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    دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«:  
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آرمان ملی : نوبت به سروش صحت رسید 
تا مانند عادل فردوســی پور در صداوسیما 
ممنوع کار شــود. خبرآنالین توضیح داد 
ماجرا از جایی شروع شد که سیدعبدالجواد 
موســوی درباره برنامه »کتاب باز« چنین 

نوشت: »ظاهرا هفت، هشت ماهی است ...

آرمان ملی: بر اســاس درخواست وزارت 
جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ آرد 
صنعتی با رشد ۱۳ برابری به هر کیلو ۱۶ هزار 
و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. این خبر که هفته 

گذشته منتشر شد حواشی و انتقادات...

 گزارش »آرمان ملی« 
از تبعات گرانی آرد 

 بازتوزيع يارانه نان 
 براي جلوگيري از 

افزايش قيمت
   رئیس جمهور: هرگز اجازه گران شدن 

قیمت نان را نخواهم داد

 »آرمان ملي«  از اتفاق ديگري 
روايت مي كند:

 حذف سريال 
 سروش صحت 

از شبكه تماشا
   جبلی: صداوسیما سیاستی

 برای قطع همکاری ندارد

»آرمان ملی« از تولد و شرايط يوزپلنگ های 
ايران تازه متولد شده گزارش می دهد 

20+2 یوزپلنگ ایرانی 
و امید به احیا در اسارت 

است، »نر« بودن جنسیت يوزها به سود    سوالی كه طی چند روز گذشته مطرح 
زادآوری بیشتر آنها است يا مادگی شان؟ 

   

مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 یادداشت 2

سخنی با رئیس جمهور محترم 

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

کشورهای توسعه یافته و صنعتی، قبل از اینکه به برنامه 
صنعتی خود اهمیت بدهند به کشاورزی و توسعه بخش 
کشاورزی توجه داشته و دارند و به کشاورزی خود اهمیت 
می دهند، امنیت غذایی در کشورهای توسعه یافته آنچنان 
مورد توجه است که به رغم توسعه صنعتی و گسترش 
زندگی شهرنشینی و توجه به تجارت بین الملل و توسعه 

صادرات محصوالت صنعتی، بخش ...

کشاورزی ایران را دریابید

همین صفحه

محمدتقی فاضل میبدی
پژوهشگر و محقق حوزه علمیه قم

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

ضرورت توجه به نقش مردم 

بررسی »آرمان ملی«  از روند معامالت بازار مسکن   

تورم مسكن؛ آمارها با واقعيت نمی خواند 
     سودجويان آتش بیار معركه تورم مسکن هستند

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

آقای رئیسی! تا کنون هیچ دولتی در این کشور درسال 
نخست آرد را با این شیب تند گران نکرده بود. پایه ای ترین 
خوراک مردم نان و گوشت و برنج است. به قول مولوی: 
آدمی اول حریص نان بود/ زانک قوت و نان ستون جان بود/

گرانی نامعقول این سه کاالی اساسی درهمه کاالها تورم 
بی سابقه ایجاد کرده است. این چه ...

یراوند آبراهامیان در کتاب »مردم در سیاست ایران« 
به نقش جمعیت های مردمی در انقالب مشروطه و 
سیاست های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی 
سال۳۲اشاره کرده است. وی می گوید انقالب مشروطه 
نقطه عطف نقش مردم در پایان دادن به نظام سلطه شاه بر 

مردم بود، تعدیل و سپس حذف این باور...

نعمت احمدی
حقوقدان

 »بي اعتمادي«
  آسیب هاي اجتماعي 
 و اقتصادي را 
تشدید مي کند

آرمان ملی: تولــد ۳ یوزپلنگ در پارک ملی 
توران، چند روز پس از کشــته شــدن یک 
قالده یوزپلنگ در قائم شهر، موجی از شادی 
و واکنش های مثبت را در شبکه های اجتماعی 
به راه انداخت. در شرایطی که گونه یوزپلنگ 

ایرانی در مسیر انقراض به سر می برد، تولد ...

آرمان ملی:  چندی قبل در پی انتشار 
توییتی از حسین دهباشی که حاوی 
اتهامی ناروا درباره علت رحلت یادگار 
امام)ره( بود، بیت بنیانگذار جمهوری 

اسالمی از وی شکایت قضائی کرد....
صفحه 3

خطیب نماز جمعه تهران: 
سیاست چاپ و توزیع پول از عوامل اصلی 
رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی است

  بايد از مديران كارآزموده دعوت كنیم 
آرمان ملی: خطیب نماز جمعه تهران مشکالت اقتصادی کشور 
را نتیجه قطعی سیاست های اقتصادی دهه های گذشته دانست 
و گفت: اگر دولت می خواهد نحوه پرداخــت یارانه ها را اصالح 
کند، مردم قبل از اجرای طرح مطلع شوند تا به آرامش برسند. 
حجت االسالم والمســلمین ابوترابی فرد در خطبه نماز جمعه 
تهران بیان کرد: اگر قرآن مدار تصمیم گیری و مدیریت باشد، 
تصمیم غیرعلمی گرفته نمی شــود. تصمیمــات باید متقن، 
کارشناســی و قابل دفاع باشد، نه اینکه ســخنی گفته شود یا 
تصمیمی گرفته شود که مورد نقد نخبگان قرار گیرد. وی تأکید 
کرد: اگر مدیران و مســئوالن در واجبات و مستحبات پیشگام 
نباشــند، مردم هم در عمل به واجبات سست می شوند. به این 
معنا، مســئولیت ما بسیار سخت اســت. باید مراقب کلمات و 
تصمیمات خود باشــیم. اقتدار جمهوری اسالمی بدون شک 
حاصل ارتباط نزدیک مسئوالن و مردم با مباحث دینی و ائمه 
اطهار است. ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس قرآنی عمل 
کردیم، اظهار کرد: برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به 
قرآن بازگردیم یعنی دانش و علم را محور تصمیمات قرار دهیم. 
تصمیمات باید در مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع باشد. 
امروز غرب با تکیه بر تکنولوژی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی 
و نظامی اهداف نامشــروعش را دنبال می کند. مسئولیت همه 
ما به ویژه آنان که در سطوح باالی مســئولیت هستند، خدا را 
نصرت کنند و یاری خداوند یعنی یاری دین خدا. نصرت خداوند 
یعنی عاشــورایی زیســتن. نصرت خداوند یعنی با حق بودن. 
امیرالمومنین همیشه با حق بود. کسی که در کنار علی ابن ابی 
طالب است، مدافع حق و جامعه بشری است. خطیب نماز جمعه 
تهران درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: به مقامات ارشد 
و اجرایی کشور توصیه می کنم که راه را برای اجماع علمی هموار 
کنید. جامعه نخبگی باید مورد تعامل و گفت وگو قرار گیرند تا 
بتوانیم با الهام از سیاســت های کلی ابالغی از وضعیت موجود 
بیرون بیاییم. تیم اقتصادی دولت در این حوزه سرمایه گذاری 
کند. حجت االســالم ابوترابی فرد با بیان اینکه بیش از گذشته 
نیازمند اصالح ساختار اقتصادی هســتیم، گفت: باید به طور 
شفاف برای مردم توضیح داده شود که رنج های اقتصادی امروز 
نتیجه ناگریز و قطعی سیاست های اقتصادی دهه های گذشته 
است. برون رفت از این تنگناهای نیازمند برنامه، اعتماد ملت به 
دولت، و عزم و اراده راسخ برای تحول است. بدون تردید سیاست 
پولی کشور باید اصالح شود. سیاست چاپ، نشر و توزیع گسترده 
پول تأثیرات از عوامل اصلی رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی 
است. سیاست پولی انبساطی، استقراض از سیستم بانکی گره 
گشای مشکالت بود و می توانست نرخ رشد بلند مدت را افزایش 
دهد، هیچ کشوری با مشــکالت اقتصادی روبه رو نبود. وی با 
تأکید بر ضرورت شفاف بودن تصمیمات اقتصادی گفت: باید از 
طریق منبرهای رسمی و رسانه ملی برای مردم توضیح دهند که 
سیاست نرخ رشد پول در سطح محدود می تواند نقش موثری 
در مهار تورم داشته باشد. سیاســت مالی یعنی تعیین مخارج 
دولت. مخارج دولت مهم ترین ابزار سیاست مالی است. بدون 
تردید می توان اذعان کرد که در طول دهه های اخیر سیاست 
مالی در تأمین ثبات اقتصادی ناتوان بوده است. این سیاست ها 

باید تجدیدنظر شود. 

کشاورزی ایران را دریابید

کشورهای توسعه یافته و صنعتی، قبل از اینکه 
به برنامه صنعتی خود اهمیت بدهند به کشاورزی 
و توسعه بخش کشاورزی توجه داشته و دارند و به 
کشاورزی خود اهمیت می دهند، امنیت غذایی 
در کشورهای توسعه یافته آنچنان مورد توجه 
است که به رغم توسعه صنعتی و گسترش زندگی 
شهرنشینی و توجه به تجارت بین الملل و توسعه 
صادرات محصوالت صنعتی، بخش کشاورزی 
از اهمیت و اعتبار باالیی برخوردار است، یارانه 
بخش کشاورزی قابل توجه است و این یارانه ها به 
تولید کنندگان تعلق می گیرد نه مصرف کننده، 
در ایران اما در بر پاشنه ای دیگر می چرخد، از 
دهه ۴۰ و 5۰ که نفت به لحاظ گسترش استفاده 
از آن در صنایع و صنعت خودرو قیمت باالیی 
پیدا کرد و دالرهای نفتی وارد ایران شدند، چون 
برنامه توسعه زیرساخت ها مورد توجه دولت 
نبود، براین اصل پای فشردند که دالرهای بی 
زبان نفتی را خرج واردات کنند ظاهراً این نقل 
قول از هویدا- نخست وزیر رژیم سابق- است 
که در مقابل واردات بی رویه محصوالتی که 
تا دیروز جایی در سفره مردم نداشتند مانند 
موز – گفته بود ۲5۰۰ سال نخوردیم بگذار 
حاال که پول داریم بخوریم در واردات افراد 
و اشخاصی دست دارند که به کانون قدرت 
نزدیک هستند. به جای ایجاد زیرساخت های 
تولید داخلی به فکر واردات می افتند و عماًل 
بخش تولید را آسیب پذیر می کنند، جای تعجب 
است دولت ها در ایران بر خالف کشورهای 
توسعه یافته، یارانه را به مصرف کننده که  نقشی 

در تولید و هزینه های آن ندارد می پردازند، در 
حالیکه کشورهای توسعه یافته یارانه را به تولید 
کننده می پردازند تا کاالی ارزان تر تولید کنند 
موضوع پرداخت یارانه به بخش کشاورزی همیشه 
مورد اختالف بین کشورهای در حال توسعه و 
کشورهای توسعه یافته بوده است در پاییز سال 
۲۰۲۰ – ۱۴۶ کشور عضو سازمان تجارت جهانی 
دورهم جمع شدند تا در مورد یارانه هایی که به 
بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته پرداخت 
می شود تصمیم گیری کنند در این گردهمایی 
چندین کشور بزرگ در حال توسعه مثل هند 
و برزیل و چین به برنامه کشورهای توسعه 
یافته معترض بودند که این کشورها ساالنه 
میلیاردها دالر یارانه در اختیار کشاورزان خود 
قرار می دهند تا محصوالت ارزان قیمت تولید 
و با توجه به حمایت دولت های خود آنها را وارد 
بازار جهانی با قیمتی ارزان تر از قیمت محصول 
تولیدی کشورها بنمایند در این گردهمایی گفته 
شده یارانه کشاورزان در کشورهای توسعه یافته 
را فقرا در کشورهای در حال توسعه و جهان 
سومی می پردازند زیرا بسیاری از کشورهای فقیر 
نمی توانند مثل آمریکا و اتحادیه اروپا به بخش 
کشاورزی خود یارانه بپردازند و همین مسئله 
باعث از دست رفتن تولید در کشورهای توسعه 
نیافته و یا در حال توسعه در بخش کشاورزی 
می شود و چون محصول وارداتی ارزان تر از 
محصول تولید داخلی به خاطر اختصاص یارانه 
به تولید کننده می شود ناچار دولت های توسعه 
نیافته به ضرر منافع  خود مجبور به واردات 
کشاورزی می شوند، کشاورزان آمریکایی ساالنه 
بیش از ۲۰ میلیارد دالر از دولت یارانه می گیرند 
جای تعجب است که یارانه اتحادیه اروپا از آمریکا 
هم بیشتر است در اتحادیه اروپا ساالنه ۴5 میلیارد 

دالر یارانه به بخش کشاورزی تزریق می شود 
حمایت یارانه ای دولت آمریکا از گندم کاران باعث 
تولید گندم به دو برابر نیاز داخلی شده است که 
باید برای این میزان از گندم تولیدی، بازار مصرفی 
در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پیدا 
کنند مثاًل اتحادیه اروپا ساالنه حدود ۳/5 میلیارد 
دالر برای بازاریابی محصوالت زراعی خود در 
دیگر کشورها هزینه می کند در یک تحقیق که 
توسط OECD  صورت گرفته است نشان می دهد 
5۴ کشور توسعه یافته جهان ساالنه بیش از 7۰۰ 
میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی خود تزریق 
می کنند در همین تحقیق آمده است: »یارانه 
انتقالی دولت ها به کشاورزان روزانه ۲ میلیارد 
دالر است سه چهارم حمایت ها مستقیماً به تولید 
کنندگان اختصاص پیدا می کند و بیش از نیمی از 
یارانه ها از طریق سیاست های حمایتی مستقیم به 
تولید محصول یا وام پرداخت می شود.« متأسفانه 
در کشورما از زمان رژیم سابق یارانه بر خالف آنچه 
در باال گفته شد به مصرف کننده پرداخت می شود 
و عماًل چالشی بین کشاورز تولید کننده و دولت 
و مردم مصرف کننده زیر پوست واقعیت برنامه 
دولت ها در جریان است. کشاورزی  ایران وضعیت 
بسیار سختی دارد. وقتی لیست ابربدهکاران 
بانکی منتشر شد هزاران میلیارد تومان معوقات 
بانکی را افرادی دریافت کرده اند که کمترین نقش 
در تولید را داشته اند. ۱۳ هزار میلیارد تومان در 

دست ۱۶ نفر است. 
این ابربدهکاران اگر معوقات خود را بپردازند و 
دولت هم از هم اکنون به فکر تغییر پرداخت یارانه 
از مصرف کننده به تولیدکننده باشد، می شود 
دورنمای بسیار روشنی از تحقق شعار – تولید 
– دانش بنیان- اشتغال آفرین داشت. به این 

کشاورزی بیش از این تحمیل هزینه نکنید.

آقای رئیسی! تا کنون هیچ دولتی در این کشور درسال نخست آرد را با این 
شیب تند گران نکرده بود. پایه ای ترین خوراک مردم نان و گوشت و برنج است. 
به قول مولوی: آدمی اول حریص نان بود/ زانک قوت و نان ستون جان بود/

گرانی نامعقول این سه کاالی اساسی درهمه کاالها تورم بی سابقه ایجاد کرده 
است. این چه استداللی از سوی وزیر شماست که از دالیل گرانی آرد و ماکارونی 
برای جلوگیری از قاچاق است!؟ دراین هشت ماه گذشته از گرانی دارو تا نان 
طاقت برخی شهروندان را طاق کرده است. برخی طرفداران شما تا کنون عامل 
گرانی ها را یا دولت گذشته دانسته یا شبکه داللی ذکر کرده اند. خب! این دولت 
و مجلس قول داد که اینها را حل می کند. درکجای دنیا صنعت خودرو چنین 
به هم ریخته است؟! بی کیفیت ترین ماشین یعنی پراید از مرز دویست میلیون 
بگذرد! چرا از کارشناسان و مدیران کاردان وکاراتر  استفاده نمی کنید؟ مگر 
امام صادق)ع( نفرمود: ما ابالی من ائتمنت خائنا او مضیعا، یعنی فرقی میان 

خیانت کننده و ضایع کننده کار نیست. بیایید تا دیر نشده چاره ای بیندیشید. 
همه می دانیم که اقتصاد کشور با تحریم ها گره خورده. تا کی می توان مردم را 
با سخنرانی و وعده امیدوار کرد؟ به قول نظامی: دولت طلبی سبب نگهدار/ با 
خلق خدا ادب نگهدار/ ادب سیاسی یعنی عدالت اجتماعی، عدالتی که قولش 

را داده ایم.
  ای عجب آن عهد و آن سوگند کو/ وعده های آن لب چون قندکو؟

نعمت احمدی
حقوقدان

سخنی با رئیس جمهور محترم 

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

ضرورت توجه به نقش مردم 

یراوند آبراهامیان در کتاب »مردم در سیاست ایران« به نقش جمعیت های مردمی در 
انقالب مشروطه و سیاست های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی سال۳۲اشاره 
کرده است. وی می گوید انقالب مشروطه نقطه عطف نقش مردم در پایان دادن به نظام 
سلطه شاه بر مردم بود، تعدیل و سپس حذف این باور القاء شده که شاه سایه خدا بر 
روی زمین است اگرچه به کندی و به سختی در کشور حاکم شد اما باالخره تالش ها 
و مطالبه گری مردم به نتیجه دلخواه در آن مقطع زمانی رسید. یقینا تا پیش از انقالب 
مشروطه و تدوین قانون اساسی مردم در نظام سلطنتی حاکم نقش و جایگاه تعریف 
شده ای نداشتند اما همین مردم که از حداقل حقوق اساسی و سیاسی آن دوران بی بهره  
بودند توانستند با اتحاد و همدلی تحت تعالیم اندیشمندان آن زمان به اولین خاستگاه 
جمهوریت که همانا داشتن قانون اساسی است دست یابند. دی ماه۱۲85 قانون اساسی 
مشروطه با 5۱ماده حول محور موضوعاتی مانند طرز کار مجلسین تنظیم شد و به جهت 
کارکردی که در این قانون لحاظ شده بود ابتدا به آن عنوان نظامنامه داده بودند. در متن 
اولیه قانون مشروطه هیچ اشاره ای به حقوق ملت نشده بود که همین نقصان سبب تدوین 
متمم قانون اساسی در ۱۴مهرماه ۱۲8۶ شد. متمم قانون اساسی به تقلید از قانون اساسی 
بلژیک و فرانسه تنظیم و به مرور زمان توسط مجلس موسسان برخی از مواد آن اصالح شد. 
اصل۱۰7 در قالب متمم قانون اساسی به 5۱ماده قانون اساسی اولیه در قالب حقوق مردم، 
تفکیک و تفسیر وظایف قوا، محدودیت شاه، عدلیه و مالیه انشاء و وارد حیات قانونگذاری 
ایران شد. فصل و بحث حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی گرچه 
ممکن است در ظاهر عبارات و کلمات تفاوت هایی داشته باشند اما بن مایه هر دو قانون 
شبیه به هم و البته در قانون اساسی فعلی ملت از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند 
هستند. این دو قانون اساسی در قرن بیستم حاصل دو انقالب و دگرگونی سیاسی است که 
در ایران رخ داده و هریک به نوعی سبب تحوالت عظیمی در ساختار سیاسی -اجتماعی 
کشور شدند. اگر انقالب مشروطه را حاصل تالش روشنفکران و طرفداران نظام لیبرال 
سوسیالیست و ایدئولوژی های حاکم بر جوامع اروپایی بدانیم، انقالب اسالمی ناشی از 
اندیشه های رهبری مذهبی با شخصیتی کاریزماتیک است که روشنفکران دینی نیز در 
تحقق آرمان های انقالب اسالمی نزد دانشجویان و جوانان نقش بسزایی داشتند اما نقطه 
اشتراک هر دو انقالب حضور و مطالبه گری مردم در بطن جامعه بوده. به عبارتی در آن 
دوران مردم به معنای واقعی کلمه در بطن اتفاقات سیاسی جامعه حضور موثر داشته اند 
اما آنچه الزم است به تاسی از نقش مردم در فاصله پیروزی انقالب تا پایان دفاع مقدس 
و با کمی اغماض تا پایان دوران حاکمیت دولت سازندگی در فاصله زمانی سال5۹ تا7۶ 
واکاوی شود آن است که تنها فعالیت سیاسی قابل رویت ملت حضور در صحنه انتخابات 
بوده )که سرآمد آن حماسه دوم خرداد7۶ به عنوان نماد عینی این حضور در تاریخ سیاسی 
ایران ماندگار شده( و در یکی، دو دهه اخیر از آن شور و شعور سیاسی کمتر سراغی داریم. 
آسیب شناسی چرایی و دلیل این مسئله که چه شد به مرور زمان به رغم گسترش روابط 
اجتماعی و طرق دسترسی مردم به اخبار و اتفاقات روز جامعه و در اختیار داشتن ابزار 
رسانه ای، شاهد این نقیصه ایم که به مرور ملت از بطن اتفاقات سیاسی جامعه دور شده 
به عبارتی نقش و جایگاه مردم در دوران انقالب و دفاع مقدس آنچنان پررنگ بوده که 
کشور در سخت ترین شرایط حیات خویش با کمترین چالش و مشکالت داخلی روبه رو 
بوده به رغم درگیر بودن کشور با جنگ و انواع تحریم های سیاسی /اقتصادی و... ملت به 
انحای مختلف پیرامون اِعمال حاکمیت واجد هویت و نقش تعریف شده ای بودند. امروزه 
با گسترش فضای رسانه ای که بارزترین آن شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است 
ملت به راحتی پیرامون چگونگی اِعمال حاکمیت و تصمیم سازی های ارکان قدرت اظهار 
نظر می کنند اما بازخورد و نتیجه ای که باید در ادامه این تذکرات و مطالبه گری ها دیده 
شود ملموس نیست. شناسایی حلقه گمشده این رابطه بین ملت و دولت به معنای عام 
آن می تواند به کمک دولت آمده تا در راستای کاهش چالش های اجتماعی و دغدغه های 
روزمره ملت که در راس آن مشکالتی مانند معیشت، اشتغال، مسکن و سایر حقوق 

اساسی ملت، تصریح شده در قانون اساسی است گام های موثری بردارد.

صفحه12

    در زمینه جذب سرمايه خارجی كوتاهی كرده ايم 
     ريشه كن كردن فقر در كشور يک شبه امکان پذير نیست

صفحات 6 و7

 سرانجام شکايت بیت امام)ره( 
از ناشر توئیت محتوی اتهام

قرار جلب به دادرسی 
برای حسین دهباشی 

صادر شد 
روحیه تنبیه و انتقام جويی ندارند   وكیل: آيت ا... سیدحسن خمینی 

   افزایش دستمزد کارگران 
 بدون کنترل تورم 
بی معناست

محمدتقی فاضل میبدی
پژوهشگر و محقق حوزه علمیه قم

 بهبود اقتصاد  در ١٤٠١ 

 منوط به حل »مشكالت 

بين المللی ايران« است
چهل  روز   از   پروازحسین عبداللهی گذشت

 هنوز عكس او 
با »چارچوب قاب« 

بیگانه است
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یــادداشـــت

پدیده گرانی در ایران ناشی از چند عامل است. یکی از عوامل 
ناشی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران است و به نظر می رسد 
که این مسائل ساختاری مسائلی نیستند که تازه شکل گرفته 
باشند و از گذشته هم بودند و در دولت آقای رئیسی نیز وجود 
دارد. مساله دوم مساله تحریم هاست که همچنان پا برجاست 
و تا زمانی که این مساله حل نشود و به جهت مراوده با جهان 
خارج شرایط عادی و با ثباتی نداشته باشیم قطعا مسائل 
اقتصادی کشور به این سادگی قابل حل نخواهد بود. آنچه 
مسلم است برای بهبود شرایط باید به عنوان یک عضو جامعه 
بین الملل مراودات تجاری و بازرگانی و اقتصادی داشته باشیم 
و نفتمان را از مجاری قانونی به طور شفافی بفروشیم و پول نفت 
به اقتصاد کشور برگردد تا بتوانیم مراودات بازرگانی با ثباتی را 
داشته باشیم. البته گرچه جنگ روسیه و اوکراین شرایط فروش 
نفت را بهتر کرده اما همچنان وضعیت تحریم ها بر اقتصاد ایران 
فشار می آورد. مساله دیگر بحث FATF است که بر اساس آن 
بتوانیم مراودات پولی با جامعه بین المللی داشته باشیم. این در 
 FATF حالی است که اکنون به جهت عدم پذیرش و تصویب
حتی با فرض تحریم ها باز هم نمی توانیم مراودات عادی پولی 
با جهان خارج داشته باشیم. نکته دیگر به مدیریت دولت باز 
می گردد که تا مسائل ساختاری، تحریم ها و FATF حل نشود 
زمینه برای تحول به لحاظ مدیریتی هم پدید نمی آید و در کل 
به همین راحتی نمی توان از بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی 
موجود کشور صحبت کرد. مدیریت نیاز به منابع دارد و تا زمانی 
که منابعی وجود نداشته باشد صحبت از مدیریت هم معنا و 
مفهومی ندارد و در شرایط کلی صرفا می توانیم یک وضعیت 
فوق العاده را مدیریت کنیم؛ دقیقا مثل چیزی که در دولت 
گذشته هم شاهدش بودیم. لذا به نظر می رسد که وضعیت 
فعلی تفاوتی با دولت گذشته ندارد و دلیل آن نیز ذکر شد. در 
مجموع می توان اینگونه گفت که نمی توان بدون حل مسائل به 
لحاظ اقتصادی انتظار معجزه داشت. در مورد دولت گذشته نیز 
این مورد همواره مطرح شده که بحث مسائل مدیریتی نقش 
حاشیه ای داشته است. در این دولت نیز جدای از اینکه مسائل 
مدیریتی وجود دارد اما باز به نظر می رسد تا زمانی که مسائل 
ریشه ای تر حل نشود مسائل مدیریتی نمی توانند حل بشوند و 
در کل اگر قوی ترین مدیران جهان را نیز  به کار بگیریم تا زمانی 
که منابع در اختیار آنها نباشد عمال کار چندانی از پیش نخواهند 
برد. فرقی هم ندارد که آقای رئیسی رئیس جمهور باشد یا آقای 
روحانی یا هر فرد دیگری. تا زمانی که همه چیز به صورت 
ریشه ای حل نشود نمی توان انتظار داشت که رشد، پیشرفت و 

حل و فصل مشکالت جامعه را شاهد باشیم. 

مشکالت باید به صورت ریشه ای حل شوند

 تسلیت رهبر معظم انقالب
به دکتر ایروانی

رهبر معظم انقـــالب با صدور پیامی 
درگذشت همسر مکّرمه دکتر ایروانی را 
تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: 
»بسم ا... الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر 
ایروانی حفظه ا... درگذشت همسر مکّرمه را 
تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت 
الهی را برای ایشان مسألت می نمایم. سّید 

علی خامنه ای۱4 اردیبهشت ۱40۱«

 سفر گزارشگر ویژه 
سازمان ملل به ایران 

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر 
ستاد حقوق بشر، درخصوص سفر »آلنا 
دوهان«، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر 
بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه، 
به جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: 
»پیرو درخواست گزارشگر ویژه برای سفر 
به ایران و پذیرش این درخواست از سوی ما، 
خانم دوهان از تاریخ ۱8 اردیبهشت، سفری 
۱۱ روزه به جمهوری اسالمی ایران خواهد 
داشت.« کاظم غریب آبادی گفت: ماموریت 
اصلی خانم دوهان، بررســــی آثار منفی 
اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی مردم 
از حقوق بشر است و در این راستا، دیدارهای 
مختلفی را با نمایندگاه دستگاه های دولتی، 
بخش خصــوصی و سازمان های غیردولتی 
انجام خواهد داد. گزارشگر ویژه همچنین از 
برخی مراکز نیز بازدید به عمل خواهد آورد. 

توصیه های آیت  ا...مکارم 
شیرازی به حجاج

یک مرجع تقلید در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان 
حج، علت وضعیت کنونی مناسبات ایران با 
عربستان را اشتباهاتی دانست که صورت 
گرفته و افزود: باید به وسیله حج کاری 
کرد که بدبینی ها تبدیل به خوش بینی 
شود. این مناسک، به صورت مستقیم حج 
است ولی به صورت غیرمستقیم یک مسأله 
سیاسی است هرچند اسم امور سیاسی 
... مکارم شیرازی علت  برده نشود. آیت ا
وضعیت کنونی مناسبات ایران با عربستان 
را اشتباهاتی دانست که صورت گرفته و 
افزود: باید به وسیله حج کاری کرد که 
بدبینی ها تبدیل به خوش بینی شود. این 
مناسک، به صورت مستقیم حج است ولی 
به صورت غیرمستقیم یک مسأله سیاسی 
است هرچند اسم امور سیاسی برده نشود. 
وی بر دوری از مسائلی که باعث برانگیختن 
حساسیت طرف مقابل می شود، اشاره کرده 
و گفت: باید برنامه های عبادی سیاسی 
به گونه ای برگزار گردد که ضمن رضایت 
حجاج ایرانی، باعث تحریک و برانگیختن 

حساسیت های آنان نگردد. 

 انتقاد هادی خامنه ای 
از طرح صیانت 

یک فعال سیاسی گفت که افرادی به جای 
تالش برای خدمت به مردم، در زندگی آن ها 
محدودیت ایجاد می کنند. حجت االسالم 
والمسلمین سید هـــادی خامنـــــه ای 
افزود: درک زندگی آحاد مردم خصوصا 
مستضعفین و کمک به معیشت و رفاه مردم 
مظلوم باید مهم ترین و ضروری ترین اقدام 
مسئولین اجرایی باشد و نباید با سیاست ها 
و اقدامات اشتباه سفره های کوچک مردم 
را کوچک تر کنند. سید هادی خامنه ای در 
پایان گفت: امیدواریم خداوند همه کسانی 
که منشأ خرابی ها در دنیا هستند، هدایت 
کند و البته در ایران بیشتر نیازمند این 

هدایت ها هستیم. 

نتوانستم رئیس جمهور را ببینم
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد دولت سیزدهم نوشت: خیلی تالش 
کردم از فرصت تعطیالت و حضور آقای 
رئیس جمهور در تهران برای گفت وگو در 
مورد مسائل وزارتخانه استفاده نمایم. به رغم 
لطف همیشگی حضور ایشان در جلسات پی 
در پی اقتصادی از ابتدای صبح تا پاسی از 

شب، مانع از این امر شد. 

 واکنش میرسلیم 
به گرانی ها 

نماینده مجلس شورای اسالمی در توئیتی 
به گرانی کاالهای اساسی واکنش نشان داد 
و از دولت انتقاد کرد. مصطفی میرسلیم در 
توئیتی نوشت: »گرانی کمر مردم را شکسته 
است. دولت قول داده بود با اتکا به سامانه 
رفاه ایرانیان و در اختیار قرار دادن کارت 
کاالبرگ به ویژه به دهک های آسیب پذیر 
برای تامین مهم ترین کاالهای ضروری 
به نرخ شهریور ۱400 و استفاده از یارانه 
متناسب با نیازمندی هر دهک اقدام کند. 
این اقدام به تاخیر افتاده و باعث تشدید 
نارضایتی مردم و سوءاستفاده محتکران 
شده است؛ مبادا این تاخیرها مردم را عاصی 

کند.«

خبـــر

 داریوش قنبری
فعال سیاسی اصالح طلب

»آرمان ملی« حواشی پیرامون احیای توافق هسته ای را بررسی می کند

احیای برجام در هاله ای از ابهام 
   زیاده خواهی آمریکا با تصویب ۲ طرح ضد ایرانی

   حسین امیر عبداللهیان:  هدف ما رسیدن به توافقی قوی و بادوام است؛ از طرف آمریکایی خواسته ایم واقع بین باشد
آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید اگر در روزهای 
پایانی سال گذشته از هر کسی در خصوص مذاکرات 
وین و احیای برجام پرسش می شد قاطبه افراد نسبت به 
رسیدن به توافق و احیای برجام ابراز خوشبینی می کردند. 
اما امروز با گذشت نزدیک 2 ماه از سال جدید شرایط به 
نوعی دگرگون شده که رسیدن به توافق در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته است. هر چند که اروپایی ها و درصدر 
آنها جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بر این باور هستند که طوالنی شدن تنفس 
در مذاکرات سازنده نیست اما نوع رویکردهای طرف  های 
مقابل این پالس را می فرستد که غربی ها چندان هم 
عالقه ای برای بازگشت به میز مذاکره و احیای برجام 
ندارند. البته بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این 
عقیده اند که امروز تروئیکای اروپا چندان تاثیری در 
روند مذاکرات ندارند و به واقع این ایران و آمریکا هستند 
که با رویکردها و تصمیمات خود تعیین میَ کنند روند 
مذاکرات به چه سمت و سویی برود. آنچه مسلم است 
و از نوع اظهار نظرها و سمت گیری های غربی ها می توان 
فهمید مذاکرات برجام برای آنها در درجه دوم اهمیت 
قرار دارد و عمده نگاه غربی ها به جنگ میان روسیه و 
اوکراین معطوف است. از همین رو است که نوع رویکرد 
سازنده ای که پیش از این غربی ها از آن سخن می گفتند 
جای خود را به اظهارات زیاده خواهانه داده است. امری 
که از آن به خواسته های فرا برجامی تعبیر می شود. ایران 
خواهان رعایت شروط سه گانه خود که در مذاکرات مطرح 
کرده است و همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران 
از لیست تحریم های آمریکاست که کامال در قالب برجام 
می گنجد اما طرف مقابل به جای تن دادن به خواسته 
بحق و قانونی ایران با ادعاهای زیاده خواهانه خواسته های 
بحق ایران را فرا برجامی خوانده و در اظهاراتی خواستار 
عمل به خواسته های کاخ سفید از سوی تهران شده است. 
لذا مشخص است که کدام طرف خواسته های فرابرجامی 
دارد. قدر مسلم استراتژی برای آمریکا اگر این است که 
ایران از مسیر صلح آمیز فعالیت های هسته ای اش خارج 
نشود باید مطالبات رفع تحریم ایران را جواب دهد در آن 
صورت فعالیت های ایران در چارچوب آژانس و پروتکل 
الحاقی قرار می گیرد. توافق در دسترس است و طرفین با 

تعدیل برخی مسائل می توانند برجام را احیا کنند. 
  ۲ طرح ضد ایرانی 

گرچه آمریکایی ها در ظاهر از تمایل خود برای ادامه 
مذاکرات و احیای توافق هسته ای سخن می گویند اما 
در صحنه عمل سیاسی شاهد رویکرد دیگری از فضای 
درونی ایاالت متحده هستیم. چنانکه اخیرا کنگره آمریکا 

طرح جدیدی را برای حفظ فشارها بر ایران به تایید 
رهبری جمهوری خواهان رای داده و تصویب کردند که به 
موجب این طرح هرگونه توافق هسته ای با تهران باید به 
آن چه »حمایت ایران از تروریسم در منطقه« عنوان شده 
بپردازد و آمریکا نباید تحریم ها علیه سپاه پاسداران ایران 
را لغو کند. این طرح که بامداد پنجشنبه با 62 رای موافق 
در برابر 33 رای مخالف به تصویب کنگره آمریکا رسیده 
اگرچه الزام آور نیست اما موجب پیچیده تر شدن روند 
مذاکرات با ایران برای احیای برجام خواهد شد. آنطور 
که نشریه پولیتیکو آورده است؛ طبق گفته چند نفر از 
کسانی که در جریان جلسه های محرمانه کنگره بر سر 
تایید این طرح بوده اند، قانون گذاران هر دو حزب گفتند 
این یک هشدار به تیم مذاکره کننده بایدن است که تقریبا 
در خفا تایید کرده اند توافقی که فراتر از محدود کردن 
برنامه هسته ای ایران برود، دیگر امکان پذیر نیست. این در 
حالی است که سناتورهای آمریکایی همچنین در اقدام 
ضد ایرانی دیگر طرحی را با 86 رای موافق در برابر ۱2 رای 
مخالف تصویب کردند و در آن خواستار ادامه تحریم های 
مرتبط تروریسم علیه ایران شدند و ادعا کردند که حفظ 
این تحریم ها برای محدود کردن همکاری میان تهران و 

پکن ضروری است. 
 اراده الزم را برای رسیدن به توافق نشان دادیم

وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ایرلند ضمن 
مروری بر موضوعات دوجانبه فیمابین، بر ضرورت پیگیری 
روند توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه، همچنین 
تداوم رایزنی و مشورت با یکدیگر تاکید کردند. سایمون 
کاونی وزیر امور خارجه ایرلند در تماس تلفنی با حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه درباره مسائل دوجانبه، 
بین المللی و مذاکرات وین گفت وگو و تبادل نظر کرد. در 
این گفت وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان درباره 
بحران اوکراین گفت: تاکنون دو بار حامل پیام وزیر خارجه 
اوکراین به همتای روس خود بوده ام. ما مخالف جنگ و 
آوارگی انسان ها در اوکراین، یمن، فلسطین، افغانستان و 
سایر مناطق جهان هستیم و معتقدیم برای تحقق صلح 
و امنیت پایدار باید در مسیر راه حل های سیاسی گام 
برداشت. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر 
وزیر خارجه ایرلند به تهران و ضمن تشکر از تالش های 
سازنده وی اظهارداشت: جمهوری اسالمی ایران عالوه بر 
ابتکارات سیاسی، وجود اراده الزم برای رسیدن به یک 
توافق خوب، قوی و پایدار را در مذاکرات لغو تحریم ها بارها 
در عمل نشان داده است. رئیس دستگاه دیپلماسی بیان 
کرد: اکنون این طرف آمریکایی است که باید با رویکردی 
واقع بینانه، به اصالح رفتار غیرقانونی ترامپ مبادرت ورزد 

و در مسیر ابتکار سیاسی گام بردارد و ما ضمن توجه 
به خطوط قرمز خود، مسیر دیپلماسی را برای رسیدن 
به نقطه توافق نهایی ادامه می دهیم. امیر عبداللهیان 
همچنین در گفت وگو با شبکه عربی المسیره درباره 
مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین عنوان کرد: این 
مذاکرات متوقف نشده است اما به طرق دیگری و با تبادل 
پیام های مکتوب بین ایران و آمریکا از طریق نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در حال انجام است که این 
روند در راستای لغو تحریم های یک جانبه آمریکاست. 
رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: هدف ما در این 
مذاکرات رسیدن به توافقی قوی و بادوام است و از طرف 
آمریکایی خواسته ایم واقع بین باشد، تاکید کرده ایم لغو 
تحریم ها در تمامی بخش ها و ارائه ضمانت های اقتصادی 
یکی از مهم ترین نکات در دستور کار مذاکراتی ماست. وی 
همچنین مطرح کرد: من فکر می کنم طرف آمریکایی به 
خوبی به خطوط قرمز ایران واقف است و ما به مذاکرات 
ادامه می دهیم و به محض اینکه به نقطه توافق برسیم، 
نماینده ما در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق را 

انجام خواهد داد. 
 درحال مشورت با متحدان و شرکا هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره طرح 
جایگزین آمریکا در صورت دست نیافتن به توافق با 
ایران گفت: ما معتقدیم که بازگشت به برجام همچنان در 
راستای منافع امنیت ملی ماست زیرا بر برنامه هسته ای 
ایران بار دیگر محدودیت وضع می کند. ند پرایس در 
راستای سیاست هراس از پیشرفت های برنامه هسته ای 
ایران در چارچوب برجام و در پی خروج کشورش از این 
توافق، اظهار داشت: از سال 20۱8 برنامه هسته ای ایران 
به گونه ای که برای ما و بسیاری از متحدان ما در سراسر 
جهان غیر قابل قبول است، پیشرفت داشته است. اگر 
بتوانیم بار دیگر به پایبندی به برجام بازگردیم، این توافق 
بار دیگر سختگیرانه ترین رژیم نظارت را بر برنامه هسته ای 
ایران وضع خواهد کرد. ند پرایس ادعا کرد: بنابر این ما 
در موقعیتی خواهیم بود که یا به پایبندی به برجام باز 
خواهیم گشت و یا ما مجبور خواهیم شد مسیر دیگری را 
دنبال کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره 
به تقاضاهای فرابرجامی کشورش ادامه داد: ما از ابتدا 
می دانستیم که بازگشت به پایبندی به برجام تضمین 
شده و قطعی نیست؛ بنابر این گفت وگوها و مشورت ها 
با متحدان و شرکای ما در خصوص این مسیر جایگزین، 
چند ماهی است که درحال انجام است. ما درحال مشورت 
با متحدان و شرکا در سراسر جهان هستیم تا ابزاری برای 

تحقق این تعهد رئیس جمهوری آمریکا ایجاد کنیم. 

سخنگوی دولت: 

تمرکز ویژه دولت کنترل تورم و ثبات اقتصادی است
      هر چقدر یارانه هدفمند تر باشد فقر کاهش می یابد 

آرمان ملی: سخنگوی دولت شامگاه پنجشنبه 
در برنامه صف شبکه خبر درباره برنامه دولت برای 
رفع مسائل اقتصادی گفت: این دولت خود را دولت 
مردم می داند و مردمی بودن شعار اصلی دولت است 
و معتقد است باید به مردم اطالع داده شود آن چیزی 
را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم باید صادقانه 
درجریان باشند. مردم صاحبان حکومت هستند و خود 
آنها باید در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند 
و جامعه نخبگان به عنوان نمایندگان تخصصی همین 
مردم در حوزه های مختلف اظهار نظر کنند. از ابتدای 
تشکیل دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی طرح ها 
و نظر ها برای حل مسائل مردم بیان شده است. علی 
بهادری جهرمی اظهار کرد: همه اقتصاد ما بیمار است 
و سال های سال مردم این بیماری را لمس می کنند و 
این تبعیض ها را در حوزه اقتصادی می چشند و رانت ها 
و بیکاری ها را سال ها می بینند و همزمان با این هجمه 
اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی علیه مردم که به 
واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم 
می بینند. وی افزود: یکی از اولویت های اساسی دولت 
مسائل اقتصادی است و به همین دلیل در سند تحول 
دولت هم ۱2 موضوع درباره اقتصاد بیان شده است. در 
صحن دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین 
بحث در دولت اقتصاد است که به صورت تخصصی 
و کارشناسی بررسی می شود تا بتوان نسخه ای برای 
درمان اقتصاد ارائه شود. جهرمی عنوان کرد: ثابت ترین 
معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک 
بیماری مزمن در کشور شده و حدود 4 سال است که 
کشور تجربه تورم 40 درصد را دارد و وضعیت اقتصاد 
ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با 

تورم های باال روبه رو هستند. وی ادامه داد: وقتی دولت 
در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد 
تورم به 60 درصد رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه 
بوده است و فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان 
تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی 
همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم 
اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشا های 
اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول 
است. سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن ارز 4200 
تومانی اظهار داشت: دولت با گذشت 9 ماه از مدیریت 
خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه ها 
را اصالح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتی که 
دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که 
در قانون بودجه ۱400 پیش بینی شده بود، تمام شد 
و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی 
نداشت. اما دولت با روش های مختلف توانست منابعی 
را تامین و سال ۱400 را سپری کند و در قانون بودجه 
امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت 
نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی 
یارانه ای نخواهد داشت. بهادری جهرمی بیان کرد: 
برای تامین کاالهای اساسی با ارز یارانه ای ما حدود 
20 میلیارد دالر منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه 
امسال حدود 9 میلیارد دالر پیش بینی شده است و 
این یعنی شما توانایی این منابع را در چارجوب بودجه 
ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید. حال چرا 
اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل اینکه سقف 
منابع واقعی موجود همین بود. وی ابراز داشت: نظام 
پرداخت ارز ترجیحی آنقدر معیوب بوده زیرا طبقه مرفه 
جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها دراختیار 

داشتند و طبقه ضعیف تر توانایی تامین نداشتند و 
فشار تورمی اجازه نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. 
به جای اینکه این منابع سر سفر مردم بیاید به دلیل 
منافذی که وجود داشته درکشور های دیگر مصرف شده 
و این مدل معیوب باید اصالح شود تا وقتی که اصالح 
نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می افتد بنابراین بیماری 
باید درمان شود. بهادری جهرمی اظهار داشت: یکی 
از رسالت های دولت تحقق عدالت و عادالنه پرداخت 
کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور است و باید 
ریشه فساد را خشکاند. سخنگوی دولت درباره امنیت 
غذایی مردم اذعان کرد: دولت در این زمینه با هیچ کس 
چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد. به عنوان 
نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با جدیت 
اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به 7 کشته رسیده ایم 
درحالی که در کشورهای غربی میزان مرگ و میر به 
۱500 نفر رسیده است. پس دولت زمانی که تمرکز 
خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند 
این اتفاق نیز در کاالهای اساسی رخ داده است. بهادری 
جهرمی تصریح کرد: که دولت بیش از اندازه کاالهای 
اساسی را تامین کرده است و امروز ما کمبود کاالهای 
اساسی در کشور نداریم. البته کشورهای جهان با 
کمبود کاالهای اساسی روبه رو هستند که یکی از علل 
این موضوع جنگ روسیه و اوکراین است اما این موضوع 
هیچ خللی در تامین کاالهای اساسی برای دولت ایجاد 
نکرده است و ادامه دار هم هست. او یکی از اولویت های 
دولت سیزدهم رفع فقر مطلق عنوان و تاکید کرد: یکی 
از برنامه های دولت برای از بین بردن فقر اصالح نظام 
پرداخت یارانه نقدی است و هر قدر یارانه هدفمند تر 

باشد فقر کاهش می یابد. 

سـرمقالـــه

مذاکرات و گفت وگوهای وین پیرامون احیای برجام همان طور 
که وزیر امور خارجه بیان کرده همچنان با واسطه ادامه دارد و 
نتیجه این ادامه نیز این است که آقای انریکه مورا هماهنگ کننده 
مذاکرات وین به تهران خواهد آمد. حال که آقای مورا به ایران 
خواهد آمد و حتما نیز با آمریکایی ها هماهنگ کرده حتما با دست 
پر به تهران می آید و حامل خبرهایی برای مقامات کشورمان 
است. اگر نه مسائلی که این چند هفته مطرح بوده با واسطه بین 
ایران و آمریکا منتقل شده است. احتماال آمریکایی ها می خواهند 
به واسطه حضور مورا در ایران امتیازاتی به ایران بدهند و وی 
حامل این امتیازات برای ایران خواهد بود که این مذاکرات در 
مقطع پایانی به طور جدی تری انجام شود و به اتمام برسد. هر 
چند معلوم نیست که طرف ایرانی پیشنهاد یا پیشنهادات آمریکا 
را بپذیرد یا نه ؛ لذا اینکه گفته می شود مذاکرات ادامه دارد صحیح 
است. از طرف دیگر در خصوص دو طرحی که کنگره آمریکا در 
خصوص ممنوعیت خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تحریم ها 
و گروه های تروریستی و محدود کردن همکاری میان تهران و 
پکن مطرح و تصویب کردند باید اذعان داشت که این طرح ها 
هنوز ضمانت اجرایی ندارد و باید کارهای بیشتری صورت گیرد 
که برای دولت آمریکا الزام آور شود. البته بعید به نظر می رسد 
که آمریکایی ها بخواهند به سمت الزام آور شدن این دو طرح 
حرکت کنند. وقتی که حرکتی می خواهد انجام شود یک فشار 
سیاسی در پشت آن وجود دارد که طرف مقابل جا بزند و تحت 
فشار قرار گیرد. لذا به نظر می رسد که آمریکایی ها هنوز هم مثل 
گذشته دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند. به ویژه با توجه 
به این مسائلی که در اطراف می گذرد از جمله منازعه روسیه و 
اوکراین که پیش بینی هم نمی شود که غرب بتواند به راحتی از 
این مساله خالص شود. چرا که در مصوبه اخیر سنای آمریکا هم 
جمهوریخواهان بودند و هم دموکرات ها و حتی رای مثبت خود 
دموکرات  هایی که نزدیک به دولت هم بودند شائبه سیاسی بودن 
آن را بیشتر می کند. اخیرا هم که سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا اعالم کرده برجام هنوز برای ما اهمیت دارد. در حالی که 
طی هفته های گذشته هیچ فشاری از سوی آمریکا و اروپایی هایی 
که همیشه بهانه تراشی می کنند مثل انگلیسی ها و فرانسوی ها 
نمی شنویم. اینکه گفته شود مثل ماه های قبل که ایران فرصت 
کمی دارد و فرصت زیادی ندارد که اگر از فرصت استفاده نکند 
مذاکرات قطع خواهد شد. چه اینکه هیچ حمایتی هم از اقدام اخیر 
آمریکا از سوی اروپایی ها صورت نمی گیرد. لذا باید صبر کنیم تا 
آقای مورا به ایران بیاید و ببینیم که چه پیشنهادی دارد. البته 
احتمال می رود که این پیشنهاد از سوی آمریکایی ها باشد چرا 
که آمریکایی ها نیز حاضرند امتیاز دهند اما امتیاز هم می خواهند. 
حتی در مورد سپاه و تحریم می خواهند که امتیازی بگیرند که در 
داخل آمریکا آن را بفروشند. چرا که اگر چیزی بدهند و چیزی 
نگیرند این احساس را دارند که در آستانه انتخابات مجلس سنا 
دموکرات ها ضرر می کنند و طرف مقابل یعنی جمهوریخواهان 
این مسئله را همچون چماق به سر آنها خواهند کوبید. لذا نظر 

دولت آمریکا تغییر نکرده و می خواهد به توافق برسد. 

تاریک و روشن های احیای برجام 

عبدالرضا فرجی راد
تحلیلگر مسائل بین الملل

اخاللگران اقتصادی باید 
به اشد مجازات برسند

 9 میلیون خانوار 
زیر خط فقر هستند

امام جمعه قـــم گفت: باید سران قوا 
دست چپاولگران، مفسدان اقتصادی 
و قاچاقچیان را از مایحتاج مردم کوتاه 
کنند و این اخاللگران اقتصادی را با اشد 
مجازات، به جای خودشان بنشانند. 
آیت ا... سید محمـــد سعیدی اظهار 
داشت: امروز توطئه اصلی دشمن، فشار 
اقتصادی به توده های مردم برای خسته 
و ناامید کردن آنهاست، بنابراین باید همه 
دستگاه های حاکمیتی و مسئوالن برای 
خنثی کردن این توطئه دشمن تالش 
بی وقفه کنند. وی افزود: باید سران قوا 
و فعاالن اصلی قوا برای رسیدگی به این 
ناهنجاری های اقتصادی و رفع موانع و 
آسیب ها قیام و مسائل اقتصادی کشور 
را قدم به قدم دنبال کنند؛ تصمیمات 
قاطع بگیرند؛ این تصمیمات را اجرایی 
و دست چپاولگران، مفسدان اقتصادی 
و قاچاقچیان را از رزق، روزی و مایحتاج 
مردم کوتاه کنند. وی همچنین با بیان 
اینکه راهپیمایی روز قدس امسال پس 
از 2 سال بسیار مهم و تاثیرگذار بود، 
تصریح کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس 
حقیقتا یک پدیده منحصربه فرد است 
که مردم روزه دار با آن شور و نشاط به 

خیابان ها آمدند. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور با بیان اینکه نمی توان برای ریشه 
کن کردن فقر زمان تعیین کرد، گفت: 
مصوبات هیات وزیران و مواردی که 
در بودجه می آید همه دست به دست 
هم داده تا ما االن شاهد این اوضاع 
نابسامان اقتصادی در کشور باشیم و 
وقتی می خواهیم مشکالت اقتصادی 
کشور را از جیب مردم حل کنیم، نه تنها 
فقر را نمی توانیم ریشه کن کنیم بلکه فقر 
روز به روز شدید تر هم می شود؛ بنابراین 
الزم است برنامه ریزی درستی در این 
خصوص صورت بگیرد. در حال حاضر 
9میلیون خانوار ما زیر خط فقر هستند 
و با این درآمدها چطور قرار است مشکل 
فقر را ریشه کن کرد همچنین بسیاری 
از خانواده ها در نوبت هستند تا تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار 
بگیرند. محمد حسن آصفری گفت: 
دولت باید هماهنگی های الزم را در تیم 
اقتصادی ایجاد می کرد اما این تیم تا 
االن موفقیتی نداشته و مصوباتی هم که 
داشتند نتوانسته بازار کاالهای اساسی را 

ساماندهی کند. 

دستاوردهای جدید 
هسته ای

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
کیت های غربالگری نوزادان با کمک 
دانشمندان صنعــــت هستـــه ای از 
فرآوری آب سنگین تولید شده است 
و قابلیت تشخیص زودهنگام بیش از 
50 نوع بیماری را در نوزادان دارد.  به 
گزارش تسنیم؛ کیت های غربالگری 
نوزادان در آستانه تولید انبوه قرار 
گرفته است. محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران در آستانه فرا رسیدن هفته 
سالمت با حضور در استودیو شبکه 
تلویزیونی سالمت، به تشریح فعالیت ها 
و دستاوردهای علمی این سازمان در 
حوزه های سالمت، پزشکی، کشاورزی 
و رادیوداروها پرداخت. رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در بخشی از سخنان 
خود با اشاره به بومی سازی کیت های 
غربالگری نوزادان گفت: این کیت ها 
یکی از محصوالت تحریمی محسوب 

می شود

آرمان ملی: رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی امیر 
کویت، با بیان این که نزدیک شدن دل های مسلمانان در 
چنین مناسبت هایی انسجام اسالمی میان کشورهای 
اسالمی را بیشتر می کند، اظهار داشت: دیدار و 
گفت وگوی مقامات دو کشور ظرفیت های ارتقای 
همکاری های دوجانبه را فعال خواهد کرد. آیت ا... دکتر 
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر سه شنبه در گفت وگوی 
تلفنی شیخ نواف االحمد الجابر با ابراز امیدواری برای 
دیدار با امیر کویت در تهران گفت: افزایش رفت و آمد 
مقامات دو کشور می تواند ظرفیت های موجود برای 
ارتقای سطح همکاری های دوجانبه را هر چه بیشتر 
عملیاتی و فعال کند. رئیس جمهور مواضع کویت را 
در قبال توطئه های منطقه ای، آگاهانه توصیف کرد و 
با یادآوری مناسبات خوب ایران و کویت در گذشته، 
تاکید کرد که باید روابط ایران و کویت به عنوان دو 
دوست قدیمی به ظرفیت واقعی خود بازگردد. شیخ 

نواف االحمد الجابر الصباح امیر کویت نیز در این 
گفت وگوی تلفنی اظهار داشت: عمیقا از رویکرد جدید 
و اهمیتی که جمهوری اسالمی ایران در دوره جنابعالی 
برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست 
قائل است، خرسندیم. همچنین روسای جمهور ایران 
و اندونزی در گفت وگوی تلفنی با یکدیگر با اشاره به 
ظرفیت های متنوع موجود در دو کشور، بر ضرورت 
تالش مشترک برای به فعلیت رساندن این ظرفیت ها 
در چارچوب ارتقای سطح تعامالت دوجانبه تاکید 
کردند. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به ظرفیت های 
متنوع موجود در دو کشور بیان کرد: با تالش مشترک 
برای فعال شدن این ظرفیت ها، روابط دو کشور می تواند 
در تمامی زمینه ها توسعه یابد. جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال آن است که روابط خود را با اولویت کشورهای 
دوست، در عرصه های منطقه ای و بین المللی ارتقا دهد. 
وی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به اهمیت 

مساله فلسطین در جهان اسالم، عنوان کرد: کشورهای 
اسالمی باید در دفاع از مبارزات ملت فلسطین انسجام 
و یکپارچگی داشته باشند. رئیس جمهور اندونزی هم 
تاکید کرد: ایران و اندونزی عالوه بر اشتراکات فرهنگی، 
در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی نیز دیدگاه های 
نزدیکی دارند و هر دو از آرمان های مردم فلسطین 
حمایت می کنند. در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه 
انسجام و وحدت در عراق همواره مورد تاکید جمهوری 
اسالمی ایران بوده و هست، ابراز امیدواری کرد که روند 
سیاسی انتخابات پارلمانی اخیر در عراق هرچه سریع تر 
با تشکیل دولتی مقتدر و قوی به سرانجام برسد. آیت ا... 
رئیسی تصریح کرد: انسجام و وحدت در عراق همواره 
مورد تاکید جمهوری اسالمی ایران بوده و هست و 
امیدوارم روند سیاسی انتخابات پارلمانی اخیر در 
عراق هرچه سریع تر با تشکیل دولتی مقتدر و قوی به 

سرانجام برسد. 

رئیس جمهور:

اميدوارم انتخابات پارلمانی عراق با تشكيل دولتی مقتدر به سرانجام برسد
   روابط ایران و کویت باید به ظرفیت واقعی خود بازگردد
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دیــدگــــاه
آیت ا... العظمی جوادی آملی: 

 ملتی که ستون فقراتش شکسته 
قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت

گــزارش
امیر عبداللهیان خواستار آزادی 

فوری »حمید نوری« شد
درخواست دادستان سوئد 

برای حبس ابد نوری
آرمان ملی: حمید نــوری در سوئد 
بازداشت است و هنوز سرنوشـــت این 
پرونده مشخص نیست. ایسنا نوشــت: 
»حمید نوری کارمند بازنشسته قوه قضائیه 
هنگام ورود به شهر استکهلم در فرودگاه 
توسط پلیس سوئد بازداشت شد. تاکنون 
92 جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده 
حمید نوری برگزار شده و در نهایت هفته 
گذشته دادستان سوئد برای او درخواست 
مجازات حبس ابد کرد. حمید نوری 
آبان ماه سال 98 هنگام ورود به استکهلم 
سوئد در فرودگاه بازداشت و بالفاصله به 
سلول انفرادی منتقل شد و برخالف تمام 
قوانین بین المللی تا 4 ماه اجازه تماس 
با خانواده اش را نداشت. در دادگاه سوئد 
فرصت دفاع به او داده نشده و وکالی 
به همکاری صادقانه  تسخیری حاضر 
با او نبوده اند. طی 2/5 سال گذشته در 
سلول انفرادی حتی به حمید نوری که 
ضعف بینایــی دارد اجازه معاینه توسط 
چشم پزشک و استفاده از عینک داده 
نشد. از مجموع 550 ساعت برگزاری 
دادگاه نوری کمتر از 20 ساعت فرصت 
دفاع داشته است! حال آنکه از مجموع 
90 جلسه  دادگاه، بیش از 80 شاهد 
تروریستی  فرقه  اعضای  از  عمدتا  که 
منافقین بودند فرصت شهادت علیه او را 
داشته اند!« خانواده حمید نوری با صدور 
بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، 
بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف 
این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شده 
بودند. در این بیانیه آمده بود: »از همان 
ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین 
نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط 
دادستان معلوم و مشهود بود که چنین 
اقدامی اساسا یک اقدام کامال سیاسی و غیر 
حرفه ای است. دستگاه قضائی سوئد بدون 
انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر 
مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی 
از افراد که انگیزه کافی برای انتقام گیری و 
خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور 
بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان 
محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از 
خانواده یا وکالی خانواده درخواست نکرد 
تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده 
ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه 
ارائه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، 
دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق 
دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک 
علیه متهم را به دادگاه ارائه کرد بدون اینکه 
ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارائه کند. 
بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی 
قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را 

فراموش کرد.«
 واکنش مقامات ایرانی چه بود

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به تماس تلفنی »آن لینده«، 
وزیر امور خارجه سوئد، در خصوص مسائل 
دوجانبه و به ویژه کنسولی گفت وگو کرد و 
خواستار آزادی »حمید نوری« شد. حسین 
امیرعبداللهیان در بخشی از این گفت وگو 
با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری در 
سوئد، اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران 
بازداشت و فرآیند دادگاه تبعه ایرانی، 
آقای حمید نوری، را غیرقانونی می داند 
و خواستار آزادی فوری او است. وی 
افزود: باعث تأسف است که یک گروهک 
تروریستی که سوابق جنایت های آن بر 
مردم ایران و حتی عراق در دوره رژیم بعث 
صدام واضح است، فضاسازی تصنعی این 
فرآیند در سوئد را در دست گرفته است. 
وزیر امور خارجه همچنین در این گفت وگو 
ابراز امیدواری کرد با بذل اراده و تالش های 
متقابل و مشترک، شاهد توسعه مناسبات 
دو کشور ایران و سوئد در زمینه های 
گوناگون باشیم. وزرای امور خارجه ایران 
و سوئد نسبت به تداوم رایزنی و تبادل نظر 
مستمر در خصوص مسائل در دستور کار 
روابط دو کشور توافق کردند. دبیر ستاد 
حقوق بشر با انتقاد از دادگاه سیاسی، 
نمایشی و ناعادالنه حمید نوری تاکید کرد: 
این دادگاه مغایر با اصول حقوق بشر و نقض 
عدالت قضائی است. کاظم غریب آبادی، در 
پی ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری 
توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست 
دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به 
اتهامات واهی، این دادگاه را غیرقانونی، 
نمایشی و ناعادالنه و مغایر با اصول حقوق 
بشر و نقض عدالت قضایی خواند. وی با 
تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی 
تا زمانی که به خانواده اش اطالع داده شد، 
می تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری 
باشد، اظهار داشت: برخورد خشن حین 
دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، 
نقض کنوانسیون ۱963 وین و بی اطالع نگه 
داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل 
نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و 
جلوگیری از مالقات با خانواده، تنها بخشی 
از اقدامات ضد بشری علیه فردی است 
که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی 

دستگیر شده است. 

آرمان ملی – مطهره شفیعی: نوبــت به 
سروش صحت رسید تا مانند عادل فردوسی پور 
در صداوسیما ممنوع کار شود. خبرآنالین توضیح 
داد ماجرا از جایی شروع شد که سیدعبدالجواد 
موسوی درباره برنامــــه »کتاب باز« چنین 
نوشت: »ظاهرا هفت، هشت ماهی است کــه 
برنامه »کتاب باز« پخش نمی شود و آن طور که 
من شنیده ام، به تواتر و از قول آدم های مورد 
اطمینان، مشکل برنامه، سروش صحت است. 
گیر داده اند به سروش صحت و باز آن طور که 
دوستان می گویند سروش صحت متهم است 
به روشنفکری و دوستان می خواهند به جای 
ایشان کسی مثل آقای یامین پور را جایگزین 
کنند.« محمدرضا رضاییان، تهیه کننده کار هم 
گفت: »اگر می خواهید درباره »کتاب باز« سوال 
بپرسید، گفت وگو نمی کنم!« اما اگر همان اتهام 
احتمالی مطرح شده از سوی موسوی؛ »روشنفکر 
بودن سروش صحت« را در نظر بگیریم، رضاییان 
در سال 95، زمانی که امیرحسین صدیق مجری 
برنامه بود، در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا اعالم 
کرد: »این برنامه ادعای روشنفکری ندارد و برای 
مخاطب عام ساخته شده است.« همان ابتدای 
راه زمزمه هایی مبنی بر اجرای یامین پور به جای 
صحت به گوش رسید و یامین پور در واکنش به 
این موضوع در توییتر نوشت: »مزخرف است! من 
از طرفداران اجرای سروش هستم و پیگیر بودم که 
»کتاب باز« دوباره روی آنتن برود. تهیه کننده اش 
هم زنگ زد و گفت نمی دانم این دروغ را چه کسی 

رسانه ای کرد.«
 کتاب باز، بسته شد

آخرین روزهای فروردین بود که مدیر شبکه 

نسیم درباره  علت تعطیلی برنامه »کتاب باز« با 
اجرای سروش صحت و در عین حال بازگشت این 
برنامه به آنتن توضیحاتی را بیان کرد. محمدرضا 
خوشرو درباره  علت تعطیلی »کتاب باز« با اجرای 
سروش صحت و بازگشت این برنامه به آنتن، 
گفت: طبیعتا همه  برندها و برنامه های پرمخاطب 
سازمان سرمایه های صداوسیما هستند که هم 
برای حفظ شان برنامه ریزی خواهد شد و هم برای 
ارتقای فرمی و محتوایی شان. اتاق فکرهایی در 
شبکه وجود دارند که تأمالت را انجام می دهند که 
چگونه فرم و محتوای برنامه ارتقا پیدا کند تا در 
این دوره جدید که در سازمان هستیم هم کیفیت 
برنامه بهتر شود و هم از لحاظ محتوایی متفاوت تر 
باشد. این تاخیرها و تأمالت به این دلیل است و 
هیچ اتفاقی برای هیچکدام از برندهای سازمان 
به ویژه برنامه »کتاب باز« در شبکه نسیم نیفتاده 
است. مدیر شبکه نسیم توضیح داد: برنامه 
»کتاب باز« به جهت اینکه فصل گذشته 220 
قسمِت نفس گیر را داشته، در حال حاضر در 
دوره استراحت به سر می برد. حال در این تایم 
استراحت، اتفاقاتی هم در سازمان صداوسیما 
افتاده مبنی بر دوره تحول محتوایی که آن را در 
پیش داریم. خوشرو درباره  همکاری این شبکه 
با سروش صحت نیز توضیح داد: یک برنامه، 
مجموعه ای از عوامل را شامل می شود. آقای 
صحت هم در چند فصل از برنامه حضور داشتند 
و زحمات زیادی کشیدند و در حال حاضر نیز در 
فضای آثار نمایشی مشغول کار هستند. ایشان از 
سرمایه های تلویزیون و سینما هستند و از نظر 
حضور شخِص ایشان مشکلی نیست؛ بلکه بحث 
به لحاظ فرمی و محتوایی است که بررسی هایی 

اتفاق می افتد که بتوانیم برنامه را با کیفیت بیشتر 
و محتوای غنی تر تولید کنیم. بر این اساس همه 
عناصر برنامه سازی در این تأمالتی که در اتاق 
فکر صورت می گیرد، مورد ارزیابی قرار می گیرند 
که چگونه این برنامه بهتر از قبل ادامه پیدا کند. 

 واکنش سروش صحت چه بود؟
سروش صحت در صفحه اینستاگرامی که 
داستان هایش را در آن منتشر می کند، داستانی 
منتشر کرد که پایان تلخش و عبارت »االن واقعا 
وقتش نبود« را می توان واکنشی به حذف شدنش 
از برنامه »کتاب باز« دانست. او نوشت: »اول 
اردیبهشت، درخت ها سبز و پُربرگ شده اند. 
برگ های جوان و باطراوت که سبز هستند، اما 
نه سبزسیر، بیشتر مغزپسته ای رنگ هستند. 
باد البه الی شاخه ها حرکت می کرد و پرنده ها 
از این شاخه به آن شاخه می پریدند. راننده 
تاکسی گفت: »من عاشق اردیبهشت هستم. 
در اردیبهشت از رانندگی خسته نمی شوم، بگو 
شانزده ساعت پشت هم بنشین پشت فرمان، 
می نشینم.« حق با راننده بود. به خصوص که 
خیابان هم خلوت بود و ترافیکی نداشت. راننده 
گفت: »نگاه کنید… این درخت ها را نگاه کنید، 
به این پرنده ها نگاه کنید، آدم سیر نمی شود…« 
هنوز جمله اش تمام نشده بود که ماشینی که از 
یک فرعی بیرون می آمد، با سرعت و محکم به 
در عقب تاکسی کوبید. تاکسی تکان محکمی 
خورد. راننده گفت: »االن وقتش نبود… االن واقعا 

وقتش نبود.«
 سریال هم حذف شد

اما ظاهرا ماجرا تنها پایان دادن به کتاب باز 
نبود چنانکه روز پنجشنبه برخی سایت ها مانند 

فرارو نوشتند: »منتفی شدن پخش سریال 
سروش صحت بعد از کنار گذاشته شدنش از 
اجرای برنامه »کتاب باز« شائبه ادامه مشکالت 
مدیران تازه سازمان صدا و سیما با او را تقویت 
کرده است. به رغم اطالع رسانی گسترده برای 
پخش سریال ساختمان پزشکان از شبکه تماشا، 
پخش این سریال به کارگردانی سروش صحت 
منتفی شد و طبق زیرنویس شبکه تماشا سریال 
دردسر های شیرین جایگزین آن شده است. به 
گزارش سینمادیلی، هنوز دلیل این تغییر اعالم 

نشده است. 
 توضیح رئیس صداوسیما چیست؟

درباره  صداوسیما،  رئیس  جبلی،  پیمان 
حذف برخی مجریان )از جمله سروش صحت( 
از تلویزیون، توضیحاتی را داد. رئیس سازمان 
صداوسیما، در حاشیه یک مراسم، درباره تنگ تر 
شدن دایره مجریان تلویزیون و نام هایی که در 
چند وقت اخیر شنیده شده قرار است حذف 
شوند، گفت: »من پیش از این هم گفته ام در های 
صداوسیما بر روی تمام استعداد ها و ظرفیت ها 
به ویژه کسانی که ایمان به فرهنگ و امانت داری 
مردم دارند باز است، هیچ گاه این در بسته نشده و 
ان شا... بازتر می شود. همه ظرفیت هایی که ایمان 
به این اصول دارند، حتماً قدرشان را می دانیم و در 
سازمان هم از این سرمایه ها نگهداری می کنیم.« 
او ادامه داد: »مورد خاصی را که اشاره کردید دلیل 
بر این نمی شود که صداوسیما سیاستی برای قطع 
همکاری یا طرد عناصر داشته باشد. هدف ما این 
است که کل جامعه و ظرفیت ها را ببینیم و تالش 
کنیم هرکسی را که در این مسیر می تواند ایفای 

نقش کند، از او صیانت و تقویت کنیم.«

آرمان ملی: چندی قبل در پی انتشار توییتی 
از حسین دهباشی که حاوی اتهامی ناروا درباره 
علت رحلت یادگار امام)ره( بود، بیت بنیانگذار 
جمهوری اسالمی از وی شکایت قضائی کرد. ایسنا 
نوشت؛ وکیل آیت ا... سیدحسن خمینی در پرونده 
حسین دهباشی گفت: اتهام نشر اکاذیب حسین 
دهباشی توسط شعبه ۱050 دادگاه کیفری دو 
تهران احراز و قرار جلب وی به دادرسی صادر 
شده است. حتی گذشت و انصراف اعضای بیت 
امام از شکایت خود، نافی تعقیب جنبه عمومی 
جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط 
نامبرده نخواهد بود. رسول آرامش گفت: توئیت 
اخیر آقای دهباشی مبنی بر منع تعقیبش در مورد 
شکایت موکل بنده، یک اطالع رسانی غلط و دروغ 
است. این وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات 
اخیر دهباشی که در قالب توییتی عنوان کرده که 
قبل از شکایت از یک موّرخ، بهتر بود که نسبت به 
رفع شبهات و ابهامات تاریخی اقدام می شد تاکید 
کرد: کسی او را به عنوان مورخ نمی شناسد، بلکه 
فقط خود اوست که عنوان مورخ را برای خود به کار 
می برد. او در حال حاضر، یک گزارشگر و مستندساز 
است که برای اشخاص و سازمان ها از جمله صدا و 
سیما فیلم و گزارش تهیه می کند. عملکردهای او 
در فضای مجازی نیز به خوبی نشان می دهد که 
 شأن و جایگاه او فرسنگ ها با جایگاه یک مورخ 
فاصله دارد. گفتار و نوشتارش نیز بعضاً از جنس 
ادبیات نشریات زرد است که در فضای مجازی رونق 
بیشتری یافته و هیچ ربطی به تاریخ و تاریخ نویسی 
و پژوهشگری ندارد. وی ادامه داد : مضافاً اینکه او نه 
تحصیالت آکادمیک در زمینه تاریخ و تاریخ نگاری 
دارد، نه اثر علمی در موضوعات تاریخی کشورمان 
دارد و نه گزارش ها و مصاحبه های او با اشخاص 
و رجال سیاسی از او یک مورخ می سازد. بدیهی 
است نمی توان برای توجیه نشر اکاذیب و شایعه 
پراکنی یا برای پوشش دادن به ماجراجویی های 
رسانه ای  ، از عنوان مورخ استفاده کرد. چنین روش 
و سیاست هایی نه تنها هیچ ارزش علمی و تاریخی 
ندارد، با ادبیات و منطق تاریخ نگاری نیز ناسازگار 

است. پاسخگوی آن باشد. 
  یادگار امام روحیه تنبیه و انتقام جویی 

ندارند
 وکیل آیت ا... سیدحسن خمینی در پرونده 
حسین دهباشی در پاسخ به این سوال که آیا 
واقعاً بیت امام)ره( و آیت ا... سیدحسن خمینی 
مصّمم به پیگیری موضوع و مجازات دهباشی 
هستند؟ گفت: آقای دهباشی یک مطلب کاماًل 
دروغ و کذبی را به مرحوم سیداحمد خمینی 
که یادگار امام و نیز شخصیت اثرگذار در تاریخ 
انقالب اسالمی بوده است، نسبت داده و در 
توییت های بعدی خود نیز نه تنها آن را انکار 
یا اصالح نکرده است، بلکه ادعای دروغ خود را 
در حد یک شبهه تاریخی معرفی کرده است که 
نشان می دهد عمل او کاماًل عامدانه و آگاهانه 
بوده است. بنابراین، شکایت علیه وی از طرف 
اعضای بیت امام ضمن اینکه یک حق شخصی 
و خصوصی برای ایشان محسوب می شود، به 
عنوان یک موضوع عمومی نیز تلقی می گردد و به 
همین دلیل بوده است که توئیت آقای دهباشی 
با واکنش های مختلف مردمی و رسانه ای مواجه 
گردید و او خود شخصاً نیز موضوع را از حد 
یک مسأله خصوصی خارج نموده و آن را یک 
مسأله عمومی مرتبط با تاریخ کشور معرفی 
کرده است. لذا معتقدم حتی گذشت و انصراف 
اعضای بیت امام از شکایت خود، نافی تعقیب 
جنبه عمومی جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان 
عمومی نخواهد بود. وی اضافه کرد: با این حال، با 
شناختی که از اعضای بیت حضرت امام و شخص 
آقای سیدحسن خمینی دارم، ایشان اساساً 
روحیه تنبیه و انتقام جویی ندارند و معتقدم 
اعتذار به موقع و اقرار به اشتباه و اصالح خطا از 
سوی آقای دهباشی می توانست در رفع جنبه 
خصوصی جرم و نیز در تعدیل مسئولیت کیفری 
وی مؤثر باشد ولی متأسفانه توئیت های بعدی 
وی نشان می دهد که بیشتر مایل به مجادله 
در فضای مجازی است تا پاسخگویی در مورد 

عملکرد خود!

»آرمان ملي«  از اتفاق دیگري روایت مي کند:

 حذف سريال سروش صحت 

از شبكه تماشا 
   جبلی: صداوسیما سیاستی برای 

قطع همکاری ندارد

سرانجام شکایت بیت امام)ره( از ناشر توئیت محتوی اتهام

قرار جلب به دادرسی برای 
حسین دهباشی صادر شد 

  وکیل: آیت ا... سیدحسن خمینی روحیه تنبیه 
و انتقام جویی ندارند

آرمان ملی: آیت ا... العظمی جوادی آملی تاکید 
کردند: قرآن کریم از ملّتی که جیبش خالی است و 
کیفش خالی است به عنوان فقیر یاد می کند، فقیر به 
معنای گدا نیست. در پیام آیت ا... جوادی آملی به آیین 
اختتامیه کنگره بین المللی اقتصاد آمده است: مال در 
نظام اسالمی به منزله ستون فقرات یک ملّت است، 
اظهار داشتند: عناصر محوری اقتصاد را قرآن کریم در 
چند آیه بیان کرده است: عنصر اول این است که مال 
را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفی کرد 
که این ثروت مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد، 
زیرا ثروت مملکت عامل قیام و استقامت و پایداری یک 
ملّت است. اگر سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست 
بگیرد این ستون را می شکند و این ملّت را زمین گیر 
می کند. ایشان اظهار داشتند: عنصر دوم آن است که 
اگر ملّتی نتواند ستون فقراتش را حفظ بکند فقیر است؛ 
یعنی ستون فقرات او شکسته است. اگر این ستون 
محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند آن آسیب ببیند، این 
ملّت فقیر می شود. فقیر به آن ملّتی می گویند که ستون 
فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که ثروت است 
آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد. مرجع تقلید 
شیعیان با بیان اینکه ملتی که ستون فقراتش شکسته 
است، قدرت قیام ندارد، اظهار داشتند: عنصر سوم آن 
است ملتی که ستون فقراتش شکسته است این قدرت 
قیام ندارد چه رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد 
مقاومتی. آیه سوره »نساء« این است که مال عامل 
قیام است، ملّتی که عامل قیام ندارد، یک ملّت ویلچری 
است. ایشان با بیان اینکه ثروت، باید در بخش عمومی 
باشد، بیان داشتند: عنصر چهارم آن است که ثروت نه 
باید در دست دولت باشد نه بخش خصوصی، نه بخش 
خصولتی، بلکه باید در بخش عمومی باشد؛ یعنی برای 
توده مردم میسور باشد که از مال مملکت برای تأمین 
معاش خودشان زندگی آبرومندانه داشته باشند. البته 
هر کسی به اندازه استعداد اقتصادی خود، قدرت و 
ادراک و فهم اقتصادی خود، تالش و کوشش اقتصادی 

خود سهم بیشتری می برد و این 
به منزله خونی است که باید 
در رگ های این 360 درجه 
دایره ای جریان داشته باشد و 
اگر این مال به بخشی نرسد، 

آن بخش فلج می شود، مثل 
آنکه اگر خونی به عضوی 

نرسد آن عضو فلج 
است. تولیــــد و 

اشتغـــال با ربا 
نیست  ممکن 

و جنــگ با 
خداست.
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آرمان ملی- شــهریار خدیوفرد: بر اساس درخواست 
وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان نرخ آرد صنعتی با رشد ۱3 برابری به هر کیلو 
۱6 هزار و 900 تومان افزایش یافت. این خبر که هفته گذشته 
منتشر شد حواشــی و انتقادات زیادی را در این مدت به همراه 
داشته است به گونه ای که نه تنها قیمت ماکارونی و انواع شیرینی 
و کلوچه های صنعتی را تحت الشــعاع قرار داد و رئیس سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نامه ای به معاون 
صنایع عمومی خواست که قیمت های جدید ماکارونی را ابالغ 
کند، بلکه نرخ نان هــای صنعتی و فانتری را نیز با رشــد قابل 
مالحظه ای همراه کرد البته این پایــان ماجرا نبود و زمزمه ها از 
تسری این گرانی ها به نان های سنتی نیز حکایت داشت، اگرچه 
که طبق روال مرسوم در ابتدا مسئوالن روند تکذیب را در پیش 
گرفتند و رئیس سازمان برنامه از عدم هرگونه تغییر در نرخ نان 
خبر داد اما اعالم برنامه دولت بــرای ارائه کارت نان که به گفته 
متولیان این حوزه اجرای آن به صورت پایلوت در یکی از استان ها 
نشان می دهد برخالف تمامی این تکذیب ها قیمت نان نیز رشد 
را تجربه خواهد کرد. در واقع اقدام دولت برای افزایش نرخ آرد 
اگرچه برخی از اعضای کابینــه دالیل آن را جلوگیری از قاچاق 
آرد یارانه ای عنوان کرده اند که هم اکنون هر کیسه آرد 37 هزار 
تومانی تا 700 هزار تومان در استان های مرزی فروخته می شود 
اما آنچه مسلم است رویکرد اصلی دولت سیزدهم اجرای قانون 
مجلس در زمینه هدفمندی یارانه ها بوده که بر اساس آن دولت 
ملزم به حذف ارز ترجیحی و سامان دهی یارانه های پنهان خواهد 
بود و در این راستا دولت در نخستین اقدام با حذف یارانه آرد به 
اجرای این الزام قانونی دســت زده است موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان فارغ از ضرورت اجرای این اصالح عدم اطالع رسانی 
کافی دولت و تکرار رویه دولت های گذشــته که بر حسب اتفاق 
عملکرد آنها مورد انتقاد شــدید دولتمردان کنونی است باعث 
شده شاهد بروز تنش در بازار باشیم به گونه ای که نه تنها شاهد 
افزایش تقاضا برای کاالهایی همچون ماکارونی هســتیم، بلکه 
ســودجویی برخی از برندهای معروف آن هم از طریق احتکار 
محصوالت به افزایــش تنش ها دامن زده اســت و در این میان 
مسئوالن نیز با خط و نشان کشیدن برای متخلفان سعی دارند تا 

بازار را به آرامش برسانند. حال باید منتظر شد و دید برنامه های 
دولت برای ساماندهی بازار و کاهش فشار حاکم بر اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه چه سمت و سویی خواهد داشت و آیا دولت سر 
کیســه را برای اختصاص یارانه ای که از ابتدا وعده آن را می داد 

شل خواهد کرد. 
 افزایش قیمت آرد برای مقابله با قاچاق

بررسی ها نشان می دهد بر اســاس درخواست وزارت جهاد 
کشــاورزی و تائیــد ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نرخ هر کیلو آرد صنعتی افزایش یافت و بر اساس 
آن نرخ آرد ۱8 درصد سبوس گیری شده به ازای هر کیلو ۱5700 
تومان، آرد 2۱ درصد سبوس گیری شده ۱6,000 تومان و آرد 27 
درصد سبوس گیری شده ۱6,900 تومان تعیین شد. با اعالم این 
نرخ که به صورت ناگهانی و به دور از هرگونه اطالع رسانی صورت 
گرفت زمزمه ها برای افزایش قیمت کاالها و محصوالت مرتبط 
با این فرآورده قوت گرفت، به گونه ای که عالوه بر تولیدکنندگان 
ماکارونی که رسیدن هر بســته ماکارونی به 37 هزار تومان را 
اجتناب ناپذیر می دانستند سایر صنایع و تولیدکنندگان نان های 
صنعتی نیز به عنوان اینکه از این پس قیمت ها بر اساس عرضه و 
تقاضا تعیین خواهد شد نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود 
اقدام کردند. از سوی دیگر نانوایان نیز با پیش بینی اینکه قیمت 
آرد نان نیز گران خواهد شد از افزایش قیمت ها در آینده نزدیک 
خبر دادند و حتی در برخی از مناطق روند خودســرانه گرانی ها 
کلید خورد. با افزایش انتقاداتی کــه متوجه عملکرد دولت بود 
مسئوالن نیز اگرچه دیرهنگام نسبت به این موضوع موضع گیری 
کردند به طوری که در ابتدا رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم 
هر گونه تغییر در قیمت آرد نان خبر داد. مســعود میرکاظمی 
گفت: ما یارانه ها را حذف نمی کنیم، بلکه آن را به صورت بهینه 
بازتوزیع می کنیم یا به عبارت بهتــر، آنها را اثربخش می کنیم، 
یعنی از حالتی که طی آن یارانه ها به شــبکه های غیراثربخش 
می رود و به دست مردم نمی رسد، این فرایند را اصالح می کنیم 
تا یارانه ها را مستقیما به دست مردم برســانیم.  همزمان با این 
اظهارات و در حالی که اکثر کارشناسان این اقدام دولت را اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرده و اکثر رسانه های همسو با 
دولت نیز از تبعات و مضرات پرداخت یارانه های پنهان بر اقتصاد 

داد سخن می کردند وزیر جهادکشــاورزی با اعالم اینکه یارانه 
جدید به خانوارها پرداخت می شــود دالیل این افزایش نرخ را 
گرانی گندم و غــالت در بازار جهانی به واســطه بحران جنگ 
روسیه و اوکراین عنوان کرده که در برخی از کشورهای همسایه 
باعث کمبود بیش از 3 میلیون تنی گندم شده است و در نتیجه 
آن هر کیسه آرد 50 کیلیوگرمی که 37 هزار تومان قیمت دارد 
با نرخ بیش از 600 هزار تومان به این کشــور قاچاق می شــود.  
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شرایط 
جدیدی برای امنیــت غذایی جهان ایجاد شــده و دولت ایران 
هم برای حفظ پایداری امنیت غذایی کشورمان به علت قاچاق 
گسترده محصوالت تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای 
مصارف صنعتی گرفته اســت. همچنین احسان خاندوزی وزیر 
امور اقتصاد و دارایی نیز در خصوص گرانی آرد و نان گفت: روزانه 
بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساسی به جیب مردم 
ایران نمی رود، بلکه به جیب واردکنندگان می رود و بخش زیادی 
از محصوالت به شکل قاچاق از کشور خارج می شود. وی تاکید 
کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری 
قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. با 
وجود اینکه قیمت آرد اصالح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته 
شود، اما با زیرساخت بانکِی دیده شده، قیمت پرداختی نان برای 

مردم افزایش نخواهد یافت. 
 حذف یارانه نان حتمی است

به غیر از ماکارونی و محصوالت صنعتی مرتبط با آرد اگرچه 
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه تاکید کرده اند تا پایان سال 
قیمت نان سنتی تغییر نخواهد کرد، اما آنچه از برنامه های دولت 
مشــخص اســت حذف یارانه آرد حتمی بوده و به زودی کلید 
خواهد خورد موضوعی که در این رابطــه دولت پرداخت یارانه 
نقدی تحت عنوان کارت نان را برنامه ریزی کرده تا بر اســاس 
اســتاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم 
نان به همه مردم پرداخت شود. در واقع با استفاده از زیرساخت 
بانکی، مردم هنگام خرید نان، به همان قیمت قبلی پول پرداخت 
می کنند و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند. مزیت این 
کار این است که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی 
مصرف را اصالح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی هم که 
مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد اســت پولی هم برای آنها 
می ماند. بنابراین نان برای مردم گران نمی شــود. برای هر کد 
ملی یارانه نان ثبت می شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان 
وجود دارد. در واقع در این طرح که اســتاندارد مصرفی هر نفر 
را تعیین کرده مبلغ یارانه نان هر فــرد در روز کمتر از یک نان 
سنگک خواهد بود. در این رابطه احسان ارکانی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت 
برای جلوگیری از افزایش قیمت نان سنتی، چه طرحی را در نظر 
دارد، می گوید: برنامه ای طراحی شده که در صورت حذف کامل 
ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعــا منجر به افزایش قیمت نان 
خواهد شــد، ما به التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش 
یافته از طریق کارت جبران می شــود. در رابطــه با گرانی آرد و 
نان در حالی برخی از کارشناسان افزایش قیمت های اخیر را به 
حذف ارز 4200تومانی ربط می دهند که از ابتدا گندم که ماده 
اولیه تهیه آرد است و به آن ارز 4200تومانی تعلق می گرفت در 
لیست ممنوعیت های دولت برای حذف ارز 4200تومانی قرار 
داشت و قبال گفته شده بود دولت قبل از حذف ارز 4200تومانی 
آن را به مردم اطالع خواهد داد، حال مشخص نیست آیا دولت 
بدون اطالع قبلی ارز 4200تومانی را از گندم حذف کرده است؟ 

سد مجلس در برابر افزایش قیمت بنزین!
با افزایش روز افزون قیمت کاالهای اساســی که در چند روز 
اخیر و در پی افزایش چند برابری قیمت آرد صنعتی در برخی از 
کاالهای اساسی به اوج خود رسیده زمزمه هایی از افزایش قیمت 
بنزین نیز مطرح شده است در واقع با توجه به الزام دولت در اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها و حــذف ارز 4200 تومانی از کاالهای 
اساسی این ذهنیت در بین مردم تقویت شده که در آینده نزدیک 
دولت برای حذف یارانه های پنهان و از آنجایی که در زمینه بنزین 
طرح هایی همچون اختصاص ســهمیه به هر فرد را برنامه ریزی 
کرده شاهد رشد قیمت این محصول اســتراتژیک خواهیم بود 
موضوعی که اگرچه تمامی تغییرات قیمتی روزهای در راستای 
اجرای قانون هدفمندی مصوب مجلس صورت گرفته، اما به اعتقاد 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزایش قیمت 
بنزین بحث حاکمیتی بوده و حتما به مصوبه مجلس نیازد دارد. در 
این رابطه رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین 
می گوید: قیمت بنزین یک مســأله حاکمیتی است. ما خودمان 
تولید کننده بنزین هستیم و تا امروز هیچ اراده ای برای افزایش 
قیمت بنزین نیست. وی افزود: باید افزایش قیمت بنزین به شکلی 
باشد که اتفاقاتی که در گذشته برای همین مساله افتاد دیگر تکرار 
نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه 
یارانه پنهان باالیی بر روی بنزین می پردازیم، توضیح داد: ایران 
جزء کشورهایی است که بیشترین یارانه را در بخش های مختلف 
پرداخت می کند. ولی افزایش قیمت بنزین بحث حاکمیتی است و 
حتما باید با مصوبه مجلس یا مصوبه سران سه قوه باشد تا افزایش 
قیمت صورت گیرد. زارع درباره افزایش قیمت کاالهای اساسی 
در ماه های اخیر عنوان کرد: در بحث کاالهای اساســی، تقریبا 
در دوران کرونا یعنی از ســال 20۱9 تا به امروز، قیمت جهانی 
کاالهای استراتژیک و مصرفی مثل گندم، غالت و... افزایش پیدا 
کرده است. نماینده مردم فارس در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر 
به دلیل محدودیت های کرونایی سطح مصرف افزایش پیدا کرده 
است. در ایران نیز عالوه بر افزایش قیمت جهانی و سطح مصرف، 
بحث قاچاق این کاالها هم مطرح اســت. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاســبات مجلس در مورد تصمیم مجلس شورای 
اسالمی در این شــرایط گفت: مجلس اختیار کامل را به دولت 
داده و عنوان شده است که دولت اختیار دارد در هر زمان که الزم 
دانست، کاالهای اساسی مورد نیاز را از طریق واردات تامین کند.  
وی خاطرنشــان کرد: مجلس پیش بینی کرده است که میزان 
۱3 میلیارد دالر واردات در این زمینه صورت گیرد، اما با در نظر 
گرفتن افزایش قیمت جهانی کاالها این رقم قابل توجهی نیست 
و من فکر می کنم اگر بیش از 5 میلیارد دالر قرار باشــد از طریق 
ارز تخصیصی تامین شــود. در ادامه تصریح کرد: دولت در بحث 
آرد گام اول را برداشت و یارانه صنف و صنعت را از 2700 به ۱6 
رسانده اســت؛ اما برای نان مردم هیچ افزایش قیمتی در دستور 
کار قرار ندارد. این کار می تواننــد در کیفیت، کاهش مصرف و 
قاچاق تاثیر بگذارند. رحیم زارع ســوء مدیریــت را یکی از علل 
گرانی مطرح کرد و در ادامه توضیح داد: البته برخی از گرانی ها از 
اراده دولت خارج است. مثال همیشه ما در تامین گوجه فرنگی در 
فروردین ماه مشکل داریم. اما برخی کاالها به دلیل افزایش قیمت 
جهانی رشد قیمتی داشــتند و از ید اراده دولت خارج است. این 
افزایش به خاطر دوران کرونا است. البته من فکر می کنم با کاهش 
همه گیری به نوعی قیمت ها کاهش پیدا کند و دولت هم برنامه 

بهتری داشته باشد. 

نیـــم نگـــاه 

بنگــــاه ها
 حذف قرعه کشی خودرو؛ 

پس از افزایش تولید؟!
آرمان ملی: اواخر ســال گذشــته بود که 
سید ابراهیم رئیســی در بازدید سرزده خود از 
ایران خودرو در فرمانی هشــت ماده ای ضمن 
تاکید بر آزادسازی واردات از لزوم حذف قرعه 
کشــی در ســال جاری خبر داد، وعده ای که 
اگرچه در خصوص آزادسازی واردات به صورت 
مشــروط محقق شــد که بازهم اما و اگرهای 
زیادی را به همراه دارد، اما بخشنامه اخیر وزارت 
صمت به سازمان حمایت از تداوم روش فروش 
قرعه کشــی خبر می دهد که قرار است تمامی 
محصوالت پــر فروش خودروســازان داخلی 
از طریق ســامانه ای متمرکز و بازهم به همان 
روش قرعه کشــی صورت گیرد موضوعی که 
اگرچه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت 
صنایع حمل ونقل وزارت صمــت اعالم کرده 
که فرایند حذف قرعه کشی به تعویق نیفتاده 
و تازه آغاز شده است و در این راستا خودروی 
شاهین بدون تشریفات قرعه کشی عرضه شده 
و چند خودروی دیگر بــا افزایش تولید فرایند 
قرعه کشــی آنها حذف خواهد شــد اما آنچه 
مسلم اســت عرضه تنها یک خودرو آن هم از 
طریق بازار بورس مصداق حذف قرعه کشــی 
نبوده و خــود نوعی دیگــر از محدودیت های 
عرضه محسوب شده و از ســوی دیگر وابسته 
کردن حذف فرایند قرعه کشی آن به افزایش 
تولید در شرایطی که خودروسازان همچنان با 
مشکالت تامین قطعه و قیمت گذاری دستوری 
مواجه اند وعده ای اســت که تحقق آن به اما و 
اگرهای بسیاری نیازمند اســت. در این رابطه 
عبدا... توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع 
خودرویی معاونت صنایــع حمل ونقل وزارت 
صمت با تأکید بر اینکه فرآیند حذف قرعه کشی 
در عرضه خودرو به تعویــق نیفتاده بلکه آغاز 
شده اســت، درباره متمرکز شدن قرعه کشی 
فروش خودرو در ســامانه فــروش یکپارچه و 
تأثیر آن بر فروش عادالنه خودرو، افزود: هدف 
موردنظر در این طرح این است که بتوان میزان 
شــفافیت فرآیند عرضه را بیشتر کرد و عالوه 
بر آن تمهیداتی اندیشــید که خودرو به دست 
مصرف کنندگان واقعی برســد. وی با تأکید بر 
اینکه هدف این طرح ایجاد شــفافیت بیشتر و 
رفع دغدغه های مصرف کننــدگان و مردم در 
خصوص عرضه خودرو اســت، ادامه داد: آنچه 
که در سامانه یکپارچه، دنبال می شود این است 
که تمام عرضه خودروسازان کشور به صورت 
متمرکز انجام شــود و قابلیت پایش مناسب 
توســط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز در آن وجود داشــته باشد.  
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت 
اضافه کــرد: بنابراین دغدغــه و نگرانی هایی 
که در خصوص نحــوه عرضه خودروســازان 
وجود دارد در این مسیر قابل رفع خواهد بود. 
توکلی الهیجانی در پاســخ به این پرسش که 
در برخی خبرها عنوان شــده با این تصمیم، 
برنامه حذف قرعه کشی خودرو منتفی خواهد 
شد، بیان داشت: به هیچ وجه این گونه نیست؛ 
صنعت خودرو صنعت پیچیده ای محســوب 
می شــود و ذی نفعان فراوانی نیــز دارد، برای 
حل مسائلی که در حوزه صنعت خودرو وجود 
دارد به طور معمول راهکارها در سطوح مختلف 
دیده می شود. وی افزود: راهکار اصلی به شکلی 
دیده شده تا بتواند مسأله را به صورت ریشه ای 
حل کند، افزایش تولید با تکیه بر توان زنجیره 
ارزشــی که در صنعت خودرو کشــور در این 
سال ها شکل گرفته، شرکت های دانش بنیان 
و پایدار کردن جریان تولیــد و عرضه خودرو 
مجموعه این راهکارها اســت. مدیرکل دفتر 
صنایع خودرویــی وزارت صمت تصریح کرد: 
این فرآیندی است که آغاز شده و همان طور که 
مشاهده می کنید امسال در برنامه خودروسازان 
افزایش تولید به میزان 650 هزار دستگاه برای 
سایپا و 750 هزار دستگاه برای ایران خودرو در 
نظر گرفته شده و خودروسازان دیگر نیز هرکدام 
برنامه تولیدی خود را دارند که توسط وزارتخانه 
پایش خواهد شد و با آن فرآیند، مسأله به صورت 
بلندمدت و ریشــه ای حل خواهد شد. توکلی 
الهیجانی تصریح کــرد: اما باید در ســطوح 
مختلف با مســأله ای که اکنون در بازار خودرو 
داریم، روبه رو شد؛ مهار این مسأله با راهکارهای 
کوتاه مدت از طریق شفافیت در عرضه صورت 
می گیرد؛ بنابراین حذف قرعه کشی به تعویق 
نیفتاده بلکه اکنون این فرآیند آغاز شده است؛ 
زمانی برنامه تولید خودروی شاهین 20 هزار 
دســتگاه بود که اکنون به 60 هزار دســتگاه 
رسیده و در عمل فرآیند قرعه کشی در خصوص 
این خودرو حذف شده است و دو الی سه خودرو 
دیگر نیز وجود دارند که فرآیند قرعه کشــی 
آنها بــا افزایش تولید حذف خواهد شــد. وی 
تأکید کرد: سامانه عرضه یکپارچه و شفافیت 
در عرضه به مــا اجازه خواهــد داد که بتوانیم 
روند حذف قرعه کشــی را با آن راهکار اصلی، 
تسریع کنیم. گفتنی است، وزیر صمت اخیرا 
در بخشــنامه ای خطاب به ســازمان حمایت 
اعالم کرد: تــا زمان ایجاد تــوازن در عرضه و 
تقاضای خودرو، تمهیدات الزم برای قرعه کشی 
متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کننــدگان حداکثر تا تاریخ 
 ۱40۱/2/25فراهم شود و تمامی خودروسازها 
از تاریخ ۱40۱/2/۱8 هرگونه عرضه خودرو را 
با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه 
متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد 
شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادالنه تر برای 

تمام خودروهای تولیدی فراهم شود. 

آرمان ملی: بازار معامالت مســکن همزمان با شروع فصل 
نقل و انتقاالت به اوج قیمتی خود رسیده است، به گونه ای که نه 
تنها خرید خانه به رویای اصلی اقشار متوسط و ضعیف جامعه 
مبدل شده بلکه اساسا اجاره مسکن نیز در پایتخت عمال از توان 
بسیاری از خانوارها خارج شده و شاهد هجوم گسترده بسیاری از 
حقوق بگیران به شهرهای حاشیه ای تهران هستیم. در واقع رشد 
افسار گسیخته قیمت ها به گونه ای ست که حتی بین آمار و ارقام 
ارائه شده از سوی مراکز رسمی نیز اختالف مشاهده می شود به 
گونه ای که در مرکز آمار میانگین نرخ تورم مســکن را در سال 
گذشــته 33 درصد عنوان کرده، اما بانک مرکزی این میزان را 
تنها ۱6 درصد می داند موضوعی که نگاهی اجمالی به وضعیت 
معامالت نشان می دهد در واقعیت قیمت ها بیشتر از این ارقام 
بوده و عالوه بر آنکه قیمت ها در معامالت خرید و فروش رشدی 
حتی بیش از 40 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده اند 
در حوزه اجاره این روند با شیب صعودی بیشتری همراه بوده و در 
برخی از مناطق نرخ اجاره بها رشد بیش از 2 برابری را به همراه 
داشته است. موضوعی که کارشناسان دالیل این وضعیت را رکود 
تورمی دانسته و معتقدند عدم موفقیت دولت ها در سیاست های 
مسکن باعث شده تا مسئوالن به سمت قیمت گذاری دستوری 
رفته که خود عاملی در افزایش تنش های بازار به شمار می رود. 
البته در این میان بساط سودجویی ها نیز مزیدی بر علت شده 
تا قیمت ها در این بازار بدون هرگونه منطقی به روند رشد خود 

ادامه دهند. 
 پای وکال هم به معامالت مسکن باز شد

بررسی ها از بازار نقل و انتقاالت مسکن نشان می دهد تورم 
مسکن همچنان با شیبی تند در حال حرکت بوده به گونه ای که 
با گذشــت دو هفته از آغاز فصل نقل و انتقاالت عالوه بر رشد 
قیمت ها در معامالت خرید و فروش در حوزه اجاره بها نیز شاهد 
افزایش قیمت ها هســتیم در این رابطــه نگاهی به آگهی های 
فروش گویای این روند بوده و هم اکنون در اکثر مناطق پایتخت 
برای خرید یک متر مربع از آپارتمان های نوساز حداقل باید 45 
میلیون تومان هزینه کرد و در خصوص اجــاره بها نیز مالکان 
برای رهن یک واحد 55 متری حداقــل 350 میلیون تومان از 
مستاجر طلب می کنند. البته در این میان بساط سودجویی و 
زیادخواهی ها هم حسابی داغ شده است به طوری که برخی از 
مشاوران امالک با درخواست ســهم یک درصدی از فروش در 
حالی که در خوش بینانه ترین حالت میزان حق الزحمه آنها به 

نیم درصد نیز نمی رسد سعی دارند تا واحدهای پیشنهاد شده را 
گرانتر از قیمت واقعی به فروش رسانند این روند زمانی جالب تر 
می شــود که برخی از مالکان واحد خود را محلی برای تامین 
کمبودهای مالی خود تبدیل کــرده و بدون ارائه کوچک ترین 
خدمات حتی تعمیر واحدی که پیش از این مســتاجر در آن 
سکونت داشــته و تنها با تکیه بر بازار پر تقاضا واحد خود را به 
بیشترین قیمت اجاره می دهند البته اخیرا بازار وکال نیز در حوزه 
مسکن داغ شده و برخی از مالکان برای سفت تر کردن معامله 

از خدمات وکال برای انجام معامالت اجاره بها بهره می گیرند. 
 آمار مراکز رسمی 

در این رابطه احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن 
درباره بازار مسکن در سال جاری می گوید: افزایش ۱6 درصدی 
قیمت مسکن که بانک مرکزی اعالم کرده، مبنای واقعی ندارد و 
براساس سامانه معامالت مشاوران امالک، می توان رشد مسکن 
در سال گذشته را 40 درصد برآورد کرد. وی با اشاره به افزایش 
جهانی دالر، طال، کاالهای جهانی و نیز رشــد تورم در برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: پیش بینی من این است 
که امســال هم افزایش قیمت مسکن در پیش خواهیم داشت. 
سرحدی، مشکل دیگر بازار مســکن را رکود تورمی دانست و 
افزود: وقتی قیمت ها افزایش یابد، ســبب کاهش معامالت و 
رکود می شود و وقتی معامالت کم شد، ساخت وساز نیز کاهش 
می یابد چون تقاضا نیست. وقتی ساخت وساز کم شد، عرضه هم 
در سال های پس از آن کم می شود و زمانی که عرضه مسکن کم 
باشد، باز هم قیمت باال می رود و این چرخه رکود تورمی ادامه 
خواهد داشت.  کارشناس اقتصاد مسکن به وضعیت جاری بازار 
مسکن اشــاره کرد و ادامه داد: متوسط قیمت مسکن مصرفی 
در نقاط متوسط تهران متری 30 میلیون تومان است که هیچ 

خانه اولی نمی تواند با این قیمت ها مسکن تهیه کند و در حال 
حاضر عمده فعاالن این بازار کسانی هستند که خواهان تبدیل 
به احسن کردن ملک هستند. تا زمانی که اقتصاد شکوفا نشود، 
تورم مسکن رشــد صعودی خواهد داشت. وی درباره اینکه آیا 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن می تواند به این وضعیت کمک 
کند؟ گفت: مشخص نیســت دولت بتواند ساالنه یک میلیون 
مسکن بسازد به خصوص که قیمت فعلی مصالح رشد داشته و 
مرتبا پیمانکاران خواهان افزایش آورده اولیه متقاضیان هستند؛ 
حال آنکه بسیاری از متقاضیان با امید به کم بودن مبلغ آورده 
اولیه در این طرح ثبت نام کرده اند. همچنین ممکن است این 
طرح به دلیل گرانی ساخت وساز، فرسایشی شود که سرنوشتی 
مشابه مسکن مهر پیدا کند. این در حالی است که زمان آغاز به 
کار پروژه مســکن مهر، دولت نفت را با قیمت باال می فروخت 
و به پروژه ها تزریق می کرد. کارشــناس اقتصاد مسکن درباره 
افزایش سقف وام خرید مسکن برای حل مشکل کاهش قدرت 
خرید گفت: به فرض اینکه بانک ها منابع داشته باشند و بتوانند 
وام بدهند، باید اصل و سود این تسهیالت باز پس داده شود. با 
شــرایط فعلی، در صورتی که وام خرید مسکن به یک میلیارد 
تومان برســد، حتی با در نظــر گرفتن نرخ ســود ۱8 درصد، 
وام گیرنده باید ماهانه ۱5 میلیون تومان قسط بدهد که کمتر 
کارمند یا شاغلی می تواند این اقساط را پرداخت کند، بنابراین 
تنها راه کنترل بازار مســکن این اســت که قبل از حل مشکل 
مســکن، باید اقتصاد کالن راه اندازی شــود تا امکان پس انداز 
وجود داشته باشد. در دنیا با دو روش پس انداز گذشته و آینده 
)تسهیالت( مردم خانه دار می شدند ولی با شرایط فعلی تورم در 
کشور ما، امکان پس انداز نیست. سرحدی درباره کنترل اجاره بها 
با روش دستوری گفت: ما تجربه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر کنترل اجاره بها تا ســقف 25 درصد را داریم. در حال 
حاضر آمارها حاکی از رشد بیش از 40 درصدی اجاره بها است 
بنابراین با اقتصاد دستوری نمی توان اجاره بها را کنترل کرد. وی 
تأکید کرد: از دیگر معایب تعیین ســقف اجاره بها این است که 
مؤجر و مستأجر دو نوع قرارداد اجاره امضا می کنند؛ یکی قرارداد 
رسمی برای ثبت در سامانه و دیگری قرارداد غیررسمی میان 
خودشــان که نتیجه آن هم افزایش حجم پرونده ها در دستگاه 
قضایی است. کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با گرانی 
فعلی مصالح و افزایش قیمت زمین، چشم اندازی نه تنها برای 

کاهش قیمت مسکن وجود ندارد. 

بررسی »آرمان ملی«  از روند معامالت بازار مسکن   

تورم مسکن؛ آمارها با واقعیت نمي خواند
        سودجویان آتش بیار معرکه تورم مسکن هستند

گزارش »آرمان ملی« از تبعات گرانی آرد 

بازتوزيع يارانه نان برای جلوگيری از افزايش قيمت

کاهش 16 درصدی مصرف ظاهری فوالد نشان می دهد؛ 
عقب ماندگی تولید؟!

آرمان ملــی: در ســال ۱400 از 27 میلیــون و 900 هزار 
تن شــمش تولید شــده، 20 میلیــون و 229 هزار تن توســط 
مصرف کنندگان داخلی خریداری شــده اســت که به این ترتیب 
مصرف ظاهری شمش نسبت به سال 99، ۱6 درصد کاهش یافته 
اســت. در واقع کاهش مصرف ظاهری فوالد نشان دهنده کاهش 
تقاضای مصرف در صنایع و حوزه های مختلف داشته که بیشترین 
نمود آن در ساخت و ساز و پروژه های عمرانی قابل مشاهده است 
موضوعی که به رغــم تمامی آمار و ارقامی که دولت ســیزدهم در 
خصوص رشــد تولید و کنترل تورم مطرح می کند اما کاهشــی 
شدن تولید که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون ناترازی تولید 
و مصرف انرژی و همچنین رشــد نقدینگی رقم خــورده گویای 
عدم موفقیت دولت در اجرای برنامه های خود است. بر اساس این 
گزارش، بررســی های آمار مربوط به مصرف ظاهری فوالد میانی 
و محصوالت فوالدی نشــان می دهد که در ســال ۱400 بالغ بر 
27 میلیون و 900 هزار تن شــمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( 
تولید شده که از این میزان ۱۱ میلیون و 568 هزار تن آن مختص 
بیلت وبلوم و هشت میلیون و 66۱ هزار تن مختص اسلب بوده است. 
به این ترتیب در این بخش شاهد کاهش ۱۱ درصدی تولید بیلت و 
بلوم و 2 درصدی اسلب نسبت به سال 99 هستیم. همچنین از 27 
میلیون و 900 هزار تن شمش تولید شده، 20 میلیون و 229 هزار 
تن توسط مصرف کنندگان داخلی خریداری شده است که به این 
ترتیب مصرف ظاهری شمش نسبت به سال 99، ۱6 درصد کاهش 
یافته است. در بخش کل مقاطع فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، 
نبشی و سایر مقاطع( نیز شاهد تولید ۱۱ میلیون و 206 هزار تن 
محصول بودیم که نسبت به ســال 99 با کاهش 3 درصدی مواجه 
بوده است. به صورت جزئی تر، از این میزان یک میلیون و 22۱ هزار 
تن مربوط به تیرآهن، 9 میلیون و ۱48 هزار تن مربوط به میلگرد 
و 837 هزار تن مربوط به ناودانی، نبشی و سایر مقاطع می شود. در 
این بخش نیز تولید تیرآهن و میلگرد نسبت به سال 99 به ترتیب 
با کاهش 2 و 4 درصدی و تولید ناودانی، نبشــی و سایر مقاطع با 
رشد یک درصدی مواجه بوده است. همچنین از ۱۱ میلیون و 206 
هزار تن مقاطع فوالدی تولید شده، هشت میلیون و 452 هزار تن 
آن در داخل مصرف شده است که کاهش ۱۱ درصدی را نسبت به 
سال 99 نشان می دهد. از میزان کل مقاطع طویل فوالدی مصرفی 
در مجموع یکســاله ۱400، بالغ بر یک میلیون تن سهم تیرآهن، 
شش میلیون و 648 هزار تن ســهم میلگرد و 675 هزار تن سهم 
نبشی، ناودانی و... بوده است که به ترتیب میزان مصرف ها نسبت 
به سال ۱399 برای تیرآهن یک درصد بیشتر شده اما برای میلگرد 
۱3 درصد و برای نبشــی، ناودانی و... 2 درصد کاهش یافته است. 
مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق ســرد و 
ورق پوششدار( نیز در سال گذشته نسبت به ۱2 ماهه سال ۱399، 
هفت درصد کمتر شده و از بالغ بر 9 میلیون تن به هشت میلیون و 

4۱5 هزار تن رسیده است.

ذره بیــــن
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سینمــــا

بازیگر فیلم »مردبازنده« گفت: 
در حال حاضر نزدیک به 7 سال است 
برای اجرای نمایش »احمدشمس« 
به سالن اصلی تئاترشهر درخواست 
داده ام و منتظرم تا به امید خدا زمانی 
برای اجرای این اثر من داده شود. 
در نظر دارم با پایان کرونا برای روی 
صحنه بردن این نمایشنامه تالش 
کنم. امیر دژاکام دربــاره آخرین 
فعالیت های خود در عــرصه تئاتر 
افزود: »احمدشمـــس« نمایشی 
به روز و بـــراساس دغدغــــه های 

اجتماعی است، این اثر به زندگی 
امروز ما می پردازد و در آن شاید 
برای اولین بار قشرهای مختلف یک 
جامعه را در اثر می بینیم، قشرهایی 
که شاید در دیگر آثار همواره یا گم و 
یا در حاشیه بوده اند. این کارگردان 
پیشکسوت تئاتر ادامه داد: نمایشنامه 
»احمدشمس« معرف انسان هایی 
است که سال ها در ورطه فراموشی 
افتاده اند و به آنها توجه نمی شود، 
امیدوارم شرایطی مهیا شود تا بتوانم 
این اثر را هرچه سریعتر به تئاترشهر 

ببرم. وی درباره سایر فعالیت های 
خود در عرصه کارگردانی اضافه 
کرد: همچنین فیلمنامه فیلم بلند 
را  سینمایی »چاله خوشبختی« 
برای پروانه ساخت ارائه کرده ام و 
منتظرم تا جواب آن بیاید، این فیلم 
درامی روان و ساده است، یک تراژدی 
اجتماعی که ابعاد مختلفی را زیر نظر 
می گیرد، فیلم »چاله خوشبختی« 
روایت 4 زن و همسرانشان است که 
درگیر مشکالت مختلفی می شوند. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر 

افزود: خوشبختانه مردم در برخورد 
حضوری که با من دارند از فیلم 
خوششان آمده و ارتباط خوبی با 
کاراکترهای داستان برقرار کرده اند. 
به نظر من میزان فـــروش و گیشه 
مالکی برای سنجش کیفیت اثر 
نیست و باید دید آن فیلم در روند 
تاریخ در اذهان خواهـــد ماند یا 
خیر. وی با اشاره به حضور در فیلم 
سینمایی »مردبازنده« گفت: نقشم 
در فیلم سینمایی مردبازنده پیچیده 
نیست اما با این وجود آن را دوست 
دارم زیرا به نظرم گروه خوبی این اثر 
را تولید کرده است. با اینکه نقشی 
کوتاه روبه روی جواد عزتی بازی 
می کنم اما فیلمنامه را خواندم و باید 
بگویم که فیلمنامه مردبازنده در نوع 
خود جذابیت فراوانی دارد. بازیگر 
فیلم »مردبازنده« درباره وضعیت 
تئاتر در دوران کرونا خاطرنشان 
کرد: تئاتر هنری است که به عنوان 
مادر همه هنر های نمایشی از آن 
یاد می شود. بنابراین اگرچه در این 
شرایط محجور شده، اما هیچ بالیی 
نمی تواند این عرصه از هنر را به دست 
فراموشی بسپارد و تئاتر در پساکرونا 
به شور و حال قبل خود بازخواهد 
گشت البته در این راستا تا حدی 
توجه، همراهی و نگاه متولیان را 

می طلبد.

سوگل طهماسبی، بازیگـــر سریال 
»نجال2« مجری برنامه شوتبال شبکه نسیم 
شد. سوگل طهماسبی مجری فصل جدید 
شوتبال شد که از شنبه ۱7 اردیبهشت ماه 
روی آنتن شبکه نسیم می رود. مسابقــه 
شوتبال به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد و 
مسعود رجبیان و کارگردانی محمد پیوندی 
از شنبه، ۱7 اردیبهشت ساعت 2۱و30 
دقیقه پخش خواهد شد. اجرای شوتبال 
بانوان را در فصل جدید سوگل طهماسبی، 
برعهده خواهد داشت. مجری شوتبال آقایان 
نیز علی عامل هاشمی، بازیگر است. این 
مسابقه تلویزیونی از این پس هر هفته در 
4 قسمت که 2 قسمت به بانوان و 2 قسمت 
به آقایان اختصاص دارد، روی آنتن شبکه 

نسیم خواهد رفت. 

 سوگل طهماسبی 
مجری شد

رئیس سنای روسیه با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند 
مسکو را غافلگیر کند، هشدار داد تمایالت ستیزه جویانه علیه 
خود را بی جواب نمی گذارند. به گزارش فارس، »والنتینا.

ماتوینکو« هشدار داد مسکو به هر اقدام ستیزه جویانه علیه 
خود پاسخ می دهد. ماتوینکو طی سخنرانی در جلسه افزود: 
نیات تهاجمی و ستیزه جویانه هیچکس نسبت به روسیه بدون 
عواقب باقی نخواهد ماند. به نوشته وبگاه »ریانووستی«، وی 
در این باره توضیح داد: »نیروهای مسلح روسیه به هیچ وجه 
کمتر از بهترین ارتش های جهان نیست و حتی از آنها پیشی 
می گیرد. ما در مورد آموزش حرفه ای پرسنل نظامی و کیفیت 

سالح ها و تجهیزات نظامی، توانایی استفاده از آنها صحبت 
می کنیم.« این سناتور روس تاکیدکرد: »هیچکس نمی تواند 
ما را غافلگیر کند. هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که 
نیات تهاجمی او در مورد کشور ما بدون عواقب باقی بماند.« 
به گفته ماتوینکو، عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 
گواه قانع کننده ای است که ارتش روسیه نه تنها کشور خود، 
بلکه کل بشریت را از تهدید نازیسم و   ناسیونالیسم رادیکال 
نجات می دهد. براساس این گزارش، وی اظهارداشت: »روسیه 
برای برتری خود به دیگران نیازمند نیست و به همه کشورها 
و مردم جهان به عنوان دشمن نگاه نمی کند. بنابراین، امروز 

در اوکراین، سربازان و افسران ارتش روسیه برای جلوگیری 
از مرگ و رنج غیرنظامیان هر کاری انجام می دهند.« رئیس 
سنای روسیه ادامه داد: »همان طور که می بینیم، تمام انسانیت 
روح یک فرد روسی اکنون با ماست. همان طور که نویسنده 
بزرگ ما فئودور داستایوفسکی گفته، آنها )انسانیت و فداکاری 
روسی( از بین نرفته و اکنون با ما هستند. آنها در فرهنگی ترین 
« به نوشته  . و اخالقی ترین قوانین ملت روسیه هستند
ریانووستی، ماتوینکو همچنین افزود: »ما فقط می توانیم 
امیدوار باشیم که اروپا همچنان انسان گرایان جدیدی پیدا کند 
و این نیازی به کشتار جهانی دیگری ندارد.« پیش از این نیز 
»دیمیتری.پولیانسکی« معاون نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل گفته بود: »سیاست اتحادیه اروپا تا حد زیادی باعث آغاز 
بحران اوکراین در سال 20۱4 و تشدید آن شد و جنگ 8 ساله 

اوکراین علیه ساکنان دونباس را نادیده گرفت.«

رئیس سنای روسیه: 

به هر ستیزه جویی پاسخ می دهیم

وضعیت »اصغر شاهوردی« 
هنوز تغییری نکرده است

اشرف افشاری، همسر اصغر شاهوردی صدابردار 
باسابقه سینمای ایران به تشریح وضعیت این 
هنرمند پرداخت. اشرف افشاری درباره آخرین 
وضعیت این هنرمند به ویژه در شرایط سخت 
کرونایی دو سال گذشته، توضیح داد: واقعیت این 
است که از نظر سختی و فشار، کار از سختی گذشته 
است اما همچنان با عشق از او نگهداری می کنیم. 
از نظر فرآیند درمانی همچنان فیزیوتراپی ادامه 
دارد و مسائل مربوط به نگهداری را هم خودم 
برعهده گرفته ام. وی با اشاره به عدم تغییر وضعیت 
جسمانی این هنرمند، ادامه داد: متاسفانه هیچ 
تغییری حاصل نشده و با توجه به اینکه فرمانی از 
طرف مغز صادر نمی شود، گویی دیگر از دکترها 
هم کاری برنمی آید. برای درمان این نارسایی 
مغزی هنوز راهکاری پیدا نشده و شرایط اصغر 
هم همچنان همان طور است که بود، با این حال 
استمرار  نشده،  بدتر  شرایطش  خوشبختانه 
فیزیوتراپی در خانه هم صرفا برای این است که 
استخوان هایش دچار شکستگی ناگهانی نشود. 
افشاری درباره دعوت های گاه به گاه از این هنرمند 
برای حضور افتخاری در برخی پروژه های در حال 
تولید، گفت: این دعوت ها تاثیر بسیار خوبی در 
روحیه اصغر داشت اما متاسفانه به دلیل شرایط 
کرونایی طی دو سال گذشته این جنس دیدارها و 
دعوت ها کم رنگ تر شده است. هرکس که به دیدار 
او می آید، بر روحیه اش تاثیر بسیار خوبی دارد و 
در همین شرایط کرونایی هم اگر دعوتی از سوی 
پروژه صورت بگیرد، ما از آن استقبال می کنیم. 
به خاطر روحیه اش خودم او را همراهم می برم. البته 
آقای شاهوردی ابتدا کار را با صداوسیما آغاز کرده 
بود و به نظرم انتظار بی جایی نیست که مدیران این 
سازمان دیداری با همسرم داشته باشند. همسر 
اصغر شاهوردی با اشاره به انتظار خود از مسئوالن 
سینمایی گفت: ما همچنان منتظر حضور آقای 
خزاعی هستیم که وعده داده اند مالقاتی از نزدیک 
با اصغر داشته باشند. امید ما این است که از دل این 
دیدارها، اتفاقات خوبی رخ دهد، کمااینکه قول آن 
را هم به ما داده اند. در دیداری که با آقای عشیری 
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی هم داشتیم 
ایشان به ما وعده دادند که وزیر محترم ارشاد به 
دیدار آقای شاهوردی می آیند و امیدوارم این 
وعده عملی شود، امیدوارم همگی به یاد هم باشیم 
قبل از اینکه دیر شود. افشاری در بخش دیگر از 
صبحت هایش مطرح کرد: شرایط بسیار سخت 
است و با توجه به حادثه ای که اخیرا برای دخترم 
هم به وقوع پیوسته و دچار سانحه شده، شرایط 
برایم سخت تر هم شده است؛ واقعا صبر ایوبی 
که می گویند صبر من است. ما کماکان امید به 

خواست خدا داریم و صبر می کنیم. 

با تغییر کنداکتور شبکه نسیم
»دورهمی« و »خندوانه« چه می شوند؟

با تغییر کنداکتور شبکه نسیم پس از پایان ماه مبارک 
رمضان و تعطیالت عیدسعید فطر، زمان پخش برنامه های 
این شبکه هم تغییر کرد. کنداکتور این شبکه از شنبه، 
۱7 اردیبهشت تغییر می کند و با شروع فصل جدید، ساعت 
پخش تعدادی از برنامه ها عوض خواهد شد. پخش برنامه های 
دورهمی، خندوانه، سری جدید مسابقه شوتبال، فصل جدید 
مسابقه بزرگ تهمتن، کارستون و انیمیشن شکرستان از 
تغییرات این روزهای شبکه نسیم است که با پخش سریال 
نقطه سرخط، برنامه با بابا و نسیم آوا در کنار سایر برنامه ها قرار 
است، جدول پخش را متنوع کند. مسابقه دورهمی با اجرای 
مهران مدیری در ادامه پخش گذشته، از این پس جمعه و 
شنبه هر هفته ساعت 23 پخش خواهد شد. این برنامه که 
بر پایه اطالعات عمومی پیش می رود با حضور بازیگران، 
خواننده ها و هنرمندان همراه خواهد بود. برنامه خندوانه 
نیز در ادامه سری هشتم و با تغییرات در دکور و آیتم ها طبق 
روال گذشته از یکشنبه تا پنجشنبه با اجرای رامبد جوان و 
هنرنمایی جناب خان ساعت 23 پخش می شود. این برنامه 
با حضور مهمانان و طراحی مسابقات گوناگون بین آنها، روی 
آنتن می رود. همچنین برنامه شوتبال پس از فصل جدید که 
از نوروز ۱40۱ به روی آنتن رفته است، با ماموریت و ویژگی 
ذاتی خود با حضور قهرمانان، چهره های ورزشی و مردمی در 
دو گروه آقایان و خانم ها با اجرای علی عامل هاشمی و سوگل 
طهماسبی، قرار است، رقابت های را در زمین شوتبال آغاز کند. 
طبق اعالم دست اندرکاران برنامه؛ شوتبال با تغییر در بازی ها 
و فضای استودیویی خاص، خود را برای ارائه مسابقه ای مفرح 
آماده کرده است. این برنامه شنبه تا سه شنبه ساعت 2۱و30 
دقیقه از شبکه نسیم پخش خواهد شد. مسابقه بزرگ تهمتن در 
دوره جدید برای معرفی فینالیست دیگر، فصل جدیدش را آغاز 
می کند. این برنامه چهارشنبه تا جمعه ساعت 2۱و30 دقیقه 
با اجرای آیدین ختایی و بهداد سلیمی به روی آنتن می رود. 
فصل دوم کارستون با اجرای میثم درویشان پور به آنتن شبکه 
نسیم می رسد. این برنامه، روند تکامل  مشاغل از گذشته تا فرم 
نوین امروزی را بررسی می کند و با همراهی یک روز کاری با 
هر حرفه، چالش ها، ویژگی و ظرفیت های آن کسب وکار را 
معرفی می کند. این برنامه چهارشنبه تا جمعه ساعت 2۱ از 
شبکه نسیم پخش خواهد شد. مجموعه پویانمایی شکرستان 
هم در ادامه پخش نوروزی با پخش قسمت های جدید، شنبه 
تا سه شنبه ساعت 2۱ از شبکه نسیم روی آنتن می رود. این 
انیمیشن با اشارات خاص، نکات فرهنگی و اجتماعی را با 
نگاهی طنز بیان می کند. همچنین پس از دو قسمت پایانی و 
پخش فینال هوش برتر از شنبه تا دوشنبه این هفته، مجموعه 
تلویزیونی »نقطه سرخط« به کارگردانی سعید آقاخانی و 
نویسندگی مصطفی کیایی و سعید جاللی محصول سال 
۱390 است که از سه شنبه 20 اردیبهشت ساعت 20 به روی 

آنتن می رود. 

گـــزارش
انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین

مردم فیلیپین در حالی روز دوشنبه )۱9 اردیبهشت( 
پای صندوق های رای می روند که به نظر می رسد انتخابات 
ریاست جمهوری 2022 فیلیپین، تکرار انتخابات معاونت 
ریاست جمهوری این کشور در سال 20۱6 میان پسر 
دیکتاتور سابق فیلیپین و یک وکیل حقوق بشر است. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی ها 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2022 فیلیپین نشان 
می دهد که فردیناند بونگ بونگ مارکوس جونیور، پسر 
دیکتاتور سابق این کشور که در سال ۱989 از دنیا رفت، 
نسبت به رقبایش پیشتاز است و برای شکست لنی روبردو، 
معاون ریاست جمهوری فیلیپین و نامزد انتخابات پیش رو، 

شانس خوبی دارد. 

 روسیه ۷ دیپلمات دانمارکی 
را اخراج می کند

وزارت امورخارجه روسیه ضمن احضار سفیر دانمارک 
و اعتراض شدید به سیاست های این کشور، 7 دیپلمات 
دانمارکی را عنصر نامطلوب اعالم کرد. به گزارش فارس، 
وزارت امورخارجه روسیه در اقدامی متقابل، 7 دیپلمات 
دانمارکی را »عنصر نامطلوب« اعالم کرد. به نوشته 
خبرگزاری »آناتولی«، این وزارتخانه با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد، این دیپلمات های دانمارکی دو هفته فرصت دارند 
روسیه را ترک کنند. در این بیانیه آمده است، یک دیپلمات 
دیگر نیز به دلیل عدم دریافت ویزای روسی، قادر نخواهد بود 
در سفارت دانمارک در روسیه فعالیت داشته باشد. وزارت 
امورخارجه روسیه همچنین در این بیانیه نوشت، اقدامات 
فوق پس از احضار سفیر دانمارک به او اطالع داده شده و 
همچنین مراتب انتقاد شدید مسکو از سیاست های دولت 
دانمارک نیز به او منتقل شد زیرا »سیاست های فاحش 
ضدروسی دانمارک موجب آسیب جدی به روابط دوجانبه 

شده است.« 

سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی شد
رئیس جمهور آمریکا یک زن سیاه پوست را به عنوان 
سخنگوی جدید کاخ سفید تعیین کرد. به گزارش فارس، 
»جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا »کارین ژان پی یر« را 
به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی کرد. او قرار 
است جایگزین »جنیفر ساکی« شود. ژان- پی یر پیش از این 
معاون جنیفر ساکی بود. ساکی روز ۱3 می از کاخ سفید جدا 
می شود. بایدن در بیانیه ای گفته که او و همسرش از مدت ها 
قبل ژان- پی یر را می شناخته اند. خبرگزاری فرانسه نوشته 
ژان پی یر نخستین سخنگوی سیاه پوست کاخ سفید خواهد 
بود. او 44 سال دارد و یکی از اعضای ستادهای انتخاباتی 
جو بایدن و باراک اوباما بوده است. ژان پی یر در سال های 
گذشته به عنوان تحلیلگر سیاسی در شبکه های ان بی سی و 

ام اس ان بی سی حضور داشت. 

شکست سنگین حزب نخست وزیر 
انگلیس در انتخابات 

حزب حاکم انگلیس در انتخابات محلی این کشور در 
مناطق مختلف پایتخت که دهه ها تحت کنترل داشته، 
شکست سنگینی را متحمل شده است. به گزارش فارس، 
حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات محلی این کشور 
که زیرسایه سنگین رسوایی های اخیر دولت برگزارشده، 
شکست سنگینی را متحمل شدند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، نتایج اولیه انتخابات انگلیس نشان می دهد حزب 
»بوریس.جانسون« نخست وزیر این کشور پایگاه خود در 
لندن را به حزب کارگر واگذار کرده و در چند ناحیه دیگر 
نیز شکست خورده است. مردم انگلیس حزب جانسون را از 
شورای محلی منطقه کلیدی »وست.مینیستر« اخراج کردند 
تا حزب کارگر کنترل این ناحیه را به دست آورد. اکثر مناطقی 
که در شهر لندن از دست محافظه کاران خارج شده است، 
دهه ها تحت تسلط این حزب بوده اند. انتخابات روز پنجشنبه 
در بریتانیا، صاحبان هفت هزار کرسی شوراهای محلی را 
مشخص خواهد کرد و در نهایت به تعیین ۱70 مقام محلی 
دولت منتج خواهد شد که مسئول رسیدگی به امور روزانه و 
خدمات به شهروندان خواهند بود. »کر.استارمر« رهبر حزب 
کارگر انگلیس در جمع هوادارنش در لندن گفت: »نتایج 
شگفت انگیز هستند، کامال شگفت انگیز. باور کنید که این 
یک نقطه عطف بزرگ برای ما از زمان انتخابات عمومی سال 
20۱9 است.« رویترز نوشت: با اینکه حزب حاکم انگلیس 
در مناطق جنوبی این کشور متحمل شکست سختی شده 
است، در مرکز و شمال انگلیس که اکثر مردم در سال 20۱6 
به خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( رأی داده بودند، توانسته 
تسلط خود را حفظ کند. انتخابات محلی دولتی در بخش های 
مختلف بریتانیا از جمله انگلیس، ولز و اسکاتلند در حالی 
برگزار شده که دولت لندن همچنان با تبعات رسوایی های 
اخیرش دست وپنجه نرم می کند. رویترز خبر داد: با اینکه 
این یک انتخابات محلی است، اما محکی جدی برای میزان 
حمایت از حزب جانسون محسوب می شود که اخیرا مشخص 
شده قوانین محدودکننده در زمان کرونا را که توسط کابینه 
خودش وضع شده بود بارها نقض کرده است. چندی پیش 
تصاویر مهمانی مقامات دولت انگلیس با حضور جانسون در 
زمان اوج اعمال محدودیت های کرونایی در سال گذشته 
میالدی انتقادات شدید جامعه و سیاست مداران انگلیس 
را برانگیخت. پس از آن مشخص شد جانسون و نزدیکانش 
شب خاکسپاری شوهر ملکه انگلیس نیز دو مهمانی برگزار 
کرده بودند. در پی انتشار بخشی از گزارش مربوط به 
تخلف دولت مردان انگلیس از محدودیت های کرونایی و 
به راه انداختن مهمانی و میگساری، نخست وزیر این کشور 
مجبور به عذرخواهی شد. عالوه بر این موارد نقض قانون 
توسط جانسون و نزدیکانش، افزایش شدید بهای انرژی نیز 
از یک اثر خود را بر روی قبوض گاز و برق شهروندان انگلیسی 
نشان داده و از سوی دیگر آنها را با افزایش بهای کاالها در 

قفسه فروشگاه ها روبه رو کرده است. 

سرگئی الوروف: 

آسيای ميانه را عرصه تقابل ژئوپولتيک نمی بينيم
جهــــان 

کوتــــاه

وزیر امورخارجه روسیه ضمن تمجید از 
سطح روابط کشورش با کشورهای حوزه 
آسیای میانه گفت: مسکو این ناحیه را 
عرصه تقابل ژئوپولتیک نمی بیند. به گزارش 
فارس، »سرگئی.الوروف« اظهارکرد که 
کشورش آسیای میانه را عرصه تقابل بر 
سر مسائل ژئوپولتیک )جغرافیای سیاسی( 
در نظر نمی گیرد. به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، الوروف در یادداشتی در 
یک روزنامه روسی نوشت: برخالف برخی 
کشورهای غربی، روسیه منطقه آسیای 
میانه را »عرصه تقابل ژئوپولتیک همسو با 
مفهوم استعماری بازی بزرگ نمی بینم.« 
وزیر امورخارجه روسیه همچنین در این 
یادداشت بر »روابط متوازن، برابر و واجد 
منافع مشترک« بین روسیه و کشورهای 
این حوزه از جمله قزاقستان، قرقیزستان، 
ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان، 
تاکیدکرد. به گفته الوروف، این روابط »مثال 
روشنی از این است که در قرن بیست ویکم 

همکاری میان کشورها باید به چه شکلی 
باشد« و روسیه »توان بالقوه عظیمی« برای 
توسعه همکاری در زمینه های »تجاری، 
اقتصادی، انرژی و علمی« با کشورهای این 
حوزه را شاهد است. این دیپلمات ارشد روس 
همچنین از سطح کنونی همکاری های فنی و 
نظامی میان روسیه و این پنج کشور شوروی 

سابق تمجید کرده و »همکاری مشترک 
در چارچوب ساختارهای ضدتروریستی و 
مبارزه با موادمخدر« با کشورهای مستقل 
مشترک المنافع، اعضای سازمان معاهده 
و سازمان همکاری های  امنیت جمعی 
شانگهای را قابل تحسین دانست. الوروف 
ادامه داد: »اقدامات موثر نیروهای حافظ 

صلح سازمان معاهده امنیت جمعی در ماه 
ژانویه 2022 در راستای کمک به ایجاد ثبات 
سیاسی در قزاقستان، پس از شورش های 
تحت حمایت خارجی، مدرک روشنی 
از بلوغ و سطح باالی قابل اتکا بودن این 
سازمان است. در مقیاس گسترده تر نیز این 
سازمان، جلوگیری از تهدیدات امنیتی در 
تمام منطقه آسیای میانه را میسر کرد.« او 
روابط تجاری و اقتصادی مسکو و کشورهای 
این حوزه را در حال توسعه »به صورت پویا« 
توصیف کرده و خاطرنشان کرد که مجموع 
سرمایه گذاری های روسیه در این کشورها 
به معادل 30.5 میلیارد دالر رسیده است. 
وزیر امورخارجه روسیه این یادداشت را 
به مناسبت سی امین سالگرد برقراری روابط 
میان روسیه و این پنج کشور حوزه آسیای 
میانه نوشته است. این کشورها از یک پس 
از فروپاشی جماهیر شوروی در سال ۱992 
روابط دیپلماتیک خود را با روسیه برقرار 

کرده اند. 

معاون اداره اطالعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه 
گفت که مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین راکد است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، »الکسی.

زایتسف«، معاون اداره اطالعات و مطبوعات وزارت 
امورخارجه روسیه اظهارکرد: مذاکرات صلح میان روسیه 
و اوکراین در وضعیت راکدی قرار دارد. وی افزود: »گرچه 

کشورهای عضو ناتو از توقف فوری درگیری ها و خصومت ها 
دفاع می کنند، اما هر کاری را برای جلوگیری از روند 
مذاکرات انجام می دهند. ارسال تسلیحات به اوکراین به 
ارزش میلیاردها دالر در حال افزایش است. واشنگتن به 
تنهایی تجهیزات نظامی به ارزش 3.8 میلیارد دالر را به 
اوکراین ارسال کرده است. انگلیس، فرانسه، کانادا، لهستان 

و کشورهای حوزه بالتیک به طور فعال به ارسال تسلیحات 
به اوکراین ادامه می دهند و این امر خود موجب تخریب 
زیرساخت ها و خرابی های بیشتر می شود.« زایتسف گفت 
که اظهارات سیاستمداران اوکراینی مبنی بر عدم تمایل 
آنها به مذاکره با مسکو صرفا اهمیت غیرنظامی سازی 

اوکراین را تایید می کند. 

وزارت  خارجه روسیه: 

روند مذاکرات با »اوکراین« راکد است

هفدهمین مراسم »شب بازیگر« 
با ریاست ایرج راد، بازیگر و کارگردان 
پیشکسوت تئاتر برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی انجمن 
صنفی بازیگران تئاتر، ایرج راد بازیگر 
و کارگردان پیشکسوت تئاتر ریاست 
هفدهمین مراسم »شب بازیگر« را 
برعهده دارد. شهره سلطانی دبیر 
هفدهمیــن مراسم »شب بازیگر« 
گفت: در جلسه هماهنگــی که با 
حضور اعضا هیات مدیره و بازرسان 
انجمن صنفی بازیگران تئاتر برگزار 
شد، ایرج راد، با رای تمامی اعضا 
هیات مدیره به عنوان رئیس این دوره 
از گردهمایی بزرگ بازیگران تئاتر و 
شب بازیگر انتخاب شد که برای من 

افتخار بزرگی است. وی در پایان 
تصریح کرد: مسلما تجربه مدیریت 
همواره  که  تاکیدهایی  و  ایشان 
بر شان تئاتر و بازیگران این رشته 

هنری دارند برای من و همکارانم 
باشکوه تر  هرچه  برگزاری  در 
این مراسم راهگشاست. ایرج راد 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 

بازیگران تئاتر و یکی از بازیگران 
و کارگردانان شناخته شده تئاتر، 
سینما و تلویزیون ایران است که 
بیش از پنج دهه به طور پیوسته در 
عرصه هنر بازیگری و کارگردانی 
فعالیت داشته و عالوه بر تدریس 
در دانشگاه های تهران و نبی اکرم، 
فعالیت صنفی منسجم خود را از دهه 
70 با حضور در هیات موسس خانه 
سینما، خانه هنرمندان و خانه تئاتر 
آغاز کرده است. مراسم »شب بازیگر« 
و گردهمایی بزرگ خانواده بازیگران 
تئاتر، پس از وقفه ای دو ساله به دلیل 
همه گیری کرونا، با ریاست ایرج راد 
و دبیری شهره سلطانی روز شنبه 24 
اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود. 

ایرج راد، رئیس هفدهمین مراسم »شب بازیگر« شد

داوود توحیــــدپرست، تهیه کننده 
و کارگردان فیلم »شال آبی« بیان کرد 
که قصد دارد با فرهاد مجیدی مربی تیم 
استقالل برای ایفای نقش در این فیلم 
مذاکره کند؛ او نقش خودش را در قصه 
بازی خواهد کرد. توحیدپرست توضیح داد: 
نویسنده فیلمنامه این اثر من و خانم انسیه 
مطیعی هستیم و داستان آن درباره آرزوی 
یک پسر نابینای گیالنی است که طرفدار 
تیم فوتبال استقالل است. او آرزو دارد به 
تهران بیاید و بازی استقالل و پرسپولیس 
را از نزدیک ببیند. همه مخالف این تصمیم 
هستند غیراز مادربزرگ این پسر که دوست 

دارد او را به آرزویش برساند. 

 فرهاد مجیدی 
بازیگر می شود

امیر دژاکام: 

 7 سال برای اجرا 
 در تئاترشهر 

 در صف 
انتظارم
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خبـــــر
هشدار سفارت ایران در عمان به فعاالن اقتصادی

سفارت ایران در عمان در اطالعیه ای به فعاالن اقتصادی و 
تجاری هشدار داد. در متن اطالعیه سفارت ایران در عمان آمده 
است: اخیرا مشاهده شده است برخی افراد سودجو که فاقد 
صالحیت های حرفه ای هستند، بدون اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط کشور و با سوءاستفاده از عدم اطالع عده ای از 
فعاالن اقتصادی اعم از تجار و کارآفرینان از قوانین و مقررات 
و شرایط حاکم بر برگزاری رویدادهای تجاری و فرهنگی در 
عمان، اقدام به تبلیغات غیرواقعی و دریافت هزینه های هنگفت 
به بهانه برگزاری نمایشگاه و یا جشنواره در عمان نموده و ضمن 
ایراد ضرر و زیان به آنها و عدم ایفای وعده های داده شده، به 
توانمندی و اعتبار تولیدات و صادرات جمهوری اسالمی ایران 
خدشه وارد می کنند. بر این اساس به هموطنان عزیز توصیه 
می شود که قبل از هرگونه اقدام برای شرکت در نمایشگاه یا 
جشنواره، از این سفارت و یا سایر جهات ذی ربط در داخل 
کشور از قبیل وزارت امورخارجه یا سازمان توسعه تجارت ایران 
یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و غیره، 
درخصوص مجوز برگزاری رویدادهای مذکور استعالم نمایند. 

یــادداشــت

فراســـو

نظام حمایت اجتماعی

حرف هایی هست که تا وقتی بحرانی پیش نیامده گوشی 
برای شنیدن آنها نیست، اما حاال قیمت ماکارونی افزایش 
پیدا کرده است زمان مناسبی است تا یکی از این حرف ها 
گفته، شنیده و مطالبه شود. چند دقیقه ای همراه این متن 
باشید توضیح می دهم. دولت های ممالک پیشرفته دنیا بانک 
اطالعات دقیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها 
دارند و هر قدر نظام های سیاسی به »دولت رفاه« نزدیک تر 
هستند – مثل سوئد و نروژ و فنالند – کیفیت و دقت و کاربرد 
بانک های اطالعاتی آنها بیشتر است. اطالعات درآمد، هزینه، 
وضعیت آموزش، مالیات، دارایی ها، سالمت و... خانوارها در 
این بانک های اطالعاتی وجود دارد. این بانک های اطالعاتی 
از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها اجازه می دهد تا 
حمایت اجتماعی دولت از خانوار و افراد به صورت هدفمند 
و هوشمند صورت بگیرد. هدفمند است چون حمایت بر 
اساس مقدار ضعف و قوت اقتصادی و اجتماعی افراد صورت 
می گیرد و اگر قرار است یارانه نقدی یا کمک غیرنقدی به 
خانوار یا فردی داده شود، بر اساس استحقاق تعلق می گیرد. 
هوشمند است از آن جهت که می تواند تغییرات در زندگی 
فرد را لحاظ کند. شهروندی ممکن است به واسطه تصادف، 
بیماری یا بیکاری وضعیت اقتصادی و اجتماعی اش نزول کند 
و به همان میزان هم ممکن است به هر دلیلی وضعش بهتر 
یا خیلی خوب شود. حمایت از او باید هوشمندانه در هر دو 
حالت تغییر کند. دولت وظیفه دارد رشد اقتصادی را تسهیل 
کند، زمینه بروز فساد را از بین ببرد، سیاست های ضدتورمی 
به کار بگیرد، ارزش پول ملی را حفظ کند و... اما، وظیفه دارد 
نظام حمایت اجتماعی هدفمند و هوشمند را هم توسعه دهد. 
دولت الزم دارد که برای انجام اصالحات یا مدیریت اجتماعی 
به داده ها و نظامی برای حمایت هدفمند و هوشمند از اقشار 
آسیب پذیر دسترسی داشته باشد. ضرورت چنین سامانه ای 
امروز بیش از هر زمانی احساس می شود. نکته مهم این است 
که هر کس جاده غیرضروری بکشد، پتروشیمی مخربی در 
میانکاله سر هم کند، کارخانه فوالدی در کم آب ترین نقطه 
کویر بسازد، کلنگ هر ساخت وساز پُرساخت وپاختی را به 
زمین بزند، ژستی می گیرد، دیده می شود و قدر می بیند 
اما آنها که برای ایجاد سامانه های ضروری مدیریتی– نظیر 
بانک اطالعات و نظام حمایت اجتماعی هدفمند و هوشمند 
– تالش کنند، نه دیده می شوند، نه قدر می بینند. کار ایجاد 
چنین سامانه ای با عنوان »پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان« در 
وزارت رفاه از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. این پایگاه از تجمیع 5۰ 
منبع داده ای تشکیل شده ، ۲5 منبع داده ای به طور کامل 
تجمیع و ساختار اصلی آن با بیش از ۶۰ جدول داده ای شکل 
گرفته  است. بیش از ۳ میلیارد رکورد داده ای در پایگاه داده 
نهایی ذخیره و تجمیع شده  است. متأسفانه هر قدر طراحان 
و مجریان این کار جدی بودند، بقیه آنها که باید همراهی 
می کردند و اهمیت آن برای نظام اجتماعی و توسعه عدالت را 
درمی یافتند، نسبت به آن کم توجه بودند. دولت فعلی نیز تا 
به امروز کالمی درباره آن نگفته است. ایجاد چنین پایگاهی 
و وارد کردن آن در سیاست گذاری و اجرا، چیزی از جنس 
سازوکارهای مدیریت است.  برخی از نمایندگان مجلس 
به عوض مطالبه این گونه سازوکارها، دنبال ساخت وساز 
در حوزه انتخابیه خود هستند. قدرت دولت ها با تعداد 
روبان هایی که پاره می کنند سنجیده می شود نه میزان 
ظرفیتی که برای مدیریت صحیح خلق می کنند. خالصه، 
تکمیل، هدفمند و هوشمند کردن »پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان« را جدی بگیرید و بکوشید این کشور به داده های 
الزم برای ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی مؤثر و کارآمد 

مجهز شود. 

علی بیگدلی: 
 جنگ اوکراین بهانه غرب برای 

تسویه حساب با پوتین است
یک کارشناس مسائل اروپا با تاکید بر اینکه میان اتحادیه 
اروپا اختالف زیادی بر سر مساله جنگ روسیه و اوکراین 
وجود دارد، گفت: غربی ها عالقه مند به حل مساله اوکراین 
نیستند، در واقع بهانه ای پیدا کرده اند برای اینکه با پوتین 
تسویه حساب کنند.  علی بیگدلی در تحلیل خود نسبت به 
روند تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین اظهار داشت: به نظر 
می رسد جنگ روسیه ابعاد جدیدی پیدا کرده و از محاق 
اولیه خارج می شود، در واقع جنگ میان آمریکا و روسیه 
است ضمن اینکه میان اتحادیه اروپا نیز بر سر این مساله 
اختالف شدیدی به وجود آمده و بسیاری از این شرایط راضی 
نیستند.  وی افزود: در صورتی که تحریم ها ادامه یابد به ویژه 
در حوزه نفت و گاز روسیه، اروپا قطعا با مشکل جدی مواجه 
می شود، شرودر صدراعظم پیشین آلمان در مصاحبه ای 
گفته بود روسیه کشوری نیست که به راحتی بتوانیم آن را 
ببلعیم یا کنار بگذاریم.  این کارشناس مسائل اروپا همچنین 
بیان کرد: در حال حاضر آمریکا تالش می کند تا روسیه را از 
مقام تهدید کنندگی پایین بکشد و پوتین را از کار برکنار 
کند، از سوی دیگر پوتین شخصی نیست که از اوکراین 
دست خالی برگردد، در غیر این صورت باید جواب ارتش، 
مردم و دومای روسیه را دهد. البته در صورتی که دست 
خالی برگردد دچار سرنوشت خروشچف خواهد شد که در 
مساله کوبا نهایتا از کار برکنار شد.  بیگدلی در ادامه با تاکید 
بر اینکه جنگ اوکراین بسیار پیچیده شده و از حالت نظامی 
خارج و به سیاسی تبدیل شده است، بیان کرد: اکنون رقابت 
بین حزب دموکرات آمریکا و روسیه است، اما در صورتی که 
روسیه به مرحله ای برسد که در تنگنای بیشتری قرار گیرد 
دست به اقدام جدیدی می زند یا کشورهای دیگری را درگیر 
می کند. این استاد دانشگاه اظهار کرد: به نظر می رسد روسیه 
تصمیم گرفته تمام خاک اوکراین را به دست گیرد، از طرفی 
تهدید حمله مولداوی از سوی روسیه می تواند خطرناک 
باشد، همچنین در مورد لهستان، سوئد یا فنالند این مساله 

وجود دارد. 

جستــــار
جنگ زرگری يا عبور اصولگرايان از دولت سیزدهم؟ 

بروز اختالفات جدید در حامیان دولت
دولت سیزدهم با شعار های انقالبی روی کار آمد و وعده داد 
که ظرف مدت کوتاهی گرانی ها را مهار و ارزش پول ملی را 
تقویت کند، اما در عمل واقعیت ها تاکنون شکل دیگری رقم 
خورد. افزایش غیرعادی قیمت کاال ها و خدمات گوش مردم 
را از شنیدن وعده های دولت چون »یارانه می دهیم«، »تقصیر 
دولت روحانی است«،  و... پر شده است. این شرایط نه تنها با 
انتقادات منتقدان دولت و حتی بخشی از جامعه اصولگرایان 
به ویژه سنتی همراه شده بلکه برخی حامیان پروپاقرص دولت 
را هم ناراحت کرده است تا آنجا که لب به اعتراض گشوده و به 
دولت نسبت به پیامد های چنین گرانی هایی هشدار می دهند. 

 نمايندگانی كه ديگر همسو نیستند
همزمان با روی کار آمدن دولت، برخی بر این باور بودند 
یکسو شدن مجلس و دولت می تواند مانع از بسیاری از 
ناکارآمدی ها در اداره کشور شود. شاید به همین دلیل بود 
که با ورود رئیسی به مجلس و ارائه لیست وزرای دولت، 
در حمایت از رئیس اصولگرا سنگ تمام گذاشتند. نبود 
برنامه های اقتصادی منسجم و کارآمد صدای بهارستان 
نشینان را درآورده است. از جمله مهدی عسکری، نماینده 
مردم کرج، فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون صنایع و 
معادن در مجلس در توئیتی نوشت: فقدان اتاق فرماندهی 
در ساختار تصمیم سازی دولت ها در خالل جنگ اقتصادی، 
به همراه فقدان استراتژی های بلندمدت و تدابیر مقطعی از 
سوی ستاد تنظیم بازار و نداشتن برنامه سنجیده برای کنترل 
تبعات  حذف ارز ترجیحی زندگی مردم را هر روز به شکلی 
دچار چالش کرده است. احسان ارکانی، نماینده نیشابور 
هم با اعتراض به رهاسازی اقتصاد و معیشت مردم از سوی 
دولت، نوشت: آزادسازی قیمت اقالم و مواد غذایی به ویژه آرد، 
مصرف نان را هم در اقشار متوسط و پایین جامعه به چالش 
خواهد کشید. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم 
تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تذکر صریح تری را مطرح کرد 
و در توئیتی نوشت: اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی 
باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دالر باشد نه 
ریال بی ارزش. صبر مردم را آزمایش نکنیم. همچنین روح 
ا... ایزدخواه نماینده مجلس نوشت: »گران کن و یارانه بده، 
نسخه وارداتی مدیریت اقتصادی.« ایزدخواه در استوری 
اینستاگرام افزود: معلوم شد که نسخه نویسان دولت چقدر 

پیش بینی هایشان از گرانی، واقعی بوده است. 
 اختالفات جديد

در این میان بخش دیگری از حامیان رئیسی، پاره ای از 
اختالفات را ریشه وضعیت کنونی می پندارند و معتقدند 
که تیم اقتصادی دولت موفق نبوده است. بنابراین شفاف تر 
از گذشته از دولت انتقاد می کنند. فعال سیاسی اصولگرا در 
این زمینه گفت: اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم پرستاره 
است اما به دلیل عدم هماهنگی مدام گل به خودی می زنند. 
حسین کنعانی مقدم درباره اینکه اصولگرایان قبل از آمدن 
رئیس دولت سیزدهم حمایت زیادی از او انجام دادند، اما با 
گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت سرعت انتقادات از او 
باال رفته و اینکه ریشه این کار به کجا برمی گردد، گفت: قطعا 
یک دولت انقالبی و مردمی باید مورد انتقاد قرار بگیرد. چون 
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول اصولگرایان است 
که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. سیدحسین 
نقوی حسینی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس 
نیز با اشاره به اینکه بین طرفداران دولت انقالبی هم اختالف 
نظر هست و خیلی ها ناراحت اند در این باره گفت: »در حوزه 
اقتصادی همه ما می دانیم که با دستور و فرمان مشکل حل 
نمی شود، بلکه باید زمینه ها و بستر های الزم برای تغییر و 
تحول در این موارد فراهم شود اما مشخص است که با فرمان 

کاری درست نمی شود.« 
 آدرس اشتباهی يا جنگ زرگری؟

اکنون در حالی که گرانی همچنان ادامه دارد، پاسخ دولت 
به این انتقادات طی چند هفته اخیر تنها انداختن تقصیر 
به گردن دیگران بوده است. یا تقصیر دولت روحانی بوده 
یا کار آمریکایی ها و توطئه دشمنان بوده است، البته برخی 
هم پای دالل ها، مافیای اقتصادی و پشت پرده نشینان را به 
میان کشیده اند. اگرچه توپ مسئولیت این شرایط در زمین 
دولت است،  دولت فعال در حال و هوای دادن آدرس اشتباهی 
از گرانی های اخیر است و در مردم بر این باورند که برخی 
از انتقادات نیز جنگ زرگری جریان اصولگرایی است. این 
گروه تأکید دارند با توجه به انتخابات پیش روی مجلس؛ 
جریان اصولگرایی به دنبال آن است تا حرف هایی از جنس 
دل مردم بزند. به خصوص اینکه تجربه نشان داده که در دوران 
انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر مردم مشارکت 
فعالی در انتخابات نداشته و بر اساس برخی از آمار ها تنها 
8۴ درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده اند. با ادامه این 
شرایط برخی دیگر اعتمادی به برخی مسئوالن ندارند و گمان 

می کنند انتخاب شان مشکلی را حل نخواهد کرد. 

 تصمیم گیری های اقتصادی در دولت سیزدهم 
به چه میزان فضای اجتماعی را با دولت همراه كرده 
است؟ آيا دولت موفق شده آسیب های اجتماعی ناشی 

از مشکالت اقتصادی را كاهش بدهد؟
واقعیت این است که دولت در زمینه مسائل اقتصادی 
هنوز تصمیم تأثیرگذاری نگرفته که در زندگی مردم 
تأثیرگذار باشد. اینکه حقوق کارمندان و کارگران افزایش 
پیدا کرده به معنای این نیست که وضعیت مردم بهتر شده 
است. به میزان اینکه حقوق کارمندان و کارگران بیشتر شده، 
میزان تورم نیز بیشتر شده است. در ماه های گذشته اغلب 
کاالهای موردنیاز مردم به همراه قیمت تاکسی و اتوبوس 
افزایش پیدا کرده است. افزایش  گرانی ها به معنای فقیرتر 
شدن مردم است. اگر تصمیم گیری های دولت منطقی 
باشد به جای اینکه ۱۰ درصد به حقوق کارمندان و کارگران 
اضافه کند، تالش می کرد قیمت کاالهای موردنیاز مردم را 

در همان قیمت نگاه دارد و اجازه 
ندهد افزایش پیدا کند. اگر دولت 
می توانست وضعیت گرانی ها را مانند 
سال گذشته نگه می داشت، اتفاق 
خوبی در کشور رخ می داد. این در 
حالی است که تصمیمات دولت در 
زمینه افزایش نرخ دستمزد و بقیه 
تصمیمات باعث شد که تورم افزایش 
پیدا کند. هنگامی که یک کارفرما 5۰ 
درصد حقوق کارگران خود را افزایش 

بدهد به معنای این است که مجبور است با بیمه در حدود75 
درصد بیشتر به کارگر خود دستمزد بدهد. درنتیجه تصمیم 
می گیرد قیمت کاالی خود را افزایش دهد تا بتواند تراز مالی 
خود را تنظیم کند. در چنین شرایطی فشار اصلی اقتصادی به 
خریدار وارد می شود. مسئول اقتصادی تیم دولت آقای مخبر 
است و ایشان باید نسبت به تصمیماتی که در دولت گرفته 

می شود،  دقت نظر داشته باشند. 
 تصمیم گیری های اقتصادی دولت را چگونه ارزيابی 
می كنید و تصور می كنید دولت چه چشم اندازی برای 

خود در زمینه اقتصادی ترسیم كرده است؟
که  می شود  گرفته  شرایطی  در  دولت  تصمیمات 
میزان گرانی ها افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی 
این سؤال مطرح است که چرا این تصمیمات که با عنوان 
جلوگیری از گرانی گرفته می شود در شرایطی اتخاذ می شود 
که گرانی ها در حال افزایش است. کارمندان و کارگران چگونه 

می توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق و 5۰ درصد گرانی 
زندگی کنند؟ این در حالی است که بیشتر حقوق کارگران 
و کارمندان بابت اجاره خانه مصرف می شود.  از سوی دیگر 
باید توجه شود افزایش مشکالت اقتصادی باعث می شود که 
میزان آسیب های اجتماعی ازجمله طالق و اعتیاد افزایش 
پیدا کند. برخی مدیران عنوان می کنند که باید دستمزد 
کارگران افزایش پیدا کند یا جلوی گرانی ها گرفته شود. 
سؤال اینجاست که چه قشری به صحبت ها توجه می کند؟آیا 
کارفرمایان به این صحبت ها توجه می کنند؟ درنتیجه با 
حرف زدن مشکلی حل نمی شود، بلکه این عمل دولت است 
که باعث می شود اوضاع اقتصادی بهتر شود. فقر با گران کردن 
کاالهای مورد نیاز مردم ریشه کن نمی شود. فقر زمانی از بین 
می رود که مردم درآمدی متناسب به تورم موجود در جامعه 
داشته باشند. اگر در سال های گذشته فقر بیشتر شده به دلیل 
این است حقوقی که به مردم داده شده بر اساس تورم موجود 
در جامعه نبوده است. جهت گیری 
دولت  به سمتی است که در سال 

جاری تورم بیشتر می شود. 
 چرا چنین چشم اندازی را 

برای سال جاری می بینید؟
 جامعه ای دارای آرامش است که 
همه چیز در سر جای خودش بوده 
و حساب  و کتاب داشته باشد. در 
هیچ کشوری، وعده و شعار مشکل 
مردم را حل نکرده، بلکه رفاه بیشتر 
و رسیدگی به مشکالت مردم بوده که مردم را نسبت به آینده 
امیدوار نگه  داشته است. در کشورهای جهان تالش می کنند 
بیکاری را در جامعه کاهش بدهند. به همین دلیل نیز اگر 
در زمان یک رئیس جمهور، بیکاری در جامعه ای افزایش 
پیدا کند مردم دیگر به آن دولت رأی نمی دهند. از منظر 
جامعه شناختی در شرایط نامناسب اقتصادی فساد و بزهکاری 
افزایش پیدا می کند. هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل 
کردن مشکالت بنیادین را به تأخیر بیندازیم به همان اندازه 
آسیب های اجتماعی باالتر می رود. انشاا... مشکالت در آینده 

حل می شود. 
 رئیس جمهور با دستور به دستگاه های اجرايی 
برای ريشه كن كردن فقر مطلق از آنها  خواسته 
موضوع ريشه كن كردن فقر مطلق در سال جاری را در 
دستور كار قرار بدهند. آيا تحقق اين امر در كوتاه مدت 

امکان پذير است؟

موضوع فقر دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت 
که فقر معلولی از علت هاست و خودش به عنوان یک علت 
شناخته نمی شود. اگر قصد داشته باشیم این مشکل را 
به صورت ریشه ای حل کنیم باید به ابعاد چهارگانه ذکرشده 
توجه کنیم. مسائل اجتماعی در بلندمدت قابل  حل شدن 
است و نمی توان در کوتاه مدت آنها را حل کرد. این سخن به 
معنای این است که اگر سال ها طول کشیده که وضعیت به 
اینجا رسیده حداقل همین زمان طول خواهد کشید که این 
مشکالت حل شود یا کاهش پیدا کند. اگر ما در سال های 
آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
کارکنیم و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم می توانیم 
عنوان کنیم فقر در جامعه ریشه کن شده است. شاید منظور 
رئیس جمهور تنها فقر اقتصادی بوده است. به عنوان مثال 
دولت عنوان کرد که قصد دارد دستمزدها را ۱۰ درصد 

افزایش بدهد. این در حالی است که 
به محض اینکه دستمزدها را افزایش 
دادند قیمت اقالم موردنیاز مردم 
افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی 
افزایش دستمزد فایده ای ندارد 
و نمی تواند زمینه ساز کاهش فقر 
در جامعه باشد، بلکه آن را افزایش 
می دهد. اگر فرض بگیریم دستمزد 
۱۰ درصد افزایش  یک کارمند 
داشته در طول سال آینده قیمت 
کاالهای اساسی۴۰ درصد افزایش 
پیدا می کند. درنتیجه هنوز دستمزد 
این کارمند۳۰ درصد عقب تر از 

قیمت هاست. راه حل صحیح این مسائل این بود که درآمد 
کارمندان را افزایش ندهند و از سوی دیگر قیمت کاالهای 

موردنیاز مردم را نیز افزایش ندهند. 
 دولت از چه راه هايی به دنبال ريشه كن كردن فقر 

مطلق است؟
دولت با دستور به استانداران قصد دارد فقر را ریشه کن 
کند. هنگامی که میزان بیکاران افزایش پیدا می کند چگونه 
می توان فقر را ریشه کن کرد. تحقق این کار نیازمند زیربنا و 
زیرساخت است. اگر دولت قصد دارد فقر را از بین ببرد باید 
به همان میزان که تورم افزایش پیدا می کند و درآمد مردم را 
نیز افزایش بدهد. به عنوان مثال اگر تورم در سال گذشته ۴۰ 
درصد بوده، حقوق کارمندان و کارگران نیز باید۴۰ درصد 

افزایش پیدا کند. از سوی دیگر دولت می توانست جلوی 
تورم را بگیرد تا تورم در کشور افزایش پیدا نکند. جلوگیری 
از تورم باعث می شود که فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد 
شود. مالک قضاوت برای مردم عملکرد مسئوالن است. مردم 
نسبت به سخنان مسئوالن قضاوت نمی کنند، بلکه بر اساس 
عملکردی که دارند درباره آنها قضاوت می کنند. رهبر انقالب 
در ابتدای آغاز به کار هر دولتی معموال دو توصیه به دولت ها 
می کنند که یکی شایسته ساالری است و دیگری پاسخگو 
بودن. واقعیت این است که در شرایط کنونی کارگران در 
وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می کنند و بسیاری از 
مغازه داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر 
بیکاری در حال افزایش است. وضعیت به شکلی شده که 
شرکت های خصوصی مجبور شده اند کارکنان خود را اخراج 
کنند. درنتیجه گرانی های اخیر جامعه را ناراحت کرده 
است. شرایط اقتصادی مردم تأثیرمستقیمی در تحوالت 
اجتماعی یک جامعه خواهد داشت. 
این مسأله تنها مختص به ایران 
نیست، بلکه در همه کشورهای 

جهان وجود دارد. 
 توصیه شما به دولت برای 
و  اقتصادی  مشکالت  حل 

اجتماعی چیست؟
در ماه های گذشته بخش هایی از 
جامعه نسبت به وضعیت معیشتی 
و  معلمان  کردند.  انتقاد  خود  
بازنشستگان ازجمله گروه هایی 
بودند که نسبت به وضعیت معیشتی 
خود اعتراض داشتند. این وضعیت 
درباره دیگر گروه های شغلی نیز وجود دارد. در سال های 
اخیر امید به آینده کاهش پیدا کرده است. امروز کسی 
که تحصیل می کند به پیدا کردن شغل مناسب امید ندارد 
و کسی که ازدواج می کند امیدی به این مسأله ندارد که 
بتواند از نظر اقتصادی زندگی خود را تأمین کند. در چنین 
شرایطی نمی توان خوشبین بود. به همین دلیل نیز اگر قصد 
داشته باشیم کشور خود را از نظر امید به آینده با کشورهای 
دیگر مقایسه کنیم باید به این نکته توجه کنیم که کدام 
کشورها در وضعیتی شبیه به ما زندگی می کنند. امروز مادر 
همه آسیب های اجتماعی ما بی اعتمادی به آینده است. این 
بی اعتمادی از نزدیکان و آشنایان آغاز می شود و درنهایت به 

ساختارهای مدیریتی جامعه می رسد. 
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آرمان ملی-  احسان انصاری: مشکالت اقتصادی چه پیامدهای اجتماعی به همراه خواهد داشت؟ آيا دولت موفق شده در زمینه آسیب های اجتماعی اقدامات مؤثری انجام بدهد؟آيا مهم ترين داليل افزايش آسیب های اجتماعی 
اقتصادی است؟ دولت در اين زمینه چه برنامه هايی داشته است؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به اين سؤاالت با دكتر مصطفی اقلیما، جامعه شناس گفت وگو كرده است. اقلیما معتقد است: »تصمیمات دولت در شرايطی گرفته می شود 
كه میزان  گرانی ها افزايش پیدا می كند. در چنین شرايطی اين سؤال مطرح است كه چرا اين تصمیمات كه با عنوان جلوگیری از گرانی گرفته می شود در شرايطی اتخاذ می شود كه گرانی ها در حال افزايش است؟ كارمندان و كارگران 
چگونه می توانند با10 درصد افزايش حقوق و 50 درصد تورم زندگی كنند؟ اين در حالی است كه بیشتر حقوق كارگران و كارمندان بابت اجاره خانه می رود. نکته مهم در اين زمینه اين است كه افزايش مشکالت اقتصادی باعث می شود 

كه میزان آسیب های اجتماعی از جمله طالق و اعتیاد افزايش پیدا كند.« در ادامه ماحصل اين گفت وگو را می خوانید. 

محمد فاضلی 
 جامعه شناس

 ريشه كن كردن فقر يک شبه امکان پذير نیست 
 افزايش دستمزد كارگران بدون كنترل تورم بی معناست

امروز مادر همه آسیب های 
اجتماعی ما بی اعتمادی به 
آینده است. این بی اعتمادی 
از نزدیکان و آشنایان 
آغاز می شود و درنهایت 
به ساختارهای مدیریتی 
جامعه می رسد

 دولت با دستور 
به استانداران قصد دارد 
 فقر را ریشه کن کند. 
این در حالی است که با 
دستور فقر ریشه کن 
نمی شود. هنگامی که میزان 
بیکاران افزایش پیدا می کند 
چگونه می توان فقر را 
ریشه کن کرد 

 تصمیم گیری های اقتصادی دولت و همچنین شرايط 
بین المللی چه چشم اندازی را پیش روی اقتصاد ايران در 

سال1401 قرار می دهد؟
قبل از نوروز عنوان شد که فقر مطلق باید در کشور ریشه کن شود. 
فقر در ایران یک شبه به وجود نیامده که بتوان آن را یک شبه یا در 
کوتاه مدت از بین برد. کارشناسان نیز چنین انتظاری نداشتند که فقر 
مطلق در ایران در یک بازه کوتاه زمانی مانند پنج یا ده سال ریشه کن 
شود. درگذشته هند کشوری بود که بیشترین میزان فقر را داشت و 
جمعیت زیادی از این کشور زیرخط فقر زندگی می کردند. به همین 

دلیل این کشور در ۴۰سال گذشته تالش کرد این فاصله را کاهش 
بدهد و فقر را از بین ببرد. با این وجود گزارش های سازمان ملل متحد 
نشان می دهد که به رغم سیاست هایی که این کشور در زمینه کاهش 
فقر اجرا کرده اما تنها 5۰ درصد از جمعیت این کشور از فقر مطلق 
نجات پیدا کرده اند و5۰ درصد بقیه همچنان زیرخط فقر قرار دارند. 
واقعیت این است که فقر در ایران قابل  مقایسه با هند نیست. هند 
کشور پر جمعیتی است و مردم این کشور دارای آیین های مختلفی 
هستند. نکته دیگر اینکه هند از نظر منابع خدادادی مانند ایران نیست 
و در وضعیت به  مراتب پایین تر قرار دارد. برخی منابع بین المللی حتی 

میزان ذخایر گاز طبیعی ایران را بیشتر از روسیه می دانند. پس از 
انقالب به دلیل عدم ارتباط ایران با شرکت های بین المللی و استفاده 
از تکنولوژی آنها هنوز نتوانستند ذخایر جدیدی در زمینه نفت، گاز و... 
کشف کنند. با این  وجود ایران از نظر تنوع مواد معدنی جز۱۰ کشور 
نخست جهان به شمار می رود. ایران همچنین دارای چهارمین منابع 
کشف  شده نفت در جهان است. در چنین شرایطی وزیر نفت دولت 
رویکردی برخالف آقای زنگنه که به مدت ۱۶ سال وزارت نفت را 
برعهده داشتند در پیش  گرفته و به دنبال این است که به خام فروشی 
نفت ایران پایان دهد. به عنوان  مثال قرار است در استان خوزستان 5 
واحد پتروپاالیش را اجرا کند که هرکدام از آنها بیش از یک میلیارد 
دالر سرمایه گذاری ارزی نیاز دارند. اقدام مثبت دیگری که وزارت 
نفت دولت سیزدهم انجام داده این است که اقداماتی در پاالیشگاه 
خوزستان انجام دهد که کلنگ آن در سال های پایانی دولت اصالحات 
زده  شده بود و آنها را تکرار کند. این در حالی است که آقای زنگنه در 

دولت دوم آقای روحانی این پروژه را باطل اعالم کرده بود. 
 چالش هسته ای ايران با كشورهای غربی و همچنین 
چالش های بین المللی كه پیرامون ايران وجود دارد، چه نقشی 

در اقتصاد كشور در سال جاری ايفا خواهد كرد؟
اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور و مردم منوط به  حل چالش های بین المللی است و 
تا زمانی که این مشکالت به خصوص پرونده هسته ای ایران به نتیجه 
نرسد، نمی توان نسبت به بهبود وضعیت امیدوار بود. در شرایط کنونی 
ایران ارتباط چندانی با بازارهای پولی و سرمایه ای جهان ندارد و به 
همین دلیل کمتر کشوری حاضر است تأمین مالی پروژه های ایران 
را بر عهده بگیرد چه برسد به کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی. 
بخش بزرگی از منابع ارزی ناشی از صادرات ما قابل بازگشت به داخل 
کشور نیستند. اخیراً مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان دومین بنگاه  
اقتصادی بزرگ ایران پس از شرکت نفت اعالم کرد که در حدود۱۹7 
میلیون یورو پول بابت صادرات به اروپا داریم اما به دلیل تحریم ها 
قادر به بازگشت این پول ها به ایران نیستیم. در سال۱۴۰۱ بر اساس 
اظهارات وزیر نیرو ۱۰ هزار مگاوات در کشور کمبود برق وجود خواهد 
داشت. از سوی دیگر در زمستان نیز با کمبود گاز مواجه خواهیم 

شد. در سال گذشته به رغم اینکه فوالد مبارکه می توانست به عنوان 
بزرگ ترین واحد تولید کننده میزان تولید خود را به دونیم میلیون تن 
افزایش بدهد این اتفاق رخ نداد. به همین دلیل من معتقدم مشکالت 

اقتصادی امروز جامعه همچنان ادامه خواهد داشت. 
 چرا چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد در سال جاری 

مشاهده نمی كنید؟
باید به این واقعیت اذعان کرد که تنش های موجود در روابط 
خارجی همچنان به عنوان مانعی در ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای 
جهان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. ما از نیمه 
دولت اصالحات تا امروز دارای پایین ترین میزان سرمایه گذاری 
نسبت به تولید ناخالص کشور هستیم. این اتفاق درباره همسایه های 
ما وجود ندارد.  با توجه به اختالفات عمیقی که بین ترکیه، رژیم 
اسرائیل و عربستان وجود دارد اما آقای اردوغان به دلیل اینکه نیاز به 
سرمایه گذاری خارجی دارد به عربستان و امارات متحده عربی سفر 
می کند و تالش می کند مسئوالن این کشورها را برای سرمایه گذاری 
در ترکیه تشویق کند. این در حالی است که ما از شرایطی که در 
بازارهای جهانی به وجود آمده استفاده چندانی نمی کنیم. به دلیل 
سرمایه گذاری هایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی در کشت فرا 
سرزمینی اوکراین و روسیه انجام داده اند و شوروی سابق که یکی از 
واردکننده های بزرگ گندم و غالت در جهان بود شرایط به شکلی 

است که اوکراین به تنهایی صادرکننده 
نزدیک به۳5 درصد دانه های روغنی جهان 
است. درنتیجه در شرایط کنونی به دلیل 
جنگی که در اوکراین به وجود آمده حتی 
در کشورهای اروپایی نیز روغن نباتی 
وجود ندارد و مردم اروپا در این زمینه با 

مشکالت جدی مواجه هستند. 
را  اقتصادی  چالش های  آيا   
چالش های  به  مختص  بايد  تنها 
بین المللی ايران قلمداد كرد و آيا 
تصمیم گیری های داخلی زمینه ساز 

چالش های اقتصادی نبوده است؟
کشورهای زیادی وجود دارد که تمایل 
دارند در صنایع ایران اعم از صنعت فوالد، 
پتروشیمی، ساخت پاالیشگاه و ساخت 
ایران  در  صنعت  و  کشت  واحدهای 
سرمایه گذاری کنند. بر اساس مطالعاتی 
که در استانداری خوزستان انجام  گرفته، 
بازار میوه و صیفی جات قطر تنها در حدود 
۹ میلیارد دالر است. این در حالی است که 
ایران حتی سهمی در حدود5۰۰ میلیون 
دالر نیز از آن ندارد. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای اینکه کانال سوئز را دور 
بزنند، به ایران پیشنهاد دادند که آزادراهی 

را با همکاری کشور ایتالیا بسازند که بندر امام را با عبور از استان های 
محرومی مانند خوزستان، لرستان، کرمانشاه و آذربایجان به شبکه 

آزادراهی بازرگان متصل می کند که این شبکه آزادراهی درنهایت به 
شبکه آزادراهی اروپا می رسد و درنتیجه صادرات و واردات این کشور 
شکل راحت تری به خود می گیرد. در چنین شرایطی ایران هنوز اقدام 
مناسبی در این زمینه نداشته است. نکته دیگر آنکه کشور هند که از 
حمله روسیه به اوکراین حمایت می کند تصمیم گرفته صادرات برنج 
و سایر محصوالت خود را از طریق بندر چابهار به روسیه انجام بدهد. 
این کشور اعالم کرده که این رویکرد باعث کاهش5۰ درصدی هزینه 
حمل ونقل می شود. در زمان دولت ترامپ که ایران با تحریم های 
بین المللی از سوی آمریکا مواجه شد، اعالم شد که بندر چابهار 
جز موارد تحریمی نخواهد شد و هند می تواند سرمایه گذاری۲5۰ 
میلیون دالری خود را در این بندر انجام بدهد. با این  وجود هندی ها 
از ترس تحریم ها این کار را انجام ندادند و درعین حال راه آهنی که 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( از چابهار به زاهدان کشیده یک خطه است 
و پیش بینی دوخطه بودن این مسیر حتی در تونل ها نیز نشده است. 
 ايران در چه شرايطی می تواند به اهداف خود در مذاكرات 

وين دست پیدا كند؟
گفته می شود که ایران در مذاکرات به دنبال برداشته شدن 
تحریم هاست. با این  وجود به این نکته اشاره نمی شود که ایران 
کشوری است که صادرکننده مواد خام به جهان است. ما برای حفظ 
تمدن ۱۰هزارساله ایران ناچار هستیم با توجه به تکنولوژی هایی 
که فعال فقط در اختیار کشورهای غربی 
است، بین5 تا7 میلیارد مترمکعب آب از 
دریا شیرین سازی و به فالت مرکزی ایران 
منتقل کنیم. تاریخ خاورمیانه نیز نشان داده 
که بر اثر خشکسالی های مداوم برخی از 
تمدن ها از بین رفته اند. 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 اروپاست 
در عمل کانال سوئز از حیز انتفاع می افتد. 
از سوی دیگر کشورهای عربی نیز شاید از 
نظر اقتصادی از این تغییر استقبال کنند اما 
کشوری مانند مصر دوست ندارد 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 قرار گرفته است. 
در این زمینه،  چینی ها حتی حاضر هستند 
با گروه ها 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. 

دكتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
بهبود اقتصاد  در 1401 منوط به حل »مشكالت بين المللي ايران« است 

در زمینه جذب سرمايه خارجی كوتاهی كرده ايم  ريشه كن كردن فقر در كشور يک شبه امکان پذير نیست    

: ايرنا منبع

مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 »بی اعتمادی« 

 آسيب های اجتماعی 

 و اقتصادی را 

تشديد می کند

ما از نیمه دولت اصالحات 
تا امروز دارای پایین ترین 
میزان سرمایه گذاری 
نسبت به تولید ناخالص 
کشور هستیم. این اتفاق 
درباره همسایه های ما 
وجود ندارد. به عنوان مثال 
به رغم اختالفات عمیقی 
که بین ترکیه، اسرائیل و 
عربستان وجود دارد آقای 
اردوغان به دلیل اینکه نیاز 
به سرمایه گذاری خارجی 
دارد به عربستان و امارات 
متحده عربی سفر می کند 
و تالش می کند مسئوالن 
این کشورها را برای 
سرمایه گذاری در ترکیه 
تشویق کند

آرمان ملی-  احسان انصاری: با توجه به وضعیت پرونده هسته ای ايران و مناقشاتی كه در عرصه بین المللی وجود دارد و از طرف ديگر تصمیماتی كه تیم اقتصادی دولت در داخل كشور می گیرد 
چه چشم اندازی از نظر اقتصادی در سال1401 پیش روی جامعه ايران است؟ اين سؤالی است كه »آرمان ملی« در گفت وگو با دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان به تحلیل و بررسی آن پرداخته است. 
دكتر آرمان معتقد است: »اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه كنیم بهبود وضعیت اقتصادی كشور منوط به  حل مشکالت بین المللی ايران است و تا زمانی كه اين مشکالت و به خصوص پرونده 
هسته ای ايران به نتیجه نرسد نمی توان نسبت به بهبود وضعیت امیدوار بود. در شرايط كنونی ايران ارتباط چندانی با بازارهای پولی و سرمايه ای جهان ندارد و به همین دلیل كمتر كشوری حاضر 

است تأمین مالی پروژه های ايران را برعهده بگیرد چه برسد به كشورهای اروپايی، ژاپن و كره جنوبی.« در ادامه ماحصل اين گفت وگو را می خوانید. 

مردم مهم ترين سرمايه اصالح طلبان
اصالح طلبان هموار مردم را تکیه گاه خود 
می دانستند و هنوز هم بر این موضوع تاکید دارند. 
دبیرکل حزب کارگزاران گفت: قاطع می گویم 
هیچ امری برای اصالح طلبان مهم تر از مردم وجود 
ندارد و دالیل آن هم روشن است. مردم هدف 
ما هستند که به آنها خدمت کنیم و آنها را رشد 
دهیم و بسترهای رشد و رفاه آنها را فراهم کنیم. 
حسین مرعشی ادامه داد: باید آسایش و آرامش 
آنها را فراهم بکنیم و تعالی آنها را رقم بزنیم. به یک 
مفهوم مردم هدف اصلی هستند و به مفهوم دیگر 
اصالح طلبان سرمایه ای مهم تر از مردم ندارند. 

یعنی آن کسی که می گوید صندوق مهم است، 
اگر صندوقی برقرار باشد و مردم نیایند، کدام رأی 
پشتوانه اصالح طلبان خواهد شد. یادمان باشد 
میدان سیاست میدان مبارزه است؛ فرش قرمز 
قرار نیست پهن کنند که مردم، سیاسیون و 
اصالح طلبان تشریف بیاورید و با چشم بر هم زدنی 
همه مسائل تان را حل می کنیم. دانه دانه مسائل 
کشور را درست کردن و اصالح کردن و تدبیر کردن 
و منظم کردن و تغییر جهت دادن همگی نیاز به 
مبارزه دارد چراکه نیروهایی در مقابل اصالحات 

مقاومت می کنند. 

ارتباط گرانی با دولت روحانی!
تالش دارند تا همه کمبودها را متوجه دولت 
قبل کنند اما اشاره دارند که چطور هزینه زیادی 
برای تخریب دولت روحانی صرف کردند و امروز 
تالش دارند تا به دولت رئیسی هم ضربه بزنند. 
اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد 
ملی درخصوص این که چرا هنگامی که اعتراضات 
مردم نسبت به معضالت و مشکالت معیشتی اوج 
می گیرد؛ عده ای برای منحرف کردن افکار عمومی 
بحث محاکمه دولتمردان قبلی را پیش می کشند 
و می گویند حتی این گرانی هایی که امروز وجود 
دارد تقصیر دولت روحانی است، گفت: هر دولتی 

که بر سرکار می آید برای فرار از مسئولیت متاسفانه 
تا مدتی دولت قبلی و اقدامات مفیدش را نادیده 
می گیرد و شروع می کند بارها را گذاشتن بر روی 
دوش آن دولت و مقصر قلمداد کردن دولتمردان 
قبلی در خصوص وضع موجود. دولت آقای رئیسی 
یک ُحسنی که آن ماه های ابتدایی داشت این بود 
که اساسا از این روش فاصله می گرفت و سخنی 
درباره دولت گذشته نمی گفت اگرچه که مجلس 
هیچگاه مسیر تخریب را رها نکرد. اما رفته رفته 
که جلو رفتیم مشاهده کردیم متاسفانه برخی در 

همان مسیر غلط و اشتباه و غیر صادقانه افتادند. 

استیضاح وزرای صمت و كار بیشترين امضا را دارد
ظاهرا این بار بحث استیضاح ها جدی است. عضو 
هیات رئیسه مجلس، گفت: در حال حاضر درخواست 
استیضاح دو وزیر صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیش ترین امضا را دارد. علی کریمی فیروزجایی 
درخصوص آخرین وضعیت درخواست های استیضاح  
که به هیات رئیسه رسیده است، گفت: تا این لحظه 
هیچ استیضاحی اعالم وصول نشده است، تا ان شاءا... 
در جلسه آینده هیات رئیسه ببینیم چه تصمیمی 
اتخاذ خواهد شد. عضو هیات رئیسه مجلس اضافه 
کرد: در حال حاضر درخواست استیضاح دو وزیر 
صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش ترین امضا را 

دارد. وی درخصوص زمان نزدیک ترین جلسه هیات 
رئیسه مجلس، ابراز داشت: هیات رئیسه در هفته 
آینده جلسه خواهد داشت اما مشخص نیست که 
حتما درخصوص استیضاح ها تصمیم گیری صورت 
بگیرد یا خیر، در واقع زمان دقیق اعالم وصول و طرح 
آن معلوم نیست. لطف ا... سیاهکلی عضو کمیسیون 
صنایع مجلس هم گفت: پیش بینی من به شخصه این 
است که در هفته آینده مجلس استیضاح ها را اعالم 
وصول کرده و در دستور کار قرار دهد، اگر این کار را 
نکند به عملکرد هیات رئیسه ایراد وارد است و حتما 
ما تذکرات جدی را به هیات رئیسه خواهیم داشت. 
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پرکاری و کم کاری تیروئید 

 تیروئید، غده ای است که در بدن 
انسان ها وجود دارد که می تواند پرکار، کم کار 
و یا بزرگ شود اما عواملی وجود دارند که 
می توانند این بیماری را تشدید کنند. پرکاری 
و کم کاری تیروئید عالمت های مختلفی 
دارد، این عالئم غیراختصاصی هستند و در 
میان سایر افراد جامعه نیز دیده می شوند، 
مانند احساس ضعف، خستگی، ورم کردن، 
گرفتگی عضالنی و رنگ پریدگی، چربی 
خون، احتمال کم خونی، اختالل هورمونی 
و احتماال سقط جنین، اینها در کم کاری 
تیروئید نیز به چشم می خورند. افزایش 
ضربان قلب و تپش قلب، تعریق، کاهش 
وزن به رغم اشتهاداشتن، احساس گرما، گاها 
بیرون زدگی چشم، لرزش دست، ریزش مو و 
اختالالت هورمونی می تواند از عالمت های 
پرکاری تیروئید باشد. در درمان کم کاری 
تیروئید می توان با داروها آن را درمان کرد 
البته گاها باید آزمایش هایی داده شود تا 
میزان دز آن در بدن افزایش یا کاهش نیابد اما 
در پرکاری تیروئید درمان های ویژه ای وجود 
دارد که می تواند طوالنی مدت یا کوتاه مدت 
باشد. تیروئید کم کار یا پرکار روی ناباروری 
تاثیر منفی می گذارد، در ناباروری تاثیرات 
کم کاری تیرویئد کامال در دنیا شناخته شده 
است. اگر تیروئید کم کار باشد احتمال می رود 
که باروری شکل بگیرد اما ممکن است آن 
فرزند سقط شود. برای جلوگیری از سقط 
جنین، اختالالت مادرزادی و کامل شدن 
مغز جنین، در بیماران کم کار تیروئید و زنان 
باردار کامال موضوع آزمایش و مصرف دارو را 

به طور جد دنبال می کنیم. 

یاد د اشــــت
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

قرص »فايزر« بر کرونا تاثير نداردويتامينی که باعث تهوع می شودخوراکی های مفيد برای »رفالکس«
یک متخصص تغذیه گفت: مبتالیان به رفالکس معده معموال با 
مصرف موادغذایی مناسب مشکل خود را بیشتر کنترل خواهند کرد. 
نرگس جوزدانی اظهارکرد: شیرهای کم چرب حس بهتری در معده ایجاد 
می کنند و باعث کاهش رفالکس معده خواهند شد. زنجبیل هم می تواند 
التهاب را در قسمت پایین مری کاهش دهد، توصیه می شود همراه چند 
تکه لیمو و آب مصرف شود. استفاده از یک قاشق سرکه سیب در یک لیوان 
 آب همراه وعده های غذایی نیز می تواند در پیشگیری از رفالکس معده 

کنترل کننده باشد. 

مصرف ویتامین ها برای افرادی که باید مکمل رژیم غذایی داشته باشند 
مفید اما برخی از ویتامین ها ممکن است عوارض جانبی ناخوشایندی ایجاد 
کنند. به عنوان  مثال، ویتامین C باعث می شود بسیاری از افراد بعداز مصرف 
آن احساس ناراحتی کنند و علت این است زمانی که اسیداسکوربیک به 
تنهایی یا در دوزهای باال مصرف شود به خوبی توسط بدن جذب نمی شود. 
ترفند برای کاهش یا از بین بردن حالت تهوع پس از مصرف ویتامین C، یافتن 
مکملی باکیفیت باالست. از مصرف این مکمل با معده خالی خودداری کنید، 

ویتامین C بیشتر به دلیل فواید آن بر سیستم ایمنی شناخته شده است.

شرکت فایزر اعالم کرد که داروی کووید۱۹ موسوم به »پاکسلووید« در 
پیشگیری از ابتالی اعضای خانواده بیمار آلوده به کروناویروس اثربخش نبوده 
است. در این بررسی ۳۰۰۰ بزرگسال شرکت کردند. بررسی ها نشان داد در 
افرادی که دوره پنج روزه مصرف دارو را گذرانده بودند احتمال ابتال به عفونت 
نسبت به گروه دریافت کننده دارونما، ۳۲ درصد کمتر بوده است. این میزان 
همچنین با ۱۰ روز مصرف پاکسلووید به ۳7 درصد افزایش یافت. آلبرت 
بورال، گفت: نتایج به دست آمده بر داده های مربوط به اثربخشی و ایمن بودن 
دارو برای بیماران که در آزمایش قبلی مشاهده کرده ایم، تاثیری نمی گذارد. 

درمان »کرونا« با منابع دریایی
مطالعه جدید دانشگاه تورنتو، نشان می دهد که شاید بتوان 
درمان بیماری ناشی از سویه های جدید کرونا را در ارگانیسم های 
دریایی کشف کرد. یک پژوهش جدید، ویژگی های کلیدی سویه 
اُمیکرون را برجسته کرده و ظرفیت منابع دریایی تجدیدپذیر 
را برای مقابله با بیماری کووید۱۹ مورد بررسی قرار داده است. 
از میان همه سویه های کروناویروس سندروم حاد تنفسی، 
جدیدترین سویه که به نام اُمیکرون شناخته می شود، دارای 
نایی بهبود یافته ای را  بیشترین تعداد جهش است که توا
برای آلوده کردن میزبان ها، انتقال یافتن بین آنها و همچنین 
جلوگیری از محافظت ایمنی، به ذرات ویروسی می بخشد. 
اُمیکرون نیز مانند سایر سویه ها، از دامنه اتصال گیرنده 
گلیکوپروتئین خوشه ای برای دسترسی به سلول های انسانی 
استفاده می کند تا به آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانسین )ACE۲( متصل 
شود. این مسیری است که بیشترین امیدبخشی را برای توسعه 
دارو دارد. روش های درمانی جدید برای کووید۱۹ به تازگی 
در حال ورود به بازار هستند و بسیاری از آنها هنوز در مراحل 
توسعه بالینی به سر می برند. منابع دریایی، فعالیت قابل توجهی 
را در برابر سلول های سرطانی، ویروس ها و باکتری ها دارند. 
بنابراین، توانایی آنها برای متوقف کردن یا درمان عفونت ویروسی 
اُمیکرون، یک روش پژوهشی امیدوارکننده برای پیگیری 
است. به طور ویژه می توان گفت منابع دریایی مانند اسفنج ها 
نسبت به ترکیبات مصنوعی، بسیار سودمند هستند؛ زیرا آنها با 
محیط زیست سازگار هستند، از نظر متابولیکی سازگار می شوند، 
سموم کمی را در بر دارند یا حتی بدون سموم هستند. در این 
پژوهش کوتاه، اما جامع، دکتر سارا گیچان، دکتر هرمان ارلیش 
و دکتر عزیزور رحمان پژوهشگران دانشگاه تورنتو مطالعات و 
گزارش های کلیدی را در مورد سویه اُمیکرون با در نظر گرفتن 

منابع دریایی خالصه کرده اند. 
  تركیبات دريايی

تمایل ترکیبات دریایی به مهار ویروس و مداخله در 
چندین مرحله از چرخه حیات ویروس باعث می شود که آنها در 
مقایسه با داروهای کنونی مانند رمدسیویر، سودمندتر باشند. 
هدف قراردادن آنزیم هایی مانند RdRp و پروتئاز اصلی و نواحی 
حفاظت شده در دامنه اتصال گیرنده، روش های امیدوارکننده ای 
برای مقابله با انواع ویروسی در حال ظهور هستند. یکی از 
نمونه های قابل توجه، ترکیباتی مانند پلی فسفات معدنی 
شده  مشخص  که  هستند  طبیعی  بروموتیروزین های  و 
مکانیسم های متعددی را در برابر کرونا و سایر ویروس ها دارند. 
المبداکاراگینان یک پلی ساکارید موجود در جلبک های قرمز 
است که می تواند از تکثیر ویروس آنفلوآنزا و کرونا جلوگیری 
کند. پژوهش ها نشان داده اند که المبداکاراگینان چگونه 
می تواند ورود ویروس و تولید پروتئین ویروسی را عمدتا با 

متوقف کردن رونویسی و انتقال پروتئین ها متوقف کند. 
  چالش های پیش رو

توسعه داروها از منابع دریایی یقینا چندین چالش قابل 
توجه را به همراه دارد. نخست اینکه اگرچه این ترکیبات در 
مقیاس کوچک، با محیط زیست سازگار هستند؛ اما تولید 
در مقیاس بزرگ ممکن است اثر معکوس داشته باشد و به 
اکوسیستم آسیب برساند. عالوه بر این، بیشتر پژوهش هایی که 
از منابع دریایی برای درمان کووید۱۹ و سایر عوامل ویروسی 

استفاده کرده اند، در شرایط آزمایشگاهی انجام شده اند. 

عمــود ی افقــی  

خواص ضدسرطانی »کاسنی«
یک کارشناس گیاه پزشکی با اشاره 
به اینکه عصاره کاسنی باعث کاهش رشد 
تومورهای سرطانی می شود، گفت: شهد 
موجود در کاسنی از کیفیتی برخوردار بوده 
که اجازه رشد به تومورها را نداده و از خواص 
آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار است. مصطفی 
مریدی  ادامه داد:  در این گیاه ویتامین ها و 
امالح معدنی مانند روی، منیزیم، منگنز، 
کلسیم، فولیک اسید آهن و پتاسیم، ویتامین 
A،  B۶،  C،  E و ویتامین K وجود دارد. وی با 
اشاره به اینکه عصاره کاسنی باعث کاهش رشد 
تومورهای سرطانی می شود، بیان کرد: کاسنی 
اجازه رشد به تومورها را نداده و از خواص 
آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار است. مریدی با 
اشاره به این که برای درمان ناباروری به خوردن 
کاسنی سفارش شده است، تصریح کرد: این 
گیاه که در روایات از آن به »سرور سبزی ها« 
تعبیر شده دو اثر مهم در درمان ناباروری دارد .

ویـــژه

حسین صمدانی فر
 فوق تخصص غدد 

نکتــه
بهترین ویتامین ها برای پیشگیری از ریزش مو

اگر ویتامین ها و مواد معدنی کلیدی خاصی دریافت 
نمی کنید، ممکن است در خطر ریزش مو باشید. باید بدانید که 
از کدام غذاها می توانید این موا مغذی مهم را دریافت کنید و 
قبل از مصرف مکمل حتما با پزشک متخصص صحبت کنید. 
باید آگاه باشید که وقتی نوبت به ویتامین ها می رسد، بیشتر 
مصرف کردن بهتر نیست و گاهی اوقات زیاده روی می تواند 

واقعا مضر باشد. 
  بیوتین

بیوتین )ویتامین B7( برای سلول های داخل بدن شما 
مهم است. سطوح پایین آن می تواند باعث ریزش مو، بثورات 
پوستی و شکنندگی ناخن ها شود. سطح بیوتین در بدن شما 
ممکن است پایین باشد اگر باردار هستید یا شیرده می دهید. 
برخی از آنتی بیوتیک ها را مصرف می کنید. مصرف داروهای 
صرع می تواند منجر به کمبود بیوتین شود اکثر مردم بیوتین 
کافی از رژیم غذایی خود دریافت می کنند که جالب است بدانید 
در غذاهایی که در لیست زیر می آید بیوتین وجود دارد: زرده 

تخم مرغ، غالت کامل و گوشت.
  آهن

گلبول های قرمز برای حمل اکسیژن به آهن نیاز دارند. 
سطوح پایین می تواند باعث کم خونی فقر آهن شود. عالئم آن 
شامل: خستگی، رنگ پریدگی پوست و ریزش مو است. شما در 
معرض خطر کمبود آهن هستید اگر شما فردی هستید که یک 
بیماری مزمن دارید یا یک گیاهخوار هستید، برخی از غذاهایی 
که به طور طبیعی غنی از آهن هستند را مصرف کنید. این غذاها 

عبارتنداز: گوشت قرمز، سبزیجات و حبوبات.
C ويتامین  

ویتامین C برای جذب آهن توسط روده ضروری است. 
برخی از منابع خوب آن عبارتنداز: میوه های خانواده مرکبات، 
سبزیجات و فلفل دلمه ای. همان طور که می دانید خوردن 
غذاهای حاوی آهن همزمان با مواد غذایی حاوی ویتامین C به 

جذب بهتر آهن موجود در آن غذا کمک می کند. 
D ويتامین  

شاید می دانستید که ویتامین D برای استخوان ها مهم 
است. اما آیا می دانستید که سطوح پایین آن با ریزش مو مرتبط 
است؟ پوست شما با دریافت نورخورشید ویتامین D تولید 
می کند، اما بسیاری از مردم نمی توانند به اندازه کافی از خورشید 
دریافت کنند. می توانید سطح ویتامین D بدن خود را با خوردن 

ماهی چرب یا نوشیدن شیر غنی شده افزایش دهید. 
  روی

»روی« می تواند نقش کلیدی در ساخت پروتئین در مو 
و سایر سلول ها داشته باشد. بدن شما نمی تواند آن را بسازد، 
بنابراین باید آن را از غذا یا مکمل ها دریافت کنید. عالئم سطح 
پایین روی شامل ریزش مو، بهبود ضعیف زخم و حس چشایی 

یا بویایی ضعیف است. اگر باردار یا شیرده هستند. 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
انجام برخی از عادات نادرست باعث نابودی مغز و به خطر افتادن سالمت بدن می شود. برخی از افراد با سبک زندگی نادرست و مصرف برخی از موادغذايی، تنها 
به سالمت خود آسیب وارد می كنند. با نگاه به چند اصل مهم و حیاتی برای آنهايی كه اشتباهات زيادی در زندگی انجام می دهند، می تواند كمک كننده باشد. 

عادت های مضر برای »مغز«

10 دقیقه ارتباط گفتاری روزانه توانايی ذهنی 
را افزايش خواهد داد. صحبت كردن به تحريک مغز 
كمک می كند و ساكت بودن می تواند در بلندمدت 
تضعیف فعالیت اين اندام مهم را در پی داشته باشد. 

قند زياد بر فاكتور نوروتروفیک مغز كه مسئول 
تولید نورون هاست، تاثیر نامطلوب می گذارد. BONF در 
تشکیل حافظه بلندمدت و يادگیری، نقش مهمی دارد و 
آسیب به آن يکی از آسیب های مهم به مغز تلقی می شود. 

ارتباط نداشتن با ديگران مصرف زياد قندها

پوشاندن سر با پتو هنگام خواب، میزان اكسیژنی 
را كه وارد بدن می شود كاهش می دهد. در اين حالت، 
تنفس هوايی كه حاوی مقدار زيادی دی اكسیدكربن 

است باعث می شود اكسیژن كمتری به مغز برسد .

تمرينات منظم مغزی مانند مطالعه و حل كردن 
جدول می توانند عملکرد مغز را حتی در افرادی 
كه شاهد عالئم اولیه زوال عقل هستند، به میزان 

چشمگیری بهبود ببخشند. 

پوشاندن سر هنگام خواب ورزش ندادن مغز

نخوردن صبحانه يکی از آسیب زننده ترين 
عادت ها به مغز است. تحقیقات نشان می دهند 
دانش آموزانی كه به صورت منظم صبحانه می خورند، 

عملکرد بهتری در مدرسه دارند. 

70 تا ۸0 درصد مغز را آب تشکیل می دهد. افزون 
بر اين، آب مسئول رساندن مواد غذايی ضروری به 
مغز است؛ بنابراين مغز زمانی بهترين عملکرد را نشان 

می دهد كه بدن دچار كمبود آب نباشد. 

نخوردن صبحانه کمبود آب بدن
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کــوتـاه
تقدیر از منتقدین برتر 

آرمان ملی: برای نخستین بار و در راستای 
تحقق سند تحول قضائی، جشنواره »نقد 
برتر« با هدف احیای حقوق عامه، گسترش 
عدل و آزادی های مشروع و شناسایی نقدهای 
برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضائی و نیز 
حمایت از منتقدان قوه قضائیه توسط عدلیه 
و با مشـــارکت نهادهای مردمی و تخصصی 
برگــزار و به منتقدیِن صاحب اثر برگزیده، 
جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. »احیای حقوق 
عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع« که 
در اصل یکصــد و پنجاه و ششم قانون اساسی 
پیش بینی شده و نیز راهکارهای مندرج در 
سند تحول قضائی با عنوان »تقدیر از نقدهای 
برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظر سنجی 
مستقیم از صاحب نظران، فعاالن اجتماعی و 
رسانه ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی«، 
این جشنواره در هفته قوه قضائیه سالجاری 

برگزار خواهد شد. 

 مردم سراوان 
آب، خاک و هوای سالم ندارند

آرمان ملی: نماینده رشت در مجلس، 
با بیان اینکه هجوم حشرات و بوی تعفن 
هوای سالم را از مردم سراوان گرفته است، 
گفت: مردم سراوان به واسطه پسماندها نه 
آب سالم دارند و نه خاک سالم، زیرا شیرابه 
پسماندها آب های زیرزمینی را آلوده کرده 
و بستر خاک نیز آلوده شده است. محمدرضا 
احمدی سنگری اظهار کرد: از استاندار گیالن 
جهت پیگیری جدی موضوع پسماند سراوان 
قدردانی می کنیم. وی با بیان اینکه مردم 
سراوان از پسماند و زباله آسیب می بینند، 
افزود: اگر نگاه ملی به مساله سراوان داشته 
باشیم، می توانیم از کمک های ملی نیز بهره 
ببریم. متاسفانه سراوان به دفنگاهی غیر 
اصولی و غیر بهداشتی تبدیل شده و هیچگونه 
حصاری ندارد و حیواناتی که از گوشت و شیر 
آنان مصرف می کنیم، به راحتی وارد این 

منطقه آلوده می شوند. 

شناسایی ۳۷۵ بیمار جدید 
آرمان ملی: از پنجشنبه تا جمعــه )۱6 
اردیبهشت( 375 بیمار کووید ۱9 در کشور 
شناسایی شدند و ۱2 بیمار نیز جان خود را 
از دست دادند. مجموع بیماران کووید۱9 
در کشور به 7 میلیون و 224 هزار و 43۱ 
نفر رسید و تا کنون ۱4۱ هزار و ۱57 نفر 
بیمار مبتال به کووید۱9 جانشان را از دست 
داده اند.خوشبختانه تا کنون 6 میلیون و 999 
هزار و 709 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند. 

تغییر ساعت کاری صنوف
خبرآنالین: فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
درباره ساعت کاری صنوف در تهران با پایان 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ساعت کاری 
صنوف مانند وضعیت گذشته شده و دیگر 
واحدهای صنفی که در ایام ماه مبارک رمضان 
امکان فعالیت تا اذان صبح را داشتند، اجازه 
فعالیت تا این ساعت را نداشته و باید تا ساعت 
۱2 شب به فعالیت خود پایان دهند. سردار 
حسین رحیمی افزود: طبیعی است که دیگر 
محدودیت طول روز و تا قبل از اذان مغرب 
برای صنوف فروشنده موادغذایی و خوراکی 
وجود ندارد، ساعت فعالیت صنوف پس از 
ماه مبارک رمضان به واحدهای صنفی و 
صنف های مربوطه آنان ابالغ شده و همه باید 

آن را اجرا کنند. 
  

 سیل و آبگرفتگی 
در ۷۳ شهرستان 

آرمان ملی: رئیس سازمان امدادونجات 
هالل احمر از امدادرسانی به حادثه دیدگان 
سیل و آبگرفتگی در ۱0 روز گذشته خبر 
داد و گفت: از روز ششم تا ۱6 اردیبهشت 
ماه ۱7 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، چهارمحال و 
بختیاری، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، 
زنجان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرستان، یزد و تهران دچار سیل 
و آبگرفتگی شده که تاکنون 73 شهرستان از 
خدمات امدادی جمعیت هالل احمر بهره مند 
شدند. مهدی ولی پور با اعالم اینکه 2 هزار و 645 
نفر تاکنون امدادرسانی شده اند بیان کرد: 22۱ 
تیم امدادی شامل 724 نجاتگر جمعیت هالل 
احمر در این مدت در ۱5 شهر، 76 روستا، 28 
منطقه عشایرنشین و ۱4 محور خدمات امدادی 
ارائه کرده و 3۱6 نفر را اسکان اضطراری داده اند. 

آب در زاینده رود جاری شد
آرمان ملی: معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: خروجی 
سد زاینده رود با هدف تخصیص آب برای 
آبیاری نوبت چهارم کشت غالت کشاورزان 
شرق افزایش یافت. محمود چیتیان اظهار 
کرد: مدت افزایش خروجی از سد زاینده رود با 
هدف مورد اشاره ۱0 روزه است و در این مدت 
آب در کالنشهر و شرق اصفهان جریان خواهد 
داشت. میزان ذخیره کنونی سد زاینده رود 
395 میلیون متر مکعب است و رهاسازی 
به مدت ۱0 روز از سد زاینده رود خواهد بود. 

در گزارشی که از فائوچی، رئیس  مرکز مقابله با بیماری های 
عفونی آمریکا، درباره وضعیت شیوع کرونا در آمریکا و آغاز 
پایان پاندومی کرونا منتشر شد یک سوءبرداشتی صورت 
گرفت و همه تصور کردند که منظور او پایان پاندومی در 
این کشور است. این سوءبرداشت به دلیل ترجمه اشتباه از 
صحبت های فائوچی بود. فائوچی در گزارش اش تأکید کرده 
بود که آمریکا در حال وارد شدن به فاز دیگری از بیماری 
است و این به معنی پایان پاندومی نیست. اینکه برخی 
می گویند در کشور خودمان هم در حال ورود به دوره پایان 
پاندومی هستیم، درست نیست. برای اعالم این موضوع 
باید یکسری از عوامل دست به دست هم بدهند، اوال اینکه 
باید الگوی اپیدمی از حالت جامعه ای به خوشه ای برسد. یا 
زنجیره انتقال به طور کامل قطع شود. در کنار آن باید تعداد 
افراد حساس و پرخطر مستعد ابتال، آنقدر کم شود که دیگر 
ویروس میزبانی نداشته باشد. من بر این باور نیستم که ما در 
مرحله پایان اپیدمی قرار داریم. هم اکنون واریانت های جدید 
با زیرسویه هایشان، بیماری زایی باالیی ندارند، به همین 
دلیل میزان مرگ، بستری و ابتال کاهش پیدا کرده، اما نگاهی 
به کشورهای دیگر نشان می دهد که اخیرا موارد ابتال رو به 
افزایش بوده است. به طوری که در چند روز گذشته، تعداد 
کشورهایی که دچار خیزش بیماری شده اند به 25کشور 
رسیده، درحالی که تعداد این کشورها در هفته گذشته، ۱9 
کشور بوده است. در کشور اقدام جامعی برای پایان اپیدمی 
صورت نگرفته که بتوان پایان پاندومی را اعالم کرد. یکی 
از مهم ترین نشانه ها برای ورود به دوره پایان پاندومی این 
است که در دوره بیماری، یعنی ۱4روز، هیچ مورد ابتالی 
جدیدی ثبت نشود. نمی توان تنها براساس تعداد مرگ و 
بستری شرایط را سنجید. در جهان زیرسویه های BA4 و 
BA5 دیده شده، ممکن است این سویه ها ما را به خیزش 
بعدی برساند. به هرحال ماهیت اپیدمی به این صورت است. 
مگر اینکه ویروس به صورت ذاتی، به مرحله ای برسد که 
قدرت بیماری زایی آن پایین بیاید، چراکه ما هم اکنون شاهد 
جهش های جدی و جدیدی هستیم که منجر به خیزشی در 
کشورها شده است. نباید مشوق عادی انگاری در جامعه بود و 
خیلی زود است برای اینکه بگوییم وارد پایان پاندمی شده ایم، 
بخشی از این صحبت ها، برداشت های شخصی است، ما در 
کشور نظام بیماریابی فعالی نداریم، بسیاری از بیماران بدون 
عالمت اند یا به دلیل خفیف بودن بیماری، مراجعه نمی کنند. 
هم اکنون میزان مولد پایه در کشور براساس اعالم مجامع 
بین المللی ۱. 5 است و تا زمانی که به زیر یک نرسد نمی توان 
گفت که در حال ورود به دوره پایان پاندومی هستیم. شاخص 
میزان مولد پایه، شاخص مهمی است که نشان دهنده سرعت 
گسترش اپیدمی در جامعه است، اگر این شاخص معادل یک 
باشد، یعنی سرعت افزایش موارد ابتال کم شده، اگر به زیر 
یک برسد، یعنی موارد ابتال کاهش پیدا کرده است. زمانی که 
می گوییم این شاخص برای کشور ما ۱. 5 است، یعنی سرعت 
چرخش ویروس باالست و تعداد مبتالیان جدید نسبت 
به قبل زیاد است، اما خیلی ها بی عالمت اند. گفته می شود 
در ایران 75درصد جامعه 2دوز واکسن را تزریق کرده اند، 
این عدد نشان می دهد که از کل جمعیت، 25درصد هنوز 
واکسیناسیون شان کامل نشده است. همچنین اعالم می شود 
که میزان اثربخشی واکسن های موجود در کشور، حدود 
70درصد است، بنابراین از جمعیتی که واکسینه شده اند، 
50میلیون نفر ایمن شده اند و 35میلیون نفر همچنان در 
گروه افراد پرخطر قرار دارند که می توانند میزبان های جدید 
ویروس باشند. مسأله اینجاست که ما در ارتباط با ویروس 
کرونا نمی دانیم که حمالت دشمن کم شده یا اینکه برای 

همیشه ضعیف شده است. 

 مشوق عادی انگاری 
در جامعه نشویم

روی خط آرمان ملی
     8876٠١76                                              

قطع درخت و جریمه
ما ساکنان مجتمعی مسکونی با کلی مشقت و قرض واحدی 
را از سازنده ای خوش نام خریدیم. طی چند سال که درگیر 
گرفتن سند هستیم و با گذراندن مراحل مختلف اکنون 
شهرداری منطقه ۱8 )محله خلیج فارس( به علت قطع  یک 
اصله درخت ۱00 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته است. 
در صورتی که این درخت خشک شده بود و عوامل شهرداری 
آن را بریدند که این مسأله واکنش اهالی ساختمان را در 
پی داشت حتی به ۱۱0 نیز اطالع داده شد و ۱۱0 اصالت 
نامه ماموران را استعالم و تایید کرد. اکنون اهالی ساختمان 

مانده اند و جریمه ۱00 میلیونی.  
محمودی از تهران

قرعه کشی خودرو
از زمانی که قرعه کشی خودرو ایجاد شده است من و خانواده 
هر وقت ثبت نام می کنیم اسم ما در قرعه کشی در نمی آید 
و تجربه خوبی شد که اصال به هیچ قرعه کشی عمومی و 

رسانه ای دل نبندیم چون احتمالش صفر است؟!
حمیدی از تهران 

گرانی دارو
ما تحت پوشش بهزیستی هستیم و فرزندی با مشکل ذهنی 
داریم، داروهای فرزند من از پنج برابر تا سی برابر افزایش پیدا 
کرده است. تازه اگر این شربت را بتوانیم پیدا کنیم. شربتی که 
هشت هزار تومان می توانستیم بگیریم در حال حاضر230 هزار 
تومان می گیریم. به نظر شما کسانی که تحت پوشش بهزیستی 
هستند چطور می توانند با این پولی که بهزیستی پرداخت 

می کند داروهای این بیماران را تهیه کنند. 
رضایی از آمل 

حمید سوری
اپیدمیولوژیست

یادداشـــت

 یک رسانه بحران فزاینده جهانی غذا به دلیل 
کرونا، خشکسالی و جنگ اوکراین را علت حذف 
ارز دولتی بیان کرده و مدعی شده »یارانه های 
غیرهدفمند در ایران موجب قاچاق معکوس، ایجاد 
رانت و بسترسازی برای فساد شده و به بحران 
غذایی در کشور دامن زده است، اما دولت همزمان 
با اصالح رویه  های غلط اقتصادی، حمایت مستقیم 
از اقشار ضعیف تر را با جدیت ادامه می  دهد.« اولین 
ترکش های حذف ارز ترجیحی به سمت کاالهای 
اساسی و موادغذایی از جمله گندم و آرد گسیل شد. 
حذف یارانه پنهان گندم که ظاهرا برای مبارزه با 
سودجویی  ها و داللی  ها صورت گرفته، موج شدیدی 
از انتقادها و مخالفت ها را به راه انداخته است. قیمت 
آرد صنعتی تا ۱3 برابر افزایش یافته و سیاست 
حذف ارز منجر به آشفتگی در بازار شده است. حذف 
ارز ترجیحی موادغذایی سبب کمیابی برخی اقالم 
خوراکی شده است و با توجه به اینکه 40 درصد 
ظرفیت  تولید کشور به دلیل تحریم ها و فقدان 
مواد اولیه و افزایش تورم تولید به علت افزایش 
دستمزد کارگری فعال نیست، روند گرانی های 
روزهای اخیر تنها نوک کوه یخ است و طی روزهای 
آینده، التهاب بازار ادامه خواهد یافت. گرانی های 
اخیر در ضروری ترین نیازهای مردم، موجب رشد 
سرسام آور قیمت  ها از جمله در خصوص ماکارونی 

و فرآورده  های نانی شده است. 
  تکذیب گرانی نان و واقعیت های جامعه!

گرانی آرد درحالی در زمان تعطیالت عید فطر 
اتفاق افتاده که بسیاری از شهروندان در روزهای 
اخیر از گران شدن نان  های سنتی در شهرهای 
مختلف کشور خبر می  دهند. البته مدیرکل بازرسی 
وزارت جهاد کشاورزی، این گرانی  ها را تکذیب 
کرده و می  گوید: »هیچ  گونه تغییر قیمتی درباره 

نان سنتی اعم از لواش، سنگک و بربری وجود 
ندارد. نان  های سنتی با سه نوع آرد با کیفیت و 
قیمت های مختلف در بازار عرضه می  شوند.« 
همچنین سخنگوی دولت، اعالم کرده برنامه دولت 
این است که قیمت نان تا پایان سال برای مردم 
تغییری نکند. علی بهادری جهرمی مدعی شده که 
رئیس جمهور در جلسه ای با مقام  های اجرایی اعالم 
کرده که »هرگز من اجازه گران شدن قیمت نان 
را نخواهم داد.« گفته های این چند مقام مسئول 
دولتی درحالی است که مدیرکل آینده  پژوهی و 
مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد از ارائه نان 
به مردم با کد ملی برای صرفه جویی خبر می دهد و 
هدف از این اقدام را »اصالح الگوی مصرف« مردم 
اعالم کرده است. شنیده می شود پس از سخنان 
ابراهیم صیامی، نانوایی های شهرهای مختلف در 
حال اتصال به کارت خوان های هوشمند هستند 
تا به ازای تعداد نان های فروخته شده، یارانه نان به 
نانوایان تعلق گیرد. برخالف ادعای مقامات دولتی 
مبنی بر ثابت ماندن نرخ نان در پی افرایش قیمت 
آرد، برخی از شهروندان از خرید نان بی  کیفیت با 
قیمت گران تر خبر می دهند. برخالف ادعاهای 
مقامات دولتی درباره عدم افزایش نرخ گندم، آرد 
و نان، گزارش  های دریافتی از شهروندان حاکی از 
روند صعودی قیمت نهاده  های تولید نان و متعاقب 
آن، گران شدن این قوت غالب مردم است. حتی 
گفته می شود این روزها به رغم گرانی نان، کیفیت 
نان های پخت شده کاهش یافته است. مالکان 
نانوایی ها نسبت به افزایش نرخ سبوس از کیسه ای 
30 هزار تومان به ۱30 هزار تومان خبر داده اند و 
می گویند به دلیل گران شدن قیمت سبوس گندم، 
مجبور شده اند از ضایعات سبوس بی کیفیت برای 
پخت نان استفاده کنند. نانوایان آزادپز، هر قرص 

نان سنگک را به قیمت ۱0 هزار تومان و هر قرص 
نان بربری را ۱۱ هزار تومان عرضه می کنند. هرچند 
مسئوالن از اعالم افزایش قیمت نان به صورت 
رسمی خودداری کرده اند، اما در برخی از نقاط 

کشور، نرخ نان افزایش داشته است. 
  افزایش قیمت فالفل، به عنوان غذای 

اصلی کارگران 
گرانی های اخیر در بخش گندم و آرد و نان 
در حالی است که 63 درصد جیره غذایی مردم 
کشورمان از غالت و گندم و برنج تامین می شود. 
شرکت های مواد غذایی این روزها کمتر جنس 
در فروشگاه ها توزیع می کنند و مغازه ها خالی از 
فرآورده های آردی مانند نان های فانتزی و ماکارونی 
و روغن شده است. چنین اتفاقی نشان از کمبود 
مواد غذایی در فروشگاه های کوچک و بزرگ 
شهرهاست. دستاورد حذف ارز ترجیحی صرفا 
عمیق شدن شکاف طبقاتی و تبدیل وضعیت اقشار 
متوسط به قشر فرودست خواهد بود. به عنوان 
نمونه، فالفل ۱3 هزار تومانی که خوراک بیشتر 
کارگران زحمتکش کشور بوده است اکنون به 30 
هزار تومان رسیده و برای اینکه مردم قدرت خرید 
داشته باشند، اغذیه فروشی ها پرس های فالفل را 
نصف کرده و به بهای ۱5 هزار تومان می فروشند. 
در حالی که حذف ارز ترجیحی روی ضروری ترین 
اقالم خوراکی مردم به اسم مبارزه با فساد و قاچاق 
انجام شده است، گزارش می شود که گرانی های 
اخیر و جهش 3 تا ۱5 برابری قیمت ها حتی به امکان 
قاچاق و فساد بیشتر موادغذایی شده است. دولت 
سیزدهم بارها اشاره کرده است که شب و روز ندارد 
و لحظه ای از پیگیری وضعیت معیشت جامعه دریغ 
نمی کند، اما عمال مردم تاثیر اینگونه تالش ها را سر 

سفره های خود نمی بینند! 

آرمـــان ملی-  محمدرضا محبوب فـــر-  
کارشناس مسائل اجتماعی: پس از اینکه 
مجلس شورای اسالمی با حـذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی موافقت کرد، فرآینــد حذف ارز 
ترجیحی در دولت سیزدهم آغاز شد. معاون 
رئیس جمهور معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به یک کانون فساد در کشـــور تبدیل شده 
است.  همان طور که محمد مخبـــر با اشاره 
به برنامه  های دولت و مجلس برای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور گفته: »تمام 
قوای کشور با افزایش تعامل و همکاری  ها در 
راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای گام 
برمی دارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه 

دهک های پایین وارد نشود.«

 ُدز سوم واکسن 
را بزنید 

وزیر بهداشت تاکید کرد: پیشنهاد ما 
این است که امسال همه مردم حداقل 
یک ُدز دیگر واکسن کرونا را تزریق 
کنند. این واکسن می تواند ایمنی بخش 
و اطمینان بخش باشد. بهرام عین اللهی 
ادامه داد: امروزه بیش از 90 درصد 
گرچه یک دز و حدود 85 درصد دو دز 
واکسن تزریق کردند و تقریبا میزان 
واکسیناسیون ما از متوسط جهانی 
باالتر است. از این رو شنبه گذشته 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب 
شده که همه افراد باالی 70 سال یک 
دز دیگر را تزریق کنند و کسانی که 
بیماری زمینه ای و نقص ایمنی دارند 
نیز حتما این تزریق واکسن کرونا را 
انجام دهند. وزیر بهداشت که در یک 
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: 
پیشنهاد ما این است که امسال همه 
مردم حداقل یک دوز دیگر واکسن کرونا 
را تزریق کنند چون این واکسن می تواند 
بسیار ایمنی بخش و اطمینان بخش 
باشد. نمی توان اینطور قضاوت کرد که 
ویروس در جهان غیرفعال شده، چون 
ویروس در دنیا فعال است و همچنان در 

جاهای مختلف مرگ و میر دارد. 

 حساب معلمان 
شارژ می شود 

رئــــیس کمیسیون آمــــوزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
50 هزار میلیارد  از واریز  اسالمی 
تومان به حساب یک میلیون نفر معلم 
در کشور با اجرای قانون رتبه بندی 
معلمان خبر داد. علیرضا منادی افزود: 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان موجب 
تالش معلمان برای ارتقای رتبه خود 
و به تبع آن افزایش کیفیت آموزش 
به دانش آموزان خواهد شد و معلمانی 
که ایستایی و رکود علمی داشته باشند، 
تنزل رتبه یافته و دیگر امکان حضور 
در چرخه آموزشی را نخواهند داشت. 
همچنین درصدهای گنجانده شده 
در الیحه نیز تغییر کرده و این قانون 
از 3۱ شهریورماه ۱400 الزم االجرا 
شده و بر این اساس معوقات و مابه 
التفاوت پرداختی های معلمان پس از 
اجرای طرح، از این تاریخ محاسبه و 
واریز خواهد شد. وی همچنین گفت: 
سختی های بسیاری را در یک سال اخیر 

در خصوص این طرح متحمل شدیم. 

آرمان ملی: تولد 3 یوزپلنگ 
در پارک ملی توران، چند روز 
پس از کشته شدن یک قالده 
یوزپلنگ در قائم شهر، موجی 
از شادی و واکنش های مثبت 
را در شبکه های اجتماعی به راه 
انداخت. در شرایطی که گونه 
یوزپلنگ ایرانی در مسیر انقراض 
به سر می برد، تولد این سه قالده 
یوزپلنگ که البته یکی از آنها به 
دلیل ضعف جسمانی تلف شد، 
می تواند بارقه ای از امید به همراه 
داشته باشد. آنطور که عضو هیات 
علمی دانشگاه و متخصص مامایی 
و بیماری های تولیدمثل گفته 
است: »این توله از زمان تولد 
ضعیف و در این چهار روز افزایش 
وزنی نداشت  و بعد از کالبدشکافی 
علت تلف شدن ناهنجــــاری 
مادرزادی ریه سمـــت چپ و 
چسبندگی ریه تعیین شد« گفته 
شده توله های دوم و سوم از زمان 
تولد افزایش وزن خوبی داشته اند 
و تیم اجرایی و علمی مرکز تکثیر 
یوز آسیایی یوز آسیایی به صورت 
و  رفتار ها  تمامی  شبانه روزی 
تغذیه توله یوزهای دوم و سوم 
و یوز ماده را بعد از جراحی رصد 

می کنند. 
  ۲۲ قــالده شناخته شده 

یوزپلنگ 
در شرایطی که فقـط 20 قالده 
یوزپلنگ در 7 استان سمنان، 
کــرمان، یزد، خراســـان های 
رضوی، شمالی و جنوبی به عنوان 
زیستگاه های اصلی یوز زندگی 
می کند، عمده دلیل مرگ آنها 
در طی سال های اخیر شکار بیش 
از اندازه و بی توجهی رانندگان 
از عبور از جاده ها و زیر گرفتن 
آنها عنوان شده است. امری که 
در سال 200۱ میالدی باعث 
تدوین برنامه حفاظتـــی تحت 

حمایت سازمــان ملل در این 
کشور ما شد. اما اتفاقات دردناکی 
مانند کشته شدن یوزپلنگ در 
قائم شهر، بی توجهی به این برنامه 
حفاظتی است. اما با فرزندآوری 
»ایران« و »فیروز« در اسارت و 
پارک ملی توران، حال شرایط 
می تواند به گونه ای رقم بخورد 
که در آینده این تعداد یوزپلنگ 
در کشور افزایش پیدا کند. علی 
سالجقه، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست نیز در بازدید از مرکز علمی 
تحقیقاتی ذخیره گاه زیستکره 
توران در استان سمنان به این امر 
معتقد است و می گوید: »ایران« 
ماده یوز باروری است و حداقل تا 
5 سال آینده توان باروری و تولید 
مثل دارد. وی در شرایطی که از 
نزدیک فرآیندهای مراقبت از 
توله های متولد شده و سالمتی 
یوزپلنگ ماده بعد از عمل جراحی 
سزارین را مشاهده و دستورات 
این  از  مراقبت  برای  را  الزم 
دستاورد علمی صادر کرد و گفت: 
»این نخستین تجربه ایران در 

تولد یوز در اسارت است، باید همه 
زوایای علمی و تجـــارب جهانی 
این اقدام به دقت بررسی شود و 
نتایج و دستاوردهای حاصله در 
قالب مقاالت علمی و پژوهشی به 

زبان های مختلف منتشر شود.« 
  نر یا مـــاده، کدام نجات 

بخش است؟ 
اما نکته جالب در رابطه با تولید 
این سه قالده یوز ایران، تعیین 
جنسیت آنها در زمان تولد بوده 
است. در شرایطی که اعالم شد، که 
سه توله یوز ایران »ماده« هستند، 
چند روز بعد از ســوی مسئوالن 
سازمان حفاظت از محیط زیست 
اعــالم شد که »کارشناسان در 
تعیین جنسیــــت آنها اشتباه 
کرده اند و آنها »نر« هستند. در 
این میان سالجقه ابراز امیدواری 
کرد که »در زایمان های بعدی 
شاهد توله های ماده باشیم.« با این 
حال وی با بیان اینکه تیم اجرایی 
و علمی در اعالم جنسیت تولــه 
یوزها عجله کردند، خاطرنشان 
کرد: »البته نباید اجر دامپزشک 
معتمد را ضایع کرد چـراکه اول 

از همه سیکل باروری ایران را 
تشخیــص داد و به زمان درست 
معرفی »فیروز« به »ایران« پی 
برد عالوه بر این، ضمن تشخیص 
به موقع برای سزارین، عمل به دنیا 
آوردن 3 توله را با موفقیت انجام 
داد. هرچند نمی توان قصور در 
تشخیص جنسیـــت را نادیده 
گرفت.«در این شرایط اسماعیل 
کهرم، جانور شنـــاس و کنشگر 
محیط زیست به »آرمان ملی« 
گفته است: »اینکه یوز پلنگ ها 
»نر« به دنیا آمدند، از اتفاقات 
مثبت است و در آینده می تواند 
به تکثیر آنها امیدوارتر بود.« وی 
با اشاره به اینکه توله یوزی که از 
بین رفت مشکل چسبندگی ریه 
داشت و احتمال نجاتش خیلی 
کم بود، گفت: »با همه این ها اگر 
قبل از تولد مشخص می شد که 
مشکل آن توله یوز چیست، شاید 
امکان داشت عمل جراحی انجام 
و مشکل رفع شود. با این وجود 
تاکید می کنم این عمل بسیار 
مشکلی است و شانس موفقیت در 

آن خیلی ناچیز است.«

»آرمان ملی« از تولد و شرایط یوزپلنگ های ایران تازه متولد شده گزارش می دهد 

۲۰+۲ یوزپلنگ ایرانی و امید به احیا در اسارت 
   سوالی که طی چند روز گذشته مطرح است، »نر« بودن جنسیت یوزها به سود زادآوری بیشتر آنها است یا مادگی شان؟ 

 

٨٥۰ هزار معلم، 
مشمول طرح رتبه بندی 

وزیر آموزش و پرورش کشور اظهار 
داشت: به گفته امام راحل، معلمی شغل 
انبیاست و برجسته ترین انسان های روی 
زمین معلمین هستند. یوسف نوری هرم 
نظام آموزش و پرورش را وارونه خواند و 
بیان کرد: باید معلمان در راس امور قرار 
گیرند. وی خاطرنشان کرد: وقتی رهبر 
معظم انقالب اسالمی معلمان را افسران 
سپاه خطاب می کند به این معنی است 
که هر پیشرفتی نیازمند برنامه ریزی و 
نقش آفرینی افسران است. وی اضافه 
کرد: مشکل 25 تا 30 هزار نیروهای 
خدمت خرید که نصف حقوق و بیمه 
دریافت می کردند، حل شده است.  
نوری بیان کرد: همچنین احکام 20 
هزار نفر از معلمان حق التدریسی، 
خدماتی و نهضتی صادر و ۱2 هزار نفر 
آنان اجرا خواهد شد. وی تصریح کرد: 
۱00 هزار نفر از فرهنگیانی که هنوز 
تعیین وضعیت نشده اند با برگزاری 

آزمونی مشخص خواهد شد. 

گزارش »آرمان ملی« از تبعات گرانی آرد 

نـــان را به چه نرخــی بخوریم؟ 
  رئیس جمهور: هرگز اجازه گران شدن قیمت نان را نخواهم داد

  نانوایی  ها در حال اتصال به کارت خوان  های هوشمند هستند تا به ازای تعداد نان های فروخته شده، یارانه نان بگیرند



رئیس پلیس فتا استان البرز از شناسایی و 
دستگیری باند 3 نفره ای که با دستگاه اسکیمر 
20 میلیارد ریال از حساب های بانکی بیش 
از 450 نفر از شهروندان به صورت غیرمجاز 
برداشت کرده بودند، خبر داد. سرهنگ 
رسول جلیلیان، گفت: با مراجعه تعدادی از 
شهروندان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر 
برداشت غیرمجاز از حساب آنها، رسیدگی 
به موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این مقام 

انتظامی بیان داشت: پس از ثبت اظهارات 
شکات، پرونده ابتدایی تشکیل و به صورت ویژه 
در دستور کار این پلیس قرار گرفت، در بررسي 
پرینت حساب بانکي مالباختگان، مشخص 
شد بیش از 5 میلیارد ریال از طریق اسکیمر 
)کپی غیرمجاز از کارت بانکی( از حساب آنها 
به صورت غیرمجاز برداشت صورت گرفته 
است. سرهنگ جلیلیان ادامه داد: در همین 
راستا تیمی فنی از کارشناسان این پلیس 
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و 

متوجه شدند مالباختگان چندی پیش از یک 
میوه فروش دوره گرد خرید کرده اند. سرهنگ 
جلیلیان تصریح کرد: ماموران این پلیس 
در ادامه با بررسی های دقیق تر و استفاده 
از شگردهای نوین کشف جرائم سایبری 
یک باند 3 نفره که در پوشش میوه فروشان 
دوره گرد در بازارروز های غرب استان تهران 
اقدام به کپی کارت بانکی مشتریان می کردند 
را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این 
باند 3 نفره را در یکی از شهرستان های شمالی 

کشور دستگیر کردند. ایــن مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: متهمــان پس از انتقال به 
پلیس فتا و مواجهـــه با شکات پرونده و 
مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به 
کالهبرداری از بیش از 450 نفر با این روش 
به ارزش ریالی حدود 20 میلیارد ریال اعتراف 
کردند و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود 
برداشتند. رئیس پلیس فتا استان البرز از 
معرفی متهمان به همراه پرونده به دادسرا 
جهت تکمیل مراحل قانونی خود خبر داد 
و به شهروندان توصیه کرد: تا حدامکان 
خریدهای خود را از فروشگاه های معتبر و 
ثابت انجام دهند و با انگیزه خرید با قیمت 
پایین تر و ارزان تر از دستفروش های سیار به 
هیچ وجه خرید نکنند تا در دام کالهبرداران 
گرفتار نشوند، همچنین درهنگام پرداخت با 
کارت خوان، ابتدا بررسی کنید که هیچ گونه 
دستکاری توسط مجرمان روی دستگاه صورت 
نگرفته باشد و حتما خودتان کارت کشیده و 
رمز را وارد و رسید آن را دریافت نمایید. این 
مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان 
جهت ارسال گزارش و یا در صورت وقوع 
هرگونه اتفاق و حادثه ای در فضای سایبر 
بالفاصله با شماره تماس 096380 مرکز 
فوریت هاي سایبری پلیس فتا ارتباط برقرار 
نموده تا نسبت به دریافت خدمات فوریت 
سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا بهرمند 
 شوند و یا با آدرس الکترونیکی به نشاني

 www.cyberpolice.ir از به روز ترین 
اخبار و حوادث و آموزش های پیشگیرانه در 

حوزه فضای سایبری مطلع شوند. 

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1267 r m a n m e l i . i r
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خبـــــــر

انهدام باند اسكيمر در پوشش ميوه فروشان کــوتـــــاه ۸ نفر قربانی سرعت باال شدند
رئیس اورژانس تربت جام گفت: 8 نفر براثر برخورد 2 
دستگاه خودروی سواری پراید در مسیر تربت جام به تایباد 
کشته شدند. علی لطفی اظهارکرد: گزارشی مبنی بر کشته 
و مصدوم شدن 9 نفر به اورژانس اعالم که نیروهای اورژانس 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: متاسفانه در 
این حادثه دلخراش 8 نفر که 2 نفر آنها زیر ۱0 سال بودند، 
فوت کردند و یک مصدوم دیگر در بیمارستان بستری و تحت 
مراقبت های ویژه است. لطفی بیان کرد: علت حادثه توسط 

پلیس راه در دست بررسی است. 

 94 کیلو حشیش در بار گوجه فرنگی

فرمانده انتظامی استان قم از کشف 94 کیلوگرم حشیش 
طی بازرسی از یکدستگاه تریلی حامل بار گوجه فرنگی 
خبر داد. سردار سیدمحمود میرفیضی اظهارداشت: در 
پیگیری های اطالعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر مشخص 
شد قاچاقچیان قصد دارند یک محموله موادمخدر را در 
پوشش بار گوجه فرنگی و پیاز به وسیله یکدستگاه خودرو 
تریلی از جنوب به مرکز کشور منتقل کنند، بنابراین موضوع 
در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وی افزود: در ادامه 
ماموران پس از هماهنگی قضائی به محورهای ورودی استان 
اعزام و سرانجام خودروی موصوف را با بار قانونی گوجه فرنگی 
و پیاز شناسایی، توقیف و به همراه راننده و سرنشین خودرو 
جهت بازرسی به مقر پلیس منتقل کردند. فرمانده انتظامی 
استان قم گفت: طی بازرسی از خودرو تریلی، 94 کیلو و 750 
گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف 
شد. سردار میرفیضی افزود: متهمان نیز در نهایت به همراه 
پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضائی استان شدند.

دستگیری کالهبردار 110 میلیارد تومانی 
فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری یک 
متهم و اعتراف وی به ۱۱0 میلیاردتومان کالهبرداری در 
شهرستان دیواندره خبر داد. سردار علی آزادی اظهارداشت: 
به دنبال شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر 
کالهبرداری از آنان، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
ماموران انتظامی شهرستان دیواندره قرار گرفت. وی 
افزود: طی بررسی های تخصصی ماموران مشخص شد، 
متهم با شگرد سوددهی به مالباختگان اعتماد آنان را 
جلب و مبالغ هنگفتی دریافت کرده و به مکان نامعلومی 
متواری شده است. سردار آزادی تصریح کرد: با اشراف 
اطالعاتی و تالش شبانه روزی ماموران، متهم شناسایی 
و پس از کسب مجوزهای قانونی در عملیاتی پلیسی در 
یکی از استان های مرکزی کشور دستگیر شد. این مقام 
ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه و 
پس از مواجهه با مستندات پلیس به کالهبرداری از ۱80 
نفر به میزان ۱۱0میلیارد تومان اعتراف و پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. 
فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با اشاره به اینکه؛ 
پلیس با تمام توان آماده مقابله با مخالن و برهم زنندگان 
آسایش و امنیت عمومی است، از شهروندان خواست: فریب 
ظاهر افراد سودجو و فرصت طلب را نخورند و در صورت 
اطالع از هرگونه موارد مشکوک، بالفاصله مراتب را از طریق 

پل ارتباطی ۱۱0 به پلیس اطالع دهند. 

سارق محتویات خودرو به دام افتاد
فرمانده انتظامي شهرستان اشکذر از دستگیری سارق 
قطعات و محتویات داخل خودرو با 20 فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ مهدي گل محمدي اظهارداشت: در پي دریافت 
خبرهایي مبني بر سرقت از قطعات و محتویات داخل خودرو 
در سطح شهر اشکذر، بررسي موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس آگاهي شهرستان قرار گرفت. وي افزود: ماموران پلیس 
آگاهي شهرستان با بررسي نحوه وقوع سرقت ها و همچنین 
با کار گسترده اطالعاتي، یک متهم سابقه دار را شناسایي و 
پس از هماهنگي با مرجع قضائي در یک عملیات ضربتي 
و غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامي شهرستان اشکذر گفت: سارق در بازجویي هاي 
انجام شده به 20 فقره سرقت قطعات، محتویات داخل خودرو 
و منزل شهروندان در شهر اشکذر اعتراف و پس از تکمیل 

پرونده و معرفي به مراجع قضائي تحویل داده شد. 

سارق قطعات کولرگازی دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران کالنتری 
۱۱ شهید چمران، سارق قطعات اصلی کولرهای گازی 
را با 38 فقره سرقت دستگیر کردند. سردار عباسعلی 
بهدانی فرد اظهارداشت: در پي دریافت خبرهایی مبنی بر 
سرقت از خانه های شهروندان در سطح شهر یزد، بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. وي افزود: 
ماموران کالنتری ۱۱ شهید چمران شهرستان یزد با بررسي 
نحوه وقوع سرقت ها و همچنین با کار گسترده اطالعاتی، 
یک متهم سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگي با 
مرجع قضائي در یک عملیات ضربتي و غافلگیرانه او را 
در مخفیگاهشان دستگیر کردند. فرمانده انتظامی استان 
یزد گفت: سارق در بازجویی های انجام شده به 38 فقره 
سرقت قطعات اصلی کولرهای گازی از منازل شهروندان و 
همچنین شرکت های تجاری در شهر یزد اعتراف و پس از 
تکمیل پرونده روانه دادسرا شد. سردار بهدانی فرد در خاتمه 
اظهارداشت: شهروندان توصیه های پلیس را در خصوص 
پیشگیری از سرقت جدی بگیرند و منازل، محل کسب وکار 

خود را به دوربین مداربسته و دزدگیر مجهز کنند. 

کشف تریلی قاچاق میلیاردی 
فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف 
یکدستگاه تریلی کشنده اسکانیا قاچاق 
به ارزش 60 میلیارد ریال خبر داد. سردار 
عباسعلی بهدانی فرد گفت: ماموران پلیس 
امنیت عمومی هنگام گشت زنی در محور 
کنارگــذر یزد به یکدستگاه تریلی کشنده 
اسکانیا مشکوک و دستور توقف آن را صادر 
کردند. وی اظهارداشت: با بررسی مدارک 
دارای  تریلی  خودرو مشخص شد که 
پالک جعلی و قاچاق بوده که با هماهنگی 
مرجع قضائی خودرو توقیف و راننده آن 
نیز دستگیر شد. فرمانده انتظامی یزد با 
بیان اینکه ارزش خودروی کشف شده 
توسط کارشناسان 60 میلیارد ریال برآورد 
شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه 
پرونده تشکیل و برای ادامه مراحل قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شد. 

اعتراف به 2۳ فقره سرقت 
فرمانـــده انتظامي استان تهران از 
دستگیري ســارق و اعتراف به 23 فقره 
سرقت در شهرستان ورامین و کشف اموال 
مسروقه خبر داد. سردار کیومرث عزیزی 
بیان داشت: در پي کسب خبري مبني بر 
سرقت منزل و مغازه موضوع در دستور کار 
ماموران پایگاه پلیس آگاهي شهرستان 
ورامین قرار گرفت. وي افزود: ماموران 
پایگاه پلیس آگاهي شهرستان ورامین با 
انجام اقدامات گسترده پلیسي و اطالعاتي 
و تعقیب و مراقبت شبانه روزي و هماهنگی 
قضائی سارق را شناسایی و طي عملیاتي 
غافلگیرانه وی را دستگیر که در ورود اولیه 
اموالي از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، 
تنباکو، سیگار و... کشف شد. فرمانده 
انتظامي استان بیان داشت: متهم که فردي 
سابقه دار است طي تحقیقات پلیسي و فني 
به 23فقره سرقت منزل و مغازه اعتراف 
و پس از تشکیل پرونده مقدماتي جهت 
سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي 
شد. سردار عزیزی در پایان گفت: توجه 
شهروندان به توصیه ها و هشدارهای پلیس 
موجب ناکام ماندن سارقان و بزهکاران 
در رسیدن به اهداف پلیدشان می شود 
و از عموم مردم می خواهیم تا در صورت 
مشاهده افراد مشکوک مراتب را از طریق 
شماره تلفن ۱۱0 با پلیس در میان بگذارند. 

 414 کیلو تریاک کشف شد
جانشین فرمانده انتظامي استان فارس 
از توقیف یکدستگاه تریلي و کشف 4۱4 
ماموران  همکاري  با  تریاک  کیلوگرم 
انتظامي شهرستان هاي مرودشت و فسا 
در استان خبر داد. سردار یوسف ملک زاده، 
اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان فسا از خبري مبني 
بر تردد یکدستگاه تریلی حامل موادمخدر 
در محور مرودشت- سعادت شهر، مطلع 
و بالفاصله موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. وي افزود: در این راستا ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان فسا با 
همکاري عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان مرودشت به محور موردنظر اعزام 
شدند. سردار ملک زاده با بیان اینکه در این 
خصوص تریلي موردنظر شناسایي و توقیف 
شد، گفت: در بازرسي از این خودرو  4۱4 
کیلوگرم تریاک که در زیربار شمش آهن 
جاسازي شده بود، کشف و در این خصوص 
یک قاچاقچي موادمخدر نیز دستگیر شد. 
جانشین فرمانده انتظامي استان فارس 
تاکیدکرد: مبارزه بي امان با موادمخدر 
به صورت وی ژه در دستور کار این فرماندهي 

قرار دارد. 

 کشف 10 فقره سرقت 
تلفن همراه

ســـرکالنتر هفتم پلیس پیشگیــــری 
پایتخت از دستگیری موبایل قاپ حرفه ای 
لحظاتی پس از سرقت خبر داد و گفــت: 
متهم به ۱0 فقره سرقت مشابه اعتراف 
امیری  هوشنگ  امیر  سرهنگ  کرد. 
 ۱۱7 کالنتری  ماموران  اظهارداشت: 
جوادیه در پی افزایش سرقت تلفن همراه 
توسط موتورسواران به روش موبایل قاپی 
در محله جوادیه گشت زنی های هدفمند 
را افزایش دادند. وی با بیان اینکه ماموران 
حین گشت زنی در اطراف پایانه جنوب 
موتورسیکلت 2 ترک را حین سرقت و 
موبایل قاپی مشاهده کردند، افزود: ماموران 
سریعا وارد عمل شده و در تعقیب و گریز 
سرنشین دستگیر و راکب متواری که در 
بررسی اولیه از متهم یکدستگاه گوشی 
تلفن همراه سرقتی که لحظاتی قبل سرقت 
کرده بودند، کشف شد. سرکالنتر هفتم 
پلیس پیشگیری تهران اضافه کرد: متهم 
28 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود 
و سرقت تلفن همراه با همدستی متهم 
دیگر و ۱0 فقره سرقت مشابه معترف که 
مالباختگان شناسایی شدند. امیری با اشاره 
به سوابق متهم در این خصوص و تحمل 
حبس در زندان خاطرنشان کرد: تحقیقات 
بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و 

دستگیری متهم متواری ادامه دارد. 

با تالش کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی استان البرز، یک شرکت هرمی در شهر کرج 
منهدم و 8 نفر در این رابطه دستگیر شدند. سرهنگ محمد 
نادربیگی بیان داشت: در پي وصول پرونده ای مبني بر 
کالهبرداری از اعضاي شرکت هرمي در شهر کرج، موضوع 
در دستورکار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد یک 
کالهبردار حرفه ای با ایجاد شبکه و با معرفی خود به عنوان 
سرشبکه یک شرکت هرمی جعلی به نام »کیونت«، با دادن 
وعده سودهای هنگفت اقدام به کالهبرداری میلیاردی از 
چندین نفر کرده است. رئیس پلیس آگاهی استان البرز با 
بیان اینکه این متهم با اجاره اماکنی در مناطق مختلف شهر 

کرج دائما در حال جابه جایی بود، اظهارداشت: در ادامه پس 
از چندین شبانه روز اقدام اطالعاتی، در نهایت مخفیگاه 
متهم شناسایی و ماموران با هماهنگی مقام قضائی به آنجا 
اعزام شدند. این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری 8 نفر از 
سرشاخه های اعضای این باند هرمی، تصریح کرد: در بازرسي 
از مخفیگاه متهمان مقداري جزوات آموزشي مربوط به 
شرکت هاي هرمي نیز کشف شد. رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز با اشاره به اینکه تالش پلیس برای شناسایی مالباختگان 
احتمالی این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: برآورد اولیه 
کارشناسان از میزان کالهبرداری صورت گرفته از سوی 
اعضای این باند حدود 3 میلیارد ریال است. سرهنگ نادربیگی 
یادآور شد: از جمله آسیب هایي که در خصوص شرکت هاي 

هرمي متصور است اغفال افراد جویاي کار و ترویج فرهنگ 
غلط بیکاري و کسب درآمد بدون زحمت و خروج سرمایه هاي 
کشور است که پلیس با رصد اطالعاتی از فعالیت مخرب آنها 

جلوگیری می کند. 

دستگیری سرشبکه های یک شرکت هرمی

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
از دستگیری سارق انباری های محله 
حکیمیه و کشف بیش از 300 قلم انواع 
لوازم سرقتی خبر داد. سرهنگ جلیل 
موقوفه ای اظهارکرد: در پی افزایش سرقت 
انباری های محله حکیمیه دستگیری 
سارق یا سارقان را تیمی از ماموران 
و  گرفتند  عهده  بر  کالنتری حکیمیه 
گشت زنی های هدفمند را افزایش دادند. 
وی با بیان اینکه ماموران در پی جویی های 
انتظامی به دست آوردند که سارق انباری ها 
یک زن است که با یکدستگاه خودرو 
سواری رانا در محل های سرقت حاضر 
شده، افزود: با بررسی های صورت گرفته 
هویت و مخفیگاه متهم شناسایی و با اخذ 

مجوز قضائی، متهم در یک عملیـــات 
منسجم پلیســی در مخفیگاه دستگیر 
و در بررسی از این مکان 300 قلم انواع 
اموال سرقتی اعم از بخاری، فرش، پتو، 
جعبه آچار و پارچه کشف شد. رئیس 
پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم 
35 ساله در تحقیقات اولیه به ۱0 فقره 
بزه انتسابی و سرقت از انباری های محله 
حکیمیه معترف که با جانمایی محل های 
سرقت، کلیه مالباختگان شناسایی شدند. 
سرهنگ موقوفه ای اعالم کرد: کارشناسان 
ارزش اموال مکشوفه را 2 میلیارد ریال 
تحقیقات  همچنین  کردند  محاسبه 
بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و 

شناسایی مالباختگان ادامه دارد. 

دستگیری سارق انبارها
جانشین فرمانـــده انتظامی استان 
آذربایجان شرقی از دستگیری 5 سارق و 
کشف ماینرهای غیرمجاز و ابزارصنعتی 
به ارزش 50 میلیارد ریال خبر داد. سردار 
علی محمدی، اظهارداشت: در پی وصول 
شکایات متعدد سرقت از اماکن خصوصی 
و کارگاه های صنعتی در حاشیه شهر تبریز 
پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت. وی در ادامه افزود: کارآگاهان با 
تالش شبانه روزی و بررسی های تخصصی 
موفق به شناسایی اعضای باند 5 نفره 
سارقان شدند که کلیه متهمان در عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه پلیس دستگیر و به 
مقر پلیس منتقل شدند. جانشین فرمانده 

انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: 
متهمان دستگیرشده در تحقیقات انجام 
یافته به ۱۱ فقره سرقت از کارگاه های 
صنعتی اعتراف که در بازرسی از مخفیگاه 
آنها ۱0دستگاه ماینر، دینام، ابزارصنعتی از 
قبیل دریل و... کشف شد. سردار محمدی 
با بیان اینکه ارزش اموال مسروقه مکشوفه 
50 میلیارد ریال برآورد شده، گفت: 
متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع 
قضائی تحویل شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی آذربایجان شرقی از شهروندان 
درخواست کرد با پیشگیری وضعی و 
خودمراقبتی فرصت اقدام مجرمانه را از 
مجرمان سلب و موارد مشکوک را به پلیس 

گزارش کنند. 

دستگیری سارقان ماینرها 

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از 
دستگیری 2 سارق و کشف 50 میلیارد ریال اموال مسروقه از 
مخفیگاه آنان خبر داد. سرهنگ حسین تُرکیان بیان داشت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت اشیای بسیار باارزش از 
منزل وی موضوع از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان 
پیگیری شد. وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل وقوع 
سرقت و انجام یکسری اقدامات تخصصی سرانجام هویت 2 نفر که 
در این سرقت دست داشتند را به دست آورده و دستگیری آنان را 
در دستور کار خود قرار دادند. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
ادامه داد: پیگیری های مستمر و تالش شبانه روزی کارآگاهان 

باالخره نتیجه داد و ماموران موفق شدند مخفیگاه این افراد را در 
یکی از مناطق حاشیه ای شهرستان اصفهان کشف کنند که طی 
هماهنگی با مرجع قضائی وارد عمل شده و هر 2 نفر را دستگیر 
کردند. سرهنگ تُرکیان از کشف مقادیر بسیار زیادی اموال 
مسروقه شامل طالجات، سکه، ارزخارجی و وجه نقد رایج کشور 
خبر داد و گفت: ارزش مجموع اموال مکشوفه از مخفیگاه سارقان 
پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان بالغ بر 50 
میلیارد ریال تخمین زده شده است. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل 
مرجع قضائی شدند، ادامه داد: تحقیقات در خصوص سرقت های 

احتمالی دیگر توسط متهمان و شناسایی مالباختگان کماکان از 
سوی کارآگاهان ادامه خواهد داشت.

کشف 5 میلیارد اموال مسروقه از 2 سارق

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 
6 نفر اعضای یک باند حرفه ای سرقت اموال ساختمان های 
نیمه ساز در شهرستان زاهدان و اعتراف آنها به 46 فقره 
سرقت خبر داد. سرداراحمد طاهری اظهارداشت: در پی 
وقوع سریالی چند فقره سرقت اموال ساختمان های نیمه ساز 
در سطح شهرستان زاهدان با شیوه و شگردهایی مشابه، 
موضوع شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت ها در دستور 
کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات 
اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی استان مشخص شد سارقان 
با استفاده از خودرو های سرقتی با پالک مخدوش اقدام به 
پرسه زنی در محالت و شهرک های مسکونی زاهدان کرده 
و ساختمان های در حال ساخت فاقد نگهبان را شناسایی و 
در فرصتی مناسب با شگردی خاص اقدام به سرقت اموال 
با ارزش موجود در این ساختمان می کنند. فرمانده انتظامی 
استان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با جمع آوری 
سرنخ های موجود و انجام یکسری تحقیقات فنی یکی از 

اعضای این باند سرقت را شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی 
دستگیر کردند. وی بیان داشت: با دستگیری این سارق، 2 
همدست دیگر وی نیز شناسایی و متهمان در عملیات هایی 
جداگانه در نقاط مختلف شهرستان زاهدان دستگیر شدند. 
سردار طاهری با اشاره به توقیف یکدستگاه خودرو پراید 
مسروقه مورد استفاده در این سرقت ها در بازرسی از مخفیگاه 
یکی از سارقان بیان داشت: متهمان که پس از روبه روشدن با 
مستندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند به فعالیت 
بزهکارانه خود اعتراف و در تحقیقیات تکمیلی به 46 فقره 
سرقت اموال ساختمان های نمیه ساز به ارزش ۱5 میلیارد 
ریال در شهرستان زاهدان اقرار کردند. فرمانده انتظامی استان 
سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: در تحقیقات تکمیلی 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد متهمان اموال مسروقه 
را به منزلی در زاهدان انتقال و قسمتی از اموال سرقتی را به 3 
مالخر فروخته اند. وی با اشاره به دستگیری هر 3 مالخر اموال 
مسروقه خاطرنشان کرد: از مالخران دستگیرشده بیش از 4 

میلیارد ریال اموال مسروقه کشف و به مالباختگان مسترد 
و همه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
معرفی شدند. سردار طاهری در پایان از شهروندان و مالکان 
ساختمان های نیمه ساز خواست ضمن رعایت نکات امنیتی از 
رهاکردن اموال باارزش در ساختمان های نیمه ساز خودداری 
و حتما نسبت به استخدام و به کارگیری نگهبانانی مورد اعتماد 
در محل کارگاه های ساختمانی اقدام و در صورت مشاهده 
افراد و خودرو های مشکوک در شهرک های نوساز مسکونی 

موضوع را با تماس ۱۱0 به پلیس اطالع دهند. 

انهدام باند سارقان با 46 فقره سرقت 



مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل و عضو اسبق هیات رئیسه 
کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا درباره تصمیم گیری اخیر 
AFC و همچنین تصمیم گیری اش درباره حضور یا عدم حضور 

در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اظهاراتی را بیان کرد. 
 نداشتن كرسی 

امیررضا واعظی آشتیانی درباره وقفه ۱۰ ماهه مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا و برگزارنشدن یک ساله این مسابقات و 
اینکه در پایان فصل بیست ودوم، ایران با اضافه شدن قهرمانان 
فصل آینده به سهمیه داران فصل جاری چه شرایطی برای 
اعزام نمایندگانش به لیگ قهرمانان بعدی آسیا خواهد داشت، 
توضیح داد: »وقتی زمان انتخابات در هیات رئیسه AFC می رسد 
در آن زمان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کار خودشان را 
انجام می دهند. شما اگر نگاه کنید می بینید در هیات رئیسه 
AFC کشور بوتان هم عضو است. بوتان قطعا هیچ جایگاهی در 
فوتبال آسیا ندارد اما چون یک رأی دارد و چون کشورهای دیگر 
آن را عضو هیات رئیسه می کنند حضور دارد. در کمیته های 
AFC هم همین شرایط وجود دارد و این نشان می دهد که 
کشورهای عربی وقتی که فصل انتخابات از راه می رسد به خوبی 
یارگیری می کنند. یک عده را به خوبی تطمیع می کنند و این 
قبیل کارهای اقتصادی را به خوبی بلد هستند. لذا کنفدراسیون 

به خوبی در دستان خودشان است« وی درباره اظهارات علی 
کفاشیان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال که گفته »تصمیمات 
در کمیته تخصصی AFC گرفته می شود و فدراسیون های عضو 
قطعا در جریان هستند و سپس برنامه ها به فدراسیون ها ابالغ 
می شود« ادامه داد: »این حرف آقای کفاشیان کامال حساب 
شده و درست است اما باید دید این اعضا چه کشورهایی 

هستند. کشورهایی هستند که در مهره چینی 
سرجایشان نشسته اند. من زمانی می گفتم که 
بودن آقایان کفاشیان و تاج در هیات رئیسه 
هیچ تاثیری ندارد. چون کاری از آنها بر 
نمی آمد. نه بلد بودند از جایگاه شخصی 
خودشان دفاع کنند و نه از فضایی که بر 

آنجا حاکم می شود دفاع کنند.« 
 قهرمانی استقالل

واعظی آشتیانی درباره وضعیــــت 
پیش روی استقالل اظهارداشــــت: 
»استقالل از شرایط خوبی برخــوردار 
است و اگر احیانا نتیجه نگیرد به خودش 
باخته است. اینجا نقش مدیرعامــل و 

هیات مدیره باشگاه بسیار پررنگ و مهم 

است. مسئوالن استقالل فکر نکنند چون تیم قهرمان نشده 
همه تقصیرات گردن کادرفنی می افتد.« 

 بازگشت به فوتبال؟
وی در ارتباط با برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون 
فوتبال و اینکه آیا قصد دارد در این انتخابات برای ریاست 
فدراسیون فوتبال کاندیدا شود، توضیح داد: »هنوز 
به این موضوع فکر نکرده ام که بیایم یا نیایم. این 
بستگی به شرایط دارد. باید فضا را دید. باید دید 
آیا این هیات رئیسه و مجمع، مجمعی است که 
به سمت انتخاب اصلح برود یا خیر! و این خیلی 
مهم است. اگر بازهم رویه گذشته ادامه پیدا 
کند ما شرایط خوبی را نخواهیم داشت. 
ولی امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفتد« 
واعظی آشتیانی در پاسخ به این پرسش 
که آیا قصد شرکت کردن و بازگشت به 
فضای فوتبال را دارید یا نه؟، گفت: 
»باید شرایط را ببینم. مهم این است، 
فردی بیاید که مدیر باشد. این را فارغ 
از خودم می گویم. چون که عده ای 
دائم دم از مدیریت می زنند ولی در 
عمل نمی توانند به آن موضوعاتی که 
یک مدیر باید داشته باشد، عمل کنند 
و این بی فایده است. باز هم می گویم 

باید شرایط را ببینم.« 

امیررضا واعظی  آشتیانی؛ مديرعامل اسبق استقالل: 

برای رياست فدراسيون بايد شرايط را بسنجم
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a r m a n m e l i . i r

دیدگــــــاه
اعتبار فدراسیون فوتبال مخدوش شده! 

متاسفانه تصمیم هایی گرفته شده که اعتبار فدراسیون 
فوتبال را مخدوش کرده و فدراسیون های مختلف حاضر 
نمی شوند پیشنهاد ایران را به راحتی قبول کنند. اگر برکناری 
شهاب الدین عزیزی خادم براساس ادله درستی بوده باید 
به صورت شفاف این موضوع مشخص شود و تکلیف جانشین 
او هم معلوم شود. در شرایطی که تمامی تیم های راه یافته به 
جام جهانی در حال تدارک برای حضوری پرقدرت هستند در 
ایران به جای آنکه به بحث آماده سازی تیم ملی پرداخته شود 
بیشتر شاهد افشای اسناد هستیم و به صورت نامحسوس مچ 
یکدیگر را باز می کنند. همان زمانی که تصمیم بر برکناری 
عزیزی خادم گرفته شد باید برای ادامه راه برنامه ریزی الزم 
صورت می گرفت و عواقب برکناری دیده می شد. میرشاد 
ماجدی و حسن کامرانی فر به عنوان سرپرست و دبیر کل 
فدراسیون فوتبال در بسیاری صحنه ها حضور دارند و در 
محافل متعددی شرکت داشته اند. صحبت های هم مطرح 
شده اما درباره تیم ملی شاهد اتفاق خاصی نیستیم. با توجه به 
آنکه در گروه بسیار سختی قرار داریم باید برای کسب نتایج 
آبرومندانه اقدامات الزم صورت گیرد اما با بی توجهی زمان را 
از دست می دهیم. دنیا بر مبنای اعتبار یک فدراسیون تصمیم 
می گیرد و اطمینان می کند اما ما کارهایی انجام دادیم که 
اعتماد را به حداقل رسانده است. با خودزنی تیم ملی را له 
کردیم و در مقابل بن بست قرار دادیم. فدراسیون بدون 
رئیس اعتبار ندارد و از طرف دیگر پولی هم در بساط نیست تا 
بتوان با آن اعتماد بین المللی را جلب و نگاه ها را به فدراسیون 
تغییر داد. غرض ورزی را کنار بگذارند و به تیمی کمک کنند 
که در رده بندی فیفا تیم اول قاره آسیا محسوب می شود. 
اگر طارمی، آزمون، جهانبخش و تا حدودی صیادمنش را 
قلم بگیریم دیگر لژیونرها دوران افت را سپری می کنند و 
در سال منتهی به جام جهانی این موضوع به ضرر تیم ملی 
است. تیم های خارجی برای استفاده از بازیکنان مدنظر خود 
کوچک ترین اغماضی نمی کنند. باید بری آنکه فیکس باشد 
و در ترکیب اصلی تیمش قرار بگیرد باید در بهترین شرایط 
باشد. اگر با آمادگی مدنظر سرمربی فاصله پیدا کند باید 
تالشی مضاعف کند تا دوباره دیده شود، چون سطح رقابت 
میان بازیکنان باالست و مصونیتی برای هیچ بازیکنی وجود 
ندارد. بازیکنی که نتواند کیفیت الزم را برای پیشرفت تیم 
ارائه کند باید روی نیمکت بنشیند و در صورت افت بیشتر 
در فهرست تیم جای نمی گیرد تا از روی سکوی ورزشگاه 
نظاره گر تالش هم تیمی های خود باشد. افت لژیونرها دردسر 
بزرگی برای دراگان اسکوچیچ خواهد بود، چون اساس تیم او 
روی بازیکنان لژیونر است. بدون تردید با این روند اصال نباید 
به تیم ملی دل بست. با توجه به اینکه تکلیف تیم ملی روشن 
نیست و زمان را به سرعت از دست می دهیم جای امیدواری 
نیست. بهتر است وعده بیهوده به مردم داده نداده و حقایق 
به آنها گفته شود تا فشار بیشتری بر دوش بازیکنان گذاشته 

نشود. 

فارس: حسین عبداللهی؛ عضو کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال درباره شایعاتی که در فضای مجازی درباره احتمال 
تبانی در یکی از دیدارهای لیگ برتر منتشر شده، اظهارداشت: 
اولین بار است که چنین موضوعی را می شنوم و اگر در مورد 
موضوعی که اطالعی از آن نداریم اظهارنظر نکنیم، بهتر 
است. تاکنون هم هیچ گزارشی در این باره دریافت نکرده ایم. 
وی افزود: به هرحال گفتن هر چیزی در فوتبال خیلی راحت 
است اما اثبات آن دالیل و مستندات محکم می خواهد. خیلی 
راحت می توان به هر فرد یا تیمی اتهام زد اما ثابت کردن آن امر 
جداگانه ای است. در فوتبال از این چیزها زیاد است. هر تیمی 
نتیجه نگیرد برخی مطالب را مطرح می کند. عضو کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال درمورد اینکه آیا این کمیته 
برای دیدارهای پنج هفته پایانی لیگ ناظران ویژه ای را به 
ورزشگاه ها می فرستد تا چنین شائبه هایی کمتر شود، گفت: 

صددرصد این کار را انجام می دهیم. 

فوتــــبال داخلی 

  حسن روشن
كارشناس فوتبال 

     آرمان ملی: در روزهای گذشته هفته 
بیست وپنجم لیگ برتر در حالی برگزار شد 
که در مهم ترین مسابقه تیم های استقالل و 
سپاهان به تساوی رضایت دادند و پرسپولیس 
با پیروزی مقابل پیکان فاصله خود را با 

استقالل کاهش داد. 
 تساوی سپاهان و استقالل

در حساس ترین دیدار هفته سپاهان و 
استقالل در حالی به مصاف هم می رفتند که 
ورزشگاه نقش جهان پس از مدت ها میزبان 
تماشاگران بود و این موضوع جو حاکم بر بازی 
را جذاب تر کرده بود. در حالی که سپاهان 
بازی را هجومی آغاز کرده بود این استقالل بود 

که روی اولین موقعیت خود روی یک ارسال 
با ضربه سر دانشگر به گل رسید. استقالل 
که برای خنثی کردن حمالت سپاهان پرس 
سنگین را از یک سوم دفاعی سپاهان در 
دستور کار قرار داده بود روی یک ضدحمله از 
سپاهان ضربه خورد و فرار دیدنی محمدرضا 
حسینی از میانه میدان، یک پنالتی را برای 
سپاهان به ارمغان آورد تا بازی را به تساوی 
بکشاند. در نیمه دوم دو تیم بازی را هجومی 

آغاز کردند اما گلی رد و بدل نشد تا اینکه 
بازی با همان نتیجه نیمه نخست به پایان 

برسد. 
 برد پرسپولیس

در دیگر دیدار مهم پرسپولیس به مصاف 
پیکان رفت. در دقیقه ۱۶ پاکدل گل برتری 
را به ثمر رساند. در ادامه عالیشاه برخوردی 
با بدرقه داشت و اخراج شد تا پرسپولیس از 
دقیقه ۳5، ۱۰نفره شود. نیمه نخست بازی با 

نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس تمام 
شد. پرسپولیس در دقایق ابتدایی نیمه دوم 
توسط نعمتی به گل رسید.  این بازی با نتیجه 

۲ بر صفر به سود پرسپولیس تمام شد. 
 ساير نتايج

در دیگر دیدارها مس در رفسنجان با نتیجه 
۲ بر یک فجرسپاسی را شکست داد. نفت 
مسجدسلیمان و تراکتور به تساوی یک بر 
یک رضایت دادند. شهرخودرو و صنعت نفت 
نیز نتیجه ای مشابه ثبت کردند. هوادار با یک 
گل ذوب آهن را شکست داد. فوالد و گل گهر 
به تساوی یک بر یک رسیدند. آلومینیوم هم 

مقابل نساجی به تساوی بدون گل رسید. 

تساوی استقالل و سپاهان، برد پرسپولیس
اختالف در صدر جدول كم شد! 

آرمان ملی: فدراسیون فوتبال پس از شعار دیدار با برزیل و 
آرژانتین که بعدا تکذیب شد، برنامه ای برای آماده سازی تیم ملی 
جهت حضور در جام جهانی اعالم نکرده است. این آماده سازی 

ضعیف حاال سوژه رسانه ها شده است. 
 عملکرد ضعیف 

یک رسانه آمریکایی به بازتاب عملکرد ضعیف تیم ملی ایران 
به منظور آمادگی در جام جهانی قطر پرداخته است. به گزارش 
سایت sport illustrated، در حالی که ژاپن و کره جنوبی 
آماده سازی دقیقی برای حضور در جام جهانی را شروع کرده اند، 
در ایران این نگرانی وجود دارد که تیم اول آسیا با شرایط ضعیفی 
به جام جهانی برود. ایران در جام جهانی با تیم های فوتبال 
انگلیس و آمریکا همگروه شده است. اخیرا گزارش هایی مبنی بر 
برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران با نیوزیلند و کانادا مطرح 
شده اما هیچیک از آنها تایید نشده است تا ایران شرایط خوبی 
در آستانه این رقابت ها نداشته باشد. افشین قطبی، سرمربی 
سابق تیم ملی ایران در این باره به »آسوشیتدپرس« گفت: به نظر 
می رسد برنامه مشخصی وجود ندارد. زمان بسیار مهم است ولی 
این زمان برای ایران بدون اتفاق خوبی در حال سپری شدن است. 
بیشتر تیم ها بازی های دوستانه خود را ترتیب داده اند، ایران باید 
بازی های مناسبی را برای آماده سازی جام جهانی ترتیب دهد. 
انتقادهایی در داخل ایران در مورد عدم اقدام مناسب فدراسیون 
تاکنون وجود داشته است. میرشاد ماجدی سرپرست موقت 
فدراسیون فوتبال گفته، تا زمانی که جزئیات نهایی نشود هیچ 
بازی اعالم نخواهد شد. از آنجا که این کشور تحت تحریم های 
بین المللی قرار دارد، جذب تیم ها به تهران یا سفر به خارج از 
کشور می تواند برای ایران پیچیده تر از رقبای آسیایی اش باشد. 

قطبی در ادامه صحبت های خود افزود: من در دوران حضورم در 
تیم ملی ایران، مانند کسانی که قبل و بعد از من آمدند، با بسیاری 
از این چالش ها مواجه شدم. مایوس کننده است، زیرا ایران 
دارای نسل طالیی از بازیکنان است و اگر آنها بهترین حمایت و 
آمادگی را داشته باشند، می توانند عملکرد خوبی در جام جهانی 
داشته باشند. این بار کره جنوبی در ۲ ژوئن در سئول به مصاف 
برزیل می رود و چهار روز بعد با شیلی و در ۱۰ ژوئن با پاراگوئه 
دیدار خواهد کرد. ژاپن نیز با برزیل و پاراگوئه در هفته اول ژوئن 

دیدار خواهد کرد. 
 رتبه 26

ساکرنت به مناسبت ۲۰۰ روز تا جام جهانی فوتبال در قطر اقدام 
به رتبه بندی تیم های حاضر در جام جهانی براساس کیفیت فنی 
کرده است. بر این اســاس فاکتورهایی برای رتبه بندی تیم های 
صعود کرده به جام جهانی در نظر گرفته شده که هر کدام از این 
فاکتورها ۱۰ امتیاز دارد و در نهایت تیم ها با امتیاز نهایی کسب شده 
رتبه بندی شده اند. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با ۳8 امتیاز 
در بین ۲۹ تیم راه یافته به جام جهانی قطر در رده ۲۶ قرار گرفته 
اســت. ایران تنها باالتر از تونس، قطر و عربستان است. بررسی و 

امتیازات تیم ملی ایران را در زیر می خوانید. 
۱- ترکیب ۱۱ نفره )5 امتیاز(: برای قاره آســیا ایران تیمی در 
سطح باالست اما در جام جهانی همه چیز پیچیده تر است. در هر 

صورت ایران نظم و کارکرد جمعی خوبی دارد. 
۲- نیمکت ذخیره ها )۴ امتیاز(: این تیم یکنواخت اســت اما 

بازیکنان نیمکت نشین خوبی در همه پست ها ندارد. 
۳- مربی )5 امتیاز(: دراگان اسکوچیچ در ابتدای سال ۲۰۲۰ 
پس از حضور در لیگ برتر ایران به تیم ملی پیوست. او تجربه زیادی 

در فوتبال حرفه ای ندارد اما پس از خداحافظی ســریع »مارک 
ویلموتس« توانست ایران را به مسیر خود بازگرداند. 

۴- بهترین بازیکن )۶ امتیاز(: مهدی طارمی مرد اول ایران در 
جام جهانی قطر است. البته مهاجم هم برجسته دیگری هم هست 

و آن سردار آزمون است. 
5- تاریخچــه )۴ امتیاز(: به لطــف کار جدی و یــک پروژه 
طوالنی مدت، ایران در آسیا به یک تیم بزرگ تبدیل شده است. آنها 
به پنج دوره از هفت جام جهانی اخیر راه یافته اند و هدف بزرگ آنها 

این است که برای اولین بار از مرحله اول عبور کنند. 
۶- شرایط فعلی )۶ امتیاز(: ایران از نظم باالیی برخوردار است 
ولی برای حضور در جام جهانی باید سطح خود را بهتر از این کند. 

7- ارزش بازار )۳ امتیاز(: این تیم پنجاه ویکمین تیم باارزش 
جهان براساس پورتال ترنسفرمارکت است )78 میلیون یورو ارزش 
کل این تیم است(. آزمون با ارزش ترین بازیکن ایران است که ۲5 

میلیون یورو قیمت دارد. 
8- قرعه در جام جهانی )5 امتیاز(: قرعه برای ایران می توانست 
خیلی بدتر باشــد. انگلیس قدرتمندترین رقیب ایران است، اما 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا حریفانی نزدیک به ایران هستند. در 
این رده بندی برزیل، فرانسه، آرژانتین، انگلیس و آلمان 5 تیم برتر 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر معرفی شده اند. انگلیس با ۶8 امتیاز در رده 
چهارم است و آمریکا نیز با ۴۹ امتیز در رده چهاردهم قرار گرفته 
است. در بین تیم های آسیایی نیز ژاپن با ۳8 امتیاز )هم امتیاز ایران 
اما در جدول یک رده باالتر از ایران است(. کره جنوبی ۴۶ امتیاز و 
در رده ۲۰ قرار دارد. عربستان نیز با ۲8 امتیاز در رده ۲۹ و قطر با ۳۱ 

امتیاز در جایگاه ۲8 جدول است. 
 كمیته فنی

صرف نظر از اینکه انجام بازی دوستانه با هر تیمی می تواند به 
آماده سازی تیم ملی کمک کند اما ســوال اینجاست فدراسیون 
فوتبال چه معیارهایی بــرای انتخاب حریــف تدارکاتی دارد؟ 
»خبرآنالین« در ادامه نوشت: در این بین خیلی ها نگران این هستند 
که اسکوچیچ ممکن است از شکست در بازی های دوستانه بترسد 
و ریسک بازی مقابل تیم های قدرتمند را نپذیرد. شاید او تصور کند 
در شرایط فعلی از حمایت کافی برخوردار نیست و ممکن است با 
شکست در بازی های تدارکاتی جایگاهش متزلزل شود که مدیریت 
این قضیه هم بر عهده فدراسیون فوتبال خواهد بود. فدراسیونی 
که البته در شــرایط فعلی درگیری های دیگری مانند برگزاری 
مجمع هم دارد و انگار بحث آماده سازی تیم ملی خیلی هم برای آنها 
خیلی هم موضوعی جدی به حساب نمی آید! از طرفی کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال هم اخیرا تشکیل شده اما مشخص نیست این 
کمیته قرار است چه نقشی ایفا کند و هدف از تشکیل آن چیست. 
آیا افرادی چون پرویز مظلومی و حمید استیلی و اصغر مدیرروستا 
قرار است به اسکوچیچ بگویند در جام جهانی با چه استراتژی کار 
کند و در آنالیز رقبا به او کمک کنند یا قرار است در خصوص انتخاب 

حریفان تدارکاتی به فدراسیون مشاوره بدهند؟ 

تیم های سپاهان و استقالل در لیگ برتر به 
مصاف هم رفتند و نتیجه ای بهتر از تساوی 
و تقسیم امتیازات ثبت نکردند. رسول 
کربکندی کارشناس فوتبال در این خصوص 

صحبت کرد. 
 درباره عملکرد استقالل و سپاهان 

چه نظری داريد؟
 این بازی حساسیت های خاص خودش را 
داشت و به همین خاطر بازی پربرخوردی از 
هر ۲ تیم شاهد بودیم. بازیکنان هر ۲ تیم هم 
کارت های زرد زیادی گرفتند. هر دو تیم هم 
در نیمه اول به گل رسیدند و در نیمه دوم با 
وجود موقعیت های گل که داشتند نتوانستند 
به گل دوم برسند. این بازی به میزبانی 
سپاهان برگزار شد و امتیازگرفتن از این 
تیم برای سپاهان بسیار مهم بود. به خصوص 
اینکه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا حذف 
شده بود و در تالش بود که در لیگ شرایط 
را به سود خود تغییر دهد، اما تالش آنها به 
سرانجام نرسید به طوری که در دقایق پایانی 
بازی مشخص بود که این تیم به همان یک 
گل بسنده کرده است. البته موقعیت های 
یکسانی برای هر دو تیم به وجود آمده بود 
اما به گل نرسید. این نتیجه تساوی به نفع 
پرسپولیس شد. آنها توانستند با برتری مقابل 
پیکان و توقف استقالل برابر سپاهان، فاصله 

امتیاز را کاهش بدهند.
چگونه  را  سپاهان  اشتباهات   

ارزيابی می كنید؟
 متاسفانه سپاهان اشتباهات زیادی دارد و 
همین اشتباهات به این تیم ضربه زده است. 
البته به نظرم نتیجه تساوی در بازی استقالل 
مقابل سپاهان کامال عادالنه بود؛ چرا که 
هر دو تیم دوست داشتند برنده باشند اما 
خیلی هم محتاط بازی می کردند تا بازنده 
نباشند. این احتیاط مشخص نبود اما عملکرد 
بازیکنان به خوبی این موضوع را نشان می داد. 
سپاهان امسال انتظارات را برآورده نکرد اما 
نباید فراموش کنیم در پنج بازی باقی مانده 
تغییر در بدنه سپاهان سودمند نخواهد بود و 

تاثیری بر عملکرد بازیکنان ندارد.

گفـــت و گـــو 

دلیل تعویق بازی های آسیایی 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  تسنیم: 
کشورمان مخالفت دولت چین را عامل 
اصلی تعویق نوزدهمین دوره بازی های 
آسیایی دانست. سیدرضا صالحی امیری 
درباره تعویق بازی های آسیایی ۲۰۲۲ که 
قرار بود ۱۹ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۱ در 
هانگژوی چین برگزار شود، اظهارداشت: 
چینی ها اعالم کردند با وجود فراهم بودن 
همه مقدمات الزم برای برگزاری بازی های 
آسیایی، دولت چین به آنها ابالغ کرده است 
که به دلیل شیوع کرونا، آماده پذیرش 
ورزشکاران برای برگزاری رویداد نیست. 
وی با بیان اینکه اعضای هیات اجرایی پس 
از شنیدن گزارش، رأی به تاخیر در برگزاری 
بازی های آسیایی دادند، تصریح کرد: بنا شد 
کمیته ای اضطراری تشکیل شود که برخی 
اعضای هیات اجرایی در این کمیته حاضر 
هستند تا با برگزاری جلسه با چینی ها، 
زمان بعدی را تعیین کنند. تاریخ جدید 
مسابقات آسیایی را کمیته اضطراری تایید و 
شورای المپیک آسیا اعالم می کند. قرار است 
ظرف یکماه این کمیته تشکیل جلسه داده 
و زمان برگزاری بازی های آسیایی هانگژو را 
اعالم کند. رئیس کمیته ملی المپیک گفت: 
همچنین مقرر شد بازی های شانتو )سومین 
دوره بازی های آسیایی جوانان( که قرار بود 
از سوم آبان آغاز شود نیز در تاریخی دیگر به 
انجام برسد. این مسابقات احتماال در سال 
۲۰۲5 در تاشکند برگزار می شود و مسئوالن 
ازبکستانی، در حال ساخت دهکده بزرگ 

ورزشکاران هستند. 

خارج ازمستطیل سبز

رسول كربکندی: 
  سپاهان 

امسال انتظارات را 
برآورده نکرد

خــــبر
 پاسخ »اکوادور« 

به اتهام جعل اسناد 
فدراسیون فوتبــــال اکوادور به اتهام 
فدراسیون شیلی مبنــــی بر جعل اسناد 
یک بازیکن تیم ملی این کشور پاسخ داد. 
فدراسیون فوتبال شیلی از فدراسیون جهانی 
فوتبال )فیفا( خواسته بود تا تیم ملی اکوادور 
را از جام جهانی ۲۰۲۲ کنار بگذارد و بلیت 
صعود این تیم را به تیم ملی فوتبال شیلی 
بدهد. به گفته فدراسیون فوتبال شیلی، 
بایرون کاستیو شهروند کلمبیاست و شرایط 
بازی در تیم ملی اکوادور را ندارد. پس از این 
اتفاق، فدراسیون فوتبال اکوادور به اتهام فوق 
پاسخ داد و اعالم کرد: در مواجهه با شایعات 
بی اساسی اعالم می کنیم هرگونه تالش 
برای ممانعت از حضور تیم ملی کشورمان 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به صورت قاطع 
رد خواهیم کرد. بایرون.کاستیو در هر ۲ 
زمینه مدنی و ورزشی شهروند اکوادور است. 
مشخصات او در مراجع ذی صالح ملی ثبت 
شده است و کلیه مدارک الزم را دارد. تیم ملی 
اکوادور در گروه A جام جهانی ۲۰۲۲ با قطر، 

سنگال و هلند هم گروه است.

در رسانه آمريکايی مطرح شد: 
بازتاب عملكرد ضعيف فدراسيون فوتبال برای آماده سازی تيم ملی! 

      ميزبانی 
مسئولین سیاسی، انتظامی و امنیتی استان اصفهان و 
شهرستان لنجان ضمن بازديد از ورزشگاه فوالدشهر، شرايط 
و آمادگی اين ورزشگاه را جهت برگزاری ديدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس مورد بررسی قرار دادند. 

           معاون 
رضا درويش با صدور حکمی،  پیشکسوت سرخپوشان 
ايران را به سمت سرپرست معاونت ورزش باشگاه پرسپولیس 
منصوب كرد. محمد محمدی سابقه حضور در تیم ملی فوتبال 

ايران را نیز دارد. 

                     درگوشی
برنامه تلويزيونی چیرينگیتو ادعا كرده است كه 
آنچلوتی پس از صعود رئال مادريد به فینال لیگ قهرمانان 
و با در آغوش گرفتن پرس به او گفته است: »متشکرم كه 

مرا به اينجا برگرداندی.« 

ـت
وشـ

س ن
عک

 ژوزه مورینیو که تیم تحت هدایتش در دوربرگشت از 
مرحله نیمه نهایی لیگ کنفرانس اروپا موفق شد به لطف 
گل دقیقه ۱۱ تامی آبراهام با نتیجه یک بر صفر مهمان خود 
لسترسیتی را از پیش رو بردارد و با توجه به تساوی یک - یک 
در دوررفت، جواز صعود به فینال را کسب کند، پس از این 
بازی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورت 
ایتالیا« گفت: خیلی خسته ام، می خواهم به خانه بروم! این یک 
پیروزی خانوادگی است که با تالش بازیکنان در داخل زمین 
و هواداران حاضر در ورزشگاه رقم خورد. بزرگ ترین دستاورد 
ما این همدلی و احساس خانواده بودن است که با هواداران مان 
ایجاد کرده ایم. وی افزود: فکر می کنم عملکرد ما فوق العاده 
بود، دیگران ممکن است دیدگاه متفاوتی داشته باشند، اما 
وقتی دروازه بان شما در طول ۱۲۰ دقیقه مقابل یک تیم لیگ 
برتری با این همه کیفیت هجومی دو بار دروازه اش را نجات 
می دهد، به این معنی است که ما کارمان را به خوبی انجام 
داده ایم. بازیکنان ما شایسته حضور در فینال هستند، ما حاال 
سه بازی باقیمانده در سری A داریم که می خواهیم به بهترین 

نحو ممکن به پایان برسانیم. ما مسیر فوق العاده ای 
برای رسیدن به فینال داشتیم و برای رسیدن 
به آن امتیازاتی را در سری A از دست دادیم، 
اما اکنون در فینال هستیم و می خواهیم برنده 
شویم. مورینیو که تبدیل به اولین مربی شد 

که با چهار تیم مختلف )پورتو، اینتر، 
منچستریونایتد و رم( حضور در 
فینال اروپایی را تجربه می کند، در 
ادامه اظهارداشت: تاکید می کنم 
که ما در این بازی یک خانواده 
بودیم و من این تیم را اینگونه 

توصیف می کنم. 

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

صفحات 6 و7

صفحه 9
صفحه 9

صفحه  3

آرمان ملی : نوبت به سروش صحت رسید 
تا مانند عادل فردوســی پور در صداوسیما 
ممنوع کار شــود. خبرآنالین توضیح داد 
ماجرا از جایی شروع شد که سیدعبدالجواد 
موســوی درباره برنامه »کتاب باز« چنین 

نوشت: »ظاهرا هفت، هشت ماهی است ...

آرمان ملی: پس از اینکه مجلس شــورای 
اسالمی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت 
کرد، فرآیند حــذف ارز ترجیحی در دولت 
سیزدهم آغاز شــد. معاون رئیس جمهور 
معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون 

فساد در کشور تبدیل شده است.  همان ...

 گزارش »آرمان ملی« 
از تبعات گرانی آرد 

 بازتوزيع يارانه نان 
 براي جلوگيري از 

افزايش قيمت
   رئیس جمهور: هرگز اجازه گران شدن 

قیمت نان را نخواهم داد

 »آرمان ملي«  از اتفاق ديگري 
روايت مي كند:

 حذف سريال 
 سروش صحت 

از شبكه تماشا
   جبلی: صداوسیما سیاستی

 برای قطع همکاری ندارد

»آرمان ملی« از تولد و شرايط يوزپلنگ های 
ايران تازه متولد شده گزارش می دهد 

20+2 یوزپلنگ ایرانی 
و امید به احیا در اسارت 

   سوالی كه طی چند روز گذشته مطرح 
است، »نر« بودن جنسیت يوزها به سود 
زادآوری بیشتر آنها است يا مادگی شان؟ 

   

مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 یادداشت 2

سخنی با رئیس جمهور محترم 

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

کشورهای توسعه یافته و صنعتی، قبل از اینکه به برنامه 

صنعتی خود اهمیت بدهند به کشاورزی و توسعه بخش 

کشاورزی توجه داشته و دارند و به کشاورزی خود اهمیت 

می دهند، امنیت غذایی در کشورهای توسعه یافته آنچنان 

مورد توجه است که به رغم توسعه صنعتی و گسترش 

زندگی شهرنشینی و توجه به تجارت بین الملل و توسعه 
صادرات محصوالت صنعتی، بخش ...

کشاورزی ایران را دریابید

همین صفحه

محمدتقی فاضل میبدی
پژوهشگر و محقق حوزه علمیه قم

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

ضرورت توجه به نقش مردم 

بررسی »آرمان ملی«  از روند معامالت بازار مسکن   

تورم مسكن؛ آمارها با واقعيت نمی خواند 
     سودجويان آتش بیار معركه تورم مسکن هستند

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

آقای رئیسی! تا کنون هیچ دولتی در این کشور درسال 

نخست آرد را با این شیب تند گران نکرده بود. پایه ای ترین 

خوراک مردم نان و گوشت و برنج است. به قول مولوی: 

آدمی اول حریص نان بود/ زانک قوت و نان ستون جان بود/

گرانی نامعقول این سه کاالی اساسی درهمه کاالها تورم 
بی سابقه ایجاد کرده است. این چه ...

یراوند آبراهامیان در کتاب »مردم در سیاست ایران« 

به نقش جمعیت های مردمی در انقالب مشروطه و 

سیاست های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی 

سال۳۲اشاره کرده است. وی می گوید انقالب مشروطه 

نقطه عطف نقش مردم در پایان دادن به نظام سلطه شاه بر 
مردم بود، تعدیل و سپس حذف این باور...

نعمت احمدی
حقوقدان

 »بي اعتمادي«
  آسیب هاي اجتماعي 
 و اقتصادي را 
تشدید مي کند

آرمان ملی: تولــد ۳ یوزپلنگ در پارک ملی 
توران، چند روز پس از کشــته شــدن یک 
قالده یوزپلنگ در قائم شهر، موجی از شادی 
و واکنش های مثبت را در شبکه های اجتماعی 
به راه انداخت. در شرایطی که گونه یوزپلنگ 

ایرانی در مسیر انقراض به سر می برد، تولد ...

آرمان ملی:  چندی قبل در پی انتشار 
توییتی از حسین دهباشی که حاوی 
اتهامی ناروا درباره علت رحلت یادگار 
امام)ره( بود، بیت بنیانگذار جمهوری 

اسالمی از وی شکایت قضائی کرد....
صفحه 3

خطیب نماز جمعه تهران: 

سیاست چاپ و توزیع پول از عوامل اصلی 
رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی است

  بايد از مديران كارآزموده دعوت كنیم 
آرمان ملی: خطیب نماز جمعه تهران مشکالت اقتصادی کشور 

را نتیجه قطعی سیاست های اقتصادی دهه های گذشته دانست 

و گفت: اگر دولت می خواهد نحوه پرداخــت یارانه ها را اصالح 

کند، مردم قبل از اجرای طرح مطلع شوند تا به آرامش برسند. 

حجت االسالم والمســلمین ابوترابی فرد در خطبه نماز جمعه 

تهران بیان کرد: اگر قرآن مدار تصمیم گیری و مدیریت باشد، 

تصمیم غیرعلمی گرفته نمی شــود. تصمیمــات باید متقن، 

کارشناســی و قابل دفاع باشد، نه اینکه ســخنی گفته شود یا 

تصمیمی گرفته شود که مورد نقد نخبگان قرار گیرد. وی تأکید 

کرد: اگر مدیران و مســئوالن در واجبات و مستحبات پیشگام 

نباشــند، مردم هم در عمل به واجبات سست می شوند. به این 

معنا، مســئولیت ما بسیار سخت اســت. باید مراقب کلمات و 

تصمیمات خود باشــیم. اقتدار جمهوری اسالمی بدون شک 

حاصل ارتباط نزدیک مسئوالن و مردم با مباحث دینی و ائمه 

اطهار است. ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس قرآنی عمل 

کردیم، اظهار کرد: برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به 

قرآن بازگردیم یعنی دانش و علم را محور تصمیمات قرار دهیم. 

تصمیمات باید در مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع باشد. 

امروز غرب با تکیه بر تکنولوژی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی 

و نظامی اهداف نامشــروعش را دنبال می کند. مسئولیت همه 

ما به ویژه آنان که در سطوح باالی مســئولیت هستند، خدا را 

نصرت کنند و یاری خداوند یعنی یاری دین خدا. نصرت خداوند 

یعنی عاشــورایی زیســتن. نصرت خداوند یعنی با حق بودن. 

امیرالمومنین همیشه با حق بود. کسی که در کنار علی ابن ابی 

طالب است، مدافع حق و جامعه بشری است. خطیب نماز جمعه 

تهران درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: به مقامات ارشد 

و اجرایی کشور توصیه می کنم که راه را برای اجماع علمی هموار 

کنید. جامعه نخبگی باید مورد تعامل و گفت وگو قرار گیرند تا 

بتوانیم با الهام از سیاســت های کلی ابالغی از وضعیت موجود 

بیرون بیاییم. تیم اقتصادی دولت در این حوزه سرمایه گذاری 

کند. حجت االســالم ابوترابی فرد با بیان اینکه بیش از گذشته 

نیازمند اصالح ساختار اقتصادی هســتیم، گفت: باید به طور 

شفاف برای مردم توضیح داده شود که رنج های اقتصادی امروز 

نتیجه ناگریز و قطعی سیاست های اقتصادی دهه های گذشته 

است. برون رفت از این تنگناهای نیازمند برنامه، اعتماد ملت به 

دولت، و عزم و اراده راسخ برای تحول است. بدون تردید سیاست 

پولی کشور باید اصالح شود. سیاست چاپ، نشر و توزیع گسترده 

پول تأثیرات از عوامل اصلی رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی 

است. سیاست پولی انبساطی، استقراض از سیستم بانکی گره 

گشای مشکالت بود و می توانست نرخ رشد بلند مدت را افزایش 

دهد، هیچ کشوری با مشــکالت اقتصادی روبه رو نبود. وی با 

تأکید بر ضرورت شفاف بودن تصمیمات اقتصادی گفت: باید از 

طریق منبرهای رسمی و رسانه ملی برای مردم توضیح دهند که 

سیاست نرخ رشد پول در سطح محدود می تواند نقش موثری 

در مهار تورم داشته باشد. سیاســت مالی یعنی تعیین مخارج 

دولت. مخارج دولت مهم ترین ابزار سیاست مالی است. بدون 

تردید می توان اذعان کرد که در طول دهه های اخیر سیاست 

مالی در تأمین ثبات اقتصادی ناتوان بوده است. این سیاست ها 
باید تجدیدنظر شود. 

کشاورزی ایران را دریابید

کشورهای توسعه یافته و صنعتی، قبل از اینکه 
به برنامه صنعتی خود اهمیت بدهند به کشاورزی 

و توسعه بخش کشاورزی توجه داشته و دارند و به 
کشاورزی خود اهمیت می دهند، امنیت غذایی 
در کشورهای توسعه یافته آنچنان مورد توجه 
است که به رغم توسعه صنعتی و گسترش زندگی 
شهرنشینی و توجه به تجارت بین الملل و توسعه 
صادرات محصوالت صنعتی، بخش کشاورزی 
از اهمیت و اعتبار باالیی برخوردار است، یارانه 
بخش کشاورزی قابل توجه است و این یارانه ها به 
تولید کنندگان تعلق می گیرد نه مصرف کننده، 
در ایران اما در بر پاشنه ای دیگر می چرخد، از 
دهه ۴۰ و 5۰ که نفت به لحاظ گسترش استفاده 
از آن در صنایع و صنعت خودرو قیمت باالیی 
پیدا کرد و دالرهای نفتی وارد ایران شدند، چون 
برنامه توسعه زیرساخت ها مورد توجه دولت 
نبود، براین اصل پای فشردند که دالرهای بی 
زبان نفتی را خرج واردات کنند ظاهراً این نقل 
قول از هویدا- نخست وزیر رژیم سابق- است 
که در مقابل واردات بی رویه محصوالتی که 
تا دیروز جایی در سفره مردم نداشتند مانند 
موز – گفته بود ۲5۰۰ سال نخوردیم بگذار 
حاال که پول داریم بخوریم در واردات افراد 
و اشخاصی دست دارند که به کانون قدرت 
نزدیک هستند. به جای ایجاد زیرساخت های 
تولید داخلی به فکر واردات می افتند و عماًل 
بخش تولید را آسیب پذیر می کنند، جای تعجب 
است دولت ها در ایران بر خالف کشورهای 
توسعه یافته، یارانه را به مصرف کننده که  نقشی 

در تولید و هزینه های آن ندارد می پردازند، در 
حالیکه کشورهای توسعه یافته یارانه را به تولید 
کننده می پردازند تا کاالی ارزان تر تولید کنند 
موضوع پرداخت یارانه به بخش کشاورزی همیشه 
مورد اختالف بین کشورهای در حال توسعه و 
کشورهای توسعه یافته بوده است در پاییز سال 
۲۰۲۰ – ۱۴۶ کشور عضو سازمان تجارت جهانی 
دورهم جمع شدند تا در مورد یارانه هایی که به 
بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته پرداخت 

می شود تصمیم گیری کنند در این گردهمایی 
چندین کشور بزرگ در حال توسعه مثل هند 
و برزیل و چین به برنامه کشورهای توسعه 
یافته معترض بودند که این کشورها ساالنه 
میلیاردها دالر یارانه در اختیار کشاورزان خود 
قرار می دهند تا محصوالت ارزان قیمت تولید 
و با توجه به حمایت دولت های خود آنها را وارد 
بازار جهانی با قیمتی ارزان تر از قیمت محصول 

تولیدی کشورها بنمایند در این گردهمایی گفته 
شده یارانه کشاورزان در کشورهای توسعه یافته 
را فقرا در کشورهای در حال توسعه و جهان 
سومی می پردازند زیرا بسیاری از کشورهای فقیر 
نمی توانند مثل آمریکا و اتحادیه اروپا به بخش 

کشاورزی خود یارانه بپردازند و همین مسئله 
باعث از دست رفتن تولید در کشورهای توسعه 

نیافته و یا در حال توسعه در بخش کشاورزی 

می شود و چون محصول وارداتی ارزان تر از 
محصول تولید داخلی به خاطر اختصاص یارانه 
به تولید کننده می شود ناچار دولت های توسعه 

نیافته به ضرر منافع  خود مجبور به واردات 

کشاورزی می شوند، کشاورزان آمریکایی ساالنه 
بیش از ۲۰ میلیارد دالر از دولت یارانه می گیرند 

جای تعجب است که یارانه اتحادیه اروپا از آمریکا 
هم بیشتر است در اتحادیه اروپا ساالنه ۴5 میلیارد 

دالر یارانه به بخش کشاورزی تزریق می شود 
حمایت یارانه ای دولت آمریکا از گندم کاران باعث 
تولید گندم به دو برابر نیاز داخلی شده است که 
باید برای این میزان از گندم تولیدی، بازار مصرفی 

در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پیدا 
کنند مثاًل اتحادیه اروپا ساالنه حدود ۳/5 میلیارد 
دالر برای بازاریابی محصوالت زراعی خود در 
دیگر کشورها هزینه می کند در یک تحقیق که 
توسط OECD  صورت گرفته است نشان می دهد 
5۴ کشور توسعه یافته جهان ساالنه بیش از 7۰۰ 
میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی خود تزریق 
می کنند در همین تحقیق آمده است: »یارانه 
انتقالی دولت ها به کشاورزان روزانه ۲ میلیارد 

دالر است سه چهارم حمایت ها مستقیماً به تولید 
کنندگان اختصاص پیدا می کند و بیش از نیمی از 
یارانه ها از طریق سیاست های حمایتی مستقیم به 
تولید محصول یا وام پرداخت می شود.« متأسفانه 

در کشورما از زمان رژیم سابق یارانه بر خالف آنچه 
در باال گفته شد به مصرف کننده پرداخت می شود 
و عماًل چالشی بین کشاورز تولید کننده و دولت 
و مردم مصرف کننده زیر پوست واقعیت برنامه 
دولت ها در جریان است. کشاورزی  ایران وضعیت 
بسیار سختی دارد. وقتی لیست ابربدهکاران 

بانکی منتشر شد هزاران میلیارد تومان معوقات 

بانکی را افرادی دریافت کرده اند که کمترین نقش 

در تولید را داشته اند. ۱۳ هزار میلیارد تومان در 
دست ۱۶ نفر است. 

این ابربدهکاران اگر معوقات خود را بپردازند و 
دولت هم از هم اکنون به فکر تغییر پرداخت یارانه 
از مصرف کننده به تولیدکننده باشد، می شود 

دورنمای بسیار روشنی از تحقق شعار – تولید 
– دانش بنیان- اشتغال آفرین داشت. به این 

کشاورزی بیش از این تحمیل هزینه نکنید.

آقای رئیسی! تا کنون هیچ دولتی در این کشور درسال نخست آرد را با این 

شیب تند گران نکرده بود. پایه ای ترین خوراک مردم نان و گوشت و برنج است. 

به قول مولوی: آدمی اول حریص نان بود/ زانک قوت و نان ستون جان بود/

گرانی نامعقول این سه کاالی اساسی درهمه کاالها تورم بی سابقه ایجاد کرده 

است. این چه استداللی از سوی وزیر شماست که از دالیل گرانی آرد و ماکارونی 

برای جلوگیری از قاچاق است!؟ دراین هشت ماه گذشته از گرانی دارو تا نان 

طاقت برخی شهروندان را طاق کرده است. برخی طرفداران شما تا کنون عامل 

گرانی ها را یا دولت گذشته دانسته یا شبکه داللی ذکر کرده اند. خب! این دولت 

و مجلس قول داد که اینها را حل می کند. درکجای دنیا صنعت خودرو چنین 

به هم ریخته است؟! بی کیفیت ترین ماشین یعنی پراید از مرز دویست میلیون 

بگذرد! چرا از کارشناسان و مدیران کاردان وکاراتر  استفاده نمی کنید؟ مگر 

امام صادق)ع( نفرمود: ما ابالی من ائتمنت خائنا او مضیعا، یعنی فرقی میان 

خیانت کننده و ضایع کننده کار نیست. بیایید تا دیر نشده چاره ای بیندیشید. 

همه می دانیم که اقتصاد کشور با تحریم ها گره خورده. تا کی می توان مردم را 

با سخنرانی و وعده امیدوار کرد؟ به قول نظامی: دولت طلبی سبب نگهدار/ با 

خلق خدا ادب نگهدار/ ادب سیاسی یعنی عدالت اجتماعی، عدالتی که قولش 
را داده ایم.

  ای عجب آن عهد و آن سوگند کو/ وعده های آن لب چون قندکو؟

نعمت احمدی
حقوقدان

سخنی با رئیس جمهور محترم 

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

ضرورت توجه به نقش مردم 

یراوند آبراهامیان در کتاب »مردم در سیاست ایران« به نقش جمعیت های مردمی در 

انقالب مشروطه و سیاست های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی سال۳۲اشاره 

کرده است. وی می گوید انقالب مشروطه نقطه عطف نقش مردم در پایان دادن به نظام 

سلطه شاه بر مردم بود، تعدیل و سپس حذف این باور القاء شده که شاه سایه خدا بر 

روی زمین است اگرچه به کندی و به سختی در کشور حاکم شد اما باالخره تالش ها 

و مطالبه گری مردم به نتیجه دلخواه در آن مقطع زمانی رسید. یقینا تا پیش از انقالب 

مشروطه و تدوین قانون اساسی مردم در نظام سلطنتی حاکم نقش و جایگاه تعریف 

شده ای نداشتند اما همین مردم که از حداقل حقوق اساسی و سیاسی آن دوران بی بهره  

بودند توانستند با اتحاد و همدلی تحت تعالیم اندیشمندان آن زمان به اولین خاستگاه 

جمهوریت که همانا داشتن قانون اساسی است دست یابند. دی ماه۱۲85 قانون اساسی 

مشروطه با 5۱ماده حول محور موضوعاتی مانند طرز کار مجلسین تنظیم شد و به جهت 

کارکردی که در این قانون لحاظ شده بود ابتدا به آن عنوان نظامنامه داده بودند. در متن 

اولیه قانون مشروطه هیچ اشاره ای به حقوق ملت نشده بود که همین نقصان سبب تدوین 

متمم قانون اساسی در ۱۴مهرماه ۱۲8۶ شد. متمم قانون اساسی به تقلید از قانون اساسی 

بلژیک و فرانسه تنظیم و به مرور زمان توسط مجلس موسسان برخی از مواد آن اصالح شد. 

اصل۱۰7 در قالب متمم قانون اساسی به 5۱ماده قانون اساسی اولیه در قالب حقوق مردم، 

تفکیک و تفسیر وظایف قوا، محدودیت شاه، عدلیه و مالیه انشاء و وارد حیات قانونگذاری 

ایران شد. فصل و بحث حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی گرچه 

ممکن است در ظاهر عبارات و کلمات تفاوت هایی داشته باشند اما بن مایه هر دو قانون 

شبیه به هم و البته در قانون اساسی فعلی ملت از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند 

هستند. این دو قانون اساسی در قرن بیستم حاصل دو انقالب و دگرگونی سیاسی است که 

در ایران رخ داده و هریک به نوعی سبب تحوالت عظیمی در ساختار سیاسی -اجتماعی 

کشور شدند. اگر انقالب مشروطه را حاصل تالش روشنفکران و طرفداران نظام لیبرال 

سوسیالیست و ایدئولوژی های حاکم بر جوامع اروپایی بدانیم، انقالب اسالمی ناشی از 

اندیشه های رهبری مذهبی با شخصیتی کاریزماتیک است که روشنفکران دینی نیز در 

تحقق آرمان های انقالب اسالمی نزد دانشجویان و جوانان نقش بسزایی داشتند اما نقطه 

اشتراک هر دو انقالب حضور و مطالبه گری مردم در بطن جامعه بوده. به عبارتی در آن 

دوران مردم به معنای واقعی کلمه در بطن اتفاقات سیاسی جامعه حضور موثر داشته اند 

اما آنچه الزم است به تاسی از نقش مردم در فاصله پیروزی انقالب تا پایان دفاع مقدس 

و با کمی اغماض تا پایان دوران حاکمیت دولت سازندگی در فاصله زمانی سال5۹ تا7۶ 

واکاوی شود آن است که تنها فعالیت سیاسی قابل رویت ملت حضور در صحنه انتخابات 

بوده )که سرآمد آن حماسه دوم خرداد7۶ به عنوان نماد عینی این حضور در تاریخ سیاسی 

ایران ماندگار شده( و در یکی، دو دهه اخیر از آن شور و شعور سیاسی کمتر سراغی داریم. 

آسیب شناسی چرایی و دلیل این مسئله که چه شد به مرور زمان به رغم گسترش روابط 

اجتماعی و طرق دسترسی مردم به اخبار و اتفاقات روز جامعه و در اختیار داشتن ابزار 

رسانه ای، شاهد این نقیصه ایم که به مرور ملت از بطن اتفاقات سیاسی جامعه دور شده 

به عبارتی نقش و جایگاه مردم در دوران انقالب و دفاع مقدس آنچنان پررنگ بوده که 

کشور در سخت ترین شرایط حیات خویش با کمترین چالش و مشکالت داخلی روبه رو 

بوده به رغم درگیر بودن کشور با جنگ و انواع تحریم های سیاسی /اقتصادی و... ملت به 

انحای مختلف پیرامون اِعمال حاکمیت واجد هویت و نقش تعریف شده ای بودند. امروزه 

با گسترش فضای رسانه ای که بارزترین آن شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است 

ملت به راحتی پیرامون چگونگی اِعمال حاکمیت و تصمیم سازی های ارکان قدرت اظهار 

نظر می کنند اما بازخورد و نتیجه ای که باید در ادامه این تذکرات و مطالبه گری ها دیده 

شود ملموس نیست. شناسایی حلقه گمشده این رابطه بین ملت و دولت به معنای عام 

آن می تواند به کمک دولت آمده تا در راستای کاهش چالش های اجتماعی و دغدغه های 

روزمره ملت که در راس آن مشکالتی مانند معیشت، اشتغال، مسکن و سایر حقوق 

اساسی ملت، تصریح شده در قانون اساسی است گام های موثری بردارد.
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 هنوز عكس او 
با »چارچوب قاب« 

بیگانه است w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 

روزنامه آرمان ملی را 
 د                                                                                                      ر سایت بخوانید                                                                                                      

 صاحب امتیاز و مد                                                                                                      یرمسئول: نیره طاهری نیک
 زیر نظر شورای سر د                                                                                                      بیری

 نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک 20، طبقه 3
 تلفن: 88760176     د                                                                                                      ورنگار: 88760277    آگهی ها: 88545198

 چاپ: همشهری»2« تلفن: 66283242
 توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز 61933333

سال پنجمروزنامه صبح ایران

شنبه
  1401  .02 .17

05 شوال 07/1443 می 2022  
 اذان ظــهر   01:  13     اذان مغرب   15: 20

   اذان صبح)فر د                                                                                                           ا( 31: 04         طلوع آفتاب )فر د                                                                                                           ا(    06: 06

مراسم چهلم مرحوم حسین عبداللهی مدیر مسئول»روزنامه آرمان ملی«   -  مسجد الغدیر قم 

چهل روز از پرواز حسین عبداللهی گذشت

 هنوز عكس او 

با »چارچوب قاب« بيگانه 
است

رسم گلچین فلک گر چه همه یغما بود
لیک اینبار گلی چید که بی همتا بود
چهل روز گذشــت، اما باورمان نیســت که او از میان ما رفته 
است. مرحوم حســین عبداللهی دیدار یار را ترجیح داد اما ما 
همچنان در بهت و حیرت دلتنگ لحظاتی هستیم که از تو بسیار 
می آموختیم، انسانیت و مهربانی را. به خدا نزدیک بود و بیقرار 
مالقاتش و چه زیبا در آستانه ماهی به دیدار معشوق رفت که ماه 
بندگی خدا نام دارد. تنها باور داریم در نزد پروردگارش مقام 
ومنزلتی واال دارد که تسکینی بر بیقراری های نبودنش است. 
نمی توان منکر شد که هنوز با گذشــت چهل روز، عکس او با 
چارچوب قاب بیگانه است و چهره بشاش و مهربانش هر روز در 

  عکس: هادی چهرقانی
غیـــر محرمانـــه

توئیت جنجالی مداح مشهور 
میثیــم مطیعی در توییتی نوشــت: بــا صف اول 
نشینان حرف هایی داشتیم، مثل آه روزه داران، داغ تر، 
تب دارتر...، قرص نانی بر ســر این سفره بود و ناگهان، 

شد هاللی، رؤیتش از ماه نو دشوارتر!

کالهبرداری در پوشش کمک به نیازمندان
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از 
دســتگیری فردی خبر داد که با معرفی و منتسب کردن 
خــود به یکی از نهادهای دولتی تحت پوشــش کمک به 
نیازمندان از شــهروندان کالهبرداری می کرد. ســرهنگ 
ســعید راستی در تشــریح جزئیات این خبر گفت: اوایل 
هفته گذشته شکایات متعددی از سوی شهروندان یکی از 
مناطــق جنوب تهران در خصوص کالهبرداری فردی که 
در قالــب کمک به نیازمندان اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی 
از شــهروندان کرده بود، دریافت کردیــم. وی افزود: در 
بررســی های اولیه و با اخذ اظهارات از شاکیان مشخص 
شــد این فرد خود را به یکی از نهادهای دولتی منتسب و 
مبلغ یک میلیارد ریال تحت پوشش کمک به نیازمندان 
کالهبرداری کرده و از محل سکونتش متواری شده است. 

طعنه محسن تنابنده به گرانی ماکارونی
محســن تنابنــده، بازیگر نقــش نقــی معمولی در 
»پایتخت«، با به اشــتراک گذاشــتن صحنــه ای از این 
ســریال در اینســتاگرامش، با افزایش قیمِت ماکارونی، 
شــوخی کرد. او صحنه ای از سریال »پایتخت« را منتشر 
کرده اســت که در آن از شخصیت ارسطو با بازی احمد 
مهران فر، می پرسد: »ماکارونی رو آوردن، ماکارونی چرب، 
ســس قرمز، خرسی؟« این بازیگر، در توضیح این فیلم و 
با اشاره به گرانی آرد و ماکارونی، نوشته است: »ماکارونی 

که پرید، تا می توانید سس خرسی را دریابید.«

بازداشت کالهبردار میلیاردی 
از  آذربایجان غربــی  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری کالهبردار حرفه ای با بیــش از ۶ میلیارد 
ریــال کالهبرداری در ارومیه، خبر داد. ســردار رحیم 
جهانبخش در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پی 
وصول چندین فقره پرونده کالهبرداری از طالفروشان 
با شــیوه و شــگرد خرید طال و پرداخــت وجه آن با 
استفاده از رسید جعلی در ارومیه، به جهت حساسیت 
موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه 
بــا جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی انتظامی اســتان 
قرار گرفت. با اشراف اطالعاتی و انجام تحقیقات فنی و 
پلیسی کارآگاهان، هویت متهم شناسایی و با هماهنگی 
مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر برای 

انجام تحقیقات به پلیس آگاهی استان داللت شد. 

مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ تهران 
سخنگوی شهرداری تهران از مجروح شدن شهردار 
ناحیه ۳ منطقه ۱۹ هنگام مأموریت مقابله با ســاخت 
و ساز های غیرمجاز خبر داد. عبدالمطهر محمدخانی 
طی توئیتی از مجروح شــدن شهردار ناحیه ۳ منطقه 
۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ســاخت و ســاز های 
غیرمجاز خبر داد و نوشت: سید جواد هاشمی شهردار 
ناحیــه ۳ منطقــه ۱۹ در هنگام مأموریــت مقابله با 
ساخت وساز های غیرمجاز با ضربات چاقو از ناحیه سر 
به شدت مجروح شــد. چند روز پیش هم به ماشین 
وی تیراندازی شده بود. هاشمی در پاکدستی و جدیت 
در مقابله با فســاد از مدیران شاخص شهرداری تهران 

است. برای سالمتی ایشان دعا کنیم.  

سردار آزمون در کنار خواننده مهاجر ایرانی
این روز ها که ســردار آزمون در بوندس لیگا حضور 
دارد و در تیــم بایرلورکــوزن توپ می زنــد، ارتباط 
ایرانی ها و چهره های خبرســاز با او بیشتر شده است. 
ایرانی های زیادی در کشور آلمان زندگی می کنند که 
هــر از چندی به دیدن بازی هــای او می روند. این بار 
مازیار فالحی خواننده پاپ ایرانی، تصویری از خودش 
با ســردار آزمون در اینستاگرام منتشــر و سردار نیز 
همان استوری را بازنشر کرده است. شاید عده ای خبر 
نداشته باشــند که در این مدت بر مازیار فالحی چه 
گذشــته و او چه سرنوشت تلخی داشته است. فالحی 
چند سال قبل به کشــور اوکراین مهاجرت کرد و در 
شهر کی یف، با تاســیس یک استودیو به فعالیت های 
هنری اش ادامه داد. با این همه، پس از حمله روســیه 
به اوکراین، مازیار فالحی مانند میلیون ها نفر دیگر با 
سختی و رنج بســیار زیاد از شهر کی یف خارج شد و 

به لهستان رفت و همه چیز را در اوکراین رها کرد. 

شعار »مرگ بر آمریکا« وزیر نفت 
جــواد اوجی وزیر نفت ایران به ونزوئال ســفر کرده 
است. وی در دیدار با وزیر نفت ونزوئال و در واکنش به 
شعار »زنده باد ایران« گفت: »زنده باد ونزوئال، مرگ بر 
آمریکا« البته اوجی به اشتباه بجای U. S. A که مخفف 

ایاالت متحده آمریکا است از U. S. I استفاده کرد!

قیمت االغ هم میلیونی شد
در پــی گرانی هزینه نگهــداری دام، بهای االغ نر و 
ماده افزایش یافت. در حالی که سال گذشته بهای االغ 
جهــت همراهی با گله یا باربــری در محدوده کمتر از 
یک میلیون تا دو میلیون تومان بود؛ امسال آگهی های 
اعالمی برای فــروش االغ حکایت از افزایش قابل توجه 
قیمت هــا دارد. قیمت االغ در شــهرهای مختلف البته 
متفاوت اســت اما در نهایت بهای خرید یک راس االغ 
بین یــک میلیون و پانصد هزار تومــان تا پنج میلیون 
تومان گزارش شــده اســت. جوانی و نوع استفاده این 

حیوان در قیمت آن تاثیرگذار است. 

دریــچه

اتفاق عجیبی است. در آستانۀ سی وسومین 
به  مربوط  خبرهای  تهران،  کتاب  نمایشگاه 
برگزاری نمایشگاه و »کتاب« با اخبار گرانی 
در  هستند.  خبرها  مهم ترین  جزو  »نان« 
حالی که همه نگران این هستند که چند عدد 
نانِ باگت می شود صد هزارتومن، و یا خریدن 
نان سنّتی به صرفه تر است یا ناِن فانتزی، 
برای  اهالی فرهنگ هم در حال تالش  ما 
بررسی اهمیت و ضرورت برگزاری نمایشگاِه 
ساالنۀ کتاب هستیم و این وسط برخی ابراز 
برگزاری  با  این که  از  می کنیم  خوشحالی 
مجدد پس از دو سال وقفه، باالخره ناشران از 
ورطۀ فشارهای مالی نجات می یابند، و برخی 
نگران متضرر شدن کتابفروشی ها هستیم و 
دالئل خود را از بابِت این نگرانی برمی شماریم. 
اتفاق عجیبی است زیرا به نظر می رسید این 
دو پدیده، یعنی »نان« و »کتاب« از هم جدا 
هستند ولی می بینیم که به شدت به یکدیگر 
مربوط بوده اند و کم تر بدان توجه می شده. 
این ارتباط بسیار پیچیده است و بستگی به 
این دارد که از چه منظری به آن نگریسته 
آدورنوکه همۀ  منظر  از  مثال  به طور  شود. 

پدیده ها را در سیطرۀ اقتصاد و غلبۀ شرایط 
رابطۀ  یک  در  دو  این  می بیند،  اقتصادی 
هرچقدر  یعنی  می برند.  سر  به  االکلنگی 
اثر  بر  این که  یا  شود،  بیشتر  نان  ضرروت 
پدید آمدن یک بحران اقتصادی، نان بدل به 
موضوع اصلی در جامعه شود، خریدن کتاب 
از درجۀ اهمیت کم تری برخوردار می شود؛ 
و بر عکس هرچقدر نان از دایرۀ ضرورت ها  
خارج شود و تهیۀ آن سهل تر باشد، کتاب در 
موقعیت بهتری قرار می گیرد. در واقع هرقدر 
شرایط اقتصادی مساعدتر باشد، مردم بیشتر 
کتاب می خرند. این نسبت بین کتاب و نان 
را غالبا پذیرفته ایم. دلیلش هم این است که 
با دید کاال به آن می نگریم. از نظر اغلب ما 
کتاب یک کاال است و در بهترین وضعیت 
یک کاالِی فرهنگِی ضروری است که برای 
پرداخِت  به  می شویم  حاضر  آن  داشتن 
وجه و یا برعکس. بنابراین، رابطۀ کتاب و 
نان در جامعۀ ما همواره، یا بهتر بگویم غالبا 
رابطه ای االکلنگی است که آزادی افراد برای 
خریدن آن، به عنوان یک کاال، تحت تاثیِر 
شرایط اقتصادی تعریف می شود. این نگاه 
نتیجۀ یک نگاهِ سرمایه داری و صنعتی به 
فرهنگ است که متاسفانه رواج دارد. برای 
به خود،  نان گران شد، خود  همین وقتی 
کتاب از سبد کاال حذف می شود، به همان 
دلیلی که شیرینی  یا فست فود ممکن است 
حذف شود. اما بیایید جور دیگری به این 

رابطه نگاه کنیم. در نظر بگیرید آنچه اهمیت 
تهیۀ کتاب را تعریف می کند، پولی نیست 
که بابت آن پرداخت می شود بلکه جایگاهِ آن 
در لیست ضروریات است. مثال هرقدر هم که 
نان گران شود، ما نمی توانیم آن را از لیست 
خرید حذف کنیم. تنها ممکن است مقدار 
کم تری نان تهیه کنیم و یا از انواِع ارزان تر 
نان استفاده کنیم، اما به هر حال از هر راهی 
شده نان را تهیه می کنیم. وقتی کتاب هم 
ضروریات  لیست  در  نان  مانند  جایگاهی 
ما پیدا کند، یعنی از آن وضع آدورنویی و 
صنعتی شدن فرهنگ فراتر رفته ایم و آن وقت 
دیگر نمی توانیم نگاهی االکلنگی به این دو 
بنابراین ممکن است  باشیم.  پدیده داشته 
موقعیتی مانند نمایشگاهِ کتاب که با تخفیف 
کتاب ها را در اختیار مخاطب قرار می دهد و 
یا یک کتابفروشِی کوچک در پسکوچه ای از 
شهر که کتاب هایی با چاپ قدیمی تر و قیمِت 
مناسب تر دارد و یا دسِت  دوم فروشی ای که 
عرضه  مناسب  قیمِت  با  تمیز  کتاب هایی 
می کند، هر کدام یک راه یا یک پیشنهاد 
خوب باشند برای »تهیۀ کتاب« و در واقع 
یک فرصت که هر کسی بر اساس شرایطی 
که دارد می تواند از آن  بهره بگیرد. بنابراین 
این گونه اصالح  را  یادداشتم  آغازین  جملۀ 
می کنم که اتفاقا »اتفاِق عجیبی نیست« که 
اخبار مربوط به »نان« و »کتاب«، چند روز 

است تیتر خبرها شده اند.
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