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آرمان ملی: یکــی، دو ماهی بیشــتر تا 
فرارســیدن نخستین ســالگرد برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نمانده 
و رئیس جمهــوری و دولت برآمــده از آن 
انتخابات، در شرایطی روزگار می گذراند که 

چالش ها و گرفت وگیرهای عمدتا  ...

آرمان ملی: خرید خانه با پیش پرداخت ۲۰۰ 
میلیون تومان آن هم در منطقه ۲۲ تهران از 
جمله آگهی هایی است که در چندماه اخیر 
از طرق مختلف متقاضیان واقعی مسکن را 
که به واسطه تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم 

بر بازار و رشد افسارگسیخته قیمت های ...

بررسی »آرمان ملی« از گسترش تبلیغات 
پیش فروش های ارزان مسکن نشان می دهد: 

 تعاوني هاي مسكن 
 و پيش فروش ها

ترفند سركيسه كردن 
متقاضيان

 »آرمان ملي« مشکالت امروز اقتصادي را 
ریشه یابي مي کند:

 دولت سيزدهم 
 مقصر اصلي؟

 - دولت هاي قبل 
 فراموش نشود 

 گاف های رئیس جمهور آمریکا 
پایان ندارد 

 سفـر  بایـدن
 به ایـران!

   

 »آرمان ملی« نحوه احیای اعتماد عمومی و 
سرمایه اجتماعی در جامعه را بررسی می کند

 یادداشت 2

شرایط مبهم مذاکرات 

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست 
اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود و قرار است بر 
مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کاالی وارداتی تعیین شود، 
این افزایش قیمت ها طبیعی خواهد بود. در حقیقت مبنای 
افزایش قیمت هایی که داریم به خصوص در بخش ماکارونی 
و آرد صنف و صنعت چون ۲۰ درصد آرد کشور به بخش 

صنف و صنعت اختصاص...

ریشه مشکالت اقتصادی

همین صفحه

سیدجالل ساداتیان
تحلیلگر مسائل بین الملل

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی

معلمی شغل انبیاست

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت نامناسب محیط زیستی کشور در مواجهه با خاک و سیل 

افزایش ریـــزگرد     و خشكســـالی در ایران
     سد سازي در ترکیه یکي از عمده ترین دالیل این فاجعه زیست محیطي است که پیش بیني مي شود رو به افزایش باشد

حاکمیت همواره امانتی  است از طرف مردم در دست 
عده ای خاص که یا به صورت حزبی یا غیر حزبی، این امانت 
را در دست دارند. از این رو، وقتی آنهایی که در قدرت هستند 
کار هایی را در عرصه حکمروایی کشور انجام می دهند، 
درستش این است که به، ولی نعمت خود نیز گزارش های الزم 

را ارائه کنند. البته که در مواردی....

به یاد می آورم زمانی را که بعد از شهادت آیت ا... مطهری 
در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ و نامگذاری این روز به عنوان 
روز معلم ، بنیانگذار جمهوری اسالمی در یکی از دیدارهای 
مردمی خود گفتند: »معلمی شغل انبیا است«، اخیراً نیز 
پیام کوتاه و جالبی از یکی از همکاران دریافت کردم که عینا 

نقل می کنم »اشتباه یک پزشک...

هادی حق شناس
اقتصاددان

 اصالحات 
 محور مطالبات 
مردم بماند

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               

ادامه  صفحه آخر

ادامه  صفحه2

آرمان ملی: رئیس جمهــور آمریکا در یک 
سخنرانی به اشتباه گفت که بارها به ایران سفر 
کرده است. ایسنا نوشــت؛ به نوشته روزنامه 
واشــنگتن تایمز، جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا روز جمعه در سخنرانی خود در میان 
کارکنان کارخانه “یونایتد پرفورمنس متالز” در 

ایالت اوهایو بار دیگر گاف داد و گفت که در ...

آرمان ملی: شهردار تهران درباره رانت و 
قاچاق در صنعت گل و گیاه گفت: دولت 
این اهتمام را دارد که ریشــه قاچاق را 
بخشکاند و مبارزه با آن نیازمند یک عزم 
و همت باال ست؛ بنده این آمادگی را دارم 
و آمادگی دولت نیز وجود دارد تا بالی 
خانمان سوز قاچاق در بخش گل و گیاه 
نیز ریشه کن شود. علیرضا زاکانی در 
ادامه در پاسخ به موارد مطرح شده یکی 
از تولیدکنندگان حاضر در مراسم درباره 
رانت و قاچاق در صنعت گل و گیاه افزود: 
موضوع قاچاق زخمی بر پیکر جامعه 
است که در آن عناصر سودجو به دنبال 
حجم  باال و با کیفیتی از منابع هستند؛ 
آنچه که شالوده نظرات شما ست را در 
دولت مطرح می کنم؛ دولت این اهتمام 
را دارد که ریشــه قاچاق را بخشکاند و 
مبارزه با آن نیازمند یک عزم و همت باال 

است؛ بنده این آمادگی ...
صفحه 9

شرایط مبهم مذاکرات 

حاکمیت همواره امانتی  است از طرف مردم در دست عده ای 
خاص که یا به صورت حزبی یا غیر حزبی، این امانت را در دست 
دارند. از این رو، وقتی آنهایی که در قدرت هستند کار هایی را 
در عرصه حکمروایی کشور انجام می دهند، درستش این است 
که به، ولی نعمت خود نیز گزارش های الزم را ارائه کنند. البته 
که در مواردی خاص برای اینکه دشمن سوءاستفاده از مسائل 
و اطالعات نکند، برخی اطالعات و گزارش ها به صورت موقت 
به مردم داده نمی شود تا مصالح کشور حفظ گردد. با این حال، 
اولویت با »گزارش دادن به مردم« است. در این رابطه قانون 
اساسی نیز تصریح دارد که مذاکرات و مباحث مثال مجلس باید 
علنی باشد. این بدان معناست که هر آنچه در مجلس تصویب 
می شود باید به اطالع مردم نیز رسانده شود مگر اینکه در موارد 
ویژه ای، برخی مسائل به دالیل خاص مرتبط با مصالح کشور، 
به صورت غیرعلنی دنبال شوند که البته آنها نیز بعد ها باید به 
اطالع مردم رسانده شوند. در این چارچوب، مذاکرات هسته ای 
وین نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست. این بدان معناست 
که مذاکره کنندگان ما از طرف مردم کشورمان در حال انجام 
مذاکراتی با کشور های غربی هستند و در مقطعی خاص با 
طرف های بین المللی در مورد مسائل و موضوعاتی خاص در حال 
مذاکره هستند و امکان دارد که به این نتیجه برسند که مثال 
اکنون به دلیل حساسیت موضوع در این مقطع، روند مذاکرات 
منتشر نشود که البته همین مساله نیز باید به مردم اطالع داده 
شود. مثال می توان گفت که مذاکرات جاری تا فالن ضرب االجل 
نتایجش اعالم نمی شود با این حال به محض اینکه محذورات در 
این رابطه مرتفع گردند، نتایج نیز به اطالع عموم مردم خواهند 
رسید. با این حال، وقتی ما این کار را نمی کنیم، بیش از همه 
موجب تشدید گمانه زنی و شک و تردید ها می شویم. در دولت 

قبل »جواد ظریف« در ...

مهدی طائب: 
 میثم نیلی از اتهامات مبراست

آرمان ملی: مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در فایل 
صوتی جدیدی با اشاره به انتشار فایل صوتی دیگری از وی 
که روز )جمعه( در فضای مجازی منتشر شده بود، اظهار کرد: 
فایلی در فضای مجازی سر از بی بی سی و صدای آمریکا و 
گاوهای شیرده آنان یعنی عربستان و تلویزیون وابسته به آنان 
درآورده، که موجب آزرده خاطر شدن متدینین و حزب اللهی ها 
و دغدغه مندان انقالب و دلسوزان و فدائیان راه اسالم شده است. 
رئیس قرارگاه عمار تاکید کرد: این جلسه حدود دو ساعت و نیم 
تا سه ساعت بود. جلسه تحلیل سیاسی برای یک تعدادی انجام 
شد. مهم ترین مسأله ای که در این جلسه مطرح است، پاسخ به 
شبهاتی است که پیرامون قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. 
شبهاتی وجود دارد و بنده در این جلسه پاسخ به این شبهات را 
می دهم. من صحبت هایی درباره قوه مجریه و قضائیه انجام دادم 
و در پایان درباره قوه مقننه یک سوالی درباره شخص رئیس 
قوه مقننه پرسیده شد، یک گفت وگوهایی انجام می شود. بنده 

صحبتم این بود که حمله به رئیس ....

ریشه مشکالت اقتصادی

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود 
دارد. نخست اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
می شود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، 
قیمت کاالی وارداتی تعیین شود، این افزایش 
قیمت ها طبیعی خواهد بود. در حقیقت مبنای 
افزایش قیمت هایی که داریم به خصوص در بخش 
ماکارونی و آرد صنف و صنعت چون ۲۰ درصد آرد 
کشور به بخش صنف و صنعت اختصاص داده 
می شود و ۸۰ درصد آرد هم صرف فروش نان های 
سنتی است که مردم روزانه می خرند. االن بحثی که 
مطرح است و اطالعاتی که در دسترس است، قیمت 
آرد صنف و صنعت تغییر یافته با این فلسفه که اگر 
این قیمت تغییر نکند، آرد کشور قاچاق می شود. 
در مورد بنزین هم همین موضوع مطرح بود که تا 
قیمت بنزین واقعی نشود، بنزین یا فرآورده های 
نفتی قاچاق می شوند، اما حلقه مفقوده اقتصاد این 
است که ما با اقتصاد جزیره ای برخورد می کنیم. 
یعنی هرجا احساس می کنیم مشکل یا بحرانی 
ایجاد می شود سراغ حل آن بحران می رویم. مثال 
یکبار قیمت بنزین و بار دیگر قیمت آرد، روغن یا 

کاالی دیگر است. درحالی که واقعیت مطلب این 
است که برای اقتصاد باید طبق یک برنامه اقدام کرد 
و طبیعتا برنامه ای را می شود طراحی کرد که زمینه 
اجرای آن هم وجود دارد. مثل این می ماند که بیمار 
شما نیاز به یک عمل جراحی خیلی سختی دارد، 
اما شرط عمل جراحی این است که زمینه جراحی 
و ابزار جراحی و مضاف بر همه اینها خود بیمار را 
برای جراحی آماده کنید. از اینها که بگذریم، بیمار 
به پزشک جراح خودش هم اعتماد داشته باشد و 
از همه این نکات ذکر شده هم که بگذریم، حداقل 
انتظار این باشد که شوک جدیدی چه داخلی چه 
بیرونی به اقتصاد وارد نشود. به عبارت ساده تر؛ هر 
نوع اصالح ساختاری اگر زمینه اش فراهم نشود، 
طبیعتا ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. 
همان طور که در ابتدا اشاره شد، علت این افزایش 
قیمت به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما 
نکته کلیدی این است که آیا جراحی این قسمت از 
اقتصاد، مشکل اقتصاد را حل خواهد کرد. مشکل 
اقتصاد ایران این است که سیاست پولی و مالی و 
ارزی را در مقاطع زمانی مختلف به تناسب به سراغ 
اصالح آن نرفته ایم. آن  ام الفسادی که در اقتصاد 
ایران وجود دارد، بحث تورم های دورقمی است که 
ریشه این تورم دورقمی هم یا در سیاست های پولی 
یا سیاست های مالی است. منظور از سیاست های 

مالی در قوانین بودجه دولت هاست و منظور از 
قوانین بودجه این است که دولت ها به رغم اینکه 
منابع ندارند اما مصارف را پیش بینی می کنند و 
غالبا مصارف هم بیش از منابع آنهاست که این 
ایراد اساسی است که در سیاست های مالی وجود 
دارد. در سیاست های پولی هم وقتی دولت ها به 
هر دلیلی دچار کسری می شوند یا مستقیما سراغ 
بانک مرکزی می روند یا از طریق بانک ها سراغ بانک 
مرکزی می روند که نتیجه هر دوی اینها می شود 
افزایش حجم پول و افزایش نرخ تورم و وقتی تورم 
افزایش پیدا کرد، این تورم به عنوان ام الفساد در 
اقتصاد وادار می کند که قیمت بقیه کاالها هم 
افزایش پیدا کند. از جمله آن کاالها می تواند نرخ ارز 
باشد و وقتی نرخ ارز تغییر کرد، قیمت تمام کاالهای 
وارداتی تغییر خواهد کرد. لذا باید به ریشه پرداخت 
و تا زمانی که یک فکر اساسی که همه هم مکلف 
به اجرا باشند، تدبیر نکنیم، طبیعتا هرچند وقت 
یکبار شاهد چنین افزایش قیمتی در یکی از کاالها 
یا خدمات خواهیم بود. در کنار این بخش بازرگانی 
خارجی ما مطرح است. وقتی به هر دلیلی صادرات و 
واردات ما دچار اخالل است و وقتی به هر دلیل نقل 
و انتقاالت پولی دچار اخالل است، عوارض آن را در 
همین بحران های گاه و بیگاه در کاالهای مختلف 

شاهد خواهید بود. 

این روزها وقتی فضای مجازی یا اخباری که بازنشر داده می شود را نگاه می کنیم، 
یک موضوع در کنار گرانی ها و موضوعات دیگر که مطرح می شود، برجسته شده و 
تعجب خیلی ها را برانگیخته است و آن موضوع سفر به ترکیه و مردمی است که از 
ایران برای رفتن به کنسرت یا شو یا هر اسم دیگری که دارد رخت سفر می بندند. 
این درحالی است که اگر همه اشعار خواننده کنسرت را هم گوش کنید، چیزی از 
آن درنمی آید و عمدتا رد و بدل شدن فحش و کلماتی است که حتی بیان آن در 
جمع های خصوصی ممکن است نگرانی ایجاد کند، اما در جمع مطرح می شود و 
حاضران کنسرت تکرار می کنند و می خندند! ما وقتی معموال فحش می شنویم باید 
ناراحت شویم اما فحش می شنویم و می خندیم! این پیام را دارد و آن اینکه ما در 
حوزه های تقویت هویت فرهنگی اگر نگوییم بد کار کرده ایم اما نتوانستیم خوب کار 
کنیم. البته فقط این مورد نیست و گروه های دیگر هم هستند که برنامه های زنده 
می گذارند و بعضا چند ده هزار نفر می روند و پای برنامه هایشان می نشینند، گوش 
می کنند و به طور زنده دنبال می کنند. گاهی اوقات این فحش ها حریم خصوصی 
را هم درمی نوردد ولی باز هم حاضران در کنسرت خوشحالند، باز هم می خندند و 
باز هم تکرار می کنند و باز هم اگر آن برنامه تکرار شود، تالش می کنند مجدد بروند 
و در این برنامه ها شرکت کنند. سوال اینجاست که آیا همه ظرفیت های فرهنگی 
ما همین کنسرت است؟ وقتی ما فضای مطلوبتری برای هنرمندان ایجاد کنیم 
می توانند برنامه های مختلف اجرا کنند شاید این هجوم مردم به برنامه های این 
چنینی را شاهد نباشیم. گرچه ممکن است بگویید همایون شجریان هم کنسرت 
گذاشته و مردم رفته اند ولی جمعیتی که برنامه های این خواننده را حمایت، 
پشتیبانی و تکرار می کنند حتی با همایون شجریان هم که االن یکی از بزرگان 

حوزه موسیقی است، همخوانی ندارند. می خواهم این را بگویم که ما در حوزه های 
فرهنگی برای اینکه افراد احساس تعلق بیشتری را داشته باشند، کارکرد مطلوبی 
نداشته ایم. اما اینکه از کجا باید شروع شود، طبیعتا بخشی به سیاستگذاری ها 
برمی گردد و بخشی به نهادهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط است. من به عنوان یک 
شهروند ایرادی به مردم نمی گیرم وقتی فضای شادمانه آنگونه که باید در چارچوب 
قوانین و مقررات جاری شاید وجود نداشته باشد، من هزینه می کنم و وارد این 
کنسرت ها می شوم. وقتی مانع برگزاری برخی برنامه ها که حتی مجوز نیز دارند 
می شوند برنامه های اینگونه و جشن های مختلف و غیره زیرزمینی رشد می کند یا 
علنا مثل این کنسرت، مردم هزینه می کنند و چقدر به اقتصاد کشور دیگری کمک 
می کند و چه هزینه های گزافی پرداخت می کنند تا در برنامه ای شرکت کنند که 
چیزی در آن ندارد. به نظرم آنچه که در این مورد دارد اتفاق می افتد و مردم دارند از 
خود نشان می دهند الزاما به منزله عشق به یک خواننده نیست بلکه یک پیام دارد 
که امیدواریم به ویژه مسئوالن مربوطه بشنوند و توجه الزم را به متن پیام داشته 
باشند. باید بتوانیم در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در کشورمان فضای شادمانه 

را ایجاد کنیم، تا مردم راه های دیگر را برای تامین آن انتخاب نکنند. 

هادی حق شناس
اقتصاددان

چرا برخی با فحاشی ها شادی می کنند؟

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی

سیدجالل ساداتیان
تحلیلگر مسائل بین الملل

معلمی شغل انبیاست

به یاد می آورم زمانی را که بعد از شهادت آیت ا... مطهری در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ و 
نامگذاری این روز به عنوان روز معلم ، بنیانگذار جمهوری اسالمی در یکی از دیدارهای مردمی خود 
گفتند: »معلمی شغل انبیا است«، اخیراً نیز پیام کوتاه و جالبی از یکی از همکاران دریافت کردم 
که عینا نقل می کنم »اشتباه یک پزشک زیر خاک دفن می شود ، اشتباه یک مهندس روی خاک 
سقوط می کند ، اشتباه یک معلم روی خاک راه می رود و جهانی را به فنا می کشد« حقیقت هم 
همین است که نهاد تعلیم و تربیت و جایگاه آن در فرآیند توسعه ، آن هم از جنس انسانی آن ، بی 
بدیل است. اصوالً هزینه های آموزش و پرورش نه مصرفی، بلکه سرمایه گذاری برای حال و آینده 
کشور محسوب می شود. اینکه معلمی شغل انبیاست یا تعلیم و تربیت یک نهاد بنیادین و انسان 
ساز است، تردیدی وجود ندارد ولی چگونگی نگاه حکمرانان ، سیاست گذاران و مدیران ارشد یک 
کشور و عملیاتی کردن آن ، حائز اهمیت است . در قانون اساسی ، آموزش و پرورش به عنوان حق 
عمومی و آموزش رایگان از تکالیف دولت ها تلقی می شود . توجه به جایگاه و شأن معلم در ارتباط 
مستقیم با معیشت این مجموعه بوده و کم توجهی به این موضوع می تواند خسارت های جبران 
ناپذیری را به کشور وارد کند ، همراه با معیشت متعارف برای معلمان ، تامین امنیت شغلی آنها نیز 
اهمیت ویژه ای دارد . در چگونگی نقش آفرینی آنها در تربیت نسل های آینده نیز تاثیر گذار است 
که به مواردی از دلمشغولی های آنها اشاره می شود : ۱ -موضوع مطالبه گری معلمان و انتقادات 
آنها در خصوص رتبه بندی ، درسایه برخی بی تدبیری ها تبدیل به چالش شده است ضمن اینکه 
برداشت نادرست از این موضوع و استفاده غیر منطقی از مراتب دانشگاهی برای رتبه بندی معلمان ، 
موجب سوء تفاهم بین فرهنگیان عزیز و دانشگاهیان شده است ، درحالیکه استادان دانشگاه ، 
افزایش حقوق متناسب با تورم را حق مسلم معلمان عزیزمی دانند و از آن حمایت می کنند . ۲ - 
همسان سازی اساتید دانشگاه های وابسته به وزارت علوم با اساتید غیر بالینی دانشگاه های علوم 
پزشکی ، موضوع دیگری است که طی یکسال گذشته دل مشغولی هایی را برای جامعه دانشگاهی 
ایجاد کرده و به رغم صراحت قانون ، اجرای آن مشکالتی را ایجاد کرده است . البته که عدم همسانی 
بین دو بخش پزشکی و غیرپزشکی ریشه در دوگانگی آموزش عالی دارد، یعنی جدا شدن آموزش 
پزشکی از بدنه وزارت علوم در اواخر دهه ۱۳۷۰، آثار و تبعات مثبت و منفی آن که حتی بخشی از 
پیشکسوتان و استادان آموزش پزشکی نیز در اشتباه بودن این سیاست اذعان دارند . ۳ - مباحث 
مربوط به همسان سازی ، انعکاس مطالب مربوط و نامربوط در فضای مجازی ، موجب ایجاد 
شائبه نجومی بگیر بودن استادان دانشگاه را در افکار عمومی در پی داشته است که متاسفانه 
به شأن و جایگاه و مرجعیت اساتید دانشگاه های کشور آسیب زده است، آن هم در شرایطی 
که دریافتی اساتید ، به هیچ وجه شباهتی به حقوق همکارانشان در دانشگاه های معتبر جهان ، 
حتی در کشورهای همسایه ندارد ، به خصوص اساتید جوان و جدید استخدام ، در فشار معیشتی 
بیشتری قرار دارند.۴  - معلمان و استادان بازنشسته در عدم استمرار قانون همسان سازی با 
شاغالن همتراز خود در سال ۱۴۰۰ دچار استرس شده اند . با عنایت به اینکه اصوالً در کشور 
ما هزینه های زندگی در دوره بازنشستگی افزایش پیدا می کند و طی سال گذشته با درخواست 
دولت ، الیحه همسان سازی که پشتوانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشت ، از مجلس پس 
گرفته شد. رئیس محترم دولت برای پاسداشت خدمات بازنشستگان ، که بهترین سال های عمر 
خود را صرف خدمت به میهن و تربیت فرزندان آن کرده اند، در این خصوص اقدام انقالبی داشته 
و الیحه مورد نظر را به مجلس بازگرداند ضمن این که تداوم همسان سازی برای سال ۱۴۰۰ در 
تبعیت از قانون برنامه ششم توسعه ، الزامی است.۵ - آقای رئیس جمهور اخیراً اعالم کردند که 
»دانشگاهیان باید اتاق فکر دولت باشند« این ایده خوب ، نیازمند عملیاتی شدن است . در دولت 
گذشته برخی کارگروه های تخصصی متشکل از نخبگان دانشگاهی تشکیل و نظرات کارشناسی 
آنها نیز به دولت انتقال داده شد هرچند متاسفانه در عمل ، کمتر با اقبال مواجه گردید که یکی از 
دالیل وضعیت پدید آمده در دولت دوازدهم نیز بی توجهی به همان نظرات دلسوزانه کارشناسان 
بود. رئیس دولت سیزدهم با بهره گیری از تجربیات دولت های قبلی می بایست فضای مشارکت و 
همدلی را برای دانشگاهیان دلسوز و عالقه مند به کشور و متعهد به مردمان خوب آن به گونه ای 
فراهم سازد که به نوعی ضعف در سیاستگذاری ها و مدیریت اجرایی جبران شود. ۶ - دانشگاه ها به 
تدریج به وضعیت عادی قبل از دوره کرونا باز می گردند، بنابراین الزم است که دولت و مسئوالن 
آموزش عالی به شأن و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان توجه کنند و از هرگونه اقدامی که منتهی به 

مهلتب شدن فضای آموزش عالی شود، پرهیز کنند. .

صفحه4

صفحه 6

آرمان ملي روایت مي کند:

 اعتراف تلخ 
به قاچاق گل و گیاه

   رسول منتجب نیا: 
   کاری نکنیم بگویند
    اصالح طلبان فقط 
غر می زنند

غالمرضا انصاری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

     نباید به پنجره دانایی سنگ پرتاب کنیم
     بپذیریم توسعه روایت مهمی برای تغییر است
     توسعه برای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است  

 »تاخير در برجام« 
 و »طراحی توسعه« 
 تالش های گذشته را 
از بين می َبرد

 بررسی تبعات الزام »اینماد« 
در کسب وکارها نشان می دهد:

کسب   وکارهای نوین 
زیرفشار  پاشنه 
»اینمــاد«

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
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عراق در نزدیک ترین دوره ثبات منبعث از استبداد، 
عصر صدام است. بعداز صدام نزدیک به ۲ دهه است 
که عراق روی آرامش به خود ندیده است. ناامنی 
چنان گسترده شده که خانه نخست وزیر مورد هجوم 
پهپادی قرار می گیرد. بعداز انتخابات مجلس، قدرت 
پارلمان میان گروه های متکثری تقسیم شد و به نتایج 
انتخابات معترض بودند. می توان تحوالت عراق را صرفا 
در چهارچوب رقابت های داخلی آنالیز کرد و صفر تا 
صد آن را متاثر از کیفیت توزیع قدرت بازیگران داخلی 
دانست، اما به نظر می رسد اگرچه بخش بزرگی از حجم 
واقعه را پوشش می دهد اما عواملی فرامرزی آن را 
نادیده می گیرد و در نتیجه تحلیل تقریبا جامعی هم 
نخواهد بود. بی تردید بازاری از اتهامات متقابل پیرامون 
حادثه شکل خواهد گرفت و بازیگران خارجی هرکدام 
مستقیم و غیرمستقیم دیگری را کارگردان آن می نامند. 
در این میان ایران، آمریکا و اسرائیل نوک حمالت را 
متوجه یکدیگر خواهند کرد. آمریکا و مخصوصا اسرائیل 
اتفاق را ناشی از باخت انتخاباتی نیروهای مورد حمایت 
حشدالشعبی خواهند دانست و پای ایران را به بحران 
داخلی می کشانند تا هم رابطه همسایگان را تنش زا 
کرده و هم نقش میانجیگری عراق میان عربستان و 
ایران را تحت تاثیر قرار دهند. اسرائیل با پروژه بحران 
آذربایجان با ایران و با نزدیکی مذاکرات برجامی تالش 
کرد تا دردسر تازه ای را برای ایران درست کند و اکنون 
که ناتوان از کشاندن ایران به تنش شده است دستکم به 
روند مذاکرات سمت وسو می دهد و طرفین را حداقل به 
تنش لفظی می کشاند. مشخصا اگرچه فعال در مورد ایران 
و مذاکرات اظهارنظر تعیین کننده ای صورت نمی گیرد، 
اما با شکرآب کردن رابطه ایران با عراق، تا اندازه ای تمرکز 
ایران را می خواهند به هم زده باشند و اهرم فشار تازه ای 
در میزمذاکرات داشته باشند تا ایران را وادار به انعطاف 
بیشتری کنند. ایران نیز تلویحا پای آمریکا را به حادثه 
می کشاند. باید توجه داشت که بی ثباتی در عراق به نفع 
ایران نخواهد بود و موازنه رابطه ایران با گروه های همسو 
با خود و همچنین کلیت نظام سیاسی عراق را درمعرض 
خطر قرار می دهد. ایران از در پیش گرفتن نوعی نرمش 
و تالش برای میانجیگری بین نیروهای عراقی تا حمایت 
بی شائبه از حشدالشعبی درعراق قدرِت مانور دارد که 
هرکدام می تواند اهرمی برای کمک به ثبات عراق باشد. 
هم آوردی میدان و دیپلماسی نیز از نزاع بین گفتمانی 
وارد منازعات درون گفتمانی شده و سنخ آن با دولت 
قبلی متفاوت است. این مولفه قادر است انسجام گفتمانی 
داخل را در بزنگاه مذاکرات کمرنگ کند و به همین علت 
است که باید در هفته های آتی با هوشیاری بیشتری به 

تصمیمات در عرصه سیاست خارجی دقت کرد. 

 اهمیت عراق 
در معادالت اخیر منطقه

 تسلیت یادگار امام و روحانی 
به قاضی عسکر 

.. سیدحسن خمینــــی در پیامی  . آیت ا
درگذشت مادر گرامــی حجـــت االسالم 
والمسلمین قاضی عسکر را تسلیت گفت. متن 
این پیام بدین شرح است : برادر گرامی جناب 
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر دامت 
افاضاته، درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت 
عرض می نمایم و برای آن فقیده سعیده غفران 
واسع و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر 
و اجر مسالت دارم.  همچنین حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی در پیامی درگذشت 
مادر مکرمه حجت االسالم قاضی عسکر تولیت 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است : 
اناهلل و اناالیه راجعون حضرت حجت االسالم 
والمسلمین جناب آقای قاضی عسکر تولیت 
محترم آستان مقدس حضـــرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( مصیبت درگذشـــت مادر مکرمه 
و محترمه تان، را محضر جنابعالی و بیت 
شریف تان تسلیت عرض می کنم. خدای متعال 
ایشان را با صدیقه کبری )علیها السالم( محشور 
گرداند و به حضرتعالی و بیت شریف تان و 

جمیع بازماندگان صبر و اجر عنایت بفرماید.

سفر امیر قطر به ایران 
در سفر امیر قطر به تهران، قرار است توافقات 
صورت گرفته سیاسی و اقتصادی بین دو کشور 
که در سفر رئیسی به قطر صورت گرفته بود 
پیگیری شود. به دنبال اعالم سیاست جدید 
و توجه ویژه به همسایگان در حوزه سیاست 
خارجی، میزان و سطح رایزنی های ایران و 
کشورهای منطقه افزایش چشمگیری داشته 
به نحوی که چند هفته پس از سفر موفق 
رئیس جمهور به کشور قطر، حاال امیر قطر 
در راس هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی 
قرار است به ایران سفر کند. این چندمین 
سفر مقامات کشورهای منطقه به ایران در 
مدت کوتاه استقرار دولت جدید به شمار می رود. 
در این سفر قرار است توافقات صورت گرفته 
سیاسی و اقتصادی بین دو کشور که در سفر 
.. رئیسی به قطر صورت گرفته بود  . آیت ا
پیگیری شود. تهران و دوحه همچنین در 
برخی حوزه های مربوط به میزبانی جام جهانی 

۲۰۲۲ توافقنامه همکاری امضا کرده اند.

 محکومیت یورش مجدد 
به مسجداالقصی 

سخنگــوی وزارت امورخارجه یورش مجدد 
و مکرر صهیــونیست ها به مسجداالقصی و 
تعرض به نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد 
و خواستـــار کمک ملت ها، دولت ها و مجامع 
منطقه ای و بین المللی به مردم فلسطین شد. 
سعید خطیب زاده با محکومیت یورش مجدد 
و مکـــرر صهیونیست ها به مسجداالقصی و 
تعرض وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی 
به نمازگزاران و مدافعــان اماکن مقدسه 
فلسطین، اعالم کرد: اشغالگری و اشغالگران 
رو به زوال هستند و مبارزه با غاصبان قدس 
و فلسطین، حق طبیعی، مشروع و قانونی 
مردم فلسطین هست. وی با اشاره به تشدید 
تجاوزات و اقدامات سبوعانه رژیم آپارتاید 
اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، خواستار 
کمک ملت ها، دولت ها و مجامع منطقه ای و 
بین المللی به مردم فلسطین برای دفاع از خود 

و مقابله با اشغالگران صهیونیست شد.

خبـــر

سیدقائمموسوی
تحلیلگرمسائلبینالملل

دیدگـــاه
 مهدی طائب: 

 میثم نیلی از اتهامات مبراست
ادامه از صفحه اول/ مجلس جدید نیست و 
یک جریانی دارد. خیلی هم به دنبال آن نبودم و 
این صحبت ها مربوط به آخر جلسه بود و این جواب 
درباره آن سوال بود. وی افزود: درباره آن سوال یکی 
از افراد حاضر در آن جلسه ادعایی را مطرح کرد. آن 
فرد گفت من زمانی در یک روزنامه ای کار می کردم 
برادر ما آقای میثم نیلی هم در آنجا بود و آن زمان 
می گفتند مطالبی که درباره آن بنده خدا وجود دارد 
جمع آوری کنید. حرف، حرف او بود. پس توجه 
اعضای جلسه به صحبت های این فرد جلب شد و من 
برای آنکه مشخص باشد که حرف های او چیست، 
حرف های او را تکرار می کردم که در بین صحبت ها 
او آمد گفت که این جریان مربوط به زمانی است 
که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود و آن موقع 
این صحبت ها مطرح شده است. منتهی چون این 
صحبت ها در بیان محاوره است، این کلمات حذف 
شده است وقتی شما آن را تقطیع کنید انگار آن 
جمالت را من دارم می گویم. در حالی که مطلب 
او بوده و درباره گذشته هم صحبت شده است. 
طائب همچنین تاکید کرد: اصال نسبت به قضیه ای 
که االن هست مطرح نبود. چیزی که االن مطرح 
است این است که مساله اخیر را االن چه کسی راه 
انداخته است؟ لذا اگر در آن جلسه هم کسی بود 
حرف این بود که من نمی دانم این مسأله را چه کسی 
راه انداخته؟ از کجا شروع شده؟ در حالی که اگر من 
فرض بفرمایید آقای میثم نیلی را االن متهم کرده 
بودم صراحتا می گفتم این است. این حرف، حرف 
او بود و چون پایان جلسه هم بود دیگر فرصت نبود 
و جلسه تعطیل شد و باید می رفتیم. بنابراین بنده 
می خواهم عرض کنم که ساحت آقای نیلی از این 
حرف ها مبراست و اعتقاد من راجع به ایشان این 

نیست و اصال ایشان در این فضا نیست.

پاسخ تند »مطهری« به سفیر روسیه در تهران: 

توهینبهگردشگرانروسی
   روسیه: تحریف شده است

آرمان ملی: خبرگزاری ایسنا نوشته بود: 
»اخیرا سفیر روسیه در تهران در مصاحبه با 
روزنامه »ایزوستیا« چاپ مسکو گفته است که 
»من بارها و با صراحت به ایرانی ها گفته ام که 
۲ مساله عمده مانع ورود شهروندان روس و نه 
تنها گردشگران به ایران می شود. یکی مساله 
دستورالعمل پوشش زنان است که امروزه 
حجاب حتی در گرما در همه جای این کشور، 
اجباری است و دیگری اینکه مشروبات الکلی 
ممنوع است.« این اظهارات با واکنش هایی از 
سوی مسئوالن ایرانی و فعاالن سیاسی مواجه 

شد مانندعلی مطهری نماینده سابق مجلس. 
واکنش ها به ادعای سفیر روسیه 

علی مطهری، فعال سیاسی این توئیت ها 
را در روز گذشته منتشر کرد: »سفیر روسیه 
در ایران باردیگر افاضه فرموده و گفته  است: 
»موضوع حجاب و ممنوعیت مشروبات الکلی 
مانع ورود گردشگران روس به ایران می شود.« 
البد فقدان روسپیخانه هم یکی دیگر از موانع 
است! این گفته سفیر، گذشته از دخالت در امور 
ایران، توهین به گردشگران روسی است. چراکه 
ایران جاذبه های دیگری دارد و کسی برای 
آن گونه جاذبه ها به ایران نمی آید. اتفاقا تجربه 
نشان داده است که آن ممنوعیت ها هم برای 
گردشگران جاذبه دارد زیرا چند روزی زندگی 

انسانی را تجربه می کنند. پیش از مطهری، 
دستیار وزیر امورخارجه هم به اظهارات سفیر 
روسیه در ایران در مورد موانع سفر گردشگران 
روسی به تهران پاسخ داد. سید رسول موسوی 
در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: 
» جاذبه های اصلی گردشگری ایران عزیز ما 
زیارت، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن است؛ 
مزیت هایی که منحصربه فرد بوده و دیگران 
ندارند. گردشگری سالمت مزیت دیگری است 
که می تواند ایران را قطب پزشکی منطقه نماید. 
ما ضعف  اصلی صنعت گردشکری  مشکل 
زیرساخت ها و مدیریت امور است نه مهیانبودن 

بساط ع... خ..«
روسیه: تحریف شده است 

سفارت روسیه در ایران، در بیانیه ای اعالم 
کرد که اظهارات سفیر مسکو در تهران در 
مصاحبه با یکی از رسانه های روسیه در مورد 
سفر گردشگران این کشور به ایران، از سوی 
برخی از رسانه های فارسی زبان به صورت تحریف 
شده منتشر شده است. در بخشی از متن بیانیه 
سفارت روسیه در ایران در این ارتباط آمده 
است: »با توجه به تحریف گفته های جناب 
آقای لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران 
توسط بخش فارسی بی بی سی و رادیوفردا در 
خصوص رعایت پوشش اسالمی و ممنوعیت 

مشروبات الکلی در ایران، این سفارت موارد 
ذیل را اعالم می دارد. گفته های سفیر روسیه 
در وهله اول خطاب به گردشگران روسی بود 
که قصد سفر به ایران را دارند و باید قوانین 
محلی را که ما بسیار به آنها احترام می گذاریم، 
رعایت کنند. باعث تعجب است که رسانه های 
مذکور از انتشار دیگر گفته های جناب آقای لوان 
جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در ارتباط با 
توسعه رو به رشد روابط روسیه و ایران منجمله 
همکاری در حوزه نظامی - فنی خودداری 
کردند. در عین حال خاطرنشان می سازیم 
رسانه های بی بی سی فارسی و رادیوفردا که در 
برنامه های خود از حقوق بشر دفاع کرده و با 
پناهجویان اوکراینی که بی شک به حمایت و 
کمک نیاز دارند ابراز همدردی می کنند، اما 
در حقیقت مشکالت اساسی ای که پناهجویان 
از افغانستان، عراق و سوریه با آنها روبه رو 
هستند را نادیده می گیرند. تاکید می کنیم 
که پناهجویان از این کشورها به خاطر اقدامات 
تجاوزکارانه ایاالت متحده آمریکا و متحدان آنها 
در ناتو است که در چنین شرایط سخت زندگی 
قرار گرفته اند. این موضوع چیزی جز نمایش 
دورویی و نژادپرستی از سوی بی بی سی فارسی 
و رادیوفردا نیست که انسان ها را به درجه اول و 

دوم تقسیم می کنند.«

آخرین تالش اروپا برای پایان وقفه در مذاکرات وین 

»انریکهمورا«بهتهرانمیآید
آرمان ملی: »انریکه مورا« سه شنبه هفته 
جاری برای ادامه گفت وگو با مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران به تهران سفر خواهد کرد. پس از 
آنکه مذاکرات وین به مرحله ای رسید که نتیجه 
آن به اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی آمریکا 
4 و ایران  وابسته شد، مذاکره کنندگان ۱+
ضمن حفظ مستمر تماس ها مذاکرات را برای 
دستیابی به توافق در موضوعات باقی مانده از 
طریق تبادل پیام دنبال کردند. با توجه به نقش 
اتحادیه اروپا در زمینه مبادله دیدگاه های تهران 
و واشنگتن، سفر انریکه مورا به تهران می تواند 
گام جدیدی برای رایزنی های سازنده پیرامون 
موضوعات اندک ولی مهِم باقی مانده تلقی 
شود. از سوی دیگر مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام در یک گفت وگو از تالش 
برای خاتمه بخشیدن به وقفه ایجاد شده در 
مذاکرات وین خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل 
از روزنامه فایننشال تایمز، جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام در گفت وگویی با این 
روزنامه مطرح کرد که به دنبال »یک راه حل 
میانه« برای شکستن بن بست مذاکرات وین 
است که خطر بی نتیجه گذاشتن تالش های 
بیش از یک ساله اتحادیه اروپا را برای انجام دادن 
یک توافق در بر دارد. »بورل« به فایننشال 
تایمز گفت که از انریکه مورا خواسته شده به 
تهران سفر کرده و درباره این موضوع با مقامات 
ایران رایزنی کند اما مدعی شد که ایران »تا حد 
زیادی« به این مساله »بی میل« بوده است. او 
از این تالش دیپلماتیک به عنوان »آخرین تیر« 
یاد کرد. بورل در حال بررسی سناریویی است 
که نام سپاه پاسداران از »لیست سازمان های 
تروریستی خارجی« آمریکا حذف شود اما 
بخش های دیگر این نهاد باقی بمانند. مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: به عنوان 
هماهنگ کننده )کمیسیون مشترک برجام 
و مذاکرات وین( من این پیشنهاد را به طور 

رسمی مطرح می کنم، این تنها نقطه تعادل 
ممکن می تواند، باشد. او افزود: ما نمی توانیم 
تا ابد با این وضع ادامه بدهیم، چراکه ایران در 
این بین در حال توسعه برنامه هسته ای خود 
است. بورل همچنین با گفتن اینکه آمریکا 
و ایران خواهان دست یافتن به یک توافقند، 
با توجه به جنگ روسیه در اوکراین و قطع 
واردات نفت و گاز کشورهای اروپایی از روسیه 
به دلیل تحریم های اعمال شده بر آن، بیان کرد: 
این توافق منفعت زیادی برای ما اروپایی ها 
خواهد داشت، در حال حاضر شرایط تغییر کرده 
است. در ابتدا این توافق برای ما مثل این بود که 
»خوب، به آن نیازی نداریم«، اما االن برایمان 
خیلی خوب خواهد شد که تامین کننده دیگری 
برای نفت خام داشته باشیم و آمریکایی  ها هم 
به یک موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند. باید 
توجه داشت 6 فروردین ماه سالجاری معاون 
دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که 
وظیفه هماهنگی مذاکرات وین را برعهده دارد 
با هدف گفت وگو برای بستن مسائل باقی مانده 
و جمع بندی مذاکرات رفع تحریم ها که پس 
از ماه ها چانه زنی های دیپلماتیک به مرحله 
پایانی رسیده، راهی ایران شده است. بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یکی از 
تماس های تلفنی اخیر خود با وزیر امورخارجه 
کشورمان اظهارکرد که اتحادیه اروپا از مطالبه 
ایران برای اخذ تضامین اقتصادی از آمریکا 
حمایت می کند. وی گفت: مذاکرات وین در 
نقطه حساسی قرار دارد و اکنون آمریکا و ایران 
در تبادل پیام ها باید انعطاف پذیری بیشتری از 
خود نشان دهند و تالش کنند که بر محدودیت 
زمانی غلبه کنند. وی با بیان اینکه »موضوع 
تضمین اقتصادی برای ایران مهم است« افزود: 
ما از تحقق آن حمایت می کنیم و به تالش ها 
برای رسیدن به توافق ادامه خواهیم داد، زیرا 

مسیر طوالنی را طی کرده ایم. 
به مذاکره ادامه می دهیم 

گفتنی است اظهارات بورل در پی این مطرح 

می شود که مذاکرات وین که از زمان روی 
کارآمدن دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ در راستای 
احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران 
آغاز شده است، در پی برخی تحوالت اخیر 
بین المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و 
کشمکش های تهران- واشنگتن بر سر برخی 
مسائل باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع ثانوی 
متوقف شده است. در این راستا، حسین امیر 
عبدا...یان، وزیر امور خارجه ایران اخیرا در 
گفت وگو با شبکه المسیره گفت: 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 آمریکا است. امیرعبدا...

یان ادامه داد: 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. او 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. عالوه بر این، سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه ایران 
در کنفرانس خبری اخیرش درباره احیای توافق 
گفت: باید پایه های فشار حداکثری که ترامپ 
علیه ایران کار گذاشته از بین برود. چرخه انتفاع 
اقتصادی ایران از برجام به صورت کامل لحاظ 
شود. خطیب زاده با انتقاد از رویه دولت آمریکا 
افزود: ما تاکید بر این داریم که قوانین داخلی و 
سیاست داخلی آمریکا و انتخابات پیش رو در 
آمریکا نمی تواند تعیین کننده نتیجه گفت وگوها 
در وین باشد. آنها حقوق بین الملل را نادیده 
می گیرند و سعی می کنند مسائل را به مسائل 

داخلی کشورشان گره بزنند. 

سـرمقالـــه

واقعیت آن است که مسائل سیاسی را حداقل در 
کوتاه مدت می توان با شعارهای انقالبی و خطاب قراردادن 
عده ای به لیبرال، سازشکار و سوار بر موج این شعارهای 
سیاسی پیش برد. شاید بتوان حتی جلوتر آمده و به 
کمک صداوسیما و سایر تریبون ها عده ای را برای مدت  
طوالنی تری با شعارهای انقالبی سیاسی سرگرم ساخت. 
اما تفاوت مسائل و مشکالت سیاسی با اقتصادی از 
آنجایی است که مسائل اقتصادی را حتی در کوتاه مدت 
نیز نمی توان با شعارهای پرطمطراق سامان داد. با شعار 
هر قدر هم که پرطمطراق و بزرگ باشند نمی توان اقتصاد 
را سامان داد. نمی توان با شعار جلوی گرانی را گرفت و 
صرفا با شعار نمی توان عرضه و تقاضا را سامان داد. وقتی 
تولید کاالیی کم می شود بهای آن باال می رود و هیچ 
دولتی نمی تواند وقتی که کاالیی کمیاب می شود از 
باالرفتن قیمت آن جلوگیری کند. هر قدر که یک دولــت 
بتواند جلوی سرازیرشدن رودخانه به سمت پایین را 
بگیرد آن دولت می تواند کاری کند که وقتی در حقیقت 
مکانیزم عرضه و تقاضا برهم می خورد قیمت ها باال نرود. 
وقتی تولید پایین است و سرمایه هایی که در کشور به 
سمت وسوی تولید بروند به واسطه ناامنی اقتصادی راهی 
گرجستان، ترکیه و امارات می شوند و در آن کشورها 
تبدیل به ملک می گردند، نمی توان اقتصاد ر ا به پیش برد. 
نمی توان از سرمایه گذاران داخلی انتظار داشت که در این 
شرایط بیایند و در دولت تولید و توزیع سرمایه گذاری 
کنند. مصیبت اقتصاد در آن است که با هیچ شعاری 
نمی توان سفره  مردم را وسعت بخشید. واقعیت امر بر 
آن است که دولت باید با برنامه ریزی مدون، تصمیمات 
درست اقتصادی و انجام برخی تغییرات در راستای 
حل مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعه حرکت کند. 
نمی توان انتظار داشت که هیچ رویکرد و رفتار درستی 
در اقتصاد کشور صورت نپذیرد و بعد منتظر بهبود 
شرایط و شکوفایی اقتصادی باشیم. قدر مسلم اقتصاد 
با دستور میانه ای ندارد و نمی توان شرایط اقتصادی 
کشور را با دستور پیش برد بلکه باید به سمت استفاده از 
اقتصاددانان، خبرگان و نخبگان رفت و از آنها برای حل 
مشکالت کشور و برون رفت از شرایط فعلی ایده و مشورت 
گرفت. لذا تنها راه خروج از شرایط اقتصادی فعلی لزوم 
برنامه ریزی، تصمیم درست و استفاده از خبرگان علم 

اقتصاد در کشور است. 

 تفاوت مسائل سیاسی 
و مسائل اقتصادی

صادقزیباکالم
استاددانشگاه

عراق به خواسته ایران 
پاسخ مثبت بدهد

دولت مردم را با 
تصمیمات خود همراه کند

رئیس سازمـــان حج و زیارت گفت: 
مرز زمینی عراق همچنان به روی زائران 
بسته است. انتظار داریم مقامات عراق به 
خواسته ایران در این زمینه پاسخ مثبت 
بدهند. سیدصادق حسینی درباره درباره 
آخرین پیگیری بازگشایی مرززمینی 
عراق با توجه به سفری که اخیرا به این 
کشور داشته است، اظهارکرد: در عراق 
مالقات های خوبی داشتیم، از جمله 
دیدار با وزرای گردشگری، بهداشت و 
کشور عراق. ۱5 موضوع را هدف گذاری 
کرده بودیم که درباره تمامی آنها به 
توافق رسیدیم و عراق در این باره کمال 
همکاری را داشت. او افزود: در انتهای سفر 
به عراق با رئیس جمهور این کشور دیداری 
داشتم که درباره بازگشایی مرززمینی و 
لغو روادید برای سفرهای زمینی مشابه 
سفرهوایی مذاکره شد و آقای برهم .صالح 
تاکیدکرد که موضوع را پیگیری می کنند، 
ولی این اتفاق نیفتاده است. ما از عراق 
خواسته بودیم در عیدفطر مرززمینی 
بازگشایی شود که این اتفاق هم نیفتاد. 
قطعا با بازگشایی مسیر زمینی، فشار از 

روی سفرهای هوایی برداشته می شود. 

یک نماینـــــده مجلس با تاکید بر 
اینکه مسئــوالن باید اطمینان دهند 
که هر تصمیمـــی که در خصوص نرخ 
ارزترجیحی می گیرند، قطعا معیشت 
مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد، گفت: 
دولت باید پیش از اجرای تصمیمات 
خود، آنها را به مردم توضیح دهد و مردم 
را با تصمیمات خود همراه کند. علی اکبر 
کریمی درباره گرانی برخی کاالها طی 
روزهای اخیر با بیان اینکه »قطعا بخشی از 
التهابات موجود در بازار ناشی از دغدغه ها 
و نگرانی هایی است که در مردم نسبت به 
آینده به ویژه درباره اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها ایجاد شده است«، اظهارکرد: در 
این زمینه مسئوالن امر باید این اطمینان 
را به مردم بدهند که هر تصمیمی که در 
خصوص نرخ ارز ترجیحی می گیرند، قطعا 
معیشت مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
یکی از مواردی که می تواند به پایداری و 
آرامش در بازار کمک کند، سرعت عمل 
دولت در این تصمیمات و همچنین 
گفت وگو با مردم و اطمینان دادن به 
آنهاست که به نظر می رسد دولت در این 

زمینه ضعیف عمل می کند. 

 اولویت دوم دولت 
معیشت است 

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از 
زمان آغاز دولت جدید بحث واکسیناسیون 
و موضوع بهداشت و سالمت مردم مورد 
پیگیری جدی قرار گرفت و در ادامه 
سفرهای استانی با بررسی مشکالت و 
اولویت ها تصمیم گرفته می شود تا برای 
رفع محرومیت ها اقدامات الزم انجام شود. 
سیدمحمد حسینی با اشاره به تعطیلی مرز 
باجگیران و رکود حاصل از آن اظهارکرد: 
در مجلس پنجم از نزدیک وضعیت این 
منطقه را بررسی کردیم اما االن می بینیم 
که اینجا سوت  و کور است. جایی که باید 
جای مبادله کاال باشد نباید این چنین 
باشد. وی با بیان اینکه دولت بعداز سالمت 
مساله معیشت را در اولویت دارد، گفت: 
مرزهای ما نباید خالی از سکنه باشد. با 
کمک دولت و با زیرساخت هایی که در 
کشور داریم باید عالوه بر مردم منطقه همه 
مردم را ترغیب کنیم تا در این مناطق کار 
کنند اما در حال حاضر در مرز باجگیران 
به دلیل مشکالتی که در منطقه ایجاد شده 
آسیب فراوانی به اقتصاد مردم وارد شده و 

عده ای را مجبور به مهاجرت کرده است.

آرمان ملی: معاون اول رئیس جمهوری 
اظهارکرد: یارانه نان و دارو به هیچ وجه و برای 
هیچکدام از اقشار مردم قطع نمی شود و یارانه شان 
سرجای خودشان باقی می مانند. محمد مخبر با 
حضور در »شبکه خبر« در گفت وگویی با اشاره 
به شرایط جنگ اوکراین و روسیه و کمبود مواد 
غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، 
گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه خواهد شد 
و چند سال با این وضعیت در منطقه روبه رو 
خواهیم بود که عرضه موادغذایی را دچار مشکل 
کرده است، هنوز اطالع دقیقی نداریم. وی افزود: 
معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری 
مشخص کرده بودند اجرا شده بود، این همه 
مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف 
جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار 
داده است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع 
اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار 
داده اند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل درگیری 
مضاعف و همه گیری که در جنگ اقتصادی برای 
همه مردم پیش می آید، آن را با جنگ نظامی 
متفاوت می کند و به همین دلیل هم رهبری بر 
موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشته اند. معاون 
اول رئیس جمهوری یادآورشد: تا االن هم هر 

موفقیتی که داشته ایم مدیون توجه به سخنان 
رهبری بوده است. رهبری انقالب بر خنثی سازی 
تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد تاکید داشته اند. ما 
البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته ایم 
هنوز نرسیده ایم اما تا همین حدی که عمل شده 
است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه 
ما بوده است. مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی 
نامطلوبی که دولت سیزدهم با آنها آغاز به کار 
کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم 
کاالهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم 
و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با 
استقراض. در مذاکرات هم اینها )طرف مقابل( 
فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن 
نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به دنبال 
به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند، ولی با حفظ 
عزت و اقتدار ملی. وی یادآورشد: دولت وقتی آغاز 
به کار کرد تورم در 5۰ درصد بود اما االن به 35 
درصد رسیده است. معاون اول رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف 
نمی شود، اظهارکرد: برای نان سنتی یارانه ای 
در نظر  گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید 
به صورت کاالبرگ  الکترونیکی پرداخت شود 
 و برای کاالهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه 

در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت ها جبران 
شود. وی افزود: اقشار با درآمد باالتر بخشی از 
هزینه تامین این کاالها را پرداخت می کنند اما 
اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه به طور کامل 
از این کمک هزینه ها بهره می برند و پولی که به 
آنها تعلق می گیرد، آرامش آنها را تامین می کند. 
مخبر با بیان اینکه این کمک هزینه ها قبل از 
آزادسازی قیمت ها به حساب سرپرستان خانوار 
واریز خواهد شد، اظهارکرد: در کنار این تمهیدات 
برای دهک های پایین جامعه سبد سهام نیز در 
نظر گرفته شده است. مخبر با تاکید بر اینکه 
افزایش قیمت برخی اقالم در هفته اخیر، گفت: 
منشأ گرانی برخی کاالها الزامات قانونی بودجه 
و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کاالهای 
اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از 
اول فروردین ۱4۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی 
می کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان 
مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع 
صورت نگرفت. معاون اول رئیس جمهوری عنوان 
کرد: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی 
آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کاالها و 
نیمایی شدن عوارض گمرکی، به طورطبیعی تورم 

و گرانی به بازار تحمیل می شد. 

معاون اول رئیس جمهور: 

یارانه نان و دارو به هيچ وجه حذف نمی شود
   برای دهک های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است
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گــزارش
 گاف های رئیس جمهور آمریکا 

پایان ندارد 
سفر بایدن  به ایران!

رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی 
به اشتباه گفت که بارها به ایران سفر 
نوشته  به  نوشت؛  ایسنا  است.  کرده 
روزنامه واشنگتن تایمز، جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا روز جمعه در سخنرانی 
خود در میان کارکنان کارخانه »یونایتد 
پرفورمنس متالز« در ایالت اوهایو بار 
دیگر گاف داد و گفت که در دوران کاری 
خود، ۵۰ بار به عراق، ایران و افغانستان 
سفر کرده است. بایدن در سخنان خود 
گفت: من بیش از ۵۰ بار داخل و خارج از 
افغانستان، ایران و عراق بوده ام، منظورم 
عراق است. ۵۰ بار، ۴۸ بار و هم اکنون 
همین کارها را در اوکراین انجام داده ایم 
و در آنجا بوده ایم. باید بگویم که شما 
تفاوت بسیار بزرگ و خارق العاده ای ایجاد 
کرده اید. به نوشته واشنگتن تایمز، جو 
بایدن دفعات زیادی به عراق و افغانستان 
سفر کرده است و یکی از آنها برای دیدار 
با پسرش »بیو« بوده است که در آن زمان 
در جنگ عراق خدمت می کرده است. اما 
او اکنون شمار سفرهای خود به این دو 
کشور را دو برابر کرده و به اشتباه از ایران 
نیز نام برده است. این اولین باری نیست 
که بایدن درباره تعداد سفرهایش به عراق 
و افغانستان اغراق می کند. وی پیش تر 
نیز در جریان سخنرانی  ساالنه خود در 
کنگره گفته بود که بیش از ۴۰ بار به 
عراق و افغانستان سفر کرده است. وی در 
سال ۲۰۱۹ نیز گاف دیگری درباره شمار 
سفرهایش به عراق و افغانستان داده و 
تعداد آن را بیش از ۳۰ بار اعالم کرده 
بود. ستاد انتخاباتی بایدن سپس اعالم 
کرد که تعداد سفرهای بایدن به عراق 
و افغانستان ۲۱ بار بوده و رئیس جمهور 
ایاالت متحده در این خصوص اغراق 
کرده است. همچنین اغلب این سفرها 
در سال های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ بوده که او 
به عنوان سناتور فعالیت می کرده است 
به نوشته واشنگتن تایمز، از زمانی که 
ستاد انتخاباتی بایدن این شفاف سازی 
را انجام داده است، یعنی سه سال پیش، 
بایدن دیگر هیچ سفری به هیچ یک از این 

دوکشور نداشته است.
  گاف های دنباله دار بایدن

در مرداد ۹۸ تکرار اشتباهات کالمی 
»جو بایدن« نامزد پیشتاز دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، 
حامیان دموکرات او را درباره توانایی اش 
برای شکست دادن »دونالد ترامپ« در 
این انتخابات نگران کرده بود. او به اشتباه 
گفت که به عنوان معاون رئیس جمهور 
با دانشجویان دبیرستان پارکلند فلوریدا 
دیدار کرده است. مدرسه پارکلند در سال 
۲۰۱۸ میالدی و بیش از یک سال بعد از 
پایان معاونت بایدن در دولت قبلی آمریکا 
مورد حمله تیراندازی جمعی قرار گرفت. 
اشتباه لپی بایدن تنها دو روز بعد از آن رخ 
داد که این نامزد ۷۶ ساله دموکرات ها در 
جمع رای دهندگان آسیایی و اسپانیایی 
زبان گفت: کودکان فقیر هم مانندکودکان 
سفیدپوست باهوش و با استعداد هستند. 
او بعدا در گفت و گو با خبرنگاران حرفش 
را اصالح کرد و گفت: منظورش این بوده 
کودکان سیاهپوست، آسیایی و ثروتمند 
مانند کودکان سفیدپوست باهوش و با 
استعداد هستند. پیش از این هم جو بایدن 
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا طی سخنرانی در تامپا 
ایالت فلوریدا درباره نظامیان کشته شده 
آمریکایی در عراق و افغانستان گفت: 
نظامیان آمریکایی که در ایران و افغانستان 
درگذشته اند، تا امروز، ۶۰۰۰ نفر، ۶۹۲۳ 
نفر بوده اند. تقریبا ۶۹۰۰ تا ۶۹۲۳ نفر 
نیست زیرا هریک از این فرشتگان از دست 
رفته، خانواده و جامعه ای را پشت سر 
خود دارند. بایدن سپس در جمله بعدی 
در حین سخن گفتن درباره نظامیان 
زخمی شده آمریکایی در دو کشور عراق 
و افغانستان،  اشتباهش را اصالح کرد و 
گفت: نظامیان آمریکایی که در عراق و 
افغانستان زخمی شدند، ۵۳ هزار و ۱۹۲ 
نفر بودند. طبق این گزارش، این اولین بار 
نیست که بایدن گاف هایی داده است که 
موجب شده است که مردم آمریکا درباره 
وضعیت سالمت روحی و روانی وی دچار 
شک و شبهه شوند. گاف های بایدن در 
سخنرانی ها و مصاحبه ها سبب شده تا 
ترامپ به او اتهام وارد کند و بگوید او برای 
عملکرد بهتر مواد مخدر استفاده می کند. 
موضوعی که با واکنش بایدن نیز روبه رو شد 
و در پاسخ گفت:  ترامپ احمق است. این 
حرف ها احمقانه هستند. ترامپ در توئیتی 
نوشت: آیا کسی باور دارد که او)بایدن( از 
نظر روانی صالحیت رئیس جمهور شدن 
را دارد. ما با دنیایی بسیار بزرگ و پیچیده 

مواجه هستیم و جو بایدن راه حلی ندارد.

آرمان ملی- حمید شجاعی:رشد افسارگسیخته قیمت ها 
که چندی است به مایحتاج عمومی مردم رسیده گذران زندگی را 
برای مردم سخت کرده است. در چنین شرایطی برخی معتقدند 
که اگر اصالح طلبان به جای اینکه صرفا به انتقاد از دولت و 
عملکردهایش بپردازند با برنامه ریزی مدون و منسجم در مقام 
محور مطالبات مردم قرار گیرند و به عبارت دیگر صدای مردم 
باشند و از همان تریبون به دولت پیشنهادات سازنده برای عبور 
از شرایط فعلی بدهند هم وجهه خود را به عنوان جریان حامی 
حل مشکالت مردم در جامعه تصحیح می کنند و هم اعتماد و 
سرمایه اجتماعی از دست رفته را با حمایت مردم بازسازی و احیا 
می کنند. اصالح طلبان فقط باید بتوانند نوع ارتباط خود با مردم 

را اصالح کنند تا بتوانند از جایگاه مردم سخن بگویند. 
  بهترین فرصت برای اصالح طلبان 

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی گفت: اصالح طلبان 
باید کنار و همراه مردم بوده و به تریبون آنها تبدیل شوند. رسول 
منتجب نیا درباره مهم ترین اولویت های جریان اصالحات در 
سال جاری اظهار کرد: برخی دوستان فکر می کنند حاال که از 
حاکمیت کنار رفته اند نباید فعالیتی داشته باشند. برخی هم 
احساس ضعف و ناامیدی کرده و گوشه نشین می شوند. برخی 

هم تصور می کنند این جریان به آخر خط رسیده و کشور تحمل 
اصالحات و حتی اصول گرایی را ندارد.  وی افزود: اما من بارها 
تأکید کردم اکنون بهترین فرصت برای اصالح طلبان است، زیرا 
اکنون مسئولیتی نداشته و پاسخگوی مردم هم نیستند. در 
این شرایط اولین کار این است که جریان اصالحات نسبت به 
عملکرد خود آسیب شناسی کند. با فکر و اندیشه اصالح طلبی 
نمی توان مخالفت کرد اما آنچه باعث فاصله مردم با این جریان 
شده است، عملکرد خود اصالح طلبان است که یک شعار داده، 
اما به گونه دیگر عمل کردند. این فعال سیاسی اصالح طلب 
بیان کرد: جریان اصالحات در یک فضای باز، آرام و منصفانه 
باید آسیب شناسی انجام دهد و همه هم حرف خود را بزنند 
تا اشکاالت و مقصران شناسایی شوند. سپس دنبال بازسازی 
و جبران بروند. الزم است تشکل ها و احزاب اصالحات تقویت 
شوند. البته من هشدار می دهم نباید الگویی مثل سال ۹۳ به بعد 
یعنی شورای سیاست گذاری دنبال شود چون آن الگوها ناموفق 
بوده و دستاوردی جز اختالف و چند دستگی نداشتند. آنها نتیجه 
انتخابات را واگذار کرده و نتوانستند اجماع میان اصالحات ایجاد 
کنند. در مقابل آن باید خود احزاب و شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات تقویت شود و افراد هم راهنمایی بدهند اما نباید در کار 

احزاب دخالت کنند و انتظار داشته باشند احزاب از آنها تبعیت 
کنند. وی با بیان اینکه مردم دارند راه خود را از جریان اصالحات 
و اصولگرایی جدا می کنند، اذعان کرد: ما نتوانسته ایم رضایت 
مردم را تأمین کنیم، بنابراین آنها احساس می کنند بهتر است 
از این جریان ها مستقل باشند. در این شرایط جریان اصالحات 
باید کنار و همراه مردم بوده و صدا و تریبون آنها باشد. باید به 
میان مردم رفته و فاصله با آنها را از بین ببرد. با این حال سعی 
کند در چارچوب ها حرکت کند. دبیرکل حزب جمهوریت با 
بیان اینکه جریان اصالحات باید برخورد منصفانه ای با دولت و 
ارکان نظام داشته باشد، اظهار کرد: سه قوه و سایر ارکان نظام در 
اختیار اصول گرایان است. البته میان خود آنها هم اختالف است 
و تندروها شکاف ها را بیشتر کرده اند. در این بین هم بسیاری از 
اصول گرایان کنار بوده و منتقد هستند. در این شرایط ما باید 
عملکردها را رصد کنیم. اگر کار خوبی دیدیم تشکر کنیم و 
اگر اشکالی دیدیم تذکر دهیم. مهم این است در کنار انتقاد، 
برنامه عملیاتی هم داشته باشیم تا نگویند اصالح طلبان فقط غر 
می زنند. منتجب نیا تصریح کرد: اگر این مواردی که بیان شد 
را مد نظر قرار دهیم می توانیم گذشته را جبران کرده و خدمت 

بزرگی به مردم و نظام کنیم. 

آرمان ملی: یکی، دو ماهی بیشتـــــر 
برگزاری  سالگرد  نخستین  فرارسیدن  تا 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نمانده و 
رئیس جمهوری و دولت برآمده از آن انتخابات، 
در شرایطی روزگار می گذراند که چالش ها 
و گرفت وگیرهای عمدتا اقتصادی مملکت 
که در جریان همان انتخابات ۱۴۰۰ وعده 
رفع و رجوع شان را می دادند، نه تنها همچنان 
پابرجا و برقرارند، بلکه افزایش یافته است. 
این وضعیتی است که البته به باور یک چهره 
سیاسی آشنا به مسائل اقتصاد، نه حتی پس 
از اعالم نتایج انتخابات، بلکه حتی پیش از 
برگزاری می شد نشانه هایش را به روشنی دید.  
محمود میرلوحی در این رابطه گفته است: 
»واقعیت این است که از همان ابتدا و حتی 
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم 
روشن بود که چه روند و اوضاعی پیش رویمان 

قرار خواهد گرفت.«
  5 عارضه اقتصاد ایران 

میرلوحی که معتقد است اقتصاد ایران 
از ۵ بیماری و عارضه اساسی رنج می برد که 
هر کدام به تنهایی قادر است دولتی را از پا 
دربیاورد، نوسان ارزی، وضعیت جذب سرمایه 
و سرمایه گذاری، اشتغال، تورم و تحریم را به 
این عنوان مورد اشاره قرار داد و گفت: »در 
شرایطی که اقتصاد ما، اقتصادی تک محصولی 
است که بر فروش و صادرات نفت تکیه دارد، 
طبیعتاً تداوم تحریم ها مشکلی جدی است که 
بر میزان درآمدهای کشور اثر منفی می گذارد. 
ضمن آنکه ما سال هاست که سرمایه گذاری 
درست و قابل قبولی در صنعت نفت نداشته ایم 
و طبیعی است که با گذر زمان، از این منظر نیز 
بر گستردگی و عمق مشکالت ما در ایجاد و 
تحصیل درآمدهای نفتی کشور افزوده خواهد 
شد.« این عضو ارشد حزب اتحاد ملت که 
وضعیت اشتغال را نیز به لحاظ عدم اتخاذ 
راهبرد روشن ازجانب دولتها، نامساعد گفت: 
»ما در گذشته هم تجربه شعارهای فریبنده 
اشتغال را داشتیم و دیدیم چگونه دولت آقای 
احمدی نژاد که شعار اشتغال می داد، درنهایت 
تنها ۴ میلیون  حقوق بگیر به دولت اضافه کرد. 
امروز هم وقتی می گویند که با یک میلیون 
تومان می تواند یک شغل جدید ایجاد کرد، 

یعنی  مشخص نیست  که قرار است برای چه 
کسانی اشتغال زایی کند.« میرلوحی تصریح 
کرد: »بیکاران ما اکثرا دانش آموختگان و 
فارغ التحصیالن دارای مدارک باالی دانشگاهی 
هستند و نیازمند مشاغل تخصصی؛ بنابراین 
موضوع ابدا به این سادگی نیست که بگوییم 
ایجاد  اشتغال  مسکن،  ساخت  ازطریق 

می کنیم!«
  به تعهدات عمل شد؟

البته انتقادات تنها از سوی اصالح طلبان 
مطرح نمی شود چنانکه روز گذشته جبار 
کوچکی نژاد با اشاره به گرانی  اقالم مصرفی 
مردم در بازار اظهار کرد: دولت سیزدهم با 
وعده اصالح معیشت مردم از مجلس رأی 
اعتماد گرفت. وی افزود: طبق وعده، دولت باید 
در حوزه ارز، کاالهای اساسی و قیمت خودرو 
اصالحاتی انجام می داد که البته معتقدم تالش 
زیادی تاکنون صورت گرفته است. اما متأسفانه 
مالک عمل برای دولت گشایش در سفره 
مردم است که این اتفاق نیفتاده است. نماینده 
مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: دولت در یک سال گذشته با وجود همه 
تالش های صورت گرفته نتوانست آنچنان که 
باید به سفره مردم کمک کند و امروز می بینیم 
که اقالم در معیشت مردم و خصوصا در حوزه 
پزشکی و دارو مردم در تنگنا قرار دارند. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اختیارات مجلس به دولت 
برای حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: 
دولت مجوزی از مجلس تقاضا کرد و قول 
داد که قیمت کاالها مانند شهریور ۱۴۰۰ 
باقی بماند و بیمه ها را نیز فعال کند، همچنین 
کارت های الکترونیکی باید به کمک مردم 
می آمد تا خسارت های ناشی از افزایش قیمت 
پس از حذف ارز ترجیحی را جبران کند که 
هیچکدام از اینها انجام نشد. کوچکی نژاد با 
بیان اینکه مجلس نباید پیش از اینکه برنامه 
دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت 
کند، به او اجازه این کار را می داد، گفت: تیم 
اقتصادی دولت باید به سرعت ترمیم شود. 
مجلس باید با دولت در خصوص توانمندی 
معاونان رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت 

گفت وگو کند و در این زمینه تصمیم بگیرد. 

برجام به سرانجام نخواهد رسید!
این روزها اخبار ضد و نقیضی از مسئوالن در باب آخرین وضعیت 
برجام به گوش می رسد. عده ای از پیشرفت در مذاکرات می گویند 
در مقابل نیز عده ای از پایان بی سرانجام آن می گویند. عضو جبهه 
پایداری در خصوص آخرین وضعیت برجام گفت: برجام سرانجامی 
ندارد. برجام به بن بست رسیده است و به همین خاطر خبری از آن 
نیست. دولت تالش خود را می کند اما برجام در این چند سال به 
شکلی پرورش پیدا کرده است که بخشی از زندگی مردم شده است. 

محمود احمدی بیغش افزود: مردم ناخودآگاه برجام را در رفتار و 
زندگی خود شریک می کنند؛ به طور مثال می گویند این خانه را 
بخر، دیگری می گوید ببینیم برجام چه می شود و این موارد نشان 
می دهد برجام ناخودآگاه با زندگی مردم عجین شده است. اگر 
واقعیات برجام را به مردم بگوییم آنها تکلیف خود را می دانند؛ بیاییم 
و بگوییم برجام به سرانجام نخواهد رسید و به بن بست رسیده است 

و آن وقت می فهمند چه باید کنند. 

»آرمان ملی« نحوه احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه را بررسی می کند

 اصالحات 

 محور مطالبات 

مردم بماند
حجت االسالم رسول منتجب نیا: 

 کاری نکنیم بگویند 
اصالح طلبان فقط غر می زنند

»آرمان ملي«  مشکالت امروز اقتصادي را ریشه یابي مي کند:
دولت سيزدهم مقصر اصلي؟

- دولت هاي قبل فراموش نشود

محمدعلی ابطحی: 
 نیاز جامعه به احیای تفسیر عملی 

امام خمینی)س( از قرآن 
یک فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکـــه 
امام خمینی)س( محتوای قرآن را در جامعـــه 
عملیاتی کرد، گفت: جامعه ما نیاز دارد تفسیر عملی 
که امام خمینی)س( از قرآن ارائه کرد را احیا کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی ابطحی در 
گفت وگو با جماران، اظهار داشت: امام خمینی)س( 
محتوای قرآن را در جامعه عملیاتی کرد. قبل از امام 
خمینی)س( قرآن یک کتاب مقدس در بردارنده 
نظرات و دیدگاه های الهی بود. اما اینکه کسی احکام آن 
را به درون جامعه بیاورد و بر اساس آن یک حکمرانی 
درست کند، امام خمینی)س( پایه گذاری کرد. این فعال 
سیاسی اصالح طلب افزود: باید رابطه امام خمینی)س( 
و قرآن را این طور حساب کرد که امام محتوا و معنای 
قرآن را تفسیر اجتماعی کرد. وی تصریح کرد: روزی که 
انقالب شد و امام خمینی)س( همه مردم را بر اساس 
نام خدا بسیج کرد، جامعه یکسری نظرات و دیدگاه های 
دیگر می خواست که متأسفانه خیلی از این دیدگاه های 
جامعه عملیاتی نشد . ابطحی ادامه داد: جامعه ما نیاز 
دارد تفسیر عملی که امام خمینی)س( از قرآن ارائه کرد 

را احیا کنیم و ااّل ما دیگر جامعه قرآنی نخواهیم بود. 

لزوم سهمیه بندی از دولت روحانی 
این روزها پالس هایی از بازار به جامعه منتقل 
می شود که حکایت از گرانی دارد. فعال سیاسی 
اصالح طلب درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: 
مشکل آنجاست که می خواهیم سیاست های انقالبی 
در خارج کشور داشته باشیم ولی در داخل می خواهیم 
سیاست های لیبرالی را ادامه دهیم. دولت قیمت ارز 
را با کاالهای اساسی مورد نیاز مردم پیوند می زند 
اما سوءاستفاده گران از این وضعیت منفعت می برند. 
مصطفی هاشمی طبا با بیان اینکه سهمیه بندی کاالها 
از زمان دولت آقای روحانی باید شروع می شد، افزود: 
در حال حاضر دو راه بیشتر وجود ندارد یا آنکه دست 
دولت کامال باز باشد تا همه کاالها را حتی بیش از میزان 

تقاضا وارد چرخه مصرف کند یا برای 
جلوگیری از توزیع ناجور کاالها، 
یک مکانیزم سهمیه بندی عادالنه 
طراحی می کردند. وی با بیان اینکه 
دولت ماه هاست که درباره حذف 

ارز ۴۲۰۰ حرف می زند، اظهار 
کرد: امروز نیز چاره ای 

جز این نیست که دولت 
کاالهای اساسی را با 
قیمت ثابت برای مردم 

سهمیه بندی کند. 
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آرمان ملی: خریــد خانه با پیش پرداخــت ۲۰۰ میلیون 
تومان آن هم در منطقه ۲۲ تهران از جمله آگهی هایی اســت 
که در چندماه اخیر از طرق مختلف متقاضیان واقعی مســکن 
را که به واســطه تورم بیش از 4۰ درصدی حاکم بر بازار و رشد 
افسارگسیخته قیمت های خرید و اجاره تامین مسکن به رویای 
دست نیافتنی آنها مبدل شــده، به دام می اندازد. شرکت هایی 
که برای جلب اعتماد بیشــتر و با آگاهی کامل از قوانین حاکم 
بر ساخت وساز و پیش فروش مسکن نام شرکت تعاونی را برای 
خود انتخاب کرده اند تا در قالب مشــارکت اعضای تعاونی به 
جذب نقدینگی از خریــداران اقدام کنند، اما در پشــت پرده 
این نوع پیش فروش ها که در ظاهــر برای کمک به خانوارهای 
فاقد مســکن شــعار می دهند چیزی جز  سوءاســتفاده قرار 
ندارد. درواقع فارغ از اینکه در شــرایط کنونی که قیمت زمین 
سهمی در حدود 6۰ درصدی از یک پروژه مسکونی را به خود 
اختصاص می دهــد دریافت پیش پرداخت هایی که ســهمی 
در حــدود ۱۰ درصد از قیمــت یک واحد مســکونی را دارند 
عمال امکان پذیر نبوده و موضوع زمانی حائز اهمیت می شــود 
که اکثر این شــرکت ها اساســا فاقد زمین ثبتی و معتبر بوده 
و ســعی دارند تا با بهانه های مختلف از نشــان دادن مدارک و 
اسناد به متقاضیان طفره بروند. البته این در شرایطی است که 
بسیاری از این تعاونی نماها حتی مجوز ساخت هم نداشته و تنها 
براساس پیش فرض های خود نسبت به ثبت نام و دریافت وجه 
اقدام می کنند، موضوعی که کارشناسان و متویان تشکل های 
مربوطه بارها نسبت به تخلفات این گروه از تعاونی ها در منطقه 
۲۲ هشدار داده و بر انجام اســتعالم قبل از هرگونه پرداخت و 

انجام قراردادی تاکید دارند. 
 گسترش سوءاستفاده ها

در این رابطه خشایار باقرپور؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عمرانی تهــران در گفت وگو با »آرمان ملــی« می گوید: پس 

از انتشــار نرخ تورم مسکن از ســوی بانک مرکزی، فضا برای 
سوءاستفاده در بســتر تعاون بیشتر شــد، به گونه ای که این 
شــرکت ها که اساســا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و 
تنها بخــش تعــاون را محلی برای مشــروعیت بخشــی به 
سوءاستفاده های خود می دانند با آگاهی از شرایط حاکم بر بازار 
و تفکری که در بین متقاضیان واقعی مسکن رواج یافته و تنها 
راه خانه دارشدن را مشارکت در طرح های پیش فروش می دانند 
اقدام به جذب مخاطب از طریق تبلیغات گسترده کردند. وی 
افزود: مجوز تاسیس شرکت های تعاونی از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد این در حالی است که مجوز 
فعالیت در حوزه مسکن و انبوه سازی را وزارت راه و شهرسازی 
بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختی باید از طریق این وزارتخانه 
صورت گیرد، اما متاسفانه در پروژه های مطرح شده توسط این 
شرکت های تعاونی نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و 
یا مجوز پیش فروش وجود ندارد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عمرانی تهران با اشــاره به گــزارش بانک مرکزی در خصوص 
نرخ رشد تورم مسکن تصریح کرد: پس از انتشار این گزارش، 
افراد سودجو برای جذب سرمایه متقاضیان مسکن آن هم در 
هیاهوی تبلیغاتی اقدام کردند و متاسفانه شاهد فریب برخی از 
خانوارهایی هستیم که سرمایه ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیونی خود را با 
آرزوی خانه دارشدن در سه سال آینده در اختیار این شرکت ها 
قرار داده اند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد 
کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه شان خواهد بود. 
این در حالی است که؛ پروژه های اعالمی از سوی شرکت های 
تعاونی نما، واهی بوده و آنها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون 
ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون 
استفاده می کنند. وی تاکیدکرد: متقاضیان خرید مسکن قبل 
از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی ها، 
شرکت های انبوه ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعالم 

از اداره ثبت درخواســت کنند. هیچ کدام از پروژه های معرفی 
شده از سوی شــرکت های متخلف ســند مالکیت نداشته و 
صاحبان تعاونی تنها با قولنامه های صوری در حال انجام تخلف 
هستند. همچنین خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه 
ساختمان پروژه های مطرح شده از سوی این شرکت ها را مطالبه 

کرده و استعالم آن را از شهرداری منطقه بگیرند. 
 تداوم روند تورمی

مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های عمرانــی تهران در بخش 
دیگری در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار مســکن گفت: 
مسکن یک رکود تورمی که شــیب آن پایین تر از شیب نرمال 
تورم جامعه اســت را می گذراند. این وضعیت حاصل کاهش 
قدرت خرید مردم در طی سال های اخیر به ویژه در ۱4۰۰ است. 
از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که ۲۰ درصد 
حجم معامالت مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در 
بخش معامالت مسکن اســت. این فرآیند احتماال با توجه به 
تاثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکــزی کمی از رکود حاکم بر 
بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال 
۱4۰۱ تکرار خواهد شــد. باقرپور با تاکید بر اینکه در بهمن و 
دی ماه ۱4۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در 
اسفند ۱4۰۰ روی قیمت های بازار مسکن بارگذاری شد، ادامه 
داد: بازگشت تورم مســکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه 
سال ۱4۰۰ نشان می دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت 
۲ماه در روزهای پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در 
بازار مسکن نبود. به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در 
ســال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست های اجرایی تکرار 
افزایش ۲ تا 3 درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی 
بیش از حد و کاهش تعداد معامالت مسکن نتیجه یکسال ونیم 

وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است. 

جام جهانی بهانه ای برای واردات خودرو؟!
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی اخیرا از نامه 
درخواســت خود به رئیس جمهور برای واردات ۲ هزار دستگاه 
خودروی خارجی برای جزایر کیش و قشم خبر داده است. درواقع 
سعید محمد در حالی دلیل این خواسته را آن هم در شرایطی که 
از سال ۹۷ واردات خودرو حتی برای مناطق آزاد نیز ممنوع شده 
میزبانی از تماشاگران جام جهانی اعالم کرده که براساس اعالم 
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی پیگیری های این 
سازمان برای واگذاری ۲3۰۰ خودرویی که از سال ۹۷ به صورت 
غیرقانونی به کشور وارد شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار دارد به دلیل موانع قضائی و طوالنی شدن فرآیند آن بی نتیجه 
مانده است. حال ســعید محمد قصد دارد تا به جای طی مراحل 
اداری راحت ترین راه یعنی واردات را جایگزین کند اگرچه بهانه 
دبیر مناطق آزاد برای واردات خودرو بــا توجه به احتمال اندک 
حضور تماشــاگران جام جهانی در جزایر ایران خود جای ســال 
دارد، اما حتی در صورت پایان زمــان مصوبه ممنوعیت واردات 
در پایان اردیبهشــت ماه بازهم واردات به مناطــق آزاد با ابهام 
مواجه اســت. واردات خودرو از ســال ۱3۹۷ ممنوع اعالم شده 
اســت و حتی مناطق آزاد با اینکه قوانین خاص خــود را دارند، 
مشمول این ممنوعیت شــدند، در این ســال ها بارها در دولت 
قبل و فعلی رایزنی هایی جهت دریافت مجــوز برای واردات در 
مناطق آزاد انجام شــد ولی به نتیجه ای نرسید که اهم آن موانع 
ارزی بود. از ســوی دیگــر، در اواخر دولت دوازدهم پیشــنهاد 
واگذاری خودروهای دپوشــده در گمرک کــه امکان ترخیص 
پیدا نکرده بودند، مطرح و قــرار بر این بود که در صورت تصویب 
نهایی دولت، تمامی خودروهای موجود، به استثنای خودروهای 
آمریکایی، جهت تردد به مناطق آزاد واگذار شود، ولی مصوبه ای 
در دولت صادر نشد. خودروهایی که مناطق آزاد پیگیر دریافت 
آن است، بازمانده همان ۱۲ هزار و ۲6۱ دستگاهی است که قبل 
از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱3۹۷ وارد گمرک شد و در 
نهایت پس از چند ســال طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، 
حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند. این 
خودروها حدود ۲۲4۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه 
دارای پرونده قضائی اســت کــه با توجه به مصوبــه دولت، قید 
زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرآیند 
رسیدگی قضائی و صدور رای برائت، ترخیص شوند. از سوی دیگر 
بیش از ۱۱۰۰ دســتگاه دیگر فاقد ثبت سفارش است که امکان 
ترخیص ندارد مگر آنکه ثبت ســفارش برایشان باز شود، این در 
حالی است که وقتی دولت مهلت برای ترخیص تعیین کرده بود، 
هیچ گاه توافقی برای بازشدن ثبت ســفارش انجام نشد و دست 
صاحبان کاال از خودروهایشان کوتاه باقی ماند. در آبان ماه سال 
گذشته، گمرک ایران در گزارشی به وزارت اقتصاد وضعیت این 
۲۲4۹ دستگاه خودرو را اعالم و خواستار تعیین تکلیف شد؛ در 
گزارش معاون وقت گمرک آمده بــود که با توجه به پایان مهلت 
ماندگاری این خودروها، برای اکثرشان اظهارنامه متروکه تنظیم 
و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، همچنین با 
اشاره به وضعیت خودروهای فاقد ثبت سفارش تاکید شد که ثبت 
سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند، 
صادر نشد و امکان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها 
وجود ندارد. به فاصله ای کوتاه و به دنبال دستور رئیس جمهوری 
مبنی بــر پیگیری وضعیــت خودروهای دپوشــده در گمرک، 
پیش نویس مربوطه، از سوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه 
شد. بر این اساس پیشنهاد شد مهلت شــش ماهه ای در اختیار 
صاحبان خودروهای رسوبی قرار  گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده 
نســبت به ترخیص اقدام کنند. در پیش نویس اعالمی از سوی 
معاون سابق گمرک، تاکید شــد که بازشدن ثبت سفارش برای 
تعیین تکلیف بخشی از این خودروها الزامی است، در عین حال 
با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۲5۰۰ سی ســی 
به سرزمین اصلی، ورود مشــروط آنها به مناطق آزاد مورد توجه 
قرار گرفت. همچنین برای خودروهای دارای پرونده قضائی نیز 
اعالم شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای 
پرونده قضائی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از ســوی 
مرجع رسیدگی کننده صادر می شــود، مشمول قید زمانی برای 
ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شوند. به هر ترتیب 
با وجود دستور رئیس جمهوری، اقدامی برای تعیین تکلیف این 
خودروها که می توانست با تعیین شرایط در اختیار صاحبانشان و 

یا در نهایت مناطق آزاد قرار گیرد، انجام نشد. 

نیـــمنگـــاه

بنگــــاهها
در پی افزایش ندادن سرمایه 

احتمال تملک سهام بانک 
»سرمایه« و »آینده« قوت گرفت

آرمان ملی: بانک مرکزی در حالی 3 بانک 
»سرمایه«، »دی« و »آینده« را ملزم به افزایش 
سرمایه به میزان ۱۰ تا ۱5 هزار میلیارد تومان 
تا پایان ســال ۱4۰۰ کرده اســت که از این 3 
بانک تنها بانک دی توانســته از محل تجدید 
ارزیابی دارایی های خود نســبت بــه این الزام 
اقدام کند. بنابراین از آنجا  که دو بانک سرمایه 
و آینده همچنان به بانک مرکزی بدهی داشته 
و زیان انباشــت آنها بیش از ارزش سرمایه این 
بانک هاست، احتماال طبق قانون شاهد تملک 
ســهام این بانک ها به میزان بدهی از ســوی 
بانک مرکزی خواهیم بود، موضوعی که احتمال 
واگذاری ســهام پس از تملک به شــرکت ها و 
سرمایه گذاران دیگر دور از انتظار نخواهد بود. 
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای 3 بانک 
دی، ســرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه تا 
پایان سال ۱4۰۰ را تعیین کرده بود. براساس 
مصوبه بانک مرکزی این بانک ها باید به گونه ای 
افزایش ســرمایه دهند که از شمول ماده ۱4۱ 
خارج شــوند و در همین راســتا باید تا پایان 
سال ۱4۰۰ بانک ســرمایه و آینده به ترتیب 
۱۰ هزارمیلیاردتومان و ۱5 هزارمیلیاردتومان 
افزایش سرمایه می دادند. در این میان بانک ها 
فقط بانــک دی با تجدیــد ارزیابــی و انتقال 
دارایی نیروگاه دماوند ســرمایه ثبتی خود را تا 
حد قابل توجهی افزایــش داد. البته در همان 
زمان نقدهایی زیادی بــه این اقدام بانک دی و 
افزایش سرمایه صورت مطرح شد اما در نهایت 
بانک مرکزی با تعدیل هایی، افزایش ســرمایه 
بانک دی از این محل را پذیرفت. اما بانک های 
سرمایه و آینده تا پایان سال گذشته هیچ اقدامی 
برای افزایش ســرمایه انجام ندادنــد. یکی از 
مسئوالن ارشــد بانک مرکزی در آبان ماه سال 
۱4۰۰ اعالم کرد: تا پایان سال سرمایه »بانک 
سرمایه« باید ۱۰ هزارمیلیاردتومان به صورت 
آورده نقدی افزایش یابد. وی تصریح کرد: بانک 
آینده باید تا پایان ســال ۱4۰۰ از محل آورده 
نقدی ۱5 هزارمیلیاردتومان افزایش ســرمایه 
دهد. به تازگــی با تایید مصوبــه بانک مرکزی 
توســط دیــوان عدالــت اداری و رد اعتراض 
ســهامدار اصلی بانک آینده، حــق رای 6۰.3 
درصد از سهام بانک آینده باید به وزارت اقتصاد 
تفویض شود. طلب بانک مرکزی از بانک سرمایه 
تا پایان شهریورماه ۱4۰۰ )آخرین صورت مالی 
حسابرس شده بانک سرمایه( معادل ۲۷ هزار و 
۷۲3 میلیارد تومان است. باتوجه به اتمام مهلت 
بانک سرمایه برای افزایش سرمایه اجرای مصوبه 
بانک مرکزی مبنی بر تملک ســهام این بانک 
به اندازه بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی، 
بخش عمده ســهام بانک ســرمایه به نام بانک 
مرکزی باید به ثبت برســد. در صورت مالی 6 
ماهه ۱4۰۰ بانک سرمایه، حسابرس در بند ۱4 
با توجه به غیرجاری بودن ۹۰ درصد تسهیالت 
اعطایی بانک، بدهی ۲۷ هــزار و ۷۲3 میلیارد 
تومانی به بانک مرکزی، کفایت سرمایه منفی 
4۰3 درصــد و ادامه زیان دهــی بانک به دلیل 
پرداخت سود سپرده مازاد بر درآمد حاصل از 
تسهیالت اعطایی، تاکید کرده است: موارد باال 
نشان دهنده ابهامی بااهمیت نسبت به توانایی 
بانک به ادامه فعالیت اســت. همچنین آخرین 
صورت مالی بانک آینده )حسابرسی نشده( که 
مربوط به ۹ ماهه ۱4۰۰ است، زیان انباشته این 
بانک به ۸۲ هزارمیلیاردتومان رسیده است. این 
زیان در شرایطی به وجود آمده که کل سرمایه 

ثبتی این بانک ۱6۰۰ میلیاردتومان است. 

آرمان ملی: مســاله موانع کسب وکار، یکی از جدی ترین 
معضالت حال حاضر اقتصاد کشور اســت. در این بین، عدم 
ثبات شرایط در فضای کسب وکار و همچنین ورود و دخالت  
برخی دستگاه های اجرایی در بازار با انواع و اقسام مجوزها و 
مانع تراشی ها، مصداق مانع تراشی برای اقتصاد کشور است. در 
این بین کمترین موانع اجرایی بخش های مختلف اقتصادی 
در حوزه اقتصاد دیجیتال بود که توانســته بود در سال های 
اوج تحریم ها و کرونا نیز به راه خود ادامه دهد، اما با اجباری و 
تبدیل به مجوزشدن اینماد، برای کسب وکارهای حوزه اقتصاد 
دیجیتال نیز مشکالت فراوانی ایجاد شده است، به نحوی که 
طبق آمار و ارقام مســاله اعطا درگاه پرداخت منوط به اخذ 
اینماد اجباری، سبب شــده برخی از کسب وکارها از گردونه 
رقابت کنار بروند و بســیاری از کســب وکارها با معضل اخذ 
مجوزهای شروع کســب وکار از دستگاه های اجرایی مختلف 
که شرط دریافت اینماد است؛ مواجه شوند و نتیجتا مسیری 
که مردم برای شروع کسب وکار طی می کردند؛ حاال باید برای 
دریافت درگاه پرداخت که حق طبیعی هر شــهروند ایرانی 
است، دوباره طی کنند و این بخش که به طور کامل با نخبگان 
سروکار داشته است، تضعیف جدی شود و نتیجتا این بخش از 
اقتصاد با محدودیت هایی روبه رو شده است. متاسفانه رویکرد 
وزارت صمــت در این زمینه، برای کســب وکارهای نوآورانه 
به شدت مخرب بوده است. قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار 
مجلس نیز در زمینه مجوزهای پیشینی، رای به پسینی کردن 
بسیاری از کسب وکارها داده است و سال ۱4۰۰ نیز به سال 
تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده بود ولی با 
این اقدام، مانع تراشــی جدیدی در زمینه شروع کسب وکار 
صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه کسب وکارهای نوآورانه 
و دانش بنیان حوزه اقتصــاد دیجیتال که اشــتغال آفرینی 
فراوانی نیز داشــته اند؛ از طریق اجبار اینماد و مشروط  شدن 
اخذ مجوز از دســتگاه های اجرایی مختلف جهت اخذ درگاه 
پرداخت برای فروش اینترنتی خود؛ بســیار محدود شده اند 
و طبق آمار شــاپرک نیز طی دو ماه اجرای اجباری شــدن 
اینماد، تراکنش های درگاه های پرداخت  کاهش یافته است 
که برای اقتصاد آثار سویی دارد. این کسب وکارهای نوآورانه 
یا با تعطیلی مواجه شده اند یا به ســمت فضای غیررسمی و 
غیرشفاف رفته اند که هر دو این رخدادها برای اقتصاد کشور و 
خود این کسب وکارها آثار سوء بلندمدتی دارد. بنابراین بهترین 
راهکار جایگزین برای این امر به جای گره زدن درگاه پرداخت 
به اینماد اجباری و مجوزهای عریض و طویل دســتگاه های 

اجرایی، استفاده از داده های معتبر نظام بانکی و منطبق کردن 
اطالعات حســاب افراد با درگاه پرداخت و کســب وکار یاد 
شده است که از مسیرهای موازی بسیار ساده و بدون حذف 
حق طبیعی اخذ درگاه پرداخت برای مردم و کســب وکارها 

امکان پذیر است. 
 ریزش تعداد درخواست درگاه های پرداخت

مصطفی امیری، مدیر زرین پال با اشــاره بــه اینکه نماد 
اعتماد در هیچ یک از کشورها اجباری نیست، می گوید: اعتماد 
مکانیزمی است که مابه ازای اتفاقات نگران کننده ای که رخ 
می دهد، به نحوی باید کمک کننده باشد و مساله را رفع کند. 
وی با اشاره به اینکه نماد اعتماد در دنیا خصوصی است، افزود: 
در طول ۱۱ ســال اخیر فعالیت بخش خصوصی کشور ما به 
نحوی بوده که از کالهبرداری جلوگیری می کند، درحالیکه 
به نظر می رســد این مکانیزم در نماد اعتمــاد وجود ندارد. 
امیری ادامــه داد: قبل از اینماد اجباری ۲ هزار کســب وکار 
از درگاه پرداخت درخواســت کرده بودند کــه با الزام اینماد 
و ریزش های شدید به ۲۰۰ درخواســت رسیده است. وی با 
اشاره به عواقب اجباری شدن اینماد بیان کرد: در حوزه هایی 
که اصوال مقررات گذاری نشــده یا دستگاه ناظر مقرر گذاری 
نکرده است، در عمل اینماد هم نمی تواند نمادی را صادر کند 
که در نهایت نهاد تنظیم گر بخشی در مکانیزم کارتابلی قرار 
می گیرد که تایید و عدم تایید را در اختیار دارد. وی ادامه داد: 
با توجه به تایید و عدم تایید نهاد تنظیم گر بخشــی احتمال 
فساد وجود دارد چرا که نهاد ناظر ممکن است یکسری را تایید 
و برخی دیگر را رد کند که در عمل یک فضای خاکستری شکل 
می گیرد. این کارشــناس اقتصادی الزام اینماد را علت اصلی 
اقتصاد زیرزمینی و استفاده از راهکارهای جایگزین برشمرد 
و گفت: بنابر مقررات صورت گرفته شخص برای دستگاه های 
پرداخت موظف به دریافت کدمالیاتی و نماداعتماد اســت، 
درحالیکه ابزاری به اسم کارت به کارت وجود دارد که می تواند 

جایگزین اینماد شــود. امیری با اشــاره به اینکه الزام اینماد 
ارتباطی به مفاسد اقتصادی ندارد، بیان کرد: بنابر اذعان پلیس 
فتا اکثر پرونده هایی که تشکیل شده در حوزه کارت به کارت 
بوده اســت چرا که در آنجا هیچ مقرر گــذاری وجود ندارد و 
شــخص برای گرفتن آن ابزار نیازی به کدمالیاتی ندارد. وی 
ادامه داد: عدم توازن، موضوعی که بانک مرکزی در ارتباط با 
آن ماجراست و سکوت بانک مرکزی عمل نکردن در این حوزه 
است که در نهایت منجر به عدم شفافیت شده است که تنها 
دلیل این موضوع به کاســبی بازمی گردد که شبکه شتاب را 
راه اندازی کرده است که انتظار می رود هرچه سریع تر به متن 

قانون بازگردد . 
 اخالل در کسب وکارهای دیجیتال 

همچنین مهدی صداقــت؛ مدیرخانه نــوآوری با عنوان 
اینکه الــزام اینماد به ســبب افزودن مســیر مضاعف مخل 
راه اندازی کسب وکار اســت، می گوید:  مغازه یا کسب وکاری 
که از دیرباز به شــکل ســنتی فعالیت خود را دارد؛ بنابراین 
الزام این کسب وکار مبنی بر فعالیت درگاه پرداخت و دریافت 
اینماد منعی ندارد. صداقت ادامه داد: با الزام و اجباری کردن 
اینماد برای کســب وکاری که می خواهد فعالیت خود را تازه 
شــروع کند، ایســتگاه جدیدی را برای دریافت مجوز باید 
بگذراند که این امر منجر به پیچیده شــدن شروع کسب وکار 
و تهدید اشــتغال آفرینی این کســب وکارها می شــود. این 
کارشناس حوزه دیجیتال درباره تاثیر الزام اینماد بر استفاده از 
روش های جایگزین بیان کرد: طی سال های قبل هم موضوع 
کارت به کارت مطرح بوده است، اما اســتفاده از ارزدیجیتال 
فراگیر نشده است که کسب وکارها به آن سمت وسو بروند . با 
ادامه این روند، راهکارهای زیرزمینی جایگزین مسیر شفاف و 
رسمی تحدید شده با اینماد اجباری خواهد شد. وی با اشاره به 
راهکارهای جایگزین اینماد اجباری اظهارکرد: با وجود آنکه 
اینماد اجباری، شروع کسب وکار را دچار اختالل می کند، از 
این رو پیشنهاد داده ایم که کســب وکارهایی که تراکنش آن 
به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می رســد، اینماد را الزام کنند 
تا کســب وکارهای خرد با چالش راه انــدازی در ابتدای راه 
مواجه نشود. صداقت ادامه داد: گرچه با اصل اینماد که منجر 
به اطمینان و توسعه و بهبود کســب وکار می شود، مشکلی 
نداریم، اما الزامی شدن آن به ویژه برای کسب وکارهای خرد 
و تازه تاسیس مشــکالت متعددی ایجاد می کند. وی گفت: 
سازوکار اینماد باید اصالح شود به طوری که بعداز آغاز به کار، 
کسب وکارها ملزم به دریافت اینماد شوند تا رونق پیدا کنند. 

بررسی تبعات الزام »اینماد« در کسب وکارها نشان می دهد:

کسبوکارهاینوینزیرفشارپاشنه»اینماد«

بــازارسرمایـــه
در نخستین روز از معامالت هفته رقم خورد 

رشد ۱4 هزار واحد شاخص
آرمان ملی: بازارســرمایه در نخستین روز 
از معامالت هفته رشــد حدود یک درصدی را 
تجربه کرد به گونه ای که شاخص کل با افزایش 
۱4 هزار واحدی در کانــال یک میلیون و 543 
هزار واحدی قرار گرفت. در خصوص وضعیت 
بازارســرمایه تحلیل های مختلفی وجود دارد 
به گونه ای که برخی از کارشناسان معتقدند رشد 
صعودی شاخص نتیجه بهبود اوضاع اقتصادی 
نبوده و حتی پولی که در بازار در جریان است 
نیز متعلق به بازارسرمایه نبوده و دیر یا زود به 
خاســتگاه اصلی خود بازگشته و مجددا شاهد 
تکرار تجربه بهمن و اســفندماه سال گذشته 
خواهیم بود. در مقابل برخی از تحلیلگران رشد 
بازار در هر شرایطی را به نفع سهامداران تلقی 
می کنند و حتی از دخالت دولت و سازمان در 
رشد بازار نیز اســتقبال می کنند. براساس این 
گزارش روزشنبه در بازارســرمایه بیش از ۱۱ 
میلیارد و 66۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار را به ارزش ۸۲ هزار و 3۹ میلیارد ریال و 
در بیش از ۹3۰ هزار و ۲۲ نوبت دادوستد شد 
و شــاخص کل با ۱4 هزار و ۷۸  واحد افزایش، 
در ارتفاع یک میلیون و 543 هزار واحد ایستاد 
همچنین شاخص هم وزن با ســه هزار و ۸4۹ 
واحــد افزایش بــه 4۲6 هــزار و 3۲۲ واحد و 
شــاخص قیمت با ۲ هزار و 3۹۲ واحد رشد به 
۲65  هزار و ۲۲ واحد رسید. همچنین در بازار 
فرابورس نیز روزگذشته وضعیت صعودی حاکم 
بود به طوری که در این بازار سه میلیارد و 4۱۰ 
میلیون برگه ســهم و اوراق مالی به ارزش ۲۷ 
هزار و 35۷ میلیارد ریال در بیش از 35۹ هزار و 
۸۰ نوبت دادوستد شد و شاخص کل این بازار با 
بیش از ۱54 واحد افزایش  روی کانال ۲۱ هزار 

و ۷۲ واحد قرار گرفت. 
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قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

با وجود سهم 66 درصدی تسهیالت سرمایه درگردش 
کمبود نقدینگی همچنان تولید را تعطیل می کند

آرمان ملی: جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت میــزان کل تســهیالت پرداختی به 
حوزه های مختلف را بالغ بر ۲543 هزارمیلیاردتومان اعالم کرده 
که از این میزان تسهیالت سرمایه در گردش با 66 درصد بیشترین 
سهم را به خود اختصاص داده است. درواقع این میزان تسهیالت در 
حالی به واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش و جبران کمبود 
نقدینگی تخصیص یافته که بازهم در سال گذشته شاهد تعطیلی 
و یا کاهش تولید در برخی از واحدهای تولیدی بوده ایم موضوعی 
که به نظر می رسد بر خالف آمار و ارقام اعالمی در خوشبینانه ترین 
حالت یا میزان تسهیالت کافی نبوده و یا این تسهیالت به نقطه 
هدف اصابت نکرده است. براساس این گزارش، جدیدترین آمار 
منتشرشده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت(، در 
۱۱ ماهه سال قبل مجموعا نزدیک به ۲543 هزارمیلیاردتومان 
تسهیالت از ســوی بانک ها و موسســات اعتباری به بخش های 
کشاورزی،  صنعت- معدن، مسکن- ساختمان،  بازرگانی، خدمات 
و بخش های متفرقه پرداخت شده که 66 درصد معادل نزدیک به 
۱6۷۸ هزارمیلیارد از این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش در 
بخش های مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیالت را نیز 
به خود اختصاص داده است. بخش صنعت- معدن در این مدت 
۷۷6 هزار و 56۰ میلیاردتومان تسهیالت از بانک ها و موسسات 
اعتباری دریافت کرده کــه ۷۹.۲ درصد معادل 6۱4 هزار و ۹4۰ 
میلیاردتومان از آن به تامین ســرمایه در گردش تخصیص داده 
شده اســت. بخش بازرگانی نیز در ۱۱ ماهه سال قبل 3۸۹ هزار 
و 5۷۰ میلیارد تومان تســهیالت دریافت کرده که حدود 4۷.۲ 
درصد از آن صرف تامین ســرمایه در گردش شده است. بخش 
خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به ترتیب ۱۰55 هزار 
میلیاردتومان، ۱۷6 هزار و 55۰ میلیاردتومان و ۱44 هزار و 55۰ 
میلیاردتومان تسهیالت دریافت کردند که سهم تامین سرمایه در 

گردش از آن به ترتیب 6۷.۷، 6۹.4 و ۲۹.۲ درصد، بوده است.

ذرهبیــــن

بررسی »آرمان ملی« از گسترش تبلیغات پیش فروش های ارزان مسکن نشان می دهد: 

 تعاونی های مسكن و پيش فروش ها 

ترفند سرکيسه کردن متقاضيان
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تلـــویزیـــون

دبیر اولین جشن بزرگ کارگردانان 
ایران بیان کرد: این جشن در امتداد 
برگزار  کارگردانان«  »شب  مراسم 
می شود که از امسال صورتی رقابتی 
به خود خواهد گرفت. مصطفی کیایی 
گفت: شورای مرکزی کانون کارگردانان 
سینمای ایران در سالجاری تصمیم 
گرفت تا مراسم شب کانون کارگردانان 
را که پیش از این هرسال برگزار می شد، 
تغییر داده و از یک سیستم سنتی به یک 
شب جذاب تر و البته رقابتی تبدیل کند. 
در بسیاری از کشورهای دارای صنعت 
سینما، جوایز تخصصی در حوزه های 
مختلف سینما اهدا می شود که هر کدام 
اعتبار و جایگاه خود را دارد، به همین 
دلیل کانون کارگردانان سینمای ایران 
تصمیم گرفت تا چنین جشنی را برگزار 
کند. وی ادامه داد: در همین راستا، 

پیشنهاد شد تا کارگردانی را کلی تر 
دیده و فیلم های کوتاه و مستند نیز 
داوری شود، اما در نهایت به این نتیجه 
رسیدیم که سه بخش فیلم های بلند 
سینمایی، فیلم اولی ها و شبکه نمایش 
خانگی را مورد داوری قرار دهیم. البته 
این جشن قرار است به صورت ساالنه 
برگزار شود اما با توجه به اینکه طی ۲ 
سال گذشته به دلیل شیوع کرونا امکان 
برگزاری جشن های سینمایی وجود 
نداشت، در اولین دوره جشن کانون 
کارگردانان سینمای ایران فیلم هایی 
که از سال ۹۹ تا پایان ۱4۰۰ اکران 
شده اند، مورد داوری قرار گرفته اند. 
دبیر اولین جشن کانون کارگردانان 
سینمای ایران بیان کرد: تاکید می کنم 
جشن کارگردانان ایران، در امتداد شب 
کانون کارگردانان برگزار می شود و تنها 

فرم برگزاری آن تغییر کرده و جوایزی 
نیز در آن به بهترین ها تقدیم می شود. 
البته طبق سنت دوره های گذشته 
تقدیر از نسل های مختلف کارگردانان 
سینمای ایران را نیز خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: همه صنوف برای خود 
مراسم هایی را برگزار کرده و جوایزی نیز 
اهدا می کنند، به همین دلیل برگزاری 
جشن کانون کارگردانان و جوایزی که 
در آن اهدا می شود تاثیری در اهمیت 
جوایز جشن خانه سینما نخواهد داشت. 
بلکه صنف کانون کارگردانان سینمای 
ایران تصمیم گرفته تا برای ارزش گذاری 
به اعضای صنف خود جوایزی اهدا کند. 
این کارگردان سینما بیان کرد: کانون 
کارگردانان سینمای ایران برای ارتقای 
فضای کاری کارگردانان برنامه های 
مختلفی را بررسی کرده است که از 

جمله این برنامه و یا راهکارها این است 
که کانون جایزه ای را برای بهترین ها 
در نظر بگیرد تا هم تشکری باشد از 
کارگردانانی که باکیفیت کار می کنند 
و هم اینکه فضای رقابتی ایجاد کنیم 
برای کسانی که وارد عرصه کارگردانی 
سینما می شوند. وی توضیح داد: به هر 
حال کانون کارگردانان سینمای ایران 
معموال هنگام برگزاری جشن بزرگ 
سینمای ایران نهایت همکاری را با ستاد 
برگزاری جشن داشته و به نوعی می توان 
برگزارکننده این جشن را هم بچه های 
کانون کارگردانان سینمای ایران دانست 
و تاکید می کنم که ما با همان قدرت کنار 
خانه سینما هستیم. کیایی ادامه داد: 
درباره بخش شبکه نمایش خانگی نیز 
باید بگویم که معموال کارگردانانی که 
در حال حاضر در شبکه نمایش خانگی 
فعالیت می کنند، کارگردانان سینمای 
ایران هستند و ما تصمیم گرفتیم برای 
ارتقای سطح شبکه نمایش خانگی آثار 
این بخش نیز در جشن داوری شود، 
تا کارگردانان شبکه نمایش خانگی 
بدانند که آثار آنها نیز مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. دبیر اولین جشن بزرگ 
کارگردانان ایران در پایان در واکنش به 
برخی انتقادات مطرح شده درباره ترکیب 
نامزدهای بخش های مختلف این جشن، 
با اشاره به اینکه یکشنبه، اسامی داوران 
جشن اعالم خواهد شد، تاکیدکرد: 
مالک اصلی داوری در این جشن، تنها 
و تنها مساله کارگردانی است و هیچ یک 
از موارد دیگر درباره فیلم ها مورد توجه 

قرار نگرفته است. 

آلبــوم موسیقی »گاه فراموشــــی« 
جدیدترین همکاری همایون شجریان 
خواننده موسیقی ایرانی و فردین خلعتبری 
موسیقیدان و آهنگساز ۲۲ اردیبهشت 
منتشر می شود. شعرهای این آلبوم توسط 
فردین خلعتبری سروده شده و ضبط 
موسیقی آلبوم گاه فراموشی در استودیو 
ویوگاردن اتریش و استودیو صبا ایران انجام 
شده است. فردین خلعتبری تهیه کننده، 
رامین صدیقی مشاور تهیه کننده، فرشاد 
حقیقی مشاور موسیقی مقامی، سحر 
فروزان مدیر اجرایی، رضا موسوی مدیر 
هنری، افشین صمدیان مدیر پروژه و کاوه 
عابدین و فرانس شادن صدابرداران از 
دیگر عوامل این آلبوم هستند. صاحب 
امتیاز آلبوم موسیقی گاه فراموشی موسسه 
فرهنگی هنری ۱4۰۰ آریا، کارگزار نشر؛ 

هرمس و پخش؛ نشر جوان هستند.

انتشار»گاهفراموشی«
همایونشجریان

سخنگوی وزارت دفاع روسیه از نابودی مقادیر زیادی از 
»سخت افزار نظامی« ارسالی آمریکا و اروپا برای اوکراین خبر 
داد. به گزارش فارس، »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه در ادامه اطالع رسانی درباره درباره وضعیت میدانی 
جنگ با اوکراین، درباره انهدام تسلیحات ارسالی غربی ها صحبت 
کرد. در حالی که بحران اوکراین ادامه دارد، روسیه اعالم کرد 
که تسلیحات ارسالی آمریکا و کشورهای اروپایی را در منطقه 

»خارکیف« از بین برده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اظهارکرد، »در 
منطقه ایستگاه راه آهن بوگودوخوف در منطقه خارکیف، انباشت 
تجهیزات نظامی زیادی که کی یف از ایاالت متحده و کشورهای 
اروپایی دریافت کرده بود، از بین رفت.« روسیه از روز 5 اسفند 
)۲4 فوریه( دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول 
چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقالل جمهوری های 

»دونتسک« و »لوهانسک« در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را 
»غیرنظامی کردن اوکراین« و »نازی زدایی« از این کشور اعالم کرد.

مسکو:

تسلیحاتارسالیغربرانابودکردیم

محمد کاسبی:
  هنرمندان پیشکسوت نیاز 

به شرایط خاص رسیدگی دارند
بازیگر سریال »خوش رکاب« گفت: هنرمندان 
پیشکسوت هم چون کتاب های خطی باارزش و 
حامل فرهنگ این سرزمین هستند و چون کتاب های 
نفیس خطی نیاز به شرایط خاص رسیدگی دارند. 
سیدعباس عظیمی؛ مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکسوت، با حضور در بیمارستان شهیدرجایی 
ضمن عیادت از محمد کاسبی، هنرمند پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون، پیگیر روند درمان او شد. 
محمد کاسبی متولد ۱33۰ و بازیگر پیشکسوت 
است که از حدود ۱5 روز قبل به علت بیماری قلبی 
در بیمارستان قلب وعروق شهیدرجایی تهران بستری 
و تحت درمان قرار گرفته است. کاسبی درباره روند 
درمان خود گفت: نسبت به روزهای گذشته خیلی 
بهتر هستم و پزشکان اجازه ترخیص از بیمارستان را 
به من داده اند. این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: چندی 
قبل هنگام تزریق دوزسوم واکسن کرونا در موسسه 
هنرمندان پیشکسوت به آقای اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفتم همانطور که کتاب های 
خطی در کتابخانه نیاز به شرایط خاصی از جمله هوا 
و نور برای نگهداری دارند، هنرمندان پیشکسوت هم 
نیاز به شرایط خاص رسیدگی دارند. پیشکسوتان هم 
چون کتاب های خطی با ارزش و حامل فرهنگ این 
سرزمین هستند. کاسبی اضافه کرد: ما پیشکسوتان 
از وزارت فرهنگ این توقع را داریم همانگونه که 
دیگر نهادها برای کارکنانشان، بیمارستان و دیگر 
امکانات رفاهی را فراهم می کنند، برای ما هم این 
امکانات لحاظ شود. وی در بخشی از صحبت هایش 
با اشاره به افطاری رئیس جمهوری با هنرمندان بیان 
کرد: متاسفانه در زمان ضیافت افطاری هنرمندان با 
آقای دکتر ابراهیم رئیسی،  رئیس جمهوری، بنده 
در بیمارستان بستری بودم و توفیق حضور نداشتم 
اما اخبار قول هایی که آقای رئیس جمهور در جواب 
نامه هنرمندان پیشکسوت دادند باعث خوشحالی 
بسیار زیادم شد و امیدوارم که این قول ها خیلی زود 
در مرحله اجرا قرار گیرد و در پیچ وخم کاغذبازی های 
نگیرد. چرا که موسسه هنرمندان  قرار  اداری 
پیشکسوت خانه دوم ما پیشکسوتان است. در ادامه 
این دیدار مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با 
ابراز خوشحالی از بهبود کاسبی گفت: مردم با آثار شما 
خاطرات زیادی دارند و در این مدت که درگیر بیماری 
بودید با دعای خیرشان بی نصیبتان نگذاشتند. 
مطمئن هستم خبر ترخیص شما که همزمان با پخش 
مجدد سریال »خوش رکاب« از صداوسیما شده است 
باعث خوشحالی مردم و دوستدارانتان خواهند شد. 
موسسه هنرمندان پیشکسوت یکی از ظرفیت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خدمتگزاری به 
هنرمندان پیشکسوت در تمامی رشته های هنری 
است که از سال ۹۱ تا کنون مشغول خدمت رسانی به 

بزرگان فرهنگ و هنر کشور است.

فرهاد آییش: 
نقشم در »مسافران شهر« چالش برانگیز بود

بازیگر سریال رمضانی »مسافران شهر« از نقش چالش برانگیز 
خود در اپیزود »خسیس« از این مجموعه سخن گفت. فرهاد آئیش 
بیان کرد: من معموال در پذیرش همکاری با یک پروژه به دو موضوع 
اهمیت می دهم؛ در ابتدا این مساله برایم مهم است که نقش 
پیشنهاد شده برایم چالش داشته باشد و سپس به سالمت گروه 
دست اندرکار تولید اهمیت می دهم، زیرا در مدت کار با اعضای آن 
گروه زندگی خواهم کرد. وی اضافه کرد: روزها و لحظه های زندگی 
می گذرند و من حاضر نیستم به خاطر حرفه ای گری، وارد هر کاری 
بشوم، بلکه باید از نظر روحی، روانی و معنوی هم رشد کنم. آئیش 
همچنین یادآور شد: من راجع به گروه دست اندرکار تولید سریال 
»مسافران شهر« شنیده بودم که این گروه بسیار نازنین، کارگردان 
و فضای بسیار خوبی دارد و چنین فضایی آدم را به همکاری با پروژه 
مذکور تشویق می کند. مهم تر از آن، نقش پیشنهاد شده برای من 
بود که به شدت چالش برانگیز و لذت بخش بود و من فکر می کردم 
با ایفای آن و گذر از چالش هایش به نتیجه خوبی برسم بنابراین 
وارد کار شدم و از اینکه با دست اندرکارانش همکاری کردم، بسیار 
راضی هستم. این بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: به هر حال 
سریال های طوالنی مدت و پرتعداد، خصلت های خودشان را 
دارند و سریال های اپیزودیک هم ویژگی های خودشان را دارند 
و هر کدام در جای خودشان دارای فواید و ضررهایی هستند. 
سریال های طوالنی مدت برای خانواده هایی که هر شب برای 
زندگی با یک قصه و پیگیری آن وقت دارند، مثل سفر می مانند و 
این در جای خودش خوب است ولی در ماه رمضان که افراد هر شب 
لزوما خانه نیستند و برای افطار به مهمانی می روند، سریال های 
اپیزودیک خوب هستند، زیرا افراد با از دست دادن چند قسمت از 
این سریال ها قصه را از دست نمی دهند، من هم به دلیل مشغله های 
زندگی، معموال نمی توانم سریال های طوالنی مدت و پر تعداد را 
دنبال کنم. آئیش گفت: به نظرم گروه مذکور توانست برای مدت 
زمانی که داشتیم، اثری با کیفیت خوب ارائه دهد. وی با اشاره به 
یکی از معضالت سریال های مناسبتی تصریح کرد: فرصت کمی 
برای تولید سریال های مناسبتی در نظر گرفته می شود، بنابراین 
کارگردان و گروه با یک زمان محدود روبه رو می شوند و مجبور 
خواهند شد که به دلیل محدودیت زمان، خیلی وقت ها از برخی از 
مسائل سرسری بگذرند. تلویزیون ما همیشه دو مشکل محدودیت 
زمان در تولید آثار و نبود فیلمنامه پیش از شروع پروژه را دارد، 
وجود این مشکالت به شدت به کیفیت تولید آثار نمایشی لطمه 
می زند، البته ما در تولید اپیزود »خسیس« متن داشتیم اما مساله 
محدودیت زمان پروژه را اذیت کرد. این هنرمند پیشکسوت ادامه 
داد: اپیزود »خسیس« کمی مایه های طنزگونه و کمدی داشت و 
به نظر من برای کارهای اپیزودیک که کوتاه هستند، ممکن است 
که طنز از غیرطنز و اجتماعی مفیدتر باشد، به خاطر اینکه یک 
مقوله تراژیک به راحتی نمی تواند در یک مدت در مخاطب خودش 
جای بیفتد، ولی طنز بالفاصله با مخاطبش ارتباط برقرار می کند. 
آئیش ادامه داد: طنز باید شخصیت، کالس، فرم درست، سبک 

درست و زیباشناسی درست داشته باشد. 

گـــزارش
آغاز به کار سفیر جدید برلین در رباط

سفیر آلمان در مراکش استوارنامه خود را به وزیر امورخارجه 
این کشور تقدیم کرد؛ اقدامی که گامی جدید برای خاتمه بخشیدن 
به بحران ۹ ماهه و برقراری همکاری جدید بین دو کشور قلمداد 
می شود. به گزارش ایسنا، ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش 
با روبرت دولگر، دیپلمات آلمانی دیدار کرد و دولگر یک روز پس 
از ورودش به رباط، استوارنامه خود را به عنوان سفیر تام االختیار 
و فوق العاده آلمان به او ارائه داد. آلمان یکی از مهم ترین شرکای 
اقتصادی و تجاری مراکش است که حدود 3۰۰ شرکت آلمانی 
در این کشور فعالیت دارد و یکی از برجسته ترین حامیان مالی 
آن در برنامه های همکاری دوجانبه است. دولگر قبل از انتصابش 
به عنوان سفیر مراکش، مدیر بخش جنوب صحرای آفریقا و منطقه 
ساحل در وزارت خارجه آلمان بود. او همچنین در اواسط دهه 
۱۹۹۰ رئیس دیپلماسی آلمان در بورکینافاسو بود. سفیر جدید، 
کارشناس امور دیپلماتیک در خاورمیانه نیز است، زیرا او قبل از 
اینکه رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه آلمان شود، ریاست 
بخش بحران های لبنان در وزارت خارجه آلمان را بر عهده داشت. 

ماکرون سوگند یاد کرد
مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوی امانوئل ماکرون در 
کاخ الیزه برگزار شد و وی برای 5 ساله دوم ریاست جمهوری 
خود سوگند یاد کرد. ماکرون روز ۲4 آوریل گذشته در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور موفق شد »مارین لوپن« 
رقیب خود را شکست دهد و برای دومین بار وارد کاخ الیزه شود. 
حدود 5۰۰ مهمان برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند. 
قبل از ادای سوگند، امانوئل ماکرون مدال لژیون، باالترین نشان 
افتخار فرانسه را دریافت کرد و در سخنانی قول داد که میراث 
مشروع وی سیاره ای قابل زندگی تر و فرانسه ای قویتر باشد. دور 
دوم ریاست جمهوری ماکرون رسما از روز ۱4 می )یک هفته دیگر( 

آغاز خواهد شد و به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت. 

تداوم بحران اقتصادی در سریالنکا 
رئیس جمهور سریالنکا باردیگر برای آر ام کردن وضعیت 
بحران زده این کشور آسیایی، وضعیت اضطراری اعالم کرد به 
گزارش فارس، تداوم بحران اقتصادی در سریالنکا این کشور 
آسیایی موجب شد تا رئیس جمهور این کشور وضعیت اضطراری 
اعالم کند. به نوشته خبرگزاری »برناما« »وتابایا راجاپاکسا« 
رئیس جمهور سریالنکا باردیگر وضعیت اضطراری در این کشور 
اعالم کرد. این در حالی است که مردم کماکان به وضعیت وخیم 
موجود معترض هستند. این تصمیم به دنبال آن گرفته شد که 
نیروهای پلیس چندی قبل مانع شدند تا دانشجویان معترض 
به سوی ساختمان مجلس سنگ پرانی کنند و نیروهای پلیس 
با پرتاب گاز اشک آور و استفاده از خودرو های آبپاش دانشجویان 
معترض را متفرق کردند. به گزارش این منبع خبری، به رغم اعالم 
وضعیت اضطراری، معترضان به تظاهرات ضددولتی ادامه می دهند. 
سریالنکا با ۲۲ میلیون جمعیت با شدیدترین بحران های اقتصادی 

در تاریخ خود مواجه شده است.

هشدار دوباره درباره شیوع گسترده 
کرونا در پاییز و زمستان

دولت آمریکا در حین تالش برای تصویب بودجه جدید 
مقابله با کرونا در کنگره، هشدار جدیدی صادر می کند، 
مبنی بر اینکه ایاالت متحده می تواند شاهد ۱۰۰ میلیون 
ابتال به کرونا در پاییز و زمستان باشد. به گزارش فارس، 
دولت بایدن هشدار جدیدی صادر می کند مبنی بر اینکه 
ایاالت متحده به طور بالقوه می تواند شاهد ۱۰۰ میلیون ابتال 
به کرونا در پاییز و زمستان پیش رو باشد. یک مقام ارشد 
دولت آمریکا به شبکه »سی ان ان« گفت که پیش بینی 
۱۰۰ میلیون ابتالی احتمالی، تخمینی براساس طیف 
وسیعی از مدل های خارجی است که به دقت توسط دولت 
پیگیری و شامل پاییز و زمستان می شود. مقامات آمریکایی 
می گویند این تخمین براساس این فرض اساسی استوار 
است که منابع اضافی یا اقدامات کاهش دهنده همه گیری، 
از جمله بودجه جدید مقابله با کرونا وجود نداشته باشد یا 
سویه های جدید ظاهر شود. طبق این گزارش، کاخ سفید 
این تخمین ها را در حالی به اشتراک می گذارد که مقامات 
دولت آمریکا تالش خود را برای تشویق کنگره به تصویب 
بودجه اضافی برای مقابله با کرونا در حالی که ایاالت متحده 
در آستانه ثبت یک میلیون فوتی ناشی از کرونا قرار دارد، 
تجدید کرده اند. دولت بایدن هفته هاست زنگ خطر را به 
صدا درآورده که برای ادامه واکنش فدرال به همه گیری به 
بودجه بیشتری نیاز است. به گزارش سی ان ان، تخمین 
۱۰۰ میلیون ابتال اولین بار از سوی روزنامه »واشنگتن 
پست« گزارش شد. سی ان ان گزارش داده که دولت بایدن 
در ماه مارس ۲۲.5 میلیارد دالر برای مقابله با کرونا در یک 
بسته بودجه عظیم دولتی درخواست کرد، اما از الیحه 
حذف شد. این درخواست شامل بودجه برای آزمایش، 
درمان و جلوگیری از شیوع بیماری در آینده بود. طبق 
این گزارش، مذاکره کنندگان توانستند در مورد بسته ۱۰ 
میلیارد دالری به توافق برسند، اما کنگره در ماه آوریل 
در میانه اختالف نظر بر سر سیاست مهاجرت »عنوان 
4۲«- مقررات دوران همه گیری که براساس آن مهاجران 
باید فورا به کشورهای خود بازگردانده شوند، این الیحه دو 
حزبی را تصویب نکرد. مقامات آمریکایی استدالل می کنند 
که بدون بودجه جدید، ایاالت متحده ممکن است برای 
موج های آینده آمادگی نداشته باشد. پیش تر، »آنتونی 
فائوچی« مشاور کاخ سفید در امور مربوط به مقابله با 
»کووید۱۹-«، در مصاحبه با شبکه »پی بی اس« با استناد 
به کاهش ابتالهای روزانه به کرونا و موارد بستری مرتبط با 
این ویروس گفت که »مرحله همه گیری« شیوع کرونا در 
ایاالت متحده آمریکا به پایان رسیده اما هشدار داد که این 
بحران هنوز تمام نشده است. فائوچی پیش از این ارزیابی، 
هشدار داده بود که گونه های جدید کرونا که در حال ظهور 
در آمریکاست، می تواند مقام های این کشور را وادار کند 
که محدودیت های مرتبط با شیوع کرونا همچون قوانین 

قرنطینه را مجددا در آمریکا برقرار کنند. 

دیمیتری پسکوف: 

 لفاظی های لهستان تهدیدآميز است
جهــــان

کوتــــاه

دیمیتری پسکوف؛ سخنگوی کرملین اعالم 
کرد که لفاظی های خشن از سوی لهستان 
می تواند یک منبع تهدید برای روسیه باشد. 
به گزارش ایرنا از رویترز، لهستان در دو ماه 
گذشته از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته 
است تحریم های بیشتری علیه روسیه وضع 
کنند. ورشو همچنین از کشورهای غربی 
درخواست کرده که کمک های نظامی به 
اوکراین را افزایش دهند تا کی یف بتواند 
در مقابل تهاجم روسیه از خود دفاع کند. 
استانیسالو زرین سخنگوی سازمان های 
امنیتی لهستان، مدعی شد که روسیه یک 
کارزار هماهنگ اطالعات نادرست علیه 
لهستان را آغاز کرده است. وی گفت: هدف 
از اقدامات روسیه ایجاد بی اعتمادی میان 
لهستان و اوکراین و همچنین تهمت زدن 
به لهستان و معرفی آن به عنوان یک کشور 
خطرناک است که به دنبال جنگ در شرق 
اروپاست. به گزارش ایرنا، پیش از این ماتئوش 

بدون  لهستان  نخست وزیر  موراویسکی 
ارائه جزئیات بیشتر تایید کرد که کشورش 
تانک هایی را به اوکراین ارسال کرده است. در 
ماه مارس )فروردین( لهستان اعالم کرد که 
آماده است تمام جت های میگ- ۲۹ خود را 

در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان مستقر 
کند و آنها را در اختیار ایاالت متحده قرار 
دهد، اما واشنگتن این پیشنهاد غافلگیرکننده 
را رد کرد. در حالی که نیروهای روسیه به 
حمالت خود در اوکراین ادامه می دهند، 

کی یف بارها از غرب خواسته است که فورا 
تسلیحات بیشتر به ویژه تجهیزات سنگین را 
تامین کند. سرازیرشدن سیل تسلیحات غربی 
به اوکراین، مسکو را خشمگین کرده و سفیر 
روسیه در واشنگتن گفته است کشورش در 
پیام دیپلماتیک، بر غیرقابل پذیرش بودن این 
وضع تاکید کرده و خواستار پایان این اقدامات 
شده است. والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ )دوم اسفند ۱4۰۰( با 
انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی 
مسکو، استقالل جمهوری های خلق دونتسک 
و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت 
شناخت. پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه 
5 اسفند ۱4۰۰( نیز عملیاتی  ۲4 فوریه )
نظامی که آن را عملیات ویژه خواند، علیه 
اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش 
مسکو - کی یف به رویارویی نظامی تغییر 
وضعیت داد. جنگ در اوکراین و واکنش ها به 

اقدام روسیه همچنان ادامه دارد. 

در ادامه تنش ها در شبه جزیره کره، ارتش کره جنوبی خبر از 
اقدام کره شمالی در شلیک پرتابه ای ناشناس خبر داد. به گزارش 
فارس، ارتش کره جنوبی اعالم کرده که کره شمالی پرتابه ای 
ناشناس به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. منابع رسانه ای در 
خبری فوری به نقل از ستاد مشترک ارتش کره جنوبی خبر 
دادند که کره شمالی یک پرتابه ناشناس شلیک کرد. خبرگزاری 
دولتی »یونهاپ« کره جنوبی در این باره گزارش داد، کره شمالی 
به سمت دریای ژاپن پرتابه ناشناس شلیک کرد. رسانه های غربی 
از قبیل خبرگزاری فرانسه گزارش شدند، اقدام کره شمالی در 
شرایطی انجام شده که این کشور سه روز قبل یک موشک شلیک 

کرد و هشدار داد که ممکن است آزمایش هسته ای انجام دهد. 
هرچند مقام های کره شمالی تاکنون اظهارنظری درباره این 

خبر نکرده اند، وزارت دفاع ژاپن خبر داده که این پرتابه احتماال 
موشک بالستیک است. پیش از این روزنامه »فایننشال تایمز« 
با استناد به گزارشی از »مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی« 
در واشنگتن مدعی شد کره شمالی برای انجام اولین آزمایش 
هسته ای خود از سال ۲۰۱۷ آماده می شود. شنبه هفته گذشته 
بود که »کیم.جونگ.اون« رهبر کره شمالی بر لزوم تقویت نیروی 
نظامی این کشور در برابر تهدیدات اتمی دشمنان تاکید کرد. 
طبق گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم در نشستی با 
فرماندهی »ارتش خلق کره« بر لزوم حفظ برتری نظامی این 

کشور تاکید کرده بود .

سئـــول: 

کرهشمالیپرتابهایناشناسشلیککرد

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلمسازان در واکنش به قاچاق فیلم 
از طریق فیلمبرداری از روی پرده 
سینما تصریح کرد: در این خصوص 
سینماداران و انجمن سینماداران 
باید جوابگو باشند. روح ا... سهرابی 
گفت: متاسفانه، در هفته های اخیر 
شاهد برخی اتفاقات و بی اخالقی در 
زمینه اکران آثار سینمایی هستیم. 
قاچاق فیلم از طریق فیلمبرداری 
از روی پرده سینما موجب نگرانی 
این  البته  که  شده  آثار  صاحبان 
نگرانی کامال به جاست. اما واقعیت 
امر این است که در این مرحله وظیفه 
مراقبت از سرمایه های فیلمسازان 

بر عهده سینماداران و مسئوالن 
این  و  است  سینمایی  سالن های 
وظیفه و ماموریت ذاتا ذیل وظایف 
و ماموریت های سالن داراند تعریف 
و اعالم شده است. وی ادامه داد: 
دقت  عدم  می دهد  نشان  شواهد 
دست اندرکاران سالن ها اصلی ترین 
عامل قاچاق فیلم ها از روی پرده است 
و انتظار می رود عوامل آن از کلیه 
ظرفیت های موجود جهت مراقبت 
از سرمایه فیلمسازان بهره بگیرند. 

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلم با بیان اینکه بدیهی است اداره 
کل نظارت بر عرضه و  نمایش به جد 
خاطرنشان  ماجراست  این  پیگیر 
کرد: چنانچه کوتاهی و سهل انگاری 
سالن دار و سینماداری محرز شود 
آیین نامه های  و  قوانین  با  مطابق 
موجود ضمن معرفی به مراکز حقوقی، 
قطعا از طرف سازمان سینمایی نیز 
جریمه های  و  محرومیت ها  دچار 
سنگین خواهند شد. چرا که معتقدیم 

نباید سرمایه های میلیاردی قشر 
زحمتکش سینما اینچنین راحت 
توسط سارقان فرهنگ و اقتصاد و 
بر اثر بی تفاوت و مسئولیت ناپذیری 
سینماداری به تاراج برود. وی اضافه 
کرد: البته، اکثریت سینماداران و 
مدیران سینماها افرادی دلسوز و 
مسئول هستند اما همان یکی دو 
 مورد هم، برای تخریب چهره و جایگاه 
این قشر پرتالش کافی است و لذا 
حداقل انتظار ما به عنوان ناظر بر رفتار 
و عملکرد اهالی سینما این است که 
نسبت به این معضل بسیار جدی و 
مخرب احساس مسئولیت کرده و 
اقدامات کاربردی و موثر انجام دهند. 

واکنش سازمان سینمایی به قاچاق فیلم ها

سینمادارانپاسخگوباشند
رضا بهبودی و وحید آقاپور به گروه 
بازیگران فیلم سینمایی »بخارست« به 
کارگردانی سیدمسعود اطیابی پیوستند. 
فیلمبرداری »بخارست« در تهران آغاز شده 
و تاکنون پژمان جمشیدی، حسین یاری، 
امیرحسین  آرمان، هادی کاظمی، غالمرضا 
نیکخواه و ایمان صفا جلوی دوربین 
رفته اند. فیلم سینمایی »بخارست« به 
تهیه کنندگی علی طلوعی، کارگردانی 
سیدمسعود اطیابی و نویسندگی حمزه 

صالحی در ژانر کمدی اجتماعی است.

وحیدآقاپور
به»بخارست«پیوست

پاسخ »مصطفی کیایی« به انتقادها

 مالک فقط 
 »کارگردانی« 

است
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کمبود منابع نداریم شماره1268

اینکه گفته شود ما کمبود منابع داریم یکی 
از بزرگ ترین مسأله غیرواقعی است که می توان 
به یک کشور نفتی گفت. به واسطه فقدان تجربه 
فقط از طریق سیاست های غیر کارشناسی نرخ 
ارز، در سه دهه چیزی حدود 35۰ میلیارد 
دالر از دارایی های کشور تحت عنوان سیاست 
کنترل نرخ ارز هزینه شده درحالی که نرخ 
ارز 4 هزار برابر شده است. همچنین تحت 
عنوان تصمیماتی که به نام بازارگرایی در حوزه 
ساختمان و مسکن کشور اتخاذ شده است، 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر از ثروت های ما به 
خانه های که مشتری چندانی دربرخی شهرها 
ندارند، تبدیل شده است. پس از جنگ فقط 
۱5۰ میلیارد دالر بابت طوالنی شدن طرح های 
عمرانی اتالف شده است. یعنی گاهی برخی 
مدیران افرادی را بر سر کار می نشاند و همان 
افراد مهره رانتی ها می شوند تا جایی که حتی 
4 عمل اصلی هم در برنامه های عمرانی اعمال 
نمی شود و وقتی با تالش های پرشمار دلسوزان 
این مسأله به یک مسأله ملی تبدیل می شود 
یکباره موجی راه اندازی می شود که اصل ماجرا 
کنار زده و هم ذهن را معطوف به این می کنند که 
بخش خصوصی را در این زمینه فعال کنیم. من 
می خواهم به آن کارگزاران شرافتمند و پاکدامن 
بخش خصوصی هشدار دهم و از آنها بخواهم که 
آنها برای دفاع از خودشان به نام بخش خصوصی 
زیر بار این اتفاق نروند. رانت جویان ذهن 
سیاست گذارهای  کار نابلد و کم کیفیت را از 
واقعیت های موجود خالی می کنند و بایسته های 
یک گزاره صحیح را حذف می کنند و می گویند 
به حرف ما گوش دهید تا چنین اتفاقاتی رخ 
دهد. نظام مدیریتی کشور نباید بیش از این تحت 
تاثیررانت جوها و غیرمولدها شوند و امکان برای 
فهم عالمانه کانون های اصلی مشکالت کشور 
فراهم شود. مطالعه های ما نشان دهنده این است 
که فقط طی دهه ۱3۸۰ درحالی که باید به طور 
متوسط ساالنه 4۷3 طرح عمرانی خاتمه پیدا 
کند عمال ۱34 طرح عمرانی خاتمه پیدا کرده 
یعنی در دهه ۱3۸۰ که ما در قله درآمدهای 
نفتی قرار داشتیم و کمبود ارز وریال نداشته ایم، 
کارنامه توان اجرایی دولت این بوده که ۲۸ درصد 
وظایف خود را انجام دهد. متاسفانه در قانون 
بودجه سال ۱3۹۰ حدود ۸۷. 5 درصد بوده 
است و تنها ۱۲. 5 درصد از پروژه ها تکمیل شده 
است. همین اتفاقات درباره خصوصی سازی رخ 
داد که گفتند دولت نمی تواند اما بخش خصوصی 
کارآمد است سپس موجی راه انداختند که جز 
کاهش توان اجرایی و از بین بردن ثروت های بین 
نسلی نتیجه ای برنداشت. شتاب زده دست به 
یک کارهایی زدند بعد به همین افرادی که مروج 
بازارگرایی در ایران هستند گفتند استراتژی 
توسعه صنعتی بنویسید که مجبور شدند چشم 
خود را به واقعیات باز کنند و بنویسند بهره وری 
نیروی کار و بهره وری نیروی صنعتی به مراتب 

باالتر از بخش خصوصی است. 

نگـــاه
دبیرکل سازمان ملل در گفت وگو با 

امیرعبداللهیان مطرح کرد
استقبال از تداوم گفت وگوهای 

ایران و عربستان
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه 
شب درخصوص برخی تحوالت منطقه ای و 
بین المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، 
اوکراین و مذاکره برای لغو تحریم ها تلفنی 
تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ایران در این 
گفت وگوی تلفنی با اشاره به برقراری آتش بس 
موقت در یمن، تداوم آن را ضروری، اما مستلزم 
انجام تعهدات مبتنی بر توافق آتش بس موقت 
و لغو محاصره انسانی دانست.  امیر عبداللهیان 
در بخش دیگری از این  گفت وگو، اوضاع انسانی 
و امنیتی در افغانستان را بسیار نگران کننده 
خواند و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با 
مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرد. 
وزیر امور خارجه با اشاره به موج آوارگان 
افغان خواستار توجه سازمان ملل به وظایف 
خود در قبال آوارگان شد.  امیرعبداللهیان 
با اشاره به افزایش اقدامات تروریستی در 
افغانستان و مشکالت ناشی از فقر در این 
کشور، بر لزوم آزادسازی اموال بلوکه شده 
مردم افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه 
ضمن اشاره به انتظارات بجا از سازمان ملل 
متحد، از تالش های دبیرکل در کمک به تحقق 
صلح و امنیت تشکر کرد. امیرعبداللهیان ضمن 
اعالم مخالفت با جنگ در اوکراین و با اشاره به 
تالش های سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
برای دوری از جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی 
و توجه به ابعاد انسانی از ابتدای بحران اوکراین 
اظهار داشت: بحران اوکراین نباید مانع توجه 
جامعه جهانی به وضعیت فاجعه بار انسانی در 
افغانستان شود. وزیر امور خارجه در خصوص 
مذاکرات رفع تحریم، ضمن اشاره به تداوم 
تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق اتحادیه 
اروپا، سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا 
را مسبب وضعیت فعلی دانست  و با انتقاد از 
مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره، رسیدن به 
یک توافق پایدار، قوی و منصفانه را الزمه اتخاذ 
تصمیم واقع بینانه و شجاعانه دولت آمریکا در 

جبران رویکرد اشتباه گذشته دانست.  

یـادداشـــت یکشنبه 
1401 .02 . 18
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همه ادعاهای کاخ سفید، زیر سوال رفت
شوک افشای پشت پرده ترور سردار سلیمانی

مارک اسپر وزیر دفاع پیشین آمریکا در دولت ترامپ، در 
کتاب خود موسوم به »سوگند مقدس« علت واقعی تصمیم به 
ترور سردار سلیمانی را افشا کرد.  گاردین جمعه شب نوشت، 
درحالی که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۲۰ باقی مانده بود، اظهارات اوبرایان 
مشاور امنیت ملی سابق دولت دونالد ترامپ، مارک میلی 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا را شوکه کرد. اوبرایان 
به میلی گفته بود که ترامپ می خواهد یکی از فرماندهان 
ارشد ایران را به قتل برساند. مارک اسپر دومین وزیر دفاع در 
دولت ترامپ در این کتاب می نویسد: این یک ایده بسیار بد با 
عواقب بزرگ بود. وی ادامه می دهد که به عقیده مارک میلی 
این ایده ترامپ کامال منافع سیاسی رئیس جمهور پیشین 
آمریکا را دنبال می کرد. مارک اسپر در این کتاب، خود را از 
مشاوران ترامپ معرفی می کند که با ایده های بد یا غیرقانونی 
وی یا سایر مشاوران رئیس جمهور سابق آمریکا از جمله 
ترور سردار سلیمانی مخالفت کرده است. اسپر می نویسد: 
در جلسه ای در جوالی ۲۰۲۰، اوبرایان بر ترامپ فشار آورد 
که به دلیل غنی سازی اورانیوم ایران  که پس از خروج آمریکا 
از برجام سرعت گرفت، علیه این کشور اقدام نظامی انجام 
دهد. وی می افزاید: در این جسله اوبرایان برای اقدام نظامی 
علیه ایران بر ترامپ فشار می آورد و مایک پنس معاون وقت 
ترامپ بر روی صندلی خود ساکت نشسته بود، اما مارک 
میدوز رئیس دفتر ترامپ سخنان اوبرایان را قطع کرد و این 
ایده فراموش شد. با این حال اسپر در کتاب خود می گوید که 
یک ماه پس از این جلسه میلی به وزیر دفاع سابق آمریکا به 
نقل از اوبرایان اطالع می دهد که »رئیس جمهور آمریکا قصد 
دارد یک فرمانده ارشد ایران که خارج از این کشور فعالیت 
می کند را هدف قرار دهد.« اسپر در کتاب خود ادعا می کند: 
نمی توانستم این خبر را باور کنم. این مثل فیلم ها بود که 
در آنها مشاوران کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار 
می کنند و ایده های بسیار عالی خود را به او ارائه می دهند. اما 
این یک ایده بسیار بد با عواقب بسیار بزرگ بود. چگونه افراد 

در کاخ سفید چنین چیزی را نادیده گرفتند؟
 هدف آمریکا از ترور سردار سلیمانی 

۲۰ فروردین سال جاری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا 
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عرب زبان یاَل بار دیگر اذعان 
کرد که دولت سابق واشنگتن برای تسهیل در برقراری سازش 
میان اعراب و اسرائیل دست به ترور فرمانده وقت نیروی قدس 
سپاه ایران زد زیرا سردار سلیمانی سدی در برابر معاهده صلح 
اعراب و اسرائیل بود. مایک پمپئو در این مصاحبه گفت که 
سران کشورهای عربی امضاکننده معاهدات سازش با اسرائیل 
میل به خطرکردن داشتند و افزود: آمریکا گام هایی را برای 
ایجاد اعتماد )برای طرف های پیمان سازش اعراب و اسرائیل( 
برداشت که از جمله آنها ترور سردار سلیمانی به عنوان سدی 
در مسیر قراردادهای سازش میان اسرائیل با امارات متحده 
عربی و سودان بود. این مقام ارشد دولت دونالد ترامپ بهار 
پیش نیز گفته بود که ترور سردار شهید قاسم سلیمانی 
»ارتباط عمیقی با توافق های صلح ابراهیم« داشته است. 
پیش از آن، شبکه خبری سی بی اس نیوز آمریکا گزارش داد 
دولت جو بایدن برای برایان هوک و مایک پمپئو، مقامات 
سابق دولت دونالد ترامپ و از عامالن ترور سردار سلیمانی 
تدابیر ۲4 ساعته امنیتی اندیشیده است. بر اساس گزارش 
شبکه خبری سی بی اس نیوز، گزارش ارائه شده از سوی 
وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور در ماه ژانویه ۲۰۲۲ 
نشان می دهد که این وزارتخانه معتقد است مایک پمپئو وزیر 
خارجه سابق و برایان هوک مسئول امور ایران در دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با تهدید جانی مواجه 
است. بر اساس این ارزیابی ها، دولت آمریکا در طول سال 
۲۰۲۱و همچنین سال ۲۰۲۲ برای این دو فرد به صورت ۲4 
ساعته تدابیر امنیتی اندیشیده است. تدابیر امنیتی شدید و 
تیم محافظ مایک پمپئو، اخیرا جلب توجه کرده است. پمپئو 
که یک نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲4 است، در برنامه های عمومی از جمله در کنفرانس 
اخیر اقدام جمهوری خواهان آمریکا، با تدابیر شدید امنیتی 
حاضر می شود. تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده برای وی 
مشابه تدابیر محافظتی برای وزرای کابینه دولت آمریکاست. 
سی بی اس نیوز ادامه داد آخرین ارزیابی امضا شده از سوی 
برایان مکئون معاون مدیریت و منابع وزیر خارجه آمریکا اعالم 
می کند که پمپئو  از سوی یک قدرت خارجی یا عامل خارجی 
تهدید می شود. برایان مکئون همچنین در ارزیابی خود اعالم 
کرده است حداقل در سه مورد که جدید ترین آنها نوامبر 
۲۰۲۱ بوده است، برایان هوک با تهدید خاص مواجه شده 
است. این رسانه آمریکایی نوشت چند مقام آمریکایی تایید 
کرده اند که منظور از قدرت خارجی در این ارزیابی ایران بوده 
است. با این حال اطالعات خاصی از چگونگی این تهدیدها 
ارائه نشده است. صبحگاه جمعه ۱3 دی ماه ۱3۹۸ سردار 
قاسم سلیمانی در حمله نیروهای آمریکایی  در فرودگاه بغداد 
به شهادت رسید. در این حمله همراه با سلیمانی، ابومهدی 
المهندس، فرمانده حزب ا... عراق و قائم مقام بسیج مردمی 
عراق )الحشد الشعبی( و شمار دیگری از رزمندگان عراقی به 
دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده 
به شهادت رسیدند.  روزنامه انگلیسی گاردین مرداد ماه ۱3۹۹ 
نوشت: مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، از ماه ها پیش از 
ترور سردار قاسم سلیمانی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا را به این اقدام تشویق و ترغیب کرده است. به نوشته 
سیمون تیسدال در نسخه گاردین، پمپئو پیشینه تاریکی از 
پیگیری بدترین تکانه ها را در صحنه سیاسی ایاالت متحده 
دارد و ترور ماه ژانویه )۱3 دی ۹۸( ژنرال قاسم سلیمانی را 
با گفتن این سخن که وی تهدید فوری برای منافع ایاالت 
متحده بوده، توجیه کرد. این در حالیست که اگنس کاالمارد 
بازرس سازمان ملل متحد در ماه جاری )ژوئیه( با غیرقانونی 
خواندن این اقدام، اعالم کرد که هیچ مدرک و سندی برای 
اثبات این ادعای پمپئو وجود ندارد. تیسدال در بخش دیگری 
از این نوشتار گفته بود: دولت ایاالت متحده دو چهره از خود 
به جهانیان نشان می دهد: یکی مهربان، باز، شفاف و بزرگ 
منشانه و دیگری تحت تاثیر محاسبات تاریک و خودخواهانه 
است. پمپئو با نفوذترین مشاور ترامپ و جانشین احتمالی او، 
چهره بی پرده و مهاجم بخش دوم نیروی مداخله جو، مهاجم 

و دروغگوی آمریکاست. 

فـــــرارو

آرمان ملی-  احسان انصاری: گرانی همچنان روند صعودی دارد. این وضعیت تا حدودی باعث نارضایتی مردم شده و انتظار این است که مدیران مربوطه در این زمینه تصمیماتی 
بگیرند که مشکالت مردم حل شود. بدون تردید یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه معیشتی مردم وجود دارد تحریم های بین المللی علیه ایران است که به رغم اینکه 
دولت مذاکراتی را با کشورهای غربی داشته اما همچنان به نتیجه نرسیده و تحریم ها همچنان پابرجاست. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر غالمرضا 
انصاری، نماینده سابق مجلس و عضو شورای شهر چهارم تهران گفت وگو کرده است. انصاری معتقد است: » توجه به کرامت انسانی برای تغییر در جامعه ایران بیش از همیشه 
مشهود به نظر می رسد. نکته مهم دیگر اینکه ما در دستگاه های اجرایی بدنه کارشناسی گسترده ای داشته ایم که این بدنه می تواند در شرایط خطیر کنونی به دولت کمک کند 
تا مشکالت مردم را کاهش بدهد. این بدنه کارشناسی نیز سرمایه انسانی است که با تالش مراکز علمی کشور در طول 4دهه گذشته به وجود آمده است. این سرمایه علمی هنوز 

هم دغدغه خدمت به مردم  دارند و حل مشکالت مردم را جزیی از اصول اخالقی خود قلمداد می کنند.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
 در هفته های اخیر گرانی ها نسبتا افزایش داشته 
و برخی از اقالم موردنیاز مردم به صورت تصاعدی با 
افزایش قیمت مواجه بوده است. ریشه این گرانی ها را 
در چه مسائلی می دانید و به نظر شما مسئوالن باید برای 

رفع این مشکالت چه راهکارهایی در پیش بگیرند؟
واقعیت این است که گرانی های اخیر در 
راستای گرانی هایی بوده که در چند سال 
اخیر وجود داشته است. آقای رئیسی نیز 
در انتخابات ریاست جمهوری وعده دادند 
که با این گرانی ها مقابله می کنند و اجازه 
نمی دهند گرانی ها همچنان ادامه داشته 
باشد. با این وجود این وضعیت همچنان 
ادامه دارد و ما مشاهــده می کنیم قیمت 
کاالهای موردنیاز مردم با افزایش روبه رو 
است. به نظر می رسد برخی تالش می کنند 
با شعار مردم را اقناع کنند. مسئوالن باید 
تالش کنند مشکالت مردم را به شکلی حل 
کنند که نتیجه تدبیر آنها در زندگی مردم 
ملموس باشد. هرچه آثار مثبت تصمیماتی 
که اتخاذ می شود در زندگی مردم ملموس تر 
باشد، به همان میزان اعتماد نسبت به دولت 
افزایش پیدا می کند و در نتیجه مردم نیز در 
حل مشکالت به کمک دولت خواهند آمد. 
رویکردی که دولت اتخاذ می کند باید مبتنی 
بر توسعه و حل مشکالت مردم باشد. تنها در 
چنین شرایطی است که می توان نسبت به 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم امیدوارتر بود. 
در جهان امروز اقتصاد حرف اول را می زند 

و کشورهای جهان در حال رقابت در زمینه رشد اقتصادی 
هستند. در نتیجه توسعه نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان 
یک ضرورت در سطح جهان مطرح است. این در حالی است که 
ما هنوز نتوانسته ایم تکلیف خود را با پدیده توسعه روشن کنیم. 
این وضعیت تنها مختص به دولت نبوده، بلکه در دولت های 
گذشته نیز وجود داشته است. ما باید بپذیریم که توسعه دارای 
اصول و قواعد مشترک اما مدل های مختلف است و هر کشوری 
بر اساس مدل هایی که در اختیار دارد و متناسب با وضعیت خود 
در روند توسعه مشارکت می کند. نکته قابل تأمل این است که 
تالش برخی در زمینه توسعه معطوف به ابداع راهی است که 
مبتنی بر هیچ یک از راه های پیشین نباشد. برخی از مدیران 
گمان می کنند باید راهی را برای توسعه انتخاب کنند که تاکنون 

در هیچ کجای جهان تجربه نشده  است. 
 چرا چنین رویکردی در پیش گرفته شده است؟ آیا 
استفاده از چنین راهکاری می تواند کشور را در مسیر 

توسعه قرار بدهد؟
 توسعه یک پروسه همه جانبه و بلندمدت است و نمی توان 
با رویکردهای کوتاه مدت به آن دست پیدا کرد. اینکه برخی 
از مدیران شعارهایی می دهند که تنها نتیجه کوتاه مدت دارد 
نمی تواند ما را به توسعه رهنمون کند. به عنوان مثال در ماه های 
پایانی سال گذشته خطاب به دستگاه های اجرایی عنوان شد 
که باید فقر مطلق در سال آینده ریشه کن شود. واقعیت این 
است که فقر مطلق یک شبه به وجود نیامده که بتوان آن را 
یک شبه از میان برد، بلکه نیازمند یک پروسه بلندمدت است 
و در این پروسه باید زیرساخت های الزم نیز ایجاد شود. نکته 
قابل توجه دیگری که در تصمیمات اخیر مشاهده می شود این 

است که بدنه کارشناسی در ساختار تصمیم گیری کشور نقش 
محوری ندارد. بدون تردید این بدنه کارشناسی است که می تواند 
مشکالت کشور را مرتفع کند و کشور را در مسیر توسعه قرار 
بدهد. تا زمانی که این بدنه کارشناسی نقش محوری نداشته 
باشد به همان اندازه ما از پروسه توسعه دور خواهیم شد. برخی 
از مدیران نیز به جای توسعه از واژه پیشرفت 
استفاده می کنند تا مسیر دیگری را برای 
کشور ترسیم کنند. این در حالی است که 
کشور باید در مسیر توسعه قرار داشته باشد 
و توسعه نیز دارای قواعد و اصول مشترک در 
بین همه کشورهای جهان است. ما باید در نظر 
داشته باشیم که تغییر نام به تغییر مرام و مسیر 
منجر نخواهد شد. از سوی دیگر تأخیر در 
طراحی برنامه ابتکاری تنها می تواند به تعلیق 
تالش های پیشین منجر شود. ما باید بپذیریم 
که توسعه می تواند روایت مهمی برای تغییر 

قلمداد شود. 
 آیا با توجه به وضعیت اقتصادی ایران 
و بی ثباتی هایی که در سال های اخیـــر 
در اقتصاد وجود داشته ما می توانیم در 
چرخه اقتصاد جهانی جایگاه قابل قبولی 
داشته باشیم؟ مهم ترین موانع در این 

زمینه چیست؟
امروز جهان در پیچ رشد اقتصادی و 
افزایش تولید ناخالص ملی قرار دارد و اغلب 
کشورهای جهان تالش می کنند در این چرخه 
جایگاه خود را ارتقا بدهند. اغلب این کشور 
با افق های بلندمدتی که برای خود در نظر 
گرفته اند با شتاب در مسیر توسعه پایدار حرکت می کنند. 
در این زمینه انسان و کرامت انسانی به عنوان نقطه محوری 

توسعه در کشورهای توسعه یافته قلمداد 
می شود. به همین دلیل نیز تأکید بر آموزش، 
بهداشت، برابری، مشارکت اجتماعی، حضور 
سیاسی و کرامت انسانی به عناصر جدید 
توسعه یافتگی در جهان امروز تبدیل شده 
است. ما در سال های ابتدایی انقالب تالش 
کردیم تغییرات معناداری در مؤلفه های 
ذکر شده به سود کشور و مردم ایجاد کنیم. 
هرچند به مرور زمان با چالش هایی مواجه 
شدیم. متأسفانه امروز اوج گرفتن تحریم ها در 
کنار برخی ناکارآمدی ها فشارهای زیادی به 
زندگی مردم وارد کرده است. درنتیجه توجه 
به کرامت انسانی برای تغییر بیش از همیشه 
مشهود به نظر می رسد. نکته مهم دیگر اینکه 
ما در دستگاه های اجرایی بدنه کارشناسی 
گسترده ای داشته ایم که این بدنه می تواند 
در شرایط خطیر کنونی به دولت کمک کند 
تا مشکالت مردم را کاهش بدهد. این بدنه 
کارشناسی نیز سرمایه انسانی است که با 

تالش مراکز علمی کشور در طول 4دهه گذشته به وجود آمده 
است. این سرمایه علمی هنوز هم دغدغه خدمت به مردم  دارند 
و حل مشکالت مردم را جزئی از اصول اخالقی خود قلمداد 
می کنند. با این وجود از این سرمایه انسانی به خوبی استفاده 
نمی شود و این سرمایه را به کار نمی گیرند. برخی شعارها مانند 

ریشه کن کردن فقر در کوتاه مدت، ایجاد اشتغال میلیونی در بازه 
زمانی کم از جمله شعارهایی است که با استفاده از سرمایه علمی 

کشور مطرح نشده است. 
 چرا از بدنه کارشناسی و سرمایه علمی کشور برای 

حل مشکالت استفاده نمی شود؟
در ابتدای انقالب مدیرانی روی کار آمدند که حتی یک روز نیز 
سابقه مدیریتی نداشتند. با این  وجود بسیاری از مدیریت ها در آن 
زمان قابل  قبول بود و رویکرد مردمی داشت. این در حالی است 
که گاف هایی که برخی از مدیران در زمینه دیپلماسی و داخلی 
می دهند کمتر سابقه داشته است. به عنوان مثال رفتار و اظهارات 
وزیر نفت در دیدار با همتای ونزوئالیی که در روزهای اخیر منتشر 
شده بوده است. ایشان در این دیدار از رفتار و زبان بدن متناسب 
با یک دیدار بین المللی برخوردار نبود. اینکه آقای اوجی در یک 
دیدار رسمی بین المللی علیه یک کشور ثالث شعار می دهد بیش 
از آنکه برای کشور ما هزینه داشته باشد برای کشور میزبان هزینه 
دارد. در زمینه داخلی امروز مشکل اصلی مردم چالش های 
معیشتی است. هر دولتی نیز سر کار باشد تالش می کند به 
رفع نیازهای اولیه مردم بپردازد. در شرایط کنونی قوت اصلی 
مردم ما نان است. با این وجود برخی مدیران به دلیل اینکه در 
اوکراین جنگ شده و ما قصد داریم جلوی قاچاق را بگیریم تالش 
می کنند  قیمت نان را اصالح کنند. مدیرانی که چنین تصمیماتی 
اتخاذ می کنند باید این نکته را در نظر داشته باشند که چنین 
تصمیماتی برخالف خواست مردم است. انتقادی که امروز نسبت 
به برخی مدیران وجود دارد ضعف کارشناسی و عدم استفاده از 
سرمایه های انسانی و علمی کارآمدتر است. من معتقدم دولت 
آقای رئیسی هیچ مخالفی ندارد. اگر عملکرد دولت به شکلی 
باشد که در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد کند مردم نسبت 
به آینده امیدوارتر خواهند بود البته نباید انتظار معجزه داشت 
که دولت بتواند در کوتاه مدت همه مشکالت مردم را حل کند. 
به نظر می رسد در شرایط کنونی اگر دولت بتواند جلوی گرانی ها 
را بگیرد فرصت بیشتری خواهد داشت که 

مشکالت را به صورت ریشه ای حل کند. 
 دولت چگونه می تواند در کوتاه مدت 

جلوی گرانی را بگیرد؟
من نگران این موضوع هستم که آیندگان 
درباره دولتی که از فرصت ها و حمایت های 
الزم برخوردار بود این قضاوت را کنند که این 
دولت می توانست با استفاده از بدنه کارشناسی 
و نخبگان وضعیت کشور را تغییر بدهد و کشور 
را در مسیر توسعه قرار بدهد، اما در این زمینه 
کوتاهی هایی صورت گرفت و درنهایت دولت 
موفق نشد مشکالت را حل کند. ما امیدواریم 
تاریخ قضاوت مثبت و خوبی درباره دولت 
سیزدهم داشته باشد. آنچه در پیشگاه تاریخ 
درباره این دولت قضاوت خواهد شد میزان 
توسعه و پیشرفت کشور در این دوران است. 
ما نباید به سمت پنجره دانایی سنگ پرتاب 
کنیم. هر چه دولت بتواند کشور را بیشتر در 
مسیر توسعه قرار بدهد و پروسه توسعه را 
تسریع کند به همان میزان تاریخ درباره آن قضاوت بهتری خواهد 
داشت. یکی از چالش های اصلی توسعه کشور تحریم هاست. این 
در حالی است که مجلس و دولت هنوز نتوانسته اند در زمینه لغو 
تحریم ها و به سرانجام رسیدن برجام به نتیجه برسند. اتفاقی که 

در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. 

      غالمرضا انصاری در گفت وگو با »آرمان ملی«:   

 "تاخير در برجام" و "طراحی توسعه" 
 تالش های گذشته را 

از بين می َبرد

فرشادمومنی
اقتصاددان

    بپذیریم توسعه روایت مهمی برای تغییر است
    برخی تالش می کنند پیشرفت را جایگزین گفتمان توسعه کنند

    توسعه برای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است
    دولت از بدنه کارشناسی فاصله نگیرد

یک تحلیلگر مسائل بین الملل درباره 
اینکه دیپلمات های غربی اعالم کرده اند که 
می خواهند مسئولیت را به ایران بازگردانند و 
شفاف سازی کنند که مذاکرات احیای برجام 
می تواند در صورتی که ایران پیشنهادی برای 
خروج از بن بست کنونی ارائه ندهد، پایان 
یابد، اظهار داشت: معتقدم دیپلماسی برجام 
به حدی مسبوق به سابقه است که به راحتی 
کنار گذاشته نشود و لذا طرح یکسری مواضع 
ضرب االجلی بیشتر با هدف وادار کردن 
طرف مقابل برای تعدیل مواضعش صورت 
می گیرد. امروز آن چیزی که بیش از هر چیز 
دیگری مشاهده می شود، تالش اتحادیه اروپا 
برای جلوگیری از شکست یکی از پروژه های 
دیپلماتیکش است. حشمــــت ا... فالحت 

پیشه گفت: اتحادیه اروپا قبل از آمریکا وارد 
موضوعات مذاکره با ایران شده است، در 
واقع تروئیکای اروپایی تجربه مذاکره با 4 
دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و 
رئیسی را برای جلوگیری از شکست مذاکره 
دارد و این سابقه را به خاطر چند ضرب االجل 
کنار نمی گذارد. رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ۲ دسته اصلی در همه 
کشور های عضو برجام برای روند مذاکرات 
شکل گرفته است، بیان کرد: یک دسته 
که از این شرایط استفاده می کنند برای 
اینکه عمال پایان دیپلماسی را شکل دهند 
و فضا را به سمت یک تقابل جدی پیش 
ببرند. دسته دیگر را در طرف آمریکایی 

مشاهده  جمهوری خواهان  میان  در  و 
می کنیم که این موضوع را 6 ماه مانده به 
انتخابات میاندوره ای کنگره یک فرصت 
طالیی می دانند که می تواند دست آنها را 
به عنوان رویکردی که به سود تندرو های 
آمریکایی است، باز بگذارد. این نماینده 
پیشین مجلس افزود: در این میان هم دسته 
دیگری وجود دارد که در همه کشور ها فعال 
هستند و نمی خواهند سابقه دیپلماتیک را 
کنار بگذارند و معتقدند باید موارد اختالفی 
را محدود و بر سر موضوعات مشترک مذاکره 
کرد. وی تاکید کرد: در یک مقطعی احیای 
برجام و مذاکرات آن عمال نقاط چالشی 
چندانی نداشت و طرفین روی تعهدات 
متقابل توافق کرده بودند، اما هنگامی که یک 

مانع بیرونی خأل ایجاد کرد و این خأل فقط 
یک منع مقطعی نبود معنایش این بود که 
دیپلماسی باید به حاشیه رانده شود که اتفاقا 
دیپلماسی هم معموال با ذکر موارد اختالفی 
به حاشیه رانده می شود و اتفاق دیگری رخ 
می دهد و همه چیز به سمت و سوی دیگری 
رفت. فالحت پیشه با بیان اینکه زمانی که 
عمال برجام احیا نشد مشاهده کردیم موارد 
اختالفی جدیدی مطرح و حتی برخی از 
دیپلمات های ایرانی که گفته بودند، متن 
نهایی نگارش شده است اعالم کردند موارد 
اختالفی داریم، عنوان کرد: مهم ترین بحثی 
که در این بین مطرح شد تحریم های سپاه 
بود واقعیت این است که اروپا می خواهد هر 
موضوعی را در کانال خودش دنبال کند؛ 
به اختالفات برجامی به عنوان یک موضوع 
هسته ای پایان دهد، اما موضوع تحریم های 
متقابل ایران و آمریکا را هم در یک کانال 

موازی مورد بحث قرار دهد. 

حشمت ا... فالحت پیشه مطرح کرد: 
دیپلماسیبرجامیبهراحتیقابلکنارگذاشتننیست

من نگران   
این موضوع هستم 
که آیندگان درباره 
دولتی که از فرصت ها 
و حمایت های الزم 
برخوردار بود این 
قضاوت را کنند که 
این دولت می توانست 
با استفاده از بدنه 
کارشناسی و نخبگان 
وضعیت کشور را 
تغییر بدهد و کشور را 
در مسیر توسعه قرار 
بدهد اما در این زمینه 
کوتاهی هایی صورت 
گرفت و درنهایت 
دولت موفق نشد 
مشکالت را حل کند

در ابتدای انقالب 
مدیرانی روی کار 
آمدند که حتی یک روز 
نیز سابقه مدیریتی 
نداشتند. با این وجود 
بسیاری از مدیریت ها 
در آن زمان قابل قبول 
بود و رویکرد مردمی 
داشت. این در حالی 
است که گاف هایی که 
برخی از مدیران فعلی 
در زمینه دیپلماسی 
و داخلی می دهند 
تاکنون کمتر سابقه 
داشته است



7ادبیـــــات

نام گذاری های 
مختلف و بدون 
پشتوانه  علمی و 
ادبی در دهه 80و 
شروع جنگ های 
درون گروهی و 
یارکشی ها منجر به 
ضعیف شدن جریان 
غزل نو و بازگشت به 
شیوه  غزل سرایی 
سنتی شد 

a r m a n m e l i . i r
سالپنجم

شماره1268

یکشنبه 
1401 .02 . 18
06 شوال 1443/ 08می 2022

نگاهی به دومین مجموعه شعر 
آیدا گلنسایی

 »سماع در سنگستان« و شعر حکمت

»سماع در سنگستان« دومین مجموعه شعر 
آیدا گلنسایی است که در سال ۱4۰۰ از سوی 
انتشارات مروارید روانه بازار کتاب شده است. این 
مجموعه حاوی ۲5 شعر تقریبا بلند با دایره واژگانی 
گسترده است و البته ضرورت این گونه شعری است 
که بینامتنیت در آن به وفور دیده می شود. اغلب 
شعرها در طول شعر یکدست نیستند زیرا شاعر در 
متن شعر به دام کالن روایت ها افتاده است و این 
مورد شعرها را در نیمه از تک وتا انداخته است و حتی 
موجب گسیختگی در روایت شعر شده است. زبان در 
شعرها یکدست نیست و گاهی ثقیل شدن آن باعث 
می شود مخاطب از شعر فاصله بگیرد.  به نظر می رسد 
نخستین شعر مجموعه، شعر »بن بست« مانیفست 
شاعر باشد، مخاطب درمی یابد قرار است شعری 
بخواند که نگران گل کردن آب و ردای موالنا و نفس 
حق حافظ است. شاعر خود را مقید کرده که حتما 
چیزی بگوید و حرف حکیمانه ای بزند یا شاید بتوان 
گفت که خواسته شعر متعهد بسراید. اینکه شعر یا 
به طور کلی هنر و ادبیات متعهد خوب است یا بد و 
اینکه آیا هنر و ادبیات باید وظیفه مند باشند یا خیر 
از حوصله این بحث خارج است اما آنچه از شعرهای 
این کتاب برمی آید این است که اصرار به بیان همه 
دردهای کائنات، شعر را از بطن زندگی بیرون کشیده 
و در وادی مضمون انداخته است. شعر می تواند 
در بستر تخیل اندیشه مند باشد اما غرق شدن در 
مضمون و سر خوردن از تعهد و اندیشه به سمت 
ایدئولوژی روح شعر را می گیرد. راوی در این مجموعه 
میان حکمت و عرفان می  گردد و گاهی به یک مصلح 
اجتماعی تبدیل می شود.  در این کتاب می بینیم 
هرجا شاعر به موضوعی زمینی و در دایره دید خود 
پرداخته شعر خوب شکل گرفته است. شعر »برای 
نائیریکا« که برای ایران درودی سروده شده است 
واجد همین ویژگی است. مطالعات شاعر در حوزه 
حکمت و عرفان ایرانی – به دلیل رشته تحصیلی و 
مطالعاتی او موجبات پهلو زدن به شعر حکمت-  که 
اخیرا سیدعلی صالحی به آن پرداخته است-  را فراهم 
آورده است.  »سماع در سنگستان« با عنوان خود و 
نیز با شعر فتح البابش این پیام را به خواننده می دهد 
که احتماال قرار است با یک حکیم، یک عارف یا یک 

منجی بشریت به گفت وگو بنشیند: 
»وقتی معنایی ندارد زندگی
باید تنها رقصید و دل سپرد
دل سپرد به ساحره سلمک

و سماع در سنگستان.« 
زندگی در این شعر نمونه کالن روایت های آمده 
در شعرهاست که خود به تنهایی شعر نمی سازند، 
سلمک نمونه اطالعات فراوانی است که در شعرها 
سرازیر شده و منجر شده که شعرها توضیحات 
فراوان داشته باشند، به این ترتیب مخاطب اگر شاعر 
حرفه ای نباشد، اگر حرفه یا تحصیالتش ادبیات و 
نظایر آن نباشد از شعر فاصله می گیرد.  کتاب حاضر 
اگر هم داعیه شعر حکمت نداشته باشد به آن نزدیک 
شده است اما تکلف در شعر و پرداخت بیش از اندازه به 
مضامین حکیمانه این کتاب را از این گونه شعری دور 
می کند، چراکه شعر حکمت ادعایی بر اصالح جهان 
ندارد و بنابراین در آن از صدور حکم خبری نیست و 
این در حالی ا ست که اغلب شعرهای این مجموعه 

با صدور حکم و سطری شبیه بیانیه تمام می شوند: 
»قناری های قشنگ

تا چندماه دیگر معوقه هایتان را می ریزند
مشتی ارزن نیاز شماست

مشت هایتان را غالف کنید
و به جوجه هایتان بیاموزید
نان دغدغه دونان است.« 

پیش از این شعر حکمت – و نه شعر حکیمانه-  کم 
نداشته ایم اما می توان گفت هنوز در آغاز راه هستیم. 
در مقابل تولید انبوه شعر فارسی، کم نیستند شاعران 
باسوادی که البته قرار نیست شعر فربه بسازند و 
از مخاطب فاصله بگیرند. 
»سمـــاع در سنـگستان« 
می تواند آغازگــــر مــسیر 
جدیدی درشعـر حـــکمت 
باشد اما ویژه شدن زبان 
شاعر و استقــــالل آن از 
جهــــان شعری سهـــراب 
سپهری و احتماال سیدعلی 

صالحی الزم است. 

ذرهبیــــن

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: غزل به عنوان شناخته شده ترین قالب شعر فارسی در سابقه ادبیات ایران، در عصر ما فراز و نشیب های زیادی داشته و تحوالت 
قابل توجهی را نیز به خود دیده است. در دهه های اخیر، غزل فارسی زیر عناوینی چون »مدرن«، »امروز«، »پیشرو« و... از سوی غزل سرایان زیادی مطرح 
شده که البته همه آنها، توفیق ماندگاری نداشته اند. در این میان، حامد ابراهیم پور یکی از چهره های شناخته شده در غزل معاصر است که آثارش کماکان، 
هم در میان عالقه مندان و هم نزد منتقدان ادبی، مقبولیت دارد. به مناسبت انتشار فراخوان دور جدید جایزه کتاب سال غزل که او، دبیر و بنیانگذار آن است، 

گفت وگویی با او درباره جریان غزل در سه بازه  زمانی گذشته، حال و آینده داشتم که در ادامه خواهید خواند. 
  چندی پیش فراخوان چهارمین دوره جایزه کتاب سال غزل، منتشر شد. 
مختصری درباره این رویداد توضیح دهید و بگویید، اهداف اصلی این رویداد 

شامل چه مواردی می شود؟
ایده  اولیه  این جایزه در سال ۹۰ و در پایان یکی از جلسات بوطیقا شکل گرفت. 
اعضای شورای سیاست گذاری جایزه، بیرون سالن ایستاده بودند و پیرامون این مساله 
صحبت می کردند که دلیل بی توجهی و کم لطفی جوایز خصوصی یا جشنواره های شعر 
معتبر غیردولتی به قالب غزل از کجا نشأت گرفته است، و چرا هیچ کتاب غزلی - حتی 

از غزل سراهای صاحب اسم و درجه  یک این کشور-  حتی در 
صورت نامزد شدن، برنده  یک جایزه شعر غیردولتی و خصوصی 
نمی شود. بحث ما ریشه یابی علت موضع گیری جامعه  روشنفکری 
به این قالب شعری بود و گفت وگو پیرامون دوستان شاعر و 
منتقدی که حتی با وجود سال ها رفاقت و  ارتباط نزدیک، در جوایز 
ادبی خصوصی ترجیح می دادند که مجموعه غزل ها را از دایره  
رقابت بیرون بگذارند! یا اگر آن شاعر طوری تثبیت شده و معتبر 
بود که عمال حذف کتابش از داوری مراحل اول داوری غیرمنطقی 
به نظر می رسید، کتاب او را نامزد نهایی جایزه می کردند؛ اما در 
نهایت جایزه  کتاب سال را به شخص دیگری که شعر آزاد نوشته 
بود می دادند! مساله ای که در دهه ۸۰و سال ۹۱؛ سه بار برای سه 
کتاب مختلف شخص من اتفاق افتاده و احتماال دیگر غزل سرایان 

قدیمی کشور نیز تجربیاتی مشابه داشته باشند. 
این طور شد که تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشه این مشکل 
را حل کنیم و جایزه ای مخصوص غزل سرایان داشته باشیم؛ 

دوساالنه ای غیردولتی که دبیر و داوران مقدماتی و نهایی و تمام عوامل اجرایی اش 
غزل سرا هستند و به طور تخصصی و جهت گیری، کتاب های غزل چاپ شده در کشور 
را- بدون اعمال سلیقه  شخصی و حب و بغض های مرسوم جوایز ادبی، بررسی می کند 
و در پایان هر دوره با رای داورانی که از نحله های مختلف غزل معاصرند و با وجود تمام 
اختالف نظرها به احترام شعر دور یکدیگر جمع شده اند، کتاب شایسته را در بخش 

کتاب سال و شاعر شایسته را در بخش ویژه به جامعه  ادبی معرفی می کند. 
  غزل در دوره معاصر، راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. این 
مسیر را، دست کم از دهه 70 به این طرف که خودتان هم فعالیت ادبی داشتید، 

چطور توصیف می کنید و به نظر شما نقاط عطف این جریان، کدام است؟
ما در دورانی غزل می نوشتیم که در برخی انجمن های ادبی به کنایه می گفتند: 
»شعر بخوانیم یا غزل!«؛ دورانی که عمال شعر کالسیک و شاعران غزل سرا تحقیر 
می شدند و زمزمه و فریاد غزل شعر زمانه نیست و غزل مرده است، از همه جا شنیده 
می شد. طبیعی است که غزل سرایان صاحب نام آن دوران از خانم سیمین بهبهانی و 
مرحوم  منزوی و جناب طبایی و جناب محمدعلی بهمنی و جناب سلمانی و مرحوم 
نوذر پرنگ و... حاشیه  امن و اعتبار خود را داشتند. اما غزل سراهای جوان بی دفاع بودند 
و حتی شعرشان به نظم تشبیه می شد و در بسیاری از محافل جدی شعر پایتخت، 
طرد شده و تنها بودند. اما باید بگویم نقطه  عطف غزل معاصر، دهه  هفتاد است و 
طبیعی  است که روی این مساله  روشن و واضح پافشاری کنم که اگر آن نسل شجاع، 
با استعداد و باسواد که شاعران مختلفی از استان های مختلف کشور را شامل می شد، 
نبود و - فارغ از بحث تکراری و آسیب زننده  »که شروع کرد و که شروع نکرد«-  با عزم 
جمعی و حرکتی خودجوش و گروهی، آن نگاه و زبان و فضا و محتوا و خون تازه را به 
این قالب نیمه جان تزریق نمی کرد، حاال دیگر قالبی به نام غزل نمی توانست به حیات 
هزار ساله  خود ادامه دهد. بدون هیچ شکی نقطه  عطف غزل معاصر، حرکت جمعی 
شاعران آن نسل بود و پاشنه  آشیل آن حرکت و شروع پسرفت و زوالش، نام گذاری های 
مختلف و بدون پشتوانه  علمی و ادبی در دهه ۸۰و شروع جنگ های درون گروهی و 
یارکشی ها و گروه بندی های مختلف بود؛ مساله ای که از سال های میانی دهه ۸۰منجر 
به ضعیف شدن این جریان و به همرور شروع دوره بازگشت ادبی دوم و توجه مخاطبان 

و بازگشت بسیاری از شاعران جوان تر به همان شیوه  غزل سرایی سنتی شد. و شاعرانی 
که در دهه ۷۰نمی توانستند با زبان و  نگاه سنتی خود جایی در این حرکت و نامی بزرگ 
میان جامعه  ادبی باشند، به مدد تغییر ذائقه  مردم - که به اندازه  یک کتاب پژوهشی 
جای بررسی دارد-  و استفاده  هوشمندانه یا سوءاستفاده گرانه از موج های مجازی 
توانستند بسیاری از چهره های جدی غزل دهه ۷۰را خانه نشین و دلزده و منزوی کنند 
و با ساده نویسی و شعر نوشتن به اسلوب قدما، شروع دوران بازگشت ادبی دوم را در 

جامعه  ادبی کلید بزنند. 
  اگر درست بگویم؛ در دهه هشتاد، هنوز غزل سرایی 
جنب و جوشی داشت و بیشتر از آن می شنیدیم. این مسأله 
حتی به طرح برخی مانیفست ها و تئوری ها نیز همراه بود. 
اوال، به نظر شما چرا دیگر شاهد آن جنب و جوش ها نیستیم 

و ثانیا، آن نامگذاری ها و مانیفست چقدر اعتبار داشتند؟
برعکس! غزل سرایی در فضای مجازی جنب و جوش داشت. با 
رواج وبالگ نویسی بسیاری از شاعران تریبون شخصی خود را پیدا 
کردند و هرکسی سعی می کرد که از تریبون شخصی خود نهایت 
استفاده را ببرد. فضای مجازی شاعرساز و شاعرکش بود! برخی 
دوستان را باال کشید و بسیاری دیگر را به  مرور حذف کرد. به  مرور 
از دهه ۸۰، مخاطب ترجیح داد که به جای کتاب خریدن، شعر 
شاعران مورد عالقه  خود را از فضای مجازی بخواند و آثارش را - به 
ترتیب تا امروز-  در وبالگ و فیسبوک و اینستاگرام تعقیب کند. مگر 
چند شعر ما در فضای مجازی و صفحات شخصی مان بازنشر داده 
شده؟ هرکدام از شاعران آن نسل-  جز دو سه نفر-  چندین و چند 
جلد کتاب شعر دارند. اما بیشتر مردم تنها شعرهایی که از ما در فضای مجازی منتشر 
شده را خوانده یا به خاطر دارند. تیراژ هزارتایی و پانصد نسخه ای کتاب شعر در یک 
کشور هشتاد میلیونی غم انگیز است. حاال فکر کنید که یک کتاب-  بر فرض چاپ 
سالم-  بیست بار تجدید چاپ شده؛ در خوشبینانه ترین حالت تنها بیست هزار نفر از 

۸۰میلیون نفر کتاب یک شاعر صاحب نام و حرفه ای را خوانده اند!
مانیفست ها هم در ابتدا خوب بود. نمی شود همه را با یک چوب زد. آدم های 
باسوادی در حوزه  غزل دهه ۷۰ فعالیت می کردند که مانیفست هایی قابل دفاع با 
پشتوانه  علمی ارائه دادند. اما به مرور آنقدر این نامگذاری ها زیاد شد که غزل را از نفس 
انداخت و به نوعی کمدی ناخواسته منجر شد. در دورانی همه مانیفست می دادند 
- و برخی در این روزگار هم ناباورانه دارند همین کار را می کنند-  و مانیفست شان 
اورجینال و مطابق با شرایط جامعه  ادبی ایران نبود. مثال چند خط از مانیفست 
دادائیست ها را چسبانده بودند به چند سطر از بیانیه  چندم سوررئالیست ها! کنارش 
هم چند سطری از نظرات فرمالیست های روس و بیانیه  شعر حجم و... بدون آنکه آن 
شاعران و نویسندگان را به درستی بشناسند و حتی آثارشان را دنبال کرده باشند. برای 
برخی از دوستان قضیه تبدیل به یک بازی شده بود. اساس کار را قرار داده بودند روی 
رونویسی از کتاب مکتب های ادبی مرحوم رضا سیدحسینی که آن هم در جنبش های 
ادبی قرن بیست و بیست و یکم به روز نبود و مرجع دسته اولی برای شعر روزگار ما به 
حساب نمی آمد. مخاطب عام و شاعران تازه کار را مرعوب می کرد؛ اما هر آدم باسوادی 
که آن مانیفست ها را می خواند، لبخند می زد و به حال غزل روزگار ما و رقابت هایش 

افسوس می خورد. 
نمی شود گفت مانیفست معتبر نداشتیم. داشتیم؛ اما آن هم حاصل مطالعه و تالش 
چند جوان بیست و چند یا سی ساله بود. پختگی کافی را نداشت.  ای کاش تمام آن 
عزیزان با تجربه و سواد امروزشان برگردند و نگاهی منتقدانه به مانیفست های ارائه 
شده شان داشته باشند. اگر نقاط ضعف را پیدا و برطرف کردند که هیچ؛ اما اگر هنوز 
معتقدند که آن بیانیه ها علمی و بی نقص بوده و تمام موارد ادعا شده در مانیفست را 
در شعرهای خود پیاده کرده اند، باید با حفظ فاصله به جامعه  ادبی و مردم حق داد که 
چرا شعر دهه ۷۰را -  چه در شعر آزاد چه در حوزه  غزل-  پس از سال ها تالش و نوآوری 

و زحمت به دست فراموشی سپرده و به شاعران دوره  بازگشت یا ساده نویس روی 
خوش نشان داده اند. 

  همان طور که گفتید؛ در تمام سال ها و دهه های اخیر، نوسرایان و 
جریان های شعر نو، به غزل سرایی روی خوش نداشته اند و به نوعی، دوره  آن 
را به سرآمده خوانده اند. حاال در آغاز قرنی نو، جایگاه و آینده غزل را چطور 

پیش بینی می کنید؟ 
غزل به راه خود ادامه خواهد داد؛ در این شکی وجود ندارد. چه با حرکت های جدید 
و نگاه و زبان و محتوا و دغدغه های متفاوت؛ چه در شکل سنتی و نوشتن به شیوه  
قدمایی؛ شعر موزون ما-  به ویژه قالب غزل-  هیچ گاه جایگاه خود را میان مردم ما 
از دست نخواهد داد. اما دو مساله وجود دارد: اولی این است که آیا شاعر-  در این جا 
غزل سرا-  این رسالت را دارد که به ارتقای ذائقه  ادبی مردم و باال رفتن سطح انتظارشان 
از شعر امروز کمک کند یا اینکه صرفا در جهت جذب مخاطب بیشتر حقیقی یا مجازی 
ترجیح می دهد که هر روز بیشتر از قبل عامه پسند بنویسد و به سطح سلیقه  مخاطب 
ساده پسند و سهل انگار نزدیک شود؟ و مساله  دوم اینکه آیا غزل امروز می تواند 
دوباره به دوران شکوفایی و حیات مجدد خود در دهه  هفتاد برگردد و نسل های آینده  
پتانسیل، انگیزه، دانش و توان آن را دارند که پیشنهادهای تازه ای به شعر کالسیک ما 
ارائه دهند؛ یا دست کم ادامه  همان مسیر را طی کنند؟ متاسفانه -  جز موارد انگشت 
شماری از شاعران جوان-  در این یکی جای تردید وجود دارد و این مسأله برای آینده 

غزل، نگران کننده است. 
  حتما تایید می کنید که ماندگاری یک جریان ادبی، وابسته به خالقیت ها، 
ابتکارات و نوآوری هایی در هر دوره است؛ تا به ورطه  تکرار و فراموشی نیفتد. 
فکر می کنید غزل در چه مواردی می تواند پذیرای تحوالت و ابداعات تازه 

باشد؟
غزل نوی ما در دهه  هفتاد تا سال های میانی دهه  هشتاد بسیار خالق، مدرن، 
پیشنهاد دهنده و غیرقابل پیش بینی بود. ما حتی در بسیاری موارد تغزل گریزی 
داشتیم. یعنی آنقدر که شعر آزاد دهه  هشتاد و نود تغزلی محسوب می شد، غزل ما 
تغزل نداشت و از فضا و سانتی مانتالیسم افراطی و درونمایه و موتیف و تصاویر تکراری 

قرون گذشته و دغدغه های فردی و کلیدواژه  تکراری فاصله گرفته بود. 
غزل نوی ما در دهه  هفتاد و سال های میانی دهه  هشتاد با ادبیات جهان سینما و 
ادبیات داستانی و فلسفه و تاریخ و... ارتباط تنگانگی داشت و به نوعی به دیگر هنرها 
وام می داد و از آنها وام می گرفت. یعنی غزل نویی که با تالش امثال مرحوم نیستانی و 
سیمین بهبهانی و دیگرانی از آن نسل، در حوزه  روایت و گفت وگونویسی و ورود اوزان 
کمتر استفاده شده و قوافی دور از ذهن و بزرگ تر کردن جهان شاعر و مخاطب و ورود 
دغدغه های اجتماعی و... مسیر جدیدی را به غزل سراهای نسل های بعد نشان داده 
بود، با تالش گروهی شاعران دهه  هفتاد به نقطه  اوج خود رسید و متاسفانه چند سال 
بعد از همان نقطه سقوط آزاد خود را آغاز کرد. اما نمی توان ناامید شد و به این باور 
رسید که این پایان ماجراست. در شعر شاعران نسل های بعدی - هرچند محدود و 
پراکنده-  جسارت ها و نوآوری های قابل تحسینی مشاهده می شود. نوآوری هایی که 
گرچه ریشه در همان ماجراجویی های فرمی و محتوایی نسل ما دارد؛ اما چیزی نیز به 
آن اضافه کرده است و همین اضافه کردن هاست که ما را به ادامه  حیات غزل متفاوت 

امیدوار و دلگرم می کند. 
  شما چند سالی است که نشر آنیما را تأسیس کرده اید و فعالیت نشر 
دارید. جریان انتشار مجموعه غزل ها را در این سال ها چطور ارزیابی 

می کنید؟ آیا نقدی بر آن وارد است؟
ما سعی داشتیم که در کنار چاپ کتاب غزل سرایان قدیمی و صاحب نام، از شاعران 
غزل سرای جوان اما توانمند نیز کتاب داشته باشیم. مثال در کنار کتاب غزل سرایان 
باتجربه  دهه  هفتاد از جمله هادی خوانساری، ناصر ندیمی، صالح سجادی، علی 
کریمی کالیه، ایمان عباس پی، هادی خورشاهیان، مهدی عابدی، علی بهمنی، 
سیدجعفر عزیزی، مریم رحیم زاده، فاطیما رنجبری و... شاعران خوب نسل های بعد 
ادبی همچون جواد کاظمینی، راضیه موسوی، محمود جافرمن ، صنم نافع، محمود 
صالحی فارسانی، سما صفایی، مهتاب یغما، ندا هاشمی، ملیحه اکبری، رضا طبیب زاده، 
محمدامین شفیع پور، افسون محمدی، فاطمه شعبانی، مجتبی کارآزموده، فاطمه 
صادقی، بهروز پورمحمد، مهدی جیرودی و غیره هم بودند که آثار خوب و قابل 
دفاعی از آنها در نشر آنیما منتشر شد. در کل از کیفیت آثار چاپ شده در آنیما رضایت 
دارم. با وسواس یک شاعر و منتقد و مدرس ادبیات - به غیر از آثار شاعران قدیمی و 
پیشکسوت-  تک تک کتاب های ارسالی را شخصا می خوانم و ویراستاری می کنم. حتی 
تصور چاپ یک مجموعه غزل با ایراد عروضی برای من شاعر سخت است و نقطه  تاریکی 
در سابقه  این انتشارات به حساب خواهد آمد. پس می توانم - با کنار گذاشتن احتماالتی 
بسیار اندک-  به قطعیت عرض کنم که فارغ از بحث فروش کتاب ها - که به شرایط 
اقتصادی مردم و استقبال کتابفروشی ها و مخاطبان کتاب از مجموعه های شعر مربوط 
می شود-  در هر حوزه کتاب های خوب و قابل دفاعی منتشر کرده ایم و تا به حال در این 
مجموعه یک شاعر زیر متوسط با شعری ضعیف کتاب چاپ نکرده است و در جایگاه 
یک شاعر می توانم با سربلندی از تک تک کتاب های چاپ شده در نشر آنیما دفاع کنم. 
  برای خاتمه، کمی درباره فعالیت های ادبی این روزها توضیح دهید. آیا 

کتابی در دست انتشار دارید؟
3 کتاب آخر من یعنی »سرخپوست ها«، »راوی نامطمئن« و »ناجورها« که به 
ترتیب مجموعه شعر کالسیک، مجموعه شعر آزاد و مجموعه داستان بودند، همگی 
طی سال های ۹۸ و ۹۹ و ۱4۰۰ و در دوران شیوع کرونا منتشر شدند. برای این سه 
کتاب به دلیل قرنطینه و محدودیت ها و لزوم حفظ پروتکل های بهداشتی نتوانستم 
حتی یک نشست نقد یا رونمایی برگزار کنم و به دلیل دو سال پیاپی تعطیلی نمایشگاه 
کتاب، آنطور که باید و شاید به دست مخاطب جدی ادبیات نرسیدند و بسیاری از 
دوستان عالقه مند این آثار و کتاب بسیاری شاعر و نویسنده  دیگر را از طریق خرید 
اینترنتی تهیه و مطالعه کردن؛ به نوعی احساس می کنم که شاید چاپ ان سه کتاب در 
این دوره  فترت، تصمیم درستی نبوده است. یک مجموعه غزل آماده  نشر به نام ماتادور 
دارم که ترجیح می دهم تا بهبود نسبی اوضاع برای انتشارش اقدام نکنم. اما دلخوشی ام 
در این روزها انتشار گزیده شعر کالسیک »ما خاطره های ترسناکی داریم« توسط 
انتشارات نیماژ است؛ کتابی حدودا 6۰۰ صفحه ای که منتخبی از شعرهای کالسیک 
سروده شده از سال هفتاد و پنج تا نود و چهار است ؛ کتابی که چاپ اول آن در بهار 
سال نود و هشت توسط نشر آنیما روانه  بازار کتاب شد و به دلیل گرانی بی رویه - و در 
مقاطعی کمیاب شدن کاغذ-  عمال تجدید چاپ آن با این تعداد صفحات میسر نبود. 
جلد دوم این گزیده شعر نیز که شعرهای آزاد )سپید( مرا شامل می شود؛ مدت کوتاهی 

پس از چاپ جلد اول منتشر خواهد شد. 

آنژیالعطایی
شاعرومنتقدادبی

»هرگز نمیر« یکی از شناخته ترین کتاب های راب جی. هیز به شمار می آید 
که در سال ۲۰۱۹ جایزه Book Nest را برای بهترین فانتزی منتشر شده 
توسط نویسنده اثر، به دست آورده است. هیز همچنین با این کتاب به جمع 
فینالیست های جایزه Reddit Fantasy Stabby پیوسته است. هرگز 
نمیر در دنیای تکنیک های فانی جریان دارد اما یک رمان مستقل از دیگر آثار 

نویسنده به شمار می آید که داستانی مجزا را دنبال می کند. 
»هرگز نمیر« داستان انتقام و افتخار است. رمان داستان یک 

جنگجوی شینتی به نام ایتامی چو را روایت می کند 
که سعی می کند از شهر و مردم آن در برابر راهزنان و 
همراهانشان محفاظت کند. هیز با خلق شخصیت های 
قابل توجه و به یادماندنی، و قرار دادن آنها در موقعیت های 
مختلف سعی دارد تا تصویری روانشناختی از روحیات 
جنگجویان و عوارض این انتخاب این شغل بر تفکر و روان 
آنها ارائه دهد. یکی از مهم ترین عناصر این رمان، بهره گیری 
از اساطیر ژاپنی همچون خدایان مرگ، استادان، هیوالها 

و ارواح است. 
کتاب در سرعت یا سطح هیجان یکدست بوده و تا پایان 
متزلزل نمی شود. نویسنده با استفاده از جنگ های متعدد و 

خطرناک، و ارائه رازهای عجیب و جست وجو برای حل آن فضایی معمایی، 
علمی تخیلی و در نهایت فانتزی را خلق کرده و خواننده را تا پایان داستان با 
خود همراه می کند. رمان »هرگز نمیر« با ترجمه محمد عباس آبادی و از سوی 
نشر چترنگ منتشر شد. هیز بیشتر به خاطر نوشتن کتاب های فانتزی و علمی 
تخیلی شهرت دارد و آثار داستانی اش اغلب با استقبال مخاطبان بسیاری در 

سرتاسر جهان همراه است. 
راب جی. هیز، در شهر کوچِک باسینگ استوِک بریتانیا 
به دنیا آمد. عالقه او به داستان های علمی تخیلی موجب شد 
که در سن چهارده سالگی در نخستین تالش برای نوشتن، 
داستانی بنویسند که شخصیت های اصلی اش از خون آشام ها، 
گرگینه ها و افرادی با قدرت های خارق العاده تشکیل شده 
بود.  راب که فارغ التحصیل رشته جانورشناسی ست، برای 
کار سراغ رشته تحصیلی اش نرفت و بانکداری را انتخاب کرد. 
او که از زندگی خود به عنوان یک بانکدار خسته شده بود، از 
روزمرگی هایش فرار کرد و مدت سه ماه در جزیره ای بیابانی 
زندگی کرد. او در همین دوران دوباره به سمت نویسندگی 
رفت و این بار نوشتن در دنیای فانتزی را به عنوان یک شغل 

برگزید. 

کتاب »مترجم خائن نیست« با عنوان تکمیلی گزیده مقاالت تئاتر، سینما 
و ادبیات، به قلم رضا قیصریه، در گروه ادبیات معاصر ایتالیایی انتشارات کتاب 
خورشید به چاپ رسیده است. مجموعه مقاالت ارائه شده در این کتاب در 
فصل های »حدیث نفس: گفت وگوها«، »نقد ادبی: ترجمه ها و تالیفات«، 
»نقد هنری: ترجمه ها، درباره سینمای ایران و درباره تئاتر ایتالیا«، »درباره 
سینمای ایتالیا: ترجمه ها، تالیفات و نقدها« و »درباره سینمای آمریکا: 

تالیفات و ترجمه ها« گردآوری شده است.  برنده جایزه قلم زرین 
گردون در قالب مقاالتی به بررسی تئاتر ایتالیا پرداخته 
است که می توان به عناوینی همچون »نگاهی به ادبیات 
نمایشی در عصر روشنگری ایتالیا«، »کارلو گولدونی«، 
»داریو فو و نوبل« و »درباره نمایش مرگ تصادفی یک 
آنارشیست« و یادداشت ها و نقدهای »خاطراتی از گذشته/ 
میکل آنجلو آنتونیونی«، »او به هر حال آلبرتونه بود«، 
»ولونته«، »همان چهره آشنای فیلم هایش«، »ُرمی ناب« و 
»نئورئالیسم«، »ظهور و سقوط نئورئالیسم«، کشف هزار و 
یک ایتالیا«، »زنان در سینمای ایتالیا«، »برشی به سینمای 
برادران تاویانی/ سزار باید بمیرد« و »روزی روزگاری 

وسترن«در حوزه سینما ایتالیا اشاره کرد. 

قیصریه در مقاله صوفی پلشتی ها می نویسند: »صادق هدایت هنوز هم 
سرشناس ترین نویسنده ایرانی در طیف گسترده ادبیات جهان است، اما 
معلوم نیست چرا او را کافکای ایران می شناسند. احتماال به خاطر عالقه ای 
که او به کافکا ابراز داشته و مسخ او را ترجمه کرده است. در حالی که این 
دو هرکدام بیانگر دو اندیشه متضادند و حتی در دو فضای کامال متفاوت 
از یکدیگر سیر می کنند.« رضا قیصریه، نویسنده، منتقد ادبی و هنری، 
روزنامه نگار، استاد رشته زبان و ادبیات ایتالیایی و مترجم، 
متولد سال ۱3۱۹ و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی)زیر 
شاخه روزنامه نگاری( از دانشگاه رم ایتالیا است. وی 
نویسنده دو رمان »کافه نادری« و »در ستایش ۷۷ سالگی« 
و چند مجموعه داستان با عنوان های »هفت داستان«، 
»چهار داستان« و »داستانک ها«، مترجم بیش از چهل وپنج 
عنوان کتاب از دو زبان ایتالیایی و انگلیسی به فارسی و چند 
مجموعه داستان و مقاله از فارسی به ایتالیایی از جمله کتاب 
»سه قطره خون« از صادق هدایت است. قیصریه در سال 
۲۰۰4 به پاس کوشش های فراوانش در ترویج فرهنگ و هنر 
و ادبیات ایتالیایی، جایزه وزارت فرهنگ را از رئیس جمهور 

ایتالیا دریافت کرده است. 

هرگز نمیر... !مترجم خا ئن نیست

در گفت وگو با حامد ابراهیم پور مطرح شد؛ 

 نگرانی  از آینده 

 »غـــــزل« 

در قرن جدید 
 آیا غزِل امروز به دوران شکوفایی خود 

بازمی گردد؟

معرفیکتـــــاب
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نکاتی درباره »پای پرانتزی« 

هنگامی که فرد قوزک پای خود را در 
حالت ایستاده به هم متصل کند و فاصله  
بین زانوهای فرد، از حالت طبیعی بیشتر 
باشد، در این حالت فرد دچار ژنوواروم 
)genu varum( یا پای پرانتزی است. 
بازه ای انحراف ۵ تا ۷ درجه ای طبیعی 
است و بیش از آن به عنوان پای پرانتزی 
در نظر گرفته  می شود. پای پرانتزی در 
دوران پس از تولد تا ۲ سالگی، پدیده ای 
طبیعی است که جای نگرانی چندانی 
ندارد اما تداوم این حالت پس از ۲ سالگی 
نیاز به درمان خواهد داشت. علت ایجاد 
پای پرانتزی در دوران نوجوانی می تواند 
راشیتیسم باشد. راشیتیسم یک بیماری 
است که در آن به علت کمبود ویتامین 
منعطف  و  نرم  استخوان  ساختار   D
می شود. در بزرگساالن، آرتروز می تواند 
پرانتزی  پای  معلول  هم  و  علت  هم 
باشد، زیرا زمانی که غضروف داخل زانو 
تخریب شود، می تواند باعث خمیدگی 
زانو به سمت بیرون شود که در نتیجه  
این پدیده، آسیب بیشتری به زانو وارد 
می شود. به صورت عمومی، این مشکل 
در دوران جوانی یا نوجوانی ممکن است با 
عالئمی به جز عالئم ظاهری همراه نباشد 
اما در بزرگسالی، در قسمت داخلی زانو 
ایجاد درد کند. همچنین با گذر زمان، 
پای پرانتزی درمان نشده می تواند منجر 
به درد مفاصل از جمله هنگام راه رفتن 
شود. همچنین پای پارانتزی ممکن است 
ایجاد بریدگی و پارگی در غضروف زانو 
را سبب شود که در نهایت می تواند به 
مشکالت دیگری مانند آرتروز زانو منجر 
شود. درمان پای پرانتزی به دلیل ایجاد آن 
وابسته است. در بزرگسالی و در صورتی 
که پای پارانتزی ایجاد درد نمی کند، 
معموال نیاز به مراجعه به پزشک نیست. 
در صورتی که پای پرانتزی در مراحل 
اولیه و سنین پایین ایجاد شود و دلیل 
آن راشیتیسم باشد، به سادگی و با مصرف 
ویتامین D یا کلسیم می تواند درمان شود. 
تنها راه درمانی پای پارانتزی در بزرگسالی، 
جراحی است. معمول ترین روش جراحی 
به کاررفته، استئوتومی استخوان درشت نی 
است. این روش از جمله در افراد جوان که 
مبتال به آرتروز نیستند به کار می رود. در 
این روش، استخوان درشت نی به قطعاتی 
تبدیل می شود و سپس این قطعات با 
تغییرشکل به حالت صاف، در محل خود 
سفت می شوند. اگر فردی دچار پای پرانتزی 
باشد، استئوتومی می تواند عالوه بر ترمیم 
کج بودن استخوان، از جراحی تعویض 
کامل مفصل زانو جلوگیری کند یا آن را به 

تاخیر بیندازد. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  1268جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   1267  

 ۱- اثر تاریخی بندرگناوه- شــهری در کردستان 
۲- خاکســتر- ماشین نویســی- ســرودونغمه ۳- به 
شــک انداختن- آب نیمه گرم- حســاب ۴- سپیدموی 
شــاهنامه- گشــودن معمــا- بي رونــق- درخــت 
مخروطی شکل ۵- مســاوی- خرس چینی- فیلسوف 
به نام یونانی ۶- از شــهرهاي اســتوني- فریادبلند- قلم 
انگلیسی ۷- پدریوسف)ع(- تیراندازی- پسوندشباهت 
۸- همسرنیکوکارفرعون- ســازي کالویه اي- دیلم ۹- 
دشمن سرسخت- آتیه- سراینده انگلیسی با نام کوچک 
آلفرد ۱۰- نام قدیمی اصفهان- مامورکنترل- سنگدل 
۱۱- شهری درفرانسه- ازپیامبران- گفت وگواینترنتی 
۱۲- سرپیچی کردن- وسیله حل جدول- پیشوندمنفی-  
افزودنی به غذا ۱۳- گریه با ســوز- فرق سر- نخ بافتنی 
۱۴- شهری در استان  بوشهر- مرطوب- تسخیرشده ۱۵- 

نام پادشاه اسپارتی-  نام یک مجموعه با اجرا »مدیری«
 

۱- پایتخت برزیل- کتاب پرفروش اســتیوتولتز ۲- چوپان- نوعی پخت تخم مرغ- بنیانگذار 
۳- نادان- پاي بند- آهنگ بسیارآرام ۴- یزدان- شهری در کرمانشاه- حرف  دوم انگلیسی- هذیان 
بیمار ۵- نبردکننــده- بن درخت- ازجدایی ها شــکایت می کند ۶- الفبای  موســیقی- وســیله 
ترمز- دریافت کننده ۷- ضمیرســوم شــخص مفــرد- شــهری در کانزاس- پســران ۸- نوعی 
 ماهی کوچک- همسرزن- سقزفرنگی ۹- نمایش همراه با شعروموسیقی- نوعی کبوتر!- کجاست؟ 
۱۰- کسی که از دیگران کمک می گیرد-  خجســته ومبارک- کارآگاه به دنبالش است ۱۱- عالمت 
مصدرجعلی- ورزشی با ۳ تیرکوچک- ازموادمخدر۱۲- کمانگیراساطیری ایرانی- زیرپامانده- روش ها 
و راه ها- حکم وفرمان ۱۳- عنوان فراعنه مصر- شریک- نام قدیم اتریش ۱۴- میوه هزاردانه- قوم کهن 

تاریخ ایران- ریزه کاری ۱۵- جنگ خوارج- ازصنایع دستی

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

تاثير منفی چاقی بر قلب كودكان تاثير تحرک در پيشگيری از دیابت نياز افراد مسن به 7 ساعت خواب 
به گفته محققان، ۷ ساعت خواب برای افراد میانسال و مسن ایده آل 
است. خواب نقش مهمی در فعال کردن عملکردشناختی و... دارد. با افزایش 
سن، اغلب شاهد تغییراتی در الگوی خواب خود هستیم، در این مطالعه، 
داده های ۵۰۰ هزار بزرگسال بررسی شد. تیم تحقیق دریافتند که مدت 
زمان خواب ناکافی و بیش از حد با اختالل در عملکرد شناختی، مانند سرعت 
پردازش، توجه بصری، حافظه و... مرتبط است. این مطالعه نشان داد ۷ ساعت 
خواب در شب، میزان مطلوب خواب برای عملکردشناختی و همچنین برای 

سالمت روانی خوب برای افراد دارای عالئم اضطراب و افسردگی بود. 

محققان می گویند فقط یکساعت کمتر نشستن در روز و افزایش 
فعالیت بدنی سبک می تواند به پیشگیری از دیابت و بیماری  قلبی وعروقی 
کمک کند. دیابت۲ و بیماری قلبی وعروقی از شایع ترین بیماری های 
مزمن هستند. به خوبی مشخص شده است که ورزش منظم در مدیریت 
وزن و پیشگیری از بیماری ها مفید است. شرکت کنندگان در این پژوهش، 
بزرگساالن کم تحرک و غیرفعال بودند که با خطر باال ابتال به دیابت۲ و 
بیماری های قلبی وعروقی روبه رو بودند. گروه مداخله با افزایش فعالیت بدنی 
با شدت سبک و ایستادن به میزان یکساعت، زمان نشستن خود را کاهش داد. 

یک مطالعه نشان می دهد که در سن ۶ سالگی، کودکانی که وزن اضافی 
دارند ممکن است در آینده در مسیر دیابت یا بیماری قلبی قرار گیرند. این 
مطالعه نشان داد کودکانی که اضافه وزن داشتند، اغلب در سنین مدرسه 
دچار افزایش قندخون بودند. محققان ۳۳۵ کودک و ۶۵۷ کودک در سن 
مدرسه، ۶ تا ۸ ساله را بررسی کردند. بچه های مدرسه ای که وزن بیشتری 
داشتند، سطح قندخون باالتری داشتند که نشان دهنده این است که آنها 
می توانند در معرض ابتال به دیابت قرار بگیرند. آنها  گلیسیرید باالتر و سطوح 

پایین تری از کلسترول HDL محافظ قلب داشتند. 

راه های درمان   پرخوری
اگر فکر می کنید در خوردن غذا زیاده  روی کرده اید، ۱۰ 
تا ۱۵ دقیقه پیاده روی کنید. با این کار، نه تنها غذای خود را 
هضم می کنید؛ بلکه به لحاظ روحی و روانی نیز سبک می شوید. 
بسیاری از ما به دالیل زیادی پرخوری می کنیم مانند زمان هایی 
که ناراحتیم و فکرمان درگیر است. گاهی اوقات هم به این 
دلیل که طوالنی مدت گرسنه بودیم دچار پرخوری می شویم. 
متاسفانه در هنگام پرخوری، مغزمان کمی دیرتر فرمان 
سیرشدن را دریافت می کند و به همین علت ما از حالت تهوع 
یا دل درد متوجه می شویم که دیگر خوردن بس است. بعضی 
وقت ها به علت حواس پرتی، هیجان و خوش حالی، پرخوری بارها 
اتفاق می افتد که عوارض آن سرگیجه، احساس خشم، احساس 

بی قراری و ورم معده است.
  درمان 

تا دو ساعت چیزی نخورید و نخوابید. وضعیت را از این بدتر 
نکنید و تا ۲ ساعت چیزی نخورید. اگر احساس تشنگی کردید 
جرعه جرعه آب بنوشبد تا تشنگی برطرف شود. اجازه دهید بدن 
عملیات هضم را انجام دهد پس دراز نکشید و نخوابید. بهترین 
کاری که می توانید انجام دهید نشستن و تکیه دادن است تا 

معده تان سبک شود سپس به روی دست چپ بخوابید.
  زردچوبه

خاصیت  که  است  ضدالتهاب  ادویه  یک  زردچوبه 
ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی نیز دارد. کورکومین موجود در 
زردچوبه با التهاب ناشی از پرخوری مقابله کرده و سالمت مغز 
شما را بهبود می بخشد. برای بهره مندی از خواص زردچوبه، 

می توانید این ادویه را با آب داغ و لیمو ترکیب کرده و بنوشید.
  سرکه سیب

برای تعدیل پرخوری نوشیدن ترکیب یک فنجان آب با 
یک قاشق غذاخوری سرکه سیب بسیار مفید خواهد بود. سرکه 
سیب به هضم غذا کمک می کند و باعث پاکسازی کبد می شود؛ 
پروبیوتیک های موجود در سرکه سیب نیز موجب بهبود 

عملکرد روده ها خواهد شد.
  پیاده روی

اگر فکر می کنید در خوردن غذا زیاده  روی کرده اید، ۱۰ تا 
۱۵ دقیقه پیاده روی کنید. با این کار، نه تنها غذای خود را هضم 
می کنید؛ بلکه به لحاظ روحی و روانی نیز سبک می شوید. هضم 

سریع غذا به بهبود سطح قندخون نیز کمک می کند.
  ماست و توت

می توانید ماست که داخل آن توت ریخته اید را بعداز 
یک وعده پرخوری مصرف کنید.  ماست حاوی  باکتری 
الکتوباسیلوس است که برای بدن مفید بوده و حالت های ناشی 

از غذاهای شیرین و سنگینی را کاهش می دهد.  
  چای سبز

چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان  است و از تخریب 
سلول ها ممانعت می کند. برخی تحقیقات  نیز نشان می دهند 
که  چای سبز، قندخون را ثابت نگه می دارد و هوس غذایی را 

کمتر می کند.  
  چای زنجبیل یا نعناع

 چای  زنجبیل یا چای نعناع با آرام کردن عضالت شکم از 
انقباضات و ناراحتی ها شکم  جلوگیری می کنند و به  گازهای 

شکم اجازه می دهند که به آرامی مسیر خود را طی کنند.

عمــود ی افقــی  

مهدی مویدفر
متخصص ارتوپدی

نکتــه
راهکارهای ساده برای محافظت از »کلیه«

وظیفه کلیه ها در بدن دفع موادزائد از خون، تصفیه آب 
و تولید هورمون  است. گاهی عملکرد این عضو حیاتی مختل 
و دچار نارسایی می شوند. چند اقدام ساده و مفید می تواند از 
این عضو مهم بدن حفاظت کرده و عملکرد آن را بهبود بخشید:

  ورزش 
تحرک و ورزش از راهکارهای موثر برای تنظیم فشارخون 
و کنترل دیابت به شمار می آیند. این بیماری ها از شایع ترین 
دالیل بروز نارسایی کلیوی هستند. در واقع ۳۰ درصد افرادی 

که تحت درمان دیالیزی قرار می گیرند دچار دیابت هستند.
  حفظ قند خون

مراقب میزان قندخون تان باشید و آن را در وضعیتی ثابت 
قرار دهید. دیابت به عروق آسیب می رساند. کلیه ها از رگ ها و 
شریان های کوچکی تشکیل شده اند که همچون فیلتر عمل 
می کنند. آنها مواد مورد نیاز را در بدن نگه می دارند و مواد زائد 
و سموم را دفع می کنند. هر چقدر این عروق بیشتر آسیب 
ببینند، عملکرد کلیه ها در دفع مواد زائد کاهش می یابد و هر 
چقدر میزان قندخون مطلوب تر باشد آسیب کمتری به عروق 

وارد می شود.
  کنترل فشارخون 

فشارخون دومین علت شایع نارسایی کلیوی است. 
هنگامی که رگ های خونی به مدت طوالنی تحت فشار قرار 
گیرند، دچار آسیب می شوند. برای سالمتی کلیه ها الزم است 
فشار خون پایین تر از ۹۰/۱۴۰ میلیمتر جیوه باشد. همچنین 

فشارخون باال باید به وسیله دارو تحت کنترل درآید.
  رژیم غذایی سالم

یک رژیم غذایی سالم سرشار از میوه، سبزی ها و فیبر 
مانع از اضافه وزن و در نتیجه آسیب کلیوی می شود. اضافه وزن 
اغلب باعث افزایش فشارخون و دیابت می شود. بنابراین باید از 
مصرف نمک و غذاهای پرنمک پرهیز کرد، زیرا باعث افزایش 

فشار خون می شود.
  نوشیدن آب کافی

مصرف آب و مایعات برای کمک به کلیه برای دفع موادزائد 
الزم است. توصیه می شود روزانه ۵/۱ تا ۲ لیتر آب بنوشید. 
کسانی که فعالیت های ورزشی دارند می توانند مقدار بیشتری 
آب مصرف کنند، در غیر این صورت نوشیدن بیش از حد آب و 

مایعات نیز ممکن است باعث بروز مشکل شود. 
  اجتناب از سیگار 

سیگار دشمن درجه یک عروق است و از آنجایی که کلیه 
پوشیده از عروقی است که نقش فیلتر و تصفیه خون را به عهده 
دارند، سیگار نه تنها به این عروق بلکه به کلیه ها نیز آسیب وارد 

می کند.
  پرهیز از مصرف مسکن ها 

کلیه ها به مصرف طوالنی داروهای ضددرد حساس 
هستند. کلیه های ناسالم ممکن است براثر استفاده از این داروها 
به نارسایی حاد دچار شوند. در صورت نیاز مداوم به داروهای 

ضددرد باید با پزشک معالج خود مشورت کنید. 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
وقتی به نوشیدنی سالم فکر می کنیم احتماال فورا به یاد آب می افتیم که هم فواید زیادی دارد و هم ما را از تناسب وزن دور نمی کند. به عنوان نمونه  پرتقال منبع 
عالی ویتامین C است و همچنین یک آنتی اکسیدان قوی است که ممکن است در برابر انواع بیماری ها از جمله آب مروارید و سرطان ریه از شما محافظت می کند.

نوشيدنی های مفيد برای بدن 

چای سبز به دلیل فواید سالمتی خود مورد 
استقبال افراد قرار گرفته  است. چای سبز حاوی 
مقادیر زیادی پلی فنول است که از ابتال به سرطان 

جلوگیری می کند.

آبلیمو یک تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
است که به طرز شگفت آوری قدرتمند است. فقط 
2 قاشق غذاخوری لیمو داخل یک لیوان آب، 1۴ 

میلی گرم ویتامین C دارد.

چای سبز آبليمو

طعم آب نارگیل کمی بحث برانگیز است. ولی 
نوشیدن آن می تواند بدن را هیدراته کند و مقدار 
پتاسیم غافلگیرکننده ای را تامین کند. پتاسیم نقش 
مهمی در حفظ ضربان قلب و تنظیم فشارخون دارد. 

همه ما در مورد فواید سالمتی کاکائو شنیده ایم، 
اما نوشیدنی آن غنی از آنتی اکسیدان است که 
درهنگام مخلوط کردن با شیر که دارای کلسیم باالیی 

است و با ویتامین D غنی شده است.

آب نارگيل شكالت داغ

می تواند  بنابراین  است،  ضدگرفتگی  نعنا 
ماهیچه ها را شل کند که با گرفتگی و درد مبارزه 
می کنند. همچنین با تقویت حرکت غذا از طریق 

دستگاه گوارش به هضم غذا کمک می کند. 

آب پرتقال منبع عالی ویتامین C است و همچنین 
یک آنتی اکسیدان قوی است که ممکن است در برابر 
انواع بیماری ها از جمله آب مروارید و سرطان ریه از 

شما محافظت می کند.

چای نعنا  آب پرتقال
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کــوتـاه
 هنوز تعرفه های پزشکی 

ابالغ نشده 
آرمان ملی: رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه کرونا هنوز ریشه کن نشده اما برخی 
نامهربانی ها به کادر درمان و پزشکان را شاهدیم، 
در عین حال از تاخیر در اعالم تعرفه های پزشکی 
امسال انتقاد کرد و گفت: ۱3 روز است تعرفه ها 
تصویب شده اما هنوز ابالغ نشده است؛ این اجحاف 
به جامعه پزشکی است. او درباره جلسات سازمان 
برنامه و بودجه پیرامون تعرفه ها، بیان کرد: دهم 
اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه جدول افزایش 
تعرفه ها را به هیات دولت اعالم کرد. ما ایراداتی 
به جدول داشتیم که دستکاری و باال و پایین شد 

ولی ان شاءا... جدول ابالغ شود. 

جمع آوری ۵۰۰ معتاد متجاهر 
آرمان ملی: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از 
ایجاد ظرفیت برای پذیرش ۲۰۰ معتاد متجاهر 
زخم باز و جمع آوری 5۰۰ معتاد متجاهر در 
پایتخت خبر داد. سردار حسین رحیمی در 
حاشیه اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
که در محالت شوش، هرندی و مولوی برگزار شد، 
گفت: همچنان حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار معتاد 
متجاهر در سطح تهران داریم که باید ساماندهی 
شوند، همچنین حدود ۷۰۰۰ خرده فروش داریم 
که این افراد نیز باید دستگیر شوند و با آنها برخورد 
شود. من تاکید کردم که باید برای این افراد 
فراتر از سازوکار اداری وارد عمل شویم، چراکه 
در واقع خرده فروش ها راه های فرار از قانون را 

یاد گرفته اند. 
 

درخواست افزایش سهمیه حج
ایلنا: رئیس سازمان حج و زیارت از رایزنی و 
مکاتبه با وزارت حج و عمره عربستان برای افزایش 
سهمیه حج خبر داد. سیدصادق حسینی اعالم 
کرد: آخرین حجی که قرار بود انجام شود و به 
دلیل کرونا به ثمر نرسید، مربوط به سال ۹۹ بود 
و رقمی که به ایران تخصیص دادند، همین مقدار 
بود و ۷45۰۰ نفر ثبت نام انجام شد. از بین این 
تعداد که امکان تشرف پیدا کردند، مبلغ کامل را 
که 35 میلیون بود پرداخت کرده اند و برخی ۲5 
میلیون تومان واریز کردند و نوبت دوم را پرداخت 
نکرده اند. در این خصوص با وزارت حج مکاتبه و 
به میزان 5 هزار نفر در خواست شده است که در 
صورت اعالم ظرفیت جدید مراتب اطالع رسانی 
برای جذب زائرین صورت خواهد گرفت و بر 
اساس اولویت فراخوان خواهند شد. الزم به 
ذکر است نام نویسی حج تمتع ۱4۰۱ از امروز 
)یکشنبه( ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود. گذرنامه 
زائران باید حداقل 6 ماه تا ۱۰ دی ۱4۰۱ اعتبار 

داشته باشد. 

گرانفروشی نان را اطالع دهید
مهر: در روزهای اخیر و پس از زمزمه های 
حذف ارز ترجیحی برخی کاالها و اقالم اساسی، 
به گفته مسئوالن قیمت نان تغییری نداشته و 
برخی از نانوایی ها خودسرانه قیمت را افزایش 
دادند. اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه صنف نانوایان 
سنگکی گفت: قیمت آرد نانوایی هنوز تغییری 
نداشته است و باید نان سنگک معمولی بین دو تا 
سه هزار تومان به دست مشتری برسد و هرگونه 
افزایش قیمتی بیش از این گران فروشی محسوب 
می شود. سامانه ۱35 تعزیرات هم مرجعی برای 
رسیدگی به شکایات از جمله گران فروشی ها 
است. شهروندان برای دسترسی به این سامانه 
می توانند تمام مراحل گران فروشی اصناف و 
نانوایی ها را به تعزیرات به صورت غیر حضوری 

اعالم کنند. 

تکذیب صدور کارت یارانه نان
آرمان ملی: مرکز اطالع رسانی وزارت کشور 
در اطالعیه ای اعالم کرد صدور کارت یارانه نان، 
شایعه پراکنی رسانه های معاند و از اساس کذب 
است.  در این اطالعیه آمده است: رسانه های معاند 
از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه 
نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی 
نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده اند. از 
این رو، از رسانه ها و فعاالن فضای مجازی انتظار 
می رود، سهم خود را در فرضیه جهاد تبیین بیش 
از گذشته ادا کنند و در زمانی که دولت در حال 
جراحی اقتصادی است، در مقابل ماشین تخریب 
و تحریف بدخواهان و رسانه های معاند، روشنگری 
داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روایت ها، 
دشمنان ذهن ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند. 

 شوک روانی، قیمت دارو 
را گران کرد!

ایسنا: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
از وعده کنترل بازار دارو و برطرف شدن کمبود 
دارویی کشور توسط وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی خبر داد. محمدعلی محسنی 
بندپی اظهار کرد: در هفته های اخیر به دلیل 
وارد شدن یک شوک روانی به جامعه، بدون اینکه 
ارز دارو حذف شود، قیمت بعضی داروها افزایش 
پیدا کرد؛ در این آشفته بازار برخی سودجویان 
نیز ممکن بود داروها را احتکار کنند و بر همین 
اساس نیز عمال با کمبود دارو مواجه شویم. با توجه 
به اینکه اخیرا یک میلیارد دالر ارز برای واردات 
دارو تخصیص داده شده، در این جلسه آقای وزیر 
و معاونان او قول دادند تا هم بازار دارو را کنترل 
کنند و هم اینکه ان شاءا... مسأله کمبود دارو را 

برطرف نمایند. 

فوتبال در سراسر جهان رشته ای همه گیر و یکی از ابزارهای 
مفید در حوزه اجتماعی و نشاط عمومی به حساب می آید. در 
اهمیت این موضوع همین بس که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد 
جوانان و نوجوانان کشورمان که جمعیتی بالغ بر ۲۰ تا ۲5 
میلیون نفر ار تشکیل می دهند، اولین الگوی خود را برای 
آینده از میان فوتبالیست های صاحب نام انتخاب می کنند. 
به عنوان مثال اگر از نوجوانان، کودکان و جوانان پرسیده شود 
که الگوی اخالقی و ورزشی شما برای آینده تان چه کسی است، 
بدون شک نام »علی دایی« بیش از هر گزینه ای دیگر از دهان 
آنها خارج می شود. فارغ از موفقیت های بین المللی و افتخارات 
جهانی حتی پس از دوران بازنشستگی از فوتبال، سبک زندگی 
این اسطوره فوتبال ایران همواره زبانزد مردم بوده و حتی 
بیش از واقعیت های موجود، در آینده مادران و پدران برای او 
داستان سرایی و افسانه سازی می کنند و قصه زندگی »تختی 
وار« او را برای کودکانشان تعریف خواهند کرد. از این رو برکسی 
پوشیده نیست سبک زندگی در ورزش فراگیری مانند فوتبال، 
در کنار قابلیت ها و مهارت های فردی و تیمی می تواند نام یک 
بازیکن را جاودانه و نام هزاران بازیکن دیگر فوتبال را یک شبه از 
یادها ببرد. شاید اگر امروز نام امثال ورزشکارانی همچون جهان 
پهلوان تختی بیش از سایر ورزشکاران بر سر زبان هاست، به خاطر 
سبک زندگی منحصر به فرد آنها و مردمی  بودنشان است وگرنه 
بودند کشتی گیران دیگری که هم مدال های جهانی و المپیکی 
آنها از تختی بیشتر بود و سال ها نامشان از صفحه یک روزنامه ها 

پایین نمی آمد، اما امروز دیگر نه نامی ازشان هست نه نشانی. 
در موضوع مصاحبه و جنجال اخیر فضای ورزشی کشور که 
»سعید لطفی« یکی از پیشکسوتان خوشنام فوتبال ایران و تیم 
استقالل انجام داده، این امر به چشم می خورد، موضوعی که در 
فضای مسموم مجازی موجب هجمه های بسیاری به وی از سوی 
یکسری تماشاگر و طرفدار نما شد و کسی به این اصل توجهی 
نداشت که چرا سعید لطفی که در تیم  متبوعش که با کمبود بازیکن 
روبه رو است، یکی از فوتبالیست های نام آشنای این روزهای فوتبال 
ایران را کنار گذاشته. زمانی که لطفی با این سئوال خبرنگار تسنیم، 
مواجه می شود، در پاسخ می گوید: »اخراج بازیکن مورد نظر از سایپا 
هم جنبه فنی داشت و هم غیرفنی، چرا که باید خیلی سربسته 
بگویم سبک زندگی این مهاجم 3۷ ساله الگوی مناسبی برای 
جوانان سایپا نبود.« با توجه به شناخت نگارنده این سطور و افرادی 
که لطفی را می شناسند، به خوبی می دانند که او هیچگاه به دالالن 
و مافیای فوتبال باج نداد و وی نه لشکر مجازی دارد نه تیم فحاشی 
که بخواهد فردی را تهدید کنند و او را در منگنه فشار قرار دهند تا 
بخواهد کاری را انجام دهد. اتفاقا فرد مورد نظر در ویدئویی که از 
خود منتشر کرده و با به کاربردن جمالت قصد دارد اندک طرفداران 
خود را تهییج و به موضوع جالب و قابل توجهی اشاره دارد و می گوید: 
»فوتبال ورزش باهوشی است« ما نیز با این صحبت موافق هستیم 
و می دانیم که اگر اینگونه نبود، امثال سعید لطفی یا علی دایی، هر 
شش ماه در یک تیم فوتبال بازی می کردند. لطفی اگر در 3۰ سالگی 
از فوتبال خداحافظی کرد، همان طور که بارها گفته به دلیل عدم 
پرداخت پول به دالل ها بوده و حاال در سن 4۱ سالگی آنقدر سالم 
زندگی می کند که بهتر از خیلی از بازیکنان لیگ یک است. شما در 
3۸ سالگی هنوز  نمی دانید که بازیکنی که نتواند حرمت پیشکسوت 
خود را چه در فضای مجازی و چه در واقعیت حفظ کند به درد 
جامعه ورزشی نمی خورد و دیر یا زود در الک خود فرو خواهد رفت 

و از امثال لطفی یا... بزرگ تر نیز به محاق رفته اند. 

سبک زندگی، از شوت زدن مهم تر است 

رویخطآرمانملی
          88760176                                              

راهنمایی و رانندگی
از مسئوالن تقاضا داریم نسبت به اینکه شغل کارکنان 
راهنمایی و رانندگی را جزو مشاغل سخت و زیان آور قرار 
نداده اند تجدید نظر کنند. پلیس های راهنمایی و رانندگی 
واقعا کارهای سخت و زیان آوری دارند نخوابیدن به موقع، 
استرس، عدم تغذیه مناسب، دردهای ستون فقرات از جمله 
مشکالتی است که در این شغل وجود دارد. سختی کار به 
کارهایی تعلق می گیرد که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، 
مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر 
اشتغال کارگر و یا کارمند تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت های 
طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد شود، ولی با این حال 
این قشر زحمتکش جزو سختی کار در بیمه قرار نمی گیرند. 

از مسئوالن تقاضا داریم که به این موضوع رسیدگی کنند. 
مامور راهنمایی و رانندگی از گیالن

گرانی 
گرانی ها و تورم واقعا کمر ما را شکسته است. در حال حاضر 
قیمت ماکارونی و شکر سر به فلک کشیده است چرا مسئوالن 

فکری اساسی برای مردم نمی کنند. 
شریفی از تهران 

مرخصی زایمان
همسر بنده در مرخصی زایمان ۹ ماه هستند و به علت 
اینکه فرزندانم دو قلو است طبق مصوبه مجلس به یک سال 
افزایش یافته و رای دیوان عدالت اداری کشور را نیز گرفتیم، 
اما تامین اجتماعی این رای را اجرا نمی کند لطفا مسئوالن به 

این موضوع رسیدگی کنند. 
اصغری از تهران 

پیامک بانک ملی
با توجه به اینکه بانک ملی مبلغ ارسال پیامک را از مشتریان 
کسرمی کند، اما تراکنش زیر 3۰ هزار تومان را ارسال نمی کند. 
از مسئوالن تقاضا داریم که نسبت به این موضوع رسیدگی 

کنند. 
یک شهروند از تهران 

مسعودچراغعلی
روزنامهنگار

یادداشـــت

بر کسی پوشیده نیست که تهران مشکالت 
جدی و حادی مانند کمبود اتوبوس های شهری 
و خطوط بی آرتی دارد که به یکی از معضالت 
جدی شهروندان تهرانی تبدیل شده است. در 
شرایطی که چشم شورای شهر و شهردار تهران 
به کمک های دولتی و مصوبه هیات وزیران در 
سال ۱3۸5 برای تخصیص اتوبوس است که 
تاکنون محقق نشده، شهرداری با افزایش های 
سالیانه درآمدهای عمومی خود مانند بلیت 
مترو و اتوبوس، کیوسک های مطبوعاتی و 
.. قادر نیست که چند صد  عوارض سالیانه و.
اتوبوس به کالنشهر ۱3.5 میلیون نفری تهران 
اصافه نماید، بیش از ۸5 درصد از بودجه سالیانه 
شهرداری تهران صرف پرداخت حقوق و دستمزد 
کارمند پرشمار و در برخی از مواقع مازاد این نهاد 
شهری می شود؛ امری که به اعتقاد کارشناسان 
در هیچ دوره  شش گانه شورای شهر تهران، 
هیچ شهرداری قادر یا جرات تعدیل و کاهش 
نیروهای مازاد این نهاد را نداشته و هر ساله 
طبق یک قانون نانوشته تعداد زیادی از پرسنل 
یا به خدمت گرفته یا استخدام رسمی کرده اند، 
به نحوی که این روزها شهرداری قادر به پرداخت 
حقوق و دستمزد آنها نیست و تعدادی از آنها را 
به شرکت های خصوصی واگذار کرده است.  آبان 
ماه سال ۹۹ بود که طرح »الزام شهرداری تهران 
به ادغام و کاهش حوزه  های معاونت شهرداری 
از ۹ سطح به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف 
پست های قائم مقام و یا جانشین و مشاور در 
کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها 
و شرکت های تابعه« با ۱6 امضا تقدیم هیات 
رئیسه شورای شهر تهران در دوره پنجم شد. 
بر اساس این طرح مدیریت شهری تهران باید 
امکان سنجی ادغام مناطق ۲۲ گانه و تجمیع 
معاونت های ۹ گانه شهرداری را با دو هدف تقویت 
حوزه عمل مدیران محله و سبک سازی ساختار 
بزرگ شهرداری، انجام می داد. اما با گذشت 
۲ سال از این الیحه و عضو شدن نمایندگان مردم 
در شورای شهر، هنوز دو شهردار تهران طرح 
مذکور را عملیاتی نکرده و همین امر موجب 
اعتراض برخی از نمایندگان شورا شد تا جایی که 
سیدحسن رسولی، نایب رئیس سابق کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته بود: 
»قصور آقای شهردار در تاخیر ارسال الیحه 
اصالح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های 
معاونت شهرداری و سازمان ها و شرکت های 

تابعه شهرداری تهران پذیرفتی نیست.« 
  شهرداری یا آموزشگاه تجربه اندوزی؟ 
این در حالــــــی است که در سال ۹6،  
6هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷، هفت هزار 
میلیارد تومان و حاال این هزینه های جاری به 

حدی رسیده که امکان اقدامات عمرانی را از 
شهرداری می گیرد و هرچه این سازمان درآمد 
دارد باید در این حوزه صرف کند و امکان ادامه 
فعالیت را با این شرایط از شهرداری گرفته است. 
اما موضوعی که در این دوره شهرداری بیش از 
همه مد نظر و مورد انتقاد کارشناسان است، در 
این دوران در شهرداری تهران، تعداد پرسنل 
کاهش پیدا نکرده است، بلکه بیش از ۹۰ درصد 
پرسنل شهرداری عوض شده اند. امری که مجید 
ابهری، آسیب شناس نیز به آن اذعان دارد و در 
رابطه با این موضوع به »آرمان ملی« می گوید: 
»براساس یک سنت غلط با جابه جایی مدیران 
در کشور همکاران با ایشان، معاونان و دستیاران 
آنها نیز تغییر می یابند. البته انتخاب بعضی از 
مدیران رده های نزدیک به راس سازمان براساس 
دیدگاه ها و سلیقه های اجرایی قابل پذیرش و 
یک اصل سازمانی است؛ اما تغییر در بعضی از 
سطوح و از بین بردن تجارب اجرایی و سوابق 
اداری بوده و در سال های گذشته این حرکت 
سازمان ها را به آزمایشگاه و آموزشگاه تجربه 
تبدیل کرده است. اینکه نگرانی از تزلزل اداری و 
از دست دادن شغل و پایگاه اجرایی چه زیان های 
بعضا غیرقابل جبران به سازمان اداری واجرایی 
کشور وارد می نماید، خود نیاز به بررسی دیگر و 

مفصلی دارد.
  پول هایی که دور ریخته می شود

وی در ادامه صحبت هایش به شایسته ساالری 
در نهادهای دولتی و غیردولتی اشاره دارد و 
می افزاید: بسیاری از نخبگان و سرمایه های ملی، 
این روزها به خاطر نیاز کشور و یک سازمان به 
آنها، دعوت شده و بعد از تغییر مدیر ارشد عذر 
آنها نیز خواسته می شود، درحالی که تجارب 
و تخصص اینگونه افراد مبنای دعوت شان در 
دوره های قبل بوده و برای تجارب این روزهای 
آنها، چند صد میلیون تومان در قالب حقوق 
ماهیانه، هزینه صرف شده است. غیر از انگشت 
شماری از اطرافیان و نزدیکان مدیران ارشد، 
بقیه در حضور خود تابع هیچ وابستگی و 
رابطه ای جز تخصص خود نبودند. در زمان 
حضور دکتر قالیباف تعداد قابل توجهی از اساتید 
و ذخایر علمی به شهرداری دعوت شدند و 
طرح های ساماندهی معتادین متجاهر، درمان 
و اشتغال زایی برای آنها مستلزم هزینه های قابل 
توجهی از جیب مردم تهران شد و نتایج قابل 
توجهی نیز عاید گردید. ساماندهی کودکان 
کار و خیابانی، زنان معتاد و بی خانمان در کنار 
سایر فعالیت های مرتبط، گام های سودمندی 
در این زمینه بود که بنده نیز در آن زمان در 
این تیم به فعالیت پرداختم. تجارب و ذخایر 
فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور نخبگان 

دانشگاهی و تشکیل گروه های اندیشه محور در 
فرهنگسراهای تخصصی، نتایج کم سابقه ای در 
جامعه ایجاد نمود. اما با روی کار آمدن شورای 
شهر پنجم، همه آن تجارب و دستاوردها به 
محاق رفت و از آن تیم تخصصی هیچ کدام بر 
سر کار نماندند. موضوع درد آور اینجاست که 
آن دستاوردهای ارزشمند به فراموشی و بایگانی 
سپرده شد و در کنار اتالف زمان و هزینه های 
بسیار زیاد، دوباره این چرخه از نو و با افراد جدید 

از صفر آغاز شد!. 
ابهری با اشاره به اینکه در زمان تصدی آقای 
زاکانی بر شورای شهر نیز، این چرخه همچنان 
ادامه دارد، خاطر نشان می کند: امروزه بر شبانه 
روزی کردن بهشت زهرا تاکید دارند و این طرح 
ایشان در کنار محاسن و امتیازات، عوارض و 
آسیب هایی دارد که کاش قبل از علنی شدن 
آن با روانشناسان و جامعه شناسان گفت وگو 
می شد و نکات مثبت آن برای مردم تهران بیان 
می گردید. مثال از دیر باز تاکنون گورستان ها 
شب ها اماکنی شناخته می شدند که عبور و 
مرور و حضور در آنها چندان پذیرفته نمی شد، 
چون تدفین در شب صورت نمی گرفت و زیارت 
اهل قبور نیز معموال روزها صورت می گرفت، 
شب ها این اماکن به محل تجمع معتادان تبدیل 
می شد، کاش سبب و وجوه مثبت این اقدام 
برای افکار عمــــومی توجیه می شد. براساس 
چهل سال سابقه نظری و میدانی اجرایی از 
جنابعالی درخواســـت می نمایم اجازه ندهید 
صاحبان دانش و بینش از دایره کارشناسان 
خارج شوند. متاسفانه در دوران مدیریت این 
مدیر انقالبی و پاکدست، بازهم شاهد انتصابات 
بسیار زیاد در حوزه های مدیریتی و طبق سنت 
گذشته هستیم که باعث شده از شهردار مناطق 
تا آبدارچی های ساختمان ها عوض شوند و به کار 
گماردن کارشناسان و مشاوران کم تجربه باعث 
اینگونه طرح ها شده است. این در حالی است 
که امروزه تقریبا اکثریت آحاد جامعه، درد ها را 
می شناسند و آنچه مغفول و مشکل راهکارهای 
عملی و کاربردی هستند، افراد درد آشنا و با 
تجربه است.  این آسیب شناس معتقد است که از 
کریم آقا بوذر جمهری تا جنابعالی، ده ها و صدها 
شهردار در تهران مسئولیت خدمت به مردم را 
برعهده گرفته اند. از تهران بدون آب لوله کشی و 
با خیابان های خاکی و سنگفرش تا تهران دارای 
ده ها بزرگراه و پارک و بوستان فاصله ای طوالنی 
سپری شده اند. اما تا شهری با امکانات و اماکن 
ممتاز مانند توکیو، پکن و استانبول فاصله زیادی 
دارد و تا رسیدن تهران به الگوی کالنشهر جهان 
اسالم، با این حجم از مدیران نوپا که در زمان شما 

به خدمت گمارده شده اند، فاصله زیادی است. 

آرمان ملی-  منیره چگینی: موضوع چابک سازی و کاهش 
پرسنل شهرداری ها، نه تنها طی سال های اخیر به فراموشی 
سپرده شده بلکه این روزها مسئوالن واحدهای نیروی انسانی 
شهرداری ها بیش از هر زمان دیگری برای انتصاب ها و جایگزین 
کردن نیروهای سابق و با تجربه، وقت کم می آورند و حسابی 
سرشان شلوغ است. شاید تعطیلی شهرداری شهرستان زاغه 
لرستان به دلیل عدم ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل خود، 
زنگ خطر را برای شهرداری های کالنشهرهای کشور به صدا 
درآورده که با توجه به کاهش درآمد عمومی در دوران سه 
ساله شیوع کرونا و بازهم قادر نیستند که به وظایف ذاتی خود 
به درستی عمل نمایند. در شرایطی که بودجه امسال شهرداری 
تهران، بیش از هر زمان دیگری مورد انتقاد اعضای شورای شهر 
پایتخت قرار داشت و آنها این بودجه را برای اداره پایتخت 

ایران در حد »شوخی« قلمداد می کردند. 

اعترافتلخبهقاچاق
گلوگیاه

شهردار تهران درباره رانت و قاچاق 
در صنعت گل و گیاه گفت: دولت 
این اهتمام را دارد که ریشه قاچاق را 
بخشکاند و مبارزه با آن نیازمند یک 
عزم و همت باال ست؛ بنده این آمادگی 
را دارم و آمادگی دولت نیز وجود دارد 
تا بالی خانمان سوز قاچاق در بخش 
گل و گیاه نیز ریشه کن شود. علیرضا 
زاکانی در ادامه در پاسخ به موارد مطرح 
شده یکی از تولیدکنندگان حاضر در 
مراسم درباره رانت و قاچاق در صنعت 
گل و گیاه افزود: موضوع قاچاق زخمی 
بر پیکر جامعه است که در آن عناصر 
سودجو به دنبال حجم  باال و با کیفیتی 
از منابع هستند؛ آنچه که شالوده 
نظرات شما ست را در دولت مطرح 
می کنم؛ دولت این اهتمام را دارد که 
ریشه قاچاق را بخشکاند و مبارزه با 
آن نیازمند یک عزم و همت باال است؛ 
بنده این آمادگی را دارم و آمادگی 
دولت نیز وجود دارد تا بالی خانمان 
سوز قاچاق در بخش گل و گیاه نیز 

ریشه کن شود. 

افزایشتمایل
پزشکانبهمهاجرت

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی 
تهران بـــزرگ از ۱۰ برابر شـدن 
درخواست پــــزشکان تهرانی برای 
 Good Standing دریافت مدرک
جهت انجام مهاجرت خبـــر داد و 
گفت: در یک سال گذشتــه بیشتر 
از 4 هزار پزشک در تهران بزرگ 
تقاضای مهاجرت به خارج از کشور 
اظهار  علویان،  موید  داشته اند.  را 
کرد: از نظر سازمان نظام پزشکی، 
موضوع افزایش تعرفه های پزشکی 
مبنایی برای جلوگیری از مهاجرت 
پزشکان نیست و ما چون معتقدیم 
باید به شکل منطقی به هزینه های 
تمام شده حوزه سالمت توجه شود، 
خواستار اصالح تعرفه ها هستیم. رئیس 
هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ 
 تاکید کرد: درخواست دریافت مدرک

 Good Standing لزوما به معنای 
مهاجرت یک پزشک نیست، بلکه به 
آن معناست که این پزشک به فکر 
انجام مهاجرت و کار در خارج از کشور 
افتاده است و ما آمار دقیقی نداریم که 
چند نفر از حدود 4 هزار پزشکی که 
در تهران بزرگ درخواست دریافت 
Good Standing کرده اند، مهاجرت 
نیز انجام داده اند، اما ده برابر شدن آمار 
درخواست مهاجرت پزشکان تهرانی در 
یک سال اخیر، موضوعی قطعی است. 

آرمان ملی: این روزها، کشور با بحران شدید 
محیط زیستی عجیبی دست و پنجه نرم می کند 
و بسیاری از این موارد منشاء انسانی دارد. از 
بحران فرونشست زمین در سراسر کشور و 
استان اصفهان که این روزها با شدت، در این 
کالنشهر در حال پیش روی است تا خشکسالی 
و ریزگرد که کشور را با بحران ها محیط زیستی 
و سالمتی روبه رو است. طی چند روز پیش 
ریزگرد شهرهای آبادان، اهواز، ایالم، قصرشیرین 
و کرمانشاه را در بر گرفت و میلیـــون ها نفر را 
با مشکل سالمتی و تنگی نفس مواجه نمود. 
حجم غلظت این ریزگردها در شهرهایی مانند 
آبادان ۲4 برابر بیش از حد مجاز بود. همه متفق 
القول، بر این باورند که منشاء این ریزگردها 
خارجی و از مقصد کشور عراق است. با این 
حال برخی از کارشناسان بروز ریزگرد شدید 
را به سدسازی های ترکیه ارتباط می دهند. 
نادری، مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس گفته است: »سد سازی های ترکیه 
عامل اصلی بروز ریزگرد در کشور های منطقه 
از جمله عراق و سوریه است. کشور هایی مانند 
عراق و سوریه که سال ها در اشغال کشور های 
بیگانه بوده اند، بیشتر در معرض تخریب منابع 
طبیعی بودند. به سبب نابودی محیط زیست 
این کشور ها، ریزگرد هایی حتی با منشاء های 
رادیواکتیو که حاصل از جنگ های طوالنی 

مدت که در خـــاک این کشور ها نهفته است 
به سایر کشور ها و به خصوص کشور ما منتقل 
می شود. ریزگرد ها اثرات مخرب محیط زیستی، 
بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور به 
همراه دارند.« این در حالی است که ویسل 
اروغلو، وزیر آب و جنگلداری ترکیه در سال 
۱3۹6 اعالم کرد که تعداد ۷۲۷ سد تاکنون 
در ترکیه ساخته  شده است و با تکمیل سد های 
در دست ساخت، تعداد آنها در پنج سال آینده 

)سال ۱4۰۲( به ۲ برابر خواهد رسید. 
  خشکسالی یا سیل 

اما در شرایطی که کشـــور با بحـــران 
خشکسالی شدید روبه رو و چشــم همه به 
آسمان است، باران پرحجم نیز باعــث بروز 
سیالب مخرب، تخریب اماکن زیربنایی و 
بسته شدن راه های روستایی می شود. در این 
شرایط وقوع تندباد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر 
بر ساعت در استان بوشهر موجب خسارت به 
برخی از تاسیسات و فضای سبز شد ولی کسی 
آسیب ندید.  آنطور که مدیرکل بحران استان 
بوشهر در رابطه با این موضوع گفته: »تندباد با 
سرعت ۱۲6 کیلومتر در ساعت شهرستان های 
بوشهر، دشتستان و بخش هایی از تنگستان را 
درنوردید و موجب بروز خساراتی به تأسیسات 
زیربنایی شد.« کوروش دهقان به خسارت های 
ناشی از تندباد در استان اشاره کرد و ادامه داد: 

»شبکه برق در برخی نقاط استان بوشهر با 
آسیب روبه رو شده و 3۰ پایه برق سقوط کرده 
است.« همچنین وی از وزش باد شدید که 
سبب آسیب شبکه برق و خاموشی در برخی 
نقاط شهرستان های بوشهر و دشتستان، خبر 
داد. همزمان مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان یزد از وارد آمدن خسارت 4۰ 
میلیارد تومانی به جاده های روستایی استان یزد 
خبر داد.  با این حال و بروز باران های سیل آسا، 
اما همچنان ایران با خشکسالی شدید روبه رو 
است و آنطور که معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، 
خسارت خشکسالی به محیط زیست کشور را 
۲۸۷۸5 هزار میلیارد ریال برآورد کرده،  برای 
تکمیل زیرساخت های مقابله با خشکسالی به 
۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا شاید بتوان از 
این حجم از باران استفاده نمود. حسن اکبری 
همچنین افزود: در سال جاری بر اساس آمارهای 
سازمان هواشناسی، کمتر از ۱۰ درصد کشور 
بارندگی در حد نرمال داشته است و بقیه مناطق 
به نوعی با خشکسالی درگیر هستند. متاسفانه 
بالغ بر ۷۰ درصد مساحت کشور با خشکسالی 
شدید یا بسیار شدید دست و پنجه نرم می کند. 
شدت خشکسالی در مناطقی مثل زاگرس که هم 
منبع تامین آب کشور است و هم رویشگاه های 

جنگلی زیادی دارد، بسیار مخرب است. 

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت نامناسب محیط زیستی کشور در مواجهه با خاک و سیل 

افزایش ریزگرد و خشکسالي در ایران
 سد سازي در ترکیه یکي از عمده ترین دالیل این فاجعه زیست محیطي است که پیش بیني مي شود رو به افزایش باشد

امتحاناتحضوری
پایانترمدانشجویان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره 
برنامه وزارت علوم مبنی بر برگزاری 
امتحانات پایان ترم دانشگاه های کشور 
گفت: امتحانات پایان ترم دانشگاه ها 
حتما به صورت حضـــــوری برگزار 
بیان  می شود. محمدعلی زلفی گل 
کرد: قطعا اگر شرایط کرونایی کشور در 
زمان برگزاری امتحانات پایان ترم مانند 
شرایط فعلی باشد، امتحانات به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد. زلفی گل 
با بیان اینکه ما تابع تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا هستیم، تصریح 
کرد: اگر در زمان برگزاری امتحانات 
مشکلی ایجاد شود، هر تصمیمی که 
ستاد ملی اتخاذ کند، موظف به اجرای 

آن هستیم. 

»آرمان ملی« از تبعات و نگرانی های انتصابات بیش از حد معمول در شهرداری گزارش می دهد

تورم پرسنلی از ابتدا تا انتهای بهشت 
  مجید ابهری در گفت وگو با »آرمان ملی«:  تا رسیدن تهران به الگوی کالنشهر جهان اسالم، با این حجم از مدیران نوپا ، فاصله زیادی است



رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
یک  دستگیری  و  شناسایی  از  پایتخت 
کالهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان فروش 
گوشی های ارزان قیمت اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان می کرد، خبر داد. سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، اظهارداشت: شخصی به 
پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی 

ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی 
فروش تلفن های همراه ارزان قیمت از وی 
کالهبرداری کرده اند. رئیس پلیس فتا پایتخت 
ادامه داد: شاکی در ادامه اظهارداشت که در 
فضای مجازی به دنبال خرید یک تلفن همراه 
برای خود بودم که در یک صفحه اینستاگرامی 
قیمت های  با  همراه  تلفن های  از  تبلیغی 

مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت 
جهت  مبلغی  مذکور  صفحه  گردانندگان 
خرید یک تلفن همراه برای آنها واریز کردم، 
اما بالفاصله پس از واریز وجه دیگر پاسخی 
از آنها دریافت نکردم. این مقام انتظامی بیان 
نمود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را 
آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و 

به کارگیری فنون تجربی و علمی آدمین صفحه 
فروش تلفن همراه شناسایی نمودند و پس 
از تشریفات قضائی، مجرم در یکی از مناطق 
جنوبی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. 
وی با اشاره به اینکه متهم بیش از 5 میلیاردریال 
از مردم کالهبرداری کرده بود، افزود: متهم پس 
از حضور در پلیس فتا بیان کرد که با راه اندازی 
یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه 
به بهانه فروش تلفن های همراه با قیمت بسیار 
مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش 
فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال 
کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن 
نبوده است. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و 
پررنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید 
و خرید های خود را فقط از فروشگاه های معتبر 
و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی 
آنها در فضای مجازی انجام دهید زیرا افراد 
سودجو این فضا را مکانی مناسب جهت انجام 
اعمال مجرمانه خود می دانند و از ساده لوحی 
برخی از کاربران برای رسیدن به مقاصد مالی 
نامشروع خود، بهره می برند. لذا پیشنهاد 
می شود قبل از دریافت کاال و بررسی سالم بودن 
و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان 
تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید. سرهنگ 
گودرزی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع 
را از طریق ۱۱۰ یا  سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات 

مردمی گزارش کنند. 
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کالهبرداری با فروش تلفن همراه ارزان قيمتکــوتـــــاه

فرمانده انتظامي شهرري از دستگیری ۲ سارق 
گاردریل های جاده واوان این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهارکرد: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت گاردریل های جاداه واوان در 
محدوده کهریزک شناسایی و دستگیری سارق یا 
سارقان در دستور کار کالنتری ۱۷۰ کهریزک قرار 
گرفت. وی با اشاره به اینکه با رصد های میدانی و 

تحقیقات خاص پلیسی پیک جرائم و نقاط جرم خیز 
شناسایی و تحت پوشش انتظامی قرار گرفت، 
عنوان کرد: ماموران کهریزک سارقان را در حال 
بریدن گاردریل های میدان عشقی محله کهریزک 
ابتدای جاده واوان مشاهده کردند. فرمانده انتظامي 
شهرستان ري در ادامه افزود: متهمان به محض رویت 
ماموران بی درنگ با موتور سیکلت قصد فرار داشتند 

که با خودروی گشت برخورد و موتورسیکلت واژگون 
شدند که هر دوسارق دستگیر و در بازدید از محل 
تعدادی گاردریل های بریده شده و دستگاه هوابرش 
کشف شد. سرهنگ جلیلیان در پایان با بیان اینکه 
یک نفر از سارقان به علت جراحت تحت الحفظ روانه 
بیمارستان شد، گفت: در تحقیقات انجام شده 
متهمان ضمن اقرار به بزه ارتکابی به ۲ فقره سرقت 
گاردریل معترف که پس از اخذ شکایت نماینده اداره 
راهداری، پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهمان 

در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف محموله ۱45 کیلوگرمی موادمخدر 
صنعتی از نوع شیشه در شهرستان رودان خبر داد. مجتبی قهرمانی اظهارکرد: در 
ادامه روند مبارزه بی امان با سوداگران مرگ در استان هرمزگان، ماموران انتظامی 
رودان از انتقال محموله بزرگ موادمخدر صنعتی در حوزه استحفاظی خود باخبر 
شدند و پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقالب این شهرستان، عملیاتی را 

برای توقیف محموله موردنظر طراحی و اجرا کردند. وی در ادامه افزود: طی این 
عملیات، ماموران انتظامی مستقر در پاسگاه فاریاب شهرستان رودان با هماهنگی 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان، تریلر متعلق به قاچاقچیان را حین 
تردد شناسایی کردند و پس از توقیف آن، ۱45 کیلوگرم ماده مخدر شیشه را که 
به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یک نفر متهم 

دستگیر شد.

دستگیریسارقانگاردریلهایجاده

کشف محموله موادمخدر صنعتی 

بازداشت موتورسوار سارق
فرمانده انتظامی یگان امداد پلیس پایتخت از بازداشت 
یک سارق موتورسیکلت و کشف موتورسیکلت سرقتی خبر 
داد. سرهنگ سلمان آدینه وند گفت: ماموران گشت انتظامی 
یگان امداد پلیس تهران، در پی گشت زنی های هدفمند در 
محدوده امین آباد به یکدستگاه موتورسیکلت با یک نفر راکب 
مظنون که پس از استعالم مشخص  شد موتورسیکلت دارای 
سابقه سرقت بوده و به تازگی سرقت شده است. وی افزود: 
موتورسوار با مشاهده واحد گشت انتظامی با افزایش سرعت 
از محل متواری و بدین ترتیب عملیات تعقیب و گریز ماموران 
آغاز می شود. فرمانده یگان امداد پلیس تهران تصریح کرد: 
ماموران به تعقیب موتورسیکلت مسروقه پرداخته و با 
استفاده از کلیه عالئم هشداردهنده به راکب موتورسیکلت 
دستور ایست دادند و در نهایت موفق شدند در یک عملیات 
موفق پلیسی، موتورسیکلت مسروقه را متوقف و راکب آن 
را دستگیر کنند. سرهنگ آدینه وند بیان کرد: متهم در 
همان تحقیقات اولیه به سرقت موتورسیکلت اعتراف و برای 
تحقیقات تکمیلی در اختیار کالنتری امین آباد قرار گرفت. 

۳۲ هزارلیتر سوخت کشف شد
جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 3۲ 
هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان طبس خبر داد و گفت: 
مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار دارد. سرهنگ حسن شجاعی نسب اظهارکرد: ماموران 
انتظامی شهرستان طبس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای 
مواصالتی این شهرستان به یک تریلی کشنده مشکوک 
شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. وی بیان 
داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از 
این تریلی، 3۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع 
فرآورده های نفتی را کشف کردند. جانشین فرمانده انتظامی 
خراسان جنوبی افزود: در این رابطه خودرو توقیف و یک متهم 
دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شد. وی از شهروندان درخواست کرد به منظور 
مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطالعاتی از فعالیت 
قاچاقچیان را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در 

اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. 

بازداشت عامالن نزاع خیابانی 
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت از دستگیری 
4 نفر از عامالن ایجاد درگیری خیابانی در شریف آباد این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ نجم الدین مرادی بیان کرد: 
در پی اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری 
دسته جمعی در یکی از محالت شهرستان پاکدشت، 
بالفاصله عوامل پلیس امنیت و گشت انتظامی فرماندهی 
بخش شریف آباد به محل اعزام شدند. وی با اشاره به اینکه 
به محض حضور ماموران، 4 نفر از عامالن اصلی این نزاع 
و درگیری دسته جمعی دستگیر شدند، گفت: ماموران 
انتظامی در داخل یکی از خودروها یک قبضه سالح شکاری 
۲ لول کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت 
تصریح کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که 
علت وقوع این نزاع دسته جمعی، اختالفات ملکی و خانوادگی 
بود که در این رابطه یکدستگاه خودرو نیز توقیف و تالش 
برای دستگیری افراد دخیل ادامه دارد. به گفته سرهنگ 
مرادی متهمان بعداز تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۷۳ دستگاه ماینر قاچاق
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی 
که در محل سکونتش به خریدوفروش ماینرهای قاچاق 
می پرداخت، خبر داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: از 
خودروی متهم ۷3 دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال 
کشف شد. وی ادامه داد: در برررسی های اطالعاتی، ماموران 
کالنتری تجریش از فروش دستگاه های ماینر قاچاق 
توسط فردی در محدوده خیابان ظهیرالدوله مطلع شدند. 
موقوفه ای به شناسایی مخفیگاه متهم اشاره کرد و ادامه داد: 
بررسی های اولیه نشان از این داشت، متهم با تهیه ماینر های 
قاچاق و پنهان کردن آنها در مخفیگاهش به فروش این 
دستگاه ها می پردازد. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
گفت: پس از هماهنگی های قضائی تیمی از ماموران این 
کالنتری به مخفیگاه متهم اعزام و در بررسی های بیشتر ۷3 
دستگاه ماینر که متهم در خودرواش پنهان کرده بود، کشف 
شد. سرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی اموال کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند و 
اظهارداشت: متهم پس از انتقال به کالنتری به جرم انتسابی 
معترف و در این رابطه خودروی متهم نیز توقیف شد، با 
تکمیل تحقیقات پلیسی متهم در اختیار مرجع قضائی 

قرار گرفت. 

توقیف کاالی قاچاق 
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقي از شناسایي و 
توقیف یکدستگاه کامیون و کشف کاالی قاچاق به ارزش 
۱۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد. سردار حسین عبدی 
اظهارداشت: در راستای تداوم و تشدید طرح های مقابله با 
قاچاق و ارز در سطح استان با تالش ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی و اشرافیت اطالعاتی کامیون حامل کاالی قاچاق 
در ورودی شهر تبریز شناسایی و متوقف شد. وی در ادامه 
افزود: ماموران در بازرسی از کامیون توقیف شده ۱۰5 هزار 
قلم انواع موادشوینده وبهداشتی، نوشابه های انرژی زا و لوازم 
آشپزخانه کشف کردند. فرمانده انتظامی آذربایجان شرقي 
تصریح کرد: کارشناسان مربوطه، ارزش کاالهای مکشوفه 
را در ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند که در این راستا یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی 
تحویل داده شد. این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اولویت های اصلی پلیس در سال 
جدید است از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در بحث قاچاق و توزیع خارج از شبکه 
کاالهای اساسی و اخبار مربوط به محل هاي نگهداري اقالم 

قاچاق را به ۱۱۰ اطالع دهند.

قاچاق تریاک با »سوزوکی« 

فرمانده انتظامـــــی استان یزد گفت: 
در عملیات ماموران پلیس، 6۰ کیلوگرم 
تریاک کشف و یکدستگاه موتورسنگین 
سوزوکی قاچاق توقیف شد. سردار عباسعلی 
بهدانی فرد اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر شهرستان مهریز و استان یزد 
با انجام اقدام اطالعاتی متوجه شدند یک 
محموله موادافیونی را کشف کنند. وی افزود: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد 
دقیق اطالعاتی یکدستگاه موتورسنگین 
سوزوکی قاچاق حامل این محموله را در محور 
مهریز- یزد شناسایی و در عملیاتی ضربتی 
آن را متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان 
یزد گفت: ماموران در بازرسی انجام شده 6۰ 
کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ۲ 
قاچاقچی را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی 
کردند. بهدانی فرد در پایان یادآور شد: مبارزه 
بی امان با سوداگران مرگ در دستور کار دائمی 
پلیس استان یزد بوده و پلیس به هیچ عنوان 

اجازه جوالن به قاچاقچیان را نخواهد داد.

توقیف سمند حامل موادمخدر 
فرمانده انتظامي ارزوئیه از کشف ۲45 
کیلو حشیــش و ۱۹ کیلو 5۰۰ گرم تریاک 
در عملیات شبانه پلیس این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ علي اسفندیاري اظهارداشت: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان  
ارزوئیه هنگام پایش شبانه یکی از محورهای 
فرعی محدوده بخش صوغان به یکدستگاه 
خودروی سمند عبوری در جاده های خاکی 
مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند 
که راننده خودرو با افزایش سرعت اقدام به 
فرار کرد. وي با اشاره به تعقیب و مراقبت 
ضربتی این خودرو از سوی ماموران افزود: در 
ادامه راننده و سرنشین این خودرو، در حال 
فرار اقدام به پرتاب چندین بسته به بیرون 
کردند که کمی بعد این خودرو به دلیل عدم 
توانایي راننده در کنترل آن واژگون شد. 
فرمانده انتظامي ارزوئیه تصریح کرد: راننده 
این خودرو بالفاصله پس از واژگونی با استفاده 
از تاریکی شب متواری و  ماموران در پاکسازی 
محل ۲45 کیلو حشیش و ۱۹ کیلو و5۰۰ 
گرم تریاک کشف و سرنشین این خودرو را 

دستگیر کردند.

احتکار روغن خوراکی 
فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف 
احتکار 56۲ تنی روغن خوراکی به ارزش 
۱۰۰۰ میلیارد ریال در شهرستان سوادکوه 
خبر داد . سردار مرتضی میرزایی اظهارداشت: 
در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کاال 
و در پی کسب خبری مبنی بر احتکار روغن 
خوراکی در یکی از شرکت های تولید روغن 
در سوادکوه، موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان 
مازندران، افزود: در اجرای این ماموریت، 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی شهرستان سوادکوه با انجام 
این شرکت  اطالعاتی متصدی  اقدامات 
تولیدی را که اقدام به احتکار روغن در یکی از 
کارگاه های خصوصی خود کرده بود شناسایی 
کردند. این مقام انتظامی، تصریح کرد: پس از 
هماهنگی های قضائی، با همکاری کارشناسان 
ادارات صمت و جهادکشاورزی در بازرسی 
از مخزن های نگهداری کاال توسط متهم 
56۲ تن روغن خوراکی کشف شد. سردار 
میرزایی ارزش کاالهای کشف شده را برابر 
نظر کارشناسان بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد و اظهارداشت: متهم پس از تشکیل 
پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. فرمانده 
انتظامی مازندران در خاتمه با بیان اینکه 
قاچاق و احتکار کاال منجر به اخالل در نظام 
اقتصادی می شود، از مردم خواست در مقابله با 
قاچاق کاال و ارز و سایر مسائل امنیتی با پلیس 
همکاری کرده و هرگونه اطالعات و اخباری را 
در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ 

اطالع دهند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم، از دستگیری 
۲ گروه از سارقان با که پوشش ماموران انتظامی اقدام به 
سرقت می کردند، خبر داد. حجت االسالم و المسلمین غریب 
از دستگیری ۲ گروه از سارقان با پوشش ماموران انتظامی 
خبر داد و اظهارکرد: این متهمان با معرفی خود به عنوان 
مامور از شاکیان که اغلب از مسافران خارجی و اتباع بوده اند، 
ارز، پول و گوشی تلفن همراه به سرقت می کردند. وی تعداد 
شاکیان را ۱۸ نفر عنوان کرد و ادامه داد: این متهمان غیربومی 
که به عنوان مسافر وارد قم شده اند، سوار بر خودروهایی با 
پالک های سرقتی، طعمه های خود را از میان مسافران خارجی 

به دام می انداختند و با معرفی خود به نام مامورانتظامی، از آنها 
مدارک شناسایی می خواستند و پس از پرسیدن چند سوال، 
پول ها و گوشی آنها را با تهدید سالح سرد چاقو گرفته و به 
سرعت متواری می شدند. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان قم با اشاره به شناسایی و دستگیری این سارقان با 
اقدامات فنی پلیس آگاهی و پیگیری و دستورات قضائی شعبه 
۲۲ دادیاری قم، تصریح کرد: این ماموران قالبی، به صورت 
خانوادگی اقدام به سرقت می کردند و در سرقت های خود با 
خودروی شخصی و بدون مدارک شناسایی، مردم را متوقف 
می کردند و حتی برای نشان دادن بی سیم خود، از یک بسته 

بیسکویت و یک مداد با نوارچسب و پاکت مشکی استفاده 
کرده و مردم را فریب می دادند.

سارقانمامورنمادستگیرشدند

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری اعضای باند 4نفره که 
3۰ میلیاردریال از اموال شرکتی را در شمال 
تهران سرقت کرده بودند، خبر داد. سرهنگ، 
سعید مجیدی گفت: کارآگاهان دایره مبارزه 
با سرقت اماکن پایگاه چهارم این پلیس پی 
بردند که ۲5 نفر از سارقان حرفه ای به تازگی 
با همکاری یکدیگر مرتکب سرقت شده و 
بدین ترتیب تردد این افراد تحت کنترل 
درآمد و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع 
قضائی اعالم شد. وی افزود: با دستور قضائی 
هر ۲ متهم در مخفیگاهشان دستگیر و در 
بررسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال 
مسروقه همچون کامپیوتر، دسته چک و 
سفته کشف و متهمان به سرقتی بودن 
این اموال اعتراف کردند. این مقام انتظامی 
با بیان اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات 
پلیسی مالک این اموال شناسایی و به این 

پایگاه دعوت شد، تصریح کرد: مالباخته 
اظهارکرد که مدیرعامل شرکتی خصوصی 
در محدوده زعفرانیه تهران است، در بهمن ماه 
سال گذشته از شرکـــتش سرقت شده و 
عالوه بر این اموال مقداری طال، ۱4 دستگاه 
تلفن همراه و ۹ دستگاه کامپیوتر به ارزش 
3۰ میلیارد ریال توسط راننده و 3 سرنشین 
یکدستگاه خودروی تیبا سرقت شده است. 
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
افزود: متهمان که چاره ای جز به اعتراف 
نداشتند به سرقت از شرکت مالباخته با 
همکاری ۲ همدستشان اعتراف کردند و با 
شناسایی سارقان متواری، سایر اعضای این 
باند در مخفیگاهشان دستگیر و تعدادی از 
اموال مسروقه نیز در این مکان کشف شد. 
سرهنگ مجیدی به معرفی متهمان به مرجع 
قضائی اشاره کرد و گفت: کشف سایر جرائم 

احتمالی متهمان در دستور کار قرار دارد. 

بازداشت سارقان ۳0 میلیاردی 
رئیس پلیس فتا استان اردبیل از شناسایی 
فردی که با نفوذ به حساب کاربری تلگرام 
کاربران، اقدام به اخذ وجه از مخاطبان و خرید 
ارز دیجیتال می نمود، خبر داد. سرهنگ علی 
قهرمان طالع، گفت: با مراجعه فردی به پلیس 
فتا و ادعایی در خصوص اینکه شخصی با ارسال 
پیام در برنامه تلگرام، قصد کالهبرداری از 
حساب وی را داشته است، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار پلیس قرار گرفت.  وی ادامه داد: 
کاراگاهان سایبری پس از بازجویی و دریافت 
مستندات دیجیتالی پرونده از شاکی، متوجه 
شدند که متهم با دسترسی غیرمجاز به تلگرام 
یکی از آشنایان شاکی و ارسال پیام به مخاطبان 
اقدام به کالهبرداری کرده است و در نهایت با 
دریافت وجه از طریق یکی از صرافی های فعال 
در حوزه ارزدیجیتال، معامله نموده است. 
سرهنگ قهرمان طالع اظهارداشت: ماموران 
پس از بررسی های نهایی و با انجام اقدامات 

فنی و پلیسی، متهم را شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضائی نامبرده به پلیس فتا احضار شد 
و پرونده جهت سیر مراحل قضائی در اختیار 
مراجع قانونی قرار گرفت. رئیس پلیس فتا 
کرد: صحت سنجی  توصیه  اردبیل  استان 
درخواست های مخاطبان در فضای مجازی 
کاری حساس و مهم است؛ بنابراین به همه 
کاربران فضای مجازی توصیه می کنیم که 
در صورت دریافت هرگونه درخواست وجه از 
طرف مخاطبان بهتر است قبل از انتقال، نسبت 
به استعالم تلفنی از فرد درخواست کننده 
اقدام نمایند. این مقام انتظامي گفت: کاربران 
اینترنت برای ارتباط گیری و گزارش موارد 
مجرمانه در فضای مجازی می توانند به آدرس 
 www.cyberpolice.ir سایت پلیس فتا
قسمت مرکز فوریت های سایبری مراجعه و 
یا با شماره تماس این مرکز ۰۹63۸۰ تماس 

حاصل نمایند. 

شناسایی عامل کالهبرداری 

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از انهدام باند 3 نفره 
سارقان منزل و اماکن خصوصی با اعتراف به 35 فقره سرقت 
درشهرستان فردیس خبر داد. سرهنگ محمد نادربیگی 
گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد منزل و اماکن خصوصی 
در سطح شهر و نارضایتی شهروندان موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: 
با بررسی و اقدامات اطالعاتی ماموران مشخص شد، این 
باند 3 نفره از سارقان حرفه ای و سابقه دار هستند که در اکثر 
سرقت های منزل و اماکن خصوصی دست داشته اند. رئیس 
پلیس آگاهی استان اظهارداشت: سرانجام با تالش های 
شبانه روزی و اقدامات اطالعاتی ماموران موفق به شناسایی 

سارقان در شهرستان فردیس شده و با هماهنگی مقام قضائی 
هر 3 متهم دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. وی 
ادامه داد: سارقان در ابتدا منکر هر گونه سرقت بودند اما در 
مواجهه با شواهد و مدارک به ناچار لب به اعتراف گشوده و به 
35 فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی اعتراف کردند. این 
مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مسروقه 
بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: تاکنون ۲۹ 
نفر از شکات و مالباختگان شناسایی شده اند که تالش برای 
شناسایی سایر آنها و دستگیری مالخران ادامه دارد. سرهنگ 
نادربیگی تصریح کرد: سارقان که در ابتدا منکر هر گونه سرقت 
بودند با ارائه شواهد و مدارک به ناچار لب به اعتراف گشوده 

و به 36 فقره سرقت از منزل و مغازه اعتراف کردند که کلیه 
مالباختگان در این راستا شناسایی و متهمان روانه زندان 

شدند. 

انهدامباندسارقانمنزل



بازیکن سال های دور تیم پرسپولیس به شایعه تبانی این تیم 
که در یکی دو روز اخیر مطرح شده واکنش نشان داد.

 دیدار با ذوب آهن 
بهزاد داداش زاده در خصوص بازی این هفته پرسپولیس 
مقابل ذوب آهن و اینکه سرخ پوشان چقدر شانس برد در این 
بازی را دارند و می توانند قهرمان ایران شوند، اظهارداشت:  
پرسپولیس همیشه شانس زیادی برای قهرمانی دارد مگر 
اینکه خودش را دچار حاشیه کند. متاسفانه حواشی که امسال 
به وجود آمد باعث شد تا پرسپولیس نتواند عملکرد همیشگی 
خود را داشته باشد و در نهایت دیدیم این اختالف امتیاز به وجود 
آمده است. اگر این حواشی نبود پرسپولیس خیلی راحت از پس 
تیم هایی مثل هوادار، آلومینیوم و... برمی آمد اما مشکالت مالی، 
بسته شدن های مکرر پنجره نقل وانتقاالت، تغییر مدیریت و... 
باعث شد تا شرایط به اینجایی که االن است برسد. البته 5 بازی 
سخت دیگر در پیش مانده و اگر بازیکنان هر 5 بازی را ببرند 

شانس زیادی برای قهرمانی خواهند داشت.
 استقالل و صدرجدول

وی در خصوص اینکه از نظر شما استقالل بازهم امتیاز 
از دست خواهد داد یا نه، گفت:  فوتبال یک ورزش غیرقابل 
پیش بینی است و دیدید که استقالل این هفته امتیاز از دست 

داد و این امکان وجود دارد که استقالل بازهم امتیاز از دست 
بدهد. 6 امتیاز اختالف تبدیل به 4 امتیاز شده و این یعنی اینکه 

بازهم امکان از دست دادن امتیاز توسط استقالل وجود دارد. 
اگر استقالل با فوالد باید بازی کند که خودش به دنبال 
برد است و به همین دلیل معتقدم که باز هم آنها امتیاز 

از دست خواهند داد.
 تبانی؟

این پیشکسوت فوتبال در مورد شایعاتی که مبنی 
بر تبانی به وجود آمده و برخی به پرسپولیس 

تهمت تبانی زده اند، ادامه داد: این حرف ها 
در فضای مجازی وجود دارد اما هیچ مربی 
یا مدیری این کار را نخواهد کرد چرا که 
باشگاه ها خودشان میلیاردها تومان 
هزینه می کنند و اعتبار و آبروی خود 
را زیرسوال نمی برند. داداش زاده 
درباره اینکه محمد نوری پیشکسوت 
استقالل بدون نام بردن از پرسپولیس 

صحبت از تبانی برخی تیم ها کرده تا 
استقالل قهرمان نشود، اظهارداشت:  این 

حرف ها درست نیست. پس اگر این طور باشد 

ما باید بگوییم که مهدی رحمتی و جواد نکونام هم به استقالل 
راه می دهند؟! پرسپولیس خوب بازی می کند و در این مساله 
شکی وجود ندارد اما به نظر من کادرفنی و بازیکنان تمرکز سال 
قبل را ندارند و از طرفی تیم های دیگر شاید دست پرسپولیس 
را خوانده اند. حتما یادتان می آید که در زمان وزارت سلطانی فر 
چون پرسپولیس قهرمان می شد او را متهم به پرسپولیسی بودن 
می کردند و احتماال االن ما هم باید حمید سجادی را متهم به 
استقاللی بودن کنیم! واقعا این حرف ها درست نیست. وی 
افزود:  من هم قبول دارم در فوتبال ما تبانی و شرط بندی 
وجود دارد اما این وصله ها به پرسپولیس نمی چسبد. بارها 
خود ما و سایر پیشکسوتان فریاد زده ایم که در فوتبال 
ایران تبانی وجود دارد اما متاسفانه هیچ وقت با 
آن برخورد نشده است. نمی شود به این 
راحتی به پرسپولیس تهمت زد و به نظر 
من نهادهای نظارتی باید به این مساله 
ورود کنند. به نظر من همه مسئوالن 
فوتبال و حتی مسئوالن ارشد ورزش 
می دانند در فوتبال ایران تبانی وجود 
دارد اما کسی با آن برخورد نمی کند. 
شک نکنید که در لیگ های پایین تر 
وضعیت از این هم بدتر است و فیلم 
بازی ها کامال نشان دهنده این موضوع 
است اما تا حرف می زنیم می گویند 

مدرک بدهید!

بهزاد داداش زاده:

هیچکسباتبانیبرخوردنمیکند

11ورزش سالپنجم
شماره1268
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دیدگــــــاه
با این تدارکات شانس صعود نداریم 

واقعیت این است که سازماندهی شرایط تیم ملی فوتبال 
ایران برای طی کردن موفق دوران آماده سازی حضور در 
رقابت های جام جهانی با مشکالتی مواجه است. از سویی 
روابط سیاسی و از سویی دیگر مسائل اقتصادی یاری نمی کند 
تا تیم ملی به بهترین شکل آماده رقابت ها شود. ضمن اینکه 
فقط تیم ملی ایران نیست که به دنبال حریف تدارکاتی برای 
رقابت های جام جهانی خواهد بود. رقبا با ابزاری که دارند 
و همچنین جاذبه های مختلف به سمتی می روند تا بتوانند 
در بهترین حالت ممکن آماده رقابت های جام جهانی شوند. 
جاذبه های تیم های مختلف برای برگزاری بازی های تدارکاتی 
با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال تیم های ملی مانند 
برزیل، آلمان، فرانسه، آرژانتین، هلند و از این دست، به خاطر 
جاذبه ورزشی شان و جایگاه باالیی که در سطح اول فوتبال 
دنیا دارند، مسلما پیشنهادهای متعددی را برای برگزاری 
دیدار تدارکاتی پیدا می کنند و با هزینه های باالیی حاضر به 
انجام بازی دوستانه می شوند. برخی کشورها جاذبه اقتصادی 
دارند مانند عربستان و قطر که با صرف هزینه های هنگفت 
می توانند با تیم های آماده دنیا بازی کنند و براساس نیازشان 
حریفان تدارکاتی خود را انتخاب کنند. برای برخی کشورها، 
روابط سیاسی به آنها کمک می کند تا بازی های دوستانه 
خوبی برگزار کنند. تیم هایی مانند انگلیس و اسکاتلند هر 
گاه بخواهند می توانند باهم بازی تدارکاتی برگزار کنند. برای 
ایران هم از جانب سیاسی مزایایی داریم مانند بازی با تیم ملی 
روسیه ولی این کشور فعال شرایط برگزاری بازی را ندارد و در 
حال حل کردن مشکالت خود با اوکراین است. اگرچه بازی 
با روسیه با توجه به شکل بازی این تیم کمک چندانی به تیم 
دراگان اسکوچیچ نمی کند. از طرفی شما برای برگزاری 
بازی های تدارکاتی باید به شرایط خود نگاه کنید. برخی 
مواقع حریفانی هستند که چیز خاصی برای عرضه ندارند و این 
موضوع کار را سخت تر می کند. با توجه به نابسامانی فدراسیون 
فوتبال، کار یک مقدار سخت تر شده است. باید به این وضعیت 
نگاه کنیم که برای تدارک عالی، تمامی ابزارها باید به کمک ما 
بیاید. به نظرم بخت صعود تیم ملی ایران از گروهش یک درصد 
است، آن هم در شرایطی که بهترین تدارک را ببینیم. متاسفانه 
در ایران دوست نداریم حقیقت را بیان کنیم یا اگر عده ای هم 
واقعیت ها را بیان می کنند، اغلب هواداران دوست دارند که در 
رویا باشند و حقیقت به آنها گفته نشود. لژیونرهای تیم ملی 
ما به غیر از دو سه مورد، در تیم های شاخصی حضور ندارند 
و حتی اگر تمامی آنها در عالی ترین و آماده ترین سطح خود 
باشند بازهم معایبی داریم که مانع از آن می شود تا بتوانیم 
در بهترین و عالی ترین شرایط آماده رقابت های جام جهانی 
شویم چرا که تنها اردوی خوب و بازی های تدارکاتی برای 
موفقیت در جام جهانی کافی نیست و ابزارهای دیگری نیز 
وجود دارد. تیم ملی فوتبال ایران تنها ۱۰ تا ۱۲ روز فرصت 
آماده سازی برای جام جهانی دارد چرا که بیشتر بازیکنان این 
تیم که لژیونرها هستند، در باشگاه های خارجی حضور دارند 
و اگر آنها در داخل لیگ خودمان بازی می کردند شاید این 
شرایط وجود داشت تا همانند ادوار قبلی که کارلوس کی روش 
می توانست یک تا دو ماه زودتر از جام جهانی بازی ها را تعطیل 
کند و بازیکنانش را به آمادگی باال برساند، وجود داشت. با 
این حال تیم ملی ایران فرصت زیادی برای آماده سازی ندارد 
و لژیونرهای ما هم مزایای زیادی ندارند تا بتوانیم بالفاصله 
آماده جام جهانی شویم و با ارائه بازی های قابل قبول، نتایج 
 B خوبی داشته باشیم. من بخت صعود تیم ملی ایران از گروه
را نهایتا یک درصد می بینم و ۹۹ درصد بختی برای صعود از 

گروه مان نداریم.

تسنیم: باشگاه پرسپولیس هفته گذشته با پرداخت وجه 
اعالم شده از سوی سازمان خصوصی سازی با گرفتن تاییدیه 
بانکی اولین قدم برای برداشت پول فروش سهام را برداشت. 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برای مجوز برداشت پول 
باید سه مرحله را طی کنند که اولین مرحله تاییدیه بانکی 
است. استقالل زودتر از پرسپولیس این پول را پرداخت کرده 
بود اما سرخپوشان هفته گذشته این اقدام را انجام دادند و 
اکنون بعداز سپری کردن ثبت شرکت ها و تاییدیه سازمان 
خصوصی سازی می توانند مبلغ 35۰ میلیارد تومانی که در 
حسابشان واریز شده را برداشت کنند. پیش از این قربا ن زاده 
رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود سرخابی ها از همه این 

پول برای پرداخت بدهی ها نمی توانند استفاده کنند. 

فوتــــبالداخلی

هومنافاضلی
کارشناس فوتبال 

    هافبک تیم ملی فوتبال اوکراین عنوان 
کرد که سربازان این کشور هر روز برای 
بازیکنان پیام می دهند که تیم برای حضور 
در جام جهانی تمام تالش خود را انجام دهد. 
تاراس استپاننکو، گفت که بازیکنان این تیم 
با قلب و روح خود در انتخابی جام جهانی 
رقابت خواهند کرد چرا که سربازانی که 
هر روز تهاجم روسیه را دفع می کنند، از 
تیم می خواهند هر کاری که می توانند برای 
صعود به جام جهانی انجام دهند. اوکراین 
6 ماه پیش(  که آخرین بار در ماه نوامبر)
برابر بوسنی و هرزگوین به میدان رفت، 
مدت هاست که دیداری نداشته است. این 

تیم در مرحله نیمه نهایی پلی آف انتخابی 
جام جهانی در ابتدا به مصاف اسکاتلند خواهد 
رفت و برنده این مسابقه برای حضور در 
جام جهانی قطر به مصاف ولز خواهد رفت. 
هر دو دیدار در زمین حریفان برگزار می شود. 
اوکراین ابتدا باید در گالسکو بازی کند و 
سپس در صورت برنده شدن باید به دیدار 
ولز در کاردیف برود. استپاننکو درباره شرایط 
اوکراین برای حضور در جام جهانی بیان 

کرد: هر روز پیام هایی از سربازان دریافت 
می کنیم. بسیاری از سربازان، بسیاری از 
مردم در اوکراین عاشق فوتبال هستند و 
آنها فقط یک خواسته دارند و درخواست 
آنها این است: لطفا هر کاری که می توانید 
برای رفتن به جام جهانی انجام دهید. برای 
کشور و برای آنها صعود به جام جهانی یک 
رویاست. این اتفاق مانند یک جشن ملی برای 
کشور خواهد بود. به همین دلیل است که ما 

باید با تمام توان خود در انتخابی جام جهانی 
بازی کنیم. باید با قلب و روح مان در انتخابی 
جام جهانی شرکت کنیم. ما می دانیم در 
این شرایط صعود به جام جهانی چقدر برای 
مردم اوکراین و سربازان مهم است و ما تمام 
تالش خودمان را در این راه خواهیم کرد. او 
در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: هر 
روز عکس ها و فیلم هایی درباره اتفاقات کشور 
می بینیم و واقعا دیدن این تصاویر دشوار 
است. ما به خوبی درک می کنیم که این بازی 
برای ما چه معنایی دارد و باید هر کاری که 
می توانیم انجام دهیم تا بهترین عملکرد خود 

را نشان دهیم. 

خواسته سربازان اوکراینی از فوتبالیست ها
به جام جهانی صعود کنید

آرمان ملی: در حالی به هفته های پایانی 
تصمیمات  که  می شویم  نزدیک  لیگ برتر 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ می تواند تاثیر 
به سزایی در مشخص شدن قهرمان این دوره 

داشته باشد. 
 صحبت های ضد و نقیض

اولین نکته به انتخاب قهرمان در صورت 
تساوی امتیازات مربوط می شود. سهیل مهدی؛ 
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ پیش 
از تعطیالت نوروزی در مصاحبه ای گفته بود 
با توجه به اینکه در دوران کرونا در فوتبال 
اروپا، گلزنی در بازی های رودررو در خانه 
حریفان مالک نیست در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران در فصل جاری هم این قانون 
رعایت می شود. این صحبت های مهدی بازتاب 
زیادی داشت و استقاللی ها علیه او به شدت 
موضع گرفتند چرا که اول فصل هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال اعالم کرده بود بازی های 
رودررو قهرمانی؛ سهمیه،  سقوط و صعود 
را تعیین می کند. مهدی هفته گذشته در 
برنامه فوتبال برتر حرف هایش را پس گرفت 
و با اشاره به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال اعالم کرد که بازی رودررو حساب است 
و اگر امتیازهای استقالل و پرسپولیس باهم 
مساوی شود، این استقالل است که قهرمان 
لیگ برتر می شود. رئیس کمیته مسابقات 
سازمان لیگ که با برنامه فوتبال برتر گفت و گو 
می کرد درباره این موضوع و انتخاب قهرمان 
اینگونه  میثاقی  محمدحسین  به  لیگ برتر 
توضیح داد و گفت: در صورتی که دو تیم در 
پایان فصل امتیازات برابری داشته باشند، نتایج 
بازی رودررو مالک تعیین تیم قهرمان خواهد 
بود. با توجه به اینکه دیدار دو تیم استقالل و 
پرسپولیس در نیم فصل اول با نتیجه تساوی 
بدون گل و در نیم فصل دوم با نتیجه تساوی 
یک بر یک به پایان رسیده است، در صورتی که 
سرخابی ها لیگ را با امتیاز برابر به پایان ببرند، 
مالک گل زده در خانه حریف خواهد بود. در 
بازی رفت استقالل میزبان بود و بازی بدون گل 
خاتمه یافت اما در بازی برگشت دو تیم در حالی 
که قرمزها میزبان بودند بازی با نتیجه -۱ ۱ به 
پایان رسید و استقالل چون مهمان بود یک گل 

با ارزش در زمین پرسپولیس زد. 
 اعتراض پرسپولیس 

علیرضا اشرف، مدیر رسانه پرسپولیس گفت: 
ما از رویکرد سازمان لیگ تعجب می کنیم چون 
ایشان قبال اعالم کردند که در پایان لیگ نحوه 
تعیین قهرمان جزئیاتش در صورتی که براساس 
بازی رودررو باشد، به شکل دیگری است. اما 
صحبتی که کردند کامال متفاوت بود. بازی 
رودررو در لیگ قهرمانان و بازی های دیگر انجام 
می شود و مالکش اینطور است که دیگر گل زده 
در خانه حریف اصال مالک نیست و این قانون از 
قبل اجرا شده و دیگر کاربردی ندارد. نمی دانیم 
چرا حرفشان را عوض کردند. وی افزود: ما 
حتما این موضوع را پیگیری می کنیم که چرا 
تصمیم سازمان لیگ عوض شده؟ رضا درویش 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم در تماسی با 
بهاروند سرپرست سازمان لیگ گالیه خود را 
نسبت به این اظهارنظر اعالم و بهاروند عنوان 
کرد »در این زمینه هر چه آیین نامه بگوید، 

عمل می کنیم.« 
 کدام مصوبه؟

در نامه ای که 3۰ بهمن ماه سال گذشته 
سازمان لیگ فوتبال به هیات های و باشگاه ها 
ارسال کرده است آمده: »احتراما پیرو مصوبه 
۲۹ آبان ماه ۱4۰۰ شماره ۱4۰۰۲6۱۰5 
و  فوتبال  فدراسیون  محترم  هیات رئیسه 
شبهات پیش آمده یادآور می شود از تاریخ 
تصویب مصوبه فوق، کلیه رقابت های لیگ های 

فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور در 
کلیه رده های سنی آقایان و بانوان پس از 
پایان رقابت ها برای تعیین جایگاه اول و دوم 
برای صعود به رده باالتر و یا تعیین قهرمان 
و همچنین برای مشخص نمودن تیم های 
سقوط کننده در کلیه رده های سنی آقایان و 

بانوان به شرح ذیل اعالم می شود: 
۱ - باالترین امتیاز از تمام بازی های گروهی

۲ -  نتیجه حاصل از بازی رودررو دو تیم 
دارای امتیاز مساوی

3 -  محاسبه تفاضل گل از تمامی بازی های 
گروهی

4 - محاسبه باالترین تعداد گل  زده
5 -  انجام یک مسابقه رسمی در زمین 
بی طرف با رعایت مقررات حسبی با احتساب 
کلی محرومیت ها و یا کارهای اخذ شده در طی 

مرحله گروهی تا پایان مسابقات.« 
 وضعیت بازیکن گابنی 

دیگر تاثیر فدراسیون در قهرمانی این فصل 
مسابقات به تعیین تکلیف وضعیت بازیکن 
گابنی گل گهر مربوط می شود. پرونده ای که 
باعث کسر امتیاز از شاگردان قلعه نویی و افزایش 
امتیازات سپاهان و استقالل شد! محمدی 
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در خصوص 
موضوع بازیکن گابنی باشگاه گل گهر گفت: 
ما چون مستقیما ذی نفع نیستیم نمی توانیم 

کاری کنیم و باشگاه گل گهر باید اقدام کند 
اما شائبه هایی که در این موضوع وجود دارد 
که باید بررسی شود. در این میان دو دلیل 
محکمه  پسند وجود دارد. ابتدا آن فایل صوتی 
که منتشر شد و دیگر اعالم یکی از تخلفات 
فدراسیون فوتبال مربوط به بازیکن گابنی بود 
که به نظر با این شرایط بررسی پرونده بازیکن 
گابنی گل گهر باید دوباره انجام شود. آقای 
اصولی عضو هیات  رئیسه فدراسیون هم در یک 
برنامه زنده گفتند که ابهاماتی در این پرونده 
وجود دارد. وقتی یک رای به اشتباه صادر شده 
امکان بررسی مجدد وجود دارد. ما به عنوان 
باشگاه پرسپولیس به دنبال این هستیم که 
حقی از کسی تضعیف نشود. امسال سالی است 
که همین امتیازات تعیین کننده قهرمان خواهد 
بود. ما رسما از فدراسیون و کمیته استیناف 
می خواهیم برای رفع ابهامات زودتر رسیدگی 
کنند. وقتی بیانیه ای صادر می شود سریع جلسه 
تشکیل می دهند و ما را احضار می کنند و االن 
هم می خواهیم حقی از باشگاه ما تضعیف نشود. 
مطمئنا دوستان در کمیته استیناف این بار با 
بررسی دقیق رای خوبی را صادر می کنند. از 
سوی دیگر مهدی دادرس عضو کمیته استیناف 
فدراسیون فوتبال در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه روند بررسی درخواست باشگاه گل گهر 
در پرونده بازیکن گابنی منطبق با قانون دنبال 
می شود، گفت: باشگاه گل گهر بعد از صدور رای 
کمیته استیناف به دنبال درخواست دادرسی 
مجدد بود که این درخواست با شرایط ویژه ای 
قابل بررسی است. در همین راستا پیش از 
سرپرستی ماجدی به دنبال ارسال این نامه 
بودند اما در نهایت در زمان حضور ایشان نامه 
را ارسال کردند. سرپرست فدراسیون هم طبق 
قانون نمی تواند راسا امکان اعاده دادرسی یا 
امکان نداشتن آن را بررسی و در خصوص 
آن تصمیم گیری کند چون این یک مساله 
تخصصی و در حوزه صالحیت رکن قضائی 
است. بر همین اساس آقای ماجدی هم طبق 
قانون باید درخواست را به کمیته مربوطه یعنی 
استیناف ارجاع می دادند که همین کار انجام 
شد. اینکه امکان دادرسی مجدد پرونده وجود 
داشته باشد یا خیر در صالحیت استیناف هست 
و نه سرپرست نه دبیرکل و نه هیچ فرد دیگری 

در این امر مداخله ندارند. 

تیم هــای استقالل و شهرخودرو در 
هفته بیست وششم لیگ برتر به مصاف هم 
می روند. سیدمهدی سیدصالحی سرپرست 
تیم شهرخودرو در این خصوص صحبت 

کرد. 
 در هفته جاری به مصاف استقالل 

خواهید رفت! 
 استقالل امسال شرایــط بسیار خوبی 
داشته و بدون شکست صدرنشین است. 
مسلما رکورد فوق العاده ای برای این تیم 
به ثبت رسیده و فرهاد مجیدی به اولین 
سرمربی تبدیل شده که ۲5 هفته تیمش 
بدون شکست باقی مانده است. با وجود آنکه 
نفرات زیادی در ابتدای فصل از آبی پوشان 
جدا شدند اما شاکله تیم جمع و جور شده 
و به حریفی قابل احترام برای تمامی تیم ها 
مبدل شده است. تیم ما 5 فینال تا پایان 
رقابت های این فصل دارد و به حداکثر 
امتیازات نیازمند است تا بتواند در لیگ برتر 

باقی بماند. 
 شهرخودرو در قعر جدول قرار 
دارد و به مصاف شانس اول قهرمانی 

می رود!
 تمام تفکرات ما مقابل تیم پرمهره 
استقالل این است که عوامل و عناصر 
تهاجمی این تیم را از کار بیندازیم. استقالل 
از بازیکنان سرعتی و سرزن بهره می برد، 
استراتژی های متعددی برای رسیدن به 
گل دارد و از برنامه های متعددی استفاده 
خواهد کرد. ما قطعا نفرات باانگیزه را 
وارد زمین خواهیم کرد تا بتوانند بهترین 
عملکرد را ارائه کنند. ما در دیدار با گل گهر 
سیرجان و صنعت نفت آبادان تا دقایق پایانی 
برنده بودیم اما کمبود اعتمادبه نفس در 
میان بازیکنان منجر به آن شد که به جای 
سه امتیاز تنها یک امتیاز بگیریم و قطعا 
اگر چهار امتیاز از دست رفته را به دست 
آورده بودیم االن تیم قعرجدول نبودیم. 
بنابراین محکوم به پیروزی مقابل استقالل 
هستیم. بازیکنان ما مقابل تیم های بزرگ 
انگیزه باالیی دارند، به خصوص در مصاف 
با تیم هایی چون استقالل، پرسپولیس 
و سپاهان. در چنین بازی های بزرگی 
کوچک ترین اشتباه می تواند منجر به از 
دست رفتن سه امتیاز شود. نباید روی حرف 
دیگران بازی کنیم و اصال هم اینچنین 
نخواهد بود. ما می خواهیم در لیگ برتر 
ماندگار شویم و به دنبال سه امتیاز هر پنج 
فینال باقی مانده خواهیم بود. شهرخودرو 
اهل باج دادن نیست و به خصوص در تقابل با 
سرخابی ها بهترین عملکرد را خواهد داشت. 

گفـــتوگـــو

 شکست نادال مقابل نابغه  
۱۹ ساله تنیس 

ایسنا: در جریان یکی از حساس ترین 
رقابت های تنیس مسترز مادرید، رافائل 
نادال اسطوره تنیس جهان از اسپانیا مقابل 
هموطن خود کارلوس آلکاراز ۱۹ ساله و نفر 
نهم رنکینگ با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد 
و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. نادال در 
ست نخست این دیدار با نتیجه 6 بر ۲ مغلوب 
حریف شد اما در ست دوم و پس از آنکه 
آلکاراز از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد 
با نتیجه 6 بر یک به برتری رسید. ست سوم 
این دیدار نیز با نتیجه 6 بر 3 به سود آلکاراز به 
پایان رسید تا در نهایت این دیدار با حساب 
3 بر ۲ به سود آلکاراز به پایان برسد. نادال 
پرافتخارترین تنیسور جهان در رقابت های 
گرنداسلم در دو دیدار قبلی در سال های 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ موفق به شکست آلکاراز شده 
بود اما این بار آلکاراز برای نخستین بار مقابل 
الگوی ورزشی اش به برتری رسید و نخستین 
شکست نادال پس از 6 سال را به او تحمیل 
کرد. نادال پس از شکست، ضمن تمجید 
از عملکرد آلکاراز، وی را شایسته کسب 

پیروزی در این دیدار دانست. 

خارجازمستطیلسبز

سیدمهدی سیدصالحی: 
 »شهرخودرو«  
 اهل باج دادن 

نیست 

خــــبر
آنری: 

 لیورپول قهرمان
 لیگ قهرمانان می شود 

اسطوره آرسنــال پیش بینی کرد که 
لیورپول با شکست رئال مادرید جام قهرمانی 
را در لیگ قهرمانان اروپا باالی سر ببرد. به 
گزارش از اسپورت، لیورپوال و رئال مادرید 
فینال لیگ قهرمانان اروپا را در سال ۲۰۲۲ 
برگزار خواهند کرد. این دو تیم پیش از این 
در سال ۲۰۱۸ هم به فینال لیگ قهرمانان 
اروپا راه پیدا کردند که رئال مادرید برنده این 
بازی شد و جام را باالی سر برد اما تیری آنری 
اسطوره توپچی ها براین باور است که این بار 
لیورپول با شکست رئال قهرمان می شود. 
آنری گفت: بازی زیبایی خواهد شد. هر دو 
تیم با شایستگی راهی فینال شده اند. رئال 
بسیار آماده است اما من بر این باور هستم 
که لیورپول پیروز بازی می شود و به قهرمانی 

دست پیدا می کند.

از آیین نامه مسابقات تا وضعیت بازیکن گابنی 
نقش تصميمات مدیران فوتبال در قهرمانی سرخابی ها! 

      ریكاوری 
42روز پس از بازی با کره جنوبی که با مصدومیت وحید 
امیری از ناحیه کمر همراه بود، وی در تمرین ریکاوری 
و سبک سرخپوشان حضور داشت و در تمرین تنیس 
فوتبال نیز بازی کرد تا نشان دهد به شرایط مطلوب 

نزدیک شده است.

           مرمت 
ورزشگاه حافظیه شیراز که به دلیل وضعیت نامساعد 
چمن موجب ناراحتی تیم ها شده بود، با مرمت های صورت 
گرفته و نگهداری مقطعی شرایطی پیدا کرده که مجتبی 
سرآسیایی، سرمربی جدید این تیم تصمیم گرفته تا تیمش 

را در ورزشگاه خاطره انگیز حافظیه تمرین بدهد.

                     هواداران 
بر خاتون بِم  در جریان مصاف حساس ملوان برا
صدرنشین که با شکست قوی سپید همراه شد، جمع زیادی 
از تماشاگران ملوانی خود را به ورزشگاه رسانده بودند 
و در طول 90 دقیقه رقابت تیم شان برابر خاتون یکصدا 

شاگردان جهانچی را تشویق کردند.

ـت
وشـ

سن
عک

 بازیکن سابق تیم ملی فوتبال هلند به کادرفنی این 
کشور اضافه شد. ادگار داویدز هافبک سابق هلندی به 
کادرفنی تیم ملی کشورش پیوست. او در واکنش به حضور در 
تیم ملی فوتبال هلند گفت: من نه تنها به حضور در تیم ملی 
هلند افتخار می کنم، بلکه هیجان زده هستم که می توانم به 
دوران مربی گری خود در کنار لوئیس فان خال ادامه دهم و 
در باالترین سطح با تیم ملی هلند کار کنم. داویدز 4۹ ساله 
قبال به عنوان کمک مربی در تیم هلندی آژاکس و تل استار 
و همچنین تیم های انگلیسی بارنت و اوالننسه پرتغالی کار 
کرده است. او در دوران بازی خود برای آژاکس، میالن ایتالیا، 

یوونتوس، اینتر، تاتنهام انگلیس، کریستال 
پاالس و بارنت و همچنین بارسلونا اسپانیا 
بازی کرد. او در دوران فوتبال خود برنده 
لیگ قهرمانان و سوپر جام یوفا شده است. 
داویدز همچنین دو بار برنده مدال برنز 
مسابقات جام ملت های اروپا شد. او 

۷4 بازی برای تیم ملی هلند انجام 
داد، شش گل به ثمر رساند و 

شش پاس گل داد. هلند با 
۲3 امتیاز در رده اول گروه 
در انتخابی جام جهانی قرار 
گرفت و مستقیما راهی 

جام جهانی ۲۰۲۲ شد.  

بیــنالمــلل
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آرمان ملی: یکــی، دو ماهی بیشــتر تا 
فرارســیدن نخستین ســالگرد برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نمانده 
و رئیس جمهــوری و دولت برآمــده از آن 
انتخابات، در شرایطی روزگار می گذراند که 

چالش ها و گرفت وگیرهای عمدتا  ...

آرمان ملی: خرید خانه با پیش پرداخت ۲۰۰ 
میلیون تومان آن هم در منطقه ۲۲ تهران از 
جمله آگهی هایی است که در چندماه اخیر 
از طرق مختلف متقاضیان واقعی مسکن را 
که به واسطه تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم 

بر بازار و رشد افسارگسیخته قیمت های ...

بررسی »آرمان ملی« از گسترش تبلیغات 
پیش فروش های ارزان مسکن نشان می دهد: 

 تعاوني هاي مسكن 
 و پيش فروش ها

ترفند سركيسه كردن 
متقاضيان

 »آرمان ملي« مشکالت امروز اقتصادي را 
ریشه یابي مي کند:

 دولت سيزدهم 
 مقصر اصلي؟

 - دولت هاي قبل 
 فراموش نشود 

 گاف های رئیس جمهور آمریکا 
پایان ندارد 

 سفـر  بایـدن
 به ایـران!

   

 »آرمان ملی« نحوه احیای اعتماد عمومی و 
سرمایه اجتماعی در جامعه را بررسی می کند

 یادداشت 2

شرایط مبهم مذاکرات 

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست 
اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود و قرار است بر 

مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کاالی وارداتی تعیین شود، 

این افزایش قیمت ها طبیعی خواهد بود. در حقیقت مبنای 

افزایش قیمت هایی که داریم به خصوص در بخش ماکارونی 

و آرد صنف و صنعت چون ۲۰ درصد آرد کشور به بخش 
صنف و صنعت اختصاص...

ریشه مشکالت اقتصادی

همین صفحه

سیدجالل ساداتیان
تحلیلگر مسائل بین الملل

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی

معلمی شغل انبیاست

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت نامناسب محیط زیستی کشور در مواجهه با خاک و سیل 

افزایش ریـــزگرد     و خشكســـالی در ایران
     سد سازي در ترکیه یکي از عمده ترین دالیل این فاجعه زیست محیطي است که پیش بیني مي شود رو به افزایش باشد

حاکمیت همواره امانتی  است از طرف مردم در دست 
عده ای خاص که یا به صورت حزبی یا غیر حزبی، این امانت 

را در دست دارند. از این رو، وقتی آنهایی که در قدرت هستند 

کار هایی را در عرصه حکمروایی کشور انجام می دهند، 

درستش این است که به، ولی نعمت خود نیز گزارش های الزم 
را ارائه کنند. البته که در مواردی....

به یاد می آورم زمانی را که بعد از شهادت آیت ا... مطهری 

در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ و نامگذاری این روز به عنوان 

روز معلم ، بنیانگذار جمهوری اسالمی در یکی از دیدارهای 

مردمی خود گفتند: »معلمی شغل انبیا است«، اخیراً نیز 

پیام کوتاه و جالبی از یکی از همکاران دریافت کردم که عینا 
نقل می کنم »اشتباه یک پزشک...

هادی حق شناس
اقتصاددان

 اصالحات 
 محور مطالبات 
مردم بماند

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                               

ادامه  صفحه آخر

ادامه  صفحه2

آرمان ملی: رئیس جمهــور آمریکا در یک 
سخنرانی به اشتباه گفت که بارها به ایران سفر 
کرده است. ایسنا نوشــت؛ به نوشته روزنامه 
واشــنگتن تایمز، جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا روز جمعه در سخنرانی خود در میان 
کارکنان کارخانه “یونایتد پرفورمنس متالز” در 

ایالت اوهایو بار دیگر گاف داد و گفت که در ...

آرمان ملی: شهردار تهران درباره رانت و 
قاچاق در صنعت گل و گیاه گفت: دولت 
این اهتمام را دارد که ریشــه قاچاق را 
بخشکاند و مبارزه با آن نیازمند یک عزم 
و همت باال ست؛ بنده این آمادگی را دارم 
و آمادگی دولت نیز وجود دارد تا بالی 
خانمان سوز قاچاق در بخش گل و گیاه 
نیز ریشه کن شود. علیرضا زاکانی در 
ادامه در پاسخ به موارد مطرح شده یکی 
از تولیدکنندگان حاضر در مراسم درباره 
رانت و قاچاق در صنعت گل و گیاه افزود: 
موضوع قاچاق زخمی بر پیکر جامعه 
است که در آن عناصر سودجو به دنبال 
حجم  باال و با کیفیتی از منابع هستند؛ 
آنچه که شالوده نظرات شما ست را در 
دولت مطرح می کنم؛ دولت این اهتمام 
را دارد که ریشــه قاچاق را بخشکاند و 
مبارزه با آن نیازمند یک عزم و همت باال 

است؛ بنده این آمادگی ...
صفحه 9

شرایط مبهم مذاکرات 

حاکمیت همواره امانتی  است از طرف مردم در دست عده ای 

خاص که یا به صورت حزبی یا غیر حزبی، این امانت را در دست 

دارند. از این رو، وقتی آنهایی که در قدرت هستند کار هایی را 

در عرصه حکمروایی کشور انجام می دهند، درستش این است 

که به، ولی نعمت خود نیز گزارش های الزم را ارائه کنند. البته 

که در مواردی خاص برای اینکه دشمن سوءاستفاده از مسائل 

و اطالعات نکند، برخی اطالعات و گزارش ها به صورت موقت 

به مردم داده نمی شود تا مصالح کشور حفظ گردد. با این حال، 

اولویت با »گزارش دادن به مردم« است. در این رابطه قانون 

اساسی نیز تصریح دارد که مذاکرات و مباحث مثال مجلس باید 

علنی باشد. این بدان معناست که هر آنچه در مجلس تصویب 

می شود باید به اطالع مردم نیز رسانده شود مگر اینکه در موارد 

ویژه ای، برخی مسائل به دالیل خاص مرتبط با مصالح کشور، 

به صورت غیرعلنی دنبال شوند که البته آنها نیز بعد ها باید به 

اطالع مردم رسانده شوند. در این چارچوب، مذاکرات هسته ای 

وین نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست. این بدان معناست 

که مذاکره کنندگان ما از طرف مردم کشورمان در حال انجام 

مذاکراتی با کشور های غربی هستند و در مقطعی خاص با 

طرف های بین المللی در مورد مسائل و موضوعاتی خاص در حال 

مذاکره هستند و امکان دارد که به این نتیجه برسند که مثال 

اکنون به دلیل حساسیت موضوع در این مقطع، روند مذاکرات 

منتشر نشود که البته همین مساله نیز باید به مردم اطالع داده 

شود. مثال می توان گفت که مذاکرات جاری تا فالن ضرب االجل 

نتایجش اعالم نمی شود با این حال به محض اینکه محذورات در 

این رابطه مرتفع گردند، نتایج نیز به اطالع عموم مردم خواهند 

رسید. با این حال، وقتی ما این کار را نمی کنیم، بیش از همه 

موجب تشدید گمانه زنی و شک و تردید ها می شویم. در دولت 
قبل »جواد ظریف« در ...

مهدی طائب: 
 میثم نیلی از اتهامات مبراست

آرمان ملی: مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در فایل 
صوتی جدیدی با اشاره به انتشار فایل صوتی دیگری از وی 

که روز )جمعه( در فضای مجازی منتشر شده بود، اظهار کرد: 

فایلی در فضای مجازی سر از بی بی سی و صدای آمریکا و 

گاوهای شیرده آنان یعنی عربستان و تلویزیون وابسته به آنان 

درآورده، که موجب آزرده خاطر شدن متدینین و حزب اللهی ها 

و دغدغه مندان انقالب و دلسوزان و فدائیان راه اسالم شده است. 

رئیس قرارگاه عمار تاکید کرد: این جلسه حدود دو ساعت و نیم 

تا سه ساعت بود. جلسه تحلیل سیاسی برای یک تعدادی انجام 

شد. مهم ترین مسأله ای که در این جلسه مطرح است، پاسخ به 

شبهاتی است که پیرامون قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. 

شبهاتی وجود دارد و بنده در این جلسه پاسخ به این شبهات را 

می دهم. من صحبت هایی درباره قوه مجریه و قضائیه انجام دادم 

و در پایان درباره قوه مقننه یک سوالی درباره شخص رئیس 

قوه مقننه پرسیده شد، یک گفت وگوهایی انجام می شود. بنده 
صحبتم این بود که حمله به رئیس ....

ریشه مشکالت اقتصادی

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود 
دارد. نخست اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
می شود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، 
قیمت کاالی وارداتی تعیین شود، این افزایش 
قیمت ها طبیعی خواهد بود. در حقیقت مبنای 
افزایش قیمت هایی که داریم به خصوص در بخش 
ماکارونی و آرد صنف و صنعت چون ۲۰ درصد آرد 
کشور به بخش صنف و صنعت اختصاص داده 
می شود و ۸۰ درصد آرد هم صرف فروش نان های 
سنتی است که مردم روزانه می خرند. االن بحثی که 
مطرح است و اطالعاتی که در دسترس است، قیمت 
آرد صنف و صنعت تغییر یافته با این فلسفه که اگر 
این قیمت تغییر نکند، آرد کشور قاچاق می شود. 
در مورد بنزین هم همین موضوع مطرح بود که تا 
قیمت بنزین واقعی نشود، بنزین یا فرآورده های 
نفتی قاچاق می شوند، اما حلقه مفقوده اقتصاد این 
است که ما با اقتصاد جزیره ای برخورد می کنیم. 
یعنی هرجا احساس می کنیم مشکل یا بحرانی 
ایجاد می شود سراغ حل آن بحران می رویم. مثال 
یکبار قیمت بنزین و بار دیگر قیمت آرد، روغن یا 

کاالی دیگر است. درحالی که واقعیت مطلب این 
است که برای اقتصاد باید طبق یک برنامه اقدام کرد 
و طبیعتا برنامه ای را می شود طراحی کرد که زمینه 
اجرای آن هم وجود دارد. مثل این می ماند که بیمار 
شما نیاز به یک عمل جراحی خیلی سختی دارد، 
اما شرط عمل جراحی این است که زمینه جراحی 
و ابزار جراحی و مضاف بر همه اینها خود بیمار را 
برای جراحی آماده کنید. از اینها که بگذریم، بیمار 
به پزشک جراح خودش هم اعتماد داشته باشد و 
از همه این نکات ذکر شده هم که بگذریم، حداقل 
انتظار این باشد که شوک جدیدی چه داخلی چه 
بیرونی به اقتصاد وارد نشود. به عبارت ساده تر؛ هر 
نوع اصالح ساختاری اگر زمینه اش فراهم نشود، 
طبیعتا ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. 
همان طور که در ابتدا اشاره شد، علت این افزایش 
قیمت به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما 
نکته کلیدی این است که آیا جراحی این قسمت از 
اقتصاد، مشکل اقتصاد را حل خواهد کرد. مشکل 
اقتصاد ایران این است که سیاست پولی و مالی و 
ارزی را در مقاطع زمانی مختلف به تناسب به سراغ 
اصالح آن نرفته ایم. آن  ام الفسادی که در اقتصاد 
ایران وجود دارد، بحث تورم های دورقمی است که 
ریشه این تورم دورقمی هم یا در سیاست های پولی 
یا سیاست های مالی است. منظور از سیاست های 

مالی در قوانین بودجه دولت هاست و منظور از 
قوانین بودجه این است که دولت ها به رغم اینکه 
منابع ندارند اما مصارف را پیش بینی می کنند و 
غالبا مصارف هم بیش از منابع آنهاست که این 
ایراد اساسی است که در سیاست های مالی وجود 
دارد. در سیاست های پولی هم وقتی دولت ها به 
هر دلیلی دچار کسری می شوند یا مستقیما سراغ 
بانک مرکزی می روند یا از طریق بانک ها سراغ بانک 
مرکزی می روند که نتیجه هر دوی اینها می شود 
افزایش حجم پول و افزایش نرخ تورم و وقتی تورم 
افزایش پیدا کرد، این تورم به عنوان ام الفساد در 
اقتصاد وادار می کند که قیمت بقیه کاالها هم 
افزایش پیدا کند. از جمله آن کاالها می تواند نرخ ارز 
باشد و وقتی نرخ ارز تغییر کرد، قیمت تمام کاالهای 
وارداتی تغییر خواهد کرد. لذا باید به ریشه پرداخت 
و تا زمانی که یک فکر اساسی که همه هم مکلف 
به اجرا باشند، تدبیر نکنیم، طبیعتا هرچند وقت 
یکبار شاهد چنین افزایش قیمتی در یکی از کاالها 
یا خدمات خواهیم بود. در کنار این بخش بازرگانی 
خارجی ما مطرح است. وقتی به هر دلیلی صادرات و 
واردات ما دچار اخالل است و وقتی به هر دلیل نقل 
و انتقاالت پولی دچار اخالل است، عوارض آن را در 
همین بحران های گاه و بیگاه در کاالهای مختلف 

شاهد خواهید بود. 

این روزها وقتی فضای مجازی یا اخباری که بازنشر داده می شود را نگاه می کنیم، 

یک موضوع در کنار گرانی ها و موضوعات دیگر که مطرح می شود، برجسته شده و 

تعجب خیلی ها را برانگیخته است و آن موضوع سفر به ترکیه و مردمی است که از 

ایران برای رفتن به کنسرت یا شو یا هر اسم دیگری که دارد رخت سفر می بندند. 

این درحالی است که اگر همه اشعار خواننده کنسرت را هم گوش کنید، چیزی از 

آن درنمی آید و عمدتا رد و بدل شدن فحش و کلماتی است که حتی بیان آن در 

جمع های خصوصی ممکن است نگرانی ایجاد کند، اما در جمع مطرح می شود و 

حاضران کنسرت تکرار می کنند و می خندند! ما وقتی معموال فحش می شنویم باید 

ناراحت شویم اما فحش می شنویم و می خندیم! این پیام را دارد و آن اینکه ما در 

حوزه های تقویت هویت فرهنگی اگر نگوییم بد کار کرده ایم اما نتوانستیم خوب کار 

کنیم. البته فقط این مورد نیست و گروه های دیگر هم هستند که برنامه های زنده 

می گذارند و بعضا چند ده هزار نفر می روند و پای برنامه هایشان می نشینند، گوش 

می کنند و به طور زنده دنبال می کنند. گاهی اوقات این فحش ها حریم خصوصی 

را هم درمی نوردد ولی باز هم حاضران در کنسرت خوشحالند، باز هم می خندند و 

باز هم تکرار می کنند و باز هم اگر آن برنامه تکرار شود، تالش می کنند مجدد بروند 

و در این برنامه ها شرکت کنند. سوال اینجاست که آیا همه ظرفیت های فرهنگی 

ما همین کنسرت است؟ وقتی ما فضای مطلوبتری برای هنرمندان ایجاد کنیم 

می توانند برنامه های مختلف اجرا کنند شاید این هجوم مردم به برنامه های این 

چنینی را شاهد نباشیم. گرچه ممکن است بگویید همایون شجریان هم کنسرت 

گذاشته و مردم رفته اند ولی جمعیتی که برنامه های این خواننده را حمایت، 

پشتیبانی و تکرار می کنند حتی با همایون شجریان هم که االن یکی از بزرگان 

حوزه موسیقی است، همخوانی ندارند. می خواهم این را بگویم که ما در حوزه های 

فرهنگی برای اینکه افراد احساس تعلق بیشتری را داشته باشند، کارکرد مطلوبی 

نداشته ایم. اما اینکه از کجا باید شروع شود، طبیعتا بخشی به سیاستگذاری ها 

برمی گردد و بخشی به نهادهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط است. من به عنوان یک 

شهروند ایرادی به مردم نمی گیرم وقتی فضای شادمانه آنگونه که باید در چارچوب 

قوانین و مقررات جاری شاید وجود نداشته باشد، من هزینه می کنم و وارد این 

کنسرت ها می شوم. وقتی مانع برگزاری برخی برنامه ها که حتی مجوز نیز دارند 

می شوند برنامه های اینگونه و جشن های مختلف و غیره زیرزمینی رشد می کند یا 

علنا مثل این کنسرت، مردم هزینه می کنند و چقدر به اقتصاد کشور دیگری کمک 

می کند و چه هزینه های گزافی پرداخت می کنند تا در برنامه ای شرکت کنند که 

چیزی در آن ندارد. به نظرم آنچه که در این مورد دارد اتفاق می افتد و مردم دارند از 

خود نشان می دهند الزاما به منزله عشق به یک خواننده نیست بلکه یک پیام دارد 

که امیدواریم به ویژه مسئوالن مربوطه بشنوند و توجه الزم را به متن پیام داشته 

باشند. باید بتوانیم در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در کشورمان فضای شادمانه 

را ایجاد کنیم، تا مردم راه های دیگر را برای تامین آن انتخاب نکنند. 

هادی حق شناس
اقتصاددان

چرا برخی با فحاشی ها شادی می کنند؟

محمد زاهدی اصل 
استاد مددکاری اجتماعی

سیدجالل ساداتیان
تحلیلگر مسائل بین الملل

معلمی شغل انبیاست

به یاد می آورم زمانی را که بعد از شهادت آیت ا... مطهری در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ و 

نامگذاری این روز به عنوان روز معلم ، بنیانگذار جمهوری اسالمی در یکی از دیدارهای مردمی خود 

گفتند: »معلمی شغل انبیا است«، اخیراً نیز پیام کوتاه و جالبی از یکی از همکاران دریافت کردم 

که عینا نقل می کنم »اشتباه یک پزشک زیر خاک دفن می شود ، اشتباه یک مهندس روی خاک 

سقوط می کند ، اشتباه یک معلم روی خاک راه می رود و جهانی را به فنا می کشد« حقیقت هم 

همین است که نهاد تعلیم و تربیت و جایگاه آن در فرآیند توسعه ، آن هم از جنس انسانی آن ، بی 

بدیل است. اصوالً هزینه های آموزش و پرورش نه مصرفی، بلکه سرمایه گذاری برای حال و آینده 

کشور محسوب می شود. اینکه معلمی شغل انبیاست یا تعلیم و تربیت یک نهاد بنیادین و انسان 

ساز است، تردیدی وجود ندارد ولی چگونگی نگاه حکمرانان ، سیاست گذاران و مدیران ارشد یک 

کشور و عملیاتی کردن آن ، حائز اهمیت است . در قانون اساسی ، آموزش و پرورش به عنوان حق 

عمومی و آموزش رایگان از تکالیف دولت ها تلقی می شود . توجه به جایگاه و شأن معلم در ارتباط 

مستقیم با معیشت این مجموعه بوده و کم توجهی به این موضوع می تواند خسارت های جبران 

ناپذیری را به کشور وارد کند ، همراه با معیشت متعارف برای معلمان ، تامین امنیت شغلی آنها نیز 

اهمیت ویژه ای دارد . در چگونگی نقش آفرینی آنها در تربیت نسل های آینده نیز تاثیر گذار است 

که به مواردی از دلمشغولی های آنها اشاره می شود : ۱ -موضوع مطالبه گری معلمان و انتقادات 

آنها در خصوص رتبه بندی ، درسایه برخی بی تدبیری ها تبدیل به چالش شده است ضمن اینکه 

برداشت نادرست از این موضوع و استفاده غیر منطقی از مراتب دانشگاهی برای رتبه بندی معلمان ، 

موجب سوء تفاهم بین فرهنگیان عزیز و دانشگاهیان شده است ، درحالیکه استادان دانشگاه ، 

افزایش حقوق متناسب با تورم را حق مسلم معلمان عزیزمی دانند و از آن حمایت می کنند . ۲ - 

همسان سازی اساتید دانشگاه های وابسته به وزارت علوم با اساتید غیر بالینی دانشگاه های علوم 

پزشکی ، موضوع دیگری است که طی یکسال گذشته دل مشغولی هایی را برای جامعه دانشگاهی 

ایجاد کرده و به رغم صراحت قانون ، اجرای آن مشکالتی را ایجاد کرده است . البته که عدم همسانی 

بین دو بخش پزشکی و غیرپزشکی ریشه در دوگانگی آموزش عالی دارد، یعنی جدا شدن آموزش 

پزشکی از بدنه وزارت علوم در اواخر دهه ۱۳۷۰، آثار و تبعات مثبت و منفی آن که حتی بخشی از 

پیشکسوتان و استادان آموزش پزشکی نیز در اشتباه بودن این سیاست اذعان دارند . ۳ - مباحث 

مربوط به همسان سازی ، انعکاس مطالب مربوط و نامربوط در فضای مجازی ، موجب ایجاد 

شائبه نجومی بگیر بودن استادان دانشگاه را در افکار عمومی در پی داشته است که متاسفانه 

به شأن و جایگاه و مرجعیت اساتید دانشگاه های کشور آسیب زده است، آن هم در شرایطی 

که دریافتی اساتید ، به هیچ وجه شباهتی به حقوق همکارانشان در دانشگاه های معتبر جهان ، 

حتی در کشورهای همسایه ندارد ، به خصوص اساتید جوان و جدید استخدام ، در فشار معیشتی 

بیشتری قرار دارند.۴  - معلمان و استادان بازنشسته در عدم استمرار قانون همسان سازی با 

شاغالن همتراز خود در سال ۱۴۰۰ دچار استرس شده اند . با عنایت به اینکه اصوالً در کشور 

ما هزینه های زندگی در دوره بازنشستگی افزایش پیدا می کند و طی سال گذشته با درخواست 

دولت ، الیحه همسان سازی که پشتوانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشت ، از مجلس پس 

گرفته شد. رئیس محترم دولت برای پاسداشت خدمات بازنشستگان ، که بهترین سال های عمر 

خود را صرف خدمت به میهن و تربیت فرزندان آن کرده اند، در این خصوص اقدام انقالبی داشته 

و الیحه مورد نظر را به مجلس بازگرداند ضمن این که تداوم همسان سازی برای سال ۱۴۰۰ در 

تبعیت از قانون برنامه ششم توسعه ، الزامی است.۵ - آقای رئیس جمهور اخیراً اعالم کردند که 

»دانشگاهیان باید اتاق فکر دولت باشند« این ایده خوب ، نیازمند عملیاتی شدن است . در دولت 

گذشته برخی کارگروه های تخصصی متشکل از نخبگان دانشگاهی تشکیل و نظرات کارشناسی 

آنها نیز به دولت انتقال داده شد هرچند متاسفانه در عمل ، کمتر با اقبال مواجه گردید که یکی از 

دالیل وضعیت پدید آمده در دولت دوازدهم نیز بی توجهی به همان نظرات دلسوزانه کارشناسان 

بود. رئیس دولت سیزدهم با بهره گیری از تجربیات دولت های قبلی می بایست فضای مشارکت و 

همدلی را برای دانشگاهیان دلسوز و عالقه مند به کشور و متعهد به مردمان خوب آن به گونه ای 

فراهم سازد که به نوعی ضعف در سیاستگذاری ها و مدیریت اجرایی جبران شود. ۶ - دانشگاه ها به 

تدریج به وضعیت عادی قبل از دوره کرونا باز می گردند، بنابراین الزم است که دولت و مسئوالن 

آموزش عالی به شأن و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان توجه کنند و از هرگونه اقدامی که منتهی به 
مهلتب شدن فضای آموزش عالی شود، پرهیز کنند. .
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صفحه 6

آرمان ملي روایت مي کند:

 اعتراف تلخ 
به قاچاق گل و گیاه

   رسول منتجب نیا: 
   کاری نکنیم بگویند
    اصالح طلبان فقط 
غر می زنند

غالمرضا انصاری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

     نباید به پنجره دانایی سنگ پرتاب کنیم
     بپذیریم توسعه روایت مهمی برای تغییر است

     توسعه برای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است  

 »تاخير در برجام« 
 و »طراحی توسعه« 
 تالش های گذشته را 
از بين می َبرد

 بررسی تبعات الزام »اینماد« 
در کسب وکارها نشان می دهد:

کسب   وکارهای نوین 
زیرفشار  پاشنه 

»اینمــاد«

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخالق حرفه ای 
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بافت های فرسوده در تهران

با پیشرفت صنعت ساختمان سازی هنوز درتهران محله هایی وجود دارد 
که خانه ها و مغازه ها بسیار قدیمی هستند، کوچه های باریک و تودرتو که از 
لحاظ ایمنی در شرایط بحرانی امکان امداد رسانی به آنها وجود ندارد، در بافت 

فرسوده خطر ریزش ساختمان، آتش سوزی و.... وجود دارد .

  عکس: فاطمه عموزاد
غیـــر محرمانـــه

تجمع کارگران معدن زغال سنگ 
صبح دیروز شــماری از کارگران معدن زغال سنگ البرز 
گلندرود در استان مازندران مقابل ساختمان تهیه و تولید 
در تهران تجمع کردند. این کارگران در ادامه مشکالتشان 
برای عقد قرارداد با پیمانکار معترض هستند. این کارگران 
مدعی هستند که در روزهای اخیر فشار کارفرما برای تسویه 
حســاب یا انعقاد قرارداد با پیمانکار افزایش یافته است. به 
گفته آنها؛ مهم ترین مســاله ای که موجب تشدید اعتراض 
کارگران این واحد شــده مشخص نشــدن وضعیت شغلی 
کارگــران با حضور پیمانکار جدید اســت. یکی از کارگران 
گفت: شــرکت تهیه تولید موادمعدنی، مجتمع زغال سنگ 
گلنــدرود را با حدود ۳۰ کارگر از تاریخ یکم آذرماه ۱۴۰۰ 
به یک پیمانکار بخش خصوصی واگذار کرده است، با وجود 
آنکه کارگران هیچ مشــکلی از واگذاری استخراج معدن به 
یک شرکت پیمانکار خصوصی و کار با آن ندارند اما خواسته 
آنها عقدقرارداد به واسطه یک شرکت تامین نیرو با شرکت 

تهیه تولید مواد معدنی همانند سال های گذشته است.

کشف شبکه گسترده فساد اداری 
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان دماوند از 
دســتگیری ۱۳ نفر در پرونده شبکه فساد اداری در این 
شهرستان و استان تهران خبر داد و گفت: در این پرونده، 
برخی افــراد از وظایف قانونی خــود تخطی کرده بودند 
و تضییع شــدید حقوق بیت المال را داشــتند که با آنها 
برخورد شده است. محمدتقی تقی زاده در خصوص ادامه 
روند پرونده کشــف شبکه گســترده ارتشا در شهرستان 
دماوند و اســتان تهران گفت: در پرونده شبکه گسترده 
فســاد مالی و ارتشــا، برخی افراد از وظایف قانونی خود 
تخطی کرده بودند و تضییع شــدید حقوق بیت المال را 
داشــتند که با آنها برخورد شــده اســت. وی با اشاره به 
اینکه در رابطه با این پرونده قبال ۹ نفر از اعضای شــبکه 
بازداشت شده بودند، افزود: پرونده شبکه فساد اداری در 
جریان رســیدگی قرار دارد و با دســتگیری ۴ نفر دیگر، 
تعداد دستگیرشــدگان در این رابطه به ۱۳ نفر رسیده و 
پرونده آن توسط وزارت اطالعات در حال پیگیری است.

تجمع کاله سفیدها 
دیروز  جمعی از کاله ســفیدهای وزارت نیرو مقابل دفتر 
مرکزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجمع کردند. 
این نیروها خواســته های خود را اینگونه مطــرح کردند: با 
استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مطابق 
ابالغیــه شــماره ۱۱۴۹۵۸۷ مــورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ و نامه 
شــماره ۱۱۹۲۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ســازمان اداری و 
استخدامی به وزارت نیرو، مشاغل اپراتور و مسئول پست در 
زمره مشاغل کارگری هستند. همچنین با توجه به اینکه ما 
شاغالن مشاغل فوق از طریق آزمون های استخدام سراسری 
وزارت نیرو در شــرکت های برق منطقه ای جذب شده ایم و 
کلیه مراحل آزمون علمی، مصاحبه عملی و فرآیند هســته 
گزینــش را با موفقیت ســپری کرده ایم، دارای پســت های 
سازمانی مصوب هستیم. حال با توجه به اینکه تمامی مراحل 
استاندارد آزمون های استخدامی را طی کرده ایم، باید مجوز 
اســتخدامی تمامی کارمندان پیمانی و رســمی در مشاغل 
اپراتور و مسئول پست توسط ســازمان اداری و استخدامی 

و تبدیل وضعیت از کارمندی به کارگری دائم، صادر شود.

محاکمه مجدد قاتل شهید رنجبر
رئیس کل دادگســتری فارس گفت: برای پرونده قاتل 
شهید رنجبر در روز ۲۴ اردیبهشت وقت رسیدگی مجدد 
در نظر گرفته شده است؛ این اتفاق به دستور دیوان عالی 
انجام می شود. حجت االسالم سیدکاظم موسوی با اشاره 
به آخرین روند رسیدگی به پرونده قاتل شهید رنجبر بیان 
کرد: پرونده قاتل شهید رنجبر در استان فارس رسیدگی 
و حکم قصاص صادر شــد. به نقل از دادگستری فارس، 
موسوی ادامه داد: این پرونده با اعتراض وکیل محکوم، به 
شعبه ۲ دیوان عالی کشور ارسال شد. وکیل متهم اعتراض 
داشت که شاید متهم دچار اختالالت روحی و روانی باشد 
و پرونده باید به هیات کارشناسی پزشکی قانونی برود تا 

آنها نیز نظرشان را بدهند.

تجمع  ساکنان روستای شیخ تقه 
جمعی از ساکنان روستای شــیخ تقه از توابع شهرستان 
قروه  کردســتان به تغییر کاربرِی زمین های کشاورزی برای 
ایجاد کارخانــه اعتراض کردنــد. ایــن تجمع کنندگان که 
پیش تر نیز در تاریخ ۲۴فروردین ماه اعتراض خود را به ایجاد 
کارخانه در زمین های کشــاورزی اعالم کرده بودند، گفتند: 
به جــاِی کارخانه  فوالد زاگرس که در ســال ۹۲ به بهانه های 
مختلف تعطیل شــد، اکنون به دنبال ایجاِد کارخانه ای روی 
زمین های کشــاورزِی سنددار و تخریب این زمین ها هستند.  
اعتراض کننــدگان می گوینــد: کارخانه ای که در ســال ۹۲ 
تعطیل شــد بهترین موقعیت را دارد؛ این کارخانه آب و برق 
و گاز دارد و به ریل راه آهن نزدیک است اما ما نمی دانیم چرا 

می خواهند روی زمین های کشاورزی کارخانه بسازند!

شغل جالب قهرمان آسیا 
محمدرضا مختاری، عضو تیم ملی کشتی فرنگی که اخیرا 
مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا در وزن ۷۲ کیلوگرم را 
در مغولســتان بر گردن آویخت، در اردوی تیم ملی مو های 
رئیس فدراسیون کشتی را اصالح کرد. مختاری که عالوه 
بر هنر کشتی گیری، هنر آرایشگری را نیز خوب بلد است، 
مو های اکثر هم تیمی های خود را در اردو کوتاه می کند و 
علیرضا دبیر نیز که همراه با فرنگی کاران تمرین دوومیدانی 
انجام داد، پس از این تمرین درخواســت کرد که مختاری 
اصالح موی وی را انجام دهد. در حالی که خیلی از تیم های 
فوتبال در دنیا همراه خود آرایشــگر دارند و دستمزد های 
قابل توجهی را به آنها پرداخت می کنند، با دعوت مختاری 
به اردوی تیم ملی، تیم محمد بنا یک آرایشگر رایگان را در 

دل خود جای داده است.

یادداشــــت
شرایط مبهم مذاکرات 

ادامه از صفحه اول/ مقام وزیر خارجه ایران بسیار 
بر  بنا  وی  حتی  می داد.  توضیح  و  می کرد  گفت وگو 
مخالفت هایی که مجلس بعضا با او داشت در این نهاد حاضر 
می شد و توضیحات مبسوطی را به نمایندگان در مورد روند 
مذاکرات می داد و اساسا خوِد ایشان هم در مورد پیوست 
رسانه ای مذاکرات تا جای ممکن فعال بود و توئیت زنی های 
مداومی را در این رابطه از خود داشت. این در حالی است که در 
شرایط کنونی به وضوح شاهدیم که سکوت در بحث مذاکرات 
حاکم است و در عین حال به صورت محدود مصاحبه هایی نیز 
صورت می گیرد که مثال وزیر خارجه و یا سخنگوی این نهاد 
بر اساس گزارش های دریافتی خود موضع گیری هایی انجام 
می دهند. البته که اینها هم خوب هستند با این حال اینکه 
مردم ما در شرایط کنونی اساسا نمی دانند که ما در بحث 
مذاکرات در چه نقطه ای هستیم و به طور خاص شاهدیم که 
طرف های مقابل، مدام با رسانه های بین المللی گفت وگو و 
مصاحبه های خود را دارند، اما در طرف ما این تحرک به صورت 
فعال دیده نمی شود، این مساله خود پرسش هایی را ایجاد 
کرده است. بسیاری اکنون می پرسند که چرا اطالع رسانی 
کاملی از سوی تیم مذاکراتی و دستگاه دیپلماسی ما انجام 
نمی شود؟ حتی اگر هم مالحظاتی نیز وجود دارد که مثال 
اسرائیل نباید از موضوعی باخبر شود، باید پرسید که اساسا 
چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیات های مذاکره کننده 
در چارچوب مذاکرات وین، اسرائیل را مطلع نکنند؟ اینها 
ابهاماتی هستند که اکنون وجود دارند و اساسا به نظر من اغلب 
مسائلی که پیرامون مذاکرات اتمی وین و مسائل مطرح در 
قالب آن مطرح می شوند، عمدتا مبتنی بر حدس و گمانه زنی 
هستند. در این نقطه باید از هیات مذاکراتی کشورمان پرسید 
که آیا کلیِت مذاکرات ایران با طرف های برجامی ذیِل مسائل 
محرمانه قرار دارد و نمی توان در مورد آنها اطالع رسانی 
عمومی کرد؟ حتی اگر بخشی از روند مذاکرات نیز اینگونه 
باشد، همان طور که پیش تر نیز گفتم می توان در این رابطه به 
مردم توضیح داد و شفاف سازی کرد. اما اینکه شرایط همچون 

اکنون مبهم باشد به نظر من به نفع کشور ما نیست.
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کلوپ و کارلتو به هم رسیدند

اینفوگرافیک
نوشیدن آب سبب کاهش ریسک ابتال به برخی از بیماری ها همچون افسردگی، سنگ کلیه، سرطان مثانه و ... می شود.   منبع:  ایرنا

زاویــــه

آیــا نویســنده می توانــد در جایگاه 
کند؟  کارآفرینــی  خــالق،  صنعتگری 
یا اینکه مناســبات بــازار در ادبیات با 
مناسبات بازار در معنای کالن اقتصادی 
همخوانی دارد یا خیر؟ یا رونق اقتصادی 
تا چه حــد موجب رونق و شــکوفایی 
ادبیات و نشــر می شــود؟ آیا نویسنده 
می تواند، فقط با اتکا به نوشتن و دریافت 
حق التحریر، امرار معاش کند؟ نگاهی به 
معاش نویســندگان و اهل ادب در دوره 
پیشــامدرن و تفاوت آن با دوره مدرن و 
صنعتی و فراصنعتی خیلی از مســائل 
را روشــن می کند. از آنجا نویسندگی و 
شاعری و اشتغال به یکی از امور هنری 
در ادوار گذشــته ـ تقریباً در همه جای 
جهان ـ وابســته به صاحبــان قدرت یا 
منــوط به حمایــت خاندان های متنفذ 
و ثروتمنــد بوده اســت، اگر هنرمندی 
هم تن به همکاری بــا صاحبان قدرت 
و ثروت نمی داد، دســت آخــر در فقر 
و تنگدســتی روزگار می گذرانــد کــه 
نمونه هایــش در تاریــخ فراوان اســت؛ 
هنرمنــدان و ادیبانــی کــه پــس از 
مرگشــان صاحب نام و ُوراثشان صاحب 
ثروت شــدند. پرواضح است که معاش 

هنرمنــدان در دوران صنعتی دگرگون 
شد و بنا به تغییرات ساختاری در شیوه 
زندگی مردمان جهان، هنرمندان و ادبا 
نیز به شــیوه دیگر زیســتند و از زمانی 
که هنر و ادبیات از حیطه دربار ها خارج 
شد و نویســندگان آثارشان را به مردم 
فروختنــد، ماجــرا دیگر شــد. حرف و 
حدیث ما هم بر ســر همین دیگر شدن 
است. ادبیات در دوره مدرن ـ با وسعت 
زمانی چند سده ای در تاریخ که آغاز آن 
را بایــد از خلق دن کیشــوت و اختراع 
دســتگاه چاپ گوتنبــرگ بدانیم ـ به 
دنبــال فضایی مانند بازار کاال های دیگر 
بود تا بتواند متاع خــود را عرضه کند. 
نویسنده مدرن پس از پیدایش روزنامه ها 
و قابلیت انتشار و تکثیر متن، با مخاطب 
و مردم روزگارش، مواجه شد. حال باید 
چیزی می نوشــت و منتشر می کرد که 
مناســب حال آن ها باشــد. مردم برای 
چیزی که به دردشــان نمی خورد قطعاً 
پولــی پرداخت نمی کردند. پس از رونق 
کار هنرمندان مردمی و به زعم نخبگان، 
سطحی، اندیشــمندان و فیلسوفان نیز 
وارد میدان شدند. رومانتیک های آلمانی 
نخســتین گروهی بودند که هنر سطح 
پایین و مردم پســند را تــاب نیاوردند 
و به دشــمنی با هنر بازاری برخاستند. 
آن ها برای هنر شأن واالیی قائل بودند و 
معتقد بودند که رسانه هایی مانند رادیو 

و ســینما و روزنامه ها در این امر بیش 
از عوامــل دیگر مؤثرند. آن ها در مبحث 
صنعــت فرهنگ بر این بــاور بودند که 
ســرمایه داران با خریــد هنرمندان و به 
طریق اولی آثار آن هــا، بازار آثار هنری 
را در اختیــار می گیرنــد و از ایــن راه 
ســود های سرشــاری می برند. در ایران 
ما نیز، از زمانی که روزنامه و دســتگاه 
چاپ وارد شــد ـ دوره قاجــار ـ با نوع 
دیگری از ادبیات مواجه شــدیم. اگر به 
فهرست نخستین آثار ادبی ترجمه شده 
نگاهی بیندازیم درمی یابیم که رمان های 
تاریخی و آثار عامه پسند در رده نخست 
قرار می گیــرد. در زمانی که ما در ایران 
آثار قرن هفــده و هجده اروپا را ترجمه 
می کنیم، ادبیات اروپا، پا در جهان مدرن 
گذاشــته و جیمز جویس داســتان ها و 
رمان هایش را منتشــر کرده اســت. از 
این خأل و گپ تاریخــی که بگذریم ما 
با ســرعت بیشتری در زمان پهلوی اول 
و دوم خواستیم به جهان ادبیات نزدیک 
شــویم. اما در این مسابقه و نزدیکی، به 
ابزاری نیاز داشــتیم که متأسفانه در آن 
زمان هنوز بســترش فراهم نشــده بود. 
از مســأله ای صحبت می کنم که ارتباط 
وثیقــی به بــازار و مخاطــب دارد. اگر 
در بازار کاال های صنعتــی و عمومی با 
مشــتری ســر و کار داریم خب در هنر 
و ادبیــات مخاطــب نقش مشــتری را 
بــازی می کند و تقریبــاً از همان قواعد 
هــم پیــروی می کند. در این سلســله 
یادداشت ها سعی دارم تا موضوع اقتصاد 
در ادبیات ایران تا حدودی از منظر ادبی 

و قواعد بازار ایران بررسی کنم.

اقتصاد و تنگنای معیشت ادبیات 
نویسنده در جایگاه کارآفرین

روزنامه صبح ایران

 عماد افروغ 
شیمی درمانی می کند

عماد افروغ، نویسنده، جامعه شناس و 
سیاستمدار ایرانی و نماینده مردم تهران 
در دوره هفتم مجلس شــورای اسالمی، 
و  فرهنگــی مجلس  رئیس کمیســیون 
عضو شــورای فرهنگ عمومــی در حال 
درمان بیماری سرطان و گذراندن مراحل 
شــیمی درمانی اســت. او به خبرآنالین 
می گوید:  »در حال شیمی درمانی هستم 
و حال جســمانی و روحــی خیلی خوبی 
دارم و با پشت سر گذاشتن جلسه هشتم 
شــیمی درمانی، ۴ جلســه دیگر تا پایان 
شــیمی درمانی باقی مانده و هر آنچه رخ 
دهد، دست خداســت.«  پیش تر شهاب 
دانشــگاه صداوسیما  رئیس  اسفندیاری، 
در توئیتــی از ابتال عماد افروغ به بیماری 
خبــر داد. اســفندیاری نوشــت:  تماس 
گرفتــم دعــوت  کنم برای ســخنرانی با 
موضوع عدالت در نهج البالغه در همایش 
حکمــت مطهر. در ماه های اخیر دو عمل 
جراحی داشــتند و در حال طی مراحل 
ایــن حال  با  شــیمی درمانی هســتند. 
روحیه شان بسیار عالی بود و دعوت ما را 

هم پذیرفتند. 

 سعید اسالم زاده
روزنامه نگار


