
حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی در ایران 
خصوصا تهران به موضوع حاد اجتماعی تبدیل شده است. به 
گذشته حاشیه نشینی می پردازم. با اصاحات ارضی در رژیم سابق و 
تغییر نوع مالکیت در روستاها و ورود تراکتور، نحوه کاشت و داشت 
محصوالت زراعی تغییر کرد و با ورود تراکتور عما نیروی مازاد 
کار از روستاها به شهرها سرازیر شد. نیروی کاری که تنها به زور 
بازوی خود متکی بود. ترکیب جمعیتی از روستایی به شهری در 
دهه های ۴۰ و ۵۰ در حال دگرگونی بود که در سال ۵۷ یعنی زمان 
انقاب به ۵۰ درصد روستایی و ۵۰ درصد شهری رسید. از طرفی 
مالکین هم که در پی اصاحات ارضی و فروش زمین های خود 
به کشاورزان و دریافت پول آن از بانک ها دارای نقدینگی شدند 
به شهرها هجوم آوردند و بخشی از این مالکین در ساخت و ساز 
شهرک های پیرامونی در اطراف شهرهای بزرگ به شهرک سازی 
و خانه سازی روی آوردند. شهرک هایی مانند تهرانپارس، نارمک، 
مجیدیه، شهرزیبا، زیباشهر و دهها منطقه مسکونی دیگر که در 
کنار شهرها به محل سکونت روستائیان مهاجر به شهرها اختصاص 
پیدا کردند. اما روستاییانی که قادر به خرید سرپناهی در این 
شهرک های جدید در حال ساخت نمی بودند به حاشیه هایی دورتر 
هجوم بردند و با تصرف اراضی به ساخت و ساز بدون مجوز مشغول 
شدند. موضوعی که در دوره شهرداری آقای غامرضا نیک پی به 
معضل بزرگ شهر تهران تبدیل و همین برخورد شهردار آن زمان 
تهران با ساخت و سازهای بدون مجوز از اهم دالیل اعدام وی در 
ماه های اولیه پیروزی انقاب شد. عده ای دیگر از روستاییان مهاجر 
با تشکیل کلونی های منسجم مناطقی مثل زورآباد کرج را به وجود 
آوردند و همین انسجام باعث شد که دستگاه حکمرانی وقت نتواند 
با آنان برخورد سخت داشته باشد. انقاب اسامی اما نگاه دیگری 
به ساخت و ساز در حاشیه شهرها داشت. تصرف این اراضی که 
به تازگی از مالکیت مالکان آنان رفع اثر شده بود و دادگاه انقاب 
مستقر در شهرداری در پی لغو مالکیت اراضی شهری مبادرت به 
واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن کرد. موضوعی که به سرعت به 
گسترش حاشیه های شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان 
و مشهد منجر شد و به آهنگ مهاجرت از روستاها به شهر سرعت 
بیشتری داد. جنگ تحمیلی و درگیری چند استان خصوصا استان 
خوزستان هم باعث مهاجرت از مناطق جنگی به جاهای امن شد. 
جنگ زده عنوانی بود که مراکز دورتر از میدان جنگ را مجبور به 
واگذاری زمین و ساخت و ساز برای آنان نمود. تغییر وضعیت آب 
و هوا و دامنه خشکسالی که منجر به خالی شدن روستاها شد به 
ترکیب جمعیتی حاشیه شهرها افزود. هم اکنون عمده روستاهای 
کشور محل سکونت پیرمردان و پیرزنانی است که آخرین ساکنان 
روستاها هستند. حاشیه نشینی در سال های گذشته رو به گسترش 
نهاده است و در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد و بیشتر نمود 
عینی دارد. حاشیه نشینی امروزی هیچ شباهتی با زندگی روستایی 
و با تاسف نحوه زندگی شهری ندارد. نه زندگی روستایی است و 
نه زندگی شهری. ترکیب جمعیتی حاشیه نشینی هم در نوع خود 
عجیب است. مهاجرین حاشیه نشین، از اصل و ریشه خود فاصله 
گرفته اند و در ترکیب جمعیتی متغیر و متکثری زندگی می کنند 
که بافت ذهنی و فرهنگی متفاوتی با یکدیگر دارند. مهاجرت از 

استان های مختلف با ...
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    دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با»آرمان ملی«:
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آرمان ملی: توزیع قیر رایــگان یکی از مفاد 
بودجه در طی ســال ها بوده تــا از این طریق 
دولت بهسازی راه های روستایی را انجام دهد. 
بر این اساس دولت موظف است تا هر سال قیر 
رایگان در اختیار ۶ دستگاه دولتی قرار بدهد، 
اما هر ســال بر ســر این بند از بودجه بحث و 

گفت وگوهای وجود دارد! دلیل اصلی ...

»آرمان ملی« عملکرد دولت درباره 
اینترنت و فضای مجازی را بررسی می کند

افت اينترنت - پررنگ 
شدن طرح صيانت

  کیفیت و سرعت اینترنت را 
از مردم نگیرید

آرمان ملی: هر دم از این باغ بری می رســد 
تازه تر از تازه تری می رسد در حالی که تنش در 
بازار گوشت قرمز و برنج و سیب زمینی همچنان 
ادامه دارد حــال آخرین خبرهــا از اقدامات 
دولت در بازار مرغ حکایت داشــته که فعالیت 
سوداگران این حوزه را زمینگیر کرده است. در 
واقع چالش گرانی مرغ و نوسانات قیمتی این...

آرمان ملی: گســترش فضای تولید و تبادل 
اطاعات امروزه باعث شــده تا مردم استفاده 
بسیاری از فضای وب و اینترنت داشته باشند 
و چیزی به گزافه نرفته اســت کــه اگر گفته 
شود بخش عمده ای از زندگی مردم در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی صرف می شود. 
لذا در همین خصوص بحث کیفیت و سرعت...

»آرمان ملی« از تبعات سیاست های کنترلی 
بازار مرغ گزارش می کند: 

 اين بار، اعتراف 
به »مافيای مرغ«

از مرغداران گرفت      ناقوس تعطیلی بهانه گران فروشی را 

 »آرمان ملی«
  بررسی می کند:

 توزیع قیر؛ 
رانت سیاه در بودجه

   نظارت؛ مغفول مانده 
در طرح قیر رایگان

رئیس جمهور: 

 یادداشت 2

حاشیه نشینی دردی که باید درمان شود
نعمت احمدی

حقوقدان

سیمین حاجی پور ساردویی
مدرس دانشگاه  و دبیر کمیته مطالعات زنان

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت ۱

مهاجرت های گسترده که اکنون رخ داده، متاثر از دو 
عامل است که هم در سطح نخبگان و هم در سطح اقشار 
مختلف جامعه صورت گرفته است. یکی از این دو عامل، 
بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی است که رخ داده 
و طی آن هیچ امیدی به برنامه ها و اقدامات دولت حاکم و 
حکومت نیست و روزبه روز بی اعتمادی بیشتر می شود و 

سرمایه اجتماعی متاسفانه به ...

دالیل مهاجرت های گسترده؟

همین صفحه

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

دولت آمریکا درباره تضمین ها اعام کرده است نمی تواند 
دولت بعدی آمریکا را متعهد به حفظ برجام کند، که 
هیچکدام از دولت های آمریکا نمی توانند تعهد و وظیفه ای 
برای دولت بعد تعیین کنند. دونالد ترامپ هم وقتی 
رئیس جمهور شد از بسیاری از تعهداتی که دولت اوباما 

امضا کرده بود خارج شد از جمله ...

چگونه از آمریکا »تضمین« بگیریم؟

صفحه   3

»آرمانملی«ازفعالیتهایخارجازکشورروسایجمهورپیشینروایتمیکند:

صلح خاتمی، ممنوع-       هنجارشکنی  احمدی نژاد، آزاد!

 همبستگی اجتماعی در جامعه پیش مدرن 
و مدرن

در سوم  مارس ۱۸۹۳ »امیل دورکیم« از تز دکترای خود با  عنوان 
»تقسیم کار اجتماعی« دفاع کرد. موضوع پایان نامه دورکیم مقایسه 
همبستگی اجتماعی در جامعه پیش  مدرن و جامعه مدرن است. 
درجامعه پیش مدرن، همبستگی اجتماعی متکی به شباهت افراد 
است. کسانی که وابستگی خانوادگی، قبیله ای و نژادی دارند به  همدیگر 
شباهت دارند، توانایی های مشابهی دارند و کارهای مشابهی انجام 
می دهند. این شباهت و »همسانی« در توانایی ها، وظایف، احساسات 
و طرز فکر، اعضای یک جامعه پیش مدرن را به هم نزدیک می کند. در 
جامعه مدرن که نظام تولید روستایی جای خود را به نظام تولید صنعتی 
می دهد، شهرها جای روستاها را می گیرند و مجتمع های بزرگ صنعتی 
جایگزین کارگاه های کوچک خانگی می شوند. در چنین تجمعات بزرگ 
اجتماعی، اعضای جامعه نه از یک خانواده اند، نه از یک قبیله و نه از یک 
فرهنگ. تفاوت های وسیع در غریزه، عواطف و طرز تفکر باعث می شود 
این افراد دچار تفرقه و جدایی باشند و احساس قرابت و الفت با هم 
نداشته  باشند. امیل دورکیم می گوید: اگر قرار است در چنین جامعه ای 
افراد با هم متحد و همبسته باشند این همبستگی از راه شباهت و 
همانندی به دست نخواهد آمد بلکه این همبستگی متکی به »سازمان 
کار اجتماعی« است. در یک جامعه صنعتی، افراد خود را نه بر مبنای 
هویت خانوادگی و فامیلی بلکه بر مبنای هویت شغلی تعریف می  کنند 
و معنای بودن آن ها وابسته است به انجام وظیفه ای که در چرخه تولید  
دارند. اگر در جامعه ای پیوند های ناشی از شباهت قطع  شوند و پیوندهای 
جدید ناشی از وظیفه اقتصادی برقرار نشوند جامعه ای متشتت، متفرق 
و آشفته خواهیم  داشت. در چنین جامعه ای تک تک افراد دچار احساس 
ناامنی می شوند. این ناامنی خود را به صورت خشونت و پرخاشگری، 

اضطراب و بی قراری یا ناامیدی و بی انگیزگی نشان می دهد. 

نعمت احمدی
حقوقدان

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی در 
ایران خصوصا تهران به موضوع حاد اجتماعی تبدیل شده 
است. به گذشته حاشیه نشینی می پردازم. با اصاحات 
ارضی در رژیم سابق و تغییر نوع مالکیت در روستاها و ورود 
تراکتور، نحوه کاشت و داشت محصوالت زراعی تغییر کرد 

و با ورود تراکتور عما نیروی مازاد کار ...

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

 توافق وین؛ 
 آخر فوریه

 شاید!
 امیرعبداللهیان: 

به مذاکرات خوشبینیم

صفحه 7

»آرمان ملی« ابعاد تازه ای را روایت می کند:

جاده کمربندی 
بخشي از قرارداد 

ایران و چین

آرمان ملی: مذاکــرات احیای برجام در 
وین در حالی پی گرفته می َشود که همه 
طرف های مذاکره به دنبال آن هستند که 
اختافات باقی مانده را کاهش داده و زمینه 
را برای ایجاد توافق طرفینی کامل فراهم 
کنند. با این حال به اذعان همه طرفین از 
آنجا که همه در موضعی مشترک نسبت ...

علی قنبری
اقتصاددان

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

مسعود اقبالی
 استقالل به برد 

صفحه ۱۱نیاز دارد

امیرعلی ابوالفتح 
رفع تحریم ها و راستی آزمایی می تواند 

صفحه 3موجب نرمش ایران شود 

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                

یدا... کریمی پور
 آن چه در همسایه شمالی 

رخ داد

سرمقاله: صادق زیبا کالم
 حمله به اوکراین 

و پیشرفت مذاکرات وین 

صفحه2

صفحه2

مجتبی لشکربلوکی 
 کار سخت 

صفحه6زندگی امروز  

صفحه۱۱

 امروز درباره عزیزی خادم 
تصمیم گیری می شود: 

 فدراسيون فوتبال 
در لحظه سرنوشت ساز

صفحه 2

حاشیه نشینی دردی که باید درمان شود

دولت آمریکا درباره تضمین ها اعام کرده است نمی تواند 
دولت بعدی آمریکا را متعهد به حفظ برجام کند، که 
هیچکدام از دولت های آمریکا نمی توانند تعهد و وظیفه ای 
برای دولت بعد تعیین کنند. دونالد ترامپ هم وقتی 
رئیس جمهور شد از بسیاری از تعهداتی که دولت اوباما 
امضا کرده بود خارج شد از جمله توافق نامه هسته ای، 
توافق نامه آب و هوایی پاریس و خیلی از پیمان های دیگر. 
به نظر می رسد چگونگی آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران، فروش نفت و... می تواند با سازوکاری تعریف شود و 
طرفین بتوانند به راه مصالحت آمیزی برای احیای برجام 
دست پیدا کنند. این موضوعی است که برای ایران اهمیت 
و ضرورت زیادی دارد. هرگونه گشایشی در اقتصاد ایران 
با رفع تحریم ها ارتباط پیدا می کند و رفع تحریم ها نیز 
در گرو احیای برجام است. باید این موضوع را مد نظر 
قرار داد و مذاکره کنندگان ایران با چشم انداز بلندتری به 
دنبال رفع تحریم ها باشند. این تحریم های آمریکاست و 
آمریکاست که می تواند رفع کند؛ نه چینی ها، نه روسی ها 

هیچکدام نمی توانند کمکی بکنند. به نظر می رسد ایران 
و آمریکا باید پشت میز مذاکره بنشینند و این موضوع را 
هرچه زودتر و سریع تر حل کنند. امکان مصالحه وجود 
دارد. امکان توافق وجود دارد و این بستگی به اراده طرفین 
برای رسیدن به توافق دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که حقوق بین الملل در خدمت قدرت های بزرگ است و از 
آن استفاده می کنند. این منطق حاکم بر نظام بین الملل 
است. دولت های آمریکا نشان داده اند که حتی اگر تضمینی 
هم بدهند دولت جدید نمی تواند متعهد به تضمین های 
دولت قبلی باشد و دولت ترامپ نمونه آشکار آن است. به 
نظر می رسد جمهوری اسامی اگر به دنبال تضمینی برای 
بقای برجام است این تضمین باید در دل رفع تحریم ها به 
دست بیاید یعنی در مدتی که از ریاست جمهوری جو بایدن 
باقی مانده است در این مدت چنان ایران بتواند پیوندهای 
اقتصادی خودش را با اروپا و آمریکا گسترش بدهد که 
هزینه های خروج از برجام افزایش پیدا کند. این می تواند 
مهم ترین تضمین باشد. بحث اینکه بخواهیم از آمریکا 
تضمین بگیریم که از برجام خارج نشوند حتی اگر هم امضا 
کنند که خارج نمی شوند نمی توانند دولت بعدی آمریکا را 
متعهد به اجرای این تضمین کنند. هزینه های خروج از 

برجام را باید افزایش دهیم،...

مهاجرت های گسترده که اکنون رخ داده، متاثر از دو عامل 
است که هم در سطح نخبگان و هم در سطح اقشار مختلف 
جامعه صورت گرفته است. یکی از این دو عامل، بی اعتمادی 
و کاهش سرمایه اجتماعی است که رخ داده و طی آن هیچ 
امیدی به برنامه ها و اقدامات دولت حاکم و حکومت نیست 
و روزبه روز بی اعتمادی بیشتر می شود و سرمایه اجتماعی 
متاسفانه به حداقل خودش رسیده است. عامل دیگر 
کاهش درآمدها و رفاه اجتماعی است. االن درآمد سرانه به 
شدت کاهش پیدا کرده، تورم به شدت افزایش پیدا کرده، 
بیکاری و ضریب جینی زیاد شده و تولید و سرمایه گذاری 
به حداقل خودش رسیده است. صادرات در سطح مطلوبی 
صورت نمی گیرد و اقشار نابغه، پیشرو و روشنفکر جامعه به 
خاطر وضعیتی که حاکم بر کشور شده، بی اعتماد شدند و 
درآمدشان به شدت کاهش پیدا کرده از این رو به هر شکل 
ممکن تمایل به مهاجرت پیدا کرده اند. مهاجرت هایی که 
عمدتا به سمت اروپا، کشورهای غربی و آمریکاست. نخبگان 
جامعه به دنبال شرایط مناسب و مستعد برای اندیشه ورزی 
و اعمال دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خودشان 
در یک فضای مطلوب هستند. میل به مهاجرت در میان 
اقشار پائین تر جامعه هم به خاطر کاهش سرمایه اجتماعی 
و کاهش رفاه و درآمدهایشان در سطح جامعه نسبت به 
سال های گذشته است. وقتی که درآمدها به حدی رسیده که 
امکان زندگی مناسب و مطلوب برایشان وجود ندارد و شرایط 
حاکم بر جامعه باعث فقر بیشتر، کوچک شدن سفره ها و 

کاهش سرمایه فردی یا همان درآمد سرانه شده و امکان یک 
زندگی مطلوب و حداقلی وجود ندارد، به هر شکل ممکن 
دنبال مهاجرت برای رسیدن به یک زندگی در سطح رفاه 
بیشتر هستند. به نظر می رسد اگر مسئوالن بخواهد جلوی 
روند تند و تیز مهاجرت را بگیرد- که خیلی از آنها به دلیل 
همین دو عامل و عنصری است که ذکر کردم- باید سرمایه 
اجتماعی را باال ببرد و اقشار مختلف جامعه به حاکمیت 
اعتماد کنند. در واقع موقعی این کار صورت می گیرد که 
مسئوالن صادقانه و بی ریا آنچه که حق و حقوق مردم است را 
در جامعه پیاده کند تا مردم بتوانند در یک فضای قابل قبولی 
تنفس کنند و به پیشرفت و توسعه برسند. راه دیگرش توجه 
به درآمد اقتصادی است که باید به حد مطلوب و مناسبی 
برسد که مردم بتواند از حداقل های مورد نیاز برخوردار 
باشند و درآمد حداقلی آنها کمتر از خط فقر نباشد. االن 
اقشار مختلف جامعه اعم از کارگر و کشاورز عموما درآمد 
ناکافی دارند و امکان یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه 
برایشان سخت شده است. در یک کام؛ مسئوالن باید به 
فکر باال بردن سرمایه اجتماعی برای عمده گروه ها خصوصا 
روشنفکران پیشرو باشد. دوم اینکه حاکمیت کاری کند 
که نیروهای عادی و اقشار مختلف جامعه دارای یک 
حداقل های درآمدی باشد تا بتوانند نیازهایشان را برطرف 
کنند. اما دنبال کردن طرح هایی مثل صیانت نشان می دهد 
که گویی برخی مسئوالن متوجه مشکات موجود نیست. 
اگر مشکات حل نشود و مسائل جدیدی هم بر مشکات 
گذشته اضافه شود، اوضاع بدتر و ناچارا مجبور خواهد شد 
یکسری تغییرات و اصاحات را هم برای حل مسائل سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه و حرکت به سوی توسعه 

اقتصادی سیاسی جامعه قبول کند.

چگونه از آمریکا »تضمین« بگیریم؟

دالیل مهاجرت های گسترده؟

مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه ای که باعث رشد و 
توسعه هر کشوری  است، اعتماد بین مردم و مسئوالن آن 
جوامع است. برهمین اساس بیش ترین سعی حکمرانان این 
است که باالترین سطح اعتماد را ایجاد کنند تا با پشتوانه آن 
بتوانند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مهم را به انجام 
برسانند. در جوامعی که موجودیت اعتماد حلقه مفقوده بین 
مردم و مسئوالن است آن جوامع به نوعی در فضای سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و... دچار سردرگمی می شوند. در جوامعی 
که به جای اعتماد سازی، اعتماد زدایی صورت می پذیرد اتحاد 
و انسجام ملی، موجودیت ندارد و به تعبیری فضای دو قطبی 
موافق و مخالف شکل می گیرد و هر لحظه ممکن است شاکله 
و ساختار چنین جوامعی بر اساس تکانه های داخلی و خارجی 
فرو بریزد. حکمرانان جوامعی که ملت های شان را به نوعی 
غریبه به حساب می آورند و کارکردشان را از ملی گرایی به 
گعده و جریان گرایی تقلیل می دهند در فرآیند زمان دچار 
فروپاشی خواهند شد. اصوال حکمرانانی که نتوانسته باشند 
برای جوامع شان رفاه و امنیت اقتصادی و معیشتی ایجاد 
کنند و اکثریت ملت شان در فقر و گرفتاری چند وجهی دست 
و پنجه نرم می کنند ناخودآگاه دچار جامعه ترسی می شوند. 
برهمین اساس این جامعه ترسی باعث خواهد شد بیشتر 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شان به دور از چشم 
ملت شان باشد، چرا که می دانند فقر و گرفتاری عمومی به آنان 
اجازه اتخاذ هر گونه تصمیمی را نمی دهد. متاسفانه حکمرانان 
چنین جوامعی مصداق ضرب المثل »خشت اول گر نهد معمار 
کج- تا ثریا می رود دیوار کج« می شوند، چرا که هنوز نمی دانند 
از دِل بی اعتمادی، اعتماد زائیده نمی شود! وقتی انسان گرایی، 
ملت گرایی و به تعبیری جامعه گرایی تابعی از شعار سازی ها و 
شعاربافی ها می شود برای تحقق شعارهای شان که گاه حتی 
آن شعارها زائیده اوهام و خیاالت است و هیچ تناسبی با دنیای 
واقعیت ها ندارد ناگزیر به اقدام و عمل هایی می شوند که آن 
اقدام و عمل ها سنخیتی با واقعیت های جامعه شان ندارد. برای 
مثال آیا قدرت تسلیحاتی کره شمالی جزو اولویت ها و نیازهای 
ملت کره شمالی است؟ بر همین اساس حکمرانان کره شمالی 
مجبور می شوند بودجه ها و پول هایی که صرف هزینه های 
نظامی می شود را از ملت پنهان کنند چرا که به خوبی می دانند 
ملتی که گرسنه و تشنه است و در فقر عمومی به سر می برد 
چنین هزینه کردن هایی، غیرقابل قبول است. نکته قابل تامل 
این است حکمرانانی که جامعه ترسی دارند در فرآیند زمان 
دچار جامعه ُکشی هم می شوند! دالیل این جامعه ُکشی 
کاما واضح و مبرهن است و مجال پرداختن به آن در این 
مقاله نیست. بنابراین حکمرانانی که برآمده از واقعیت های 
پیدا و پنهان ممالک شان نباشند ناخودآگاه در فرآیند زمان با 
جوامع شان دچار اختافات ریز و درشت می شوند و برای این که 
بتوانند به حضورشان وجاهت بدهند مجبور می شوند به شعارها 
رنگ و لعاب بیشتر بِدمند! اما غافل از این هستند که چه بر سر 
جوامع تحت حکمرانی شان می آید! نکته پایانی این که اگر بین 
مردم و مسئوالن هر جامعه ای، اعتماد وجود نداشته باشد آن 

جامعه در سر گشتگی قرار گرفته است!

اعتماد زدایی سم مهلک است!

امید فراغت
روزنامه نگار

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

علی قنبری
اقتصاددان

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
معلم - روان پزشک

 کنترل مستمر 
 بازار کاالهای 
 اساسی 
 ضروری 
است

     منافع روسیه در ادامه تحریم ایران و حذف صادرات گاز ما به اروپاست؛  
    اتفاقا اروپا هم به روسیه اعتماد ندارد  
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ایران، جایگزین روسيه؛
 - از برگ برنده صادرات گاز

 به اروپا   استفاده كنيد
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یـادداشـــت

بر پایه پژوهش های علمی انجام  شده در اندیشکده ها، نشان 
می دهد که همسایه شمالی ایران آن زمان که نام شوروی را یدک 
می کشید دست به اشتباهاتی زد که مسیر این کشور را به کلی 
تغییر داد. نخستین آن واگذاری مدیریت ملی به افراد ناپخته، نادان 
ولی پرادعا بود. بیشتر اعضای پولیت بورو از ۱۹۶۰ تا زمان فروپاشی 
شهروندان  با کمترین تخصص و بهره هوشی بودند که به دلیل ارثیه 
انقابی به جایگاه باالیی در تصمیم سازی رسیدند. از سوی دیگر 
مدیران جمهوری ها و استان ها از والدی وستوک و ورخویانسک 
تا ساراتف، به افراد بی تخصص ولی متملق و مطیع سپرده شده 
بود. اعتماد نزدیک به مطلق به نهادهای نظامی- امنیتی و تحلیل 
و برآوردهای آن ها حتی تا ۱۰ ماه پیش از فروپاشی به گونه ای 
که ادعای چیرگی بر جهان از سوی ک گ ب و ارتش سرخ تبلیغ 
می شد. همچنین استمرار سیاست خارجی ایدئولوژیک از سوی 
کرملین و غفلت از واقعگرایی با جهان  رو به دگرگونی از جمله 
مهم ترین اشتباهاتی بود که در حوزه سیاست خارجی این کشور 
رقم خورد. تمرکز استراتژیک  بر مسابقه تسلیحاتی در ازای نادیده 
انگاری توسعه همه جانبه اقتصادی، خلع ید کامل از کنگره، شورای 
عالی نمایندگان و حتی دولت و سپردن همه مسئولیت ها به پولیت 
بورو، ک گ ب و ارتش سرخ، برخورد تند با منتقدان و دلسوزان و 
فرستادن آنان به اردوگاه ها، زندان ها و حتی اعدام آنان، مصونیت 
حزبی ها از پیگیری قضائی به دلیل پوشش همه جانبه ایمنی آنان 
در برابر قانون، برخورداری مقامات حزبی، نهادها و تئوریسین های 
خاص از امتیازات همه جانبه ویژه، بی اعتنایی و رویگردانی قاطبه 
مردم از رادیو- تلویزیون و دیگر رسانه های تک صدای دولتی در 
ازای همگرایی به رسانه های خارجی و رشد و نمو آرام آرام نهادهای 
موازی در کنار نهادهای رسمی و چیرگی تصمیمات آن ها بر 
مصوبات از جمله دالیل دیگر بود که کار را به اینجا رساند. بخش 
قابل توجهی از سرمایه ملی در همسایه شمالی ایران صرف تبلیغات 
می شد، در حالی که قاطبه مردم از درون ناراضی بودند. همنوایی و 
بلکه یکی شدن و یکپارچگی قانونگذاری، تفسیر قانون و نظارت بر 
قانون و اجرا و در نتیجه چیرگی تمامیت گرایی بر مدیریت کشور از 
یک سو و تمرکز نامحدود قدرت در پولیت بورو و نهادهای نظامی- 
امنیتی در ازای کاهش قدرت تصمیم گیری نهادهای مردم پایه از 
سوی دیگر سبب شد تا گسترش احساس بی عدالتی در میان ملت 
بیشتر شود. نتیجه این رویکرد یا احساس، زایش و فراگیر شدن 
بی اعتمادی در سه مقیاس بود.همین سه گونه بی اعتمادی بستر 
فروپاشی رژیم  سوسیالیستی را پهن کرد. نخست فرو ریختن 
اعتماد بین ملت- دولت، گسترش بی اعتمادی بین اتحاد شوروی و 
دیگر کشورها به شکلی که از سال ۱۹۶۰ به بعد کمتر دولتی نسبت 
به مسکو اعتماد داشت.همچنین سرایت حس بی اعتمادی بین 
دولتمردان وهم حزبی ها که مجموع این عوامل منجر به فروپاشی 

شوروی شد و همچنان نیز گریبان این کشور را گرفته است.

آن چه در همسایه شمالی رخ داد

امروز؛ سخنرانی رهبر انقالب 
حضرت آیت ا... خامنــه ای در آســــتانه سالروز 
قیام ۲۹بهمن مردم تبریز در ســال ۱۳۵۶، از 
طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی 
سخن خــــــواهند گفت. این برنامه ســـاعت 
۱۰صبــح روز پنجشنبـــه ۲۸بهـــمن برگزار 
 مـی شـــود و بــــیانات رهبر انقاب حدود ساعت

۲۵: ۱۰ آغاز خواهد شد. سخنرانی رهبرمعظم انقاب 
 KHAMENEI. IR به صورت زنده از پایگاه اطاع رسانی
و شبکه های رسانه ی ملی پخش خواهد شد. به علت 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، این دیدار برای 
دومین سال متوالی از طریق ارتباط تصویری با مردم 

حاضر در مصای تبریز برگزار می شود. 

جزئیات سفر رئیس جمهور به قطر
سفیر ایران در قطر اعام کرد: سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور ایران در جریان سفر به قطر 
عاوه بر دیدار و رایزنی با مقامات این کشور عربی 
خلیج فارس در نشست اپک گازی نیز شرکت می کند. 
حمید رضا دهقانی در صفحه توئیتر خود در این 
ارتباط نوشت: » سفر رسمی دوجانبه آیت ا... جناب 
آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسامی ایران 
به قطر در هفته آینده ایشان و هیات عالی رتبه 
همراه، عاوه بر دیدار و ماقات های دوجانبه، در 
اجاس سران کشورهای صادرکننده گاز نیز شرکت 

خواهند کرد.«

توان ساخت یک میلیون مسکن 
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ساخت 
۲۱۰ هزار واحد مسکونی در کمتر از ۶ ماه از آغاز 
دولت توسط بنیاد مسکن آغاز شده است. قاطعانه 
می گویم بنیاد مسکن می تواند تعهد ۴۰۰ هزار 
واحد در سال را عملی کند. سید صولت مرتضوی 
برنامه دولت را درخصوص معیشت مردم عنوان 
کرد و افزود: دراین حوزه هم چندین زیر برنامه 
وجود دارد. در مورد مسکن به استناد قانون، دولت 
باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم 
طراحی، اجرا و تأمین کند. برخی صاحبنظران 
نسبت به این آمار ابهاماتی داشتند ولی فقط 
بنیاد مسکن اعام کرد قادر است در سال ۲۰۰ 
هزار مسکن روستایی و ۲۰۰ هزار مسکن شهری 
را اصاح کند. وی تصریح کرد: این تنها یکی از 
دستگاه های اجرایی است و کشورما ازامکانات 
زیادی برخوردار است. بزرگ ترین امکان ما منابع 
قوی، دانشمند، سرآمد و کاربلد جوان، مدیر و نخبه 
این کشور است. سرمایه ما داشتن روحیه جهادی 
جوانان این مرز و بوم است که هر کجا ورود پیدا 

کردند فتوحات فراوانی را به وجود آوردند. 

رایزنی درباره دارایی های ایران
وزارت امورخارجه کره جنوبی اعام کرد، تهران 
و سئول در حال برگزاری نشست هایی برای حل 
وفصل موضوع دارایی های مسدود شده ایران در 
کره هستند. نمایندگان تهران و سئول به منظور 
یافتن راه حلی برای مساله دارایی های مسدود 
شده ایران در حساب های بانکی کره جنوبی در 
حال برگزاری نشست های کاری هستند. بنابراعام 
وزارت امورخارجه کره جنوبی، مقامات دولتی از هر 
دو کشور با حضور نمایندگان شرکت ها و بانکداران 
ایرانی در این نشست ها حضور یافته اند که تا روز 
چهارشنبه )دیروز( ادامه داشت. تهران و سئول 
ماه گذشته توافق کردند که گفت وگوهای کاری را 
در حاشیه مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( و بازگشت آمریکا به این توافق در 
وین، پایتخت اتریش انجام دهند. هم اکنون حدود 
هفت میلیارد دالر از دارایی های ایران در دو بانک 
کره جنوبی به دلیل تحریم های آمریکا که پس از 
خروج یکجانبه این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸، 

بلوکه شده است. 

جنگ در سوریه تمام نشده است
سفیر ایران در دمشق تصریح کرد که دو کشور 
برنامه دارند تا این رابطه عالی را در تمامی سطوح 
از جمله در مسائل فرهنگی و اقتصادی و... تجربه 
کنند. مهدی سبحانی با اشاره به تحریم های ظالمانه 
علیه سوریه گفت: جنگ هنوز در سوریه تمام نشده 
است اگر چه عرصه نبرد با تروریست ها و حامیان 
بین المللی آنها در میدان فروکش کرده است، اما 
دشمن اهداف خود را در میدان دیگری دنبال 
می کند، دشمن با تحریم های ظالمانه علیه سوریه 
می کوشد، اهدافی که نتوانسته در جنگ محقق کند 
در حوزه اقتصاد به دست بیاورد. وی خاطرنشان 
کرد که در حوزه اقتصاد مردم با تحریم ها مستقیما 
هدف گرفته شده اند و این موضوع در ایران هم اتفاق 

افتاده است. 

 بررسی
 برای پرداخت بدهی  لندن

روزنامه گاردین در گزارشی با توجه به تماس تلفنی 
اخیر وزرای خارجه ایران و انگلیس مدعی شد که وزارت 
خارجه انگلیس در حال بررسی گزینه ها برای پرداخت 
بدهی اش به ایران است. طبق روایت ایران از تماس 
تلفنی اخیر میان لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس 
و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، تراس 
در این گفت وگو ابراز امیدواری کرد که انگلیس بتواند 
بدهی ۴۰۰ پوندی این کشور به ایران را بپردازد. وزارت 
امور خارجه انگلیس درباره این تماس تلفنی توضیحی 
به خبرنگاران ارائه نداد اما وقتی برای ارائه توضیحاتی 
در این باره با آن تماس گرفته شد، تایید کرد که این 
مکالمه روز دوشنبه انجام شده است و در این باره گفت، 
»ما در حال بررسی گزینه ها برای حل وفصل این پرونده 
به طور اضطراری هستیم.« وزارت امور خارجه انگلیس 
تاکید کرد، همیشه نسبت به پرداخت این بدهی متعهد 
بوده است. دو کشور تاکید دارند موضوع پرداخت این 
بدهی که مربوط به قرارداد فروش تانک به ایران در 
دوران حکومت محمدرضا پهلوی در دهه هفتاد میادی 
است، جدا از مذاکرات وین و سرنوشت سه زندانی 
دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی در ایران یا موضوع نازنین 
زاغری است. پیش از این، بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس در پارلمان این کشور تحریم ها را دلیل عدم 

پرداخت این بدهی عنوان کرده بود.

خبـــر

یدا... کریمی پور  
استاد دانشگاه 

رئیس عدلیه خطاب به زیر مجموعه دستگاه قضائی:    

تشريفات و هزينه ها را به حداقل برسانيد
قضائیه  قوه  رئیس  سفرهای  ملی:  آرمان 
حتی االمکان بدون اِعمال پروتکل های مرسوم 
در زمینه های رسانه، تشریفات، حفاظت صورت 
مؤکد  تاکیدات  به  توجه  با  گرفت.  خواهد 
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای مبنی 
بر مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در مصارف در 
همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضائی، رئیس 

عدلیه طی دستوری خطاب به »مرکز رسانه 
قوه قضائیه«، »اداره کل تشریفات« و 
»یگان حفاظت قوه قضائیه«، بر لزوم 
تقلیل و به حداقل رساندن هزینه ها و 
 تشریفات در برنامه های مربوط به رئیس 

قوه قضائیه تصریح کرد. بر همین اساس، 
رئیس دستگاه قضا مجموعه های 

فوق الذکر را مکلف کرد تا در 
اقدامات و برنامه های خود 
ضمن تاش برای بازدهی 
مناسب، نسبت به تقلیل 
و کاهــش مــحسوس 
مخارج و هزینه های 
خود اقـــدام کنند. 
رئیس عـــدلیه در 

جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مشکات 
اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم ها 
و بخش دیگر به دلیل سوء مدیریت ها بوده، تصریح 
کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور 
را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت 
اصاح شود؛ این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 
که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود 
را اصاح کنیم و مدیریت ما نسبت به 
سال های گذشته متفاوت شود. رئیس 
دستگاه قضا، به ذکر نمونه هایی در 
این خصوص پرداخت و گفت: اگر 
مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت 
و تشریفات، محل سکونت و یا دفتر 
کار خود هزینه های مضاعفی داشت 
باید این رویکرد تغییر کند و 
دیگر شاهد بَرج ها نباشیم؛ 
یک  در  تاکنون  اگر 
دستگاهی ده دســتگاه 
استــفاده  خـــودرو 
می شـــــد و امکان 
آن اسـت که بـــا ۶ 
خودرو کارهــــا 

پیگیـــری شــود باید هـــزینه هایی کـه برای 
ساختمان ها و تشریـفات و تشکیات مـــی شود 
کاهش یابد. وی در همین راستا خطاب به مرکز 
رسانه قوه قضائیه، اداره کل تشریفات و یگان 
حفاظت تاکیـــد کرد تـــا جای ممکن هزینه ها 
و تشریفــات را در بـرنامه های رئیس قوه قضائیه 
 کم کـرده و بـــه حـداقل ممـــکن برساننــد. 
بر همین اساس، سفر اخیر حجت االسام والمسلمین 
محسنی اژه ای به استان اصفهان بدون انجام هرگونه 
تشریفات مرسوم صورت گرفت، به گونه ای که رئیس 
دستگاه قضا بدون همراهی اعضای شورای عالی 
قوه قضائیه و حتی رئیس و مسئولین حوزه ریاست 
با یک پرواز عمومی به اصفهان عزیمت کرد و بنا بر 
دستـــور رئیس قوه قضائیه در فرودگـاه اصفهان 
نیز استقبال های متداولـــی که از مقامات عالیرتبه 
صورت می گیرد، انـــجام نگرفت. گفتنی است با 
توجه به دستور اخیر حجت االسام والمسلمین 
محسنــــی اژه ای جـهت مدیــــریت و کـاهش 
هزینه ها در دســــتگاه قضائی، زین پس سفرهای 
رئیس قوه قضـــــائیه حتی االمکان بدون اِعـمال 
پروتکل های مرسوم در زمینه های حفاظت، رســانه 

و تشریفات صـــورت خواهد گرفت.

سـرمقالـــه

شاید بحث بحران اوکراین و ارتباط آن به مذاکرات وین تاحدی 
تعجب انگیز به نظر برسد و بسیاری بپرسند که چه ارتباط منطقی 
بین احتمال حمله روسیه به اوکراین که چندین هفته است در فضا 
می چرخد و روس ها با اعزام بیش از یکصد هزار نیرو و مقادیر قابل 
توجهی ادوات زرهی اعم از هلیکوپتر، هواپیما و سایر جنگ افزارهای 
سنگین پشت مرزهای اوکراین عما تهدید به اشغال اوکراین کرده اند، 
وجود دارد. بسیاری از رهبران کشورهای غربی در هفته های گذشته 
بارها عام کرده اند که روس ها ظرف چند روز آینده به اوکراین حمله 
خواهند کرد. اما آقای پوتین در حقیقت هیچ عامتی بروز نداده که آیا 
واقعا می خواهد به اوکراین حمله کند یا اینکه صرفا می خواهد تهدید 
به حمله نموده و از این رهگذر به هدف استراتژیک خودش برسد. البته 
همه می دانیم که آن هدف استراتژیک جلوگیری از پیوستن اوکراین به 
پیمان ناتو است. اگر اوکراین به پیمان ناتو بپیوندد به معنای آن است 
که ناتو یا ارتش غرب در مرزهای روسیه مستقر خواهد شد و پوتین بارها 
اعام کرده که چنین وضعیتی را نمی پذیرد. اما حتی افراد غیرنظامی 
و افرادی که هیچ آگاهی از مسائل استراتژیک و نظامی ندارند گفته اند 
که اگر چنین حمله ای صورت گیرد با توجه به اینکه یکی پس از دیگری 
رهبران کشورهای غربی، روسیه را تهدید کرده اند که اجازه نخواهند داد 
که این حمله بدون پاسخ بماند و تلویحا گفته اند که هم از نظر نظامی به 
اوکراین کمک خواهند کرد و نیرو به اوکراین اعزام خواهند نمود و هم 
تحریم های بسیار سنگینی علیه روسیه اعمال خواهند کرد. مهم ترین 
تحریمی که اروپایی ها می توانند علیه روسیه اعمال کنند جلوگیری 
از صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا است. البته درست است که این 
جلوگیری ضربه هولناکی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد اما برای 
اروپایی ها هم بدون هزینه نخواهد بود. در سرمای زمستان و قطع گازی 
که از روسیه می آید با توجه به اینکه خیلی آلترناتیو دیگری وجود 
ندارد شرایط دشواری برای اروپایی ها به وجود خواهد آورد. هیچ کس 
به صورت قطعی نمی تواند بگویند که آیا پوتین این جسارت و شهامت 
را خواهد کرد که به رغم تهدیدات رهبران غربی به اوکراین حمله کند 
و یا آنکه در حقیقت کوتاه خواهد آمد. اما چرا این مساله به مذاکرات 
وین گره می خورد. بدین خاطر که اگر روسیه به اوکراین حمله کند و 
درگیری که بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود جدی ترین درگیری 
نظامی میان شرق و غرب خواهد بود؛ در حقیقت روس ها آن وقت عما 
دیگر نمی گذارند که توافقی میان ایران و ۱+۴ صورت گیرد و حمله 
روسیه به اوکراین عما هر گونه روزنه امیدی را که مذاکرات وین دارد 
را در حقیقت مسدود خواهد کرد. البته شاید بتوان اینگونه برداشت 
کرد که بی تمایل نیستند که روسیه به اوکراین حمله کند. از آنجا که 
ایران تمام تخم مرغ های سیاست خارجی خود را در سبد روسیه و 
چین گذارده بنابر این هر قدر میان روسیه و غرب تخاصم، جنگ و نزاع 
بیشتر باشد به نفع ایران است و برعکس هر قدر که میان روسیه و غرب 
توافق و حالت آشتی جویانه باشد به ضرر ایران است، چون در آن صورت 
روس ها به هیچ وجه به خاطر ایران حاضر نیستند که مناسبات خود با 
غرب را مورد تجدید نظر قرار دهند. بنابراین ایران نیز منتظر است تا 
ببیند روسیه به اوکراین حمله می کند یا نه. اگر روسیه حمله نکند در 
آن صورت روسیه و غرب به سمت و سوی تنش زدایی پیش خواهند 

رفت که این خیلی به نفع ما نخواهد بود.

حمله به اوکراین و پیشرفت مذاکرات وین 

صادق زیبا کالم  
استاد دانشگاه 

همه باید نسبت به مشکالت 
مردم نگرانی داشته باشیم

فایل صوتی نشان اقتدار 
فرماندهی در سپاه 

رئیس کل دادگستری استان تهران با 
بیان اینکه در دستگاه قضائی شاخص، در 
سیاست ها و برنامه ها ریاست قوه قضائیه 
است، اذعان کـــرد: زمانـی که مشاهده 
مــی کنیم رئیس قوه قضائیه نـــسبت 
به موضوعی شخصا ورود می کنند و نسبت 
به پاسخ گویی ارباب رجوع دغدغه دارند و 
حرف زندانی را می شنوند، برای همه ما 
حاوی پیـــامی است و آن پـــیام این 
است که به کل قوه قضائیه اعام کنند که 
همه باید نسبت به مشکات مردم دغدغه 
و نگرانی داشته باشیم و باید عزم راسخ 
را در مجموعه تحت مدیریت خود برای 
خدمت رسانی ایجاد کنیم. علی القاصی  مهر 
با تاکیــد بر لــزوم افزایش حساسیت ها، 
اعمال دقت و اهتمام به منظور تسریع در 
کارها و رسیدگی ها از سوی مدیران قضائی 
استان تهران و تسری آن به مجموعه تحت 
مدیریت بیان کــرد: »برنامه عملیاتی 
و راهبرد کاهش اطاله دادرسی« دارای 
ریزفعالیت ها و گام هایی است و آنچه که 
در حال حاضر مـــهم است اینکه باید به 
گام ها عمل نماییم مدیران قضائی استان 
تهران موظفند کـــه شخصا پیگیر اجرای 
ریزفعالیت های برنامه عملیاتی کاهش 

اطاله دادرسی باشند.

نماینده مجلس در واکنش به فایل 
صوتی منتشر شده از ســـوی رسانه های 
بیگانه با موضوع اظهــــارات فرمانده 
سابق سپاه گفت: آنچه از ایـــن فایل 
صوتی برداشت می شود، این است که 
فرماندهی وقـــت سپاه وظیــفه اصلی 
و اساسی خود را به خوبی انجام داده و 
نشان داده که با حــساسیت آنچه را که 
در زیرمجموعه اش مـــی گذرد، پیگیری 
می کند و بر لزوم برخورد با تخلفات تأکید 
دارد. محمداسماعیل کوثری افزود: آن 
حساسیت، دقت و امانتداری که ما همیشه 
از سردار جعفری سراغ داشته ایم، در این 
فایل صوتـــی هم به خوبی مشهود است 
که از معاون اقتصادی سپاه جزء به جزء 
مسائل قراردادها و افراد را مــی پرسد و در 
همانجا تأکید می کند که بــا کــــسانی 
که تخلف کرده اند، محکم برخورد شود. 
متهمان حدود دو سال قبل محکوم شده اند. 
این فایل اقتدار فرماندهی را در سپاه نشان 
می دهد که براساس این اقتدار، تخلفات 
قابل گذشت نیست و به خاطر همین اقتدار 
است که پرسنل سپاه در این موارد کمترین 
تخلفات را دارند؛ البته حتی یک تخلف نیز 

قابل قبول نیست و با آن برخورد می شود. 

آرمان ملی: رئیس جمهور بر ضرورت 
کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی و 
تبیین و تشریح اقدامات انجام شده برای 
ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید 
کرد. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره 
به تاش شبانه روزی دولت برای جبران 
کاستی ها و رفع مشکات معیشتی و 
اقتصادی مردم گفت: همه وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی و نظارتی موظف 
هستند، اخبار مطرح شده در حوزه 
فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری 
کرده و در صورت صحت بافاصله برای 
رفع مشکل اقدام کنند و مواردی که با 
هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان 
عمومی در فضای مجازی منتشر می شود 
را برای مردم تبیین کنند. رئیسی تاکید 
کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری 
و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و 

معیشت مردم را دچار مشکل کرده و 
تاش های انجام شده را زیر سوال ببرند. 
رئیسی در ادامه بر رعایت عدالت در جذب 
نیروی انسانی در دستگاه ها و سازمان های 
مختلف تاکید کرد و گفت: اقدامات انجام 
شده در حوزه نیروی انسانی در تمام 
دستگاه ها و سازمان های اداری باید 
تابع مقررات و عادالنه باشد. همچنین 
هیأت وزیران روز چهارشنبه به ریاست 
آیت ا... سیدابراهیم رئیسی. رئیس جمهور 
برگزار شد و در آن وزارتخانه های راه و 
شهرسازی و کشور به موجب آیین نامه 
اجرایی اجزای )۲( و )۳( بند )الف( ماده 
)۱۰۰( قانون برنامه ششم توسعه مکلف 
شدند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ضمن نصب 
عائم و تابلوهای راهنمای گردشگری 
در حاشیه راه ها و نقاط درون شهری، 
نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت 

ایجاد اماکن اطاع رسانی در فرودگاه ها، 
ایستگاه های راه آهن و پایانه های حمل 
و نقل شهری اقدام نمایند. در ادامه 
جلسه هیأت دولت، تعداد دیگری از 
اجرایی  دستگاه های  پیشنهادهای 
بررسی و تصویب شد. اعضای دولت 
در ادامه جلسه، با اضافه شدن وزیر 
اطاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای 
ترکیب  به  ایران  اسامی  جمهوری 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موافقت 
کردند. »کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال« 
به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات و به منظور راهبری و هماهنگی 
توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به 
کسب سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال 
از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه 
فعال و سریع با تغییرات حوزه ذیربط و 
اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین 
از جمله قوانین بودجه سنواتی تشکیل 

شد. همچنین با تصویب هیأت وزیران، به 
وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد با 
هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور 
)امور توافق های بین المللی( و وزارت امور 
خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف 
و امضای موقت موافقتنامه همکاری در 
زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین 
دولت جمهوری اسامی ایران و دولت 
مغولستان اقدام نماید. هیأت وزیران در 
راستای گسترش همکاری های حقوقی و 
قضائی بین دولت جمهوری اسامی ایران 
و دولت سلطان نشین عمان، با صدور 
مجوز به وزارت دادگستری برای امضای 
موقت موافقتنامه استرداد مجرمین بین 
دو کشور موافقت کرد. هیأت وزیران 
در ادامه، ضمن اعام نظر درخصوص 
تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس 
شورای اسامی، نمایندگان دولت را برای 

پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

         رئیس جمهور: 

كنترل مستمر بازار كاالهای اساسی ضروری است
 تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری

آرمان ملی: مذاکرات احیای برجام در وین در حالی 
پی گرفته می َشود که همه طرف های مذاکره به دنبال 
آن هستند که اختافات باقی مانده را کاهش داده و 
زمینه را برای ایجاد توافق طرفینی کامل فراهم کنند. با 
این حال به اذعان همه طرفین از آنجا که همه در موضعی 
مشترک نسبت به عدم اتخاذ موضعی واحد و مناسب از 
سوی آمریکا به جهت نبودن رویکرد و تصمیمی واحد 
در آمریکا ابراز گایه می کنند مذاکرات همچنان ادامه 
دارد و به رغم پیشرفت های اندک اما هنوز چون بر روی 
همه چیز توافق نشده به طور کلی بر روی هیچ چیزی 
توافقی صورت نگرفته است. با این حال طرفین در اظهار 
نظرهایشان مطرح می کنند که مذاکرات در مرحله نهایی 
قرار دارد و احتمال اینکه تا پایان سال جاری شمسی به 
نتیجه برسد و توافق حاصل شود وجود دارد. این در حالی 
است که طی روز های گذشته و پس از بازگشت هیأت ها 
از پایتخت ها به وین مذاکرات دو جانیه میان هیأت ها با 
یکدیگر و انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات بیشتر 
شده و هر روز شاهد مذاکراتی هستیم که طرفین آنها 
را سازنده و مثبت قلمداد می  کنند. هر چند که برخی 
معتقدند اینکه مذاکرات به سرعت به نتیجه نمی رسد 
به این دلیل است که غربی ها بحث مذاکرات فرابرجامی 
را مطرح کرده اند که ایران به آن تن نداده است. چنانکه 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
در توئیتی آورده است: »آمریکا و اروپا در آزمون اجرای 
تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای 
ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم ها به پوسته ای 
خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای 
بی عمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد 
گرفت.« البته تحوالت فقط در درون هتل کوبورگ وین 
جریان ندارد و بیرون از فضای مذاکرات نیز تحوالت 
دیگری در حال رخ دادن است. از مذاکره و گفت وگوی 
تلفنی سران و مقامات کشورها پیرامون برجام با یکدیگر 
تا حضور و تاثیر برخی متغیرهای حاشیه ای بر مذاکرات. 
پیش ازاین در وین شاهد حضور نمایندگان کره جنوبی و 
عربستان سعودی بودیم که گفته شد برای دیدارهای دو 
جانبه با مقامات اتریشی وارد وین شده اند، اما تاثیراتی 
از آنها بر مذاکرات را شاهد بودیم. اخیرا نیز گفته شده 
که رژیم صهیونیستی نیز نماینده ای را به وین فرستاده 
که با هیأت های اروپایی ، آمریکایی، روسی و چینی 
مذاکره کند که معلوم نیست این اقدام در چه جهتی 
صورت پذیرفته است. آنچه مسلم است صهیونیست ها 
درصدد تاثیر گذاری بر مذاکرات وین هستنند اما همه 
آنها می دانند و هم تندروهای کنگره نشین آمریکایی 
که عزم طرفین بر توافق است و اگر اختافات حاضر حل 
شود به زودی شاهد توافق و احیای برجام خواهیم بود. 
این در حالی است که اخیرا مشاور هیات مذاکره کننده 
ایران در وین گفته؛ اگر آمریکایی ها و اروپایی ها انعطاف 
و عقانیت نشان دهند، می توان مسائل باقی مانده را با 
سرعت زیاد حل کرد. قدر مسلم همه طرف ها می دانند 
که احیای برجام به نفع هه طرف ها و صلح و امنیت 
بین المللی است لذا در راه احیای آن کوشش می کنند. 

حال باید دید آنطور که گفته شده این مذاکرات در نهایت 
تا پایان فوریه یعنی میانه های اسفند ماه به نتیجه خواهد 
رسید و توافقی حاصل خواهد شد یا ادامه مذاکرات را در 

قالب دور نهم از سال آینده شاهد خواهیم بود. 
   توپ در زمین غربی ها

مذاکرات برای لغو تحریم ها، همچنان به صورت 
فشرده ادامه دارد، اما با نزدیک شدن به مراحل نهایی، 
حجم خبرسازی ها و اطاعات غلط نیز افزایش یافته 
است، اگرچه این اقدامات تازگی ندارد و مربوط به بازی 
دقیقه۹۰ غرب در راستای تشدید تنش و ایجاد هیجان 
در فضای مذاکرات است. آمریکا و اروپایی ها پیش از این 
در مذاکرات هسته ای با ایران که منتهی به توافق سال 
۲۰۱۵ شد، نشان دادند که بازی های تاکتیکی خاصی را 
در روزهای آخر مذاکرات آغاز می کنند، این بازی ها که 
غالبا از طریق فضای رسانه ای انجام می شود در راستای 
کسب امتیازات بیشتر و تحت فشار قرار دادن ایران 
برای چشم پوشی از خواسته ها و پیشنهادات مذاکره 
کنندگان کشورمان تحت تاثیر فضای هیجانی است. 
چنین اقداماتی بخشی از رویکرد فرامتنی غرب در قبال 
برجام است، کشورهای غربی، خصوصا آمریکا همواره در 
مذاکرات مختلف دو رویکرد متن و فرامتن را در پیش 
می گیرند، متن مربوط به گفت وگوهای حقوقی و فنی 
است که پشت میز مذاکره انجام می گیرد اما فرامتن 
مربوط به فضای محیط و رسانه ای مذاکره است. ایاالت 
متحده به این دلیل که با نقض تعهدات خود از برجام 
خارج شده در متن و به لحاظ فنی و حقوقی متهم این 
پرونده است، به همین دلیل این کشور برروی گزاره های 
فرامتنی تمرکز می کند و با رسیدن به مراحل پایانی 
گفت وگوها تاش می کند با ایجاد فضای هیجانی 
مذاکره کنندگان ایران را تحت فشار قرار دهد. البته 
تیم مذاکره کننده کشورمان نشان داده که بازی های 
غرب را به خوبی رصد می کند و از اهداف تبلیغاتی و 
هیجانی آمریکا آگاه است و از خطوط قرمز و مطالبات 
فنی و حقوقی جمهوری اسامی ایران عقب نشینی 
نخواهد کرد. این در حالی است که همه طرف ها از 
رسیدن به مرحله نهایی و لزوم تصمیمات سیاسی سخن 
می گویند. ایران خواسته ها و ابتکارات خود را روی میز 
مذاکره گذاشته و تاش کرده با نگاهی تعاملی پیش 
برود، خواسته های ایران در مذاکرات از ابتدا عینا مبتنی 
بر تعهدات پذیرفته شده همه طرف ها در برجام تنظیم 
شد. جمهوری اسامی ایران اعام کرده که به دنبال یک 
توافق خوب در کمترین زمان ممکن است، هیات مذاکره 
کننده ایرانی از ابتدا تاکید کرد که حاضر نیست چیزی 
کمتر از برجام را بپذیرد، چنانکه در حوزه تحریمی 
نیز چیزی فراتر از برجام طلب نکرده است. مذاکرات 
در روزهای گذشته و به ویژه پس از بازگشت هیأت ها 
از پایتخت ها به مرحله ای رسیده است که موفقیت 
یا شکست گفت وگوها صرفا به تصمیمات سیاسی 
طرف های غربی بستگی دارد. اگر طرف های غربی 
تصمیمات الزمی را که به آن آگاه هستند، اتخاذ نمایند، 
می توان چند موضوع باقی مانده را حل کرده و ظرف چند 

روز به توافق نهایی دست یافت. آنچه باید مورد تأکید 
قرار گیرد، آن است که خواسته های جمهوری اسامی 
ایران با رویکردی واقع گرایانه، منطبق با ملزومات 
توافق سال ۹۴ و در تناسب با تجربیات به دست آمده 
از عملکرد طرف های غربی تنظیم شده و اعمال فشار 
رسانه ای یا تاش برای استفاده از اهرم زمان، اصول و 
دستورالعمل های مذاکراتی ایران را تغییر نمی دهد. 
هیأت ایرانی بر اساس همین اصول و دستورالعمل ها 
پیشنهادات و خواسته های روشن خود در موضوعات 
باقی مانده را روی میز قرار داده است و اکنون توپ کاما 

در زمین طرف های غربی است. 
   بدون چشم انداز مذاکره نمی کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات 
وین اظهار داشت: این جمله را باز هم تکرار می کنیم 
که ما هم به دنبال یک توافق خوب هستیم. ما هم از 
توافق خوب در کوتاه ترین زمان استقبال می کنیم 
اما این توافق باید دربردارنده حقوق مردم ایران 
باشد. حسین  امیرعبداللهیان گفت: این توافق خوب 
از نظر ما باید همه تحریم هایی که در سال ۲۰۱۵ 
برای برداشته شدن آن ها توافق صورت گرفت و به 
JCPOA موسوم شد را شامل شود. امروز که ما داریم 
با هم صحبت می کنیم پیشرفت هایی در مذاکرات 
حاصل شده اما همه آنچه را که باید ذیل برجام به 
آن برسیم محقق نشده است. اما با همه این ها ما در 
میز مذاکره پیشرفت هایی داشته ایم و امیدوار هستم 
این پیشرفت ها منجر به یک توافق خوب شود. برای 
رسیدن به این توافق خوب، واقع بینی طرف غربی 
می تواند تعیین کننده باشد. وی عنوان کرد: ما حتماً 
عاقه مند هستیم که مذاکراتمان منجر به لغو کامل 
تحریم ها شود اما در یک نگاه واقع بینانه چارچوب 
تحریم هایی که در این دور از مذاکرات، موسوم به 
مذاکرات وین، برای لغو هدفگذاری شده و کشورهای 
۱+۴ و نماینده اتحادیه اروپا بر آن تمرکز و تاکید 
دارند این است که تحریم هایی که در برجام و سند 
برجامی سال ۲۰۱۵ باید لغو می شد، همگی از میان 
للهیان بیان کرد: برای ما  برداشته شود. امیرعبدا
تضمین قانونی طرف آمریکایی و طرف غربی هم مهم 
است. من حتی به همکارم آقای دکتر باقری گفتم در 
مذاکرات می توانند به طرف های غربی بگویند اگر 
نمی توانید به صورت قانون در مجلس خود این توافق را 
به تصویب برسانید، حداقل پارلمان کشورتان یا رئیس 
پارلمان های کشور هایی که طرف مذاکرات برجامی ما 
هستند می توانند در یک بیانیه سیاسی پایبندی خود 
را به این توافق و به بازگشت به اجرای توافق برجام اعام 
کنند. وزیر امور خارجه در مورد مذاکره مستقیم تصریح 
کرد: ما حاضر نیستیم بدون اینکه یک چشم انداز روشن 
و قوی برای رسیدن به یک توافق خوب با تضمین پایدار 
در مقابل مان قرار داشته باشد، وارد پروسه مذاکره 
مستقیم با آمریکا شویم. ضمنا این میز مذاکره است که 
مشخص می کند تصمیمات بعدی ما چه سمت و سویی 

را داشته باشد. اما در مجموع ما خوشبین هستیم.

»آرمان ملی« مذاکرات احیای برجام در وین را بررسی می کند:
تــوافق ویـــن؛ آخــر فــوریه، شـــایـــد!  

   امیرعبداللهیان: به مذاکرات خوشبینیم 

توسعه نظارت و ثبات در بازار 
افزایش یابد

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به 
تاکیدات رئیس جمهــور مبنی بر ایجاد 
ثبات در بـــازار کاالهــای اساسی، از 
وزارتخانه های صــمت، جهاد کشاورزی 
و دادگستری و همچنین سازمان بسیج 
خواست تا برای بازرسی گســـترده در 
سطح کشور اقدامات الزم را انجام دهند. 
در همین زمینه مقرر شد بازرسان درج 
برچسب قیمت مصرف کننده در مغازه ها 
و خرده فروشی ها بر مبنای حاشیه سود 
قانونی را تحت نظارت بیشتر قرار دهند. 
عاوه براین اطــاع رسانی و آموزش 
مردم توسط رسانه ها در خصوص درج 
قیمــت تولید کــننده بـــر روی کاالها 
تشدید شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز 
گزارشی از توزیع هوشمند گوشت و 
برنج ارائه و مقرر شد ضمن افزایش تعداد 
پلتفرم های ارائه اینترنتی، سطح توزیع 
در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت ها 
گسترش پیدا کند. در این جلسه با توجه 
به تاثیر برخی از محصوالت پتروشیمی 
بر روی کـــاالهای مختلـــف در بازار، 
گزارشی از وضعیت برخی محصوالت 
دارای کمبود ارائه و در نهایت مقرر شد 
به الزام تامین حداکثری نیاز صنایع 
پایین دستی از طریق تولید و به قیمت 

تلفیقی اقدام شود.
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سازنده : دروغ می گویند، میز به فاصله گذاری کرونا  

ربطی ندارد
 افشای راز میز بزرگ 

گفت وگــومذاکره کرملین
امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو با »آرمان ملی«:      

رفع تحریم ها و راستی آزمایی می تواند 
موجب نرمش ایران شود 

   کنگره آمریکا بیانیه سیاسی در موافقت برجام نمی دهد
  جنگ اوکراین مانع مذاکرات وین نمی شود

سازنده میز ۶ متری پوتین می گوید این میز 
برای فاصله گذاری و کووید ساخته نشده است! 
ریناتو پولونا، سازنده ایتالیایی میز معروفی که 
پوتین یک طرف آن می نشیند و رهبران سایر 
کشورها را آن سوی میز قرار می دهد؛ به روزنامه 
ایتالیایی کوریر گفت »اینکه گفته می شود این 
میز برای فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از ابتا 
به کرونا ساخته شده، دروغ است.« وی گفت: این 
میز را ۲۵سال پیش در اواسط دهه ۱۹۹۰ ساخته 
و بیش از ۱۰۰هزار یورو هزینه ساخت داشت: اگر 
دقیق بخواهیم بگوییم این میز حدود ۶ متر طول 
و دو و نیم متر عرض دارد و از بلوط ساخته شده و 
کاما منحصربفرد است. میز ورقه های طا داشته و 
تزئینات آن کاما با دست ساخته شده است. مکرون 
هفته پیش از فاصله دور با پوتین حرف زد و سوژه 
رسانه ها شد. امروز نیز شولتز با همان فاصله با پوتین 
دیدار کرد و سوژه خنده شد. کاربران مجازی اصل 
گفت وگو را به حاشیه برده و دست به تمسخر وسیع 
پوتین و مکرون و حاال شولتز زدند و فاصله را با فضای 
دیپلماتیک میان روسیه و ناتو مقایسه کردند. گفتی 
است رئیس جمهور کشورمان هم درسفر به روسیه 
یک سر این میز نشسته بود و پوتین در سر دیگر میز!

  روایتی از پذیرایی مسئوالن جهان
نشریه گاردین در تحلیلی درباره میزی که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه برای 
برگزاری نشست هایش استفاده می کند، می نویسد: 
»برای کسانی که در جایگاه باال هستند، دکور 
و مبلمان مکان آنها می تواند ابزاری برای تحت 
تاثیر قرار دادن، جذابیت و ترساندن باشد. صندلی 
وحشتناک قدرت در سریال بازی تاج و تخت یک 
صندلی آهنین بلند است که از شمشیرهای ذوب 
شده دشمنان شکست خورده ساخته شده است. در 
سری فیلم های جیمز باند، افراد شرور به خاطر تزئین 
مکان خود با آکواریوم های حاوی کوسه معروف 
هستند. با این حال، در زندگی واقعی، والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه و میز سفیدش که به 
شکلی گیج کننده بزرگ است این حس وجود دارد. 
رهبر روسیه شروع به میزبانی از دیدارهای انفرادی 
با مقامات خارجی در پشت یک میز بیضی شکل 
غول پیکر، به طول تقریباً پنج متر و دارای سه ستون 
ضخیم کرده است. و تنها یک دسته گل در وسط آن 
قرار دارد. او تنها رهبر در میان رهبران جهان که 
به سراغ وسایل نمایشی رفته نیست. پیشتر، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی، از قفسه های کتابی 
که قابل رقابت با یک کتابخانه کوچک بودند استفاده 
کرده است. در طول همه گیری، شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین میزبان نشست های ویدئو 
کنفرانسی در مقابل یک تابلوی نقاشی با ابهت از 
دیوار بزرگ چین بوده است. معمر قذافی، دیکتاتور 
سابق لیبی، در چادری بزرگ و رنگارنگ با رهبران 
دیگر جلساتی برگزار کرد که شاید به عنوان ترفندی 
برای جلب نظر آنها با به نمایش گذاشتن اشاراتی 
به اصالتی برآمده از قبایل خاضع بدوی بود. قذافی 
با چادر خود به سراسر جهان سفر کرد و آن را در 
چندین شهر از جمله در پارک ویا دوریا پامفیلی در 
رم و ملک دونالد ترامپ در حومه نیویورک برپا کرد. 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی، نیز دفتری 
چشمگیر با میز بسیار بزرگی داشت؛ اگرچه ممکن 
است که برای انگیزه های دیگری استفاده شده باشد 
اما گفته می شود که او زیر آن چرت بعدازظهرش 
را میزد. اما میز پوتین اگر که قرار است پیامی در 
پشتش وجود داشته باشد، چه پیامی را می فرستد؟ 
او روز دوشنبه میزبان امانوئل مکرون در پشت این 
میز غول آسای سه پا بود. رئیس جمهوری فرانسه با 
سینه ای جلو آمده به مسکو رفت و وعده گفت وگویی 
شدیداللحن با پوتین را داد و گفت که به دنبال 
راه حلی تاریخی برای تهدید قریب الوقوع جنگ 
بین روسیه و اوکراین خواهد بود. با این حال، پس 
از پنج ساعت گفت وگو در پشت این میز سفید، 
مکرون نتوانست هیچ امتیاز علنی از پوتین بگیرد. 
گمانه زنی هایی مطرح شد مبنی بر اینکه این میز یک 
نمایش قدرت برای تسلیم کردن مکرون بود، شاید 
حتی بیان فیزیکی یک انزجار. با این حال، این امکان 
نیز وجود دارد که در پشت این میز بزرگ به هیچ 
وجه بیانیه ای سیاسی وجود نداشته یا اگر هم که 
وجود دارد نسبت به هدف اصلی پوتین یعنی اجتناب 
از ویروس کووید، فرع به موضوع است. در اوایل ماه 
جاری میادی، پوتین میزبان ویکتور اوربان، نخست 
وزیر مجارستان در پشت همان میز بود. در آن زمان، 
پیامی که مسکو به دنبال فرستادنش بود، روابط 
نزدیک و دوستانه بین دو رهبر بود، حتی در موقعیتی 
که آنها مجبور باشند در فاصله ای دور از یکدیگر به 
سمت هم صدایشان را بلند کنند. یک میز بسیار 
مشابه نیز قبل از همه گیری بیماری ظاهر شده بود 
اما چندین نفر پشتش می نشستند. امروز، پوتین 
به وضوح از این میز برای اتخاذ فاصله اجتماعی از 
رهبران خارجی استفاده می کند، همان طور که در 
کنفرانس های مطبوعاتی پس از دیدارهایش هم 
چنین رفتاری داشته و تریبون ها را با فاصله ای 
نامعمول قرار می دهد. رئیس جمهوری ۶۹ ساله 
روسیه بر اساس گزارش ها از بابت حساسیت و 
پارانوئید بودن نسبت به کووید- ۱۹ شهرت پیدا 
کرده و تا حد زیادی در سراسر همه گیری در یک 
پیله منزوی باقی مانده و در همین راستا اقداماتی 
بسیار شدیدتر از همتایان جهانی خود انجام داده 
است. کرملین همچنان از کسانی که به ماقات 
پوتین می روند به رغم ادعایشان مبنی بر اینکه این 
رهبر روسیه واکسن های این ویروس و دوز تقویتی 
آن را دریافت کرده است، می خواهد به مدت دو هفته 
قرنطینه شوند. این تدابیر الزاما می توانند اختاالتی 
در پی داشته باشند. گزارش شد که مدیر و حامی 
مالی اصلی یک مرکز هنری بزرگ در مسکو پیش از 
افتتاحش به مدت دو هفته قرنطینه شدند تا پوتین 
یک بازدید کوتاه از ساختمان آن داشته باشد. یک 
نفر وجود دارد که پوتین به رغم نگرانی هایش در 
خصوص ویروس کرونا به او نزدیک شده است. در 
افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی پکن در ماه 
جاری میادی، او و شی جینپینگ رئیس جمهوری 
چین در فاصله ای نزدیک با یکدیگر مقابل دوربین ها 
ایستادند، که نمادی از اتحاد قدرتمند آنها در ضمن 

افزایش تنش هایشان با غرب است.«

گـــزارش

آرمان ملی- حمید شجاعی: گسترش فضای 
تولید و تبادل اطاعات امروزه باعث شده تا مردم 
استفاده بسیاری از فضای وب و اینترنت داشته باشند 
و چیزی به گزافه نرفته است که اگر گفته شود بخش 
عمده ای از زندگی مردم در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی صرف می شود. لذا در همین خصوص بحث 
کیفیت و سرعت اینترنت و کسب و کار در فضای 
مجازی از مسائلی است که سال ها است مورد مطالبه 
جامعه است. هر چند که نگاهی به وضعیت کیفیت 
و سرعت اینترنت نشان می دهد که این دولت نسبت 
به دولت قبل نه تنها پیشرفتی در این حوزه نداشته 
بلکه شاهد افت سرعت و کیفیت در این حوزه نسبت 
به گذشته بوده ایم. از طرفی احتمال تصویب طرح 
صیانت نیز باعث شده تا نگرانی هایی در جامعه به وجود 
بیاید. این در حالی است که رئیس جمهور در مناظرات 
انتخاباتی صحبت های مثبت و امید بخشی در حوزه 
فضای مجازی و اینترنت مطرح کرده بود اما وضع کنونی 
هیچ تناسبی با گفته های رئیس جمهور ندارد و مردم به 
صحبت های رئیس جمهور باز می گردند و پاسخگویی 

مطالبه می کنند. 
  تاثیر اینترنت در زندگی مردم و جامعه 

تاثیر مستقیم اینترنت، فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی بر زندگی جامعه و مردم امری انکار ناپذیر است 
و از قاطبه جامعه که موافق گسترش فضای مجازی و 

گردش آزاد اطاعات هستند تا آن عده که اساسا رویکرد 
متصلب و بسته ای نسبت به فضای مجازی و کارکردهای 
آن دارند بر این موضوع واقف هستند که این فناوری چه 
تاثیری در زندگی امروزی بشر دارد؛ چنانکه به اذعان 
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امروز اینترنت به 
عنوان بخشی از سبد کاالیی مردم در آمده و از گذران 
اوقات گرفته تا آموزش، کسب و کار و درآمدزایی مردم 
از این فناوری استفاده می کنند. این در حالی است که 
اگر نگاهی به شرایط و وضعیت امروزی اینترنت در 
کشور بیندازیم به وضوح می بینیم که نه تنها در این 
حوزه پیشرفتی نداشته ایم بلکه گام هایی نیز به عقب 
رفته ایم و به لحاظ رتبه بندی در اینترنت ثابت و اینترنت 
همراه پایین تر آمده ایم. چنانکه بنا به آنچه رسانه ها نیز 
بر پایه داده های مشخص در این حوزه آورده اند همتراز 
کشورهایی همچون افغانستان هستیم که البته وزیر 
ارتباطات این موضوع را تکذیب کرده است. اینترنت 
ایران بر اساس شاخص های جهانی، ۲ وضعیت متفاوت 
دارد. توسعه ارتباطات سیار، رتبه ۷۷ را در میان ۱۴۰ 
کشور برایمان به ارمغان آورده، اما عقب ماندگی ها در 
حوزه توسعه اینترنت ثابت باعث شده رتبه ۱۴۱ را 
در میان ۱۷۹ کشور جهان داشته باشیم. با این حال 
بسیاری در دولت قبل وزارت ارتباطات و وزیر جوان 
آن را مورد سرزنش قرار می دادند که چرا در راستای 
افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند در کشور تاش 

می کند و به لحاظ فنی شرایط را برای کسب و کار در 
شبکه های اجتماعی تاثیر گذار بهبود می بخشد. هر چند 
که در دولت قبل اگر در هر زمینه ای به خصوص اقتصاد 
و معیشت مردم شاهد بروز برخی مشکات و مشقات 
بودیم اما تاش ها بر این بود که اخال و اشکالی در 
کارکرد مردم در فضای مجازی ایجاد نشود. عملکردی 
که نسبت به شرایط کنونی بسیار مطلوب تر به چشم 
می آمد. اما با وجودی که به نظر می رسید این دولت نیز با 
مساله اینترنت و فضای مجازی به دیده اغماض برخورد 
کند طی بیش از شش ماهه ای که دولت سیزدهم روی 
کارآمده شاهد افت محسوس و تاثیر گذار سرعت در 
حوزه اینترنت ثابت و همراه بوده ایم. چنانکه این مساله 
صدای بسیاری از اقشار جامعه و همچنین برخی نهادها 
را نیز در آورده است. در همین راستا چندی پیش 
علی اکبر صفوی، رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی 
وزارت علوم، در واکنش به شروع آموزش مجازی با 
شیوع پیک ششم کرونا و مواجهه دانشجویان با کندی 
شدید اینترنت و اختاالت در آموزش های مجازی 
بیان کرد: »واقعیت این است که همه ما از اختاالت 
اینترنت در طول چهار پنج ماه گذشته گایه داریم و 
رنج می بریم.« بجز مساله آموزش بسیاری از کسب  و 
کار های مبتنی بر بستر اینترنت که اغلب در شبکه های 
اجتماعی دنبال می شود نیز با مشکات زیادی روبه رو 
شده اند و صحبت های مبنی بر احتمال تصویب طرح 

صیانت نیز باعث شده تا نگرانی ها در این حوزه بیشتر 
شود. این در حالی است که دولت یا بهتر بگوییم رئیس 
جمهور پیش از این بارها در مورد اینترنت و فضای 
مجازی صحبت هایی کرده بود که این روزها همه به آن 

اظهارات باز می گردند. 
  از وعده تا عمل 

پانزدهم خرداد ماه سال جاری بود که در جریان 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و در جریان نخستین 
مناظره تلویزیونی کاندیداها، سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس 
جمهور که آن زمان کاندیدای ریاست جمهوری بود در 
حوزه اینترنت و فضای مجازی صحبت هایی مطرح کرد 
و در ظاهر این اطمینان را به جامعه داد که در حوزه 
فضای مجازی نه تنها در دولتش اقدامات سختگیرانه ای 
نخواهد داشت بلکه به لحاظ زیرساخت ها و تکمیل 
آن نیز اقدامات موثری صورت خواهد داد. رئیسی در 
این خصوص گفت: »ما معتقدیم که در فضای مجازی 
عقبیم و در فضای مجازی کار آنچنان و بایسته نشده 
زیرساخت ها مشکل دارد. من از جوانان و از بچه ها سوال 
می کنم شما دارید گیم بازی می کنید و بازی کودکانه و 
نوجوانانه انجام می دهید چقدر وسط بازی حالتان گرفته 
می شود؟ خب معلوم می شود که زیرساخت ها درست 
نیست. پژوهشگر عزیز وقتی در حال پژوهش هستید 
می بینید کار پژوهش شما در ارتباط با یک کتابخانه 
در آن طرف دنیا با مشکل مواجه شد این معلوم است 
که زیرساخت ها کامل نیست. در فضای مجازی مشکل 
داریم، حق بسیاری از خانم ها به خصوص خانم های 
خانه دار که تولید محتوا می کنند ضایع می شود. من 
خودم در این فضا هستم و ۲ میلیون فالوور دارم و خیلی 
از مسائل از این طریق به من منتقل می شود.« حال امروز 
که ۸ ماه از آن روز گذشته و ۶ ماه از روی کارآمدن دولت 
با توجه به شرایط جامعه و ناراحتی های بابت افت کیفیت 
و سرعت اینترنت و شبکه های اجتماعی باید پرسید 
آقای رئیس جمهور از کیفیت و سرعت اینترنت خبر 
دارید؟ مشکل کودکان و نوجوانان برای بازی و مشکل 
پژوهشگران برای جست وجوی علمی در دولت شما 
حل شده یا هنوز هم همه گایه دارند؟ امروز با توجه به 
احتمال تصویب طرح صیانت چه میزان نگرانی و تهدید 
برای کسب و کار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به وجود آمده است؟ آقای رئیس جمهور گفته بودید 
که برای اقشاری که امکان  پرداخت هزینه اینترنت را 
ندارند؛ اینترنت رایگان ارائه خواهید کرد. مردم اینترنت 
رایگان نمی خواهند فقط همین شرایط حداقلی را نیز به 
واسطه طرح صیانت و افت سرعت و کیفیت اینترنت از 

مردم نگیرید.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
در جدیدترین اظهارنظرها پیرامون 
مذاکرات وین، وزیر امورخارجه ایران 
عنوان کرده است که روسای مجلس 
کشورهای شرکت کننده در مذاکرات 
وین به عنوان ضمانت می توانند با صدور بیانیه هایی از 
توافق در وین حمایت کرده و عنوان کنند که از برجام خارج 
نمی شوند تا ایران نیز با این مساله کنار  آید. این صحبت ها 
در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد یکی از مهم ترین 
اختاف های باقی مانده در وین همین موضوع ضمانت 
باشد. موضوعی که گره ای سخت در مذاکرات ایجاد کرده 
است. با این وجود اولیانوف از همه جا با خبر که کشورش 
درگیر بحران اوکراین است، گفت که مذاکرات در وین در 
آخرین مرحله خود قرار دارد و می تواند در همین ماه جاری 
میادی به نتیجه برسد. در راستای بررسی این اظهارنظرها 
»آرمان ملی« گفت وگویی با امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر ارشد 

مسائل بین الملل داشته است که در ادامه می خوانید. 
 صدور بیانیه از سوی روسای مجالس کشورهای 

طرف برجام می تواند یک تضمین خوب باشد؟
باید توجه داشت که مساله امروز این است که آمریکا باید 
تضمین دهد و این تضمین می تواند شامل هر اقدامی باشد و 
وزیرخارجه ایران نیز با طرح این مساله خواسته است عنوان 
کند که چنین مسیرهایی وجود دارد و این گونه نیست که 
صرفا به دنبال اخذ بیانیه سیاسی از سوی روسای مجالس 
کشورهای طرف برجام باشد. آمریکا یک بار با خروج از برجام 
بی اعتمادی ایران به خود را بیش از هر زمان دیگری کرده 
است و باید برای جلب اعتماد ایران حتما اقدامی انجام دهند. 
تا به امروز این مساله رخ نداده است و همین امر سبب شده 
تا روند مذاکرات کند شود. وضعیت به گونه ای شده که دولت 
آمریکا کنگره را مانع تضمین می داند و کنگره نیز دولت را 
مقصر معرفی می کند و در این دور باطل گیر کرده اند. شاید 
صدور بیانیه از سوی کنگره محلی از اعراب نداشته باشد اما 
این یک مساله است که مسئولین آمریکا باید این را حل و 
فصل کنند و عاوه بر دولت، قوه قانون گذاری این کشور نیز 
بر توافق وین صحه  گذارد. آمریکا به هر حال باید به شکلی 
اعتماد ایران را جلب کند. باید توجه داشت که کنگره چنین 
بیانیه ای صادر نخواهد کرد و عاوه بر آن در حال کارشکنی 
در مسیر مذاکرات نیز است. مشخصا امیدی به کنگره آمریکا 
نباید داشت تا بیانیه صادر کند اما باید مسیر ضمانت به 
شکلی پیموده شود تا بتوان در کوتاه مدت در وین به توافق 
رسید و هر یک از طرفین به دست آوردهای مورد نظر خود 

دست پیدا کنند. 
  تا چه میزان احتمال دارد موضوع ضمانت جدی 

شده و به مانعی در مسیر توافق بدل شود؟
باید توجه داشت که یکی از خواسته های ایران ضمانت 
است و ضمانت تمام خواسته ایران نیست. شاید اگر ایران 
سایر خواسته های خود را به دست بیاورد نسبت به ضمانت 
منعطف شود و خیلی بر روی آن پافشاری نکند. امروز ایران 
سه خواسته اصلی دارد. نخست رفع تمامی تحریم هایی که در 
زمان ترامپ وضع شده اند. دوم راستی آزمایی رفع تحریم ها و 
سوم ضمانت است. شاید اگر دو مورد اول محقق شود و ایران 
در عمل این اتفاقات را مشاهده کند نسبت به ضمانت دادن 
آمریکا سختگیری کم تری از خود نشان دهد. هنوز ابهام 
وجود دارد و شاید ایران بر مورد سوم نیز تاکید کند. همه چیز 
بستگی به این دارد که آیا دولت بایدن تمام تحریم های دوره 
ترامپ را لغو خواهد کرد یا خیر. این امر اتفاق بیفتد و ایران در 
عمل رفع تحریم ها را لمس کند احتماال یک ضمانت سبک تر 

از آمریکا برای ماندن در برجام دریافت کند. 
  آیا مذاکرات وین تحت تاثیر بحران اوکراین قرار 

گرفته است؟
برخاف شائبه های مطرح شده این چنین نیست. امروز 
نمی توان در خصوص اما و اگرها صحبت کرد زیرا اگر روسیه 
به اوکراین حمله کند مشخص نیست که واکنش آمریکا چه 
باشد. اگر آمریکا یک واکنش سخت از خود نشان دهد که 
منجر به درگیری نظامی با روسیه شود و جهان را درگیر خود 
کند قطعا مذاکرات وین متوقف می شود اما مشخص نیست 
روسیه تا چه میزان به سمت اوکراین می رود و آمریکا چه 
واکنشی نشان می دهد. اگر روسیه دو روزه به کیف برسد و 
پس از تغییر دولت به خاک خود برگردد با یک واکنش مواجه 
می شود اما اگر خاک اوکراین را به تصرف دربیاورد ممکن 
است شاهد یک جنگ بزرگ تر باشیم. پس در ابتدا همه چیز 
به ابعاد جنگ روسیه و اوکراین بستگی دارد. در حال حاضر 

این بحران مانع مذاکرات وین نشده است. 
  تنش روسیه و اوکراین می تواند تامین انرژی اروپا 
را با تهدید مواجه کند، آیا ایران می تواند با دریافت 
ضمانتی در این عرصه مشارکت کرده و به این شکل در 

برجام برای خود ضمانت ایجاد کند؟
ایران در حال حاضر به دنبال رفع تحریم هاست و رفع 
تحریم های نفتی و بانکی برای ایران اهمیت بیشتری دارد. 
باید توجه داشت که ایران تحت تحریم ساختاری است و 
تا زمانی که تحریم ها در ابتدا برداشته نشود نمی تواند به 
موارد دیگر بپردازد. تحریم یک مساله مهم تر است که 
امروز در دستور کار است و بر روی آن توجه شده است. 
همه چیز بستگی به قدرت چانه زنی و توان ایران در 
قسمت اقتصادی دارد. ایران باید ابتدا توان تبادل مالی 
پیدا کند بعد به این موارد فکر کند. تمامی این موارد 
بستگی به نحوه تعامل طرفین دارد و اینکه آیا سیاست ها 
تغییر خواهد کرد یا خیر. ایران می تواند مشخصا با یک 
دیپلماسی فعال و هوشمندانه تا حدودی از این فشارها کم 
کند و به سمتی حرکت کند تا دیپلماسی جایگزین تنش 
شود و این گونه دیگر تحت فشار قرار نگیریم. همه چیز به 
روزها و ماه های آینده بستگی دارد و اینکه دقیقا چه اتفاقی 
رخ خواهد داد. مشخصا ایران می تواند با توافق در وین و 
بهره مندی از منابع خود در خارج از کشور و به واسطه رفع 
تحریم ها به اوضاع خود سر و سامان دهد. سیاست خارجی 
عرصه استفاده از این فرصت هاست تا یک کشور به سمت 

توسعه حرکت کند.

»آرمان ملی« از فعالیت های خارج از کشور روسای جمهور پیشین روایت می کند:

صلح خاتمی، ممنــوع- هنجارشکنــی احمدی نژاد، آزاد! 
   احمدی نژاد حاال به سوئیس می رود

آرمان ملی– مطهره شفیعی: خاتمی نرود اما احمدی نژاد برود 
و هرچه می تواند برای خودش و کشورش حاشیه درست کند. همگان 
آگاه هستند که جایگاه خاتمی درعرصه بین المللی به مراتب باالتر از 
محمود احمدی نژاد است. خاتمی از صلح و دوستی ملل می گوید و 
احمدی نژاد از انتقام! دعوتنامه های خاتمی زیاد است و احمدی نژاد 
هم می گویند هرازچندگاهی دعوت می شود. احمدی نژاد زمانی که 
خارج کشور می رود  شأن و جایگاه کشور را به زیر سوال می برد مانند 
سفر اخیرش به امارات که در کنار دختران بی حجاب به دوربین لبخند 
می زد اما زمانی که خاتمی به مراسم بزرگداشت نلسون ماندال دعوت 
می شود، به او اعام می کنند ممنوع الخروج است. سال ۹۳ در خبرها 
آمده بود ۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری 
درخصوص ادامه ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن 
آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، تذکر داده اند. نکته 
قابل تامل آنجاست که علی الریجانی رئیس وقت مجلس در روزنامه 
لوموند که گفته بود »ممنوع الخروج بودن محمد خاتمی رئیس دولت 
اصاحات جزو عادات بد دولت احمدی نژاد بوده است،« که احمدی نژاد 
درواکنش به این موضوع گفته بود: »ممنوع الخروجی؟ احمدی نژاد؟ 
این موضوع قضائی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار 
را داشتم هرگز این کار را نمی کردم. سیدمحمد خاتمی ۸ سال در کشور 
رئیس جمهور بوده؛ گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختاف 
نظر داشته باشیم ولی به هرحال فردی رئیس کشور بوده و اینکه 
رئیس جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟« رئیس دولت اصاحات که با طرح گفت وگوی 
تمدن ها به یکی از چهره های جهانی مبدل شد، در سال های اخیر به 
دلیل برخی محدودیت ها و فشارها به رغم دعوت های مکرر از وی برای 
حضور در نشست های بین المللی و سفر به کشورهای مختلف جهان 
امکان حضور در این نشست ها و انجام سفر خارجی را نداشت. چرا در 
دوره ای جهان را از شنیدن پیام صلح خاتمی بازداشتند تا احمدی نژاد 

برود و جایگاه فرهنگی و سیاسی ایران را زیر سوال ببرد. 
  روایت یک احمدی نژادی به سفر خاتمی

روز گذشته علیرضابیگی نماینده حامی احمدی نژاد در پاسخ به این 
سوال که »نظر شما درباره شخصیتی مانند آقای خاتمی که جایگاه 
بین المللی ایشان روشن است و تا قبل از ۸۸ هم سفرهای مختلفی به 

کشورهای مختلف داشتند و اکنون با محدودیت هایی برای استفاده از 
این ظرفیت ها مواجه هستند، چیست؟« خاطرنشان کرد: ایشان هم 
می تواند این سفرها را انجام دهد و از پتانسیل های خود استفاده کند. 
محدودیت ها برای آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، وقتی پاسپورتش 
دچار مشکل می شود یا حفاظتش به مشکل برخورد می کند، برای 
ایشان هم این موارد وجود دارد اما باالخره آقای احمدی نژاد ثابت قدم 
و مصمم است و به فضل الهی این موارد را پیش می برد. وی اضافه کرد: 
آقای خاتمی هم می تواند در اینجا ثابت قدم بودنش را نشان دهد و 
وارد عمل شود؛ حتما خوب است که ایشان هم از جایگاه و اعتبارشان 
برای کشور استفاده کند. نباید در این خصوص برای کسانی که باالخره 
۸ سال رئیس جمهور بودند، کشور را اداره کردند و بعد هم در دنیا و 
مجامع بین المللی اعتبار و جایگاهی دارند، چنین موانعی باشد؛ باید 
فرصت بدهیم که از این ظرفیت ها برای پیشبرد دیپلماسی عمومی 

استفاده شود. 
  خبر دعوت نامه تازه 

شاید خارجی ها هم می دانند که او عاشق دیده شدن است که برای 
او دعوت نامه ارسال می کنند. روز گذشته یک نماینده مجلس خبر از 
دعوت نامه ای داد که برای احمدی نژاد ارسال شده است. اکنون اطراف 
احمدی نژاد تعداد انگشت شماری از یاران دولت های نهم ودهم باقی 
مانده است و هر یک به دلیلی دیگر تمایل به همکاری با او ندارند. او 
فقط بقایی و مشایی را دارد و در درجه بعد افراد معدودی در اطرافش 
هستند که نماینده مجلس یا پست دیگری دارند. چندی پیش به دوبی 
رفت و اقداماتی کرد که شایعه شد به خواست ایران یا به خواست امارات 
به کشور بازگردانده شده است اما خودش گفت که مدت سفرش پایان 
گرفته بود. عکس هایش با دختران بی حجاب و... موضوعاتی بود که به 
رفتار یک رئیس جمهورسابق ایران همخوانی نداشت. پس از آن به 
ترکیه رفت و بازگشت و حاال راهی سوئیس خواهد شد.این خبر را هم 
یکی از نمایندگان حامی او داد. دیروز احمد علیرضابیگی نماینده تبریز 
در مجلس که مدتی قبل در جریان سفر به ترکیه در جمع همراهان 
رئیس جمهور اسبق ایران بود، در رابطه با این سفر گفت: سفر اخیر آقای 
احمدی نژاد با دعوت دانشگاه بیکنت ترکیه اتفاق افتاد، این دانشگاه یک 
دانشگاه فنی و تکنیکی است و در این دانشگاه به واسطه تاش های آقای 
احمدی نژاد در حوزه عمران، زیرساخت ها و تامین مسکن چه در دوره 

شهرداری و چه در دوره ریاست جمهوری انجام می شود و همین طور با 
توجه به اینکه ایشان اکنون استادتمام دانشگاه علم و صنعت هستند؛ به 
ایشان مدرک یا عنوان دکترای افتخاری این دانشگاه اهدا شد. نماینده 
تبریز ادامه داد: همچنین این سفر یک فتح بابی بود برای مراودات علمی 
که دانشگاه ها و اساتید ما می توانند با دانشگاه های ترکیه داشته باشند 
و درعین حال امکان این را فراهم کرد که احمدی نژاد با خبرگزاری های 
مهم ترک مصاحبه داشته باشد. اتفاق دیگری که در این سفر رقم خورد، 
حضور احمدی نژاد در نماز جمعه استانبول و همین طور دیدار با رهبر 
مسیحیان ترکیه بود. همچنین ایشان در بازار سرپوشیده استانبول 
که نمادی از پیوندهای فرهنگی مردم ایران و ترکیه است، حضور 

پیدا کردند. 
  تدریس می کند!

وی در پاسخ به اینکه »آیا احمدی نژاد اکنون در دانشگاه کاس دارد و 
سرکاس می رود؟«، ابراز کرد: بله، ایشان کاس های دکترا و کارشناسی 

ارشد عمران را در دانشگاه دارند. 
  چرا سفر خارجی می روند

علیرضابیگی در واکنش به این مساله که »برخی گفتند که این سفرها 
با مقاصد سیاسی انجام می شود، چون احمدی نژاد در داخل صدایش به 
جایی نمی رسد و حرف هایش خریدار ندارد به سفر خارجی می رود که 
در آن سو مخاطب پیدا کند«، گفت: امروزه اساساً بُعد مسافت جایگاه 
خود را از دست داده و قدرت رسانه به اندازه ای است که اگر حرف و 
سخنی چه در داخل و چه در خارج از کشور زده شود، مخاطبان خود را 
به راحتی می تواند پیدا کند. آقای احمدی نژاد خودش به این موضوع 
توجه دارد که به عنوان یک امکان و ظرفیت برای جمهوری اسامی 
ایران که می تواند با جهان پیرامون و خارج ارتباط برقرار کند، تاش 
کند و از این ظرفیت ها برای کشور استفاده کند. وی در رابطه با اینکه 
سفرهای خارجی احمدی نژاد بیشتر رویکرد سیاسی دارد یا جنبه علمی 
و دیپلماسی فرهنگی، اظهار داشت: هردو باهم قابل جمع است، این طور 
نیست که بگوییم که هرکدام از این جنبه ها، جنبه دیگر را نفی یا محدود 
می کند. طبیعی است که احمدی نژاد درعین حال که استاد دانشگاه 
است و تحصیلکرده در یک رشته فنی است که مورد قبول مجامع 
علمی جهانی است؛ می تواند از این امکان برای توسعه روابط سیاسی 
اقتصادی اجتماعی استفاده کند و این بسیار با ارزش است، هرکسی هم 
چنین ظرفیتی دارد، می تواند این ظرفیت را در اختیارایران قرار دهد.

علیرضابیگی در پاسخ به اینکه »آیا سفرهای خارجی احمدی نژاد ادامه 
خواهد داشت و آیا برنامه ریزی روشنی در این زمینه وجود دارد؟«، 
گفت: با توجه به دعوتی که از ایشان صورت گرفته آقای احمدی نژاد در 

اجاس داووس شرکت خواهد کرد.

از یک سو با رفتارهنرمندان مخالفت می شود و انگ های 
زیادی به آنها وارد می شود اما از سوی دیگر دعوت به همکاری 
با دولت می شوند. این تناقض مشکلی است که هنوز حل نشده. 
روز گذشته معاون رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد که در 
دولت سیزدهم نقش سینما و رسانه در تحکیم بنیان خانواده و 
نمایش جایگاه واقعی زنان پررنگ تر شود. انسیه خزعلی ضمن 
دعوت از هنرمندان و سینماگران جهت همکاری در موضوعات 
ویژه زنان و خانواده با این معاونت، گفت: از جمله این موضوعات 
می توان به نقش زنان در هشت سال مقاومت و دفاع مقدس، 
تاش آنان در پشتیبانی از جبهه در سال های جنگ تحمیلی 
و دفاع از حرم اهل بیت)ع(، نقش ویژه زنان به عنوان مدافعان 
سامت در سال های اخیر و همین طور تاشی که در نگهداری 
و حراست از خانواده در کنار ایفای نقش هایی که نام برده شد 
و با محوریت نام مقدس زن انجام دادند و کسانی که توانستند 
جایگاه حقیقی زن را به نمایش در آورند و به نقش های چندگانه 

زن توجه دهند.

تاکید بر افزایش جمعیت با انتقادات زیادی همراه است مانند 
دیروز که عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بیان 
کرد: مگر با حجاب اجباری توانستیم مشکل بی حجابی را حل 
کنیم که حاال بخواهیم با زایمان اجباری مشکلی حل شود؟ 
محمدتقی فاضل میبدی تاکید کرد: آیا درصد اعتقاد به حجاب 
طی این سال ها بیشتر شده است؟ وقتی مسئوالن بخواهد با اجبار 
موضوعی را جا بیندازد، نتیجه عکس می دهد، همان طور که 
پهلوی اول هم نتوانست با زور حجاب را بردارد. وی اظهار داشت: 
اعتماد بین مردم و مسئوالن سلب نشود، باید به وعده هایمان در 
قبال مردم عمل کنیم. فاضل میبدی ادامه داد: تا به وعده هایی 
که دادیم عمل نکنیم و مشکات اقتصادی و معیشتی مردم حل 
نشود و اعتمادشان را جلب نکنیم، مشکلی با قانون گذاشتن حل 
نمی شود. وی گفت: ارزش های دینی و اخاقی را هم می توان 
با ضرب قانون، تهدید و کمیته های امربه معروف و نهی از منکر 
حاکم کرد و هم روش های تربیتی؛ روش اسام که در سیره 

پیامبر)ص( و امیرالمومنین)ع( است، روش تربیتی است.

اصاح طلبان مذاکرات هسته ای و نتیجه آن را اقداماتی 
ملی و غیر جناحی می دانند و معتقدند پیروزی تیم مذاکره 
کننده به معنای پیروزی ملی است. اصاح طلبان بارها اعام 
کردند در صورت موفقیت تیم مذاکره دولت سیزدهم از آنها 
حمایت کرده و همراهی خواهند کرد. دیروز هم اسماعیل 
گرامی مقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه این حزب، 
مذاکرات وین را رصد و دنبال می کند، تصریح کرد: ما موافق 
هر مذاکره ای که منجر به رفع تحریم ها شده و در چارچوب 
عزت، حکمت و مصلحت کشور باشد، هستیم. ما معتقدیم در 
مذاکرات است که منافع ملت یا هزینه کمتری تامین می شود. 
اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه برسد، جو روانی تاثیر خود را 
بر قیمت ها خواهد گذاشت، منابع ارزی و نفتی ما آزاد شده و 
ذخایر ارزی هم بیشتر می شود و این عوامل به اقتصاد کشور 
کمک می کند. هر مذاکره و سیاستی در عرصه خارجی که 
منجر به رونق اقتصادی کشور شود، مورد حمایت حزب اعتماد 

ملی خواهد بود. 

    
 دعوت هنرمندان 

به دولت !
زایمان اجباری هم 

مشکلی را حل نمی کند
حمایت از مذاکره منتهی 

به رونق اقتصادی 

»آرمان ملی« نگاه جامعه به عملکرد دولت در خصوص اینترنت و فضای مجازی را بررسی می کند
 افت اینترنت  

 - پر رنگ شدن 
طرح صيانت

    کیفیت و سرعت اینترنت را از مردم نگیرید
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برای اولین بار قیر رایگان در مجلس در بودجه سال ۹۶ لحاظ 
و براســاس آن، دولت موظف به توزیع ۴ میلیــون تن قیر برای 
پروژه های عمرانی شــد و طبق روال هر ســاله طرح قیر رایگان 
در بودجه ســال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است، براساس 
بند »ز« تبصره یک ماده واحده الیحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال های گذشته مکلف 
شــده نســبت به قراردادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار 
پاالیشــگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند 
از الیحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید 
معادل ۱۵ هزارمیلیارد تومان نفت خام، ماده  اولیه قیر که همان 
وکیوم باتوم اســت را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف 
گوناگون قرار دهد. دســتگاه های خواهــان دریافت قیر رایگان 
تا ســقف ۱۵ هزارمیلیاردتومان شــامل وزارت راه و شهرسازی 
)سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کشور( ۷ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان معادل 
۵۲ درصد، بنیاد مسکن ۳ هزارمیلیاردتومان معادل ۲۰ درصد، 
وزارت کشور )سازمان همیاری شهرداری و دهیاری ها( ۲ هزار و 
۵۵۰ میلیاردتومان معادل ۱۸ درصد، بسیج سازندگی سپاه ۹۰۰ 
میلیاردتومان معادل ۶ درصد، وزارت آموزش وپرورش )سازمان 
نوســازی و تجهیز مدارس کشــور(، ۹۰۰ میلیاردتومان معادل 
۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی )ســازمان جنگل ها و مراتع و 
آبخیزداری کشور( ۴۵۰ میلیاردتومان معادل ۳ درصد است! با 
اینکه دستگاه های دریافت کننده قیر رایگان مشخص است، اما 
رانت و فساد در این حوزه حداقل در سال های گذشته نه کنترل 
شده و نه از بین رفته است هرچند که گفته می شود نظارت هم بر 

این موضوع وجود داشته است!
 آمارها چه می گویند؟

نمایندگان مجلس یازدهم هم به موضوع رانت زابودن توزیع 
قیر رایگان تاکید دارند و معتقدند باید برای رفع امتیاز رانت زایی 
این طرح فکری اساسی شود! این نگرانی از اینجا ناشی می شود 
که براســاس آمار مرکز پژوهش های مجلس ســال ۱۳۹۲ تنها 
نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع و به دو میلیون تن در سال های 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به چهار میلیون 
تن رسید. نکته ای که رانت زابودن طرح توزیع قیر رایگان را اثبات 
می کند عدم تخصیص این قیر به راه های روستایی است! به عنوان 
مثال براســاس بودجه ســال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص 
چهار میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه های دولتی برای اجرای 
پروژه های ساخت وساز شــد این درحالی است که کل تولید قیر 
کشور در این سال حدود ۶ میلیون تن بوده و از طرفی آمارهای 

منتشر شده از سوی گمرک نشان از صادرات ۴.۲ میلیون تنی قیر 
کشور دارد! آماری که به روشــنی نشان می دهد بخش بزرگی از 
قیر رایگان به جای مصرف در بخش های عمرانی به خارج از کشور 
صادر شده اســت! آن هم وقتی این قیر به دســتگاه های دولتی 
تخصیص یافته است و این موضوع نشان می دهد که دستگاه ها در 
این حوزه تخلفات گسترده ای داشته اند، اما عجیب تر اینکه با این 
تخلفات برخورد نشده و این داستان ادامه یافته است! در بخش 
دیگری از گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس آمده که این رویه 
در سال های ۹۷ و ۹۶ نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان 
قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت 
رسیده است. به عبارت دیگر حجم های میلیون تنی قیر رایگان 
در این سال ها به جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده ها سر از 

بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است! 
 از نبود نظارت تا مشکل قوانین 

این نگرانی برای طرح توزیع قیر رایگان در ســال آینده هم 
وجــود دارد و از این رو بخشــی از نماینگان مجلس نســبت به 
این موضوع موضع گیری کرده و اجرای ایــن طرح را منوط به 
رفع مشکات این طرح در گذشــته کرده اند؛ از میان برداشتن 
واســطه ها، توزیع عادالنه مواداولیه، خوراک پتروشــیمی ها و 
قیر، نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون، دو نرخی بودن، 
اســتفاده از روش اوراق از جمله مواردی است که برای مقابله با 
فساد و رانت قیر رایگان در کشور از ســوی نمایندگان مجلس 
مطرح شده اســت،  اما موضوع این اســت که مجلس به عنوان 

نهاد ناظر بر اجرای قوانین بایــد بر اقدامات دولت در بخش های 
مختلف نظارت داشته باشد و قوانین را به شکلی تنظیم و مصوب 
کند که راهی برای بروز تخلف وجود نداشته باشد ولی تخلفات 
گسترده در حوزه قیر رایگان نشان داده که نه نظارت دقیق است 
و نه قوانین! جلیل ســاالری، معاون وزیر نفت در این باره گفته 
اســت: »نگرانی های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده 
به لحاظ ســطح کیفی افت کند یا در جای دیگــر غیر از آنچه 
هدف گذاری شده، مصرف شود. در هر حال باید نظارت صورت 
گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می شود، 
۲۰ درصد قیمتی است از محل تحویل وکیوم باتوم به قیر است که 
به عنوان هزینه فرآورده است.« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی درباره احتمال رانت زابودن آن گفت: 
در هر حال باید نظارت صورت گیرد. او تاکیدکرد: »در هر حال 
تمام موارد باید پیش بینی شــود که در مســیر خودش انجام و 
دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود 
و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد. نگرانی ها 
از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا 
در جای دیگر غیر از آنچه هدف گذاری شده، مصرف شود.« در 
حقیقت مصوبه های مربوط به قیر رایگان در چند سال گذشته با 
انحرافاتی مواجه و بعضا موجب فساد شده است که باید مانع آن 
شد، اما این اتفاق نیفتاده که اگر افتاده بود امروز شاهد این همه 
نگرانی در مورد فساد و رانت قیر رایگان در اختیار دستگاه های 

دولتی نبودیم!

در واکنش به ادعای عجیب نماینده مردم سنقر مطرح شد: 
آقای حسینی کیا کافیست لیست دریافتی ها و 

هزینه های خود را منتشر کنید؟! 
  آقای نماینده، انقالب برای رفع بی عدالتی ها بود!

آرمان ملی: »یادتان هست پیش از انقاب هرکسی در یک 
گوشه ای سرش را زمین می گذاشت و می خوابید؟ االن طرف زیر 
پتوی گلبافت و نرمینه خوابیده، گوشی هم دستش و دوقورت و 
نیمش باقی است« این سخنان حســینی کیا، نماینده سنقر در 
مجلس شورای اسامی است که خطاب به مردم آنها را به نوعی 
نمک نشناس دانسته و تاکیدکرده در قبل از انقاب مردم سالی 
یکبار برنج می خوردند و نصفش هم رشــته بوده. درواقع تردید 
وجود ندارد که یکی از دالیلی که مردم در ۴۳ سال قبل انقاب 
کردند همین ناعدالتی های بود که در اکثر جامعه وجود داشت و 
ثروت و رفاه تنها به عده ای خاص تعلق داشت. بنابراین مقایسه 
پیش از انقاب آنهم با گذشــت بیش از ۴ دهه قیاسی مع الفارق 
بوده که به نظر می رســد ایــن نماینده مجلس بــدون توجه به 
تمامی ســختی هایی که مردم در یکدهه گذشته از طریق تورم 
۵۰ درصدی رشد نقدینگی و بازارسرمایه پرابهام تحمل کرده اند 
آن هم برای حمایت از سیاست های نظام اینگونه تعابیر نشان از 
بی اهمیتی وضعیت و مشــکات مردم برای این دست از افراد و 
نمایندگان دارد. در این میان نکته اساســی در این نهفته است 
نمایندگانی که بــا دریافتی های کل ماهانــه ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
تومانی بازهم در تاشــند تا از انتشار حقوق و مزایای خود طفره 
بروند آیا از ســختی های مردمی که به خاطر سودجویی مافیای 
قدرت ناچارند هر کیلو برنج را بیــش از ۵۰ هزارتومان و هر کیلو 
گوشت را بیش از ۱۶۰ هزارتومان خریداری کنند درک درستی 
دارند و آیا اساســا می دانند بیش از ۳۰ میلیون نفر از جامعه ۸۰ 
میلیون نفری زیر خط فقر قرار دارند، با چه مشکاتی مواجهند که 
معتقدند کسانی که قبل از انقاب گرسنه بر بالین می گذاشتند 
که حتما همین طور بوده هم اکنون که به لطف توسعه تکنولوژی 
از وســایل ارتباط جمعی برخوردارند اما سودجویی ها به همراه 
تصمیمات غلط مسئوالن باعث شــده تا با وجود برخورداری از 
ثروت های خدادادی بازهم سر گشــنه بر بالین  گذارند دوقوت 
نیمشان باقی نیست. بلکه اعتراض آنها به عدم تحقق وعده هایی 
بوده که در نتیجه بی عدالتی و سیاســت های رانت زا رقم خورده 
است. لطفا آقای حسینی کیا برای رفع ابهامات میزان دریافتی و 
هزینه های یکماه خود را منتشر کنند تا مشخص شود چه کسانی 
زیاده خواه هســتند.! در این رابطه حسینی کیا نماینده سنقر در 
روستای نورآباد اظهارکرد: پیش از انقاب سالی یک مرتبه برنج 
می خوردیم، نصفش رشــته بود، خورش هم نداشت، االن کسی 
هســت که الاقل هفته ای یکبار برنج نخورد؟ وی افزود: وسیله 
نقلیه مان در روستاها برای رفت وآمد حداکثر یک مینی بوس بود 
و عموما برای رفت وآمد بین روســتایی و زیارت امامزاده از پشت 
تریلی تراکتور استفاده می کردیم، امروز اکثر خانواده های ما الاقل 
یکی از اعضای خانواده ماشــین دارد. او ادامه داد: یادتان هست 
)هر شب( هرکسی در یک گوشه ای سرش را زمین می گذاشت و 
می خوابید؟ االن طرف زیرپتوی گلبافت و نرمینه خوابیده، گوشی 

هم دستش و دوقورت و نیمش باقی است. 

بازتاب

با قرارگیری در فهرست قیمت گذاری دستوری 
احتمال شکل گیری رانتی  جدید در گوشت و برنج 
آرمان ملی: با تشدید تنش های در بازار کاالهای اساسی و عبور 
قیمت هر کیلو گوشت قرمز و برنج داخلی از مرز ۲۰۰ و ۸۵ هزارتومان 
دولت سیاســت های کنترلی خود را در این زمینه آغاز کرده اســت. 
فارغ از اینکه دالیل گرانی های اخیر در این ۲ محصول همچون روال 
مرسوم در تشکل ها به گردن دالالن و مافیای بازار انداخته می شود که 
تردیدی وجود ندارد. باید سر این مافیا را درهمین تشکل ها جست وجو 
کرد، در ابتدا ستاد تنظیم بازار تاش کرد با استفاده از توزیع کاالهای 
اساسی از طریق فروشــگاه های منتخب و سیستم یارانه ای آن هم با 
نرخ مصوب به مقابله با گرانی ها برود در این رابطه بررســی ها نشان 
می دهد اگرچه این سیاســت اخیر موفق شــد تا تاثیری ناچیز و در 
کوتاه مدت داشته باشد اما تداوم وضعیت گرانی ها باعث شده تا ستاد 
تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف کند تا گوشت و برنج را در ردیف 
کاالهای مشــمول قیمت گذاری قرار دهد. موضوعی که تجربه نشان 
داده سیاست قیمت گذاری در هیچ برهه ای از زمان نتوانسته به کاهش 
قیمت ها منجر شود و خود به عاملی برای شکل گیری رانت و بازارسیاه 
مبدل شده اســت. حال باید منتظر شد و دید آیا دولت سیاست خود 
را تغییر خواهد داد و یا بازهم به افزایش تنش های بازار از این طریق 
دامن خواهد زد. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت اظهارکرد: درج 
قیمت تولیدکننده بر روی محصول، مشــکل قیمت گذاری دالالن را 
حل می کند. ما به دنبال حذف دالالن و تامین کنندگان مالی نیستیم. 
وی افزود: ما با شرکت های پخش جلساتی داشتیم و در مورد ضرایب 
سود به یک جمع بندی رسیدیم؛ ما به دالالن خرده ای نمی گیریم اما 
می گوییم داللی که نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد و بخشــی از 
وظیفه خودش را بر گردن دیگری می انــدازد، حق ندارد فراتر از ۱۳ 
درصدی که برایش مشخص شده، هزینه ای را بر دوش مردم تحمیل 
کند. معاون وزیر صمت در مورد وضعیت قیمت ها نیز تصریح کرد: از ۷ 
هزار قلم کاالیی که تاکنون مشمول طرح درج قیمت تولیدکنندگان 
شده اند، ۲۰۰۰ قلم آن کاهش قیمتی ۵ تا ۶۵ درصدی داشته است؛ 
به طور مثال قیمت نوشابه از حدود ۱۵ هزارتومان پس از اجرای این 
طرح در ابتدا به حدود ۱۱ هزارتومان و سپس به حدود ۱۰ هزارتومان 
و اکنون ۹۵۰۰ تومان رسیده است و اگر ۳۰ درصد سود آن را محاسبه 
کنیم قیمت مصرف کننــده آن حدود ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان شــده 
است؛ لذا فقط در هر نوشابه حدود ۳۵۰۰ تومان به نفع مصرف کننده 
می شــود. رئیس ســازمان حمایت گفت: توزیع کننده در کاالهای 
مصرفی ۳۰ درصد و در کاالهای سرمایه ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش 
قیمت است. تابش افزود: همچنین گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول 
قیمت تثبیتی شده و ســتاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف به 
قیمت گذاری کرده است؛ در همین راســتا با وزارت جهاد کشاورزی 
مکاتبه کردیم تا مســتندات قیمت این دو گروه کاالیی را به ما ارائه 
بدهند تا کارشناســی کنیم و به ســتاد تنظیم بازار تحویل دهیم و 
قیمت ها در آنجا مصوب شــود. وی گفت: با بررسی مستندات وزارت 
جهاد و انجمن ها به یک جمع بندی در مــورد قیمت منطقی برنج و 
گوشت مبنای گران بودن آن می رســیم. تابش تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت برنج در کف بازار کیلویی ۷۵ هزارتومان است. البته شاید 
کاالی به خصوصی در یک شبکه توزیع  ۹۰ هزارتومان شده باشد نه 
تایید می کنم نه تکذیب می کنم اما در حال حاضر ما قیمت را منطقی 

نمی دانیم و منتظر مستندات وزارت جهاد هستیم.

 ذره بین

بنـــگاه ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تامین مالی »بانک توسعه تعاون« 
یک تکلیف قانونی برای دولت

 آرمان ملی: نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، 
پردیس و اسامشهر در مجلس شــورای اسامی با 
اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه 
تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و 
بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
در بخش تعاون گفت: این تکلیف قانونی صریح باید در 
نیمه نخست سال اجرایی می شد و تا پایان سال دولت 
باید تاش نماید این بند قانونــی را به اجرا در بیاورد 
و امیدواریم دولت با وجــود تنگناهای مختلف بتواند 
حداقل بخش زیادی از این تعهــد قانونی را به انجام 
رساند. مهدی شــریفیان، نماینده مردم تهران، ری 
شمیرانات، پردیس و اسامشــهر در مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به ضرورت تقویت بخش تعاون در 
اقتصاد کشور افزود: مهم ترین پیش نیاز برای تقویت 
بخش تعاون در اقتصاد کشــور در اولویت قرارگرفتن 
این موضوع در نــگاه دســتگاه های اجرایی مرتبط 
اســت. تا زمانی که نگاه برنامه ریــزی و اجرا رویکرد 
اولویت بخشــی به این حوزه مهم و راهبردی، یعنی 
بخش تعاون در اقتصاد نباشــد نمی توان به رونق این 
فعالیت ها و فعال شــدن آن امیدوار بود. در مقام اجرا 
هم کمترین انتظاری که وجود دارد این است که باید 
برای مشارکت فعال مردم در بخش تعاون مشوق هایی 
ایجاد شود که بتواند به عنوان مزیت نسبی در مقایسه با 
دیگر انواع نحوه مشارکت یابی مردم در اقتصاد کشور، 
افراد و گروه های سرمایه گذار را به سمت ایجاد تعاونی 
و فعالیت در این حوزه سوق دهد. وی در رابطه با نحوه 
فعالسازی ظرفیت های بخش تعاون در ایجاد اشتغال 
گفت: به نظر می رســد در چهار محور قانون گذاری و 
اجرا، نظارت و حمایت، می توان به رونق و تقویت بخش 
تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم 
اقتصادی باید به روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص 
آن برطرف شود و همچنین فرصت ها و امکانات پدید 
آمده در ســالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این 
قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا 
همان طور که پیش تر گفته شــد اولویت بیشتری به 
بخش تعاونی و مثا ادغام ســرمایه های خرد و ایجاد 
مجموعه های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه ها، 
داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد. شریفیان با 
اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه 
تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و 
بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح 
که برای دولت در بند د تبصــره ۲ ماده واحده قانون 
بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده با دارابودن تاییدیه شورای 
نگهبان و اباغ برای اجرا باید در نیمه نخســت سال 
جاری اجرایی می شد و تا پایان سال دولت باید تاش 

کند این بند قانونی را به اجرا در بیاورد. 

در آخرین روز از معامالت هفته 
شاخص بی تفاوت به تعطیالت رفت

آرمان ملی: روز چهارشــنبه بازارسرمایه با 
تغییرات اندکی همراه بود به گونه ای که شاخص 
کل با افت ناچیز ۸۴۵ واحدی در کانال یک میلیون 
و ۲۸۲ هزار واحدی قرار گرفت. درواقع بازارسرمایه 
در حالی بــا ثابت ماندن در کانــال قبلی خود به 
تعطیات رفت که به نظر می رســد ســایه ابهام 
مذداکرات برجامی و همچنین عدم اجرایی شدن 
سیاســت های حمایتــی دولت ســهامداران را 
همچنان در باتکلیفی قرار داده اســت حال باید 
منتظر شد و دید بازارســرمایه در نخستین روز 
از معامات هفته آینده از چه سیاســتی تبعیت 
خواهد کرد. براســاس این گزارش روزگذشته در 
بازارســرمایه بیش از ۶ میلیــارد و ۵۹۶ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ هزار و 
۲۲۸ میلیارد ریال و در بیش از یک هزار و ۱۳ نوبت 
دادوستد شد و شاخص کل با ۸۴۵ واحد کاهش، 
در ارتفاع یک  میلیون و ۲۸۲ هــزار واحدی قرار 
گرفت، همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۲۱۸ 
واحد کاهش به ۳۲۵ هزار و ۲۸۳ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با ۱۳۶ واحد افت به ۲۰۳ هزار و 
۹۷۸ واحد رسید. عاوه بر این در معامات دیروز 
نمادهای، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۶۹۳ 
واحد، پتروشــیمی نوری )نوری( با ۲۲۵ واحد، 
شــرکت ســرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 
۱۳۵ واحد، گر وه دارویی برکت )برکت( با ۱۰۶ 
واحد، تولیدی فوالد ســپید فراب کویر )کویر( با 
۹۶ واحد و فوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( با ۷۳ 
واحد بیشــترین اثر گذاری مثبت را بر شــاخص 
داشتند و در مقابل نمادهای، پاالیش نفت تهران 
)شــتران( با ۲۸۴ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 
۲۲۶ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۲۰۹ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۰۱ 
واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۱۷۳ واحد، نفت 
و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ۱۴۲ واحد، 
بانک ملت )وبملت( با ۹۸ واحد و سایپا )خساپا( با 
۹۲ واحد بیشتر ین تاثیر منفی را بر شاخص اعمال 
کردند. همچنین در بازار فرابورس نیز روزگذشته 
وضعیت کاهشی حاکم بود به طوری که در این بازار 
۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی 
به ارزش ۲۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال دادوســتد 
شد و شاخص فرابورس با بیش از یک واحد کاهش 
بر روی کانال ۱۷ هزار و ۵۲۸ واحد رسید.  گفتنی 
است در معامات دیروز فرابورس نمادهای، تجلی 
توسعه معادن و فلزات )تجلی(، پویا زرکان آق دره 
)فزر(، بیمه اتکایی ایرانیــان )اتکای(، پلیمر آریا 
ساســول )آریا(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، 
کلرپارس )کلر( و توزیع داروپخش )دتوزیع( تاثیر 
مثبت داشتند و در مقابل نمادهای، نفت ایرانول 
)شرانل(، فرابورس ایران )فرابورس(، توسعه سامانه 
نرم افزاری نگین )توسن(، اعتباری ملل )وملل(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه ســامان 
)بساما( و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( 
بیشترین اثر منفی را بر شاخص این بازار داشتند. 

بازارسرمایه 

آرمان ملی: فضای پرابهام و تشــدید سایه بی اعتمادی 
بر بازارسرمایه  باتکلیفی و سردرگمی سهامداران را به اوج 
خود رسانده است به گونه ای که بازار به فاصله اندکی از تغییر 
مسیر معکوس در پیش گرفته و سعی دارد تا وضعیت کنونی 
خود را حفظ کند در این رابطه بررســی بازار نشان می دهد 
شــاخص کل که در ابتدای هفته با ریزش ۳۸ واحدی عما 
در کانال خود ثابت مانده بود در دومین روز از معامات افت 
۸ هزار واحدی را تجربه کــرد و در کانال یک میلیون و ۲۷۶ 
هزار واحدی قرار گرفت اما این روند چندان به طول نکشید 
و در روز دوشنبه شاخص کل با رشد بیش از ۷ هزارواحدی 
توانســته صعود خود را نســبتا جبران کند اما در نهایت در 
آخرین روز از هفته بازهم بازار ریــزش اندک ۸۴۵ واحدی 
در کانال یک میلیــون و ۲۸۲ هزارواحدی به تعطیات رفت 
که تفاوت چندانی با ابتدای هفته نداشــت. درواقع این روند 
تغییرات االکلنگی تقریبا در هفته های گذشته نیز به نوعی 
وجود داشــته موضوعی که برخی از کارشناســان اساسا از 
هرگونه اظهارنظر و تحلیــل در بازار کنونــی طفره رفته و 
عده ای از کارشناســان نیز فضای کنونی را نتیجه ابهامات 
موجود پیرامون مذاکرات برجامــی و اخبار ضدونقیضی در 
این خصوص شنیده می شــود دانسته و برخی از تحلیلگران 
نیز به غیر از شــرایط برجامی خالی بودن خزانه دولت را که 
در نتیجه سیاست های دولت گذشته رقم خورده دلیل این 
وضعیت عنوان می کنند اما فارغ از آنکه برخی از کارشناسان 
سعی دارند تا به هر طریقی وضعیت کنونی را طبیعی جلوه 
دهند اما به گفته تحلیلگران قرارگرفتن بازارسرمایه  در عارضه 
باتکلیفی به هر دلیل و فاکتوری که باشد زمینه ساز تغییرات و 
بازگشت سریع شاخص از مسیر خود عنوان می کنند. براساس 
این گزارش گسترش ســایه بیم وهراس در بازارسرمایه  در 

هفته های اخیر عاوه بر سردرگمی سهامداران تحلیلگران 
را نیز در شرایط ســختی قرار داده است به گونه ای که عاوه 
بر اینکه بسیاری از کارشناسان اساسا هرگونه پیش بینی در 
این بازار را سخت دانسته و تمایل به اظهارنظر ندارند برخی 
دیگر نیز سعی دارند تا این وضعیت را به سیاست های دولت 
دوازدهم گره زده و دولت ســیزدهم را از عوارض ضربات ان 
دور نگه دارند اما آنچه در شرایط کنونی اکثر تحلیلگران بر 
آن تاکید داشــته عارضه باتکلیفی در بازارسرمایه بوده که 
بیشتر در سایه ابهام در مذاکرات برجامی رقم خورده است 
در این رابطه فردین آقابزرگی کارشــناس بازارسرمایه ، در 
مورد چالش های مهمی که بازارســرمایه  در این روزها با آن 
درگیر است، می گوید: تغییرات مکرر در وضعیت اقتصادی و 
بازارسرمایه اولین ریسکی است که می تواند تا حدود زیادی 
همه تصمیمات خریدوفروش را تحت الشعاع قرار دهد. اخیرا 
بحث خوراک پتروشــیمی و گاز سوخت صنایع مطرح شده 
بود که با تعدیل نسبی سعی شــد ضرب آن گرفته شود اما 
مجددا اخبار مربوط به توافــق برجامی با پیش بینی کاهش 
نرخ ارز به گوش رســید که این دو عامل باعث شــده است 
بازار وضعیتی رکودی داشته باشد. همچنین حامد فقرایی 
کارشناس بازارسرمایه ، جو بازار را در مقابله دو تفکر مثبت و 
منفی دانست و معتقد است: آینده بازار درگرو توافقات برجام 
است و تا زمانی که این مجهول برای بازار تعیین تکلیف نشده 
است، نمی توان آینده شاخص را پیش بینی کرد. البته شاهین 
چراغی عضو سابق شورایعالی بورس، سعی دارد تا مشکات 
کنونی را به خزانه خالی دولت مرتبط کــرده که در نتیجه 
اقدامات دولت گذشته رخ داده اســت وی در این خصوص 
اظهارکرد: باید بپذیریم فشارهایی که بر معامات بازارسرمایه  
وارد شده است، ناشی از خالی بودن خزانه دولت است که این 

اتفاق تحت تاثیر اقدامات دولت سیزدهم رخ نداده است، برای 
رفع این مشکل راهکارهای مختلفی از سوی مسوالن دنبال 

شده است تا بتوانند اقدام به رفع این مشکل کنند. 
 اثرات تغییرات نرخ خوراک

از سوی دیگر حسن حسین نیا کارشــناس بازارسرمایه، 
بخشــی از وضعیت کنونی را ناشــی از اثرات تغییرات نرخ 
خوراک و انرژی در شرکت های پتروشیمی و فوالدی دانسته 
و می گوید: اثــرات تمام اخبار منفی همچــون افزایش نرخ 
خوراک و انرژی، تــا حدودی تلطیف شــد و تاش ها برای 
کاهش ریسک های موجود ادامه دارد ولی گویا همچنان بازار 
دو حلقه مفقوده شفافیت و اعتماد را پیدا نکرده است. اگرچه 
سیدامیر اعتمادی مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر، 
وضعیت بــازار را طبیعی می خواند و می گویــد: تا زمانی که 
فضاهای اقتصادی و سیاســت خارجی برای بازار مشخص 
نشــود، افت وخیزهای بازار طبیعی است. حمید میرمعینی 
از کارشناسان بازارسرمایه، بازار را مبتا به عارضه باتکلیفی 
دانســت و گفت: بازار با تردید نســبت به آینده سودآوری 
شــرکت ها و بازارهای موازی مواجه اســت. علیرضا کدیور 
کارشناس بازارسرمایه  نیز در خصوص افت وخیزهای اخیر 
بازار سهام می گوید: مشــکلی که اکنون در بازار وجود دارد، 
ضعف در سمت تقاضای بازار اســت، این در حالی است که 
سمت عرضه همیشه فعال است و تعدادی فروشنده تحت هر 
شرایطی در بازار وجود دارند؛ این مساله باعث شده تا بازار با 
افت همراه شود و قیمت سهم ها بیش از گذشته کاهش یابد. 
هاشم ذوالفقاری سرپرست تحلیل کارگزاری دانایان معتقد 
است که دوره واکنش های شــدید به عوامل موثر در بازار رو 
به اتمام اســت، اما هنوز اعتماد به بازار بازنگشته و باید این 

اعتماد بازگردد. 

بررسی »آرمان ملی« از تحلیل کارشناسان از وضعیت بازارسرمایه  نشان می دهد:    

بـورس مبتـال به عارضــه بالتــکليفـی 
 تالش بورس برای ثبات تا تعیین تکلیف برجام

خودروارزسکه و طالبــازار

185.000.000سایپا 271.000.000111سمند 26.805LXدالر آمریکا11.950.000سکه امامی
179.000.000تیبا367.000.000دنا30.506یورو12.060.000سکه بهار آزادی

195.000.000ساینا312.000.000پژو 36.566SLX 405پوند انگلیس6.750.000نیم سکه
198.000.000کوییک 280.000.000Rپژو پارس7300درهم امارات3.750.000ربع سکه

314.000.000وانت زامیاد )آپشنال(270.000.000پژو 206 تیپ 19702لیر ترکیه2.300.000سکه گرمی
342.000.000شاهین270.000.000رانا پالس21.570دالر کانادا1.211.962هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان(

»آرمان ملی«  بررسی می کند:  

تـوزیــع قيــر؛ رانت سيـــاه در بودجـــه  
  نظارت؛ مغفول مانده در طرح قیر رایگان                                   به نام راه های روستایی به کام دالالن دولتی!

آرمان ملی- محمدسیاح: توزیع قیر رایگان یکی از مفاد بودجه در طی سال ها بوده تا از این طریق دولت بهسازی راه های روستایی را انجام دهد. بر این اساس دولت موظف 
است تا هر سال قیر رایگان در اختیار 6 دستگاه دولتی قرار بدهد، اما هر سال بر سر این بند از بودجه بحث و گفت وگوهای وجود دارد! دلیل اصلی درگیری ها بر سر این موضوع 
رانت زابودن توزیع قیر رایگان است و با توجه به اینکه دستگاه های دولتی از این قیر استفاده می کنند سوال مهمی که اینجا پیش می آید همین است که چطور قیری که به 
دستگاه دولتی تخصیص می یابد و اسناد آن هم به ثبت می رسد باعث رانت می شود!؟ این رانت در حقیقت بدین شکل است که براساس آمارهای منتشر شده از سال های 
گذشته میزان تولید، تخصیص، استفاده و صادرات قیر در کشور با یکدیگر همخوانی نداشته اند! این عدم همخوانی نشان می دهد که قیر تخصیص یافته به دستگا ه های دولتی 
نه تنها به هدف اصلی برخورد نکرده بلکه باعث شده تا این دستگاه ها از محل فروش خارج از شبکه منافع عده ای خاص را تامین کنند! این اتفاق در سال های مختلف تکرار 

شده و عجیب تر اینکه نه دستگاه های نظارتی وارد این موضوع شده اند و نه خود دولت ها به این موضوع پرداخته اند!

نظارت؛ مغفول مانده در طرح قیر رایگان
به نام راه های روستایی به کام دالالن دولتی!



سینمــــا
کارگردان فیلم:

»بی سر« به دنبال مخاطبان خاص سینما
کارگـــردان فیلم سینمایی »بی ســر« معتقد است که گروه 
سینمایی »هنروتجربه« باید به یک پاتوق ثابت برای اکران فیلم های 
فرهنگی تبدیل شود تا مخاطبان خاص خود را هم پیدا کند. کاوه 
سجادی حسینی کارگردان فیلم سینمایی »بی سر« که به تازگی در 
سینماهای گروه »هنروتجربه« اکران شده است، گفت: نشانه گذاری 
که برای فیلم »بی سر« در نظر گرفته بودیم، یک فیلم هنری البته 
نه به عنوان تجربی بود. فیلمی که می توانست در قالب هنروتجربه 
گنجانده شود. در این فیلم از بازیگران خوب تئاتر استفاده شده است. 
البته این را هم باید یادآور شوم وقتی یک فیلم سوپراستار به معنای 
بازیگر بدنه سینما ندارد، باعث می شود که اکران آن فیلم محدود 
شود. به همین دلیل تنها جایی که در حال حاضر مناسب برای اکران 
چنین فیلم هایی است، گروه »هنروتجربه« است. وی با تاکید بر اینکه 
از ابتدا به دنبال ساخت فیلمی برای مخاطب خاص سینما بوده است، 
توضیح داد: این به آن معنا نیست که به عنوان یک کارگردان بخواهم 
خود را خاص نشان دهم، اما مدل »بی سر« هرچند برای تماشاگر عام 
نیز جالب خواهد بود، اما برای تماشاگری که می خواهد در سینما 
بخندد و یا پول دهد که بازیگران چهره ببیند، مناسب نیست. این 
کارگردان سینما با اشاره به اینکه قصه »بی سر« با قصه های مرسوم 
در سینمای تجاری متفاوت است، بیان کرد: طی سال های اخیر 
فیلم هایی در گروه »هنروتجربه« اکران شده است که به نسبت 
فروش خوبی هم داشته اند. این فیلم ها معموال مخاطب پسند بوده 
و موفق به جذب مخاطب خود در سینماها شده اند. اما مساله این 
است که به خاطر شکل و شمایل فیلم های »هنروتجربه« در اکران، 
مخاطب دچار سردرگمی می شود. درواقع فیلم های این گروه 
به صورت چرخشی و زمان بندی های متفاوت در سینماها نمایش 
دارند، همین نوع از اکران آن هم در سالن های محدود باعث از 
دست دادن مخاطب می شود. وی ادامه داد: حتی من هم به عنوان 
کارگردان گاهی از برنامه دقیق اکران فیلم خود خبر ندارم، همین 
زمان بندی نامناسب باعث ازدست دادن مخاطب می شود، هرچند 
کسانی که بخواهند فیلم های »هنروتجربه« را ببینند موفق به دیدن 
آن می شوند. این گروه از مخاطبان فیلم را برای سرگرمی نمی بینند 
و بیشتر فیلم را برای تفکر و تجربه می بینند که »هنروتجربه« آن 
را برایشان فراهم می کند. کارگردان فیلم سینمایی »بوفالو« درباره 
تحت تاثیر قرارگرفتن اکران »بی سر« با شیوع بیماری امیکرون در 
کشور بیان کرد: بی شک، اکران فیلم ها تحت تاثیر شرایط فعلی قرار 
می گیرد و بسیاری از مخاطبان در این شرایط نمی خواهند به سینما 
بروند و با افت شدید تماشاگر در سالن سینما مواجه می شویم. 
هرچند مخاطبان این روزها بازهم برای دیدن فیلم های تجاری به 
سینما می روند و آثاری که می خواهند را می بینند. سجادی حسینی 
گفت: فکر می کنم حمایتی که در »هنروتجربه« برای فیلم هایی 
از این جنس می شود، بسیار خوب است. معتقدم یکی از بهترین 
اتفاق هایی که می تواند برای این دست فیلم ها رخ دهد این است که 
یک یا ۲ سالن سینمایی ثابت برای نمایش آنها در نظر گرفته شده و 
همان سالن ها تبدیل به یک پاتوق فرهنگی شوند، پاتوقی که در آن 

فیلم های فرهنگی نمایش داده می شود. 

5فرهنگ وهنر   سال  پنجم
شمار ه     ۱236

پنجشنبه 
1400 . 11 .28
15 رجب       1443/    17 فوریه 2022

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

رو بـــه رو 
حسن دادشکر: 

منتظر عمل قلب باز هستم
بازیگــر و کارگردان تئاتر که به دلیل بیماری 
قلبی نیاز به جراحی عمل قلب باز دارد درباره 
وضعیت بیماری خود توضیحاتی ارائه داد. 
حسن دادشکر نویسنده، بازیگر و کارگردان 
تئاتر و تلویزیون ایران که به دلیل بیماری قلبی 
در بخش مراقبت های ویژه اورژانس مرکز قلب 
تهران بستری است درباره وضعیت بیماری 
خود گفت: من از سال 80 درگیر بیماری قلبی 
هستم اما مرتب پیگیر بیماری ام بودم و هر 6 ماه 
یک بار برای چک آپ مراجعه می کردم. چندبار 
نیز در قلبم استند گذاشته اند اما از یکی دو ماه 
قبل در قفسه سینه ام احساس درد داشتم از 
این رو به بیمارستان مراجعه کردم و اکو قلب 
و در مرحله آخر آنژیوگرافی انجام دادم. وی 
ادامه داد: بعداز آنژیوگرافی به صورت ناگهانی به 
من گفتند که باید عمل قلب باز انجام دهم که 
باعث شوکه شدنم شد و متاسفانه پزشک هم 
توضیحی درباره شرایطم به من نداد و من را به 
بخش جراحی فرستادند و گفتند 10 روز باید 
در نوبت عمل بمانم و بدون هماهنگی با من نیز 
پزشکی را برای جراحی ام انتخاب کردند. از آنجا 
که همسرم در بیمارستان دیگری عمل جراحی 
داشت من به درخواست خودم از بیمارستان 
مرخص شدم تا پیش همسرم باشم و به کارهای 
عقب افتاده ام و نوشتن وصیت نامه بپردازم 
چون به هرحال کسی از فردای خودش خبر 
ندارد. این هنرمند پیشکسوت تئاتر عروسکی 
با اشاره به بستری دوباره اش در بیمارستان 
بیان کرد: من احساس درد شدید داشتم و 
دوباره به بیمارستان مراجعه کردم و همچنان 
در اورژانس بستری هستم. متاسفانه از آنجا که 
از سراسر ایران بیماران قلبی به این بیمارستان 
مراجعه می کنند پرسنل بیمارستان سرشان 
بسیار شلوغ است و جوابگوی سواالت ما نیستند 
و برای جراحی هم باید مدت ها در نوبت ماند. 
دادشکر در پایان صحبت هایش یادآورشد: از 
طریق آقای عباس عظیمی مدیرعامل موسسه 
هنرمندان پیشکسوت اقدام کردم و ایشان 
بزرگواری کردند و هم خود و هم همکارانشان 
پیگیر وضعیت عمل و بیماری ام من هستند. نام 
۲ پزشک را پیشنهاد داده ام تا در صورت امکان 
یکی از آنها من را عمل کند. در حال حاضر 
منتظر اعالم وضعیتم هستم و این طور که 
گفته اند باید 15 روز در نوبت عمل جراحی قلب 
باز بمانم البته شرایط بیمارستان و میزان زیاد 
مراجعان را می دانم اما امیدوارم زودتر وضعیتم 
مشخص شود و سریع تر عمل شوم چون از این 
همه رفت وآمد و پیگیری مشکلم کالفه شده ام.

سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که 
اقدامات آمریکا درباره اوکراین باعث افزایش 
پیشرفت  مانع  و  طرف ها  بین  اصطکاك 
گفت وگوهاست و غرب متوسل به تروریسم 
اطالعاتی در این زمینه شده است. به گزارش 
مهر به نقل از ریانووستی، »وانگ .ونبین« 
سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس 
خبری اظهارکرد که اقتصاد و زندگی مردم 

اوکراین قربانی اقدامات اخیر آمریکا شده 
است. وانگ در این باره گفت: طی چند 
روز گذشته، ایاالت متحده تهدید جنگ را 
تشدید و تنش ایجاد کرده است که این مساله 
ضربه ای جدی به اقتصاد، ثبات اجتماعی و 
زندگی مردم در اوکراین وارد کرده است. وی 
اظهارکرد که اینگونه اقدامات آمریکا باعث 
افزایش اصطکاك بین طرف های مربوطه 

شده است که مانع از پیشرفت گفت وگوها 
و مذاکرات می شود. سخنگوی وزارت خارجه 
چین افزود: امیدواریم آمریکا از انتشار 
اطالعات نادرست درباره اوکراین دست بردارد 
و اقدامات بیشتری برای ارتقای صلح، اعتماد 
متقابل و همکاری انجام دهد. وانگ ادامه داد: 
طرف چینی توجهات را به اظهارات اخیر 
روسیه جلب می کند مبنی بر اینکه غرب از 

تروریسم اطالعاتی در مساله اوکراین استفاده 
کرده است و 15 فوریه روز شکست تبلیغات 
آمریکا و غرب بود. وی گفت: الزم به ذکر است 
که برخی افراد در ایاالت متحده و غرب بی وقفه 
اقدام به تحریک و انتشار اطالعات نادرست 
می کنند و آشفتگی و عدم اطمینان بیشتری 
را برای جهانی که به چالش کشیده شده 
است، ایجاد می کنند و همچنین بی اعتمادی 
و تفرقه را تشدید می کنند. وانگ پیش تر 
اعالم کرده بود که پکن به دقت اوضاع اوکراین 
را زیرنظر دارد و سفارت چین در کی یف طبق 

روال معمول به کار خود ادامه می دهد. 

وزارت خارجه چین: 

آمريکا از انتشار اطالعات نادرست درباره اوکراين دست بردارد

معاون دبیر شورای امنیــت روسیه می گوید: آمریکا گروه 
قابل توجهی از نیروهای مسلح را در اروپا تشکیل داده که هدف 
اصلی آنها ایجاد تهدید دائمی برای روسیه است. به گزارش 
فارس، »میخائیل.پوپوف« معاون دبیر شورای امنیت روسیه 
در مصاحبه با روزنامه »روسیسکایا گازتا« اظهارکرد که 
ایاالت متحده گروه قابل توجهی از نیروهای مسلح را در اروپا 
تشکیل داده که تهدیدی برای روسیه است. وی افزود: هدف 
اصلی نیروهای آمریکایی در اروپا ایجاد یک تهدید دائمی برای 
کشور ماست. به همین منظور گروه قابل توجهی از نیروهای 
مسلح آمریکا در منطقه تشکیل شده که بیش از 60 هزار 
پرسنل نظامی، ۲00 تانک و حدود 150 هواپیمای جنگی 

را شامل می شود. این دیپلمات روس افزود: طی هفت سال 
گذشته افزایش قابل توجهی در ترکیب و توانایی های رزمی 
گروه نیروهای آمریکایی مشاهده شده است، تعداد نیروهای 
زمینی آمریکا در اروپا 30 درصد افزایش یافته در حالی که تعداد 
خودروهای زرهی چهار برابر شده است. به گفته وی، آمریکا 
همچنین تسلیحات هسته ای غیراستراتژیک و سامانه دفاع 
موشکی خود را در آمادگی دائمی حفظ می کند. پوپوف با بیان 
اینکه در نهایت، تقویت نظامی ایاالت متحده تالشی برای مهار 
اقتصاد روسیه است، ادامه داد: هیستری ضدروسی کنونی نه تنها 
با هدف مهار توسعه اقتصادی کشور ما انجام می شود، واشنگتن 
قصد دارد شرکای اروپایی را از نظر مالی به پروژه های نظامی 

گران قیمت متصل کند و همچنین محصوالت مجتمع نظامی- 
صنعتی و نفت و گاز خود را به آنها تحمیل کند. از حدود دو ماه 
قبل رسانه های آمریکایی با اشاره به استقرار یک صد هزار نظامی 
روسی در مرز اوکراین، جوسازی و خبرسازی درباره احتمال 
حمله روسیه به اوکراین در اوایل سالجاری میالدی را آغاز کرده 
و موجب تشدید تنش در شرق اروپا شده اند. روسیه به همنظور 
کاهش تنش ها پیرامون مسائل اوکراین، پیشنهاداتی در راستای 
تضمین امنیتی غربی ها به روسیه از جمله عدم گسترش پیمان 
نظامی ناتو به سمت مرزهای این کشور و خروج نیروهای ناتو 
از این منطقه را مطرح کرده است. به رغم آنکه روسیه بارها 
اطمینان خاطر داده که قصد حمله به اوکراین را ندارد، آمریکا و 
کشورهای اروپایی آمادگی های نظامی خودشان را برای آنچه به 
گفته آنها مقابله با تحرکات نظامی احتمالی مسکو است افزایش 
داده اند. برخی از این کشورها به همین بهانه به اوکراین نیرو و 

تجهیزات نظامی ارسال کرده اند. 

شورای امنیت روسیه: 

نيروهای آمريکايی در اروپا  تهديدی برای مسکو است

گـــزارش
اکثر آمریکایی ها »ترامپ« را نمی خواهند

نتایـــج تحقیقات جدید نشان می دهد که 65 درصــد 
آمریکایی های بزرگسال تمایلی ندارند دونالد ترامـــپ 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در کارزار انتخاباتی سال 
۲0۲4 رقابت کند. به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز 
نوشت: در نظرسنجی سی بی اس نیوز که نتایج آن روز 
سه شنبه منتشر شد از آمریکایی ها سوال شد که آیا ترامپ 
باید در رقابت های آینده ریاست جمهوری شرکت کند یا خیر. 
این نتایج نشان داد حدود دو سوم آمریکایی ها یا 65 درصد 
ازبزرگساالن آمریکایی ترجیح می دهند که ترامپ از شرکت 
در رقابت ها برای ورود به کاخ سفید صرفنظر کند. این نتایج 
نشان دهد که 35 درصد آمریکایی ها عالقه مند به تالش 
دوباره ترامپ هستند و این عده شامل ۷1 درصد کسانی است 
که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲0۲0 به ترامپ رای 
دهند. این نظرسنجی نشان داد 89 درصد دموکرات ها، 68 
درصد از افراد مستقل و 31 درصد از جمهوریخواهان موافق 
انصراف ترامپ از شرکت دوباره در رقابت های انتخاباتی 
سال ۲0۲4 هستند. این نتایج حکایت از آن داشت که ۲9 
درصد رای دهندگان به ترامپ در سال ۲0۲0 و 90 درصد از 
رای دهندگان به بایدن موافق این هستند که ترامپ دیگر برای 
ورود به کاخ سفید تالش نکند. سی بی سی نیوز نظرسنجی 
خود را از بین دو هزار و 5۷8 نفر از رای دهندگان در بازه زمانی 

8 تا 11 فوریه )-19 ۲۲ به همن( انجام داده است. 

اعتصاب غذای ۱۰۰ زندانی در سودان
اتحادیه مشاغل سودان در بیانیه ای از اعتصاب غذای بیش 
از 100 زندانی در اعتراض به تمدید بازداشت خودسرانه 
آنها خبر داد. به گزارش ایرنا، »اتحادیه مشاغل سودان« در 
بیانیه ای اعالم کرد که »تعداد افراد بازداشت شده خودسرانه 
در این کشور بدون اتهامات کیفری یا ادعای حقوقی به بیش 
از 100 نفر رسیده است« که همگی دست به اعتصاب غذا 
زده اند. در این بیانیه آمده است: »سن بازداشت شدگان 
به طورکلی بین 16 تا 60 سال است و سالمندان از بیماری های 
مزمن مانند فشار، دیابت، نقرس، روماتیسم، رنج می برند.« 
اتحادیه مشاغل سودان افزود: »مقامات امنیتی براساس 
دستورات فوق العاده اعالم شده، از ۲5 اکتبر هر ۲1 روز 
یکبار بازداشت زندانیان را تمدید می کنند، به این معنی 
که زندانیان همچنان بدون توجیه قانونی در زندان به سر 
می برند و همچنان از تماس تلفنی با خانواده های آنها 
جلوگیری می شود.« سودان پس از کودتای نظامیان در روز 
۲5 اکتبر ۲0۲1، دستخوش خشونت و درگیری بین نظامیان 
و معترضان به این کودتا شده است. با وجود اینکه نظامیان 
وعده داده اند که قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند 
کرد اما مخالفان حاکمیت نظامیان در این کشور، خواهان 
کناره گیری ارتشیان از قدرت و روی کار آمدن یک دولت 
قانونی و دموکراتیک در سودان هستند. سازمان ملل نیز با ابراز 
نگرانی از افزایش خشونت ها در سودان، نسبت به وقوع یک 
فاجعه انسانی و بروز قحطی در این کشور هشدار داده است. 

 مخالفت ۵۴ عضو کابینه لیبی 
الدبیبه«  با برکناری »

54 عضو شورای دولتی لیبی با صدور بیانیه ای مخالفت خود 
را با تصمیم پارلمان این کشور مبنی بر انتصاب فتحی باشاغا 
به عنوان نخست وزیر به جای عبدالحمیدالدبیبه اعالم کردند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیاالیوم، 54 
عضو شورای دولتی لیبی با تصمیم پارلمان مبنی بر برکناری 
عبدالحمیدالدبیبه و تعیین فتحی باشاغا به عنوان نخست وزیر 
مکلف مخالفت کردند. در بیانیه مذکور همچنین آمده است، 
اصالحیه پیشنهادی قانون اساسی با ماده 1۲ توافق سیاسی 
و ماده 36 اعالمیه قانون اساسی در مورد سازوکار رای گیری 
با اکثریت توصیف شده، مغایرت دارد. در این بیانیه همچنین 
آمده است، خالف آنچه در تفاهمات اولیه بین دو شورا حاصل 
شد، اصالح قانون اساسی پیشنهادی با انتخاب نخست وزیر 
همزمان بود و بندهای اصالح قانون اساسی پیشنهادی فاقد 
هرگونه ضمانت برای پایان یافتن این مرحله و تهیه یک 
قانون اساسی است. در این بیانیه آمده است: برخی ماده ها 
مملو از خألها و ابهامات بود، از جمله آنها مربوط به کمیته 
تشکیل شده توسط دو شورا، عدم تعیین زمان برای تغییر 
شورای کمیساریا و ابهام در مواد مشمول اصالح پیش نویس 
قانون اساسی است که موجب افزایش اختالف و غیرقابل 
اجراشدن موارد مذکور می شود. اگرچه اولویت های این مرحله 
مستلزم جست وجوی راه حل های عملی است که ما را از طریق 
مسیر قانون اساسی قابل اجرا به سمت برگزاری انتخابات 
هدایت کند که در یک بازه زمانی مشخص اجرا شود و از تکرار 
شکست جلوگیری کند با این حال، حرکت پارلمان در مسیر 
اجرایی، تخلفات متعددی را به همراه داشت. در این بیانیه 
موارد تخلف مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها: 1 - عدم 
پایبندی به تفاهمات اولیه بین نمایندگان دو شورا در خصوص 
تفکیک مسیرها بود و یکی از اولویت ها توجه به روند قانون 
اساسی انتخابات بود و هیچ فرمول نهایی مربوط به این مسیر 
برای بررسی آن ارائه نشد. ۲ - اقدام مربوط به سلب اعتماد از 
دولت مغایر با اعالمیه قانون اساسی و توافق سیاسی بود که آن 
را باطل می کند. 3 - سازوکار انتخاب قوه مجریه جزو صالحیت 
و اختیارات پارلمان نبوده و تعیین نخست وزیر مطابق ماده 
)1۷6( اساسنامه پارلمان یکی از اختیارات نخست وزیر است 
که اکنون توسط شورای ریاست جمهوری نمایندگی می شود. 
4 - ما به خواسته های مشروع مردم خود توجه می کنیم و از 
شرکای خود از اعضای پارلمان و همکاران خود در شورایعالی 
می خواهیم تا برای پایان دادن به این مراحل رنج، بی ثباتی و 

اختالف و دودستگی تالش کنند.

دیمیتری پسکوف: 

تهدید حمله احتمالی اوكراین به »دنباس« باالست
جهــــان 

کوتــــاه

ســخنگوی کاخ کرملیــن با ابــراز نگرانی 
از احتمال وقــوع حمله نظامــی اوکراین علیه 
منطقه دنباس، گفت: ناتو اشــتباه می کند که 
می گوید مدرکی دال بر عقب نشینی نیروهای 
روســیه وجــود ندارد. بــه گزارش ســرویس 
بین الملــل خبرگــزاری فــارس، »دیمیتری 
پسکوف« ســخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
ابراز امیدواری کرد کــه آمریکا مذاکرات درباره 
تضمین  های امنیتی با مســکو را از سر بگیرد. 
پسکوف طی نشســت خبری افزود: »آمادگی 
بایدن رئیس جمهور آمریکا بــرای گفت وگو با 
روسیه در زمینه تضمین های امنیتی مثبت است 
و ما امیدواریم که روند مذاکرات را آغاز کنیم.« 
به نوشته وبگاه »ریانووســتی«، وی در واکنش 
به ادعاهای »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو 
درباره افزایش نیروهای روسیه در مرز اوکراین، 
تاکید کرد: »ناتو اشــتباه می کند که می گوید 
هیچ مدرکــی دال بر عقب نشــینی نیروهای 

روســیه از نزدیکــی اوکراین وجود نــدارد.« 
سخنگوی کرملین در پاســخ به سوالی درباره 
تصمیم پارلمان روسیه برای به رسمیت شناختن 
جمهوری هــای خودخوانــده »دونتســک« 
و »لوهانســک«، توضیح داد که دولت مســکو 

معترف است که جدایی مناطق در شرق اوکراین 
ممکن اســت با معاهده صلح مینسک سازگار 
نباشد. بر این اساس، پسکوف همچنین هشدار 
داد که ســطح تهدید حملــه احتمالی نظامی 
اوکراین بــه منطقه »دنباس« برای ســرکوب 

جدایی طلبان دونتســک و لوهانسک همچنان 
باالســت. به نوشــته ریانووســتی، وی درباره 
مذاکرات درباره تضمین های امنیتی موردنظر 
روســیه نیز اضافه کرد: »ما نقاط تماس روسیه 
و غرب را در زمینه امنیت پیدا خواهیم کرد، اما 
مذاکرات دشــوار خواهد بود و به اراده سیاسی 
نیاز دارد.« دبیرکل ناتو با ادعای اینکه روســیه 
نظامیان خود را از مرز اوکراین عقب نکشــیده، 
گفت که بلکــه در حال اعزام تعداد بیشــتری 
نیروی نظامی به منطقه است. این در حالی است 
که همزمان با اعالم روســیه مبنی بر بازگشت 
نظامیان این کشور از مرز با اوکراین پس از اتمام 
تمرین های نظامی سخنگوی وزارتخارجه روسیه 
تصریح کرد که پروپاگاندای کشــورهای غربی 
درباره جنگ شکست خورده است. وزارت دفاع 
روسیه روز سه شنبه اعالم کرده که تمرین های 
نظامی شماری از نیروهای روسیه در بالروس به 
اتمام رسیده و روند بازگشت آنها آغاز شده است. 

اصغر سمسارزاده، هنرمند قدیمــی رادیـــو 
و تلویزیون که سال هاســـت در رادیو و در 
برنامه قدیمی »صبح جمعه« فعالیت داشته، از 
بی مهری های گذشته سخن می گوید و از وضعیت 
گله مند  رادیویی  برنامه  این  اهالی  معیشتی 
است. سمسارزاده در عین حال از حضور خود در 
3 مجموعه نمایشی که در حال تولید است، خبر 
داد و اظهارکرد: ممنون هستم که بعداز 40 سال 
باالخره به ما اجازه دادند کار کنیم. از کسانی 
که از من دعوت به کار کرده اند تشکر می کنم 
اما از برخی که در گذشته اجازه ندادند من کار 
کنم همچنان گله دارم. وی که سال هاست در 

رادیو فعالیت دارد، نسبت به دستمزد و وضعیت 
معیشتی هنرمندان »صبح جمعه با شما« گله مند 
است. وی تصریح کرد: رادیو با تمام هنرمندانی که 
زمانی در »صبح جمعه با شما« بودند، بی مهر بوده 
است. پیامی برای آقای جبلی گذاشتم که یک سر 
به رادیو بزنند. با دستمزدهایی که می دهند، چهار 
عدد سیب زمینی هم نمی شود خرید! البته اینکه 
می گویم چهار عدد سیب زمینی مثال است. منظور 
اقالم اولیه است. البته گله من درباره بچه های 
»صبح جمعه با شماست« و اطالعی از میزان 
دستمزد بقیه در رادیو ندارم. ما در ماه 10 ساعت 
برنامه تولید می کنیم و برخی فقط با حقوق رادیو 

زندگی می کنند، دستمزدهایی که حتی پول کرایه 
ماشین شان هم نمی شود. شاید درجه بندی باشد و 
برخی پول بهتری بگیرند اما آن هم خوب نیست. 
من حاضرم دستمزدهای ما را بیایند و اعالم کنند. 

 مشکل بیمه با خانه سینما
وی یادآور شد: من سال ها پیش بیمه خانه سینما 
بودم و بیمه ام از زمان آقای داود رشیدی پرداخت 
شد. من از شاگردان ایشان بودم. زمانی که ایشان 
در خانه سینما بودند، بیمه پرداخت کردیم. ایشان 
که رفتند، فردی بود که هزینه بیمه ما را هر ماه 
می گرفت و ما 30 سال بیمه را پرداخت کردیم، اما 
حاال می گویند که شما هزینه ۲0 سال را پرداخت 
کرده اید و این هم یکی از معضالت ماست که 

نمی دانیم کجا باید مطرح کنیم. 
 بازی در سریال طنز 

سمسارزاده در ادامــه درباره فعالیـــت این 
روزهایش اظهارکرد: عالوه بر برنامه »صبح جمعه« 
که در ماه، 10 ساعت برنامه تولید می کنیم و پخش 
هفتگی و روتین خود را داریم، این روزها با چند 
مجموعه نمایشی قرارداد بسته ام و حضور دارم. 
این بازیگر از حضور در یک مجموعه نمایشی طنز 
برای پخش در ایام نوروز خبر داد و درباره جزئیات 
آن توضیح داد: طبق اطالعاتی که من دارم این 
مجموعه با نام »کوچه پشتی« به کارگردانی قاسم 
عرب و تهیه کنندگی آقای سردابی در ۷ قسمت 
برای شبکه دو سیما در ایام نوروز ساخته می شود. 
کاری کمدی است که برای ایام عید خیلی مناسب 
است. البته ساخت آن به تازگی به اتمام رسیده 

است و در مرحله تدوین است. 

اصغر سمسارزاده: 

آقای »جبلی« سری به راديو بزنند

مدیـر کل هنرهای نمایشی اعالم 
کرد که سالن های نمایشی با ظرفیت 
50 درصد فعالیـــت خــود را ادامه 
می دهند. در پی اوج گیری دوباره 
کرونا و شیوع نوع اُمیکرون، قادر 

آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی 
اعالم کرد که سالن های تئاتر با 
ظرفیت 50 درصد به فعالیت خود 
ادامه می دهند. پیش از این قرار 
بود سالن های تئاتر در ایام برگزاری 

جشنواره تئاتر فجـــر با 30 درصد 
ظرفیت، میزبان جشنــواره باشند 
که گاهی این موضوع رعایت نشد. 
البته در همان مقطع، سالن های 
دیگری که میزبان جشنواره نبودند 

با ظرفیت کامل به فعالیـــت خود 
ادامه دادند. با این حال خانواده تئاتر 
پیش بینی می کردند بعداز جشنواره 
تئاترفجر و همزمان با پیک ششم 
کرونا، سالن های نمایشی با بخشی از 
ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند. 
قادر آشنا، هم اظهارکرد که فعال 
تصمیم بر این است که سالن ها با 
ظرفیت 50 درصــد به فعالیــت 
بپردازند و اعالم هر تغییر دیگــری 
منوط به تصمیم ستاد ملی مقابلــه 
با کروناست که به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ابالغ خواهد شد. مدیر 
کل هنرهای نمایشی در پاسخ به این 
پرسش که آیا مبالغی به عنوان کمک 
هزینه برای جبران این خسارت به 
گروه های نمایشی تعلق می گیرد، 
توضیح داد: این موضوع در حال 
بررسی است و به وضعیت بودجه ما 

بستگی دارد. 

مهدی فرجی از تولیــد فصل چهارم 
ســریال طنز »نون.خ« برای پخش در 
نوروز 140۲ خبر داد. تهیه کننده »نون. 
خ« بیان کرد: فصل چهارم »نون.خ« قرار 
است سال آینده ساخته شود. وی ادامه 
داد: هنوز به صورت جــدی وارد نگارش 
سریال نشده ایم، این اثر امسال توقف های 
داشت و قرار است سال آینده فیلمنامه 
نوشته و ساخته شــود. سریال »نون.خ« 
به کارگردانی سعید آقاخانی ساخته شده 
اســت و در آن بازیگران مختلفی حضور 
دارند. سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق 
دهقان، ســیروس میمنت، ســیدعلی 
صالحی، پاشــا جمالی، یدا... شادمانی، 
ندا قاسمی، نسرین مرادی و... بازیگران 

سریال »نون. خ« هستند. 

 »نون.خ« 
به نوروز ۱4۰2 می رسد

محمد بحرانی که مدتی به دلیل مشکل 
التهاب گوش و همچنین ابتال به اومیکرون 
در »خندوانه« غیبت داشت، بعداز یک ماه 
دوری، از این هفته با عروسک جناب خان 
به این برنامه بازمی گــردد. جناب خان از 
پنجشنبه این هفته و بعداز یک ماه، به برنامه 
»خندوانه« می آید. محمد بحرانی از ابتال به 
التهاب گوش و حنجره و اومیکرون خبر داد 
و گفت: »به دلیل استفاده زیاد از هدفون، 
دچار التهاب گــوش و بعداز آن التهاب در 
حنجره شــدم طوری که پزشک توصیه 
کرد حتی با تلفن صحبت نکنم. کمی بعد 
اومیکرون گرفتم و همه اینها باعث شد تا 

این مدت جناب خان در برنامه نباشد.« 

 جناب خان 
به »خندوانه« بازمی گردد

مدیر کل هنرهای نمایشی خبر داد: 

 كرونا 
 ظرفيت تئاتر 

را 50 درصدی كرد



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

 شماره ۱236

 مجتبی لشکربلوکی 
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه 

احمد حکیمی پور مطرح کرد:
 کناره گیری خاتمی 

از سیاست یک خطر جدی است
دبیرکل حزب اراده ملــت در واکنش به اخبار 
منتشر شده از زبان محمدرضا خاتمی مبنی بر تمایل 
سیدمحمد خاتمی به دور شدن از عرصه سیاست ورزی، 
اظهار داشت: کنش سیاسی یک امر داوطلبانه است 
و یک سیاستمدار این اختیار را دارد که هر زمان 
تمایل داشت از عرصه سیاست ورزی دور شود. احمد 
حکیمی پور گفت:  نباید فراموش کنیم کناره گیری 
از  افرادی همچون سیدمحمد خاتمی  احتمالی 
عرصه سیاست ایجاد یک خأل جدی خواهد کرد و 
جای خالی ایشان به راحتی نیز پر نخواهد شد. این 
سیاستمدار اصاح طلب با تاکید بر این موضوع که 
گاهی کناره گیری افراد شاخص به نفع جریان متبوع 
آن ها است، بیان داشت: اگر یک چهره شاخص سیاسی 
با کناره گیری خود از رهبری جریان موجب تقویت 
نهاد سیاسی شود، قطعا این اقدام بسیار پسندیده 
خواهد بود. زیرا نباید یک جریان سیاسی فرد محور 
باشد. وی افزود:  موضوع دوری کردن احتمالی آقای 
خاتمی از امر سیاست ورزی از سوی یکی از نزدیکان 
ایشان مطرح شده و باید این مسأله از سوی شخص 
آقای خاتمی شفاف سازی شود، اما آنچه مسلم است؛ 
سیدمحمد خاتمی همواره یک سیاستمدار اخاق 
مدار بوده و جایگاه بسیار ویژه ای در میان مردم دارد. 
این فعال سیاسی اصاح طلب عنوان کرد:  یادآور شد: 
آقای خاتمی هیچگاه خود را یک سیاستمدار صرف 
ندانسته و حتی در دوران ریاست جمهوری نیز تاکید 
می کردند که اهالی فرهنگ میزبان تاریخ هستند و 
سیاستمداران تنها میهمان عرصه تاریخی خواهند 
بود. آقای خاتمی نیز بعد از دوران ریاست جمهوری 
تاش کرد تا در عرصه فرهنگ فعالیت کند، اما فشار ها 
و تقاضای اصاح طلبان در عمل اجازه نداد که ایشان 
از عرصه سیاست دور بمانند. دبیرکل حزب اراده ملت 
با اشاره به این مسأله که دوران قدرت گرفتن نهاد های 
جمعی شناسنامه دار فرا رسیده است، اظهار کرد: به 
نظر می رسد که دوران محور قرار گرفتن افراد و برخی 
احزاب به پایان رسیده و نهاد های جمعی و حقوقی 
دارای تابلوی مشخص، از این پس فرصت کنش گری 
بیشتری پیدا خواهند کرد. وی تصریح کرد: متاسفانه 
وزانت اشخاص مانع رشد برخی جمع های سیاسی 
شده است و این، افراد بوده اند که همواره به جمع 
متبوع خود هویت داده اند. حکیمی پور  بیان کرد: باید 
اصاح طلبان تاش کنند بر خاف رسم باقیمانده از 
گذشته، فردگرایی را کنار بگذارند و به تقویت جمع 
خود بپردازند. به همین دلیل کناره گیری احتمالی 
آقای خاتمی از امر سیاسی را یک گام موثر و مثبت 
برای تقویت اجتماعات سیاسی با هویت مشخص 
می دانم این سیاستمدار اصاح طلب تصریح کرد: بنده 
نمی گویم که نقش اشخاص نادیده گرفته شود، اما 
نباید افراد شاخص در پیشانی جمع سیاسی خود قرار 
بگیرند. وی در مواجهه با این پرسش که بازنشستگی 
احتمالی آقای خاتمی آیا موجب ریزش بدنه اجتماعی 
اصاح طلبان نخواهد شد، اذعان کرد: بازنشستگی 
سیاسی به معنای سکوت مطلق سیاسی نیست. آقای 
خاتمی نیز به عنوان یک شهروند هر زمان که صاح 
بدانند می توانند اظهار نظر کنند. حکیمی پور ادامه 
داد: کنار رفتن آقای خاتمی از عرصه سیاست ورزی 
یک فرصت مناسب است تا اصاح طلبان نهاد های 
جمعی و حقوقی خود را تقویت کنند و حتی نهاد های 
موجود را گسترش دهند. وی گفت: بنده تصور می کنم 
اصاح طلبان باید مدت ها قبل به سمت تقویت نهاد های 
جمعی خود می رفتند و امروز برای انجام این کار حتی 
کمی دیر شده است. این سیاستمدار اصاح طلب تاکید 
کرد: کنار رفتن افرادی همچون آقای خاتمی یک 
کمک جدی به پوست اندازی جریان اصاحات خواهد 
کرد. حتی سایر جریانات سیاسی نیز به این سمت باید 

حرکت کنند از فردگرایی صرف دوری کنند.

فـــرارو

مجید تخت روانچی:
آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
جهت مشارکت در عملیات های 

حفظ صلح ملل متحد 
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد 
در سخنرانی خود در کمیته ویژه حفظ صلح این سازمان 
آمادگی جمهوری اسامی ایران را جهت مشارکت در 
عملیات های حفظ صلح ملل متحد از طریق اعزام گردان 
نظامی، پلیس، ناظران نظامی و نیز خدمات پشتیبانی 
به این مأموریت ها اعام کرد. مجید تخت روانچی با 
اشاره به اینکه ماموریت های حفظ صلح کماکان نقشی 
حیاتی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، بر 
اهمیت جایگاه کمیته ویژه حفظ صلح مجمع عمومی 
در بررسی کامل کلیه ابعاد مربوط به عملیات های حفظ 
صلح  تاکید نمود. وی افزود مأموریت های حفظ صلح 
بایستی با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و 
اصل عدم استفاده از زور بجز در دفاع از خود، رضایت 
طرفین درگیری و با بی طرفی صورت پذیرد. وی تاکید 
نمود که احترام به برابری حاکمیتی، استقال سیاسی، 
تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در امور 
داخلی آنها بایستی کامًا محترم شمرده شود.   تخت 
روانچی در ادامه بر اهمیت مشارکت کشورهای تامین 
کننده نیرو در کلیه مراحل تصمیم گیری سازمان ملل 
در زمینه حفظ صلح تاکید نمود و مشارکت موثر اعضای 
ملل متحد را عامل کارآمدی این ماموریت ها قلمداد 
کرد. وی تاکید کرد: حمایت از غیرنظامیان مسئولیت 
اولیه کشورهای میزبان بوده و باید با هدف حمایت از 
تاش های ملی جهت ارتقاء حمایت از غیرنظامیان 
صورت گیرد. در این راستا باید از هرگونه مداخله نظامی 
بوسیله سازمان ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به 
بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویاً اجتناب شود.   وی در 
خصوص موضوع بکارگیری فناوری های نوین جهت 
جمع آوری اطاعات در مأموریت های حفظ صلح 
تصریح کرد که بکارگیری فناوری های نوین باید با 
هدف افزایش ایمنی و امنیت نیروهای حافظ صلح 
صورت پذیرد. در عین حال استفاده از این فناوری ها 
بایستی با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، 
رضایت کشور میزبان و مطابق با اصول اساسی ناظر بر 

عملیات های حفظ صلح صورت پذیرد.

دریچـــه
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تنها کشوری که 
می تواند جایگزین 
مناسبی برای 
انتقال گاز روسیه 
به اروپا شود، 
ایران است. به 
همین دلیل ایران 
می تواند از این 
موضوع به عنوان 
یک برگ برنده 
در مذاکرات وین 
استفاده کند

روسیه در 
مذاکرات وین نقش 
بیش ازاندازه 
ای پیداکرده 
و در مواردی 
مشاهده شده که 
مذاکراتی انجام شده 
و یا قرار است انجام 
شود که روسیه با 
کشورهای اروپایی 
در حال مذاکره 
هستند

 شرکت توتال 
فرانسه موظف 
به اجرای فاز11 
پارس جنوبی شود 
و از طرف دیگر 
کشورهای اروپایی 
روسیه را تحت فشار 
قرار بدهند تا ایران 
بتواند خط لوله 
شماره6 خود را که 
قابلیت انتقال میزان 
زیادی گاز طبیعی 
به اروپا دارد را 
به عنوان یک برگ 
برنده مورداستفاده 
قرار بدهد

 چگونه از آمریکا »تضمین« بگیریم؟
ادامه از صفحه اول/     هزینه های خروج از برجام یعنی اینکه 
ایران بتواند ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا گسترش دهد. به همان 
اندازه که شرکت های خارجی در ایران منافع مشترکی پیدا کنند به 
همان اندازه دولت آمریکا خروج از برجام برایش هزینه بر خواهد بود. 
به نظر می رسد باید روی این موضوع تامل بیشتری کرد و صرفا دنبال 
راهی نباشیم که می تواند بن بستی در روند احیای برجام ایجاد کند. 
باید دنبال گشایش بود و باید راه این گشایش ها را به دست آورد. 
بحران اوکراین و احتمال درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین 
قطعا بر مذاکرات وین می تواند تاثیر بگذارد و می تواند مذاکرات 
احیای برجام را تحت الشعاع قرار دهد. به همین دلیل گفته می شود 
به خاطر اینکه ایران در این مذاکرات قربانی زد و بندهای روسیه 
با دیگر قدرت های جهان نشود باید مذاکرات مستقیم با آمریکا را 
شروع کند. اگر این مذاکره با آمریکا شروع شود، دیگر طرف های 
برجام کمتر می توانند منافع خودشان را در روند احیای برجام دخالت 
دهند. طرف های برجام هرکدام منافع متفاوتی دارند، به دنبال منافع 
سیاسی و اقتصادی خودشان هستند و نشان هم دادند که در این 
مسیر از منافع خود کوتاه نمی آیند. تحریم های ثانویه آمریکا نشان 
داد که همه کشورها حتی روسیه و چین نیز بخشی از توافق نامه و 
قراردادهای شان را با ایران به حالت تعلیق درآوردند. این موضوعی 
است که باید مورد توجه قرار داد و هرچه سریعتر به سازوکاری برای 
مذاکره مستقیم با آمریکا دست پیدا کرد تا این مذاکرات تحت الشعاع 
منافع دیگر طرف های برجام قرار نگیرد. همکاری های منطقه ای و 
جهانی ایران همه تحت الشعاع تحریم ها قرار دارد. ما حتی نمی توانیم 
بدهی خود به سازمان ملل را در حد ۱۶میلیون دالر به صورت مستقیم 
پرداخت کنیم. چون تحریم هستیم. کره جنوبی که پول های ما در 
آنجا بلوکه است به جای ما می رود و بدهی مان را پرداخت می کند. 
تحریم ها به شدت روابط اقتصادی و تجاری ایران با عراق بزرگ ترین 
شریک منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است. بازار عراق در حال از 
دست رفتن است به خاطر تحریم ها. درباره دیگر کشورهای منطقه 
هم همین طور است. اگر برجام احیا نشود و تحریم ها همچنان تداوم 
پیدا کند قطعا همکاری های منطقه ای ایران نیز تحت تاثیر تحریم ها 
خواهد بود. گشایشی در جهت حل و فصل اختافات ایران و گسترش 
همکاری های منطقه ای ایران ایجاد نخواهد شد. این واقعیتی است که 
باید پذیرفت و همه این ها به رفع و خنثی سازی تحریم ها برمی گردد. 
رفع تحریم ها نیز در گرو احیای برجام است و باید به هر شکل و 
صورتی که شده گشایشی در جهت احیای برجام ایجاد کرد و به راه 
مصالحت آمیزی دست پیدا کرد. روابط کشورها به هم چسبیده و تحت 
تاثیر همدیگر است. ما در یک دنیای ایزوله زندگی نمی کنیم و مناطق 
نمی توانند بلوک بندی شده باشند مانند جنگ سرد. کشورها براساس 
منافع و اولویت های شان، روابط خارجی خود را تعریف می کنند. 
کشورهایی که در جوار ما هستند هرکدام شان متحدان استراتژیک 
آمریکا یا دیگر طرف های برجام هستند و روابط گسترده ای دارند. 
چین هم که شریک اقتصادی ما است و عما بزرگ ترین خریدار نفت 
کشورمان هم است، بزرگ ترین شریک تجاری، عربستان، امارات و 
روسیه نیز هست. به همین دلیل همکاری های منطقه ای ایران هم 
بدون گشایش و رفع تحریم ها عما پیشرفتی نخواهد داشت و بر روی 

کاغذ باقی خواهد ماند. این یک واقعیت است.

دیدگـــــاه

 کار سخت زندگی امروز  

پدر بودن کار سختی است. در ایران و این برهه زمانی به مراتب 
سخت تر.  از یک طرف دیگر شوهرساالری کم رنگ شده و مردان باید 
به درستی بیشتر از گذشته یاد بگیرند که حق و حرمت و احترام زنان 
را بیشتر از پیش نگاه دارند نه از سر اجبار که از سر شعور و شرافت. هر 
چند کار درستی است اما در هر صورت تمرین می خواهد و پوست 
اندازی. از طرف دیگر پدرساالری دیگر در بخش های بزرگی از این 
سرزمین رنگ باخته است و پدران این سرزمین که خود در روزگار 
پدرساالری بزرگ شده اند اکنون در زمان فرزندساالری به پدری 
رسیده اند. قضیه این جا سخت تر می شود که آینده این سرزمین 
هم با عدم قطعیت سرشته شده و حتی اگر پدر امروز نگران خودش 
و همسرش نباشد اما بی شک نگران آینده فرزندش است. خودش 
تحت فشار اقتصادی است. خبری از تامین آتیه مطمئن )بازنشستگی 
مکفی و اطمینان بخش( نیست. احتماال در میانه راه زندگی نه می 
تواند برود و نه می تواند بماند.  احتماال پدران این سرزمین، خود پدر 
و مادر پیری هم دارند که باید مراقب آن ها نیز باشند. پدر امروز باید 
حواسش باشد که پسرش چه چیزی را دانلود می کند و دخترش چه 
چیزی را آپلود. در حالی که شاید به اندازه فرزندش تسلط به فضای 
مجازی ندارد و همین باعث می شود که از نظر ذهنی فرسوده و خسته 
شود و ده ها گرفتاری دیگر. بدتر از همه اینکه هیچ کدام از مهارت 
های الزم را به صورت رسمی نیاموخته اند. نه مهارت مدیریت استرس 
بلدند. نه آموزش سواد رسانه ای و دیجیتالی دیده اند. نه سواد مالی 
آموخته اند. باید بپذیریم که پدران امروز برای شرایط این زمانه تربیت 
نشده اند و یادگیری و پوست اندازی آنان مانند این است که یک قطار 
در حال حرکت را تعمیر کنیم. با توجه به آنچه من از آینده درک 
می کنم و آنچه در مورد مهارت های قرن ۲۱ خوانده ام، پدران این 
سرزمین دست کم نیازمند دو سواد و دو مهارت کلیدی هستند:  سواد 
دیجیتالی-رسانه ای؛ سواد مالی )درک و حل مسایل بانکی، بیمه ای، 
سرمایه گذاری و بازنشستگی( مهارت گفتگو )که پدران دیروز کمتر 
به این مساله نیاز داشتند اما هر چه می گذرد پدران امروز بیشتر نیاز 
دارند(. مهارت حل مسایل پیچیده.  این چیز عجیبی نیست. ظاهرا 
سال های پیش رو، سرعت تغییرات به شدت باالتر خواهد رفت و تمام 
مجامع فکری جهانی معتقدند که ما برای زندگی در سال های پیش 
رو نیازمند سواد و مهارت های جدید هستیم و اینجا یک ابرمهارت 
)مادر مهارت ها( اهمیت دو چندان پیدا می کند: مهارت یادگیری. 
و جالب تر اینکه ما در گذشته فکر می کردیم یادگیری فقط یعنی 
فراگیری )افزودن دانش و مهارت و سواد جدید( ولی یادگیری مساوی 
است فراگیری فعال+ فراموشی فعال و به همین خاطر است که مفهوم 
یادگیری تمام عمر مطرح شده است. پدر و مادر بودن کار سختی است 
علی الخصوص در ایران امروز. در مورد قدر و جایگاه زنان و مادران جای 
دیگری نوشته ام. اما این بار می خواهم در مورد پدران بنویسم. با پدران 
مان مهربان تر باشیم. فراموش نکنیم که آن ها در حال گذار به مردانی 
هستند نسبت به پدران خود به زنان احترام بیشتری می گذارند، نسبت 
به پدران خود بیشتر مواظب فرزندان خود هستند و در عین حال 
عدم قطعیت های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحمل می 
کنند. با مهربانی می توان این پوست اندازی )همان فراموشی فعال( و 
نوسازی )همان فراگیری فعال( را سریع تر طی کرد. بیشتر حواسمان 
به هم باشد به ویژه زنان سرپرست خانوار که باید نقش پدری را نیز ایفا 
کنند. این روزها شانه ها خسته تر از گذشته اند. حواسمان به شانه ها 

بیشتر باشد.

یـادداشـــت

آرمان ملی- احسان انصاری: در بحران اوکراین یکی از مهم ترین موضوعاتی که برای رهبران سیاسی کشورهای اروپایی دغدغه ایجاد کرده بود انتقال گاز روسیه به کشورهای 
اروپایی  بود. درحالی که روسیه در حدود40درصد گاز اتحادیه اروپا را تأمین می کند بیم این وجود داشت که با حمله روسیه به اوکراین و مخدوش شدن رابطه کشورهای اروپایی 
با روسیه این کشور از اتفاق به عنوان یک اهرم برای تحت  فشار قرار دادن کشورهای اروپایی استفاده کند. به همین دلیل تحلیلگران سیاسی در کشورهای غربی در تحلیل های 
خود به دنبال کشوری هستند که بتواند جایگزین مناسبی برای انتقال گاز روسیه به اروپا باشد. نام های زیادی نیز مطرح شده که ایران یکی از این نام هاست.»آرمان ملی« برای 

بررسی این موضوع با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان گفت وگو کرده است که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
 گمانه زنی ها از مطرح شدن موضوع 
ایران و اوکراین در مذاکرات وین و نقش 
روسیه  در این زمینه خبر می دهند. ایران 
چه نقشی می تواند در بحران کنونی در 

اوکراین داشته باشد؟
در روزهـــای اخیـــر 
رسانه ها و کارشناســـان 
خــارجی مطالب زیــادی 
را دربـــاره ارتباط برجام 
و موضوع اوکـراین مطرح 
کرده اند.کشورهای اروپایی 
نمی توانند بــرای همیشه 
به  روسیه اعتمـاد کنند. 
آمریکا نیز تمــایل به این 
ارتباط ندارد. ساخــــت 
خط لوله نورد استریـم۲ 
که گاز طبیعی روسیه را از 
زیردریای بالتیک به آلمان 
منتقل می کند و میـــزان 
وابستگی فعلی اتحادیه اروپا 
به گاز طبیعی روسیه که در 

حدود۳۰ درصد است را افزایش می دهد.شرایط 
به شکلی است که کشورهای اروپایی شیر گاز 
خود را که به آن نیاز زیادی نیز دارند در اختیار 
کشوری قرار داده اند که قابل اعتمــاد نیست 
و هرلحظه ممکن است تصمیمی بگیرد که 
کشورهای اروپایی و آمریکا را تحت فشار قرار 
بدهد. آمریکا نیز به رغم اینکه تکنولوژی های 
جایگزین نفت و گاز جهان را در اختیار دارد 
اما همواره از جایگزین شدن انرژی های جدید 
به جای نفت و گاز جلوگیری کرده است. دلیل 
این موضوع نیز این است که در شــرکت های 
آمریکا در خاورمیانه سرمایه گـــذاری های 
سنگینی در بخش های نفت و گاز انجام داده اند. 
به عنوان مثال شرکت آرامکو که در روز حدود۱۰ 
میلیون بشکه نفت تولید می کند یــک شرکت 
مشترک بین آمریکا و عربستـــان سعودی 
است. قطر که دارای حوزه مشترک گازی در 
پارس جنوبی با ایران است قراردادهایی را با 
شرکت های آمریکایی بسته که به جای اینکه گاز 
طبیعی در این منطقه مورداستفاده قرار بگیرد 
به گاز مایع تبدیل شود و در کشــورهای دیگر 
مورداستفاده قرار بگیرد. کارشناسان غربی در 
روزهای اخیر به تحلیل این وضعیت پرداخته اند 
و تاش کردند از جایگزین های احتمالی گاز 
روسیه نام ببرند. به عنوان مثال از حوزه گازی 
نام بردند که به تازگی در شرق دریای مدیترانه 
کشف  شده است. در این زمینه از کشورهایی 
مانند مصر،اسرائیل و حتی جمهوری آذربایجان 
نام برده شد.این در حالی است که جمهوری 
آذربایجان نیز به دلیل اینکه تحت نفوذ روسیه 
است نمی تواند شریک مطمئنی برای کشورهای 
اروپایی باشد. نکته مهم این است که کارشناسان 
غربی از ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای 

احتمالی جایگزین نام بردند.
 ایران در چه شرایطی می تواند به جای 
روسیه گاز کشورهای اروپایی را تأمین 

کند؟
ایران پس از روسیه دارای بیشترین ذخایر 
گاز طبیعی در جهان است. اگر اکتشافات جدید 
با تکنولوژی های جدید انجام بگیرد و ممنوعیت 
روسیه برای برداشت گاز طبیعی ایران که دارای 
حوزه های مشترک با جمهوری آذربایجان است 
ادامه پیدا کند در عمل ایران به عنوان بزرگ ترین 
کشور دارای ذخایر گاز طبیعی جهان قلمداد 
خواهد شد. قبل از انقاب در ایران دولت وقت 
می دانست که شوروی سابق قصد دارد که از 
طریق گاز طبیعی خود کشورهای اروپایی را 
تحت فشار قرار بدهد. به همین دلیل توافقاتی با 

شوروی صورت گرفت که گاز طبیعی ایران که 
در آن زمان بیشتر در خوزستان، بوشهر و پارس 
جنوبی قرار داشت را آستارا به شوروی سابق 
تحویل بدهد و شوروی از طریق شبکه های 
خود گاز ایران را به کشورهای اروپایی تحویل 
بدهد.بااین وجود روسیه دو 
اقـــدام مهم را برای تقویت 
هژمونی خود در زمینه گاز 
طبیعی انجام داد. نخســت 
اینکه در دولت های سازندگی 
و پس ازآن اصاحات در ایران 
تاش هایی انجام گرفت که 
خط لوله گاز بسیار بزرگ 
شماره ۶ از عسلویه آغاز شود و 
پس ازآن از استان کهگیلویه و 
بویراحمد و شمال خوزستان 
عبور کند و پس از گذشتن از 
استان های ایام، کردستان 
و آذربایجان  غربی درنهایت 
در بازرگان گاز  ایران را به 
ترکیه ارسال کنند تا ازآنجا 
به کشورهای اروپایی ترانزیت شود.این اقدام  
می توانست درآمد بسیار باالیی برای گاز ایران 
و همچنین برای ترانزیت ترکیه به همراه داشته 
باشد. اگر قصد داشته باشیم مقایسه ای در 
این زمینه انجام بدهیم میزان صادرات گازی 
که از طریق خط لوله نورد استریم۲ روسیه 
به کشورهای اروپایی تحویل می دهد رقمی 
بالغ بر۸۰ میلیارد دالر در سال است. این در 
حالی است که گاز طبیعی قابل انتقال ایران 
از عسلویه و خط شماره۶ از مبلغی بیشتر از  
رقم انتقالی روسیه به اروپا است.قطر لوله  گاز 
انتقالی ایران نسبت به خط لوله نورد استریم۲ 
بیشتر است که با هزینه بسیار زیادی از زیردریا 
کشیده شده است. روسیه به دلیل نفوذی که 
روی ایران دارد تاکنون اجازه نداده خط لوله 

شماره ۲ ایران ساخته شود. 
اطاعات پراکنده ای  وجود 
دارد که این خط لوله در 
منطقه کوپال در شرق اهواز 
که یک منطقه نفتی است 
متوقف شده است.بر اساس 
اطاعاتی که شرکــت گاز 
ایران منتشر کرده این خط 
لوله از شمال خوزستان عبور 
کرده و تا کردستان نیز ادامه 
پیداکرده است. با این وجود 
روسیه به دلیل نفوذی که 
در این زمینه دارد مانع از 
کامل شدن این خط لوله 
که در حدود۴۰۰ کیلومتر 

باقی مانده شده اند.
 چرا روسیه مانع از کامل شدن این خط 

لوله شده است؟
بیش از  نقش  وین  مذاکرات  در  روسیه 
اندازه ای پیدا کرده و در مواردی مشاهده شده 
که مذاکراتی انجام شده و یا قرار است انجام 
شود که روسیه با کشورهای اروپایی در حال 
مذاکره هستند. این در حالی است که ایران 
موضوع اصلی مذاکرات وین است. ما نباید 
از این نکته غافل شویم که منافع روسیه در 
ادامه تحریم های ایران است. در حوزه گازی 
پارس جنوبی فاز ۱۱ دارای اهمیت است.در 
فاز ۱۱ ال ان جی یعنی گاز مایع تولید می شود. 
میزان تولید این فاز در حدود یک دوم میزانی 
است که قطر در این حوزه تولید می کند و به 
کشورهای جهان صادر می کند.به همین دلیل 
دارای گاز کافی نیست که بتواند به کشورهایی 
مانند عربستان سعودی،امارات متحده عربی و 

سایر کشورهای دیگر صادر کند. به همین دلیل 
عربستان در دولت اصاحات این پیشنهاد را 
به ایران داده بود که به جای اینکه ایران گاز 
خود را به کشورهای اروپایی صادر کند آن را 
به عربستان صادر کند.البته این درخواست 

درزمانی مطرح شد که رابطه 
ایران و عربستان حسنه بود و 
هنوز اتفاقاتی رخ نداده بود 
که رابطه دو کشور باهم قطع 
شود.به هرحال کشورهایی 
مانند عربستان دارای ذخایر 
گاز طبیعی نیستند. به همین 
دلیل نیز ما در زمانی که آقای 
زنگنه به عنوان وزیر نفت 
فعالیت می کردند قرارداد 
انتقال گاز ایران به امارات 
متحده عربی را داشتیم که 
به قرارداد کرسنت معروف 
شد. قراردادی که در حال 
حاضر به یک پرونده جنجالی 
سیاسی همراه با فساد مالی 
گسترده تبدیل شده است. 
در سال های اخیر عمـــان 
مذاکرات جدی را با ایــران 
بــرای انتقال گاز ایـــران 
از زیـــردریا به عمان دنبال 

می کند که هنوز این امر محقق نشده است. در 
شرایط کنونی فرضیه هایی که عنوان می کند 
کشورهایی مانند اسرائیل،مصر،الجزایر و میدان 
گازی جدیدی که در شرق مدیترانه کشف شده 
نمی تواند جایگزین مناسبی برای انتقال گاز 

روسیه به کشورهای اروپایی باشد.
 ایران چگونه می تواند خود را به عنوان 
جایگزین روسیه در انتقال گاز به اروپا 

معرفی کند؟
تنها کشوری که می تواند جایگزین مناسبی 
برای روسیه در این موضوع 
شود ایــران است. به همین 
دلیل ایران می تواند از این 
موضوع به عنوان یک برگ 
برنده در مذاکـــرات وین 
استفاده کند.البته اگر روسیه 
چنین اجازه ای به ایران بدهد 
که این موضوع را به عنـوان 
یک موضوع محــوری در 
مذاکرات وین مطـــرح کند. 
فاز ۱۱ میدان گازی پارس 
جنوبی است کــه در آن گاز 
مایع تولید می شود و در دولت 
اصاحات قراردادی نیز با 
شرکت توتال فرانسه امضا شد 
که نیازمند تکنولوژی هایی 
است که تنها در اختیار چند کشور قرار دارد.

کشورهایی مانند ایتالیا،آمریکا و فرانسه تنها  
دارای این تکنولوژی هستند.این فاز می تواند 
طرف مدت دو تا سه سال راه اندازی شود و بخش 
قابل توجهی از ال ان جی یا گاز مایع کشورهای 
اروپایی را تأمین کند.از طرف دیگر اگر ایران 
بتواند بر خواسته های روسیه غلبه پیدا کند که 
خطر لوله شماره۶ ایران تکمیل شود ایران قادر 
خواهد بود گاز موردنیاز کشورهای اروپایی را از 
طریق ترکیه در عمل تأمین کند. ایران حتی 
می توان سهمی برابر با سهم فعلی گاز روسیه 
در اتحادیه اروپا داشته باشد. پیشنهاد من در 
این زمینه این است که شرکت توتال فرانسه 
که یکی از شرکت های طرف مذاکره ما در وین 
است موظف به اجرای فاز۱۱ پارس جنوبی 
شود و از طرف دیگر کشورهای اروپایی روسیه 
را تحت فشار قرار بدهند تا ایران بتواند خط 

لوله شماره۶ خود را که قابلیت انتقال میزان 
زیادی گاز طبیعی به اروپا دارد را به عنوان 
یک برگ برنده مورداستفاده قرار بدهد. اگر 
این موضوع در مذاکرات مطرح شود به صورت 
طبیعی کشورهای اروپایی از قـــدرت الزم 
برخوردار هستند کـه روسیه 
را تحت فشار قرار بدهند. در 
عمل نیز مشاهده کردیم با 
فشار کشورهای اروپایــی و 
آمریکا درنهایـــت روسیــه 
نیروهای نظامــی که در مرز 
اوکراین مستقر کــرده بود را 
به کشور خود بازگردانــد و از 
حمله به اوکراین چشم پوشی 

کرد.
 ایران در چه شرایطی 
می تواند به اهــداف خود 
در مذاکرات وین دست 

پیدا کند؟
در ظاهر گفته می شود که 
ایران در مذاکــرات به دنبال 
برداشته شدن تحریم هاست. 
با این وجود به این نکته اشاره 
نمی شود که ایران کشوری 
است که صادرکننده مواد 
خام به جهــــان است و به 
دلیل تحریم ها قدرت و توانایی این را ندارد که 
علی رغم اینکه بزرگ ترین تولیدکننده زعفران 
جهان است آن را با برند خود به بازار جهانی 
عرضه کند. ما برای حفظ تمدن۱۰هزارساله 
ایران ناچار هستیم با توجه به تکنولوژی هایی 
که فعًا فقط در اختیار کشورهای غربی 
است بین۵ تا۷ میلیارد مترمکعب آب از دریا 
شیرین سازی و به فات مرکزی ایران منتقل 
کنیم.تاریخ خاورمیانه نیز نشان داده که براثر 
خشکسالی های مداوم برخی از تمدن ها از 
بین رفته اند. به همین دلیل خشکسالی که 
امروز کشور را شدیدا تهدید می کند می تواند به 
موجودیت فیزیکی ایران آسیب بزند.سرنوشت 
آینده ایران به مذاکرات هسته ای گره خورده 
است. در شرایط کنونی ایران در البه الی 
چرخ های روسیه و چین و کشورهای غربی 
گیرکرده است.ایران کشوری است که دارای 
یک موقعیت استثنایی در زمینه ترانزیت است.

برخی از کارشناسان برجسته بین المللی عنوان 
می کنند که چنانچه موقعیت ترانزیتی ایران در 
حال احیا شدن باشد و از بندر چابهار به آسیای 
میانه و از طریق بندر امام به مرز بازرگان متصل 
شود که دروازه ورود به اتحادیه اروپا است در 
عمل کانال سوئز از حیزانتفاع می افتد. به همین 
دلیل آنچه در ماجرای پرونده هسته ای مانند 
گوشت سر سیخ است منافع ملی است که 
در حال از بین رفتن است.اگر ما بخواهیم از 
موقعیت ترانزیتی خود استفاده کنیم روسیه 
آن را برنمی تابد. از سوی دیگر کشورهای عربی 
نیز شاید ازنظر اقتصادی از این تغییر استقبال 
کنند اما کشوری مانند مصر دوست ندارند 
موقعیت ترانزیتی که به واسطه کانال سوئز دارد 
را به ایران منتقل کند.چینی ها نیز به دنبال 
منابع غنی افغانستان هستند که در شرایط 
کنونی در اختیار طالبان قرارگرفته است.در 
این زمینه، چینی ها حتی حاضــر هستنــد 
با گروهای که هیچ کس آنها را به رسمیت 
نشناخته وارد مذاکره شوند تا جاده ابریشم را 
به جای اینکه از مسیر سنتی خود یعنی ایران 
عبور بدهند به سمت افغانستان و پاکستان 
بکشانند تا منافعشان تأمین شود.من معتقدم 
آنچه دیپلماسی ما به آن توجه نمی کند منافع 

ملی است.

    دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با»آرمان ملی«:   

ین روسيه؛ ایران، جایگز
 - از برگ برنده صادرات گاز 
به اروپا استفاده كنيد

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

  منافع روسیه در ادامه تحریم ایران و حذف صادرات گاز به اروپاست؛ 
اتفاقا اروپا هم به روسیه اعتماد ندارد
 نقش روسیه در مذاکرات وین بیش ازاندازه شده است
 ایران در مذاکرات بین منافع چین، روسیه و غرب گیرکرده است
 کشورهای اروپایی شیر گاز خود را در اختیار کشوری قرار داده اند که قابل اعتماد نیست
 ایران باید در مذاکرات شرکت توتال را موظف به اجرای فاز11 پارس جنوبی کند
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نفوذ تا قلب شهر
آرمان ملی: کارشناس مرکـز پژوهـش های مجلس 
با اشاره به نفوذ دالالن و سوداگـــران به برخی دفاتر 
الکترونیک شهر، گفت: الیحــه تسهیل صدور پــروانه 
ساختمانی در شهرداری تهـــران خاک می خــورد. 
محمدرضا عبدلی  با اشاره به پروسه سخت صدور 
پروانه ساختمانی در کشور اظهار کرد: در روند صدور 
پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق بویژه در 
کانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته های 
نما روبه رو هستیم که  خیلی  از اینها سازوکار مدون 
ندارند و بیشتر به صورت سلیقه ای عمل می کنند. او 
یادآور شد: با اینکه در دوره های قبل شوراهای شهر 
مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص 
الیحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر 
باقیمانده و ما هیچ روند مثبتی را نمی بینیم.او ادامه داد: 
از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که 
باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی گیری از 
معاونت های شهرسازی معماری شهرداری ها به دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری ها 
بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه 
هنوز تاییدیه های نهایی توسط خود شهرداری ها صادر 
می شود. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسامی با بیان این که شهرداری ها به تصدی گری ها 
ورود می کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت 
برخی از امضاها علیرغم اینکه مثا به طور رسمی اعام 
می شود یک روز کاری باید صرف بشود می بینیم این 
پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده 
می شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره ای از موارد 
یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.عبدلی با اشاره 
به اینکه متاسفانه گروه هایی به برخی دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر نفوذ کرده اند، اضافه کرد: دلیل بخشی 
از این نفوذ زیاده خواهی مالکان و سرمایه گذاران است و 
علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است. 
او در پاسخ به این پرسش مشخصا چه گروه هایی به این 
دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده اند، افزود: 
افرادی که می شود گفت سوداگر و دالل هستند. 
این افراد در قبال اینکه مثا مدت زمان انجام مراحل 
کاهش پیدا کند یک هزینه ای از مالک یا سرمایه گذار 
دریافت می کنند و نوبت را جابجا می کنند. مثا برای 
تاییدیه های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام 
دهند ممکن است دفتر به شما اعام کند که سه روز 
دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت 
را می توانند به همان روز جابجا بکنند. پژوهشگر مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی در خصوص میزان 
پول دریافتی این دالالن از مالک و سرمایه گذار گفت: 
طبق صحبت هایی که با خیلی از سازندگان انجام 
داده ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین ۵ تا ۱۰ درصد 
است و این هر چقدر از سودآوری منطقه باالتر باشد. او 
ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک 
منطقه ۳ منطقه ۵ که اینها جزو مناطقی هستند که 
سودآوری باالیی برای سازندگان دارد حتی به باالی ۲۰ 
درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع ۲ تا ۳ 

درصد به این ۵ تا ۱۰ درصد اضافه می شود.

ذره بیــــن 

شن و ماسه؛ در صدر معادن کشور 
آرمان ملی: اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین 
گزارش خود به بررسی وضعیت بهره برداری از 
معادن کشور پرداخته و از به صدا درآمدن یک زنگ 
خطر جدید در این حوزه خبر داده است. بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته، حدود ۶۲ درصد از معادن 
در حال بهره برداری ایران در حوزه های سنگ آهن، 
سنگ مس، سرب، روی، زغال سنگ، شن، ماسه، 
سنگ های تزیینی، سنگ آهک و سنگ طا فعال 
هستند. البته این آمار به استثنای معادن نفت، 
گاز، اورانیوم و خاک رس محاسبه شده است. این 
معادن ۸۴ درصد از کل سطح اشتغال در معادن 
کشور و حدود ۹۷ درصد از کل ارزش افزوده معادن 
ایران را شامل می شوند. آمارهای سال۱۳۹۹ نشان 
می دهد که معادن شن و ماسه با ۱۴۶۳ معدن 
فعال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
در حوزه اشتغال نیز معادن سنگ آهن با حدود ۳۰ 
هزار نفر، بیشترین سهم را در اختیار دارند. بیشترین 
ارزش افزوده تولید شده نیز مربوط به معادن سنگ 
آهن با ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.  بررسی 
معادن استان ها بر حسب میزان فعالیت نیز نشان 
می دهد که حدود ۴۶ درصد از معادن فعال ایران در 
استان های خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مرکزی و یزد 
قرار دارد. سهم معادن این استان ها از نظر اشتغال ۶۸ 
درصد و از نظر ارزش افزوده حدود ۹۱ درصد بوده 
است. در سال ۱۳۹۹، بیشترین معدن فعال در ایران 
به خراسان رضوی با ۵۶۷ معدن اختصاص داشته و 
بیشترین تعداد شاغل و باالترین ارزش افزوده نیز به 
معادن استان کرمان تعلق داشته است. ۷۱ درصد از 
ارزش افزوده معادن کشور در دو استان کرمان و یزد 
به دست آمده است. میانگین رشد اشتغال در معادن 
کشور حدود ۵.۷ درصد بوده و به این ترتیب به شکل 
ساالنه روند جذب نیروی کار جدید در معادن ایران 
افزایشی بوده است. به طور متوسط هر معدن کشور، 
حدود ۲۱ شاغا دارد که در مقایسه با پنج سال قبل، 
افزایشی سه نفری را نشان می دهد. ارزش افزوده 
تولیدی در معادن ایران نیز به شکل مستمر افزایشی 
بوده است، هرچند ارزش افزوده واقعی نسبت به 
ارزش افزوده نسبی با سرعت کمتری افزایش یافته 
است. بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، رشد ارزش افزوده 
معادن ایران از ۱۰۴ در سال ۹۴ به ۵۳۲ در سال ۹۹ 
رسیده است. با وجود اتفاقات مثبت رخ داده در این 
حوزه، روند سرمایه گذاری در معادن کشور افت کرده 
که زنگ خطری تازه در این بخش به شمار می رود.  
سرمایه گذاری واقعی انجام شده در معادن در سال 
۱۳۹۹، حدود هزار میلیارد تومان بوده که کمتر 
از عدد ثبت شده در سال ۹۴ بوده است. میانگین 
ساالنه رشد سرمایه گذاری در معادن نیز منفی 

۱۸ درصد تخمین زده می شود.

نیـــم نگـــاه

حقوق سال آینده در ابهام
آرمان ملی: درحالی که رئیس کمیسیون تلفیق از افزایش 
۶۰ درصدی حداقـــل حقوق کارمندان دولت خبر داده 
است، به نظر می رسد کف حقوق کارگران نیز در سال ۱۴۰۱ 
افزایش قابل توجهی داشته باشد. حمیدرضا حاجی بابایی 
رئیس کمیسیون تلفیـــق ۱۴۰۱ بودجه مجلس شورای 
اسامی، با اشاره به وضعیت حقوق ها در سال آینده گفت: 
میزان پایین ترین حقوق، ۵ میلیون تومان است که این عدد 
)حداقل پرداختی( برای شاغلین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
و حداقل حقوق برای بازنشستگان ۵ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش 
حقوق داشتیم و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
حداکثر دریافتی کارمندان باید ۷ برابر حداقل دریافتی باشد. 
او افزود: افرادی که از ۵ میلیون تا ۱۵ میلیون دریافتی دارند، 
۱۰ درصد مالیات می پردازند، مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان 
نیز ۱۵ درصد مالیات می پردازند و مازاد ۲۵ میلیون تومان تا 
سقف ۷ برابر ۲۰ درصد مالیات می پردازند. رئیس کمیسیون 
تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده 
و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است تأکید کرد: در سال 
۱۴۰۱ و با مصوبات ما حقوق ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی دیگر 
پرداخت نخواهد شد. در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق از 
افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت خبر داده 
است، به نظر می رسد کف حقوق کارگران نیز در سال ۱۴۰۱ 
افزایش قابل توجهی داشته باشد. گفتنی است، بر اساس 
الیحه دولت کف حقوق، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته بود و 
متوسط افزایش حقوق ها نیز ۱۰ درصد بود. جزئیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت تحویل مجلس شد، نشان 
می داد که در سال ۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به صورت 
پلکانی از ۵ درصد تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت و به این 
ترتیب درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد 
بود. به این ترتیب حداقل و پایه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ 
برای کارمندان و کارگران با ۲۹درصد رشد از ۳ میلیون و 
پانصد هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش 
می یافت که حاال در کمیسیون تلفیق تغیرات قابل توجهی 
در این خصوص اعمال شده است. الزم به ذکر است، بر اساس 
نصاب افزایش حقوق ها در برنامه دولت )افزایش حداقل 
حقوق به میزان ۲۹ درصد(، مجموعه دریافتی حقوق بگیران 
بخش خصوصی برای افراد مجرد )بدون سابقه کار( از سه 
میلیون و هفتصد هزار تومان در سال جاری به حدود ۴ میلیون 
و نهصد هزار تومان افزایش می یافت. حاال باید دید با توجه 
به تغییر کف حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق 
بودجه، در مذاکرات پایان سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار، کف 

حقوق کارگران چه میزان افزایش خواهد یافت.

رویکــــرد

تورم اجاره به ۳۰ درصد رسید
آرمان ملی: در شرایطی که معموال بازار اجاره در نیمه 
دوم سال افت می کند، بررسی ها از رشد محسوس اجاره بها 
نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است 
که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد باالتر از تورم 
خرید و فروش مسکن بود. بازار اجاره مسکن در سال جاری 
مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به 
طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد باالتر از نرخ 
افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است. دی ماه ۱۴۰۰ 
متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در 
کل کشور ۵۴ درصد بود؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه 
مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان می دهد اجاره 
بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است. دالیل 
مختلفی درخصوص رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود 
که از جمله آن می توان به تورم باالی ۴۰ درصد و جهش 
قیمت مسکن اشاره کرد، اما مهمترین عامل می تواند جبران 
عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. در 
سال جاری که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به 
طور محسوسی کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال قبل به 
حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به نوعی برای انتقال تورم به 
بازار اجاره فراهم شد. با اینکه میانگین رشد قیمت ها در بازار 
اجاره شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ 
درصد اعام شده، گزارش های میدانی گویای آن است که در 
مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها 
مواجه شده اند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه 
اول سال جاری با افزایش مواجه شده است؛ در حالی که 
سال های قبل معموال با ورود به شش ماهه دوم و پایان فصل 
جابه جایی، کرایه خانه با افت مواجه می شد. در نیمه اول 
بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس آماری که از یک سامانه ملکی 
به دست آمده قیمت هر متر مربع رهن واحدهای مسکونی 
شهر تهران ۳.۲ درصد نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش 
یافته است. تعداد آگهی های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش 
نشان می دهد. در این گزارش نرخ های اجاره مسکن شهر 
تهران در نیمه اول را با نرخ های فعلی مقایسه کرده ایم. به 
دنبال ارائه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن 
در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کاالها و خدمات را در 
دی ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته ای 
برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر 
شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد 
اجاره بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند. پیش از آن 
هم دولت دوازدهم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی 
را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این 
برنامه ها می توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها 
تا سقف ۲۵  درصد  در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کانشهرها 
و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و هم چنین پرداخت 
تسهیات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ 
سیاست هایی که آمار، بی تاثیری آن را به اثبات می رساند. 
بنا بر اعام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه 
اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد 
بوده است. از آذر تا دی ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره 
بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غات، بازار 
اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد. از سوی  
دیگر برخی گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که 
تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان 
۴۲ درصد بوده است به باالی ۵۰ درصد رسیده و در واقع 

تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.

بــررســی

اما به رغم تمامی این سیاست ها بازهم شاهد نوسان قیمت مرغ 
به دلیل آنچه سودجویی مافیای حوزه و مهندسی عرضه گفته 
می شد بودیم موضوعی که در نهایت دولت تصمیم گرفت برای 
مقابله با این گرانی ها توزیع مرغ وارداتی را از آبان ماه دستور کار 
خود قرار دهد و در این راستا از سامانه توزیع هوشمند کاالهای 
اساسی رونمایی کرد اما این پایان ماجرا نبود و در آخرین تصمیم 
گیری ستاد تنظیم بازار اعام کرده عاوه بر این سامانه عرضه مرغ 
وارداتی با نرخ ۲۰ هزار تومانی در سطح گسترده ای از فروشگاه ها 
عرضه شود خبری که زنگ خطر را برای مرغداران به صدا درآورده 
است، به گونه ای که متولیان تشکل های این حوزه معتقدند در 
شرایطی که با مازاد ۱۰ میلیون قطعه ای مرغ در کشور مواجه 
هستیم توزیع مرغ وارداتی عما ناقوس تعطیلی مرغداری ها را به 
صدا در خواهد آورد و خواستار اجازه صادرات مزاد تولید شده اند.اما 
آنچه در این داستان تکراری تولید حائز اهمیت است سیاست های 
سوداگرانه ای است که از سوی مافیای این حوزه که برخاف ادعای 
رسای تشکل ها کاما نام آشنا بوده و به واسطه قدرت و سهم باال در 
تولید در راس مدیریت تشکل ها قرار دارند صورت می گیرد و حتی 
تصمیمات مقابله گرانه دولت را نیز تحت الشعاع قرار می دهند تا 
جایی که چاره ای جز رویکردهای اینچنینی برای دولت باقی 
نمی ماند البته در این میان نیز به نظر می رسد مافیای واردات نیز 
از این منظر به سورچرانی خود مشغولند به گونه ای که بررسی ها 
نشان می دهد مرغ های وارداتی که از ترکیه و به صورت یخی وارد 
کشور می شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهایت با قیمت هر کیلو ۱۰ 
هزار تومان تهیه شده اما با قیمت ۲۰ هزار تومان در مراکز توزیع 
فروخته می شوند که گویای این موضوع است دولت برای مقابله با 
سوداگران داخلی مجبور است سر کیسه را برای واردکنندگان شل 
کند زیانی که بازهم از جیب مصرف کننده پرداخت شده و احتماال 
بخشی از الیه های ضعیف تولید را نیز با زیان مواجه خواهد کرد 
اما نتیجه از هم اکنون مشخص است و در مذاکرات صورت گرفته 
مافیای قدرت با امتیازدهی و امتیازگیری برای مدتی کوتاه قیمت 

مرغ را تعدیل کرده و بدون تنش عرضه می کنند.
 سود مافیای از واردات مرغ های منجمد 

بر اساس این گزارش در ابتـــدای آبان ماه سال جاری در ستاد 
تنظیم بازار مصوب شد، تا مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی 
۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار توزیع شود و فروش باالتر 
از این قیمت به منزله تخلف محسوب می شد. همچنین مقرر شد، 
در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی و سهولت در 
توزیع کاالهای مورد نیاز سامانه ای برای عرضه اینترنتی ایجاد 
شود در نهایت در آذرماه ستاد تنظیم بازار از سامانه ای تحت عنوان 
توزیع هوشمند کاالهای اساسی رونمایی کرد که در آن برخی از 
کاالهای اساسی مانند مرغ و برنج و شکر با قیمت مصوب دولتی 
عرضه می شود. در زمان آغاز به کار این سامانه امکان خرید برای 
چند شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، یزد، رشت، مشهد، کرمان 
و تبریز فعال بودند و اکنون تعداد آنها به ۲۳ شهر که اغلب مرکز 

استان ها هستند، افزایش یافته است. اما این پایان ماجرا نبود و 
با وجود تمامی تاش دولت در توزیع کاالهای اساسی با قیمت 
مصوب اما یکه تازی سوداگراین باعث شد تا قیمت مرغ و دیگر 
کاالهای اساسی همچون گوشت قرمز و برنج به روند صعودی 
و بی ضابطه خود ادامه دهند بر این اساس ستاد تنظیم بازار در 
آخرین تصمیم خود اعام کرده عاوه بر سامانه فوق مرغ های 
منجمد وارداتی که از کشور ترکیه تامین می شود در سطح وسیع 
با قیمت مصوب ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شود تا این امر به 
ایجاد تعادل در قیمت ها کمک کند. مرغ هایی که دولت از آنها به 
عنوان تنظیم بازاری با نرخ هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان یاد می کند، 
در واقع مرغ های منجمد ترکیه ای هستند که با وزن های ۱۲۰۰ 
الی ۱۳۰۰ گرمی وارد کشور شده و عرضه می شوند. البته در این 
رابطه نیز شنیده ها از سودسرشار مافیای واردات خبر می دهند به 
گونه ای که قیمت مرغ های وارداتی با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حدود ۱۰ هزار تومان در هر کیلو تمام شده اما با قیمت ۲۰ هزار 
تومان عرضه می شوند که این قیمت در برخی از واحدهای فروش 
تا ۲۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است. از سوی دیگر با اعام این 
خبر فعاالن حوزه تولید مرغ واکنش نشان داده و معتقدند هم 
اکنون میزان تولید مرغ در کشور ۱۰ میلیون قطعه بیش از نیاز 
مصرف بوده بنابراین توزیع این مرغ ها می تواند ناقوس تعطیلی 
واحدهای پرورش مرغ را به صدا درآورد. البته اذعان تولیدکنندگان 
به این میزان مازاد این ذهنیت را تقویت می کند آیا ادعای کاهش 
تولید تحت تاثیر کمبود جوجه یک روزه و نهاده های خوراک دام 
تنها بهانه ای برای توجیه گران فروشی مرغ نبوده که این قیمت ها 
باعث شده تنها فرآورده گوشتی نیز از سفره اقشار ضعیف جامعه 

پر بکشد.
 10 میلیون قطعه مرغ مازاد

 در این رابطه محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه 
سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، می گوید: از آبان 
ماه یعنی درست در همان زمانی که دولت تصمیم به عرضه مرغ 
وارداتی گرفت، میزان جوجه ریزی شروع به افزایش کرد به نحوی 
که در ماه عنوان شده ۱۲۷ میلیون و در دی ماه ۱۳۵ میلیون قطعه 
جوجه ریزی انجام گرفت. وی ادامه داد: روند افزایشی جوجه 
ریزی در حالی است که حداکثر میزان نیاز کشور به جوجه ریزی 
برای تولید مرغ ۱۲۵ میلیون قطعه است به عبارت دیگر هم اکنون 
مرغداران دست کم با ۱۰ میلیون مازاد تولید مواجه هستند که 
بازاری برای مصرف آن وجود ندارد. کمالی سروستانی با انتقاد 
از آشفتگی تصمیمات دولت در حوزه تولید، اظهار کرد: دولت از 
یکسو برای افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ داخلی برنامه ریزی 
می کند و از سوی دیگر درهای کشور را برای واردات مرغ خارجی 
باز می گذارد و این چیزی نیست جز آشفتگی مدیریت که نتیجه 
آن آسیب به تولیدکننده و مصرف کننده است. کمالی سروستانی 
یادآور شد: در حال حاضر سردخانه های شرکت پشتیبانی امور 
دام وزارت جهاد کشاورزی نیز انباشته از مرغ های منجمد داخلی 

است، به عبارت دیگر واردات در شرایطی انجام می شود که هم ما 
مازاد تولید مواجه هستیم و هم انبارهایمان انباشته از مرغ داخلی 
است. وی این شرایط را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: تکرار 
اتفاقات بازار مرغ سال ۹۱ اجتناب ناپذیر است، در آن سال دولت 
وقت همین اشتباهات را انجام داد و نتیجه آن شد که، بازار مرغ 
وارد منحنی سینوسی شد و تا ۴ سال بازار مرغ پر نوسان و متشنج 
ماند. کمالی سروستانی برای کاهش آشفتگی تولید و بازار مرغ در 
شرایط کنونی ۴ پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد اول به دولت، صدور 
سریع مجوز صادرات تولید مازاد با تعیین تعرفه های منطقی است 
که قبل از آنکه این مازاد بیش از این بر بازار داخلی تاثیر گذاشته و 
تولیدکننده را بار دیگر دچاز زیان کند. وی ادامه داد: پیشنهاد دوم، 
صدور مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه است تا در 
شرایط افت بازار شاهد بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این 
نهاده مهم تولید مرغ و تکرار دوباره جوجه کشی و مشکات بعد 
از آن نباشیم. همچنین پیشنهاد سوم دوری دولت از واردات مرغ 
با اتکا به ارز ترجیحی است. وی با تاکید بر اینکه ورود مرغ با ارز 
ترجیحی نوعی دامپینگ علیه تولید داخلی است، اظهار کرد: هیچ 
عاملی به اندازه دامپینگ داخلی نمی تواند موجب نابودی تولید 
شود، در نتیجه بیش از هر پیشنهاد دیگری بر این تاکید داریم که 
دولت در هیچ شرایطی واردات مرغ را با اتکا بر ارز یارانه ای یا همان 

ترجیحی انجام ندهد.
 نامه نگاری برای توقف توزیع 

البته این سخنان مشـــاور عالی اتحادیه سراسری پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی مبنـــی بر افزایش عرضه جوجه یک روزه 
همزمان با توزیع مرغ وارداتی از یک منظر حائز اهمیت است که 
در اینصورت چرا در آن ایام بازهم شاهد افزایش قیمت مرغ با 
بهانه های مختلف بوده ایم که کاما گویای مهندسی بازار از سوی 
فعاالن این حوزه دارد. حال با افزایش توزیع مرغ وارداتی برخی 
اخبار از کاهش قیمت مرغ در بسیاری از استان ها خبر می دهند 
که به نوعی نمایش فعاالن برای جلوگیری از توزیع بیشتر مرغ 
ارزان قیمت دارد. حبیب اسدا... نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی با بیان اینکه با توجه به وضعیت تولید و عرضه 
مرغ به نظر می آید با ثبات ترین بازار شب عید مربوط به این کاال 
باشد، گفت: پیش بینی می شود قیمت مرغ در ایام شب عید حول 
و حوش نرخ مصوب آن باشد و کمبودی در بازار نخواهیم داشت. 
وی با انتقاد از تداوم سیاست توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار 
افزود: به رغم اینکه قیمت مرغ در برخی استان ها کاهش زیادی 
داشته و به زیر نرخ مصوب رسیده متأسفانه عرضه مرغ منجمد در 
آنجا همچنان ادامه دارد و این روند منجر به زبان تولیدکنندگان 
شده است. اسدا... نژاد با اشاره به افزایش قیمت دارو، جوجه یک 
روزه و پشت بارنامه گفت: افزایش هزینه های تولید منجر به باال 
رفتن قیمت تمام شده می شود در حالی که نرخ مرغ در بازار به زیر 
قیمت مصوب رسیده که در این راستا مکاتبه ای با مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی برای توقف عرضه مرغ منجمد صورت گرفته است.

آرمان ملی: هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد در حالی که تنش در بازار 
گوشت قرمز و برنج و سیب زمینی همچنان ادامه دارد حال آخرین خبرها از اقدامات دولت در 
بازار مرغ حکایت داشته که فعالیت سوداگران این حوزه را زمینگیر کرده است. در واقع چالش 
گرانی مرغ و نوسانات قیمتی این محصول استراتژیک از ابتدای سال آغاز شد و مرغدارانی که 
نهاده های خوراک خود را با ارز 4200 تومانی دریافت می کردند به بهانه کمبود جوجه یک روزه 
و عرضه با دو برابر قیمت مصوب نسبت به افزایش قیمت مرغ های گوشتی اقدام کردند و بازهم 
همچون روال مرسوم گرانی را به گردن دالالن انداختند با تشدید گرانی ها دولت تصمیمات 
جدیدی اتخاذ کرد و عالوه بر افزایش واردات تخم مرغ های نطفه دار برای توزیع جوجه مورد 

نیاز رویکرد خود را متوجه افزایش عرضه نهادهای خوراک با ارز ترجیحی کرد.

آرمان ملی: توافق ۲۵ ساله با چین یکی از توافق نامه هایی 
است که انتقادات زیادی نه به محتوای آن بلکه به مدت زمان آن 
وارد شد؛ با این حال مخفی نگه داشتن محتوای این توافقنامه 
شبهاتی را نسبت به اینکه چه مفادی در این توافق نامه گنجانده 
شده است را برانگیخت. هرچند که مسئوالن کشور نسبت به 
اینکه این توافق همان قدر که برای چین مفید است برای ایران 
هم مفید خواهد بود اطمینان دادند، اما افکار عمومی نسبت به 
این توافق  نامه ۲۵ ساله روی خوشی نشان نداد ولی به هر حال 
دولت کار خودش را ادامه داد! با وجود گذشت چند ماه از نهایی 
شدن توافق ۲۵ ساله ایران و چین، هنوز بخش خصوصی به 
جزییات دقیق این برنامه و نحوه اجرای آن دسترسی پیدا نکرده 
است. در ابتدای سال جاری بود که پس از چند سال مذاکره، 
سرانجام توافقی ۲۵ ساله میان ایران و چین نهایی شد، توافقی 
که در آن دو طرف اعام آمادگی می کنند که در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصاد، همکاری های گسترده مشترکی 
را آغاز کنند. هر چند در سال های گذشته نیز تعداد زیادی 
از شرکت های چینی در ایران فعال بوده اند و چین به عنوان 
اصلی ترین شریک تجاری ایران شناخته می شود، اما این توافق 
احتماال راه را برای همکاری های جدی تر باز می کند. هرچند به 
نظر می رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت به حضور 
چین در ایران، نگرانی هایی را نیز دارد. در نشست مشترک دو 
کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق تهران، نمایندگان 
بخش خصوصی به بررسی بخشی از این دیدگاه ها پرداخته اند. 
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، 
توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده – کمربند و ارتباط آن با سند 
همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- 
کمربند یک برنامه بلندمدت سیاست گذاری و سرمایه گذاری 
بین قاره ای است که هدف آن توسعه زیرساخت ها و تسریع 
در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم، 
است. فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک 
ایران، گفت که اگرچه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است، 

اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای 
شرقی و خاورمیانه است. او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش 
کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و گفت: در 
تاش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار 
و با استانداردهای باال دنبال شود، تا به یک بازی برد - برد برای 
همه نقش آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل 
و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق 
بخشد. مستوفی افزود: ایران نه تنها یک منبع غنی انرژی 
است، بلکه می تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر 
ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی 
که به درستی آن را مدیریت کرده و با چشمان باز و با دانش و 
آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنش گری را در قالب 
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم. در ادامه 
این جلسه، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی ها به دنبال منافع خود 
هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود 
باشد. اما برخی شنیده ها، نگرانی هایی را در مورد نحوه اجرای 
این سند ایجاد می کند؛ برای مثال گفته می شود که قرار است، 
شرکت های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه های نفت 
و گاز حضور پیدا کنند. یا  چنین گفته می شود که قرار است 
۵۰۰۰ نفر از کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی 
در ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت ها 
توسط کشور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد 
آن بحث می شود. او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه گذاری 
نیاز دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بدانیم 
حضور چین در بخش های انرژی و زیرساخت ها چه آینده ای را 
برای توسعه کشور رقم خواهد زد. متاسفانه اینها موضوعاتی 
است که در مذاکرات و گفت وگوهای مقامات ایران با طرف 
چینی مشاهده نمی شود. در ادامه این جلسه، محمدرضا طبیب 
زاده، کارشناس حوزه انرژی ضمن ارائه گزارشی در خصوص 
پیش نویس سند راهبردی و نقشه راه همکاری های جامع ۲۵ 

ساله ایران و چین، محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشت 
محور از جمله، »همکاری های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری 
بین بانک های مرکزی، بانک های تجاری و همکاری های 
بین المللی«، »همکاری های منطقه ای و بین المللی با تمرکز 
بر توسعه حوزه های زیرساخت اعم از حمل و نقل جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی« و »بخش انرژی شامل نفت خام و 
فرآورده های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی های تجدیدپذیر و 
پاک« و همکاری در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشگاهی 
و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین الملل را تشریح 
کرد. در همین حال، مستوفی با بیان اینکه، انعقاد قرارداد 
همکاری با هر کشوری، امر پسندیده ای است، ادامه داد: آنچه 
موجبات نگرانی را فراهم می کند، پنهان نگاه داشتن جزئیات این 
سند است. او با بیان اینکه »فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای 
اروپایی متفاوت است« افزود: فعاالن اقتصادی و دولتمردان باید 
به این مساله توجه داشته باشند که روشی که برای همکاری با 
کشورهای اروپایی به کار می گیرند، قابل اجرا برای همکاری با 
کشور چین نیست. به هر حال، عمر حضور شرکت های چینی 
در بازارهای بین المللی اندک است و آنها به نسبت شرکت های 
اروپایی کمتر با قواعد این بازارها آشنا هستند. بر اساس گزارش 
سایت اتاق تهران، مستوفی گفت: اگر از ناحیه چین، وامی به 
ایران داده شود و پروژه در موعد مقرر انجام نشده و بازپرداخت ها 
به موقع صورت نگیرد، مشکل از اینجا آغاز می شود. در واقع به 
دلیل آنکه بیشتر پروژه های بزرگ در ایران، دولتی است و در آنها 
بهره وری در سطح نازلی قرار دارد، هنگام انعقاد قراردادها باید 

به این مساله توجه نشان داد.

»آرمان ملی« ابعاد تازه ای را روایت می کند:

جاده کمربندی بخشي از قرارداد ايران و چين

»آرمان ملی« از تبعات سیاست های کنترلی بازار مرغ گزارش می کند: 

 این بار، اعتـــــراف به
»مافيــــای مـــــــرغ«

  ناقوس تعطیلی بهانه گران فروشی را از مرغداران گرفت
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باورهای غلط درباره »اومیکرون«

اولین باور غلط در مورد »اومیکرون«، 
این است که فکر می کنیم اومیکرون یک 
سرماخوردگی ساده است. در حالی که 
اومیکرون هم یک جهش از کروناست. 
دومین باور غلط در مورد اومیکرون اینکه 
واکسن زده ام، بنابراین اومیکرون نمی گیرم، 
درست نیست. زیرا، به هیچ عنوان اثربخشی 
واکسن ها 100 درصد نیست. سومین باور 
غلط اینکه دوران قرنطینه 5 روز است؟ 
براساس تحقیقات معموال دوران قرنطینه 
حداقل 10 روز است ولی در مبتالیان به فرم 
شدید کرونا این بازه زمانی طوالنی تر می شود. 
چهارمین باور غلط در مورد اومیکرون این 
است که تست منفی شده، بنابراین کرونا 
ندارم. در صورتی که باید با هر عالمتی از 
بیماری و نشانه های سرماخوردگی خود را 
قرنطینه کنید. پنجمین باور غلط اینکه آیا 
واکسن ها بی فایده هستند که باید گفت 
کارایی  موثرند،  واکسن ها همچنان  که 
واکسن ها در کاهش مرگ ومیر و وخامت 
بیماری اثبات شده است. اینکه کودکان 
اومیکرون نمی گیرند، ششمین باور غلط 
است. زیرا، کودکان هم مبتال می شوند. 
هفتمین باور غلط اینکه قبال کرونا گرفته ام 
پس ایمن هستم؟ احتمال ابتالی مجدد 
به یک جهش جدید همچنان وجود دارد. 
هشتمین باور غلط اینکه اومیکرون درگیری 
ریوی ندارد؟ براساس گزارش ها، درگیری 
ریه در اومیکرون کمتر از دلتاست اما 
همچنان احتمال درگیری ریوی وجود دارد. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  1236جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   1235  

 1-  عزا- دادســتان ۲- دســتکاری روی عکس- 
سوغات زنجان- پوشــاك 3- نوعی زیرانداز- رودی در 
فرانســه- محله 4- پول خردهندوســتان- پوستین- 
کشــیک- نوعی آب نبات 5- برج فرانسه- مکروحیله- 
قشــنگ 6- از رگ های  بــدن- کوزه گر- قبــل از یازده 
۷- شکایت کننده- مخترع نوعی تیربار- خوراك طیور 8- 
پایبند- خیسی- گردن نهادن 9- بیابان وصحرا- خارپشت 
استرالیایی- سخن درگوشی 10- خطاب بی ادبانه- ضبط 
تک آوایي- از شــهرهای ایالت کنتاکــی 11- یارپیچ- 
دائمی وهمیشــگی- مرغابی 1۲- امیــدواری- پیامبر 
جانشین حضرت موسی)ع(- عالمت مفعولی- بنده وغالم 
13- بسیارمهربان- مســتمری- پدر رودابه در شاهنامه 
14- شهر ســعدی و حافظ- خوی و صفت- زاینده 15- 

کارگردان فیلم سارای- گرفته شده از چیزی

1- از گیاهــان دریایی- فروش کاال به صورت کلی ۲- الکل ســفید- عصبانــی- تازه 3- روی 
گردانیدن به سوی چیزی- شتاب- پشت سر 4- روش - موریانه- ابرنزدیک به زمین- عقاب سیاه 5- 
تاریخ نگار- قضاوت- نگاه خیره 6- بند دست یا پا- معضل اقتصادی- ابرپاره شبیه به کوه ۷- برپاکردنی 
صیاد- فیلم منفی- آنچه مقدارش ماهیت چیزی را معین می کند 8- جمع عقیده- قومی درایران- 
ازخلفای عباســی 9- خانه ترکی- ازتوابع مثلثاتی- آگاه به امور 10- آخرین ملکه مصر- ازوسایل 
گرمازا- زمین شوی دســته دار 11- پارچه کهنه- روزرستاخیز- ســخن چین 1۲- انگور- گرفتنی 
ازهوا- جان پناه سرباز- شکست خوردن دشمن 13- واحدپول فنالند- نوازشگر- ازشهرهای فارس 

14- لزوم سالمتی- شیرجه- طلب بی گناهی 15- ازخوانندگان موسیقی پاپ- آجربزرگ

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

تاثير »خواب« بر بيماری آلزايمرتوصيه هايی درباره »دز4« واکسن کرونا »قهوه« و جلوگيری از بيماری قلبی
دانشمندان کشف کرده اند که چطور کافئین می تواند در برابر بیماری های 
قلبی وعروقی محافظت کند. محققان می گویند مصرف تنها ۲ تا 3 فنجان قهوه روزانه، 
می تواند میزانی کافی از کافئین را برای بدن به همراه آورد که برای ایجاد تاثیراتی که 
به کاهش کلسترول بد )LDL( منجر می شود، موثر خواهد بود. »ریچارد.آستین« 
گفت: »مصرف منظم کافئین با کاهش سطح پروتئینPCSK9  در خون مرتبط 
است و همین امر نیز توانایی کبد را در پاکسازی جریان خون از کلسترول های اضافی 
LDL افزایش می دهد. وی افزود: این یافته ها نشان می دهد که قهوه و می تواند سطح 

پروتئین  PCSK9 خطر بیماری های قلبی وعروقی را کاهش دهد. 

متخصصان تزریق ُدزچهارم واکسن کووید19 را به سالمندان به ویژه برای 
آنهایی که در شرایط تهدیدکننده تر هستند، توصیه کردند. آنها اعالم کردند: تزریق 
ُدزچهارم واکسن کرونا به 80 ساله ها و افرادی که پرستارخانگی دارند، توصیه 
می شود. همچنین واکسن نباید زودتر از چهارماه پس از تزریق ُدزقبلی تزریق 
شود. تزریق ُدزچهارم، مصونیت در برابر نوع شدید بیماری را در این گروه سنی 
تقویت می کند. در بیشتر دوره همه گیری، نوع واکنش به کرونا در میان کشورها 
متفاوت بود. روند مهار بیماری این کشورها هرگز به اعمال قرنطینه یا تعطیلی 

مشاغل نرسید، بلکه بیشتر به مسئولیت فردی در کنترل ویروس متکی بود. 

پژوهشگران معتقدند کنترل ریتم شبانه روزی در افراد مبتال به 
آلزایمر ممکن است به کاهش عالئم کمک کند. براساس یک مطالعه، ریتم 
شبانه روزی تجمع یک پروتئین کلیدی را در مغز افراد مبتال به آلزایمر کنترل 
می کند. افراد مبتال به بیماری آلزایمر اغلب اختالالت خواب یا اختالالت 
شبانه روزی را تجربه می کنند. زوال عقل یکی از علل مرگ ومیر بوده و 
شایع ترین شکل آن، آلزایمر است. یکی از ویژگی های آلزایمر، اختالل در 
ریتم شبانه روزی، تغییرات فیزیکی، ذهنی ورفتاری است که خواب و بیداری 

را کنترل می کند. 

پیشگیری و درمان »کبدچرب«
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن با تاکید بر اینکه، 
کاهش سریع وزن می تواند باعث تشدید عارضه کبدچرب 
شود، بهترین رژیم غذایی برای پیشگیری و بهبود کبدچرب را 
رژیم غذایی مدیترانه ای عنوان کرد. دکتر شهرام آگاه با بیان 
اینکه، به طورکلی »کبد« به عنوان یکی از ارگان های اصلی 
بدن است که متابولیسم بدن را کنترل می کند، افزود: این 
بدان معنی است که این عضو حیاتی بدن مجموعه ای از قند، 
چربی و پروتئین ها را که در سیستم گوارشی جذب شده اند، از 
طریق عروق جذب و با فعل وانفعاالتی تبدیل به مولکول های 
دیگر می کند که بعضی در کبد ذخیره و برخی نیز باهم تلفیق 
می شوند و شکلی جدید ایجاد می کنند. وی اضافه کرد: کبد 
می تواند نخستین محل برای بسیاری از تاثیرات فعل وانفعاالت 
متابولیسم بدن باشد. فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در 
ادامه با تاکید بر اینکه، یکی از موادی که می تواند به کبد رسوب 
کرده و این عضو را تحت تاثیر قرار دهد چربی ها هستند، افزود: 
چربی ها جزو مواد هضمی در موادغذایی هستند که به صورت 
اسیدچرب آزاد از طریق عروق پورت وارد کبد می شوند. وی 
گفت: حال اگر به دنبال مصرف بیش از حد معمول چربی ها، این 
مواد از طریق این سیستم وارد کبد شود، می تواند باعث افزایش 
رسوب چربی در کبد شده و منجر به ایجاد کبدچرب در بدن 
فرد شود. آگاه، با بیان اینکه یکی از روش های تشخیص شدت 
کبدچرب رادیولوژی است، افزود: براساس میزان رسوب چربی 
و شکل رسوب چربی در کبد 3  تقسیم بندی برای کبدچرب 
تعریف شده که شامل گریدهای مختلف یک، دو و سه است، 
به طوری که در گرید یک رسوب چربی در کبد کم است، گرید 
دو این رسوب متوسط و در گرید سه رسوب چربی زیاد است. 
وی در پاسخ به این سوال که با رسوب چربی در کبد چه اتفاقی 
رخ می دهد، اظهارکرد: این چربی که در کبد رسوب کرده در 
پاره ای از موارد فقط رسوب است و البته گاهی می تواند باعث 
التهاب شود و هنگامی که کبدچرب است اما التهاب ندارد، 
اصطالحا گفته می شود که فرد کبدچرب غیرالکلی دارد. 
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن افزود: هنگامی که 
کبد دچار التهاب می شود، می گوییم فرد مبتال به التهاب کبد 
ناشی از چربی شده است که این خود می تواند باعث آسیب 
کبدی شود و به مرور التهاب حاد یا مزمن ایجاد می کند که در 
نهایت می تواند باعث ایجاد سیروز یا نارسایی مزمن کبد شود 
و سیروز البته در پاره ای از موارد می تواند باعث ایجاد سرطان 
کبد شود. این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در پاسخ 
به این سوال که بهترین رژیم غذایی برای درمان کبدچرب 
کدام است؟، توضیح داد: بهترین رژیم غذایی برای کبدچرب 
به طور کلی رژیم غذایی کم کالری است، چراکه مصرف غذای 
پرکالری و پرچرب می تواند کبدچرب را بدتر کند. آگاه، در 
خصوص برخی رژیم های غذایی که این روزها در سایت های 
اینترنتی توصیه می شود نیز گفت: در مورد نوع رژیم هایی که 
توصیه می شود یکی از بهترین رژیم غذایی برای کبدچرب رژیم 
غذایی مدیترانه ای است، چراکه این رژیم حاوی انواع سبزی و 
میوه های فراوان و البته با چربی روغن زیتون است. وی ادامه 
داد: مصرف گوشت قرمز در رژیم مدیترانه ای بسیار کم و بیش 
از دو بار در هفته نیست و مصرف گوشت سفید به ویژه ماهی و 
محصوالت دریایی در واقع جایگزین مصرف گوشت قرمز شده 
است. این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در ادامه در 
پاسخ به این سوال که مصرف چه میوه هایی برای مبتالیان به 
گرید سه کبد توصیه می شود؛ بیان داشت: برخی میوه ها و 
سبزیجات کالری و قند کمی دارند برعکس برخی میوه ها و 
سبزیجات قند فراوان دارند، به عنوان مثال انگور و خربزه قند 
فراوانی دارند و این قند می تواند کالری فراوانی به بدن برساند و 
کبدچرب را تشدید کند. وی افزود: به جای اینها کالری برخی 
میوه ها و سبزیجات کم و بعضا حتی منفی است مثل کدو، هویج 
و کرفس که اینها موادی هستند که محدودیت مصرف ندارند 
اما آنهایی که قند دارند، در رژیم غذایی باید میزان مصرف آنها 
همراه با کنترل میزان قند آنها باشد. آگاه در خصوص اینکه 
برخی ادعا می کنند مصرف کیوی برای افراد کبدچرب مضر 
است نیز اظهارکرد: کیوی دارای ویتامین C فراوان است و البته 
برای فردی که زخم معده دارد ممکن است مصرف آن باعث 
تشدید دردمعده یا زخم شود اما مصرف این میوه ربطی به 
کبدچرب ندارد. این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن 
در پاسخ به اینکه بهترین روش برای پیشگیری از ابتال به 
کبدچرب چیست نیز گفت: تنها توصیه ما حداقل نیم ساعت 
ورزش روزانه و استفاده از رژیم غذایی مناسب از جمله رژیم 

مدیترانه ای است. 
  درمان، دارویی نیست

این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در خصوص 
مصرف برخی داروها از جمله »لیورگل« که این روزها برای 
درمان کبدچرب توصیه می شود نیز تاکیدکرد: درواقع درمان 
کبدچرب دارویی نیست و لیورگل نیز تاثیر قابل توجهی 
ندارد. آگاه افزود: داروهایی همچون لیورگل و مشابه آن 
آنتی اکسیدانی است که می تواند در کوتاه مدت التهاب کبد را 
کاهش دهد، اما اینها باعث برطرف شدن پیش زمینه بیماری 
کبدچرب نمی شوند. وی افزود: تنها درمان ثابت شده که 
پیش آگهی کبدچرب را بهتر می کند و ممکن است وضعیت 
کبدچرب را به حالت عادی بازگرداند، رژیم غذایی مناسب 
و ورزش است. این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن در 
خصوص تاثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بهبود بیماری 
کبدچرب تصریح کرد: بحث داروی آتورواستاتین نیز متفاوت 
است، این دارو دو نقش دارد که یکی کاهش چربی با کلسترول 
بد )LDL( است که در پاتوفیزیولوژی سندروم متابولیسم از 
جمله کبدچرب نقش دارد. سندروم متابولیک به مجموعه ای 
از شرایط گفته می شود که عبارتند: از فشارخون باال، سطوح 
افزایش یافته انسولین در خون، چربی انباشته اضافی در اطراف 
شکم و سطوح افزایش یافته چربی خون، بنا به گفته محققان 
سندروم متابولیک گروهی از عوامل خطر شامل چربی دورکمر، 
چاقی شکمی، فشارخون باال، دیابت، تری گلیسیرید بال و چربی 
خوب پایین است که باهم رخ داده و خطر ابتال به بیماری های 
قلبی، سکته و دیابت را افزایش می دهند. دکتر آگاه همچنین 
بیان کرد: اگر فردی دچار افزایش LDL یا کلسترول بد شده 
و میزان آن از یک حد مشخصی باالتر باشد و به ویژه اگر فرد 
مشکل قلبی داشته و دچار تصلب شرائین باشد، آتورواستاتین 
جزو درمان محسوب می شود چراکه بسیاری از بیمارانی که 
کبدچرب دارند، مشکل قلبی یا متابولیسم چرب LDL باال 

هم دارند. 

عمــود ی افقــی  

شروین شکوهی 
 رئیس بخش عفونی 

»لقمان حکیم«
 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / موسی باالزاده
ویتامین ها مانند پروتئین ها یا کربوهیدرات ها انرژی تولید نمی کنند؛ اما اجزای ضروری برای عملکرد و رشد مناسب بدن هستند. تمام ویتامین ها را می توان 

به راحتی از طریق رژیم غذایی بدون توسل به مکمل های ویتامینی غیرضروری به دست آورد. همه غذا ها حاوی مقادیر متفاوتی از ویتامین ها هستند. 

فلفل دلمه ای سلطان ویتامین C و حاوی مقادیر بسیار بیشتری نسبت به سایر مواد است. کیوی نیز منبع خوبی از این ویتامین با 
فواید سالمت ثابت شده است. مصرف منظم ویتامین C به مدت تنها 3 ماه سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.

فلفل دلمه ای 

هم حبوبات، هم آجیل و هم میوه های خشک سرشار از ویتامین E هستند. ویتامین E به عملکرد سیستم گردش خون کمک 
می کند. در تشکیل گلبول های قرمز خون نقش دارد. لوبیا ها بیشترین ویتامین E را تامین می کنند. روغن آفتابگردان، بادام یا آووکادو 

نیز منابع خوبی از ویتامین E هستند.

لوبيای چشم بلبلی

هویج و سایر سبزیجات نارنجی رنگ سرشار از بتاکاروتن با محتوای باالی ویتامین A خود برجسته هستند. ویتامین A دارای 
آنتی اکسیدان و برای تشکیل گلبول های قرمز خون ضروری است. در میان میوه ها، غنی ترین ویتامین A در خربزه، انبه و زردآلو 

یافت می شود. 

هویج

اسفناج و سایر سبزیجات با برگ سبزتیره مانند شاتوت یا کلم پیچ حاوی مقادیر خوبی از ویتامین  B1 هستند که این گیاهان برای 
سالمت مغز مفید هستند. مهم است که هر روز غذا های مختلف را در رژیم غذایی بگنجانید. یک رژیم غذایی مناسب و متعادل شامل 

انواع غذا ها از گوشت قرمز گرفته تا کله پاچه و میوه ها و سبزیجات است. 

اسفناج

خوراكی هایی كه تمام ویتامين های ضروری را دارند

 گیاهی شگفت انگیز 
در سبد غذایی 

یک کارشناس گیاهان دارویی گفت: 
شوید تازه کالری بسیار کمی دارد اما منبع 
فوق العاده ای از چندین ویتامین و ماده معدنی 
ضروری ازجمله ویتامین C، منگنز و ویتامین 
A به شمار می رود. مژده زارعی اظهارکرد: خود 
ویتامین A یک ماده مغذی ضروری مهم برای 
کمک به حفظ بینایی و حمایت از سالمت 
سیستم ایمنی بدن است. زارعی با اشاره به 
این که این گیاه در عین حال منبع خوبی از 
منگنز است، عنوان کرد: هرچند بدن انسان 
به مقادیر بسیار کمی از آن نیاز دارد، اما منگنز 
برای عملکرد طبیعی مغز، سیستم عصبی 
و متابولسیم قند و چربی حیاتی است. وی 
اظهارکرد: شوید غنی از آنتی اکسیدان  است 
که به کاهش التهاب و پیشگیری یا حتی 
درمان برخی از اختالالت خاص مانند امراض 
قلبی وعروقی، آلزایمر، آرتریت روماتوئید و 

برخی از انواع سرطان کمک می کند.

ویـــژه
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کــوتـاه
 تکذیب نامه  درباره 

رتبه بندی معلمان
آرمان ملی: در پی انتشار تصویر نامه ای منسوب 
به رئیس جمهوری در فضای مجازی که در آن 
با طرح رتبه بندی معلمان مخالفت شده است، 
سخنگوی دولت این نامه را جعلی خواند. علی 
بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »نامه منتشر شده در خصوص مخالفت با 

طرح رتبه بندی معلمان جعلی است.«

 آغاز ثبت نام استخدام 
آموزش و پرورش 

آرمان ملی: ثبت نام نهمین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ 
از روز چهارشنبه )۲۷ بهمن ماه( آغاز شد و تا ۲ 
اسفندماه ادامه دارد. قرار است ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر 
از طریق این آزمون در وزارت آموزش و پرورش 
استخدام شوند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، در 
کنار پذیرش افراد از طریق کنکور سراسری، هرساله 
آزمون استخدامی به منظور تامین نیرو برگزار 
می شود که افراد پذیرفته شده باید در دوره های 
مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند که 
موسوم به ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
است. سهمیه استخدامی دریافت شده برای سال 
جاری، ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر است. دفترچه راهنمای 
ثبت نام از طریق درگاه اطاع رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است.

خطر کرونا در آزمون دکتری 
ایلنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در کنکور 
دکتری ۱۴۰۱ از درنظر گرفتن محیط ایزوله 
در حوزه ها برای داوطلبان کرونایی خبر داد. 
عبدالرسول پورعباس افزود: تمام پروتکل ها و 
فواصل اجتماعی میان داوطلبان، ضدعفونی فضا 
و… در محل برگزاری آزمون ها رعایت خواهد شد و 
انشاا... هیچ گونه خدشه ای به آزمون دکتری ۱۴۰۱ 

وارد نمی شود و سر موقع برگزار خواهد شد.

فراخوان مشموالن اسفند
آرمان ملی: سازمان وظیفه عمومی انتظامی 
جمهوری اسامی ایران اعام کرد: کلیه مشموالن 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اسفند ماه سال 
۱۴۰۰ می بایست در محل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه اعام شده، حضور یابند. این دسته از 
مشموالن می بایست روز یکشنبه یکم اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه مشموالن اعام شده، حضور یابند و به 

خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

درمان ایدز امکان پذیر شد 
آرمان ملی: محققان آمریکایی گزارش کردند 
که پس از پیوند سلول های بنیادی از یک فرد 
اهداکننده  که به طور طبیعی در برابر ویروس عامل 
ایدز مقاوم بود، برای اولین بار یک بیمار زن مبتا به 
ویروس اچ آی وی )عامل ایدز( درمان شد. او اولین 
زن و سومین فردی است که در جهان با این روش 
درمان می شود. این زن یک فرد میانسال مبتا به 
لوسمی )نوعی سرطان که در سلول های خون ساز 
در مغز استخوان شروع می شود( بوده است. این زن 
از زمان دریافت خون بند ناف برای درمان لوسمی 
خود به مدت ۱۴ ماه رو به بهبودی و عاری از ویروس 
ایدز بوده است، بدون اینکه نیازی به درمان های 

دارویی ضدویروس داشته باشد.

توزیع ریتالین در داروخانه ها 
باشگاه خبرنگاران: مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو از ترخیص محموله داروی 
ریتالین از گمرک خبر داد و گفت: این دارو به اندازه 
نیاز کشور تامین شد. حمیدرضا اینانلو گفت: پس 
از شناسه گذاری در سامانه تیتک، ریتالین از اوایل 
هفته آینده در داروخانه های منتخب کشور توزیع 
خواهد شد.  نمونه داخلی این دارو نیز در کشور 
تولید می شود؛ اما اقبال مصرف کنندگان به مصرف 
داروی خارجی است و به همین دلیل با کمبود این 

دارو در بازار مواجه هستیم.

ادعای خشن تر شدن زورگیری ها 
آرمان ملی: رئیس پلیس تهران درباره خشن تر 
شدن زورگیری ها در تهران گفت: آمار ما این را 
نمی گوید. سردار حسین رحیمی اظهار کرد: ما باید 
به سه تا چهار سال پیش بازگردیم؛ آن زمان ده ها 
تن از اراذل و اوباش بنام با صدها نوچه در تهران 
تحرک داشتند که آن ها یا از بین رفتند یا به اعمال 
مجرمانه خود پایان دادند که این اتفاقات به خاطر 
فشارها، اقتدار و قدرتمندی پلیس است. البته در 
کان شهری مانند تهران طبیعی است که اتفاقاتی 
روی دهد اما عکس العمل سریع و به موقع پلیس 
حائز اهمیت است که ما در تمام زمینه ها بدون 
استثنا وارد عمل می شویم، متهمان را بازداشت 

می کنیم و اقدامات خود را انجام می دهیم.

بازنگری در طرح ترافیک 
آرمان ملی: رئیس کمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای شهر تهران گفت: فرصت کمی در اسفند 
ماه داریم و جلسات برای بازنگری در طرح ترافیک 
را برگزار خواهیم کرد اما نمی توانم قطعی بگوییم 
که تا پایان سال به جمع بندی نهایی می رسیم. 
سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید به اینکه تغییر 
ساختار طرح ترافیک و اصاحات آن به جد در 
دستور کار کمیسیون حمل و نقل شورای شهر و 
معاونت حمل و نقل شهرداری تهران قرار دارد، 
افزود: دو بخش افزایش تعرفه طرح ترافیک و 
بازنگری در طرح را از یکدیگر جدا کردیم تا زمان را 

از دست ندهیم.

طبق آمار و ارقــام، ورودی های حوزه شبه خانواده 
)نگهداری از کودکان بی سرپرست( در دوران کرونا 
برخاف تصور افزایش نیافته است. تنها ۲مورد وجود 
داشت که به علت فوت یکی از والدین فرزندپذیر، خانواده 
قادر به ادامه فرزندخواندگی نبود و ناچار منجر به فسخ 
فرزندخواندگی و بازگشت کودک به بهزیستی شد. 
علت افزایش نیافتن ورودی کودکان بی سرپرست به 
بهزیستی را می توان در چند عامل جست وجو کرد؛ 
نخست اینکه قاطبه متوفیان سنین باال داشته اند که 
همین امر موجب می شود کودکان کوچک نداشته باشند 
و دوم اینکه طبق سنن فرهنگی اصیل ما، بسیاری از 
کودکان بی سرپرست در کشور تحت تکفل اقوام خود قرار 
می گیرند و خانواده شان از آنان حمایت می کنند. درباره 
کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست در جهان، اولویت 
واگذاری به خانواده است. وقتی کودکی به بهزیستی ارجاع 
می شود در درجه نخست تاش می شود تا درصورت بهبود 
وضعیت خانواده باز پیوند کودک و خانواده صورت بگیرد. 
درصورت عدم حصول نتیجه تاش می شود تا کودک به 
یکی از اقوام درجه اول مانند پدربزرگ و مادربزرگ یا 
خاله و عمو و عمه و دایی سپرده شود؛ در غیراین صورت و 
درصورت سلب صاحیت والدین، راه برای فرزندخواندگی 
باز است که باز کودک وارد یک خانواده صاحب صاحیت 
می شود. در نهایت اگر هیچ کدام از مسیرهای فوق فراهم 
نبود، بحث نگهداری کودک در مراکز شبه خانواده زیرنظر 
بهزیستی دنبال می شود. هم اکنون حدود ۱۸هزار کودک 
و نوجوان در خانواده جایگزین حمایت می شوند. هر ساله 
حدود ۲هزار کودک به فرزندخواندگی می روند و حدود 
۱۰هزار کودک و نوجوان در مراکز بهزیستی هستند. 
این نسبت در دهه های گذشته برعکس بود، اما تاش 
شده نسبت به سمت نگهداری این کودکان در خانواده 
پیش برود. در بعضی استان ها که بافت خانوادگی قوی تر 
است، درصد باالتری از این کودکان در خانواده نگهداری 
می شوند. برعکس در بعضی استان ها که مهاجرپذیر 
بوده و بافت یکدستی ندارند، تعداد مراکز و کودکانی که 
در آنجا نگهداری می شوند، زیاد است؛ مانند استان های 
تهران و خراسان رضوی. هر شهروندی که مطلع شد 
کودکی بی سرپرست یا بدسرپرست است باید با تماس 
با شماره ۱۲۳این موضوع را به بهزیستی اطاع دهد تا 
توسط این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. در کل اگر 
پرونده کودکی به سبب فقدان سرپرست مؤثر به دفتر 
ما ارجاع شود، باقی موارد، دنبال می شود. حدود ۲۶هزار 
متقاضی در صف فرزندخواندگی هستند که بیشترین 
متقاضیان در استان های تهران با ۵هزار و ۳۴۴ زوج 
متقاضی، اصفهان با ۲هزار و ۷۰۲ و خراسان رضوی با 
۲هزار و ۳۸۱ زوج متقاضی هستند و استان های کرمان، 
فارس، البرز و مازندران در جایگاه های بعدی قرار دارند. 
کمترین متقاضیان نیز مربوط به استان های زنجان با 
۲۲۰ زوج، چهارمحال و بختیاری با ۲۱۲، کردستان 
۲۰۲، ایام ۱۳۰ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۸ خانواده 
متقاضی ثبت شده است. این تعداد کودک قابل واگذاری 
به فرزندخواندگی هستند و این بدان معناست که اگر 
ضوابط و قوانین هم وجود نداشت، حدود ۲۴هزار خانواده 

باید منتظر نوبت برای سرپرستی فرزند می ماندند.

 افزایش کودکان 
بی سرپرست؟ 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

سرعت اینترنت
سرعت اینترنت به قـــدری پایین است که یک فیلــم 
چند مگی را نمی توانیم دانلود کنیم. واقعا در این شرایط 
چرا مسئوالن تصمیمی اتخاذ نمی کنند تا حداقل سرعت 

اینترنت را درست کنند.
یک شهروند از تهران 

مرخصی زندانی ها
آقای اژه ای اعام کرده انــد که برای زندانی هایی که تا 
به حال مرخصی نیامده اند  می توانند به مرخصی بیایند. 
می خواستم از این طریق از آقای اژه ای تشکر کنم و 
بگویم دستوری دهند تا اکثر زندانی هایی که تا به حال 
مرخصی نیامده اند به مرخصی بیایند تا حداقل امیدی برای 

خانواده هایشان باشد.
یک شهروند از تهران 

یارانه صد هزار تومانی
با اینکه جزو دهک ســوم حساب می شوم و بازنشسته 
تامین اجتماعی  با حقوق ۲ میلیون تومان هستم ولی یارانه 
صد هزارتومانی برای من و خانواده ام واریز نشده است از 

مسئوالن تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی کنند.
یک بازنشسته از تهران

گرانی شب عید
هنوز یک ماه تا عید مانده همه چیز گران شده است. جا 
دارد دولت فکری کند و مثا با ایجاد نمایشگاه های عرضه 
محصوالت مستقیم کاالهارا به قیمت دولنی به دست مردم 
واقعی برساند تا شب عیدی مردم شرمنده زن و بچه شان 

نشوند.
صوری از تهران

سعید بابایی
 مدیرکل امور کودکان 

و نوجوانان بهزیستی 

یادداشـــت

چندی پیش و با وجود ممنوعیت، ساخت 
دکور سریال سووشون در این باغ تاریخی که 
در زمره میراث ملی قرار دارد، بدون توجه به 
ممنوعیت ساخت فیلم  و سریال در اماکن 
تاریخی که از سال ۱۳۹۳ توسط سازمان میراث 
فرهنگی مطرح شده، موجب نگرانی شد. در این 
راستا و با ساخت گوشواره هایی در طرفین ایوان 
مجموعه ساختمان باغ عفیف آباد، انتقادها از 
نرگس آبیار و تیم او بیشتر و در نهایت کارزار 
درخواست توقف ساخت وساز در باغ عفیف آباد 
به راه افتاد که بیش از ۱۶ هزار نفر آن را امضا 
کردند. در نهایت نرگس آبیار، کارگردان این 
سریال در پی انتقادها گفت: »روی بنا پاستیک 
و پارچه کشید شد. گوشواره ها را بنا کردند که 
روی اسکلت فلزی است و با زمین یک متر فاصله 
دارد و اطراف آن را بلوک سیمانی چسباندند 
که از دیوار هم ۲۰ سانتی متر فاصله دارد. 
کارشناسان مختلفی بازدید کردند و گفتند هیچ 
ضرر و آسیبی برای باغ و عمارت عفیف آباد وجود 
ندارد. داخل عمارت را هم که اصا دست نزدیم. 
با این وجود، به خاطر این که خودم یک فعال 
میراث فرهنگی هستم و دغدغه میراث فرهنگی 
دارم و سال ها برای سرزمین اجدادی ام ابرندآباد 
در یزد تاش کردم و برای مناطق دیگر هم پُست 
گذاشته ام و از این که مردم دغدغه میراث دارند 
و می خواهند اثری پایدار بماند، حمایت کرده ام، 
به احترام مردم که نگران اند به باغ عفیف آباد و بنا 
آسیبی برسد، آن دو گوشواره الحاقی برداشته 
می شود و آنها را در دکورهای دیگر استفاده 

می کنیم.«
  توسعه حریم شاهچراغ 

اما یکی دیگر از جاذبه های شیراز و استان 
فارس، حرم شاهچراغ، برادر امام رضا )ع( است 
که در بافت تاریخی و محصور در بناهای زیبای 
شهر قرار گرفته است. در چند ماه گذشته احیای 
طرح »توسعه حرم شاهچراغ« در شیراز موجب 
تخریب ۲۰۰ خانه در بافت تاریخی این شهر 

خواهد شد. این طرح به طرح ۵۷ هکتاری« 
معروف است، در سال ۸۹ در زمان ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد، در شورای عالی 
شهرسازی و معماری به تصویب رسید. این 
طرح که چهار سال بعد به دلیل مغایرت  با طرح 
»جامع شهر شیراز« منتفی شد، در دولت ابراهیم 
رئیسی »دوباره سر زبان ها افتاده و نگرانی را به 
جان مردم و فعاالن فرهنگی این شهر انداخته 
است.»براساس این گزارش، تخریب بافت 
تاریخی مجاور حرم شاهچراغ، »از دهه ۶۰... 
آغاز شد که در آن چندین خانه تاریخی نابود 
شد. در نیمه دوم دهه ۷۰ نیز تحت عنوان طرح 
بین الحرمین، حدود هفت  هکتار دیگر از بافت 
تاریخی جنوب حرم تخریب شد که بزرگ ترین 
ویرانی در تاریخ تخریب  بافت تاریخی ایران در 
چهار دهه گذشته است.»همزمان با انتشار این 
خبر، کارزاری نیز برای توقف این طرح به راه 
افتاده و شهروندان شیراز در نامه ای به عزت ا... 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، از وی خواسته اند این طرح را 
متوقف کند. در شبکه های اجتماعی نیز هشتگی 
با عنوان »حمایت از خانه های تاریخی شیراز« 

داغ شده است. 
  تخریب اشتباه محض است

غامحسین معماریان استاد دانشگاه علم و 
صنعت ایران که نزدیک به سه دهه به صورت 
متمرکز درباره معماری و بافت تاریخی شیراز 
فعالیت کرده و هم اکنون هم یکی از مخالفان 
اجرای طرح ۵۷ هکتاری در این بافت است 
در با تاکید بر اینکه بافت تاریخی شیراز باید 
حفظ شود و تخریب آن اشتباه محض است، 
به ایلنا می گوید: در سال های اخیراعتراض های 
متخصصان درباره نحوه برخورد با بافت های 
تاریخی به خصوص بافت تاریخی شیراز به 
صورت مکتوب، همایش، بیلبورد، سخنرانی و 
حتی گاهی خوابیدن جلوی بلدوزرها صورت 
گرفته است ولی متاسفانه روند تخریب در بافت 

تاریخی شیراز ادامه داشته است. وی با اشاره 
به اینکه عمده تخریب بافت تاریخی شیراز 
ناگهانی و در شب ها صورت گرفته، می افزاید: 
چندین سال است پی در پی روزمان را با شنیدن 
خبرهایی از تخریب و نابودی بافت تاریخی شیراز 
و دیگر شهرها آغاز می کنیم. معماریان ادامه 
می دهد: نخستین تخریب های گسترده در 
این بخش از شهرر در دهه ۶۰ با احداث خیابان 
غربی بارگاه انجام شد که دهها خانه تاریخی 
نابود شدند. سپس تخریب گسترده و فجیعی 
در بافت تاریخی در سال ۱۳۷۶ تحت نام بین 
الحرمین انجام شد که طی آن حدود ۷ هکتار 
از بافت تاریخی جنوب حرم تخریب شد که این 
اقدام بزرگ ترین تخریب در تاریخ تخریب های 
بافت تاریخی ایران در چهار دهه گذشته بوده 
است. در دولت دهم طرح ۵۷ هکتاری گسترش 
شاه چراغ)ع( تصویب شد. یادم هست در یکی از 
جلسات طرحی از بافت تاریخی را به ما نشان 
دادند که بخش مرکزی آن با خطی قرمز جدا 
شده بود و به مشاور بافت تاریخی گفته بودند 
شما در این بخش ۵۷ هکتاری دخالت نکنید. 
درهمین دولت بود که با ایجاد خیابان ۹ دی 
بیش از ۱۳۰ پاک بافت تاریخی شیراز تخریب 
شد و جای آن ها را آسفالت و پارکینگ طبقاتی 
تمام فلزی گرفت. تخریب بافت تاریخی شیراز 
در دولت قبل و طی ۸ سال گذشته کمتر رخ داد و 
این موضوع هم به واسطه حضور چند متخصص 
آگاه از ارزش بافت تاریخی در رده های باالی 
وزارتخانه ها بود، به نحوی که اجرای طرح ۵۷ 
هکتاری در این مدت مسکوت گذاشته شد. به 
گفته این استاد دانشگاه هم اکنون با شکل گیری 
دولت سیزدهم، به نظر می رسد همان سیاست 
تخریب های دولت دهم را به شکل دیگری 
دنبال می کنند. این چیزی بود که پیش بینی 
می کردیم و قطعاً روند تخریب ها ادامه خواهد 
داشت مگر اینکه نگاه مسئوالن به موضوع 

بافت های تاریخی تغییر کند.

»آرمان ملی« از تخریب بافت تاریخی شیراز با اجرای طرح 57 هکتاری گزارش می کند: 

تخـریب شبانه بافت تاریخی شیـراز 
   یک کارشناس: عمده تخریب بافت تاریخی شیراز ناگهانی و در شب ها صورت می گیرد و خانه های زیبا به تلی از خاک تبدیل می شوند

آرمان ملی- رها معیری: حفظ حریم سنتی و تاریخی شیراز، یکی از موضوعات چالش برانگیز این روزها است. در شرایطی که چندی پیش ساخت 
یک سریال در باغ عفیف آباد و ساخت دکور در آن، با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شد، این روزها تخریب صدها خانه در محله قدیمی و بافت تاریخی 
شیراز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. شهری که به بناهای تاریخی و مقبرهای سعدی و حافظ، درختان زیبا باغ ارم و عفیف آباد، شاه چراغ 
درخشان و ارگ تاریخی اش در دنیا شهرت دارد، این روزها بیش از هر زمان دیگری کلنگ بی تدبیری بر سر این بناهای جهانی فرود می آید و موجب 

نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی قرار گرفته است. 

 5۰ هزار میلیارد 
برای رتبه بندی معلمان

وزیر آموزش و پرورش گفت: در 
طرح جدید نظام رتبه بندی معلمان 
برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در 
مجموع حداقل ۵۰ هزار میلیــــارد 
تومان بودجه اختصاص خواهد یافــت. 
یوسف نوری در نشست با نمایندگان 
فرهنگیان شهرستان نیشابور با بیان 
این که احداث »آموزشگاه پدران 
آسمانی« افزود: مشارکت خیریــن، 
به ویژه اصنافی مانند: صنف کامیون 
داران، در امر پسندیده مدرسه سازی 
و یا اقداماتی همچون بهره بـرداری از 
۹۹ آموزشگاه که به همت خّیرین نیک 
اندیش، در شهرستان نیشابور صورت 
گرفته، شایان تقدیر است. وی با اشاره 
به این که در طرح جدید نظام رتبه 
بندی معلمان، برای سال های ۱۴۰۱ 
و ۱۴۰۲ در مجموع حداقل ۵۰ هزار 
میلیارد تومان بودجه اختصاص خواهد 
یافت، تأکید کرد: مدارس بایستی در 
مسیر حضور در زیست بوم کارآفرینی 
گام بردارند و هنرستان ها نیز باید به 

سمت تولید حرکت کند.

احیای میانکاله با 
ردیف مستقل بودجه 

معاون رئیس جمهــوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
با کمک نمایندگان مجلــس شورای 
اسامی، ردیف مستقل در بودجه کشور 
برای احیای تاالب میانکاله در نظر 
گرفته خواهد شد. علی ساجقه افزود: 
درباره آنچه در تاالب میانکاله روی  
داده است همگی مسئول هستیم. از 
۶ نشست هیات دولت، ۲ نشست درباره 
تاالب میانکاله بوده و از استانداران 
مازندران و گلستان می خواهم امور و 
تکالیفی را که در شورای راهبری تکلیف 
می شود، مدیریت کنند و تکالیفی که 
در ستاد ملی تصویب  شده و تاکنون 
انجام نگرفته را از دستگاه های ذینفع 
پیگیری کنند. ساجقه با اشاره به اینکه 
در۲دیدار از تاالب میانکاله شاهد نقش 
موثر مشارکت سمن هایی بودم که با 
جان و دل فعالیت می کردند، گفت: 
سمن ها و جوامع محلی ظرفیت های 
محیط زیست  برای  انسانی  عالی 
محسوب می شوند و احیای تاالب 

میانکاله مدیریت یکپارچه می طلبد.

آرمان ملی- منیره چگینی:  موضوع 
فروش کلیه و کبد و... در کشــور ما، پدیده 
نوظهوری نیست و این امر حتــی در زمان 
پیش از انقاب نیز وجود داشت و بیشتر در 
قالب فروش خون بود. مثا یکی از نمونه های 
بارز این اتفاق که در اهالی جنوب شهرها، 
بسیار رواج داشت و مورد انتقاد هنرمندان 
قرار گرفت، در فیلم »گوزنها« در سال ۱۳۵۳ 
به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی 
به نمایش گذاشته شد که یک مستاجر بیکار 
که نقش آن را زنده یاد جهانگیر فروهر، بازی 
می کرد به صاحب خانه اش می گفت: »تا حاال 
سه مرتبه برای خرج زندگی ام خون فروختم!« 
اما طی دو دهه اخیر با کمبود کلیه و در یک 
دهه اخیر و با رواج پیوند کبد، فروش این 
بخش هایی از بدن به شدت رونق پیدا کرده 
و برخی از افراد بیکار برای مبالغی حاضر 
به فروش کلیه، بخشی از کبد و حتی قرنیه 
چشم و مو به فروشگاه های لوازم آرایشی 
در خیابان منوچهــری هستند. این روزها 
فروش موهای بلنــد و با کیفیت در خیابان 
منوچهری، رونق بسیاری دارد و مقصد بسیاری 
از دختران و پسران است، اما اگر سری به 
نزدیکی بیمارستان هایی که در آن پیوند کلیه 
انجام می شود یا انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی بزنید، پر از اطاعیه های فروش کلیه 
با گروه های خونی های متفاوت است و در 
سال های اخیر و در پی افزایش بیکاری ناشی 
از شیوع کرونا و تورم، این اطاعیه ها چند برابر 

شده است.  
  فروش کلیه برای خرید پراید 

خیلی کار سختــی نیست که درد دل این 
افراد را بشنوید، فقط کافی است که به یکی از 
شماره ها زنگ بزنید تا فـردی که می خواهــد 
کلیه یا بخشی از کبدش را بفروشد دو ساعت 

برای شما از سختی های زندگی و مشکاتش، 
درد دل کند. آنطور که ایسنا هم گزارش داده، 
یکی از کسانی که آگهی فروش کلیه را به 
دیوارهای شهر چسبانده، در پاسخ به تلفن 
تنها به جمله »آقای ۳۷ ساله با گروه خونی 
O+  بوده و در سامت کامل جسمی قرار دارم و 

حاضر هستم هر آزمایشی که بخواهید، انجام 
دهم و به کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان هم 
نمی فروشم.« یا ۴۲ ساله، متأهل و دارای ۲ 
فرزند هستم، برای تأمین نیازهای زندگی ام 
مجبور هستم یکی از کلیه هایم را بفروشم چون 
کارگر ساختمانی هستم و تقریبا نصف سال را 
بیکارم، می خواهم با پول حاصل از فروش کلیه 
یک مغازه کوچک باز کنم و چرخ زندگی ام را 
بچرخانم، جز این راه دیگری ندارم.« این آقای 
۴۲ ساله هرچند حاضر به صحبت حضوری 
نشد اما صحبت های خود را این چنین ادامه 
داد: »سه روز است که آگهی زده ام و در این 
مدت چند نفر تماس گرفته اند، آنها راضی 
هستند که حــدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان 
پرداخت کنند اما واقعیت این است که با 

این مبلغ نمی توان کاری ایجاد کرد، حتی 
نمی توان یــک پراید خوب برای مسافرکشی 

خرید.«
  فروش نوزاد 120 میلیون 

اما موضوع خـــرید و فروش های اینچنینی 
به کلیه و کبد، منتهــی نمی شود و فروش 
جگرگوشه  مادران نیــز در بیمارستان های 
جنوب شهر همچنان رواج دارد، مثا همین 
روز گذشته، رئیس پلیس فتای استان تهران 
از انهدام باند کاهبرداری با وعده فروش نوزاد 
با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان در فضای مجازی 
خبر داد و گفت که »یک نوزاد ۱۵ روزه نیز از 
آنها کشف شده است.«  سرهنگ داود معظمی 
گودرزی، افزود: »در یکی از موارد نیز یکی از 
اعضای این باند در پوشش پرستار بچه به یک 
منزل مراجعه کرده و پس از جدا کردن نوزاد 
از والدین قصد فروش آن را داشتند که توسط 
عوامل پلیس فتا پایتخت دستگیر شدند.« 
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۱ قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان این اقدام جرم 

است.

»آرمان ملی« از افزایش فروش اعضای بدن گزارش می کند:

کلیه بفروش، یک پراید برای اسنپ بخر! 
   رئیس پلیس فتای تهران: یک نوزاد 15 روزه از باند فروش کودکان با قیمت 120 میلیون کشف شد

ادغام دو سازمان، آبی 
که در یک جوی نمی رود

 ادغام دو سازمان حفاظت از محیط 
زیست و جنگل ها، دهه هاست که به 
عنوان یک ایده مطرح شده است. 
در دی ماه امسال نیز رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با درخواست 
رسمی از رئیس جمهوری خواستار 
اجرای این طرح شـــد. رئیس اسبق 
سازمان حفاظت محیط زیست در این 
باره می گوید: در حال حاضر با ادغام این 
دو سازمان، طرفی که آسیب خواهد 
دید، محیط زیست است. معصومه 
ابتکار ضمن اشاره به مفید بودن آن 
طرح و ادغام این دو سازمان در 
سال های نخست پس از انقاب گفت: 
از نظر من آن زمان ادغام دو سازمان 
درست بود و با ادغام محیط  بانی و 
جنگلبانی نگاه متفاوتی در قبال مراتع 
ایجاد می شد. تاش ها برای اجرای 
این طرح تا دولت هفتم و هشتم هم 
ادامه داشت چراکه روند تخریب مراتع 
و چرای دام از کنترل خارج شده بود 
و مشکاتی در حوضه آبخیز وجود 
داشت. ادغام جهاد و وزارت کشاورزی 
نیز تبعاتی داشته است و این دستگاه ها 
مورد سوء استفاده رانت خواران و 

دالالن قرار گرفته اند. 



بعضی فاصله ها راحت ُپر می شوند: فاصله دو طبقه را چند پله ُپر می کند. دو طرف یک رود 
را یک ُپل و دو شهر را ریل قطار...ولی بعضی فاصله ها راحت ُپر نمی شوند. ُپر کردنشان کار 
یک نفر نیست. کار صدها و هزاران انسان است. آن هم انسان هایی که زندگی را نه فقط 

برای خودشان که برای دیگران هم بهتر می خواهند.
یک دست محک در دست کودکان است و دست دیگرش در دستان شما که با شنیدن 

خنده یک کودک قلبتان تندتر می زند، تا با هم فاصله را ُپر کنیم:
 فاصله بین بیماری تا سالمتی…

اعضای خانواده محک، این فاصله را شما با عشق ُپر  کنید!

کنید! ُپر  با عشق  را  فاصله  این  شما 
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فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
زنی که با ترغیب به سرمایه گذاری در زمینه 
واردات بالغ بر 150 میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده بود، خبر داد. سردار محمدرضا حیدری 
بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با رصد 
هوشمندانه فعالیت شرکت های تجاری دریافتند 
زنی که مدیرعامل و موسس 3 شرکت تجاری 
است از طریق درج آگهی در سایت دیوار 
کاربران را فریب داده و بابت سرمایه گذاری 
در واردات کاال مبالغ هنگفتی را از آنان در 
خواست می کند. وی افزود: در بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد شرکت های تاسیس 
شده توسط این زن همگی صوری بوده و از 
زمان تاسیس آنها تا کنون هیچگونه فعالیتی 
در زمینه واردات کاال نداشته است. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان در ادامه از شناسایی 
8 مالباخته در این پرونده خبر داد و گفت: 
این زن با ترفند های خاصی قربانیان خود را 
فریب داده و بالغ بر 150 میلیارد ریال از آنان 
کالهبرداری کرده بود. سردار میرحیدری 

اظهارداشت: با اطالعات به دست آمده موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در 
نهایت طي هماهنگي با مقام قضائی شرکت هاي 
تحت پوشش متهم توسط ماموران اداره نظارت 
براماکن عمومي به صورت آنی پلمب شدند. این 

مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم پس از 
پلمب شدن شرکت هایش متواری شده و در یکی 
از شهرستان های استان مخفی شده بود، افزود: 
سرانجام با تالش شبانه روزی و جست وجوهای 
هوشمندانه ماموران وی دستگیر و به همراه 

پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع 
قضائی شد. سردار میرحیدری عنوان داشت: 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم 
پس از پلمب شرکت های تحت پوشش خود 
در اصفهان اقدام به راه اندازی شرکت دیگری 
در تهران کرده و مجددا از طریق درج آگهی 
در سایت دیوار مردم را برای سرمایه گذاری 
در شرکت مذکور ترغیب می کرد که در این 
راستا تمام آگهی های وی در سایت دیوار حذف 
و از وقوع کالهبرداری های دیگر جلوگیری شد. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
تحقیقات در خصوص جرائم و کالهبرداری های 
ارتکابی توسط متهم کماکان توسط کارشناسان 
پلیس ادامه دارد، خاطرنشان کرد: از شهروندان 
می خواهیم که به تبلیغات در فضای مجازی 
اعتماد نکرده و سرمایه های خود را به راحتی 
در اختیار دیگران قرار ندهند و قبل از هر گونه 
سرمایه گذاری و معامله ای حتما در مورد قانونی 
بودن شرکت، سوابق و اعتبار آن تحقیق کرده و 
با مراجع معتبر و قانونی مشورت کنند تا در دام 

اینگونه افراد نیفتند. 
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کوتــــاه

خبــــر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از شناسایی و دستگیری اعضای 
یک باند کالهبرداری با وعده فروش نوزاد با 
قیمت 1۲0 میلیون تومان در فضای مجازی 
خبر داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی، 
توضیح داد: طی رصد و پایش شبکه های 
اجتماعی توسط کارشناسان مشخص شد 
صفحاتی با عنوان خریدوفروش نوزاد در 
حال فعالیت در فضای مجازی هستند و در 
یکماه گذشته این دومین باند کالهبردار 
تحت عنوان فروش نوزاد در فضای مجازی 

است که توسط پلیس تخصصی منهدم شده 
است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت 
موضوع بالفاصله اقدامات تخصصی این 
پرونده آغاز و با پیگیری های فنی مشخص 
شد این صفحات توسط یک گروه اداره 
می شود که با وعده فروش نوزاد اقدام به 
کالهبرداری از افراد متقاضی می کنند. این 
مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات شبانه روزی 
متخصصان سایبری پلیس فتا، تمامی اعضای 
این باند که متشکل از ۲ زن و ۲ مرد بودند، 
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه 

تهران بزرگ دستگیر و یک نوزاد 15 روزه 
نیز از محل اختفای این افراد کشف شد. 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه 
مجرمان دستگیرشده از سابقه داران در این 
زمینه نیز هستند، افزود: این افراد شیاد که 
در گذشته نیز به همین جرم توسط پلیس 
فتا دستگیر شده اند برای فروش هر نوزاد 
مبلغ 1۲0 میلیون تومان طلب می کردند و 
پس از اینکه افراد متقاضی وجه موردنظر را 
واریز می کردند دیگر پاسخگوی آنها نبودند. 
گودرزی بیان داشت: در یکی از موارد نیز یک 

نفر از اعضای این باند در پوشش پرستاربچه 
به منزلی مراجعه و پس از جداکردن نوزاد از 
والدین، قصد فروش آن را داشتند که توسط 
عوامل پلیس فتا پایتخت دستگیر می شوند. 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر این 
موضوع که قانون گذار در ماده 11 قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان این اقدام را 
مجرمانه تلقی کرده است، به شهروندان 
توصیه کرد: به تبلیغات دروغین افراد سودجو 
در فضای مجازی توجه نکنند و برای کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص تهدیدات و 
آسیب های فضای سایبری به سایت پلیس 
 www.cyberpolice.ir فتا به آدرس

مراجعه کنند. 

انهدام باند کالهبرداری با وعده فروش نوزاد

کشف ۴۰ هزارلیتر گازوئیل
فرمانده انتظامي شهرستان فالورجان از 
کشف 40 هزار لیتر گازوئیل دپو شده در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند 
بیان داشت: ماموران انتظامی شهرستان 
فالورجان با اشراف اطالعاتي از قاچاق سوخت 
در یکي از محله هاي این شهرستان مطلع و 
پیگیري موضوع را در دستور کارخود قرار 
دادند. وي با بیان اینکه ماموران با هماهنگي 
قضائي به محل موردنظر اعزام و در بازرسي 
از آن 40 هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف 
کنند، افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر 
و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
فالورجان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با 
این پدیده مخرب با تمام توان برخورد مي کند 
و از شهروندان درخواست مي شود در صورت 
مشاهده هرگونه قاچاق سوخت آن را از طریق 

شماره تلفن 110 به پلیس گزارش کنند. 

توقیف کامیون حامل تریاک 
جانشین فرمانده انتظامي خراسان جنوبي 
گفت: ماموران ایست و بازرسي سهل آباد 
شهرستان نهبندان از یک کامیون، 104 
کیلو تریاك کشف کردند. سرهنگ حسن 
شجاعی نسب اظهارداشت: ماموران ایست و 
بازرسي سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري به یک کامیون 
باري مشکوك شدند و خودرو را جهت بررسي 
بیان داشت:  بیشتر متوقف کردند. وي 
ماموران پس از هماهنگي با مقام قضائي 
در بازرسي تکمیلي از کامیون، 104 کیلو و 
650 گرم تریاك که به طرز ماهرانه اي داخل 
آن جاساز شده بود، کشف کردند. جانشین 
فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي افزود: 
ماموران در این رابطه خودرو را توقیف و متهم 
دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي معرفي کردند. 

دستگیری سارق حین سرقت
جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان 
از دستگیری سارق سابقه دار و اعتراف وی 
به ۲4 فقره سرقت در شهرستان مینودشت 
خبر داد. سرهنگ فرزاد تاجره اظهارداشت: 
به دنبال وقوع چند فقره سرقت کابل برق و 
خودرو در مینودشت، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران کالنتری 11 مینودشت با 
تالش بی وقفه و گشتزنی هدفمند در نقاط 
جرم خیز موفق شدند متهم را حین سرقت 
یکدستگاه پیکان وانت شناسایی و در اقدامی 
ضربتی دستگیر کنند. جانشین فرمانده 
انتظامی گلستان گفت: متهم در تحقیقات 
اولیه به 8 فقره سرقت خودرو و 16 فقره 
سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان 

اعتراف کرد. 

دستگيری زنی با 150 ميليارد كالهبرداری سرقت  از کیف   پول  الکترونیک
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از سرقت ۲ هزار و 
۷00 دالری متهمی از کیف پول الکترونیک شهروندی خبر 
داد. سرهنگ یوسف شاکری گفت: در پی اعالم شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر سرقت کیف پول الکترونیکی، بررسی 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: سارق دوست 
مالباخته بوده و با توجه به اعتمادی که مالباخته به وی داشت 
رمز کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار این فرد قرار داده 
که این اعتماد بی جا این سرقت را رقم زده است. رئیس پلیس 
فتا استان خراسان شمالی با بیان دستگیری متهم در عملیاتی 
غافلگیرانه، تصریح کرد: متهم در مواجه با اسناد و مدارك 
موجود به سرقت ۲ هزار و ۷00 دالر ارزدیجیتال از کیف پول 
الکترونیکی این شهروند اعتراف و در نهایت بعد از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شد. 

کشف   بیش  از ۲۸۴  کیلو  تریاک 
جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان از 
کشف بیش از ۲84 کیلوگرم تریاك در دو عملیات مختلف 
در جنوب کشور خبر داد. سرهنگ جواد رفیعی گفت: 
مرزداران استان سیستان وبلوچستان از فعالیت باند بزرگ 
قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی جکیگور مطلع شدند و 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی 
افزود: مسیر های احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان 
برنامه ریزی شده برای انتقال محموله موادمخدر مشخص 
شد و مرزداران در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی با اجرای 
طرح مهار و استقرار کمین های هدفمند منطقه موردنظر را 
در کنترل خود قرار دادند. جانشین فرمانده مرزبانی استان 
سیستان وبلوچستان تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات 
موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری 
راننده، 114 کیلو و 600 گرم تریاك را کشف کنند. وی با اشاره 
به عملیات جداگانه و موفقیت آمیز دیگر در حوزه دریا گفت: 
دریابانان پایگاه دریابانی چابهار توانستند در عملیاتی 1۷0 

کیلوگرم تریاك را در دریای عمان کشف کنند. 

سارقان منزل مادربزرگ دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی استان تهران از دستگیری ۲ سارق 
زورگیر به عنف منزل در ورامین، خبر داد. سرهنگ کارآگاه 
حسین یاراحمـــدی بیان داشت: در پي وقوع سرقت به عنف 
منزل یک مادربزرگ در ورامین که به تنهایی زندگی می کرد 
بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت. وي افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد 
که سارقان، یک زن و مرد هستند که طعمه خود را از مدتی قبل 
تحت نظر داشته و در یک موقعیت مناسب در ساعات پایانی 
شب با تهدید، با بستن دست و پای صاحبخانه که فردی مسن 
بود و به تنهایی زندگی می کرد اقدام به زورگیري و سرقت 
لوازم و طالجات وی کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارآگاهان پلیس با کار اطالعاتی و تخصصی ضمن هماهنگی 
قضائی سارقان را که ۲ جوان 30 و 34 ساله بودند شناسایي و 
با کنترل نامحسوس آنها طي عملیاتي غافلگیرانه هر ۲ متهم 
را دستگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران در 
پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی به شهروندان 
در خصوص نصب حفاظ مناسب و دیگر عوامل بازدارنده براي 
سرقت منزل، هشدار داد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده 
موارد مشکوك سریعا مراتب را با شماره تلقن 110 به پلیس 

اعالم کنند.

انهدام باند سارقان سیم و کابل 
جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از 
انهدام باند سارقان حرفه ای سیم کابل برق با اعتراف به 55 
فقره سرقت در ارومیه، خبر داد. سرهنگ ایرج حسنخانی 
اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم کابل 
برق در سطح شهرستان ارومیه مراتب به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی انتظامی استان قرار 
گرفت. وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و بررسی های 
به عمل آمده در نهایت ماموران موفق شدند، 3 سارق 
حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 
در یک عملیات منسجم آنها را حین سرقت دستگیر 
کنند. جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه افزود: در 
بازجویی های فنی و تخصصی پلیس، متهمان به 55 فقره 
سرقت سیم کابل برق در سطح شهرستان معترف شدند. 
وی تصریح کرد: در این راستا 3 سارق و یک مالخر دستگیر 
و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده 
شدند. سرهنگ حسن خانی در پایان با اعالم اینکه پلیس با 
به کارگیري تمام امکانات براي برقراري نظم و امنیت تالش 
مي کند؛ خاطرنشان کرد: مرکز فوریت هاي پلیس 110 
آماده دریافت اخبار و اطالعات مردم در خصوص شناسایي 

و برخورد با مجرمان است. 

سرقت اموال شهروندان در آزادی مشروط
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۲8 
فقره سرقت در سطح شهرستان گرمسار خبر داد و گفت: 
سارق سابقه دار پرونده با قرار وثیقه آزاد بوده است. سرهنگ 
سیدعلی میراحمدی اظهارداشت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت اماکن خصوصی، موتورسیکلت و دوچرخه در سطح 
شهرستان گرمسار موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفت. وی با بیان اینکه کارآگاهان 
پلیس آگاهی این شهرستان در اقدامات پلیسی، سرنخ هایی از 
دخالت فردی سابقه دار در وقوع این جرائم کشف کردند، افزود: 
در بررسی های بیشتر ماموران انتظامی، مشخص شد، سارق 
فردی حرفه ای و سابقه دار بوده که مدتی قبل به جرم سرقت با 
قرار وثیقه آزاد شده است. این مسئول انتظامی استان از انجام 
عملیات منسجم و دقیق پلیس گرمسار در دستگیری سارق 
به همراه همدست وی خبر داد و گفت: در بازدید از مخفیگاه 
متهم مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی اعم از 4 دستگاه موتور 
سیکلت، دوچرخه، لوازم صنعتی و ساختمانی و... کشف شد. 
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان، ابراز داشت: سارق 
دستگیرشده در تحقیقات به ۲8 فقره سرقت اماکن خصوصی، 
ساختمان های نیمه کاره، موتورسیکلت و... در سطح شهرستان 

گرمسار اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتا استان یزد از شناسایی و دستگیری فردی 
که با درج آگهی فروش لوازم خانگی در سایت های واسط 
خرید، از کاربران فضای مجازی کالهبرداری می کرد، خبر 
داد. سرهنگ مرتضی ابوطالبی، گفت: یکی از شهروندان با 
در دست داشتن شکوائیه قضائی به این پلیس مراجعه کرد 
و مدعی شد اخیرا قصد خرید لوازم خانگی را داشته که با 
مشاهده آگهی با عنوان فروش لوازم خانگی ارزان با نام یکی 
از شهر های غربی کشور و پس از انتخاب کاالی موردنظر و 
پرداخت مبلغ 100میلیون ریال بابت بیعانه پرداخت کرده، 
متاسفانه فروشنده از ارسال کاال خودداری و پاسخگوی 

تماس های وی نبوده است. وی ادامه داد: طی بررسی و 
اقدامات فنی، متهم به هویت معلوم در یکی از استان های غربی 
مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی با مقام محترم 
قضائی و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه نامبرده دستگیر 
شد. سرهنگ ابوطالبی افزود: متهم در تحقیقات به عمل آمده 
ضمن اقرار به جرم خود، انگیزه خود از این عمل مجرمانه 
را مشکالت مالی عنوان کرد و در نهایت متهم جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. این مقام انتظامی 
با بیان اینکه برخی سودجویان از طریق آگهی های جعلی در 
فضای مجازی و جلب اعتماد از قزبانیان اقدام به کالهبرداری 

می نمایند به کاربران توصیه کرد: قبل از هرگونه خرید، از 
صحت و سقم آگهی و کاالی ارائه شده اطمینان حاصل کرده 
و مبلغ کاالی خریداری شده را در محل بپردازند. این مقام 
مسئول از هموطنان خواست: جهت پیشگیری از خرید کاالی 
معیوب، تقلبی و کالهبرداری های احتمالی، خریدهای خود 
را فقط از وبسایت رسمی تولیدکنندگان و یا نمایندگی های 
فروش انجام دهند. رئیس پلیس فتا یزد با بیان اینکه پلیس فتا 
استان به صورت ۲4 ساعته آماده خدمت رسانی به شهروندان 
در حوزه جرائم سایبری است، اظهارداشت: کاربران در صورت 
برخورد با موارد مشکوك، موضوع را از طریق مرکز فوریت های 
سایبری به شماره 096380 یا سایت پلیس فتا به آدرس 
www.Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت های سایبری 

با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند. 

کالهبرداری مجازی با ترفند فروش لوازم خانگی

اعالم  مفقودی
 کارت خودروی سواری   مزدا 3 نیو  به شماره انتظامی 

 82م273 ایران 22 به نام اکبر پدر  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط  است.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا 
گفت: در آستانه نوروز 1401، افرادی 
اقدام به اجاره شرکت های صوری عرضه 
از هموطنان  برای کالهبرداری  بلیت 
می کنند. سرهنگ شهاب امینی افزود: 
افراد سودجو در روز های پایانی سال برای 
رسیدن به اهداف مجرمانه خود، اقدام به 
اجاره دفاتر و تاسیس شرکت های مسافرتی 
و گردشگری غیرمجاز در سطح شهر کرده 
و سپس از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ 
در فضای مجازی، اعتماد مشتریان را به 
خود جلب می کنند. وی بیان داشت: 
از  از دریافت وجه  کالهبرداران پس 
مشتریان خود، محل اجاره ای شرکت را 
ترك می کنند و دیگر دسترسی به آنها 
امکان پذیر نخواهد بود. معاون اجتماعی 
پلیس اگاهی ناجا تصریح کرد: افرادی 
که به این روش مورد کالهبرداری قرار 
می گیرند، معموال پس از مراجعه به فرودگاه 

متوجه کالهبرداری شدن از خود شده 
و در می یابند که شرکت مذکوری که از 
آن بلیت خریده اند، وجود خارجی ندارد. 
وی افزود: انجام مسافرت در ایام نوروز 
تابع ضوابط تعیین شده از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری و وزارت بهداشت، 
لذا  است؛  پزشکی  آموزش  و  درمان 
هموطنان برای انجام مسافرت و تهیه بلیت 
به دفاتر و شرکت های مسافرتی معتبر که 
مجوز الزم از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی دارند، مراجعه 
کنند. به گفته سرهنگ امینی هموطنان 
از پرداخت هرگونه وجه و تحویل اسناد 
و مدارك هویتی از قبیل گذرنامه، کارت 
ملی، شناسنامه و... به افرادی که با تبلیغات 
واهی، مدعی اعزام تور های مسافرتی با 
هزینه های پایین هستند، پرهیز کنند و 
موارد مشکوك را با سازمان های مسئول 

درمیان بگذارند. 

کالهبرداری از مسافران نوروزی 



مهاجم پیشین پرسپولیس اظهارکرد که رئیس فدراسیون 
به عنوان متولی فوتبال نباید اجازه حذف پرسپولیس و استقال 

از لیگ قهرمانان آسیا را می داد.
 برتری پرسپولیس مقابل نساجی 

ناصر محمدخانـــی در مورد برتری ۳ بر یک تیم فوتبال 
پرسپولیس مقابل نساجی مازندران در هفته هفدهم لیگ برتر 
تصریح کرد: پرسپولیس پس از مدت ها بازی خوبی انجام داد 
و پیروز شد و امیدوارم این روند را ادامه دهد. رامین رضاییان 
هم به تیم اضافه شده و می تواند با سانترهایش تاثیر خوبی در 
پرسپولیس بگذارد. رضاییان کاشته زن و شوت زن خوبی است 

و حضورش برای پرسپولیس مفید خواهد بود.
 مشکالت مالی

پیشکسوت تیم فــوتبال پرسپولیس 
در خصوص حضـــورش در یکـی از 

تمرینات پرسپولیس و گفت وگو 
با یحیـــی گل محمدی گفت: 
همه تیم ها مشکاتی دارنــد و 
چون پرسپولیس تیم بزرگــی 

است مشکاتش بیشتر به چشـم 

می آید. یحیی گفته باشگاه باید به فکر بازیکنان باشد و آنها را با 
پرداخت مطالبات و پاداش های شان شارژ روحی کند. شنیدم 
که برخی از بازیکنان پرسپولیس خودروی شان را فروخته اند 
تا مشکات شان حل شود. بازیکنان مشکات شان را به یحیی 
گل محمدی و افشین پیروانی انتقال می دهند و هر روز وعده 
می شنوند. همین مساله روحیه تیم را به هم می ریزد. البته 
از پیروانی شنیدم که مدیرعامل باشگاه قول 

پرداخت مطالبات بازیکنان را داده است.
 شانس قهرمانی 

وی در خصوص اینکه شانس چـــه تیم هایی 
را برای قهرمانی در لیگ برتر بیشتر می داند، 
خاطرنشان کرد: پرسپولیس، استقال و سپاهان 
۳ مدعی اصلی قهرمانی هستند. نمی خواهم 
بگویم چون پرسپولیسی هستم این حرف 
را می زنم ولی شانس پرسپولیس برای 
قهرمانی بیشتر است و اگر یکی 
دو پیروزی دیگر کسب کند هیچ 
تیمی نمی تواند جلودارش باشد و 
می توانیم ششمین قهرمانی متوالی 

را جشن بگیریم.
 کیفیت مسابقات 

محمدخانی در ادامه گفت وگوی خود با »تسنیم« درباره 
کیفیت پایین مسابقات لیگژ برتر و اینکه اگر او در نسل فعلی 
بازی می کرد قراردادش چقدر بود، گفت: با امکانات بسیار 
ضعیف و زمین های خراب بازی می کردیم. در یکی از بازی های 
پیشکسوتان به حمید درخشان گفتم باید گردن بازیکنی که 
در این زمین  )اشاره به چمن ورزشگاه آزادی( پاس اشتباه 
می  دهد را بزنند! زمان ما روی زمین خاک وارده می ریختند. 
امروز بازیکنان میلیاردی می گیرند و شاید اگر من بودم کمتر 
از ۲۰ میلیارد تومان قراردادم نبود. مهاجم پیشین پرسپولیس 
در واکنش به اظهارات مجتبی محرمی که گفته بود از موی بلند 
او ایراد گرفتند اما بازیکنان فعلی آرایش می کنند، افزود: او 
درست می گوید. بازیکنان امروزی قبل از هر بازی به آرایشگاه 
می روند. بازیکنان امروزی قبل از بازی در هتل مستقر می شوند 
و با اتوبوس به سمت ورزشگاه می روند ولی در دوره ما هواداران با 
ماشین های شان ما را به ورزشگاه می رساندند. نسل فعلی تغییر 

کرده چون پول بیشتری می گیرد.
 کنعانی زادگان 

محمدخانی در خصوص اتفـــاقی که برای محمدحسین 
کنعانی زادگان مدافع تیم ملی فوتبال افتاد، یادآور شد: یکسری  
شیطنت کردند. کنعانی زادگان پسر خوب و سر به زیری است. 
او برای استقالی ها ُکری  می خواند ولی بچه خوش قلبی است. 
کنعانی زادگان باید بداند بازیکن تیم ملی است و در تیم های 

بزرگی بازی کرده و مراقب رفتارهایش باشد.

ناصر محمدخانی:
گردن بازيکنی که پاس اشتباه می دهد را بزنيد!

 »کنعانی زادگان« خوش قلب است

11ورزش سال  پنجم
شماره   ۱236

پنجشنبه 
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15 رجب 17/1443 فوریه 2022

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

دیدگــــــاه
استقالل به برد نیاز دارد 

استقال تا به االن نتایج خوبی کسب کرده و در طول یک 
فصل است که می توانیم روند پیشرفت یک تیم را ارزیابی 
کنیم. من فکر می کنم با توجه به نتایجی که این تیم کسب 
کرده نشان داده در لیگ برتر و جام حذفی حرف های زیادی 
دارد و اگر با همین روند لیگ را ادامه دهد در جمع مدعیان 
قهرمانی خواهد بود. البته در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست و یک تیم برای موفقیت باید فاکتورهای زیادی داشته 
باشد؛ یکی از آنها عدم مشکات مدیریتی و مالی است که 
البته تیم های ما همیشه با این مشکل روبه رو هستند. از سوی 
دیگر بازیکنان هر تیم نقش مهمی در موفقیت تیم دارند. با 
توجه به چند بازی اخیری که از استقال دیدم هم در ترکیب 
تیم و هم نیمکت ذخیره تیم بازیکنان خوبی دارد و این به 
موفقیت آنها کمک زیادی می کند. طبیعی است که تیم ها 
در چنین شرایطی اول به دنبال کسب امتیاز باشند و پس 
از آن به فکر ارائه یک بازی تاکتیکی و زیبا. من فکر می کنم 
استقال به لحاظ کیفی با سایر تیم های دیگر تفاوت ندارد و 
همه تیم ها در وهله اول به دنبال کسب امتیاز هستند تا ارائه 
یک بازی تاکتیکی. اما آن چیزی که باعث برتری استقال 
شده وحدت و انسجام تیمی است که بازیکنان استقال آن را 
دارند و توانسته اند در پست های مختلف به درک و فهم خوبی 
از فوتبال برسند. این بازیکنان باعث شدند تا خیال فرهاد 
مجیدی تا حدودی آسوده شود. اگر این تیم بتواند همین روند 
را حفظ کند قطعا شایسته قهرمانی است. البته کار در ادامه 
سخت خواهد شد؛ همه تیم ها در نیم فصل دوم نقاط ضعف 
خود را تقویت کردند و به دنبال نتیجه هستند تا امتیازی 
از دست ندهند، بنابراین باید همین روند را حفظ کنند تا 
در ادامه دچار مشکل نشوند. کادرفنی هم تا به اینجای کار 
خوب عمل کرده است. یکی از نقاط قوت تیم استقال تقویت 
فازدفاعی و هجومی این تیم است. البته االن بازیکنان جدید 
هم به استقال آمده اند و باید به آنها زمان داد تا خودشان را 
نشان دهند. عیار یک بازیکن با چند بازی مشخص خواهد شد. 
به بازیکن و اعضای کادرفنی باید فرصت داد تا توانمندی های 
خودشان را نشان دهند. اما یکی از مشکات اصلی فوتبال 
ایران این است که اگر تیم ببازد کادرفنی همه چیز و هم کس 
را مقصر می داند در صورتی که تمریناتی که داشته اند این 
نتیجه را رقم زده است. این مشکل در فوتبال ما همیشگی 
بوده و امیدوارم روزی با آن مقابله کنند. استقالی ها به برد 
نیاز دارند و نباید به این فکر کنند که در کجا و با چه حریفی 
بازی می کنند. تراکتوری ها هم شرایط خوبی در جدول ندارند 
و استقال می تواند از این فرصت استفاده کند تا در این بازی 

هم پیروز شود. 

فارس: باشگاه ذوب آهن به دلیل حضور صالح حردانی و 
عزیزبک آمانوف مقابل این تیم در ترکیب تیم استقال، از 
باشگاه تهرانی شکایت کرد. باشگاه ذوب آهن معتقد است 
با توجه به بسته بودن پنجره نقل وانتقاالتی باشگاه استقال 
به دلیل شکایت فرشید باقری و فرشید اسماعیلی، این تیم 
نمی تواند از بازیکنان جدید خودش استفاده کند. حتی گفته 
می شود وکیل فرشید باقری نیز از فیفا در این مورد استعام 
گرفته و مسئوالن مربوطه در فدراسیون جهانی فوتبال تاکید 
کرده اند که باشگاه استقال نمی تواند از نفرات جدید خودش 
استفاده کند. به همین خاطر باشگاه ذوب آهن شکایتی را در 
سازمان لیگ مطرح کرده و باید دید که مسئوالن فدراسیون 
فوتبال چه تصمیمی را اعام خواهند کرد. محمدمهدی 
رمضانی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب آهن این خبر را تایید 
کرد. با این حال، طبق پیگیری ها نشان می دهد مجوز بازی 
این دو بازیکن توسط فدراسیون فوتبال صادر شده است. بیژن 
طاهری سرپرست استقال هم بعداز مسابقه با ذوب آهن اعام 
کرد وقتی سازمان لیگ کارت بازی صادر می کند چه مشکلی 
وجود دارد؟ ظاهرا باشگاه استقال برای پرداخت مطالبات این 
دو بازیکن طلبکار، تعهدی به کمیته تعیین وضعیت بازیکان 
داده و توافق نامه تسویه با آنها را ارائه کرده است. جمشید 
نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون 
فوتبال از جملع نفراتی است که می تواند با توضیحات خود 
ابهامات در خصوص این موضوع را برطرف کند اما او فعا 

ترجیح داده سکوت کند

 فوتبــال داخلــی 

   مسعود اقبالی
کارشناس فوتبال 

آرمان ملی: دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر در حالی 
روزجمعه برگزار می شوند که در مهم ترین مسابقه تیم های 
تراکتور و استقال مقابل هم قرار می گیرند. مصاف های 
لیگ برتری این ۲ تیم از لیگ نهم تا لیگ بیست ویکم ۲۵ 
مرتبه بوده که ۹ برد برای تراکتور و ۸ برد برای استقال بوده و 
۸ دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است. می توان گفت که 
تراکتور امروز، بدترین تراکتوری است که طی این ۱۳ فصل 
مقابل استقال قرار گرفته است. بهترین رکورد لیگ برتری 
تراکتور مقابل استقال مربوط به حد فاصل لیگ سیزدهم تا 
لیگ شانزدهم می شود که در ۸ دیدار مقابل آبی های پایتخت 

شکست ناپذیر ماندند. ۵ برد و ۳ تساوی حاصل کار تراکتور در 
آن دیدارها بود. استقال اما در حال حاضر به بهترین رکورد 
خود مقابل تراکتور در لیگ برتر رسیده و از لیگ نوزدهم تا 
االن در پنج دیدار لیگ برتری مقابل سرخ پوشان تبریزی 
شکست نخورده و ۴ پیروزی و یک تساوی کسب کرده است. 
این رکورد تراکتور مقابل استقال در دیدار روزجمعه شکسته 
نمی شود اما رکورد دیگر تراکتور که استقال به آن رسیده و 
می تواند بشکند، تعداد پیروزی متوالی است. بهترین رکورد 
تراکتور در این زمینه مربوط به لیگ پانزدهم و شانزدهم است 
که این تیم در سه دیدار متوالی با نتایج ۳ بر ۲، ۲ بر یک و یک 

بر صفر استقال را شکست داد. استقال اما در دیدار دوررفت 
این فصل و با پیروزی یک بر صفر مقابل تراکتور به این رکورد 
رسید و حاال می تواند با پیروزی در دیدار روزجمعه، این رکورد 

را هم از تراکتور بگیرد. 
 برنامه دیدارهای هفته هجدهم 

جمعه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
.......................................... پدیده مشهد نفت مسجدسلیمان
........................................................................... سپاهان هوادار
.............................................. صنعت نفت آبادان فجر سپاسی
مس رفسنجان................................................................. فوالد

ذوب آهن......................................................................... پیکان 
.......................................... گل گهرسیرجان نساجی مازندران
....................................................................... استقال تراکتور
پرسپولیس..................................................... آلومینیوم اراک

روز جمعه برگزار می شود 

میزبانی »تراکتور« از »استقالل« 

آرمان ملی: قرار است امــــروز یکــی از 
مهمترین جلسات تاریخ فدراسیون فوتبال 
برگزار و در خصوص رئیس این فدراســیون 

تصمیم گیری شود. 
 ترکیب؟

با دستور کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، 
محرومیت مدیرعامل سایپا و عضو هیات رئیسه 
این فدراسیون از هرگونه فعالیت فوتبالی لغو 
شد. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به 
محض دریافــت درخواست تجدیدنظرخواهی 
»مهرداد ســراجی« نسبت به حکم کمیته 
اخاق که او را به مدت ۶ ماه از هر گونه فعالیت 
فوتبالی محروم کرده بود، این دستور را لغو 
کرده است و در نتیجه او مشکلی برای حضور 
در جلسه اخیر هیات رئیسه  این فدراسیون 
نخواهد داشت. با این حکم و در آستانه 
عزل  برای  هیات رئیسه   برگزاری جلسه 
»شهاب الدین عزیزی خادم«، سراجی برای 
رای دادن در این جلسه مشکلی نخواهد داشت. 
عاوه بر ۵ عضو فعلی )براتی، اصولی، موسوی، 
رضاییان و سراجی( که خواهان برکناری 
عزیزی خادم شده اند، اگر یک نفر دیگر از میان 
ماجدی، افشاریان، حیدری و عزیزی خادم 
هم به جمع مخالفان عزیزی خادم اضافه 
شوند، برکناری رئیس فدراسیون در جلسه 

هیات رئیسه  نهایی خواهد شد. 
 اقدام 

حسن کامرانـــی فر در خصوص برگــزاری 
نشست روز پنجشنبه هیات رئیسه  فدراسیون 
فوتبال اظهارداشت: در نشست اعضـــای 
هیات رئیسه  بند به بند اساسنـــامه پیش 
خواهیم رفت و تمام موارد جلســـه را بــه 
اطاع فیفا و AFC  می رسانیم. ان شاءا... در تمام 
بخش  ها تاش خواهیم کرد که مطابق قانون 
عمل کنیم. وی در خصوص اینکه شایعاتی 
پیرامون لغو نشست روز پنجشنبه هیات رئیسه  
مطرح شده است؛ گفت: جلسه روز پنجشنبه 
به قوت خودش باقی است و برگزار می شود. 
اگر مطلبی در مورد عدم برگزاری نشست 
منتشر شده صحت ندارد. دبیر کل فدراسیون 
در خصوص اینکه در خصوص شایعه عزل 
عزیزی خادم چه صحبتی دارد، افزود: این 

موضوع در اختیار هیات رئیسه  فدراسیون 
است و من دبیر جلسات هیات رئیسه  هستم و 
نمی توانم نظری در این مورد بدهم اما مطابق 
بندهای اساسنامه پیش می رویم و اساسنامه 
ماک عملکرد فدراسیون فوتبال در تمام 

بخش ها خواهد بود. 
 نامه 

احسان اصولی طــی نامـــه  ای به حســن 
کامرانی فر دبیـــر کل فدراسیـــون فوتبـــال 
هشدارهای الزم را پیرامون احتمـــال لغـــو 
نشـست هیات رئیسه روز پنجشنـــــبه و 
تحرکات »شهــاب الدین عزیزی خادم« برای 
عدم برگزاری ایـــن نشست ارائه کرد. در نامه 
»اصولی« به »حسن کامرانی فر« آمده است: 
»بنا بر شنیده ها گویـا رئیس محترم فدراسیون 
جنابعالی را جهت کنسل کردن جلسه مورخ ۲۸ 
بهمن ماه با دستور عــزل را از جنابعالی دارد. 
به همین دلیل نکاتی را الزم می دانم که عرض 
کنم: ۱ - درخواست تشکیل جلسه فوق الذکر 
براساس بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه بوده است 
که شرایط تشکیل آن در اساسنامه فارغ از نوع 
دستور جلسه صراحتا تعیین شده است. ۲ - 
دعوتنامه رسمی دبیرکل فدراسیون براساس 
دستور اقدام رئیس فدراسیون در تاریخ ۲۱ 
بهمن ماه در کارتابل رسمی فدراسیون برای 
اعضا ارسال شده است. ۳ - با توجه به دستور 
جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه و براساس بند ۵ ماده 
۲ و بند۱۰ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه 

هرگونه اقدام از سوی رئیس فدراسیون مبنی 
بر کنسلی، تعویق و نظایر آن نقض آشکار مواد 
فوق الذکر در راستای تعارض منافع ایشان 
است که شایسته است جنـــابعالی براساس 
تعهدات بین المللی و ملـــی خود و بر اساس 
مواد تصریح شده در اساسنامه از هرگونه اقدام 
خاف اساسنامه جلوگیری نموده تا خدایی 
نکرده تبعات فردی و جمعی تخطی از اصول و 
مواد اساسنامه دامنگیر افراد حقیقی حقوقی 

مرتبط با آن نشود.«
 غیبت در انتخابات 

مجمع انتخاباتی  هیات فوتبال چهارمحال 
 و بختیاری با حضــور ۲۳ نفر از اعضای این 
مجمع در شهـــرکـــرد برگزار شــد کــه 
در نتیجه آن طهمورث حیدری با کسب ۲۱ 
رای موافق، برای چهـــار سال دیگر هدایت 
هیات را بر عهده گرفـــت. طهورث حیدری 
که عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و 
رئیس امور استان های  این فدراسیون است 
برای سومین دوره پیاپی  مسند ریاست هیات 
فوتبال استان را به دست آورد. فدراسیون 
فوتبال، مدیریت برگزاری مجمع  انتخاباتی  
هیات فوتبال چهارمحال وبختیاری را به حمید 
کریمی، مدیرکل ورزش  وجوانان این استان 
تفویض کرده  بود. این در حالی است که رئیس 
فدراسیون فوتبال پیش تر در انتخابات ریاست 
هیات فوتبال استان ها شرکت می کرد اما 
به نظر می رسد در پیش بودن جلسه اعضای 

هیات رئیسه موجب شد عزیزی خادم مدیریت 
مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان مورد 
اشاره را به مدیر کل ورزش وجوانان تفویض 
کند. طهورث حیدری از آنجا که یکی از اعضای 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است بعداز 
انتخاب به عنوان سومین بار در انتخابات هیات 
فوتبال استان چهار ومحال بختیاری برای سفر 
به تهران برنامه ریزی کرد تا روزپنجشنبه در 

نشست اعضای هیات رئیسه شرکت کند. 
 جلسه 

اگر ۵ عضوی که درخواســـت برکنـــاری 
رئـــیس فدراسیون ایران را دارنــد در این 
جلسه شرکت کرده و این موضوع را به شور 
خواهند گذاشت. اگر نظرات تغییر نکند، در 
رای گیری مخفی بعدی رئیس فدراسیون از 
سمت خود برکنار خواهد شــد و سپس این 
پیشنهاد به رای مجمع گذاشته می شود و در 
صورت رای مثبت مجمع برکناری او قطعی 
می شود، ولی اگر مجمع این موضوع را تایید 
نکند عزیزی خادم به پست خود بر می گردد. 
البته اگر این موضوع با استعفای عزیزی خادم 
همراه شود و دیگر نیازی به برگزاری مجمع 
نیست. مورد سوم اینکه فوتبال ایران باید تا 
دهم اسفند تاییدیه اساسنامه خود را به فیفا 
ارائه کند اگرچه در فدراسیون عزیزی خادم 
تاش هایی برای این مهم انجام شده و حتی 
مصوبه سازمان بازرسی به عنوان نهاد باالدستی 
مورد استناد قرار گرفته بود اما تا زمانی که 
اساسنامه فعلی به تصویب نرسد فدراسیون 
به تعهد قبلی خود عمل نکرده است. با این 
وصف ممکن است تعلل در این مساله باعث 
شود، کمیته عادی سازی )انتقالی( جای 
هیات رئیسه را در تصمیم گیری بگیرد و پس 
از تایید اساسنامه، اقدام به برگزاری مجمع کند 
که در این صورت ممکن است چینش اعضای 
هیات رئیسه مورد تغییر قرار بگیرد. با توجه به 
درگیری فعلی بین رئیس فدراسیون و اعضای 
هیات رئیسه که ممکن است موجب اختال در 
امور جاری و اداری فدراسیون فوتبال شود، این 
مساله را نیز باید جدی گرفت که فیفا ۳ عضو 
داخلی و ۳ عضو دیگر را برای کمیته انتقالی 
تعیین کرده و بر سر کار بگذارد. نکته جالب 
این است که مجمع فدراسیون فوتبال پس 
از انتخاب عزیزی خادم در پایان سال گذشته 
دیگر برگزار نشده و مشخص نیست که تشکیل 
مجمع بعدی دوباره  چه زمانی در دستور کار 

فدراسیون قرار بگیرد.

باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه ای علیه 
فرهاد مجیدی، وی را نوجوانــی ذوق زده 
معرفـــی کرد و از او خواست به خاطـــر 
صحبت هایش پس از دیدار هفته هفدهم دو 
تیم در لیگ برتر فوتبال ایران از مردم خوب 
اصفهان عذرخواهی کند.  علی چینی مربی 
پیشین باشگاه استقال در این خصوص 
صحبت کرد. وی اعتقاد دارد فرهاد مجیدی 
کاریزمای مربیگری دارد و توانسته رفتارش 
را حرفه ای کند. او به مرز پختگی نزدیک 

شده است.  
 نظـــرتان در مورد بیانیه باشگاه 
ذوب آهــــن و صحبت های مجیـدی 

چیست؟
فرهاد مجیــدی برای سومین مرتبــــه 
سرمربی استقال شده و اگرچه در مراتب 
اول و دوم دچار ایرادهایی بود اما به مرور این 
موضوع را برطرف کرده و تبدیل به مربی 
پخته و باتجربه ای شده است. به نظرم او 
به دنبال حاشیــه نیست و حرف بی ادبانه ای 
نزده است. فقط گفته اعضای تیم حریف 
می توانند توپ ها را با خود به اصفهان ببرند که 
این نوع صحبت کردن هم بی احترامی نیست. 
بنابراین باشگاه ذوب آهن نباید بخواهد با 
جّوسازی علیه سرمربی تیم استقال این تیم 

را از مسیر موفقیت خارج کند.
 آیا بهتر نبود »مجــیدی« صحبت 
خود را به شکل دیگری مطرح می کرد؟ 

مـجیدی االن حد و انــــدازه خود را در 
مربیگری می داند. بزرگ تریــن مربیان دنیا 
هم پیش آمده که برخی مواقع صحبتی انجام 
دهند و پاسخ نکات عجیب در تیم شان را به 

شکلی متفاوت بدهند 
 تارتار گفته که مجیـدی حد و اندازه 

مربیگری را نمی داند.
تارتار گفته که تیمش مالکیـت زیادی بر 
توپ داشته است و جالب است که نمی داند 
اگر بیش از ۸۰ درصد مالکیت توپ هم در 
اختیار تیمش باشد، به این برتری امتیازی 
نمی دهند بلکه به تعداد گل هایی که از خط 
دروازه گذشته امتیاز می دهند. به نظرم او ابتدا 
باید مشخص کند که منظورش از حد و اندازه 
مربیگری چیست؟ آیا او مربی بدون عیبی 
است؟ تارتار بزرگی را در چه می بیند؟ به نظرم 
مجیدی توانسته بسیاری از ایرادهای خود 
را برطرف کند. به نظرم مجیدی کاریزمای 
مربیگری دارد و توانسته رفتارش را حرفه ای 

کند. او به مرز پختگی نزدیک شده است.

گفـــت و گـــو 

برای دفاع از نام بسکتبال  
ایران بازی می کنیم

ایسنا: فدراسیــون جهانی بسکتبــال  
در آستانه برگزاری پنجره دوم  مسابقات 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ در قاره آسیا و 
اقیانوسیه، با اشاره به باخت عجیب و دور 
از انتظار تیم ملی مقابل سوریه در انتخابی 
کاپ آسیا ۲۰۲۲ نوشت: حدودا یکسال از 
آن باخت عجیب می گذرد که صدایش در 
کل قاره کهن پیچید، اما همچنان به دلیل 
عجیب بودن باخت ایران مقابل سوریه، این 
خبر همچنان تازگی دارد. محمد جمشیدی 
ستاره تیم ملی بسکتبال اظهارکرد: باخت 
برابر سوریه شوک بزرگی به ما بود، اما 
بسکتبال است و چنین اتفاقاتی در آن رخ 
می دهد. موضوع مهم این است که باخت 
برابر سوریه باعث شد تا ما پیشرفت کنیم و از 
آن پس در همه بازی ها با تمرکز باال شرکت 
کنیم. مهم نیست چه کسی حریفمان باشد، 
ما با توان باال وارد میدان می شویم. وی افزود: 
سوریه تیم قابل احترامی است اما ما با قدرت 
و تمرکز زیاد، برای دفاع از نام ایران وارد زمین 
خواهیم شد. بازی با قزاقستان نیز راحت 
نیست، آنها بسکتبال فیزیکی بازی می کنند 
که کار را برای ما سخت می کند. هربار با آنها 
بازی می کنیم، کار سخت می شود. ملی پوش 
بسکتبال ایران تاکیدکرد: ما تقریبا یکماه 
است که تمرینات سختی را در اردو داشته ایم 
و اعتمادبه نفس ما نیز از این موضوع ناشی 
می شود. به تیم خود ایمان داریم و می دانیم 
که می توانیم هر زمان که بخواهیم کارهای 

بزرگ انجام دهیم.

خارج ازمستطیل سبز

علی چینی: 
 »مجیدی« 

 به مرز پختگی 
نزدیک شده است

خـــبر
 بازیکنان »بایرن« 

تهدید به مرگ شدند!
پلیس آلمان اعـــام کرد که چند بازیکن 
بایرن مونیخ در نامه ای ناشناس با عبارت های 
تند تهدید به مرگ شده اند. سخنگوی پلیس 
در آلمان تاکیدکرد در تاریخ ۱۲ ژانویه امسال، 
نامه ای به مرکز پلیس سنت پائولی ارسال شد. 
در این نامه بازیکنان بایرن از جمله روبرت 
لواندوفسکی، مانوئل نویر و سرژگنابری تهدید 
به مرگ شده اند. در این نامه آمده است: لیگ را 
نجات دهید. فوتبال را نجات دهید. مرگ برای 
خوک های کثیف بایرن. باشگاه بایرن مونیخ 
تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته است و 
پلیس هم توضیح بیشتری نداد ولی اعام کرد 

که در حال تحقیق در این زمینه است.

امروز درباره عزیزی خادم تصمیم گیری می شود: 

فدراسيون فوتبال در لحظه سرنوشت ساز

      اعتماد
جان لوییجــی دوناروما، دروازه بان ایتالیایی 
پاری سن ژرمن شب آرامی را در مقابل رئال مادرید سپری 
کرد. به نظر می رسد پوچتینو می خواهد در لیگ قهرمانان 
به دوناروما اعتماد کند و او در مسابقه برگشت نیز در 

ترکیب باشد.

        دیدار
مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمـان در تمریناین 
تیم حاضر شد. در حاشیه تــمرین، هدایت یزدی 
مدیرعامل باشگاه به همراه داریوش حسن پور در محل 
حاضر شدند و ضمن دیدار با اعضای تیم، با سرمربی نیز 

به گفت وگو پرداختند.

            طارمی 
کوریره دلواسپورت ایتالیا در گزارشی به اهمیت 
مهاجم ایرانی پورتو اشاره کرد و طارمی را مهره بزرگ 
پورتو در دیدار مقابل التزیو دانست. این روزنامه نوشت: 
حواستان به طارمی باشد. پورتو روی »ماتادورجدید« 

خود حساب باز کرده است.

ـت
وشـ

س ن
عک

 چند ماهی از زمانی که ســرخیو آگوئرو به دلیل ابتای 
ناراحتی قلبی در زمین بازی مجبـــور به بازنشستگی شد 
می گذرد و او می گوید هنوز دقیقـــا نمی داند که چه شد 
که او مجبور به گرفتن این تصمیم تلـــخ شد. موضوع اول 
بازنشستگی اش بود که درباره آن افزود: نمی دانم دقیقا چه 
شد که مجبور شدم فوتبال را کنار بگذارم. هنوز هم هیچ کسی 
نمی داند که چه اتفاقی افتاد، شاید اثر مبتا شدنم به کووید یا 
عوارض تزریق واکسن کرونا بوده باشد اما حقیقت این است که 
من نمی دانم چه شد. هر چه بود گذشت و من 
االن باید بیشتر مراقب خودم باشم، البته من 
در گذشته هم مشکلی داشتم و شاید همان 
مشکل دوباره عود کرده است، نمی دانم. 
بایرن یکی از تیم هایی بود که سرخیو آگوئرو 
می توانست به آن ملحـــق شود. 
او اما داستـــان اینکه چه شد 
از خریدش  باواریایی ها  که 
منصرف شدنــد را توضیح 
داد و اظهارکرد: من هم 
این داستان را همانقــدر 
می دانم که برایم تعریــف 
کردند. نمایندگان بایرن مونیخ آمده 
بودند که بازی مرا ببینند. در آن 
مسابقه من بد بازی کردم و آنها 
عاشق بازی خوسه سوسا )بازیکن 
وقت استودیانتس( شدند و او را 

خریدند. 

 بیــن المــلل



حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی در ایران 

خصوصا تهران به موضوع حاد اجتماعی تبدیل شده است. به 

گذشته حاشیه نشینی می پردازم. با اصاحات ارضی در رژیم سابق و 

تغییر نوع مالکیت در روستاها و ورود تراکتور، نحوه کاشت و داشت 

محصوالت زراعی تغییر کرد و با ورود تراکتور عما نیروی مازاد 

کار از روستاها به شهرها سرازیر شد. نیروی کاری که تنها به زور 

بازوی خود متکی بود. ترکیب جمعیتی از روستایی به شهری در 

دهه های ۴۰ و ۵۰ در حال دگرگونی بود که در سال ۵۷ یعنی زمان 

انقاب به ۵۰ درصد روستایی و ۵۰ درصد شهری رسید. از طرفی 

مالکین هم که در پی اصاحات ارضی و فروش زمین های خود 

به کشاورزان و دریافت پول آن از بانک ها دارای نقدینگی شدند 

به شهرها هجوم آوردند و بخشی از این مالکین در ساخت و ساز 

شهرک های پیرامونی در اطراف شهرهای بزرگ به شهرک سازی 

و خانه سازی روی آوردند. شهرک هایی مانند تهرانپارس، نارمک، 

مجیدیه، شهرزیبا، زیباشهر و دهها منطقه مسکونی دیگر که در 

کنار شهرها به محل سکونت روستائیان مهاجر به شهرها اختصاص 

پیدا کردند. اما روستاییانی که قادر به خرید سرپناهی در این 

شهرک های جدید در حال ساخت نمی بودند به حاشیه هایی دورتر 

هجوم بردند و با تصرف اراضی به ساخت و ساز بدون مجوز مشغول 

شدند. موضوعی که در دوره شهرداری آقای غامرضا نیک پی به 

معضل بزرگ شهر تهران تبدیل و همین برخورد شهردار آن زمان 

تهران با ساخت و سازهای بدون مجوز از اهم دالیل اعدام وی در 

ماه های اولیه پیروزی انقاب شد. عده ای دیگر از روستاییان مهاجر 

با تشکیل کلونی های منسجم مناطقی مثل زورآباد کرج را به وجود 

آوردند و همین انسجام باعث شد که دستگاه حکمرانی وقت نتواند 

با آنان برخورد سخت داشته باشد. انقاب اسامی اما نگاه دیگری 

به ساخت و ساز در حاشیه شهرها داشت. تصرف این اراضی که 

به تازگی از مالکیت مالکان آنان رفع اثر شده بود و دادگاه انقاب 

مستقر در شهرداری در پی لغو مالکیت اراضی شهری مبادرت به 

واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن کرد. موضوعی که به سرعت به 

گسترش حاشیه های شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان 

و مشهد منجر شد و به آهنگ مهاجرت از روستاها به شهر سرعت 

بیشتری داد. جنگ تحمیلی و درگیری چند استان خصوصا استان 

خوزستان هم باعث مهاجرت از مناطق جنگی به جاهای امن شد. 

جنگ زده عنوانی بود که مراکز دورتر از میدان جنگ را مجبور به 

واگذاری زمین و ساخت و ساز برای آنان نمود. تغییر وضعیت آب 

و هوا و دامنه خشکسالی که منجر به خالی شدن روستاها شد به 

ترکیب جمعیتی حاشیه شهرها افزود. هم اکنون عمده روستاهای 

کشور محل سکونت پیرمردان و پیرزنانی است که آخرین ساکنان 

روستاها هستند. حاشیه نشینی در سال های گذشته رو به گسترش 

نهاده است و در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد و بیشتر نمود 

عینی دارد. حاشیه نشینی امروزی هیچ شباهتی با زندگی روستایی 

و با تاسف نحوه زندگی شهری ندارد. نه زندگی روستایی است و 

نه زندگی شهری. ترکیب جمعیتی حاشیه نشینی هم در نوع خود 

عجیب است. مهاجرین حاشیه نشین، از اصل و ریشه خود فاصله 

گرفته اند و در ترکیب جمعیتی متغیر و متکثری زندگی می کنند 

که بافت ذهنی و فرهنگی متفاوتی با یکدیگر دارند. مهاجرت از 
استان های مختلف با ...
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    دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با»آرمان ملی«:

صفحه 2

صفحه3
صفحه  4

صفحه 7

آرمان ملی: توزیع قیر رایــگان یکی از مفاد 
بودجه در طی ســال ها بوده تــا از این طریق 
دولت بهسازی راه های روستایی را انجام دهد. 
بر این اساس دولت موظف است تا هر سال قیر 
رایگان در اختیار ۶ دستگاه دولتی قرار بدهد، 
اما هر ســال بر ســر این بند از بودجه بحث و 

گفت وگوهای وجود دارد! دلیل اصلی ...

»آرمان ملی« عملکرد دولت درباره 
اینترنت و فضای مجازی را بررسی می کند

افت اينترنت - پررنگ 
شدن طرح صيانت

  کیفیت و سرعت اینترنت را 
از مردم نگیرید

آرمان ملی: هر دم از این باغ بری می رســد 
تازه تر از تازه تری می رسد در حالی که تنش در 
بازار گوشت قرمز و برنج و سیب زمینی همچنان 
ادامه دارد حــال آخرین خبرهــا از اقدامات 
دولت در بازار مرغ حکایت داشــته که فعالیت 
سوداگران این حوزه را زمینگیر کرده است. در 
واقع چالش گرانی مرغ و نوسانات قیمتی این...

آرمان ملی: گســترش فضای تولید و تبادل 
اطاعات امروزه باعث شــده تا مردم استفاده 
بسیاری از فضای وب و اینترنت داشته باشند 
و چیزی به گزافه نرفته اســت کــه اگر گفته 
شود بخش عمده ای از زندگی مردم در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی صرف می شود. 
لذا در همین خصوص بحث کیفیت و سرعت...

»آرمان ملی« از تبعات سیاست های کنترلی 
بازار مرغ گزارش می کند: 

 اين بار، اعتراف 
به »مافيای مرغ«

      ناقوس تعطیلی بهانه گران فروشی را 
از مرغداران گرفت

 »آرمان ملی«
  بررسی می کند:

 توزیع قیر؛ 
رانت سیاه در بودجه

   نظارت؛ مغفول مانده 
در طرح قیر رایگان

رئیس جمهور: 

 یادداشت 2

حاشیه نشینی دردی که باید درمان شود
نعمت احمدی

حقوقدان

سیمین حاجی پور ساردویی

مدرس دانشگاه  و دبیر کمیته مطالعات زنان

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت ۱

مهاجرت های گسترده که اکنون رخ داده، متاثر از دو 

عامل است که هم در سطح نخبگان و هم در سطح اقشار 

مختلف جامعه صورت گرفته است. یکی از این دو عامل، 

بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی است که رخ داده 

و طی آن هیچ امیدی به برنامه ها و اقدامات دولت حاکم و 

حکومت نیست و روزبه روز بی اعتمادی بیشتر می شود و 
سرمایه اجتماعی متاسفانه به ...

دالیل مهاجرت های گسترده؟

همین صفحه

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

دولت آمریکا درباره تضمین ها اعام کرده است نمی تواند 

دولت بعدی آمریکا را متعهد به حفظ برجام کند، که 

هیچکدام از دولت های آمریکا نمی توانند تعهد و وظیفه ای 

برای دولت بعد تعیین کنند. دونالد ترامپ هم وقتی 

رئیس جمهور شد از بسیاری از تعهداتی که دولت اوباما 
امضا کرده بود خارج شد از جمله ...

چگونه از آمریکا »تضمین« بگیریم؟

صفحه   3

»آرمانملی«ازفعالیتهایخارجازکشورروسایجمهورپیشینروایتمیکند:

صلح خاتمی، ممنوع-       هنجارشکنی  احمدی نژاد، آزاد!

و مدرن همبستگی اجتماعی در جامعه پیش مدرن 

در سوم  مارس ۱۸۹۳ »امیل دورکیم« از تز دکترای خود با  عنوان 

»تقسیم کار اجتماعی« دفاع کرد. موضوع پایان نامه دورکیم مقایسه 

همبستگی اجتماعی در جامعه پیش  مدرن و جامعه مدرن است. 

درجامعه پیش مدرن، همبستگی اجتماعی متکی به شباهت افراد 

است. کسانی که وابستگی خانوادگی، قبیله ای و نژادی دارند به  همدیگر 

شباهت دارند، توانایی های مشابهی دارند و کارهای مشابهی انجام 

می دهند. این شباهت و »همسانی« در توانایی ها، وظایف، احساسات 

و طرز فکر، اعضای یک جامعه پیش مدرن را به هم نزدیک می کند. در 

جامعه مدرن که نظام تولید روستایی جای خود را به نظام تولید صنعتی 

می دهد، شهرها جای روستاها را می گیرند و مجتمع های بزرگ صنعتی 

جایگزین کارگاه های کوچک خانگی می شوند. در چنین تجمعات بزرگ 

اجتماعی، اعضای جامعه نه از یک خانواده اند، نه از یک قبیله و نه از یک 

فرهنگ. تفاوت های وسیع در غریزه، عواطف و طرز تفکر باعث می شود 

این افراد دچار تفرقه و جدایی باشند و احساس قرابت و الفت با هم 

نداشته  باشند. امیل دورکیم می گوید: اگر قرار است در چنین جامعه ای 

افراد با هم متحد و همبسته باشند این همبستگی از راه شباهت و 

همانندی به دست نخواهد آمد بلکه این همبستگی متکی به »سازمان 

کار اجتماعی« است. در یک جامعه صنعتی، افراد خود را نه بر مبنای 

هویت خانوادگی و فامیلی بلکه بر مبنای هویت شغلی تعریف می  کنند 

و معنای بودن آن ها وابسته است به انجام وظیفه ای که در چرخه تولید  

دارند. اگر در جامعه ای پیوند های ناشی از شباهت قطع  شوند و پیوندهای 

جدید ناشی از وظیفه اقتصادی برقرار نشوند جامعه ای متشتت، متفرق 

و آشفته خواهیم  داشت. در چنین جامعه ای تک تک افراد دچار احساس 

ناامنی می شوند. این ناامنی خود را به صورت خشونت و پرخاشگری، 
اضطراب و بی قراری یا ناامیدی و بی انگیزگی نشان می دهد. 

نعمت احمدی
حقوقدان

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی در 

ایران خصوصا تهران به موضوع حاد اجتماعی تبدیل شده 

است. به گذشته حاشیه نشینی می پردازم. با اصاحات 

ارضی در رژیم سابق و تغییر نوع مالکیت در روستاها و ورود 

تراکتور، نحوه کاشت و داشت محصوالت زراعی تغییر کرد 
و با ورود تراکتور عما نیروی مازاد کار ...

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

 توافق وین؛ 
 آخر فوریه

 شاید!
 امیرعبداللهیان: 

به مذاکرات خوشبینیم

صفحه 7

»آرمان ملی« ابعاد تازه ای را روایت می کند:

جاده کمربندی 
بخشي از قرارداد 

ایران و چین

آرمان ملی: مذاکــرات احیای برجام در 
وین در حالی پی گرفته می َشود که همه 
طرف های مذاکره به دنبال آن هستند که 
اختافات باقی مانده را کاهش داده و زمینه 
را برای ایجاد توافق طرفینی کامل فراهم 
کنند. با این حال به اذعان همه طرفین از 
آنجا که همه در موضعی مشترک نسبت ...

علی قنبری
اقتصاددان

گفت وگوهای  آرمان ملی                                                

مسعود اقبالی

 استقالل به برد 
نیاز دارد

صفحه ۱۱

امیرعلی ابوالفتح 

رفع تحریم ها و راستی آزمایی می تواند 
موجب نرمش ایران شود 

صفحه 3

یاد                                               د                                               اشت های آرمان ملی                                                

یدا... کریمی پور

 آن چه در همسایه شمالی 
رخ داد

سرمقاله: صادق زیبا کالم

 حمله به اوکراین 
و پیشرفت مذاکرات وین 

صفحه2

صفحه2

مجتبی لشکربلوکی 
 کار سخت 

زندگی امروز  
صفحه6

صفحه۱۱

 امروز درباره عزیزی خادم 
تصمیم گیری می شود: 

 فدراسيون فوتبال 
در لحظه سرنوشت ساز

صفحه 2

حاشیه نشینی دردی که باید درمان شود

دولت آمریکا درباره تضمین ها اعام کرده است نمی تواند 

دولت بعدی آمریکا را متعهد به حفظ برجام کند، که 

هیچکدام از دولت های آمریکا نمی توانند تعهد و وظیفه ای 

برای دولت بعد تعیین کنند. دونالد ترامپ هم وقتی 

رئیس جمهور شد از بسیاری از تعهداتی که دولت اوباما 

امضا کرده بود خارج شد از جمله توافق نامه هسته ای، 

توافق نامه آب و هوایی پاریس و خیلی از پیمان های دیگر. 

به نظر می رسد چگونگی آزادسازی پول های بلوکه شده 

ایران، فروش نفت و... می تواند با سازوکاری تعریف شود و 

طرفین بتوانند به راه مصالحت آمیزی برای احیای برجام 

دست پیدا کنند. این موضوعی است که برای ایران اهمیت 

و ضرورت زیادی دارد. هرگونه گشایشی در اقتصاد ایران 

با رفع تحریم ها ارتباط پیدا می کند و رفع تحریم ها نیز 

در گرو احیای برجام است. باید این موضوع را مد نظر 

قرار داد و مذاکره کنندگان ایران با چشم انداز بلندتری به 

دنبال رفع تحریم ها باشند. این تحریم های آمریکاست و 

آمریکاست که می تواند رفع کند؛ نه چینی ها، نه روسی ها 

هیچکدام نمی توانند کمکی بکنند. به نظر می رسد ایران 

و آمریکا باید پشت میز مذاکره بنشینند و این موضوع را 

هرچه زودتر و سریع تر حل کنند. امکان مصالحه وجود 

دارد. امکان توافق وجود دارد و این بستگی به اراده طرفین 

برای رسیدن به توافق دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم 

که حقوق بین الملل در خدمت قدرت های بزرگ است و از 

آن استفاده می کنند. این منطق حاکم بر نظام بین الملل 

است. دولت های آمریکا نشان داده اند که حتی اگر تضمینی 

هم بدهند دولت جدید نمی تواند متعهد به تضمین های 

دولت قبلی باشد و دولت ترامپ نمونه آشکار آن است. به 

نظر می رسد جمهوری اسامی اگر به دنبال تضمینی برای 

بقای برجام است این تضمین باید در دل رفع تحریم ها به 

دست بیاید یعنی در مدتی که از ریاست جمهوری جو بایدن 

باقی مانده است در این مدت چنان ایران بتواند پیوندهای 

اقتصادی خودش را با اروپا و آمریکا گسترش بدهد که 

هزینه های خروج از برجام افزایش پیدا کند. این می تواند 

مهم ترین تضمین باشد. بحث اینکه بخواهیم از آمریکا 

تضمین بگیریم که از برجام خارج نشوند حتی اگر هم امضا 

کنند که خارج نمی شوند نمی توانند دولت بعدی آمریکا را 

متعهد به اجرای این تضمین کنند. هزینه های خروج از 
برجام را باید افزایش دهیم،...

مهاجرت های گسترده که اکنون رخ داده، متاثر از دو عامل 

است که هم در سطح نخبگان و هم در سطح اقشار مختلف 

جامعه صورت گرفته است. یکی از این دو عامل، بی اعتمادی 

و کاهش سرمایه اجتماعی است که رخ داده و طی آن هیچ 

امیدی به برنامه ها و اقدامات دولت حاکم و حکومت نیست 

و روزبه روز بی اعتمادی بیشتر می شود و سرمایه اجتماعی 

متاسفانه به حداقل خودش رسیده است. عامل دیگر 

کاهش درآمدها و رفاه اجتماعی است. االن درآمد سرانه به 

شدت کاهش پیدا کرده، تورم به شدت افزایش پیدا کرده، 

بیکاری و ضریب جینی زیاد شده و تولید و سرمایه گذاری 

به حداقل خودش رسیده است. صادرات در سطح مطلوبی 

صورت نمی گیرد و اقشار نابغه، پیشرو و روشنفکر جامعه به 

خاطر وضعیتی که حاکم بر کشور شده، بی اعتماد شدند و 

درآمدشان به شدت کاهش پیدا کرده از این رو به هر شکل 

ممکن تمایل به مهاجرت پیدا کرده اند. مهاجرت هایی که 

عمدتا به سمت اروپا، کشورهای غربی و آمریکاست. نخبگان 

جامعه به دنبال شرایط مناسب و مستعد برای اندیشه ورزی 

و اعمال دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خودشان 

در یک فضای مطلوب هستند. میل به مهاجرت در میان 

اقشار پائین تر جامعه هم به خاطر کاهش سرمایه اجتماعی 

و کاهش رفاه و درآمدهایشان در سطح جامعه نسبت به 

سال های گذشته است. وقتی که درآمدها به حدی رسیده که 

امکان زندگی مناسب و مطلوب برایشان وجود ندارد و شرایط 

حاکم بر جامعه باعث فقر بیشتر، کوچک شدن سفره ها و 

کاهش سرمایه فردی یا همان درآمد سرانه شده و امکان یک 

زندگی مطلوب و حداقلی وجود ندارد، به هر شکل ممکن 

دنبال مهاجرت برای رسیدن به یک زندگی در سطح رفاه 

بیشتر هستند. به نظر می رسد اگر مسئوالن بخواهد جلوی 

روند تند و تیز مهاجرت را بگیرد- که خیلی از آنها به دلیل 

همین دو عامل و عنصری است که ذکر کردم- باید سرمایه 

اجتماعی را باال ببرد و اقشار مختلف جامعه به حاکمیت 

اعتماد کنند. در واقع موقعی این کار صورت می گیرد که 

مسئوالن صادقانه و بی ریا آنچه که حق و حقوق مردم است را 

در جامعه پیاده کند تا مردم بتوانند در یک فضای قابل قبولی 

تنفس کنند و به پیشرفت و توسعه برسند. راه دیگرش توجه 

به درآمد اقتصادی است که باید به حد مطلوب و مناسبی 

برسد که مردم بتواند از حداقل های مورد نیاز برخوردار 

باشند و درآمد حداقلی آنها کمتر از خط فقر نباشد. االن 

اقشار مختلف جامعه اعم از کارگر و کشاورز عموما درآمد 

ناکافی دارند و امکان یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه 

برایشان سخت شده است. در یک کام؛ مسئوالن باید به 

فکر باال بردن سرمایه اجتماعی برای عمده گروه ها خصوصا 

روشنفکران پیشرو باشد. دوم اینکه حاکمیت کاری کند 

که نیروهای عادی و اقشار مختلف جامعه دارای یک 

حداقل های درآمدی باشد تا بتوانند نیازهایشان را برطرف 

کنند. اما دنبال کردن طرح هایی مثل صیانت نشان می دهد 

که گویی برخی مسئوالن متوجه مشکات موجود نیست. 

اگر مشکات حل نشود و مسائل جدیدی هم بر مشکات 

گذشته اضافه شود، اوضاع بدتر و ناچارا مجبور خواهد شد 

یکسری تغییرات و اصاحات را هم برای حل مسائل سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی در جامعه و حرکت به سوی توسعه 
اقتصادی سیاسی جامعه قبول کند.

چگونه از آمریکا »تضمین« بگیریم؟

دالیل مهاجرت های گسترده؟

مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه ای که باعث رشد و 

توسعه هر کشوری  است، اعتماد بین مردم و مسئوالن آن 

جوامع است. برهمین اساس بیش ترین سعی حکمرانان این 

است که باالترین سطح اعتماد را ایجاد کنند تا با پشتوانه آن 

بتوانند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مهم را به انجام 

برسانند. در جوامعی که موجودیت اعتماد حلقه مفقوده بین 

مردم و مسئوالن است آن جوامع به نوعی در فضای سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و... دچار سردرگمی می شوند. در جوامعی 

که به جای اعتماد سازی، اعتماد زدایی صورت می پذیرد اتحاد 

و انسجام ملی، موجودیت ندارد و به تعبیری فضای دو قطبی 

موافق و مخالف شکل می گیرد و هر لحظه ممکن است شاکله 

و ساختار چنین جوامعی بر اساس تکانه های داخلی و خارجی 

فرو بریزد. حکمرانان جوامعی که ملت های شان را به نوعی 

غریبه به حساب می آورند و کارکردشان را از ملی گرایی به 

گعده و جریان گرایی تقلیل می دهند در فرآیند زمان دچار 

فروپاشی خواهند شد. اصوال حکمرانانی که نتوانسته باشند 

برای جوامع شان رفاه و امنیت اقتصادی و معیشتی ایجاد 

کنند و اکثریت ملت شان در فقر و گرفتاری چند وجهی دست 

و پنجه نرم می کنند ناخودآگاه دچار جامعه ترسی می شوند. 

برهمین اساس این جامعه ترسی باعث خواهد شد بیشتر 

تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شان به دور از چشم 

ملت شان باشد، چرا که می دانند فقر و گرفتاری عمومی به آنان 

اجازه اتخاذ هر گونه تصمیمی را نمی دهد. متاسفانه حکمرانان 

چنین جوامعی مصداق ضرب المثل »خشت اول گر نهد معمار 

کج- تا ثریا می رود دیوار کج« می شوند، چرا که هنوز نمی دانند 

از دِل بی اعتمادی، اعتماد زائیده نمی شود! وقتی انسان گرایی، 

ملت گرایی و به تعبیری جامعه گرایی تابعی از شعار سازی ها و 

شعاربافی ها می شود برای تحقق شعارهای شان که گاه حتی 

آن شعارها زائیده اوهام و خیاالت است و هیچ تناسبی با دنیای 

واقعیت ها ندارد ناگزیر به اقدام و عمل هایی می شوند که آن 

اقدام و عمل ها سنخیتی با واقعیت های جامعه شان ندارد. برای 

مثال آیا قدرت تسلیحاتی کره شمالی جزو اولویت ها و نیازهای 

ملت کره شمالی است؟ بر همین اساس حکمرانان کره شمالی 

مجبور می شوند بودجه ها و پول هایی که صرف هزینه های 

نظامی می شود را از ملت پنهان کنند چرا که به خوبی می دانند 

ملتی که گرسنه و تشنه است و در فقر عمومی به سر می برد 

چنین هزینه کردن هایی، غیرقابل قبول است. نکته قابل تامل 

این است حکمرانانی که جامعه ترسی دارند در فرآیند زمان 

دچار جامعه ُکشی هم می شوند! دالیل این جامعه ُکشی 

کاما واضح و مبرهن است و مجال پرداختن به آن در این 

مقاله نیست. بنابراین حکمرانانی که برآمده از واقعیت های 

پیدا و پنهان ممالک شان نباشند ناخودآگاه در فرآیند زمان با 

جوامع شان دچار اختافات ریز و درشت می شوند و برای این که 

بتوانند به حضورشان وجاهت بدهند مجبور می شوند به شعارها 

رنگ و لعاب بیشتر بِدمند! اما غافل از این هستند که چه بر سر 

جوامع تحت حکمرانی شان می آید! نکته پایانی این که اگر بین 

مردم و مسئوالن هر جامعه ای، اعتماد وجود نداشته باشد آن 
جامعه در سر گشتگی قرار گرفته است!

اعتماد زدایی سم مهلک است!

امید فراغت
روزنامه نگار

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بین الملل

علی قنبری
اقتصاددان

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
معلم - روان پزشک

 کنترل مستمر 
 بازار کاالهای 
 اساسی 
 ضروری 
است

    منافع روسیه در ادامه تحریم ایران و حذف صادرات گاز ما به اروپاست؛  
    اتفاقا اروپا هم به روسیه اعتماد ندارد   
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غیـــر محرمانـــه
تجمع در پیربازار رشت

مردم شـهر تازه تاسـیس پیربازار به علت تخلفـات انتخاباتی، 
مقابـل اسـتانداری گیـان تجمـع کردنـد. چنـدی پیـش با 
دسـتور موقت دیوان عدالت اداری، اعضای شـورای کنونی با 
دسـتور دیوان بـر روی کار گمارده شـده واعضـای علی البدل 
کنار گذاشـته شـدند اما پس از شـروع به کار شـورای کنونی، 
حواشی شـهر پیربازار با برنامه اسـتیضاح اولین شـهردار این 

شـهر تازه تاسـیس کلیـد خورد. 
فقط افزایش حقوق متاهل ها؟

غامرضـا منتظری نایب رئیـس کمیسـیون فرهنگی مجلس 
درباره برخـی اظهار نظرهـا مبنی بـر اینکه صرفـا باید حقوق 
کارکنـان و کارگـران متاهـل را افزایـش داد، گفـت: چنیـن 
نگاهی را نسـبت بـه افـراد مجـرد قبـول نداریم؛ به هرشـکل 
شـخص مجرد هـم حـق حیـات و حـق زندگـی دارد؛ اگرچه 
چنین نقطه نظـری را که گفته شـده مطالعه نکـرده ام و صرفا 

پاسـخگوی سـوال ایـن مصاحبه می باشـم. 
تجمع شرکت کنندگان یک آزمون 

ــکی  ــتیاری پزش ــون دس ــرکت کنندگان آزم ــی از ش جمع
ســال ۹۷ در اعتــراض به اعمــال ســهمیه های پنــج درصدی 
خانواده هــای جانبــازان و ایثارگــران زیر۲۵درصــد، روز 
۱۳خــرداد ۹۷ در شــهرهای مختلف کشــور از جملــه تهران، 
ــد. م. د،  ــع کردن ــیراز و... تجم ــت، ش ــان، رش ــهد، اصفه مش

ــل دانشــگاه  ــع مقاب ــن تجم ــی از شــرکت کنندگان در ای یک
ــل  ــه دلی ــع ب ــن تجم ــرد: ای ــران اظهارک ــوم پزشــکی ته عل
اعمــال ســهمیه پنــج درصــدی در ســهمیه های قبلــی 
کــه در آزمون هــای وزارت بهداشــت وجــود داشــت، اتفــاق 

ــت.  ــاده اس افت
خرس های گنده کجا می روند؟

یـک فروشـنده اسـباب بـازی گفـت:  معمـوال از روز ولنتاین 
تـا چنـد روز بعـد افـراد بسـیاری مراجعـه می کننـد کـه بـه 
هزار و یـک دلیل دیگـر، خرس هـای هدیـه ولنتایـن را برای 
فـروش می آورند. یک فروشـنده عروسـک اظهارکـرد : اغلب 
متقاضیـان فـروش خـرس ولنتایـن دختـران و پسـران زیـر 
۲۵ سـال هسـتند، قیمـت خرس های بـزرگ ۲ متری بسـته 
بـه جنـس پولیـش آنهـا، از ۲ میلیـون تـا ۶ میلیـون تومان و 
خرس هـای کوچـک ۲۲سـانتی متری از ۴۰۰ هـزار تومان تا 

یـک میلیـون و ۲۲ هـزار تومـان بـه فـروش می روند. 
طعنه به سفیر روسیه

دیپلمـات سـابق ایـران آزادای احتـرام سـفیر روسـیه 
درکشـورمان بـه گریبایـدوف انتقـاد کـرد. محسـن پـاک 
آییـن درتوئیترنوشـت: آقای جاگاریـان، دخالـت در حوادث 
تاریخی را بـه مورخـان بسـپارید و وظایـف دیپلماتیک خود 
را انجـام دهیـد. بـرای سـفیر جمهـوری فدراتیـو روسـیه در 
ایـران، زیبنده نیسـت که خـود را همتراز گریبایدوف، سـفیر 

بی نزاکـت روسـیه تـزاری قـرار دهـد. 

جنگ سوریه تمام نشده 
سـفیر ایـران در سـوریه گفت: جنـگ هنـوز در سـوریه تمام 
نشـده اسـت؛ هرچند عرصه نبـرد بـا تروریسـت ها و حامیان 
بین المللـی آنهـا در میـدان فروکـش کرده  اسـت، دشـمن با 
تحریم   هـای ظالمانـه می کوشـد، اهـداف خـود را در حـوزه 
اقتصاد به دسـت بیاورد. مهدی سـبحانی افـزود: روابط ایران 
و سـوریه، راهبـردی اسـت و در سـطوح مختلـف در حـال 

گسـترش اسـت. 
  ماجرای یک خبر جعلی 

ایرنـا مدعـی شـده منبـع اصلـی خبـر جعـل اظهـارات مقام 
کشـور مالی سـایت رسـمی وزارت علـوم بـوده و ایرنـا مانند 
سـایر رسـانه ها همین خبر را عینا منتشر کرده اسـت! عبدا... 
دیـوپ، وزیرامورخارجـه مالـی اظهاراتـی را کـه خبرگزاری 
ایرنـا از او نقـل قول کـرده بـود رد کـرد و خواهان حـذف خبر 
منتشـره شـد. رئیس دیپلماسـی مالـی در حسـاب توئیتری 
خـود نوشـت: »مـن هیـچ اظهارنظـری را کـه به من نسـبت 
داده می شـود، ازجملـه حملـه بـه کشـورهای دیگـر، انجـام 

نـداده ام.«
ابدا انتصاب های فامیلی نداریم

معـاون اجرایـی رئیس جمهـوری تاکیـد کـرد: اگـر کسـی 
مصداقـی از انتصاب هـای فامیلـی دارد معرفی کند تا سـریع 
آن موضـوع را رسـیدگی کنیـم. صولـت مرتضـوی دربـاره 

انتصاب هـای فامیلـی در انـواع سـطوح مدیریتـی در دولـت 
سـیزدهم اظهـار داشـت: انتصاب هـای فامیلـی در دولـت 
مردمـی و انقابـی فضاسـازی رسـانه ای اسـت و ابـدا در این 
دولت انتصاب هـای فامیلی نداریـم. وی ادامـه داد: دو مورد از 
انتصاب هـای فامیلـی در دولـت سـیزدهم را نام ببریـد تا من 

از آن دفـاع کنـم. 
اسماعیل جبارزاده درگذشت

اسـماعیل جبـارزاده، اسـتاندار اسـبق آذربایجـان شـرقی 
روز چهارشـنبه بـر اثـر ایسـت قلبـی، دار فانـی را وداع گفت. 
اسـماعیل جبـارزاده )زاده ۱۳۳۹ در شهرسـتان خـوی(، 
معـاون سیاسـی وزیـر کشـور در دولـت دوازدهـم و نماینده 
مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در مجلـس در ادوار چهـارم، 
پنجـم، ششـم و هفتـم، عضو هیـات رئیسـه مجلس ششـم و 
نایب رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس هفتـم بود. 
جبارزاده در دولـت یازدهم به اسـتانداری آذربایجان شـرقی 

منصـوب شـد و چهـار سـال عهـده دار ایـن سـمت بود.
دیدار مولوی عبدالحمید با وزیر خارجه

وزیـر خارجـه در دیـدار مولـوی عبدالحمیـد، امـام جمعـه 
اهل سـنت زاهـدان، ضمن تاکیـد بر رویکـرد دولـت مردمی 
و تحول گـرای سـیزدهم در حمایـت قاطـع و همه جانبـه از 
حقوق تمامـی اتباع ایرانـی در خـارج از کشـور، از برنامه های 
جامع وزارت امور خارجه در اسـتیفای حقـوق ایرانیان خارج 
از کشـور خبر داد. حسـین امیرعبدا...یـان با تشـریح آخرین 

وضعیـت مذاکـرات وین، بر عـزم دسـتگاه سیاسـت خارجی 
در صیانـت از حقـوق ملت ایـران تاکیـد کرد.

۳۴ کشته در برزیل بر اثر سیل
سـیل مرگبار و رانش زمین در ریـو دوژانیرو برزیل دسـت کم 
۳۴ کشـته برجـای گذاشـت و هـزاران نفـر مجبـور بـه ترک 
خانه هـای خـود شـدند. بـه گـزارش خبرگـزاری »رویترز«، 
ایـن سـیل سـهمگین عـاوه بـر خسـارات مالـی و جانـی 
گسـترده، موجـب رانش زمیـن شـده و هـزاران نفر ناچـار به 
ترک خانه هـای خود شـده اند. بـه روز رسـانی آمـار قربانیان 
این سـیل مرگبـار پـس از آن صـورت می گیـرد که سـازمان 
آتش نشـانی ریـو دوژانیـرو روز گذشـته اعـام کـرد شـمار 

کشته شـدگان بـه ۱۸ نفـر رسـیده اسـت.
رد رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی 

رئیس کل دادگسـتری استان کرمان از رد رشـوه پنج میلیارد 
ریالی )۴۲ سـکه تمام بهار آزادی( توسـط قاضی پاک دسـت 
سـیرجانی خبـر داد و گفـت: در این رابطـه فرد رشـوه دهنده 
دسـتگیر شـده و به منظـور بررسـی زوایـای موضـوع، تحت 
قرار بازداشـت موقت به سـر می برد. یـدا... موحد خبـر افزود: 
وی خاطرنشـان کرد: در حین رسـیدگی به پرونـده، فردی با 
مراجعـه به شـعبه قصد داشـت بـا اعمال نفـوذ و دادن رشـوه 
پنج میلیـارد ریالی، مسـیر پرونـده را منحرف کنـد. قاضی با 
اعام مراتـب بـه حفاظـت دادگسـتری و سـپس با اسـتقرار 

تیم، رشـوه دهنده دسـتگیر شـد.

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

سرعت اینترنت در ایران و افغانستان!
آخر آرمان ملی

 منبع: خبرآنالین

وزیر ارتباطات گفته که سرعت اینترنت همراه در ایران ۱۰۰ رتبه از افغانستان بیشتر است. 

عکــــس روز
بیمارستان ها در سیطره اُمیکرون  | عکس: عمید فراهی

اخیرا از سوی افرادی که خود را کارشناس محیط زیست یا »کنشگر محیط زیستی« معرفی می کنند 
شــاهد ارایه آمارهای اشــتباه از تلفات گونه های حیات وحش توسط سگ ها هســتیم. متاسفانه آمارها 
بدون تایید منبع و مدرک معتبر، توســط رســانه های خبری نیز منتشرمی شوند و نکته قابل تامل این 
اســت که تقصیر را تنها به گردن ســگ ها می اندازند درحالی که می دانیم مقصر اصلی تلفات گونه های 
جانوری، عوامل انسانی یعنی تصادفات جاده ای، شکارچیان، چوپان ها، باغداران، کشاورزان و مردم محلی 
هســتند. اگر بخواهیم عوامل و اخبار تلفات گونه های حیات وحش در بیست سال اخیر را در مقایسه با 
آمارهای غیرواقعی که این افراد به نام آسیب سگها اعام می کنند، بیان کنیم به طور واضح حضور سگ ها 
در عرصه های طبیعی در ردیف آخر اهمیت معضات محیط زیســتی قرارخواهد گرفت. ریشــه حمات 
ســگ ها دراکثر موارد، بدون شــک با تحریک و تشویق انســان صورت می گیرد که اکثراً سگ های گله 
هستند که همراه چوپان ها و گله های دام، وارد زیستگاه های حفاظت شده می شوند و چون برای اجرای 
دستورات شــان تربیت شده اند با تحریک چوپان ها به حیوانی حمله می کنند. در سال های بین ۱۳۸۳ تا 
۱۳۹۵ در استان یزد، ۸ یوز پلنگ آسیایی در جاده ها دچار سانحه شده اند که ۶ مورد از این تصادفات در 
محور یزد-مهریز به سمت کرمان بوده و در جاده ترانزیتی تهران هرمزگان و دو مورد هم در مسیر بافق، 
پناهگاه دره انجیر و محور یزد طبس بوده اســت. وقتی شاهد تلفات با ارزش ترین گونه جانوری ایران به 
دلیل عدم تکمیل فنس کشــی در محدوده  ۱۲ کیلومتری از همین جاده هستیم، به راستی جای تعجب 
دارد که معضل ســگها را حادتر ازتلفات جاده ای اعام کنیم. در تحقیقی دیگر که در فصلنامه انســان و 
محیط زیست، شماره ۵۴، به چاپ رسیده است با بررسی رکوردهای دریافتی از مرگ و میر پستانداران 

در فاصله ســال های ۱۳۸۶ تا نیمه نخســت ۱۳۹۴، تصادفات جاده ای به عنــوان اولین عامل تاثیرگذار 
برمرگ ومیر گوشــتخواران کشور، شناسایی شــد و ۵۲ درصد ازمرگ و میر پستانداران به طور مستقیم 
در ارتباط با تصادفات جاده ای تعیین شــده است. گونه های گوشتخوار با ۶۴.۴۲)شصت و چهار و چهل 
و دو صدم( درصد، باالترین آمار مرگ و میرجاده ای را نشــان دادند که در بین گوشــتخواران، حدود ۶۳ 
درصد سگ سانان و۲۰ درصد گربه سانان دچار تصادفات جاده ای شده اند. ای کاش این دلسوزان محیط 
زیست تاشی هم برای توقف و یا حتی کاهش تلفات جاده ای گونه های حیات وحش می گذاشتند. معضل 
دیگری که با آن روبه رو هســتیم معضل دیوار نیوجرسی است که در ایران از قطعات ساخته شده از بتن 
یا پاســتیک برای جداکردن مسیرهای معابر یا جاده ها کار گذاشته می شود. نیوجرسی در میان جاده ها 
نه تنها خطر بزرگی برای خودرو های عبوری است، بلکه باعث چندبرابر شدن تصادفات خودروها با حیات 
 وحش نیز می شود. معضل دیگر، احداث جاده ها از وسط زیستگاه های حیات وحش، بدون در نظر گرفتن 
حفاظت از آنها، عدم ســاخت پل ها یا مسیر های هوایی )کریدورهای حیات وحش( است.این کریدور های 
مصنوعی که با پوشــش گیاهان بومی آن منطقه برای جلب اعتماد حیوانات طراحی و ساخته می شوند 
درعرض بزرگراه های مناطق عبور و مرور حیات وحش در بســیاری از کشورها ساخته می شوند که باعث 
نجات جان بســیاری از حیوانات شده است. ما در پارک ملی گلستان شاهد ۳۹ درصد از تلفات جاده ای 
حیات وحش و ۷۸ درصد از تلفات جاده ای پلنگ هســتیم که تنها متعلق به جاده تهران- مشهد است. 
دغدغه اصلی و وظیفه اخاقی کارشناسان و فعاالن محیط زیست، باید اطاع رسانی و مشاوره به مسئوالن 
ســازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت بیشــتر گونه های حیات وحش باشد، اما متاسفانه شاهد 
صرف انرژی بعضی از افراد به واسطه دوست نداشتن سگ و گربه و حتی کبوتر برای حذف جمعیت آنها 
هستیم. متاسفانه در گزارش های منتشر شده از این افراد، شاهد شنیدن اخبار تحریف شده و آمار اشتباه 
درخصوص تلفات گونه های با ارزش هســتیم و این در حالی اســت که در تحقیقی که با عنوان »تلفات 
جاده ای گوشــتخواران با تاکید بر تلفات جاده ای یوزپلنگ و پلنگ درایران« انجام شده است، ۵۲ درصد 
مرگ و میر یوزپلنگ آســیایی را به طور مستقیم به عامل تصادفات جاده ای ارتباط می دهد و این سوای 
دیگر عوامل انسانی است. ما با معضل بزرگ میلیون ها شکارچی در نقاط مختلف کشور روبه رو هستیم که 

صرفا برای زیاده خواهی و تفریح، اقدام به شکنجه و کشتار فجیع حیوانات می کنند.

ادامه از صفحه اول/  ترکیب جمعیتی ناهمســو هم از نظــر فرهنگی و هم از نظر قومی و زبانی 
این ترکیب و این ناهمگونی را که منجر به روابط ناهنجار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است را 
به وجود آورده است. بافت جمعیت جدید راحت تر گرفتار روابط ناهنجار اجتماعی مانند اعتیاد و درگیر 
شــدن با فروش مواد مخدر و اســتفاده از کودکان کار و خرید و فروش نوزادان، ســرقت و در مواردی 
حذف رقبا می گردد. البته حاشــیه نشــینی تنها منجر به بروز ناهنجاری های اجتماعی نمی شود بلکه 
بســتر مناســبی درحاشــیه به لحاظ عوامل مختلف برای جرم زایی پدید می آید واال طاق و قاچاق و 
اعتیاد در مناطق مرفه هم وجود دارد. از حاشیه نشینی به عنوان بیماری خاموش کانشهرهای امروزی 
یاد می کنند و محققان این حوزه بر این باورند محصول مهاجرت تنگناهای اقتصادی و قطبی ســازی 
یا تمرکزگرایی جمعیت به ویژه در کانشــهرها و در ایران خصوصا شهر تهران است که روند مهاجرت 
موجب خالی شــدن روستاها و کم شدن جمعیت شهرهای کم برخوردار شده و در نهایت جمعیت در 
چندین شهر بزرگ به صورت حاشیه ای متمرکز می شود. برابر آمار وزارت کشور، ۲۳ درصد از حاشیه 
نشــینی کشور در اســتان تهران است و به این ترتیب ساالنه بیش از ۲۵۰ هزار نفر به تهران مهاجرت 
می کنند. شــهری که در آغاز قرن ۱۴ ســال ۱۳۰۰ وقتی که کودتای ســوم اسفند رخ داد، جمعیتی 
۲۰۰هزار نفره داشــت، امروزه به کانشهری تبدیل شده اســت که برابر آمار استانداری تهران ساالنه 
بیش از ۲۵۰ هزار نفر را به سوی خود جلب می کند. به این بخش از گزارش رسمی استانداری تهران 
توجه کنید: برابر چکیده اســناد توسعه ای و آمایشی اســتان تهران تراکم جمعیت حدود ۲۰ برابری 
نسبت به متوسط شهری وجود شهرســتان های بی بهره از خدمات مختلف به ویژه درمانی و آموزشی، 
تمرکز امکانات در مرکز استان و محرومیت دیگر شهرستان ها با وجود سهم ۵۰ درصدی از درآمدهای 
کل کشــور با کمترین میزان بازگشت در استان تهران. اخیرا مصاحبه ای از آقای محسن روح االمینی، 
نماینده مجلس پخش شــد که اعام می دارد االن خانواده هایی پیدا می شــوند که در یک اتاق زندگی 
می کنند و وســط آن پرده ای می کشــند و دو خانواده با سرویس مشترک در یک جا زندگی می کنند. 
یا باالی پشــت بام منازل زندگی می کنند. البته ایشــان راهکار را در شیوه زندگی سابق که خانواده ها 
از سرویس عمومی اســتفاده می کردند و با خانواده زندگی مشترک داشتند و آرزوی خانه دار شدن را 
نداشتند و با همین زندگی می ساختند تا احتماال شرایط خانه دار شدن مهیا شود و در نهایت می گویند 
باید توقعات را کم کرد. مدتی پیش پدر و مادر زندگی کرد و توقعات را پایین آورد و راضی باشند. به 

این بخش از سخنان نماینده محترم مجلس کاری ندارم اما بیان واقعیت از زبان ایشان که در یک اتاق 
دو خانواده با کشیدن پرده زندگی می کنند و از سرویس های مشترک استفاده می کنند، کار داریم. چرا 
باید دو خانواده در یک اتاق که پرده ای آنان را از یکدیگر جدا می کند، زندگی کنند درحالی که به گفته 
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران اماک تهران در کشور بیش از دو و نیم میلیون خانه مسکونی خالی 
وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران واقع شده است. این درحالی است که در کشور کا 
۲۵ میلیون واحد مســکونی اعم از شهری و روستایی دارد و میانگین خانه های خالی در ایران دو برابر 
متوسط جهانی اســت. چه بخش از این خانه ها، خانه های لوکسی هستند که به گفته نایب رئیس اول 
اتحادیه مشــاوران اماک تهران اقشار متوســط جامعه توان اجاره انباری یا پارکینگ چنین خانه های 
لوکســی را ندارند. خانه های لوکسی که نشانه شــکاف عمیق طبقاتی در جامعه ایرانی است. وقتی در 
جنوب شهر، دو خانواده با کشیدن پرده ای در یک اتاق استیجاری با سرویس مشترک زندگی می کنند 
یا زوج های جوان به کانتینرخوابی روی می آورند یا کارتن خوابی به بلیه ای در شهرها تبدیل شده است 
چــه باید کرد؟ آیا باید گفته روح االمینی را مورد توجه قرار داد که قناعت کنند؟ آیا می شــود از همه 
چنین درخواســتی داشت؟ برابر آمار مرکز آمار ایران، ارزش تعداد خانه های خالی از سکنه معادل ۳۸ 
سال توزیع یارانه کشور است و تهران هشت برابر لندن خانه خالی دارد. قیمت بعضی از خانه های خالی 
تهران معادل دهها خانه متعارف برای زندگی متوســط شهری است و اتفاقا بیش ترین خانه های خالی 
در شمال تهران قرار دارد که به عنوان سرمایه توسط مالکین آنها خالی نگه داشته می شوند. و همین 
مطلب باعث رشــد حبابی قیمت مسکن شده است درحالی که ۹۰۰ هزار واحد از این خانه های خالی 
متعلق به اشخاص حقوقی است و منظور از اشخاص حقوقی در این آمار، بانک ها، دستگاه های دولتی، 
ارگان ها و نهادهای عمومی است که معموال برای افزایش سرمایه یا مصون نگه داشتن آن در برابر تورم 
اقدام به خرید یا ساخت اماک مسکونی و تجاری می کنند. دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص 
حقوقی ذکرشده که اتفاقا دولت بر آنها سیطره دارد نتوانند این ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را خالی نگه 
دارند. اگر زور دولت یا منافع دولت ایجاب می کند که دســتگاه های دولتی صاحب این نوع خانه های 
خالی باشــند باید ترتیبی حداقل اتخاذ کند که با قیمت عادله به افراد فاقد خانه به اجاره واگذار شود. 
اگــر در هر واحد این ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی یک خانــواده پنج نفره زندگی کنند، نزدیک به پنج 
میلیون نفر صاحب سرپناه اجاره ای خواهند شد و از بار تراکم حاشیه نشینی کاسته خواهد شد. به هر 
حال حاشیه نشــینی عواقب ناگواری دارد و تا تاثیر مســتقیمی بر جرم و جنایت تا گسترش فسادهای 
اجتماعی از قبیل قاچاق، سرقت، اعتیاد، قتل و دیگر ناهنجاری های اجتماعی. آیا نمی توان در حرکتی 
به گفته رئیس جمهور، جهادی از دست اندرکاران مسائل اجتماعی درخواست کرد برای عواقب مصائب 
حاشیه نشــینی راهکاری مناســب پیدا کنند و دولت ملزم به اجرای آن باشد. واقعیت تلخی که اگر به 

درمان آن نپردازیم در آینده ای نه چندان دور آوار آن بر سر همه خراب خواهد شد.

نگــــاه

یادداشت

سگ ها عامل تلفات حیات وحش نیستند

حاشیه نشینی دردی
 که باید درمان شـود

بن بست 
دکترکیانا گودرزی      

 متخصص علوم و مهندسی محیط زیست 


