکند.

غیـــرمحرمانـــه
سکته یک فوتبالیست درحین بازی
در یکی از بازی های حسـاس هفته سـیزدهم لیگ سـتارگان
قطر دو تیـم الوکـره و الریان بـه مصاف هـم رفتنـد .در دقیقه
 ۱9شـجاع خلیـل زاده توانسـت روی پاس خامـس رودریگز
گل نخسـت الریـان را بـه ثمـر رسـاند .در دقیقـه  ۴۱عثمان
کولیبالـی مدافـع تیـم الوکره بـه طرز عجیبـی زمیـن افتاد و
به بیمارسـتان منتقل شـد و این حادثه تلخ باعث شـد تا داور
سـوت پایان بـازی را بزند.

سفارت افغانستان تحویل طالبان میشود

دولت ایران سـفارت افغانسـتان در تهران را تحویل نیروهای
طالبـان میدهـد .همچنین سـفیر دولت سـابق افغانسـتان
در تهـران نیـز ایـران را به مقصـد کشـور اروپایی تـرک کرده
اسـت .دولت ایران ،دولت طالبان را به رسـمیت نمیشناسـد
اما سـفارت افغانسـتان در تهـران را تحویل آنها خواهـد داد تا
به امـورات شـهروندان افغانسـتانی در ایران رسـیدگی کنند.

تجمع رانندگان تریلی

 ۳۰۰نفـر از راننـدگان تریلـی بـرای چندمیـن بـار در جلوی
پارکینگ ایـران خـودروی تبریـز در ممقـان تجمـع کردند.
بیـش از یـک هفتـه اسـت ایـن راننـدگان به صـورت شـبانه
روزی ،بهدلیـل پرداخـت نشـدن مطالباتشـان در این محل
تجمـع و اعتصـاب کردهانـد .شـرکت پیمانـکاری با شـرکت
ایـران خـودرو تبریـز ،قـرارداد  ۱۰۰درصـدی تعرفـه مبلـغ

مصوب عقد کـرده ،اما بـا رانندگان قـرارداد  ۶۰درصـد کرایه
مصـوب عقـد و پرداخـت میکنـد.

رئیسی امروز به مجلس میرود

علیرضـا سـلیمی عضـو هیـات رئیسـه مجلـس بـا اشـاره به
الیحـه بودجـه  ،۱۴۰۱اظهـار داشـت :امـروز کلیـات الیحه
بودجه  ۱۴۰۱در دسـتور کار صحـن علنی مجلس قـرار دارد
تا نماینـدگان موافـق و مخالف کلیـات در این بـاره اظهار نظر
کرده و در نهایـت تصمیمگیری کننـد .وی ادامـه داد :آیتا...
رئیسـی هم در صحن علنـی مجلس حاضـر شـده و از کلیات
الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱دفـاع میکند.

خودرو هم به عنوان وثیقه قبول است

دادسـتان کل کشـور در بخشـنامهای نسـبت بـه پذیـرش
وثایـق معرفـی شـده از نوع امـوال منقـول نظیـر خـودرو و...
اقدام شـود و در مورد خـودرو چنانچـه ارزش متعـارف آن به
تشـخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صـادره را بنماید
بـا مراجعـه وثیقهگـذار و مالحظـه مـدارک معتبـر و احـراز
مالکیـت وی ،دسـتور توقیـف صـادر و خـودرو با مسـئولیت
وثیقهگـذار بـه پارکینگهـای مجـاز معرفی و قبـض مربوط
در پرونـده نگهـداری و قـرار قبولـی وثیقـه صادر میشـود.

پیگرد منتشرکننده کارت واکسن وزیر

کسـانی که کارت واکسـن وزیر بهداشـت را منتشـر کردهاند
تحـت پیگـرد حقوقـی قـرار میگیرنـد .مدیـرکل حقوقـی

سـازمان بیمـه سـالمت ،در واکنـش بـه انتشـار اطالعـات
وزیـر بهداشـت در فضـای مجازی توسـط یکـی از پزشـکان،
توضیحاتـی ارائـه داد .عبدالرحیـم ترابـی گفـت :دسترسـی
بـه سـوابق بیمـه شـدگان از قبیـل سـابقهدارو و خدمـات
پاراکلینیـک تجویزی برای بیمـاران فقط با اجازه بیمه شـده
و به وسـیله رمـز دو مرحلهای فراهم اسـت و ایـن اطالعات در
حـال حاضـر فقـط بـه پزشـکان نمایـش داده میشـود.

زنان افغان لباس مردانه پوشیدند!

شـماری از فعـاالن حقـوق زنـان در کابـل میگوینـد کـه اگـر
طالبـان محدودیتهـای کار و تحصیـل زنان را برنـدارد ،ممکن
اسـت با لبـاس مردانـه بـرای کار بیـرون برونـد .در قطعنامهای
که این زنـان صـادر کردند آمـده اسـت :ما زنـان امروز بـا لباس
مردانه بـه ایـن دلیل دسـت بـه اعتـراض زدیم کـه اگـر قوانین
زنسـتیزانه و غیـر انسـانی طالبـان بر علیـه زنـان لغو نشـود با
پوشـش مردانه بهخاطر نجـات از گرسـنگی و پیدا کـردن لقمه
نـان حـالل و آبرومندانـه در جامعـه ظاهر خواهیم شـد.

 ۱۰میلیون خانوار زیر خط فقر داریم

روحا ...ایزدخـواه نماینده مجلس گفـت :الیحه بودجه ۱۴۰۱
با رویکـرد عدالـت اجتماعـی نوشـته نشـده اسـت و رویکرد
نظری بودجـه محـل ایـراد اسـت .معتقدم ایـن بودجـه باید
بـا یـک رویکـرد عدالتمحـور نوشـته شـود ،مطلقـاً فشـار
بـه اقشـار ضعیـف نیایـد ،هزینههـای سـبد خانـوار ضعیـف
را افزایـش ندهـد و خط فقـر را گسـترش ندهـد .مـا االن ۱۰

میلیون خانـوار زیر خـط فقر داریـم و مطمئنیم که بـا اجرای
حـذف ارز ترجیحـی به ایـن تعـداد افـزوده خواهد شـد.

جزئیات ماجرای لو رفتن سواالت

خسـرو سـاکی ،رئیـس مرکـز سـنجش وزارت آمـوزش و
پـرورش گفـت :تـا زمـان ارسـال رمـز ،بازگشـایی و تکثیـر
سـواالت ،دسترسـی به سـواالت امکان پذیـر نیسـت .تعداد
انگشـت شـماری از دانش آمـوزان با اسـتفاده از تلفـن همراه
که به صـورت غیر قانونـی با خود به جلسـه امتحـان میبرند،
تصویـر سـواالت را در فضـای مجازی منتشـر میکننـد .این
اقدام بـه معنـای لـو رفتـن سـواالت امتحانات نیسـت.

پنچ میلیارد دالر آزاد شد

نماینـده قـم در مجلـس گفـت :طـی چند مـاه اخیـر فروش
منابع نفتی افزایـش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشـتر شـده
اسـت ،حـدود پنـج میلیـارد دالر از منابـع بلوکـه شـده ،آزاد
شـده که بخش عمـدهای از آن وارد کشـور و بقیه نیـز تبدیل
بـه خـط اعتبـاری شـده اسـت .احمـد امیرآبـادی فراهانی،
اظهار داشـت :با پاکسـتان نیز ارتباطات مالـی بهخوبی پیش
رفتـه و تبدیل بـه مبادلهها تهاتری شـده اسـت ،این مسـائل
موجب میشـود تـا در موضـوع روابـط خارجـی و تنگناهای
اقتصـادی گشـایشهایی بـه وجـود بیاید.

توئیت مطهری درباره حادثه هواپیما

علـی مطهـری در توئیتـر نوشـت :دربـاره سـقوط هواپیمای

اوکراینی سـواالت متعددی مطرح اسـت ،از جمله اینکه چرا
اجازه پرواز داده شـد و چرا از کاربـر غیرماهر در سـامانه دفاع
هوایی اسـتفاده شـد؟ اما وقتـی اتفـاق افتـاد ،نحوه رفتـار ما
مهم اسـت .همسـر خلبان اوکراینی گفته بود حتـی یک نامه
عذرخواهـی از طـرف دولت ایـران برای مـن نیامد!

«نادر طالبزاده» در سیسییو

نادر طالـبزاده مجری و کارگـردان سـینما و تلویزیون در پی
تشـدید بیماری به بخش سیسـییو منتقل شـد .محمدرضا
شـهبازی مجـری مراسـم افتتاحیـه دوازدهمین جشـنواره
فیلم «عمـار» ،این خبـر را شـامگاه ۱۸دی مـاه در خالل این
مراسـم بیان کرد .او از حضار خواسـت تا برای سـالمتی او دعا
کننـد و ابـراز امیدواری کـرد تا پایـان ایـن دوره از جشـنواره
خبر سـالمتی این هنرمنـد مخابره شـود.

پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری

هـادی طحـان نظیـف سـخنگوی شـورای نگهبان در پاسـخ
بـه سـوالی دربـاره درخواسـت برخـی نامزدهـای ریاسـت
جمهوری دربـاره دالیـل رد صالحیت و امکان اصـالح قانون،
گفت :ما همیشـه از اصالح قانـون انتخابات اسـتقبال کردیم
و در یک ماه گذشـته چند عضو شـورای نگهبـان این موضوع
را گفتنـد ،طبیعتاً اگـر قانـون تغییر کند مـا پایبند هسـتیم.
گفتنـی اسـت کـه اخیـرا ،اسـحاق جهانگیـری گفته اسـت:
گفتم هـر دلیلی کـه به شـما دادهانـد را شـما منتشـر کنید و
هنوز بـر همـان نظر هسـتم.

