
آرمان ملی: عدم اطمینان نسبت به آینده 
چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ 
چگونه می توان امید به آینده را بین مردم 
افزایش داد؟ »آرمان ملی« برای پاســخ 
به این ســؤاالت با دکتر مصطفی اقلیما، 

جامعه شناس گفت وگو کرده است....

مسئولیت حادثه برعهده کیست؟

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه نوساز در آبادان 
و کشته شدن چند نفر و زخمی شدن دهها نفر 
و زیر آوار ماندن افرادی که در لحظه ریزش 
ساعت ۱۲ و 3۰ دقیقه در محل حضور داشتند، 
این سوال را پیش می آورد که مسئولیت چنین 
وقایعی برعهده کیست؟ اینکه پیمانکار و مالک 
ساختمان را بازداشت کنیم، آیا به وظیفه قانونی 
خود عمل کرده ایم؟ فرماندار آبادان می گوید این 
ساختمان ۱۰ طبقه هنوز به بهره برداری نرسیده 
بود. نمی دانم منظور فرماندار از به بهره برداری 
نرسیدن در حادثه تلخ ریزش ساختمان ۱۰ 
طبقه در آبادان چیست. اگر این ساختمان هنوز 
به بهره برداری نرسیده، مسئولیت انبوه جمعیتی 
که در ساعت دوازده و نیم در گرمای این روزهای 
آبادان در داخل ساختمان بودند، برعهده کیست؟ 
به چه منظوری در این ساعت این جمعیت در 
ساختمانی که هنوز به بهره برداری نرسیده، حضور 
داشتند. آیا شهرداری استفاده از ساختمانی که به 
گفته فرماندار هنوز به بهره برداری نرسیده است را 
داده؟ پایان کار این ساختمان صادر شده است؟ آیا 
در ساخت این ساختمان مقررات ملی ساختمان 
یعنی ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، 
نظارت و اجرای عملیات ساختمانی رعایت شده 
است؟ تصاویری که از محل ساختمان در فضای 
مجازی پخش شده است نشان می دهد که این 
بنا در منطقه ای پرجمعیت احداث شده است 
و قبال بنایی در محل وجود داشته. آیا مقررات 
مربوط به تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تغییر 
کاربری و بهره برداری از ساختمان رعایت شده 
است؟ هر ساختمان مهندس ناظری دارد که 
وظایف او جنبه کنترلی دارد و از زمان صدور 
پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز 
و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می یابد. در 
طول عملیات ساختمانی، مهندسان ناظر باید 
به وظایف کنترلی خود عمل کنند. شرح خدمات 
مهندسان ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان مصوب سال ۷۴، گواهینامه اجرایی آن 
مصوب سال ۷۵ آمده است. در ماده ۲، ۴ قانون 
فوق در شرح وظایف مهندسان ناظر آمده است: 
وظایف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در 
صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه ها 
و مشخصات مصوب، الزامات قانونی مقررات 
ملی ساختمان و سایر ضوابط الزم االجرا مکلفند 
ضمن تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار مراتب 
را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و َحَسب 
مورد درخواست اصالح یا توقف عملیات اجرایی و 
الزام سازنده و صاحب کار به رعایت ضوابط الزم 
االجرا را بنمایند. همچنین تصویر گزارش خود 

را به سازمان استان تحویل دهند. حال پرسش 
این است ساختمانی که به گفته فرماندار آبادان 
هنوز بهره برداری از آن شروع نشده و بالطبع پایان 
کار آن صادر نگردیده، آیا مهندس ناظر مقرراتی 
که در باال ذکر کردم را رعایت کرده است؟ یعنی 
مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان این بنا 
احداث شده است؟ چرا و چگونه در این مرحله 
با آواری این چنینی روبه رو شد. در اینجا وظیفه 
شهرداری، وظیفه مهندس ناظر و دیگر مقاماتی 
که ناظر بر ساخت و ساز چنین بنایی که ظاهرا 
برجی دوقلو و هر واحد آن ۱۰ طبقه است و در 
آبادان باید ساختمان بلندمرتبه ای باشد، چیست؟ 
متاسفانه ساخت و سازهای بی قاعده را می توان 
در گوشه و کنار کشور دید و مختص آبادان هم 
نیست. کافی است در همین تهران از بزرگراه های 
همت و حکیم تا کرج گشت و گذاری داشته باشیم. 
ساختمان های قارچ گونه در اطراف بزرگراه های 
فوق سر برآورده اند. آیا از نظر شهرسازی تیپ 
مورد توافقی در صدور پروانه ها نباید رعایت شود؟ 
مجموعه ای از ساختمان هایی که از نظر مهندسی 
شباهتی با یکدیگر ندارند. سازمان ها و نهادهای 
مختلف، خصوصا بانک ها که وارد صنعت پرسود 
ساختمان سازی شده اند، چون نیازی به فروش 
ساختمان احداثی ندارند و ارزش افزوده و گران 
شدن ساختمان به ثروت بادآورده آنها اضافه 
می نماید. خبری دو، سه روز پیش وضع اسفناک 
مسکن را اینگونه تشریح کرد: با پول پیش پرداخت 
اجاره که امسال مالکین طلب می کنند، سه سال 
پیش می شد همین خانه را خرید. باید از حادثه آوار 
ساختمان ۱۰ طبقه آبادان درس عبرتی گرفت و از 
دولت آقای رئیسی خواست مقوله مسکن و ساخت 
و ساز آن را مورد توجه قرار دهد. ساختمان هایی 
که سرمایه ملی هستند و ساخته می شوند و باید 
مورد استفاده قرار گیرند، در گوشه و کنار شهرها 
رها می شوند بدون اینکه هزینه ای برای سازنده 
آن داشته باشند، روز به روز قیمت آن باال و باالتر 
می رود تا جایی که با پول ودیعه ساختمان در سال 
۱۴۰۱ می شد در سال ۱3۹۹ همان بنا را خریداری 
کرد. این ارزش افزوده کاذب به جیب چه کسانی 
می رود. این عدد فروش و خالی گذاشتن بنا جز 
حبس سرمایه ملی و پرشدن جیب سازندگان 
و ضرر طبقه محروم و مستضعف چه فایده ای 
دارد. قصه پرغصه ساختمان فروریخته آبادان باید 
آغازی باشد بر نظارت کلی تا همه دست اندرکاران 
ساخت و ساز بنا از شهرداری تا مهندسین ناظر و 
پیمانکاران پای میز محاکمه بنشینند تا ساخت و 
سازهایی از این دست وسیله قتاله ای نباشد که 
خانواده هایی را عزادار کند. باید با کسانی که از بدو 
درخواست پروانه، ارائه نقشه، صدور پروانه، ساخت 
و ساز تا امروز در این ساختمان و ساختمان های 
مشابه آن دست داشته اند، برخورد قاطع قضائی 

صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای دیگران. 

دستاوردهای راهبردی یک سفرساز ناکوک تکراری

راهبردی رئیس جمهور  سفر مهم و 
اسالمی ایران به پادشاهی عمان مصادف 
شد با یک حادثه دردناکی که از قبل طراحی 
شده بود. در این حادثه سرهنگ پاسدار 
حسن صیادخدایی یکی از مدافعان حرم 
که نقش تاثیرگذاری در سرکوب گروهک 
تروریستی داعش در سوریه داشت به دست 
عوامل استکبار جهانی در شرق تهران 
ترور شد. هدف این است که در آستانه 
سفر  این  عمان  به  رئیس جمهور  سفر 
تحت تاثیر این حادثه قرار بگیرد. عوامل 
پشت پرده ترور این فرمانده پیشین مهم 
و تاثیرگذار برخی از قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای به ویژه رژیم صهیونیستی است 
که با نفوذ به کشورهای حوزه خلیج فارس 
تالش دارد تا از طریق انجام یکسری ترورها 
علیه مقامات نظامی و سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران ناامنی ها را در جمهوری 
اسالمی ایران تشدید کند. قطعا موساد و 
عوامل موساد و گروهک تروریستی منافقین 
در سازماندهی این ترور نقش داشتند. به 
هر حال سفر آقای دکتر ابراهیم رئیسی 
در شرایط ویژه ای انجام شد و دیدار مهم 
رئیس جمهور اسالمی ایران با پادشاه عمان، 
هیثم بن طارق دستاوردهای مهمی به 
همراه داشت. در حوزه سیاسی، عمان 
در طول چهار دهه گذشته نقش بسیار 
مهمی در حل بحران های منطقه ای ایفا 
کرد. این کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در طول این مدت همواره به 
رغم فشارهای منطقه ای و خارجی، روابط 
خودش را به شکل پایداری با جمهوری 
اسالمی ایران حفظ کرد و در حل بسیاری از 
بحران ها نقش داشته و در جریان مذاکرات 
ایران و کشورهای ۱+۵ که به توافقنامه 
برجام منجر شد، نقش عمان در دوره 
پادشاه فقید، سلطان قابوس بسیار مهم و 
تاثیرگذار بود و منجر به توافقنامه برجام 
شد. اکنون سفر رئیس جمهور اسالمی 
ایران در چند حوزه قابل تجزیه و تحلیل 
است: نخست مساله روابط دوجانبه و روابط 
ایران با کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس است.  عمان می تواند حلقه 
اتصال بین ایران و سایر کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس ایفای نقش 
کند کمااینکه در گذشته هم تالش هایی 
به عمل آورد. در حوزه امنیتی و نظامی 
با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی عمان در 

خلیج فارس و دریای عمان طبیعتا همکاری 
و همگرایی ایران، عمان می تواند به بومی 
سازی امنیت خلیج فارس کمک کند و 
درواقع مانع حضور نظامی قدرت های 
فرامنطقه ای شود. موضوع دیگری که مورد 
بحث قرار گرفت مسئله تبادل تجاری و 
اقتصادی بین دو کشور است. با توجه به 
اینکه بازارهای عمان کشش و ظرفیت 
باالیی برای پذیرش کاالهای ایرانی دارد 
لذا براساس توافقنامه های تجاری که در 
جریان سفر رئیس جمهور اسالمی ایران 
به عمان به امضا رسید، قرار است حجم 
تبادل اقتصادی ایران در سال های آینده به 
رقم ۵ میلیارد دالر بالغ شود و این ظرفیت 
بین دو کشور هم وجود دارد. همچنین در 
مسئله همگرایی منطقه ای طبیعتا هرچه 
مناسبات ایران و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس محکم تر باشد این مساله به 
کاهش نفوذ رژیم صهیونیستی در جنوب 
خلیج فارس منجر می شود. حتی تروری 
که اخیرا در شرق تهران صورت گرفت به 
دلیل نفوذی است که رژیم صهیونیستی 
در جنوب خلیج فارس برای آموزش عناصر 
تروریستی صورت داده و این نشان می دهد 
هرچه همگرایی بین ایران و شش کشور 
حوزه خلیج فارس بیشتر باشد طبیعتا نفوذ 
رژیم صهیونیستی کاهش پیدا می کند. در 
حوزه های دیگر از جمله مسئله دارایی های 
بلوکه شده ایران که رقم نسبتا باالیی هم 
است، عمان این آمادگی را دارد که بین 
ایران و آمریکا میانجیگری کند تا دارایی های 
بلوکه شده ایران آزاد شود. به نظر می رسد 
که کشور عمان با صداقت کامل و حسن 
نیت در تالش است که پول های بلوکه شده 
ایران دربانک های عمان را پس از موافقت 
طرف های دیگر آزاد و به ایران منتقل کند 
و این یک حرکت خوبی است که پیامدهای 
خوبی بر روی اقتصاد ایران مخصوصا در 
این شرایط باقی خواهد گذاشت. لذا این 
سفر، سفری کامال استراتژیک و دارای ابعاد 
متعددی است و می تواند در حل مشکالت 
منطقه موثر باشد ضمن اینکه مذاکراتی که 
بین ایران و عربستان در بغداد جریان دارد و 
قرار است به زودی دور ششم مذاکرات هم 
در فاز سیاسی انجام شود به نظر می رسد 
طی هفته های آینده دیدار مهمی بین 
للهیان و همچنین فیصل  آقای امیرعبدا
بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی 
در بغداد صورت بگیرد که در آن صورت 
مناسبات تهران و ریاض آغاز خواهد شد 
و این مسئله می تواند به کاهش تنش های 

منطقه ای کمک کند. 

»آرمان ملي« بازخواني مي کند:
 سوم خرداد؛ شکوه جاودانه وحدت 

و استقامت ملت
آرمان ملی: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« امروز 
سوم خرداد است و روز بسیار مهمی در تاریخ ملی 
و کشور و دفاع مقدس ما است. شاید شادمانی سوم 
خرداد از یاد رفتنی نباشد، همیشه به یاد مردم 
ما باقی بماند. سوم خرداد سال ۶۱ که رزمندگان 
عزیز ما از سپاه، ارتش و بسیج و سایر نیروها، عشایر 
نیروی انتظامی همه در کنار هم آن غرور بزرگ و آن 
پیروزی عظیم را برای تاریخ ما رقم زدند و مردم ما 
یادشان است که ساعت ۲ بعد از ظهر روز سوم خرداد 
وقتی صدا و سیمای ما پیروزی را اعالم کرد و فتح 
خرمشهر یا آن روزها که خونین شهر نام گرفته بود 
چه ول وله ای در سراسر کشور ایجاد شد و در تمام 
خیابان ها مردم شیرینی پخش می کردند اظهار 
شادمانی می کردند به درگاه خداوند بزرگ شکر 
می کردند. در واقع سوم خرداد پایان یک توطئه 
عظیم استکبار جهانی و بین المللی و منطقه ای 
علیه ملت ایران پایان داده شد و ملت ما در سوم 
خرداد سال ۶۱ نشان داد که اگر تمام کشورهای 
مخالف ما در منطقه و جهان پشت به پشت هم 
بدهند و مدرن ترین سالح ها را در اختیار دشمنان 
ما قرار دهند، اراده ملت ما بر همه آنها غالب و پیروز 
خواهد بود و این روز تاریخی برای ما ماند. البته در 
دفاع مقدس روزهای زیبا و شادمانی های دیگری هم 
داشتیم. در سراسر سال های پر افتخار دفاع مقدس، 
روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و 
اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم 
خرداد، روز آزادسازی خرمشهر در خالل جنگ 
تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدام دیکتاتور 
معدوم عراق ضد ایران نیز از همین افتخارات دوران 
هشت سال دفاع مقدس است. آزادسازی خرمشهر 
از مهم ترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 
۱3۶۱ در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود که این 
 شهر پس از ۵۷۸ روز از اشغال رژیم بعث عراق 

آزاد شد. 
  به احترام داغدیدگان آبادان؛ جشن های 

سالگرد آزادسازی خرمشهر لغو شد
ستاد مردمی سالگرد گرامیداشت آزادسازی 
خرمشهر»شهری در آسمان«، به احترام داغدیدگان 
حادثه متروپل آبادان، جشن بزرگ چهلمین سالگرد 
آزادسازی خرمشهر را لغو کرد. امروز سوم خردادماه، 
سالروز آزادسازی خرمشهر است. در این ایام که مردم 
آبادان و خرمشهر مشغول شادی بابت ایثار همشهریان 
خود در ابتدای جنگ بودند متاسفانه دوم خردادماه 
اتفاقی رخ داد که کام همه مردم ایران را تلخ کرد. این 
فاجعه همزمان با جشن های آزادسازی خرمشهر پیش 
آمد. بر اساس این خبر؛ قرار بود امروز سوم خرداد در 
محوطه بیرونی مسجد جامع خرمشهر شاهد جشن 
بزرگ چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر باشیم، 
اما ستاد مردمی این برنامه تصمیم گرفت به احترام 
درگذشتگان این حادثه تلخ، جشن امروز تعطیل شود.

حسن هانی زاده
 تحلیلگر مسائل 

بین الملل
نعمت احمدی

حقوقدان

armanmeli. ir
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آرمان ملی: جنــگ روســیه و اوکراین 
تمامی معادالت را در بــازار جهانی بهم 
ریخته است، به گونه ای که عالوه بر بازار 
انرژی در اکثر کامویتی های و محصوالت 
فوالدی نیز شــاهد رشــد قیمت قابل 
مالحظــه قیمت ها بوده ایــم که فرصت 
مناسبی را برای شــرکت های معدنی و 
فوالدی ایران برای افزایش ســهم خود 
در بازار جهانی و رشد سوددهی ایجاد ....

در پی اعالم تعیین خلق الساعه عوارض 
صادراتی محصوالت معدنی بررسی شد؛ 
 جبران كسري بودجه 

به بهانه اي جديد

     دکتر مصطفی اقلیما 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:    

 »بی آينـدگی«
 مادر »بی اعتمادی«  

امروز است

 یادداشت 2

ساز ناکوک تکراری

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه نوساز در آبادان و کشته شدن 
چند نفر و زخمی شدن دهها نفر و زیر آوار ماندن افرادی 
که در لحظه ریزش ساعت ۱۲ و 3۰ دقیقه در محل حضور 
داشتند، این سوال را پیش می آورد که مسئولیت چنین 
وقایعی برعهده کیست؟ اینکه پیمانکار و مالک ساختمان 
را بازداشت کنیم، آیا به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم؟ 

فرماندار آبادان می گوید ...

مسئولیت  حادثه برعهده کیست؟

همین صفحه

حسین راغفر
استاد دانشگاه

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

دستاوردهای راهبردی یک سفر

سازی که 33 سال است نواخته می شود و هربار که این 
اتفاق افتاده، موجب عدم تعادل هایی در جامعه به لحاظ 
اقتصادی می شود. درحقیقت مسیر یک مارپیچ افزایش 
قیمت ارز است که موجب افزایش قیمت نهاده ها می شود 
و بعد دولت مدعی می شود که برق و گاز و آب و حامل های 

انرژی ارزان است و مبادرت به افزایش...

سفر مهم و راهبردی رئیس جمهور اسالمی ایران به 
پادشاهی عمان مصادف شد با یک حادثه دردناکی که از 
قبل طراحی شده بود. در این حادثه سرهنگ پاسدار حسن 
صیادخدایی یکی از مدافعان حرم که نقش تاثیرگذاری در 
سرکوب گروهک تروریستی داعش در سوریه داشت به 

دست عوامل استکبار جهانی در شرق ...

نعمت احمدی
حقوقدان

 »آرمان ملي« از نگاه اندیشکده اروپایي 
 روایت مي کند:

سازی که 33 سال است نواخته می شود و هربار که این 
اتفاق افتاده، موجب عدم تعادل هایی در جامعه به لحاظ 
اقتصادی می شود. درحقیقت مسیر یک مارپیچ افزایش 
قیمت ارز است که موجب افزایش قیمت نهاده ها می شود 
و بعد دولت مدعی می شود که برق و گاز و آب و حامل های 
انرژی ارزان است و مبادرت به افزایش آنها می کند سپس 
همه اینها به محدودترشدن تولید می انجامد که طی آن 
بنگاه هایی ورشکسته می شوند. بعد از افزایش قیمت ارز و 
حامل ها، کسری بودجه و بی نظمی مالی دولت ها بزرگ تر 
می شود و از این رو دولت ها مجددا دست به بازنگری در 
قیمت ارز و حامل های انرژی می زند. االن از ۱3۷۰ تاکنون 
بارها و بارها این اتفاق افتاده و این مسیر طی شده و هر بار 
هم از آن به عنوان یک عمل شجاعانه و حرکت متهورانه نام 
برده شده اما اتفاقی که افتاده این است که نابرابریی پدید 
آمده که معنای دیگرش این است که یک عده ای برنده های 
این اوضاع و احوال و منتفعین این وضعیت هستند و یک 
جمعیت هم بازنده های این سیستم اند که قشر فقیر 
جامعه هستند. جالب اینکه یک عده تئوریسین هم ارزیابی 
می کنند چنانچه قیمت ارز را آزاد کنید، محاسبات سازمان 
برنامه نشان می دهد که فقط بین ۶ تا ۷ درصد افزایش 
قیمت داریم! آیا االن هیچ فرد منصفی می پذیرد که فقط 
ظرف دو روز این افزایش شدید قیمت ارز حاصل شده 
باشد؟ هرچند شخصا خیلی بدبین تر از اینها هستم و به 
نظرم عوامل خارجی در این قضایا دخیل هستند ضمن 
اینکه تجربه این سه دهه تکرار مکرر سناریوی افزایش 
قیمت ارز و حامل های انرژی و بنزین که موجب افزایش 
هزینه های تولید، رشد بیکاری و تعمیق و گسترش رکود 
شده و سال بعد مجددا همین ها، تورم های بعدی است که 
مجددا برای تامین کسری بودجه های دولت همین مسیر 
را ادامه داده اند و بارها و بارها اتفاق افتاده است. رویدادی 
که عدم تعادل های اقتصادی در جامعه ایجاد کرده به نحوی 
که امروزه کاالهایی که با قیمت ارز قیمتشان افزایش 
پیدا کرده، مثل درپوش های فلزی کانال های شهری، 
کابل های فشارقوی، گاردریل های کنار خیابان ها، پُست های 
دوربین های راهنمایی و رانندگی به سرقت می رود. این 
عدم تعادلی که ایجاد شده به ناامنی دامن زده است. ضمن 
اینکه مشکالت اجتماعی دیگری از جمله خروج هموطنان 
از کشور و مهاجرت هایی را شاهد هستیم. از طرفی به نظر 
می رسد تصمیم های سخت اقتصادی به گفته رئیس جمهور 
بیشتر متوجه افزایش قیمت حامل های انرژی است. وقتی 
فقط ظرف یک هفته می بینیم قیمت خیلی از محصوالت 
غذایی معمولی مردم مثل پنیر   افزایش پیدا می کند، تجربه 
سه دهه گذشته به ما می گوید که با گسترش نابرابری و 
پیامدهای آنها روبه رو هستیم و این اتفاق چه بگوییم چه 
نگوییم خواهد افتاد و انتظار می رود که جلوی پیامدهای 
آن گرفته شود. به نظر می رسد این همان ساز ناکوکی است 
که بارها نواخته شده و مکررا هم شنیده شده و مجددا عمال 

همین نوازندگی دارد تکرار می شود.

حسین راغفر
استاد دانشگاه

 سفر رئیسي به عمان 
 کانون توجه 
اروپایي ها

اين بار ،نگـذريداز
مقصرانحـادثــه!
»آرمان ملی« از فروریختن بزرگ ترین سازه اداری شهر آبادان گزارش می دهد  

دستور رئیس جمهور و وزیر کشور برای خارج کردن مردم از زیر آوار 
ساختمان های نا  ایمن، مانند بمب های ساعتی در کشور قربانی می گیرند 
مالک متروپل که در دو سال اخیر به اخطارها بی توجه و آن را سیاه نمایی عنوان می کرد، 
»چهره ماندگار صنعت ساختمان« لقب گرفته بود!

 رئیس جمهور:   انتقام از خون 
     شهید صیاد خدایی 
   حتمی است 

آرمان ملی: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« 
امروز سوم خرداد اســت و روز بسیار 
مهمی در تاریخ ملی و کشــور و دفاع 
مقدس ما است. شــاید شادمانی سوم 
خرداد از یاد رفتنی نباشد، همیشه به 
یاد مردم ما باقی بماند. سوم خرداد سال 

۱۶ که رزمندگان عزیز ما از سپاه، ....

»آرمان ملي« بازخواني مي کند:

سوم خرداد؛ شکوه جاودانه 
وحدت  و استقامت ملت

   به احترام داغدیدگان آبادان؛ جشن های 
سالگرد آزادسازی خرمشهر لغو شد

متروپل آبادان، پالسکوی تهران دو حادثه و یک سنــــاریو 

  طرح :  آرمان ملی / علی کریمی

صفحه 9
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یــادداشـــت

دیــدگـــاه

ویــــژه

حمايت از دولت

بايدهای انقالب اقتصادی در بودجه بندی 

امضای 1۲ سند همکاری  بین 
ايران و عمان

در  همکاری  سند   ۱۲ عمان  و  ایران 
حوزه های سیاسی، حمل و نقل، همکاری های 
دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری امضا 
مقامات  میان  همکاری  ۱۲سند  کردند. 
ارشد دو کشور ایران و عمان در حوزه های 
انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های 
دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، 
محیط زیست و ورزشی به امضا رسید. این 
اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان توسعه تجارت کشورمان و همتایان 

عمانی آنها به امضا رسید. 

 محکومیت قاتل شهید رنجبر 
به قصاص نفس

رئیس کل دادگستری فارس، قاتل شهید 
رنجبر که برای دومین بار پای میز محاکمه 
در دادگاه کیفری یک استان فارس حاضر 
شده بود با رأی قضات این شعبه مجدداً به 
قصاص نفس محکوم شد. حجت االسالم 
سیدکاظم موسوی گفت: پس از اعالم نقص و 
نقض رأی اولیه توسط شعبه نهم دیوان عالی 
کشور، اقدامات قضائی در راستای تأمین نظر 
مرجع عالی قضائی یاد شده در دستورکار 
قرار گرفت و پس از رسیدگی دوباره به پرونده 
حکم بر محکومیت متهم ایمان سبزیکار 
صادر شد. به نقل از دادگستری فارس، 
موسوی با بیان اینکه حکم قصاص متهم به 
لحاظ ارتکاب قتل عمدی و شهادت مرحوم 
علی اکبر رنجبر است، افزود: متهم همچنین 
به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه 
شالق به لحاظ سرقت توأم با آزار سالح 
سازمانی شهید رنجبر و مهمات مربوطه نیز 

محکوم شده است. 

تغییر نام خیابانی به نام شهید 
صیاد خدايی

شهردار منطقه ۱۲ از تغییر نام خیابان 
قائن به نام شهید حسن صیاد خدایی خبر 
داد. امیر یزدی با محکوم کردن حادثه ترور 
شهید حسن صیاد خدایی در انتهای خیابان 
مجاهدین اسالم از آمادگی همه جانبه 
منطقه ۱۲ در برگزاری مراسم وداع با پیکر 
مطهر این شهید خبر داد و بیان کرد: به 
همین منظور از صبح امروز مسیر مراسم 
تشییع که از میدان امام حسین )علیه السالم( 
آغاز می شود و تا میدان شهدا ادامه خواهد 
داشت، به طور ویژه پاکسازی و آماده 
پذیرایی از تشییع کنندگان شد؛ همچنین 
سیاه پوش کردن محل سکونت ایشان در 
کوچه خزعل واقع در ناحیه ۶ منطقه ۱۲ و 
نصب بنرهای پرتابلی در سراسر منطقه از 
دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است. 
بنا براعالم روابط عمومی شهرداری منطقه 
۱۲، به گفته یزدی، نام گذاری خیابان قائن 
در همان محله به نام شهید پاسدار حسن 
صیاد خدایی نیز در دستور کار این منطقه 

قرار گرفته و به زودی انجام خواهد شد. 

سامانه موشکی باور۳۷۳ 
عملیاتی  شد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با 
بیان اینکه سامانه موشکی باور 3۷3 به 
طور کامل به چرخه عملیاتی یگان های 
پدافندی پیوسته است، گفت: افزایش توان 
رزم و مولفه های آمادگی دفاعی نیروی 
پدافند جهشی چند برابری را طی می کند. 
صبح  صباحی فرد  علیرضا  سرتیپ  امیر 
دوشنبه در صبحگاه عمومی ستاد این نیرو 
با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر 
و نیز تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت 
سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، اظهار داشت: 
امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی 
ارتش به صدها کیلومتر فراتر از مرزها ارتقاء 
یافته و همین موضوع امنیت و آسودگی 
خاطر هموطنانمان را بیش از پیش تضمین 
کرده است. امیر سرتیپ صباحی فرد با 
بیان اینکه سامانه موشکی باور 3۷3 به طور 
کامل به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی 
پیوسته است، گفت: امروز افزایش توان رزم 
و مولفه های آمادگی دفاعی نیروی پدافند 

جهشی چند برابری را طی می کند. 

مدل خصوصی سازی اصالح شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینکه باید ظرفیت خصوصی سازی 
را باور کنیم، گفت: باید بخش خصوصی را 
قبول داشته باشیم و به دنبال اصالح مدل 
. اکبری  . . خصوصی سازی باشیم. عزت ا
تاالرپشتی در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: 
سازمان تجارت و توسعه خوب کار می کند 
اما تمام مبانی سر راهش دولتی است. وی 
افزود: همه ما باید ظرفیت بخش خصوصی 
را باور کنیم و بخش خصوصی را قبول داشته 
باشیم. باید مردم را در اقتصاد به صحنه 
بیاوریم نه اینکه برای آن ها تصمیم گیری 
نیست.  فروشی  خصوصی سازی  کنیم. 
می توان با مبلغی شرکت را واگذار کرد اما 

تعهدات را بر روی پروژه جلو ببریم. 

خبـــر

 غالمعلی رجایی 
فعال سیاسی

دکتر محمودرضا امینی
کارشناس مسائل سیاسی

رئیس قوه قضائیه: 

مسئوالن و غیر مسئوالن درباره گرانی ها كلی گويی نکنند
امنیت و آرامش مردم باید کامال تامین باشد

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام 
شهادت امام جعفر صادق)ع( و گرامیداشت سالروز 
آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع 
حرم شهید صیادخدایی را تبریک و تسلیت گفت 
و اظهار کرد: همان طور که دادستان تهران و رئیس 
کل دادگستری استان تهران ورود کرده و دستور 
داده اند باید هر چه سریع تر دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی، عوامل و افراد جانی چه در این قضیه و چه 
در قضیه های مشابه را شناسایی کنند تا محاکمه و 
مجازات آنها انجام گیرد. حجت االسالم غالمحسین 
محسنی اژه ای با اشاره به طرح اقتصادی دولت 
درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به 
کلیه مسئوالن قضائی از جمله دادستان کل و 
دادستان های سراسر کشور بار دیگر دستور داد 
که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این 
طرح مساعدت کنند. وی افزود: همگان این مهم 
را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی 
اجرا شود که مردم به خصوص دهک های پایین 
جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این 
طرح زندگی شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار 
نگیرد. »امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل 
تأمین شود«؛ این دستور مهم قاضی القضات در 
جریان نشست دیروز شورای عالی قضائی بود؛ 
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان های 
سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان های 
سازمان یافته و عوامل گروهک های ضدمردم و 
ضدنظام را از دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
با جدیت مطالبه کنند. رئیس دستگاه قضا به 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که 
نحوه اجرای »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« از سوی دستگاه های مسئول را با توجه 
به اهمیت و حساسیت مقوله »جمعیت« با جدیت 
پیگیری و دنبال کند. رئیس عدلیه در همین زمینه 
به تکالیف وزارتخانه هایی نظیر »بهداشت« و »راه 

و شهرسازی« و سایر دستگاه ها درخصوص تهیه 
و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ناظر بر 
»قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« در 
بازه های زمانی 3 تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب 
گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت 
باید یک آیین نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص 
قانون مزبور تهیه می کرد که این امر انجام نشده 
است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف 
به تدوین یک آیین نامه و دستورالعمل هایی در این 
خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ 
عالوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه های دیگر نیز 
در این زمینه تکالیف داشتند. وی با تاکید بر اینکه 
باید اجرای »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« با جدیت پیگری شود و چنانچه در 
اجرای آن مشکالت و موانعی وجود دارد با مساعدت 
و هم افزایی مرتفع شود، بیان کرد: سازمان بازرسی 
به دستگاه هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه 
آیین نامه و دستورالعمل های ناظر بر اجرای قانون 
مزبور نکرده اند، تذکر داده است اما نباید به صرف 
تذکر اکتفا کرد و چنانچه الزم است باید موضوع را 
به دفتر رئیس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
هم اعالم کرد. مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات 
مطرح شده از سوی رئیس عدلیه بود؛ رئیس دستگاه 
قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته 
»شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« 
درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و 
سلب این امر از»شورای رقابت« بنا بر پیشنهاد 
وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال 
گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع قیمت گذاری 
خودرو، ظرف یک  سال، تولید خودرو افزایش و 
قیمت آن کاهش می یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد 
کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ 
علی ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه 
دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده 

گذشته است. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای با یادآوری این مهم که در اقالمی نظیر دارو، 
تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه 
توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: 
اگر در شرایط فعلی، داللی با هدف سودجویی یا 
اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می کند باید 
با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه های 
اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم که 
چنانچه اطالعاتی در این زمینه دارند به قوه قضائیه 
ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که 
اذهان عمومی را مشوش می کند بپرهیزند. وی ادامه 
داد: از دستگاه های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی 
و خوِد دولت این مطالبه را داریم که اطالعات 
شبکه هایی که در تریبون های مختلف به نام شبکه 
فساد، مافیایی و سودجویان اقالم از جمله دارو 
معرفی می شوند، اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات 
قانونی در قبال آنها انجام گیرد. رئیس قوه قضائیه 
از رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای 
قضائی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم 
به عدالت و خدمات قضائی تقدیر به عمل آورد و در 
این زمینه بر دو مقوله »اهمیت اتصال الکترونیکی و 
شبکه ای دستگاه های مرتبط به یکدیگر در کشور« 
و همچنین »تامین امنیت شبکه« تاکید کرد و در 
خصوص این موارد دستوراتی را به »کاظمی فرد« 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
صادر کرد. رئیس عدلیه در پایان با اشاره به جلسه 
هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل »سامانه 
جامع تجارت« و نقش این سامانه در پیشگیری 
از مفاسدی نظیر قاچاق، به رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور دستور داد که نحوه اجرای وظایف و 
مسئولیت های دستگاه های مختلف در ایجاد سامانه 

مزبور را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. 

دولت با اقدامات اقتصادی اخیر خود کار بزرگی انجام داده 
است. اما اکنون چند رویکرد در مقابل خود داریم؛ رویکرد 
نخست این است که نسبت به اقدامات دولت بی اعتنا بوده 
و اساسا توجهی به این عملکردها نداشته باشیم. رویکرد 
دیگر اینکه با عملکردها و اقدامات اقتصادی اخیر دولت 
مخالفت کنیم و رویکرد سوم نیز این است که از عملکردها 
و اقدامات دولت حمایت کنیم ودولت را تشویق کنیم تا در 
این راه عملکرد خود را بهبود ببخشد. تصور می شود اکنون 
که دولت این راه را شروع کرده و به پیش آمده و باید تا پایان 
ادامه دهد و چون مثل افزایش قیمت بنزین راهی بی بازگشت 
است باید کاری کنیم که دولت این اقدامات و رویکرد خود 
را با موفقیت کامل به پایان ببرد. البته نخبگان اقتصادی نیز 
باید به مدد دولت بیایند و تبعات اقتصادی منفی اقدامات 
اقتصادی دولت که کم کم خود را نشان می دهد را از دامنه 
این طرح بزدایند. به هر حال آنطور که اقتصاددان ها گفته اند؛ 
اصالح قیمت ها از وسط برنامه اقتصادی شروع کردن است. هر 
چند که بعضا در برخی نهادها نیز نظر مثبتی نسبت به اجرای 
این برنامه نداشتند و معتقد بودند که قیمت ها باید تدریجی 
و قلم به قلم افزایش پیدا کند تا اینکه یکدفعه قیمت ۴ قلم 
کاالهای اساسی افزایش پیدا کند. اکنون طبق آماری که خود 
مراکز دولتی می دهند به بیش از دویست، سیصد قلم رسیده 
که حتما در روزها و هفته های آینده بیشتر خواهد شد. هر 
چند که در شرایط تحریمی فعلی کشور؛ جامعه آمادگی این 
جراحی اقتصادی را نداشت اما به هر صورت کاری که شده و 
دولت شروع کرده و باید طوری پیشرفت و ادامه کار داد که 
این تدبیر به سامان برسد. از سوی دیگر به نظر می رسد که 
جامعه باید صبر پیشه کند تا مشخص شود باالخره نتیجه 
اقدامات و عملکردهای دولت به کجا رسیده و منتج به کدام 
نتیجه خواهد شد. دولت نیز باید در راستای بهبود این طرح و 
حل مشکالت معیشتی مردم نهایت همت و تالش خود را به 
کار ببندد و امورات را به نحو درست و مطلوبی ساماندهی کند.  
البته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نیز بر این موضوع 
صحه می گذارند که اشکال این طرح این بوده که باید بر روی 
آن ماه ها کار رسانه ای می شد و پیوست رسانه ای طوالنی 
برای آن در نظر می گرفتند و در خصوص بحث یارانه ها نیز به 

درستی مردم را اقناع می کردند. 

 بودجه بندی که در ساختار برنامه و بودجه صورت می گیرد 
به منزله دستورالعمل اقتصاد کشور و درآمد و هزینه آن 
است با این فرض اهمیت مبانی تدوین برنامه و بودجه و 
شاخص های آن ملموس و البته شکل یا تکنولوژی آن نیز 
از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار می شود. از این رو وقتی 
نظامات حکومتی در ایران بعد از قاجار در حال شکل گرفتن 
شد بنا به تمایالت سیاسی و تفکرات ایدئولوژیک مستشاران 
آمریکایی و گاهی انگلیسی مسئولیت شکل گیری و ساختار 
دهی برنامه ای کشور را عهده دار شدند. اما انقالب اسالمی این 
موفقیت را داشت که تحولی در بنیان ها و شاخص های نظامات 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی ایجاد کند. وجود افراد انقالبی در 
هرازگاه های برنامه و بودجه کشور، توان و قدرت تحول در 
شاخص ها و مبانی بودجه بندی منطبق با ارزش های انقالب 
اسالمی و اقتصاد ایران را نداشت و قدرتمندتر و قوی تر مدیران 
لیبرال و نئولیبرال بودند که همچنان شاکله و شاخص های 
سرمشق اقتصاد و هزینه و درآمد کشور را در قالب بودجه در 
اختیار داشتند و این پارادایم موجب شد اقتصاد انقالب اسالمی 
همتراز نظامات دیگران نباشد. این روند چیزی جز برنامه ریزی 
دشمنانه و تقابل با ارزش های انقالبی نبوده و نیست و هیچ 
گاه نمی توان باور کرد که حتی اگر رئیس جمهور انقالبی تیم 
اقتصادی انقالبی خود را به طور هماهنگ چینش کند اما تفکر 
برنامه ریزی و مبانی و شاخص ها تغییر نکند متاسفانه مسیر 
همان مسیر است. پس اینک که دولت محترم آیت ا... رئیسی به 
لطف تفکر لیبرالی و نئولیبرالی در بودجه کشور وارث برنامه ای 
کامال غیر منطبق با ضرورت ها و نیازها که موجب  مشکالت 
اقتصاد شده قطعا و حتما باید انقالب اقتصادی و تفکر انقالب 
اسالمی را در بودجه بندی و اقتصاد کشور در مقابل تهاجم 
اقتصادی و خرابی های موجود برنامه بودجه ای به منصه 
ظهور و بروز برساند و این ممکن نخواهد بود مگر با بسیج همه 
متفکرین، فرهیختگان، پژوهشگران و اندیشمندان اقتصادی 
دلسوز و متعهد کشور. قطعا از یک تیم چند نفره به تنهایی 
نمی توان انتظار تحول عظیمی را داشت. دولت سیزدهم کار 
خود را به تازگی آغاز کرده است و مشخصا می تواند با طی 
کردن مسیر اصولی این اصالحات اقتصادی را انجام داده و به 

مسیر مناسب با ظرفیت های کشور نزدیک شود. 

خواهان بازگشت همه طرف ها به برجام هستیم
امیر قطر در سخنانی گفت که ایران همسایه ماست و همه 
طرف ها را به بازگشت به توافق هسته ای تشویق می کنیم. شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنرانی خود در مجمع 
جهانی اقتصاد داووس گفت که دوحه مدعی ایفای نقش 
میانجیگری رسمی بین ایران و غرب نیست. وی تاکید کرد: 
ایران همسایه ماست و تالش می کنیم که به آنها کمک کنیم و 
همه طرف ها را به بازگشت به توافق هسته ای تشویق می کنیم. 
امیر قطر همچنین خاطرنشان کرد که جنگ در اروپا بحران 

انرژی در جهان را عمیق تر کرده است. 

چشم امید کشورهای 
مظلوم منطقه به ماست

فرمانده نیـــروی دریایی ارتش 
گفت: امروز تجهیزات ما باید با جهان 
برابری کند که بتوانیم حرفی برای 
گفتن داشته باشیم. امیر دریادار شهرام 
ایرانی گفت:  ما اخیرا در رزمایشی 
که در شمال اقیانوس هنــد انجام 
شد، ناوشکن دنا را به عنوان آخرین 
دستاورد فرستادیم و نیروها با اقتدار 
هر عملیاتی که تفویض شد را انجام 
داد. حتی برای کشورهای دیگر این 
ابهام و تعجب پیش آمد که ما چطور به 
چنین دستاوردهایی رسیده ایم آن هم 
در شرایطی که تحت فشارهای فراوانی 
هستیم. ایرانی یادآور شد: در حفظ 
امنیت خطوط مواصالتی با اقتدار عمل 
می شود و ناوهای ما در این خطوط بارها 
درخواست شناورها برای تامین امنیت 
و جلوگیری از حمله دزدان دریایی را 
پاسخ دادند. وی افزود: امروز ملت های 
مظلوم منطقه چشم امید بسیاری به 
جمهوری اسالمی دارند که همه عوامل 
موثر در این زمینه به شایستگی عمل 
کرده اند. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در پایان تاکید کرد: امروز تجهیزات 
ما باید با جهان برابری کند که بتوانیم 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.

 سارق بداند مال سرقتی 
به فروش نمی رسد

معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه در اولین جلسه 
پیشگیری و مقابله با سرقت با بیان 
این که در ابتدا مهمترین کار این است 
که سهم بخش های مختلف در موضوع 
سرقت مشخص شود گفت: اگر یک 
سارق بداند که نمی تواند به راحتی مال 
سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت 
به راحتی قابل شناسایی و پیگیری 
است، انجام جرم برای او مشکل خواهد 
شد. اصغر جهانگیر به قدر و سهم هر 
نهاد در رابطه با سرقت اشاره کرد و 
گفت: سه دسته در جامعه با موضوع 
سرقت در ارتباط هستند. کسانی که 
خودشان مرتکب سرقت می شوند، 
آن هایی که در خرید و فروش اموال 
مسروقه نقش دارند و مالباخته ها که 
ممکن است شخص یا یک سازمان 
دولتی و خصوصی باشد. جهانگیر ادامه 
داد: قانون در پیشگیری از سرقت سهم 
قابل توجهی دارد، ولی این طور نیست 
که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت 
کاهش پیدا می کند ولی در عین حال 
قانون به عنوان نقش بازدارنده باید 

متناسب با جرم باشد.

آرمان ملی: رئیس مجلس در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار 
داشت: برای موضوعی گردهم آمده ایم که پاشنه 
آشیل ما بر اقتصاد است. به عبارتی اقتصاد دولتی، 
غیربارور و به زمین نشسته و زخم کهنه ای است 
که سایه سنگین آن چندین دهه است که بر کشور 
افتاده است. محمد باقر قالیباف گفت: هر کجا 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد به ظرفیت 
مردم توجه نکردیم با مشکل مواجه شدیم که 
از جمله آن در عرصه اقتصاد، خصوصی سازی و 
مردمی سازی است. باید خصوصی سازی بدون 
رانت و درست انجام شود و با تشخیص درست آن 
را به اهل آن واگذار کنیم. باید در زمان واگذاری 
توجه مان به حفظ و ارتقای آن مجموعه باشد. باید 
این گونه به خصوصی سازی نگاه کنیم. وی با بیان 
اینکه اقتصاد ما مردمی نشده است، اظهار کرد: 
هر مجموعه ای باید چهار ویژگی شفاف سازی، 
هوشمندسازی، مردمی سازی و باور به نصرت الهی 
را داشته باشد. امروز چالش بزرگی به نام تحریم 
داریم. ما برای حل مشکالت کشورمان دو موضوع 
رفع تحریم و خنثی سازی تحریم را متمرکز 
شده ایم. رفع تحریم، کار و فعالیت سیاسی که 
باید انجام شود که آن در میدان حوزه بین المللی 
و گفت وگو است. طبیعتا باید در میز مذاکره هم 
قدرت برقرار باشد که حرف بزنیم. اگر قدرت 
نداشته باشیم نمی توانیم مذاکره کنیم. بدون 
شک خصوصی سازی و مردمی سازی، اقتصاد 

شاهراه و تنها راه مبارزه و خنثی سازی تحریم 
است. برای حفظ عزت و استقالل و برداشتن 
سختی از زندگی مردم باید در این مسیر حرکت 
کنیم. رئیس مجلس با اشاره به بیانات امام 
خمینی)ره( درباره مشکالت اقتصادی کشور و 
همچنین تأکیدات رهبر معظم انقالب درباره 
اصل ۴۴ عنوان کرد: وقتی حکمرانی و دولت قوی 
است که مردم آن قوی باشند. قوی بودن دولت و 
حکمرانی به قوی بودن مردم آن برمی گردد. پس 
هر چه دولت قوی شود مردم ضعیف می شوند. 
گاهی ما آن را به زبان می آوریم و در حرف قبول 
داریم اما حاضر به پرداخت هزینه برای آن 
نیستیم. برای سرمایه گذاری و درست کردن بنگاه 
و تبدیل آن به برند و سودآوری باید هزینه داد و 
خون دل خورد. قالیباف با تأکید بر لزوم امنیت 
برای سرمایه گذار گفت: باید در کارهایمان به تقدم 
کارآیی و ارتقای بنگاه ها و واگذاری اعتقاد داشته 
و برای آن هزینه دهیم. گاهی به آن باور داریم 
ولی بلد نیستیم و حاضر هم نیستیم که جلوی 
افراد پیشکسوت زانو بزنیم. رئیس قوه مقننه 
اذعان کرد: در برخی موارد در تصمیم گیری ها در 
بخش های دولتی به نوعی شجاعت را از مدیران 
گرفته ایم و بعد که قرار است واگذاری صورت 
گیرد طرف نمی داند که چه آینده ای مقابل او 
است چون پشت سرش را می بیند که واگذار 
شده اما با تغییر جریان سیاسی نبش قبر برای آن 
واگذاری صورت می گیرد. این از مشکالت ما است 

به خصوص وقتی که بحث ها سیاسی می شود. 
اگر سیاست در اقتصاد حاکم شود تبعات آن قابل 
گفتن نیست. از طرف دیگر اینکه واگذار کنید و 
بعد درآمد کسر شده در مسیر اصل ۴۴ نباشد و 
صرف پرداخت حقوق و امور جاری شود، درست 
نیست. این یعنی دارایی مولد داده تا هزینه جاری 
تأمین شود. این رویکرد چه نسبتی با اصل ۴۴ 
دارد؟ وی با اشاره به روند خصوصی سازی در ۱۵ 
سال گذشته ابراز داشت:  چند ده میلیارد دالر 
از سرمایه های کشور خارج شده است. آوردن 
سرمایه از خارج به داخل پیشکش، اول سرمایه 
داخل بیرون نرود. باید بتوانیم سرمایه هایمان را 
حفظ کنیم. رئیس قوه مقننه یادآور شد: در تهران 
پروژه هایی ساخته شد که به جای اینکه حداقل 
بدی و خوبی را در کنار هم بگویند فقط بدی ها 
را بیان کردند آن هم در شرایطی که در خارج از 
کشور از من سوال می کردند که چطور با وجود 
تحریم ها ۲۰۰ کیلومتر متروسازی صورت گرفت 
که با کمک مردم و بخش خصوصی بود. به دروغ 
گفتند که بدهی مانده است حال اینکه اگر با هر 
منطق اقتصادی محاسبه می شد، چنین چیزی 
نبود. پس به شما می گویم قوی و امین باشید 
و محکم بایستید. این مردم و کشور به شما در 
بخش خصوصی نیاز دارند. مردم ما نشان دادند 
مردان مرد میدان برای روزهای سخت هستند 
و برای اسالم و اهل بیت)ع( و ایران عزیز حرمت 

قائل هستند. 

رئیس مجلس: 
امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار می کنند

آرمان ملی: رئیس جمهور قبل از عزیمت به 
مسقط که به دعوت رسمی پادشاه عمان صورت 
گرفت، در فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه انتقام خون 
شهید »صیاد خدایی« حتمی است، گفت: بدون 
تردید دست استکبار جهانی در این ترور دیده 
می شود. آیت ا... ابراهیم رئیسی ضمن تسلیت و 
تبریک شهادت سرهنگ صیاد خدایی به خانواده 
وی و سپاه پاسداران اسالمی، اظهار داشت: برای او 
علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
بدون تردید در این جنایت دست استکبار جهانی 
و کسانی که از مدافعان حریم و حرم شکست 
خوردند دیده می شود که به این شکل می خواهند 
استیصال خود را نشان دهند. وی افزود: بر پیگیری 
جدی این جنایت از سوی مسئوالن امنیتی تاکید 
دارم و تردید ندارم انتقام خون پاک این شهید 
بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. وی 
افزود: که سفر به عمان گامی برای توسعه روابط 
خوب با همسایگان است و امیدواریم این سفرها 
تداوم داشته باشد و این سفر با دعوت آقای هیثم 
بن طارق سلطان عمان انجام می شود.  آیت  ا... سید 
ابراهیم رئیسی به روابط خوب بین تهران -  مسقط 
اشاره کرد و گفت: روابط سیاسی و اقتصادی ما با 
کشور دوست، برادر و همسایه مان عمان خوب 
است اما این سطح از روابط برای هیچ یک از دو 
طرف قابل قبول نیست و برای همین تصمیم و 

اراده هر دو کشور به ارتقای سطح روابط سیاسی 
و اقتصادی است و روابط تهران -  مسقط می تواند 
توسعه یابد. رئیس جمهور بیان کرد:  توسعه روابط 
دوجانبه مورد بحث است و روابط منطقه ای در 
گفت وگوی دو طرف خواهد بود و همکاری های دو 
کشور در مسائل و حوزه های مختلفی که در منطقه 
وجود دارد هم از موضوعات این سفر است. در حوزه 
حمل و نقل، انرژی، گردشگری به ویژه گردشگری 
سالمت می توانیم روابط بیشتری تعریف کنیم. 
وی با بیان این که در این سفر تفاهم نامه هایی 
بین دو کشور به امضا می رسد و اجراییات آن به 
دنبالش پیگیری می شود، این نکته را هم متذکر 
شد که »سفر به عمان در راستای توسعه سیاست 
همسایگی انجام می شود و از نظر ما بسیار دارای 
اهمیت است. رئیس جمهور توسعه روابط را 
نکته محوری سفر به عمان دانست و تأکید کرد: 
همکاری ها و گفت وگوهای منطقه ای می تواند 
امنیت ساز باشد و حضور نیروهای خارجی و 
بیگانه نه تنها امنیت ساز نیست، بلکه امنیت 
منطقه را مورد تهدید قرار می دهد. رئیسی با 
اشاره به مواضع مشترک بین دو کشور ایران و 
عمان، گفت: امیدواریم این سفر که در راستای 
سیاست ارتباط با کشور دوست و همسایه است 
توسعه یابد و گامی برای روابط خوب با همسایگان 
باشد و استمرار داشته باشد. سپس رئیس جمهور 

کشورمان ساعت ۷ و۵۲ دقیقه با بدرقه »محمد 
مخبر« معاون اول رئیس جمهور تهران را به مقصد 
مسقط ترک کرد. هواپیمای حامل رئیس جمهور و 
هیأت همراه ساعت ۱۱ صبح در حالی در فرودگاه 
ویژه سلطنتی مسقط به زمین نشست که قرار بود 
استقبال از آیت ا... رئیسی در فرودگاه توسط وزیر 
خارجه آن کشور انجام شود اما سلطان عمان 
خودش برای استقبال از رئیسی پای پرواز آمد 
تا او را به کاخ سلطنتی همراهی کند و آیین 
استقبال رسمی در کاخ العلم برگزار شود. سپس 
با ورود به کاخ العلم مراسم استقبال رسمی 
»هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان از 
رئیس جمهور کشورمان ساعت ۱۲و ۵۴ دقیقه 
برگزار شد. در مراسم استقبال رسمی، پس از 
قرار گرفتن رئیس جمهور و سلطان عمان در 
جایگاه مخصوص، سرود ملی دو کشور نواخته 
شد و سپس روسای دو کشور از یگان تشریفات 
حاضر در مراسم سان دیدند و همچنین مقامات 
عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. در 
این مراسم به افتخار رئیس جمهور و هیات عالی 
رتبه کشورمان ۲۱ گلوله توپ شلیک شد. پس از 
استقبال رسمی سلطان عمان از آیت ا... رئیسی، 
ابتدا مذاکرات مشترک هیأت های عالیرتبه دو 
کشور برگزار شد و سپس روسای دو کشور با 

یکدیگر دیدار و گفت وگوکردند. 

رئیس جمهور: 

انتقامخونشهیدصیادخدايیحتمیاست
   همکاری ها و گفت وگوهای منطقه ای می تواند امنیت ساز باشد

عده ای با تغییر چهره 
دشمن، فريب خوردند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی گفت با اشاره به بخشی از 
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار 
با خانواده شهدای هفتم تیر در سال 
۹۴ مبنی بر اینکه امروز کشور به 
شناخت دشمن نیاز دارد، گفت اگر 
آن روز به صحبت حضرت آقا توجه 
می شد و چهره بزک کرده دشمن اصلی 
و لبخندش عده ای را فریب نمی داد 
وضعیت ما در بسیاری از جاها بهتر 
بود. عده ای با عوض کردن چهره 
دشمن دچار فریب شدند یا خیال 
داده  موضع  تغییر  دشمن  کردند 
است. حجت االسالم محمدحسین 
موسی پور گفت امسال سعی شده 
است کم کاری های گذشته به خاطر 
محدودیت های کرونایی جبران شود. 
ما برای این مراسم ستاد هفته حقوق 
بشر آمریکایی تشکیل دادیم. برای 
هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی 
از آقای جالل زاده رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دعوت کردیم تا ریاست این ستاد را بر 
عهده گیرند از این رو جلسات ستاد با 
مدیریت ایشان و همکاری دوستان 

انجام می شود.
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گفــت و گــو

خبــــر
ناطق نوری روایت کرد:

چرا بیت رهبری در جماران 
مستقر نشد؛ به جمهوری آمد؟

ابتدا خدمت  همان  از  من  ملی:  آرمان 
رهبرمعظم انقالب بودم. علی اکبر ناطق نوری 
در کتاب خاطرات خود به این 3 پرسش پاسخ 
می دهد که در ادامه می خوانید: یکی از مباحثی 
که در آغاز مسئولیت جدید رهبرمعظم انقالب 
قابل توجه بود بحث مکان استقرار ایشان بود. 
پیشنهاد بعضی این بود که آقا به جماران تشریف 
ببرند و از همان تشکیالت و امکاناتی که حضرت 
امام داشتند استفاده کنند. من خودم به دو دلیل 
معتقد بودم که ایشان به جماران یا منظریه 
تشریف ببرند. یکی به لحاظ امنیتی بود. زیرا در 
تمام دوران جنگ، شهر تهران به راحتی بمباران 
و موشک باران می شد اما جماران پای کوه قرار 
داشت. لذا پرواز و مانور در آنجا خیلی سخت بود. 
دوم اینکه چون رهبری علی الدوام و شب و روز در 
محل سکونتشان هستند از نظر آب و هوایی هم 
باید جای مناسبی داشته باشند. البته آقا به جهت 
عاطفی و احترام نسبت به حضرت امام و احمدآقا، 

جماران را نپذیرفتند. 
 چرا مرکز شهر؟

همچنین اردوگاه شهید باهنر در منظریه تهران 
را قبول نکردند و فرمودند اوال این قدر باال و دور 
از مردم نمی خواهم بروم. ثانیا آموزش و پرورش 
و فرهنگیان و دانش آموزان دلشان به همین 
اردوگاه خوش است و من راضی نیستم که حاال 
این را بگیرم. خودشان فرمودند: در همین منطقه 
ریاست جمهوری می مانیم چون اینجا مسئوالن، 
مجلس، دولت و قوه قضائیه در دسترس هستند. 
در ضمن مثل بقیه مردم داخل شهر هستیم و 
از حیث حفاظت هم منطقه حفاظت شده است 
و مشکل خاصی ندارد و حفاظت جدیدی هم 

نمی خواهد. 
 عبدا... نوری یا ناطق نوری؟

از ابتدا بحث بود که رئیس دفتر ایشان که 
باشد؟ عده ای به طور طبیعی می گفتند: احتماال 
آقای ناطق نوری است که مورد اعتماد ایشان 
است و کار اجرایی هم کرده است. ارتباطش با 
علما زیاد است و روابط عمومی اش هم خوب 
است. بعضی ها هم می گفتند: ناطق نوری مردم را 
خوب می شناسد و می داند مجلس یعنی چه؟ قوه 
قضائیه و دولت یعنی چه؟ بعضی هم می گفتند 
ناطق نوری منتسب به جناح خاصی است، در 
این صورت دفتر آقا جناحی می شود. بعضی 
هم از جناح مقابل، آقای عبدا... نوری را پیشنهاد 
می دادند. مرحوم حاج احمدآقای خمینی جمع 
بین هر دو کرد. خدا رحمتش کند آمد پیش آقا و 
گفت: پیشنهاد من این است که شما آقای ناطق 
نوری و آقای عبدا... نوری را بیاورید. هر دو هم 
نوری هستند. منتهی یکی نور اصفهان و دیگری 
نور مازندران که از دو جناح موجود می باشند و 

کسی هم دیگر حرفی نمی زند. 
 مالک انتخاب رئیس دفتر

یک روزی که من خدمت آقا بودم فرمودند: 
دیگر چه کسانی به ذهن شما برای مسئولیت 
دفتر می رسد؟ من اینجا فهمیدم که ایشان بنده و 
یا عبدا... نوری را به اعتبار همان جناحی بودن به 
مصلحت نمی داند. چون ایشان وقتی رهبر شدند 
به مزاج عده ای سازگار نبود. رادیوهای بیگانه هم 
خیلی جوسازی می کردند و در داخل هم بعضی 
دامن می زنند و اگر رئیس دفتر ایشان هم فردی 
جناحی مثل من می شد جوسازی ها افزایش 

می یافت. 
روزی خدمت آقا بودیم ایشان فرمودند: این 

آقای محمدی گلپایگانی چطور است؟
آقا قبال در عقیدتی سیاسی نیروی هوایی 
ارتش با ایشان مرتبط بودند و ایشان را خوب 
می شناختند و در عمده سفرهایی که آقا داشتند 
آقای محمدی گلپایگانی همراه ایشان بودند. 
از روحیات و خلقیات ایشان، آشنایی و آگاهی 
کامل داشتند. اما دلیل اصلی که باعث شد آقا 
ایشان را به بقیه کاندیداها ترجیح دهند این است 
که هیچ کس نمی تواند ایشان را به جناح خاصی 
نسبت دهد. امروز بعد از ۱۵ سال کسی نمی تواند 
بگوید آقای گلپایگانی مثال چپی است یا راستی؟ 
اصال نمی شود ایشان را جناحی دانست. بنابراین 
با توجه به انتظاراتی که از دفتر دارند و مباحثی 
که در دفتر وجود دارد کسی نمی تواند ادعا کند 
که دفتر خطی برخورد کرده است. شیوه انتخاب 
ایشان در آن مقطع و شاید برای همیشه جزو 
بهترین شیوه هاست لذا ایشان را به عنوان رئیس 
دفتر انتخاب کردند و ایشان هم به تدریج با کار 

آشنا شدند. 
 گروه مشاوران رهبری

من از همان ابتدا خدمت رهبرمعظم انقالب 
بودم و در همان روزهای اول رهبری، گروه مشاوره 
برقرار بود. اسامی اعضای گروه مشاوره عبارت 
بودند از : آقایان مهندس موسوی، باهنر، خاتمی، 
هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی ها و بنده. 
شاید افراد دیگری هم بودند که االن در خاطر 
ندارم. این جمع هفته ای یک جلسه خدمت آقا 
می رسیدیم و آقا مسائل را مطرح می فرمودند و 
بر روی مسائل مشورت می کردیم. دوستان هم به 
منظور سامان دهی امور، نظر مشورتی خودشان را 
ارائه می دادند. البته کارها هر چه بیش تر جلوتر 
می رفت نقش این گروه مشاوره کمرنگ تر می شد. 

 داماد خلخالی رابط چپ ها با رهبری
من از همان روزهای نخست طبق ارتباطی 
که از قبل وجود داشت. خدمت آقا می رسیدیم 
و نقطه نظرات خود و دیگران را خدمت ایشان 
ارائه می کردم. من منتخب جامعه روحانیت نبودم 
بلکه تلقی بیرون این بود که بنده رابط بین ایشان 
و جامعه روحانیت هستم. حال آنکه بنده بر اثر 
همان ارتباطات قبلی شرفیاب می شدم. از مجمع 
روحانیون مبارز هم آقای شیخ حجت ا... کیان ارثی 
داماد آقای خلخالی، مرتب خدمت آقا می رسید و 
توقعات و انتظارات و نقطه نظرات آقایان مجمع را 

به آقا انتقال می داد. 

آرمان ملی:  حوالی ساعت ۱۶ و 3۰ روز یکشنبه اول خرداد 
بود که سرهنگ حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم در مقابل 
منزلش در کوچه غالمیان در خیابان مجاهدین اسالم )نزدیک 
میدان بهارستان( و در داخل خودرو ی شخصی اش )پراید سفید 
رنگ( به شهادت رسید. تسنیم آورده است؛ »عوامل ترور که دو 
نفر بودند، پس از این اقدام تروریستی سوار بر موتور محل واقعه را 
ترک کرده اند. با این حال نیروهای امنیتی بر اساس سرنخ هایی 
که وجود دارد در جست وجوی آنان هستند. نماینده دادستانی نیز 
در محل حاضر شد و همه جزئیات و آثار ترور به دقت مورد بررسی 
قرار گرفت. خودروی شخصی شهید نیز به همراه برخی جزئیات 
دیگر برای بررسی های بیشتر به نهادهای انتظامی و امنیتی 
منتقل شده است.  در نهایت حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: وزارت اطالعات، اطالعات سپاه و نیروی انتظامی 
سرنخ هایی از ضاربان سرهنگ شهید صیاد خدایی پیدا کرده اند 

و به زودی آنان را دستگیر می کنند. 
 هراس رژیم صهیونیستی 

 مشخص است که رژیم صهیونیستی نمی تواند در شهادت 
شهید صیاد خدایی نقشی نداشته باشد. دیروز وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در گفت وگویی با یک رسانه این رژیم از اظهار 
نظر درباره ترور شهید صیاد خدایی خودداری کرد اما کاظم 
غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: »رژیم 
صهیونیستی باید برای اقدامات تروریستی خود پاسخگو باشد. 
ایران همچنان قربانی اصلی تروریسم است. جای بسی تأسف 
است که مدعیان مبارزه با این پدیده شوم، یا ترجیح می دهند 
چشم و گوش خود را بر روی این ترورها ببندند و یا مستقیم 
و غیرمستقیم از تروریست ها حمایت کنند. وحشت رژیم 
صهیونیستی هم قابل توجه است. رژیم صهیونیستی در پی 
شهادت حسن صیاد خدایی در تمامی سفارتخانه های خود اعالم 
آماده باش کرد. به اعتراف شبکه نیوزوات یکی از دالیل نگرانی 
اسرائیل آن است که تهران اعالم کرد، این ترور عبور از خط قرمز 
است و عواقب خاص به خود را داشته و جنایتکاران بهای سنگینی 
بابت آن خواهند پرداخت. به نظر می رسد که صهیونیست ها به 
دنبال آن هستند که زوال و نابودی خود را جلو انداخته و تسریع 
کنند که به چنین اقدامات خرابکارانه و تروریستی دست می زنند. 
چنانکه حساب کاربری توئیتری نور نیوز رسانه نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی نیز در توئیتی آورده است: اقدام تروریستی بعد 

از ظهر یکشنبه در تهران و شهادت سرهنگ پاسدار شهید حسن 
صیادخدایی عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادالت 
زیادی را تغییر می دهد. آمران و عامالن این جنایت هزینه 
سنگینی خواهند پرداخت.  »روابط عمومی کل سپاه پاسداران 
نیز در اطالعیه ای با تبریک و تسلیت شهادت این مدافع سرافراز 
حرم به خانواده معظم وی، تاکید کرده است: اقدام الزم برای 
شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین، پیش بینی و در حال 

انجام است« .
 امروز؛ مراسم تشییع 

مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید مدافع حرم »صیاد 
خدایی«  دیروز دوشنبه در معراج الشهدای تهران  با حضور 
جمعی از مردم تهران برگزار  شد. روابط عمومی کل سپاه اعالم 
کرد: »آیین تشییع مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاسدار صیاد 
خدایی که روز گذشته در اقدامی تروریستی به شهادت رسید 
. بنابر اعالم روابط عمومی کل سپاه آیین تشییع نیز از ساعت 
۸ صبح امروز)سه شنبه سوم خرداد(، از میدان امام حسین 

علیه السالم در مسیر خیابان ۱۷شهریور برگزار خواهد شد.
 الِف اشراف اطالعاتی در غربت! 

پس از اقدام تروریستی بعدازظهر یکشنبه در خیابان مجاهدین 
اسالم تهران که به شهادت حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم 
انجامید؛ رسانه ها و برخی افراد در رژیم صهیونیستی مسابقه 
جالبی در تناقض گویی و الف اشراف اطالعاتی زدن به راه 
انداخته اند که محصول آن معرکه مضحکی است. تسنیم نوشت، 
پایگاه روزنامه عبری زبان معاریو نوشته این ترور احتماالً ارتباطی 
به مساله هسته ای نداشته باشد و بیشتر به مسائل امنیتی دایر در 
سوریه مربوط باشد. در همین حال شبکه ۱3 تلویزیون اسرائیل 
هم مدعی شد فرد ترور شده مسئول انتقال فناوری موشک های 
پیشرفته و دقیق به حزب ا... بوده است. اینتل تایمز دیگر رسانه 
صهیونیستی نوشت: اطالعاتی که ما از حسن خدایی داریم آن 
است که وی یک سرتیپ)!( سپاه است که سال های اخیر در 
محور سوریه و لبنان بوده و یا مسئول یکی از واحدهای تهاجمی 
نیروی قدس است و یا آنکه در بخش لجستیکی که مقر آن در 
خاک سوریه است در قالب کمک به تولید موشک های دقیق 
فعالیت می کرده است. اینتل تایمز در ادامه آورده است فرد ترور 
شده در تهران احتماالً در فعالیت های پهپادی مشارکت داشته 
است)!(، همچنین احتماالً عضو واحد ۸۴۰، یگان اصلی فعال در 
سوریه بوده است. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در پوشش 

متناقض خود با دیگر رسانه های عبری مدعی شد سرهنگی که در 
تهران ترور شد مسئول طراحی حمالت تروریستی بود! سرتیپ 
کوپر فایسر رئیس سابق سرویس اطالعات ارتش اشغالگر هم در 
گفت وگو با اسرائیل هیوم گفت: خدایی به شکل غیررسمی در 
برنامه هسته ای تهران دخالت داشت)!( اما به رغم آن تا مدت 

کوتاهی قبل در سوریه حضور داشت. 
 واکنش ها به ترور

رئیس شورای امنیت کشور درباره ترور روز گذشته در تهران 
که به شهادت حسن صیاد خدایی منجر شد، اظهار کرد: با 
همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای تشکیل 
شده و موضوع در دست بررسی است. احمد وحیدی، شهید 
صیاد خدایی را نیروی انقالبی و متدین توصیف کرد و با تسلیت 
به خانواده ایشان و همرزمانش، گفت: با اتمام تحقیقات، نتایج 
آن اطالع رسانی خواهد شد. همچنین سخنگوی نیروهای مسلح 
اظهار داشت: ترور روز گذشته در تهران نشان می دهد ادعایی که 
آمریکایی ها و متحدان آنها در خصوص حقوق بشر دارند، کذب 
است؛ ابعاد این ترور در دست بررسی است و نیرو های امنیتی 
کشور این موضوع را دنبال می کنند؛ نتیجه بررسی ها هم متعاقباً 
اعالم خواهد شد. سردار شکارچی همچنین در خصوص حمله 
موشکی ایران به مقر رژیم صهیونیستی در اربیل عراق و بیانیه 
سپاه مبنی بر پاسخ شدید ایران به اقدامات اسرائیل گفت: رژیم 
صهیونیستی این را تجربه کرده که هرگاه مواجهه مستقیم با ما 
داشته باشد، بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم، خیلی شفاف 
اعالم می کنیم. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش به جنایت تروریستی 
عصر روز یکشنبه عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی، ضمن 
تبریک و تسلیت شهادت سردار رشید اسالم صیاد خدایی به 
محضر رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی، خانواده معظم و آحاد 
همرزمان شهید عزیز در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جبهه 
دفاع از حرم اهل بیت)ع( گفت: این شهید گرانقدر عمر خود 
را در مجاهدت برای حضور در صحنه های نیاز کشور و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و صیانت از استقالل و امنیت 
ملت و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت 
هدف کینه اجیر شدگان سرویس های اطالعاتی نظام سلطه 
و صهیونیسم جهانی قرار گرفت. وی افزود: اراذل و اوباش و 
تفاله های گروه های تروریستی وابسته به استکبار و صهیونیسم 

جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند رسید. 

آرمان ملی : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید 
در نگاه نخست موضوع اقتصادی باشد اما در 
واقعیت مرتبط با تمام حوزه ها به ویژه حوزه 
سیاسی است. منتقدان این تصمیم معتقد بودند 
که پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جامعه 
با تورم باالیی مواجه خواهد شد. برخی دیگر 
به صورت کارشناسی به موضوع حذف یارانه 
۴۲۰۰ ورود می کنند مانند مصطفی هاشمی طبا 
فعال سیاسی اصالح طلب که می گوید: »اگر 
قصد آزادسازی است با این سیستم اقتصادی 
نمی توان آن را انجام داد. نمی شود که آزادسازی 
قیمت انجام داد و از آن طرف کنترل بر قیمت ها 
داشت. آزادسازی قیمت ها نیاز به یک رقابت 
آزاد در کشور دارد و رقابت آزاد نیاز به آزاد بودن 
واردات و صادرات و تعادل بین آنها دارد. وقتی 
هر دوره یک سیاست را پیش گرفته می شود، 
نمی توان واردات و صادرات و تولیدات با کیفیت 
داشت. مگر اینکه بخواهیم مقطعی عمل کنیم.« 
وی نتیجه گرفت: »تورم در راه است. کمبودهای 
بسیاری در کشور وجود دارد و اگر حتی ۵ درصد 
کمبود کاال در بازار مشاهده شود، قیمت کاال 
حداقل ۵۰ درصد باال می رود. ما مجبوریم در 
داخل کشور سیاست های کنترلی همراه با 
سیاست های انقالبی را به کار ببریم.« برخی 
دیگر که اغلب آنها از اصولگرایان هستند، از این 
طرح حمایت می کنند. اما افرادی مانند علی 
مطهری به صورت کارشناسی شده به بررسی 
اهداف طرح حذف ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و 
از دولت رئیسی حمایت می کند. نایب رئیس 

مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار برنا، در 
رابطه با ارز  ترجیحی و فایده  حذف آن گفت: 
احساس می کنم بهتر بود که این طرح در شرایط 
ثبات اقتصاد کشور انجام می شد. لذا به طور 
طبیعی باید بعد از رفع تحریم ها آغاز می شد. 
شاید چون افق روشنی برای توافق و احیای 
برجام وجود نداشته است، مجلس و دولت این 
کار را به عنوان یک اصالح ضروری اقتصادی 
آغاز کردند. البته دالیل دیگری هم وجود داشته 
که دولت مجبور شده در وضعیتی که ثبات 
اقتصادی نداریم کار را شروع کند. وی در رابطه 
با دالیل اجرای طرح اظهار داشت: یکی از 
دالیل اینکه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کاالهای اساسی 
در نظر نگرفته است. لذا دولت چنین ارزی در 
اختیار نداشته و مجبور بوده ارز را تک نرخی 
کرده و طرح را شروع کند. دلیل دیگر اینکه 
قیمت های جهانی مواد غذایی مثل گندم و آرد 
و روغن در اثر تجاوز روسیه به اوکراین افزایش 
قابل توجهی داشته که به کشور ما هم سرایت 
کرده است. همچنین قاچاق این مواد غذایی که 
در کشور ما خیلی ارزان بود، افزایش چشمگیری 
داشت. شاید کسری بودجه دولت هم در اجرای 
طرح موثر بوده است. نایب رئیس سابق مجلس 
افزود: البته فشاری که بر مردم وارد شده قابل 
انکار نیست. چرا که افزایش شدید قیمت چند 
کاالی اساسی منحصر به این کاالها نخواهد بود 
و در سایر کاالها و خدمات اثر می گذارد. این 
روزها دیده می شود که یک افزایش قیمتی در 

همه کاالها و خدمات رخ داده است. اما چون این 
اصالح ضروری بوده، باید این کار به سرانجام 
برسد. اصل کار درست است گرچه زمان آن 
مناسب نبود. البته با توجه به دالیلی که عرض 
کردم »دولت مجبور به اجرای این طرح بوده 

است.« 
 افزایش قیمت  کاالهای اساسی در 

کشورهای همسایه 
مطهری در رابطه با افزایش قیمت  کاالهای 
اساسی در کشورهای همسایه بعد از حذف ارز 
ترجیحی در ایران خاطرنشان کرد: یکی از دالیل 
افزایش قیمت اخیر مواد غذایی در کشورهای 
همسایه، کاهش قابل توجه قاچاق این کاالها از 
ایران بوده است. دلیل دیگر آن جنگ روسیه 
و اوکراین است که باعث شده قیمت غالت و 
مواد غذایی در کل دنیا افزایش پیدا کند و قطعا 
در کشورهای همسایه ما هم مؤثر بوده است. 
مسئله قاچاق کاال مسئله مهمی است. زمانی که 
روغن در اینجا کیلویی مثال ۱3 هزار تومان و در 
کشور همسایه کیلویی ۴۰۰ هزار تومان است، 
طبیعی است که قاچاق افزایش پیدا می کند. لذا 
یکی از آثار اجرای این طرح این است که جلوی 
قاچاق تا حد زیادی گرفته می شود. به هرحال 
همه باید کمک کنیم که این طرح به سرانجام 

برسد، چرا که آثار مثبت آن روشن است. 
 انتقادها به دولت وارد نیست

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی درباره هجمه ها علیه دولت در ارتباط 
با اجرای این طرح نیز عنوان کرد: زمانی که 

مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ هیچ ارز ترجیحی 
در نظر نگرفته است، دولت نمی تواند مستقال 
ارز ترجیحی اختصاص بدهد. البته بهتر بود که 
مجلس این کار را به بعد از رفع تحریم ها موکول 
می کرد، اما در شرایط موجود،  دولت برای تهیه 
کاالهای اساسی مردم مجبور بوده که این راه را 
آغاز کند. انتقادها به دولت چندان وارد نیست و 
اگر انتقادی باشد به خاطر این است که افزایش 
قیمت ها یک مقدار ناگهانی انجام شد. شاید بهتر 
بود قبلش با مردم صحبت می شد و یارانه ها قبال 
واریز و سپس طرح آغاز می شد. وی  خاطرنشان 
کرد: اشکاالت جزئی وجود داشته است، اما 
اصل کار یک اصالح ضروری اقتصادی است. 
»همه باید کمک کنیم تا آثار مثبت آن نمایان 
شود.« قطعا از رانت و فساد و قاچاق کاال تا حد 
مطلوبی جلوگیری خواهد شد. توزیع یارانه این 
کاالها عادالنه تر خواهد بود. البته بهتر است که 
قانون مجلس مبنی بر کاالبرگ الکترونیکی 
هرچه زودتر اجرا شود، تا توزیع یارانه به شکل 
بهتری صورت بگیرد. مطهری در پایان با اشاره 
به فسادزا بودن دو نرخی بودن ارز اظهار داشت: 
زیان ارز ترجیحی این بود که سودش به جیب 
دالالن سرازیر می شد و کاالهای خریداری 
شده با این ارز به قیمت متناسب با آن به دست 
مردم نمی رسید. ارز ترجیحی برای مدتی در 
دوره فشار سنگین تحریمی ترامپ، که واقعا 
وحشتناک بود، الزم بوده است. اما ادامه آن به 
صالح کشور نبوده و معموال ارز دو نرخی موجب 
فساد و رانت است. پس باید به سمت ارز تک 
نرخی رفت. لذا معتقدم باید این کار صورت 
می گرفت و دولت هم شجاعت به خرج داد که 
وارد اجرای این طرح شد. اکنون همه وظیفه 
داریم که کمک کنیم تا ان شاءا... آثار خوب این 

طرح نمایان شود. 

اصالحات همیشگی است و هیچ گاه پایانی ندارد. فعال سیاسی 
اصالح طلب درباره این که امروز بعد از گذشت ۲۵ سال از دولت 
اصالحات به عنوان یک دولت موفق بعد از انقالب در عرصه های 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یاد می شود آیا امکان تکرار این شرایط 
وجود دارد، گفت: ابتدا به همه کسانی که در برهه زمانی دوره 
اصالحات توانستند درک مناسبی از جایگاه خودشان در نزدیکی 
جامعه ایران داشته باشند تبریک می گویم؛ چراکه آن زمان بود که ما 
متوجه شدیم نقش مردم چقدر می تواند در تعیین سرنوشت جامعه 
و کشور موثر باشد.  اشرف بروجردی یادآور شد: اگر میزان کسانی 
که رأی دادند را در ابعاد مختلف بررسی کنیم؛ نشان دهنده بی سابقه 
بودن حضور و گرایش مردم در پای صندوق های رأی خواهد بود که 
این امر در آن برهه زمانی تبدیل به نقطه قوتی در کشور شد. وی 
گفت: امیدواریم این دولت بتواند نگاهی به گذشته و دوره اصالحات 

داشته باشد تا بتواند از آن تجربه آفریده شده بهره ببرد.

 
 استفاده از تجارب 

دولت اصالحات 
تحزب در ساختار سیاسی 

تعريف درستی ندارد

  
 دلمان 

خون شده بود 

سازمان تعزیرات معموال در سکوت به انجام وظایفش مشغول 
است اما روز گذشته رئیس این نهاد به موضوعات جالبی اشاره 
کرد. احمد اصانلو گفت:  دلمان از مسائلی که در سازمان وجود 
دارد خون شده است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی 
است که با هدف تنظیم گری بازار تاسیس شده است و زمانی هم 
که تاسیس شده به این هدف دست پیدا می کند اما بعدها آن را به 
شدت ضعیف می کنند. فلسفه تاسیس سازمان، ضمانت اجرای 
تصمیماتی بوده که دولت برای تنظیم گری در بازار می گیرد. االن 
فقط اسم تعزیرات خیلی از کارها را پیش می برد و حتی دوستانی 
که وظیفه نظارت بر بازار را دارند نمی گویند از وزارت صمت 
آمده ایم بلکه می گویند از سازمان تعزیرات آمده ایم. وی گفت: نه 
چیزی که باعث خون دل ما شد این بود که به لحاظ امکانات مورد 
بی توجهی قرار گرفتیم و صرفا یک حقوقی به ما دادند و میانگین 
حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی ۴-۵ تومان است.

تحزب هنوز در جامعه سیاسی ما جا نیفتاده است و تنها نام آن عنوان 
می شود. دیروز یک فعال سیاسی گفت: تحزب در ساختار سیاسی 
تعریف درستی ندارد. مجلس، دولت و نهادهای تصمیم گیر ما با الگوی 
حزبی ساخته نمی شوند. در جوامع توسعه یافته احزاب منشا تاثیرگذاری 
هستند. سعید شریعتی توضیح داد: یعنی نهادهای واسط سیاست ورزی 
و کادرسازی و اداره جامعه، احزاب هستند و قدرت بین احزاب سیاسی 
توزیع می شود و رقابت های سیاسی شکل می گیرد. احزاب مسئولیت 
می پذیرند و در برابر آن مسئولیت پاسخگو هستند به بدنه رای و نظام 
سیاسی  حاکم. در این کشورها ساختار سیاسی مبتنی بر احزاب است. 
یعنی وقتی پارلمان تشکیل می شود کرسی های پارلمان بین احزاب 
توزیع می شود و نمایندگان مجلس اوال نماینده احزابند و  احزاب هستند 
که در برابر پایگاه رای خود پاسخگو هستند و اگر تصمیم غلطی بگیرند 
در دور بعد آرای شان ریزش می کند و سهم شان از قدرت کم می شود در 

نتیجه  مجبورند خودشان را اصالح کنند.

حمایت علی مطهری از دولت رئیسی!

حذف ارز ترجیحی شجاعانه بود

حسن  دانایی فر در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
 سفر رئیس جمهوری به عمان 

نتايج مثبتی خواهد داشت
 آمریکا نمی تواند مانع عادی سازی روابط 

 ایران و عربستان شود
 بن سلمان به مانع تراشی های ترامپ اعتراف کرده بود

آرمان ملی-  علیرضا پورحسین: 
روابط ایران و پادشاهی عمان که مبتنی 
بر اصول حسن همجواری و اشتراکات 
تاریخی، فرهنگی و مناسبات همسایگی 
است، در حوزه های مختلف خوب و حتی بعضا ممتاز است. 
چنان که تهران و مسقط در حوزه همسایگی در منطقه 
خلیج فارس بنا بر اذعان مقامات دو کشور، هیچ مسئله 
و مشکلی در مناسبات فیمابین ندارند و پایه همکاری ها 
بین ایران و عمان بر اساس اعتماد و اطمینان متقابل است. 
اعتماد و اطمینانی که به نظر می رسد ریشه تاریخی در 
دهه های گذشته دارد. از مناسبات در دوران میانه تا همین 
تاریخ معاصر که همواره یا ایران به کمک عمان شتافته و 
یا این کشور در عرصه های سیاسی برای ایران تالش های 
دیپلماتیکی انجام داده است تا به عنوان کشور معتمد ایران 
شناخته شود. روابطی که مشخصا می تواند الگویی برای 
توسعه روابط با سایر کشورهای عربی و منطقه نیز باشد. 
در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« گفت وگویی با 
حسن دانایی فر، سفیر پیشین ایران در عراق داشته است که 

در ادامه می خوانید: 
 ارزیابی ها از سفر رئیس جمهوری به عمان 
چیست و با توجه به شرایط فعلی منطقه خاورمیانه 

چه نتایجی درپی خواهد داشت؟
در ماه های اخیر اتفاقات خوبی در حوزه همکاری با 
همسایگان صورت گرفته است که این امر می تواند موجب 
توسعه امنیت و اقتصاد جمعی شود. ثبات و آرامش منطقه 
مشخصا در گرو همین همکاری هاست که امروز یک نمونه 
آن در سفر رئیس جمهوری به عمان مشخص شده است. 
رفت و آمدها در سطح سران، مذاکرات ایران و عربستان 
و آتش بس در نقاطی که در سال های گذشته جنگ 
گسترده ای در آن رخ داده است، از جمله نشانه های آغاز 
ثبات در منطقه است. مهم ترین نکته در این حوزه این 
است که این فرآیند منطقه ای نباید درگیر حاشیه های 
فرامنطقه ای شود. امروز در منطقه اراده ای به وجود آمده 
است تا با ایران همکاری صورت گیرد و تنش ها کاهش یابد 
و این اراده نباید تحت تاثیر بازیگران فرامنطقه ای قرار گیرد. 
سفر رئیس جمهوری ایران به عمان در همین راستا بوده و 

می تواند نتایج بسیار مثبتی درپی داشته باشد. 
 آیا ممکن است در روند تنش زدایی در منطقه 
خلل هایی ایجاد شود و این مانع زایی از سوی چه 

طرف هایی صورت می گیرد؟
اتفاقی که روز یکشنبه در تهران رخ داد و یک نیروی 
نظامی ایران در آن حادثه تروریستی به شهادت رسید 
نمونه ای از کارشکنی هایی است که رژیم اشغالگر قدس در 
منطقه در دستور کار قرار داده است تا روند ایجاد صلح در 
خاورمیانه را مختل کند. با این وجود اسرائیل نمی تواند با 
این تحرکات مانعی در مسیر اراده ملت های خاورمیانه ایجاد 
کند. مشخصا زمانی که اسرائیلی ها به تمام سفارتخانه های 
خود در جهان آماده باش می دهند، نشان می دهد که آن ها 
پشت این کارشکنی ها و اقدامات تروریستی هستند. با این 
وجود بعید به نظر می رسد که سران سایر کشورها به چنین 
اقداماتی توجه کنند و روند صلح در منطقه خاورمیانه تداوم 
پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که مولفه های اثرگذار بر 
تحوالت خاورمیانه تغییر کرده است. معادالت به خصوص 
پس از وقوع جنگ اوکراین در جهان تغییر کرده است و 
دیگر کارشکنی های گذشته نمی تواند کشورها را مجبور 
به اقدامی دیگر کند. از سوی دیگر سفر بایدن به منطقه 
جنوب شرقی آسیا، نشان می دهد که اولویت های کشوری 
همچون آمریکا نیز تغییر کرده است. توجه آمریکا به خاور 
دور و در اولویت قرار گرفتن این منطقه سبب شده است تا 
آن ها نیز تغییراتی در سیاست های خود ایجاد کنند. اینکه 
از داخل آمریکا اعالم می شود که دیگر قدرت گذشته را 
ندارند، حاکی از این است که آمریکا نمی تواند دیگر امنیت 
کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه را تامین کند و به همین 
علت است که کشورهای عربی به دنبال راه های دیگری برای 
تامین امنیت خود هستند. این یک فرصت ایده آل برای 
ایران و کشورهای منطقه است تا با هم افزایی، کنترل امنیت 
منطقه را به صورت جمعی در اختیار گیرند و خودشان برای 
آینده منطقه تصمیم گیری کنند. این همان مسیری است 
که از ابتدا نیز باید در دستور کار قرار می گرفت و امروز نیز 
می تواند مسیری برای خاورمیانه باشد تا از بحران عبور کند. 
 در چنین شرایطی پس به چه علت مقامات 
عربستان به صورت پرتعداد با مقامات غربی و 

آمریکایی دیدار و رایزنی می کنند؟
نباید فراموش کرد که دو کشوری همچون آمریکا و 
عربستان فارغ از اختالف هایی که امروز میان آن ها به وجود 
آمده است، تفاهمات و سندهای همکاری در زمینه های 
مختلف از جمله دفاعی و امنیتی دارند. زمانی که وزیر 
دفاع دو طرف دیدار می کنند، مشخصا در خصوص مسائل 
نظامی بیشتر گفت وگو می شود. در دو ماه گذشته حجم 
اختالفات و نامالیمتی میان عربستان و آمریکا بیشتر شده 
است و مشخصا دیدار صورت می گیرد تا زاویه اختالفشان 
بیشتر نشود. دیدارهای اخیر عربستان و آمریکا برای عادی 
سازی روابط و رفع این اختالفات صورت گرفته است. روابط 
عربستان و آمریکا دیگر همچون گذشته نخواهد بود و با اما 
و اگرهایی مواجه خواهد شد. عربستان دیگر برای امورات 
سیاست خارجی خود از آمریکا مجوز نخواهد گرفت. در 
دوران ترامپ چنین مساله ای مطرح بود و حتی یکی از 
سران کشورهای عربی نقل قول کرده بود که عربستان 
به خاطر آمریکا با ایران وارد رابطه نمی شود و ترامپ و پمپئو 
به عربستان فشار وارد می کنند تا روابط خود را با ایران عادی 
سازی نکند. مشخصا آن دوران گذشته است و عربستان 
می تواند در این خصوص مستقال تصمیم گیری کند. امروز 
تصمیم عربستان در رابطه با عادی سازی روابط با ایران به 
فشار آمریکا برتری دارد و در همین راستا عربستان مسیر 

خود را طی خواهد کرد. 

صهیونیست ها و استکبار جهانی پشت پرده ترور مدافع حرم 

سفارتخانههایرژيمصهیونیستیدرآمادهباشکامل
 سرنخ هایی از ضاربان شهید خدایی                         سه شنبه؛ تشییع پیکر شهید صیادخدایی

 سخنگوی سپاه: تفاله های گروه های تروریستی به سزای عملشان می رسند
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آرمان ملی: وزیر نفت در سفری که به همراه رئیس جمهور 
به عمان داشتند از توافق با این کشور در زمینه همکاری های 
مشترک نفتی خبر داده است و به گفته جواد اوجی قرار است 
با تشکیل کمیته فنی، توسعه یکپارچه میدان مشترک هنگام 
صورت گیرد. در واقع فارغ از اینکه بسیاری از تحلیلگران سفر 
رئیس جمهور به مسقط را در راستای احیای برجام و دستیابی 
به توافقات مطرح می کنند، اما توسعه دیپلماسی انرژی آن هم 
به با اتکای بر رشد روابط با کشورهای نفت خیز منطقه موضوعی 
است که به نظر می رسد مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته است. 
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد جنگ روسیه و اوکراین و 
محدودیت هایی که تامین انرژی اروپا با آن مواجه است فرصت 
مناسبی را برای افزایش سهم ایران در بازار جهانی انرژی ایجاد 
کرده است اما به نظر می رســد از آنجاکه ایران تاثیر گذارترین 
کشــور برای جبران کمبودهای انرژی منطقه یورو محسوب 
می شود آمریکا نیز رویکرد خود را در قبال تحریم ها تغییر داده 
که می تواند موقعیت خوبی برای ایران به شمار رود البته شرایط 
سخت اقتصادی سال های گذشته و عدم امکان سرمایه گذاری 
در توسعه زیرساخت های نفتی باعث شده تا ایران به تنهایی 
قادر به نقش آفرینی در بازار جهانی نباشد و در این راستا عمان 
یکی از کشورهایی است که سیاست های بی طرفانه و معتدل 
مسقط آن را گزینه مناسبی برای همکاری های مشترک تبدیل 
کرده اســت. اگرچه که تجربه نه چندان خوشایند همکاری با 
برخی کشورهای عربی و سیاست های جانبدارانه آنها همکاری 

با این کشور را با اما و اگر مواجه می کند. 
 توسعه میدان مشترک هنگام

بر اســاس این گزارش، جواد اوجی درباره دســتاوردهای 
مذاکره با مقام های عمان در جریان سفر به این کشور می گوید: 
در مذاکرات انجام شــده به عنوان محور اول توافق شــد برای 
توســعه فازهای بعدی میدان نفتی هنگام کــه تنها میدان 
مشترک دو کشور است کمیته ای فنی مشترک تشکیل شود 
تا در قالب کارگروهی مشــترک و تیم مشــترک، این میدان 
به صورت یکپارچه توسعه داده شــود. وزیر نفت با بیان اینکه 
بهره برداری یکپارچه که در منطقه ما بی سابقه است برخالف 
بهره برداری رقابتی ســبب می شــود مخزن میدان مشترک 
آسیب نبیند و برداشت از مخزن به صورت صیانتی  اتفاق بیفتد 
و بیشترین بهره از توسعه میدان نصیب دو کشور شود، یادآور 
شد: محور دوم همکاری ایران و عمان که درباره آن توافق شد 
صدور خدمات فنی مهندسی بود. اوجی تصریح کرد: با توجه 
به منابع نفتی و گازی عمان و همین طور توانمندی پیمانکاران 

و سازندگان ایرانی زمینه و ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات 
خدمات فنی مهندسی ایران در بخش نفت و گاز به این کشور 
وجود دارد و توافق شــد در بخش باالدســت و پایین دســت 
صنعت نفت، گاز، پاالیشگاه ها، پتروپاالیشگاه ها و تأسیسات 
گازی از توانمندی شرکت های ایرانی استفاده شود. وی با بیان 
اینکه در همین راستا به دعوت وزارت نفت ایران به زودی یک 
هیات عالیرتبه فنی از عمان برای بازدید از تأسیســات نفتی 
و گازی ایران و آشــنایی با توانمندی سازندگان و پیمانکاران 
و شرکت های دانش بنیان به ایران ســفر خواهند کرد، گفت: 
تجارت و صادرات پتروشــیمی و فرآورده های نفتی نیز محور 
سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافق های خوبی روی 

آنها انجام شد. 
 استفاده از ظرفیت های منطقه ای

در رابطه با مزیت های همکاری مشترک ایران با عمان حسن 
مرادی کارشناس حوزه انرژی به »آرمان ملی« می گوید: آنچه 
مسلم است همکاری های مشترک با کشورهای منطقه می تواند 
به نفع اقتصاد دو کشور منجر شود و تمرکز بر افزایش تعامالت 
اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه می تواند در توافقات 
و تعامالت اقتصادی جهان اثر گذار باشــد. وی با عنوان اینکه 
نباید تمامی توجه متوجه کشورهای همســایه باشد، گفت: 
تمرکز بر کشــورهای همســایه نباید ما را از همکاری با سایر 
نقاط جهان بازدارد بلکه همواره باید با شناســایی فرصت ها و 
موقعیت ها بیشترین بهره را کسب کرد به گونه ای که در حال 
حاضر و چالش اروپا برای تامین گاز فرصت مناســبی است تا 
برای صادرات گاز به منطقه یورو برنامه ریــزی کرد و در این 
راستا می توان با گسترش خط لوله گاز ترکیه به این سیاست 
دســت یافت. مرادی انتقال گاز ال ان جی»LNG« را از دیگر 
فرصت های پیش روی ایران دانست و گفت: هم اکنون فرصت 
مناسبی است که پروژه »LNG« را که قرار داد آن با فرانسوی ها 
منعقد شد اما به دلیل تحریم ها بالتکلیف باقی ماند از سر گرفته 
شود که در اینصورت امکان صادرات آن حتی از طریق حمل 
و نقل جاده ای نیز بــه تمام دنیا امکان پذیــر خواهد بود. این 
کارشناس اقتصادی بر لزوم تنوع بخشی محصوالت اشاره کرد 
و افزود: در کنار ارتباطات و مناسبات حسنه با همسایگان باید 
با تنوع بخشی محصوالت امکان افزایش رقابت در بازار جهانی 
انرژی را فراهم آوریم. وی در پاسخ به اینکه تجربه همکاری با 
کشــورهای منطقه چندان موفقیت آمیز نبوده آیا همکاری با 
عمان و قطر می تواند نگرانی تکرار تجربه قبل را به همراه داشته 
باشد گفت: اینکه در گذشــته همکاری های ما با کشورهای 

همســایه موفقیت آمیز نبوده دلیل نمی شود که در آینده هم 
نتوان به نتایج قابل قبولی دست یافت. قطر کشور سرمایه دار، 
قدرتمند و مستقل اســت و چنانچه قراردادهای خوبی با این 
کشــور صورت گیرد می تواند زمینه حضور ســرمایه گذاران 
قطری را در پروژه های توســعه نفتی فراهم کند. که می تواند 
کمک زیادی برای آینده اقتصادی کشور باشد. وی با اشاره به 
سفر وزیر نفت به کشــور عمان افزود: ما با کشورعمان از قبل 
مالحظات سیاسی و حسن همجواری داریم بنابراین می توانیم 
از ظرفیت ها و پتانسیل سرمایه گذاری این کشور بهره برد. این 
کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه بــه اعالم آتش بس 
عربستان در یمن بازار این کشور می تواند گزینه مناسبی برای 
ایران باشــد که از طریق عمان فراهم شــود نباید تنها به فکر 
غنیمت شمردن فرصت در کشــورهای همجوار باشیم، بلکه 
باید فرصتی در اختیار آنها قرار داد تا از تعامالت مشــترک دو 

طرف منفعت ببرند. 
 استفاده رقبا از تحریم های نفتی ایران

همچنین محمود خاقانی کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز 
در رابطه با افزایش تعامالت انرژی بــا عمان می گوید: در بین 
شیخ نشین های خلیج فارس؛ عمان ســعی کرده یک موضع 
بی طرفی در ارتباط با ایران اتخاذ کند و این مدیون سیاست های 
ســلطان قابوس بوده تاکنون نیز پایدار مانده است. وی افزود: 
از زمان دولت هاشمی رفســنجانی و بعد در دولت اصالحات 
همیشه بین ایران و عمان بحث بر سر صادرات گاز و استفاده 
ایران از ظرفیت مازاد کارخانه تبدیل گاز طبیعی به ال ان جی 
مطرح بوده است و این مذاکرات همیشه تداوم داشته است، اما 
مشکالتی هم در مسیر اجرای این توافق طرفین بوده است از 
جمله اینکه خط لوله ای که باید از ایران به کارخانه ال ان جی 
برسد از کدام بخش خلیج فارس عبور کند، بخش های کم عمق 
که مسیر برخی کشورهای منطقه بوده امکان همکاری وجود 
نداشته و این پروژه را دچار کندی و توقف کرده است. مسیرهای 
عمیق هم هزینه ها باالست و هم تکنولوژی باالیی نیاز است. 
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی تاکید کرد: قطعا در یک 
چنین پروژه کالنی باید بهره بردار نهایی هم در سرمایه گذاری 
مشارکت کند در غیر این صورت مقرون به صرفه نیست ایران 
و عمان در این پروژه گران سرمایه گذاری کنند تا امنیت انرژی 
چین و هند را تامین کنند، در هر حال تاکنون به دلیل تحریم ها 
پروژه اجرایی نشــده اســت. تحریم ها اثرات ســنگین برای 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران داشته و در همین 

حال رقبا از این فرصت بهترین بهره برداری را کردند. 

 اژدهای سرخ هیچ گاه نفت ايران 
را از دست نمی دهد 

آرمان ملی: فروش نفت ارزان و با تخفیف روســیه به چین 
آن هم در بحبوحه جنگ روســیه و اوکرایــن در روزهای اخیر 
با واکنش های زیادی همراه شــده است، به گونه ای که برخی از 
کارشناسان معتقدند تخفیفات ۴۰ درصدی روس ها در فروش 
نفت نه تنها شرکت های چینی، بلکه هر کشوری رابرای خرید 
وسوسه کرده که می توان تجارت نفتی ایران و اژدهای سرخ را نیز 
تحت الشعاع قرار بدهد. البته این تحلیل اگرچه با توجه به آمار و 
اطالعات منتشر شده و تالش دولت برای افزایش همکاری های 
مشترک با کشورهای همسایه می تواند تا حدودی نشان دهنده 
وقوع این سیاست باشد اما برخی از کارشناسان معتقدند پکن 
هیچگاه تهران را از دست نخواهد داد و تجربه یک دهه گذشته 
موید این سیاست است. در این رابطه سیدمحمدحسین مالئک 
سفیر سابق ایران در چین می گوید: رویترز خبری منتشر کرده 
که حدود 3۷ میلیون بشکه نفت ایران در ۱۸ نفتکش در بنادر 
شرق آسیا پارک کردند و از آوریل به بعد ۵ میلیون بشکه هم به 
این میزان افزوده شده است، اکنون نمی توان در خصوص صحت 
و ســقم این موضوع اظهارنظری کرد اما این واقعیت هم وجود 
دارد که وقتــی روس ها حدود ۴۰ درصد روی نفت خودشــان 
تخفیف اعمال می کنند هر شــرکتی را تحریک می کنند که از 
این فرصت استفاده کند، از این بابت اگر ما تخفیف بیشتر اعمال 
نکنیم بازارهای فروش خودمان را تحت تاثیر قرار داده ایم. وی 
افزود: موضوع دیگــر اینکه گفته می شــود چینی ها در آوریل 
پاالیشــگاه های خود را تعمیر می کنند و نفت ایران کمتر روانه 
این کشور می شود، بنابراین مجموعه ای از اطالعات درست و غلط 
کنار هم قرار گرفته و ممکن است این نتیجه حاصل شود که یک 
ترند در حال شکل گیری است. سفیر سابق ایران در چین گفت: 
در هر حال چینی ها از سال ها قبل بازار خود را روی روزانه ورود 
حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران بسته اند و در طول ۱۰ 
سال گذشته این ارقام بیشتر شده و کمتر نشده است، حتی اگر 
به ضررشان باشد، نفت ایران را حفظ می کنند، بنابراین شرایط 
کنونی ممکن اســت در نوســانات تغییری حاصل کند، ضمن 
اینکه چین مثل هر خریدار دیگری سعی می کند به بازار فشار 
وارد کند. وی درباره احتمال لغو تحریم و افزایش صدور نفت به 
چین گفت: تحریم فعال لغو نمی شود و حداقل تا نوامبر برجام به 
نتیجه نمی رسد، اما ما باید همواره به دنبال بازارهایی غیر از چین 
هم باشیم، باید توجه کنیم استراتژی بازار انرژی در جهان بعد از 
حمله روسیه به اوکراین تغییر ماهیت قابل توجه داشته که نباید 
نادیده گرفته شود. مالئک خاطرنشان کرد: ما برای تثبیت بازار 
نفت باید به دنبال بخشی از بازارهای اروپا باشیم و الزاما اینگونه 
هم نیست که منوط به لغو تحریم باشد، چون آمریکا پذیرفته که 
بدون اینکه تحریم ها به صورت رسمی مرتفع شود اجازه دهند 
سیاست روسیه برای فشــار بر انرژی اروپا را مرتفع کند و بقیه 
کشورهایی مثل آذربایجان و قزاقستان چندان بزرگ نیستند که 
در جریان جنگ روسیه و اوکراین و حذف نفت روس ها تاثیرگذار 
باشند، اما از سوی دیگر کشورهای دیگری مثل عراق با قدرت در 
حال ورود به بازار بوده و مهم ترین رقیب ما در این حوزه هستند. 
وی بیان داشــت: اکنون عراق برنامه دارد که تا ۲۰۲۷ به تولید 
۶ تا ۷ میلیون بشکه در روز برسد و این رقابت خطرناکی است، 
عربستان هم خودش را آماده می کند تا سال ۲۰۲۷، ۱3 میلیون 
بشکه ظرفیت داشته باشد. همه این کشورها می توانند جای ما 

را بگیرند.

نیـــم نگـــاه 

بنگــــاه ها
افزايش اشتغالزايی با افتتاح 
دفتر جديد شرکت ديناپارت 

آرمــان ملی: آییــن افتتاح شــرکت 
جدید دیناپــارت با حضــور جلیلی قصاب 
)مدیرعامل شرکت(، یعقوب قصاب )رئیس 
هیات مدیره( جمعی از مدیران ارشــد این 
هلدینگ و مهمانانی از سراسر کشور برگزار 
شد.  بر اساس این گزارش، شرکت دیناپارت 
با افتتــاح دفتر جدید خــود در منطقه ۲۲، 
عالوه بــر افزایش تعداد نیروهــای خود که 
در راســتای منویات مقام معظــم رهبری 
در اعالم شــعار ســال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین است توانســته تا روحیه هم 
افزایــی را در میان کارکنــان این مجموعه 
افزایش دهد. مدیرعامل شــرکت دینا پارت 
در آئین رونمایی از دفتــر جدید گفت: این 
مجموعه نزدیک به سه دهه است که ایجاد 
شــده ؛ و در این سال ها توانســته به عنوان 
برندی کــه محصوالت مرغــوب خارجی و 
داخلی را در اختیار مشــتریان قرار می دهد 
خودش را به جامعه هــدف معرفی کند. وی 
ادامه داد: طی این مدت افرادی سعی کردند 
به جای چند نفــر کار کنند و نظم دیناپارت 
را حفظ کنند و مجموعه دیناپارت با قدرت 
پیش رفت تا کسی احساس خأل نکند و حتی 
در همین راستا متخصصان جدیدی به جمع 
ما اضافه شدند. این کارآفرین حوزه خودرو 
به اشتغالزایی 3۰۰ نفر مســتقیم و بیش از 
3 هزار نفــر به صورت غیرمســتقیم در این 
مجموعه اشــاره کرد و گفت: در این سال ها 
همواره اشتغالزایی و اســتفاده از نیروهای 
متخصص و تحصیلکرده کشور یکی از رسالت 
ما بوده به طوری که االن در بدنه ما بسیاری از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر مشغول 
به کار هستند که به نوبه خود باعث افتخار و 
افزایش بهره وری تولیــدات و محصوالتمان 
شده است. گفتنی اســت؛ ساختمان جدید 
دیناپارت به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع به بهره 
برداری رسید و مراجعه کنندگان می توانند 
به آدرس جدید این شرکت به نشانی تهران – 
اتوبان خرازی غرب – خروجی دریاچه خلیج 
فارس – خیابان شمس تبریزی برج تماس 
-  طبقه ۷مراجعه نمایند. یادآور می شــود؛ 
شــرکت دینا پارت )Dinapart( با بیش از 
سه دهه سابقه و با هدف ارائه قطعات و لوازم 
یدکی تولید تقریبا ۲۰ درصد قطعات و لوازم 
یدکی خودروهای داخلــی را بر عهده دارد و 
فعالیت عمده آن در تاییــد کیفی، و توزیع 

لوازم یدکی و قطعات است. 

بازار سرمایه 
با افت 25 هزار واحدی شاخص؛ 

بازار يکدست قرمزپوش شد
آرمان ملی: روز گذشــته بازار ســرمایه 
درحالی که به نظر می رسید از فاز اصالح خارج 
شــده و به روند صعودی باز خواهد گشت، اما 
با عقبگرد شــدیدی مواجه شده به گونه ای که 
شاخص کل با افت بیش از ۲۵ هزار واحدی در 
میانه ارتفاع یک میلیــون و ۵۰۰ هزار واحدی 
قرار گرفت. در بازار دیروز مهم ترین دلیل برای 
سقوط شاخص خروج گسترده پول حقیقی ها 
بود که به نظر می رسد در پی نگرانی از تغییرات 
بازار ارز و شــنیده های مذاکرات برجامی رقم 
خورده است. بر اساس این گزارش در معامالت 
دیروز بازار سرمایه بیش از ۱3 میلیارد و ۴۹۵ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۲ هزار و ۲۵ میلیارد ریــال و در ۶۲۵ هزار و 
3۱۴ نوبت معامله شد و شاخص کل با ۲۵ هزار 
و ۱۰  واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۵۵۷ 
هزار واحدی قرار گرفت، همچنین شــاخص 
هم وزن با هشــت هزار و ۷3۲ واحد افزایش به 
۴3۲ هزار و ۷۷3 واحد و شاخص قیمت با پنچ 
هزار و 3۹۱ واحد رشد به 3۶۷  هزار و ۱۷۷ واحد 
رسید.  بر این اســاس در معامالت روز گذشته 
نمادهای، نمــاد معدنی و صنعتــی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و ۵۲۹ واحد، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با یک هــزار و ۷۱ 
معدنی و صنعتی گل گهــر )کگل( با یک هزار 
۵۸ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک 
هزار و 33 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با ۸۴۷ واحد و ایران خودرو )خودرو( 
با ۷۷۵ واحد بیش ترین تاثیر مثبت را داشتند، 
اما در مقابــل نمادهای، گــروه دارویی برکت 
)برکت( با ۱۱۴ واحد، کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با ۱۰۸ واحد، سیمان 
آبیک )ســابیک( با ۴۹ واحد، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۴۵ واحد 
و صنایع شیمیایی دشتستان )سدشت( با ۴۰ 
واحد با اثر گذاری منفی خود زمینه ســقوط 
شاخص را فراهم آوردند.  از سوی دیگر در بازار 
فرابورس نیز روز گذشته وضعیت کاهشی حاکم 
بود، به طوری که در این بــازار۴3۱ میلیارد و 
۹3۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش 
۲۱ هزار و ۲۸ میلیارد ریــال در بیش از ۴۵۵ 
هزار و ۵۰۹ نوبت داد و ســتد شــد و شاخص 
کل این بازار با بیــش از ۲۴3 واحد کاهش به 

کانال۲۱ هزار و 3۱۷ واحد رسید. 

خودروارزسکه و طالبــازار

203.000.000سایپا 335.000.000111سمند LX----دالر آمریکا14.498.000سکه امامی
205.000.000تیبا395.000.000دنا----یورو13.989.000سکه بهار آزادی

213.000.000ساینا442.000.000تارادستی38.118پوند انگلیس7.985.000نیم سکه
224.000.000کوییک 312.000.000Rپژو پارس XU7----درهم امارات4.945.000ربع سکه

305.000.000وانت زامیاد )آپشنال(305.000.000پژو 20۶ تیپ 1932002لیر ترکیه2.850.000سکه گرمی
375.000.000شاهین299.000.000رانا پالس23.700دالر کانادا1.381.000هر گرم طالی 18 عیار

قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

در راستای شیوه نامه جدید واردات ماشین آالت معدنی 
تاکید شد؛ 

 استفاده از ظرفیت های تولید داخل متناسب 
با توان کمی و کیفی

آرمان ملی: شــیوه نامه جدید واردات ماشین آالت معدنی در 
روزهای پایانی اردیبهشت ماه و پس از مدت ها کشمکش و مشکالتی 
که در سایه ممنوعیت واردات و شــکل گیری انحصار در بازار رقم 
خورده بود ابالغ شد اگرچه این مصوبه گامی رو به جلو در راستای 
تحقق اهداف بخش معدن محسوب می شــود اما بررسی ها نشان 
داده استفاده از تجهیزات مســتهلک عالوه بر کاهش تولید بخش 
معدن هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را در حوزه سوخت به خود 
اختصاص داده که تنها به واســطه بخشنامه ها و دستور العمل های 
خلق الساعه و برای حمایت از تنها تولید کننده کشور صورت گرفته 
اســت موضوعی که کارشناســان معتقدند در صورتی که رویکرد 
حمایتی دولت تنها معطوف به ظرفیت های قابل تولید و متناسب 
با نیاز کشور باشــد قطعا منافع حاصل از رشد تولید و صرفه جویی 
انرژی به مراتب بیش از هزنیه های واردات خواهد بود. در این رابطه 
عبدالرضا صالحــی دبیر انجمن تولید کننــدگان و وارد کنندگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی می گوید: شیوه 
نامه جدید واردات ماشین آالت معدنی از سوی دفتر ماشین آالت 
و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت ابالغ شده 
که کل دریچه ای برای واردات ماشین آالت سنگین و گامی رو به جلو 
محسوب می شود که باید در طی اجرا، نواقص و ابهامات آن مرتفع 
شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر و طی سالیان گذشته به دلیل 
اتخاذ سیاســت های انقباضی دولت متاثر از تحریم های ظالمانه و 
نیز صدور بخشنامه های خلق الساعه و متناقض از سوی بخش های 
موازی حاکمیتی، ماشین آالت سنگین خصوصاً معدنی مستهلک 
و فرسوده شده اند که نیاز است متناسب با توانایی های شرکت های 
تولیدی داخلی و نیز واردات ماشین آالت جدید و کارآمد، جایگزین 
شود. در این راستا این انجمن جلسات کارشناسی فنی و اقتصادی 
متعددی با معاونت های وزارت صمت داشته که تالش می شود در 
شرایط سخت اقتصادی و در راستای جایگزینی معادن به جای نفت 
که از دستورات مهم مقام معظم رهبری است، حرکت شود. صالحی 
گفت: در حال حاضر ماشــین آالت فعــال در بخش های متعدد از 
جمله معادن و پروژه های عمرانی ساالنه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان سوخت در موتورهای مستهلک بسیار قدیمی 
و پرمصرف این ماشین آالت فرســوده مصرف می کنند که نه تنها 
می تواند ســهم اصلی نوسازی ماشــین آالت را تامین کند بلکه با 
کاهش هزینه تولید و افزایش تولید مواد معدنی، ســهم معادن را 
در GDP کشور افزایش چشــمگیری داد و رشد قابل توجهی نیز 
در زنجیره تولید محصوالت فلزی و غیر فلزی داشــته باشیم. وی 
تاکید کرد: ضرورت دارد در جهت تأمین و نوســازی ماشین آالت 
فرسوده کشور، استفاده از توان تولید داخلی در ساخت آن بخش از 
ماشین آالتی است که تاکنون ساخته شده و از نظر کیفیت و کمیت 

جوابگوی نیاز کشور بوده اقدام شود.

رویکرد

آرمان ملی: جنگ روســیه و اوکراین تمامی معادالت را 
در بازار جهانی بهم ریخته اســت، به گونه ای که عالوه بر بازار 
انرژی در اکثر کامویتی های و محصوالت فوالدی نیز شــاهد 
رشد قیمت قابل مالحظه قیمت ها بوده ایم که فرصت مناسبی 
را برای شرکت های معدنی و فوالدی ایران برای افزایش سهم 
خود در بازار جهانی و رشــد سوددهی ایجاد کرده است البته 
در این میان دولت نیز برای استفاده حداکثری از این فرصت 
با افزایش تعرفه صادراتی برای محصوالت فوالدی و معدنی 
تالش کرد تا مشــکالت بودجه ای خود را بــه نوعی مرتفع 
کند البته این رویکرد دولت با انتقاد و واکنش شــرکت های 
تولید تا حد زیادی با تعدیل همراه شــد، اما به نظر می رسد 
همچنان سیاست دولت بر افزایش درآمدهای خود از طریق 
نظام تعرفه گذاری صادراتی استوار شده تا جایی که مدیرکل 
صنایع معدنی وزارت صمت از تعیین عوارض جدید صادراتی 
بر محصوالت معدنــی به صورت لحظه ای خبر داده اســت. 
اگرچه ســیف ا... امیری دلیل این رویکــرد را جلوگیری از 
صادرات بی رویه و عدم تامین نیاز بازار داخل عنوان کرده است 
اما در شرایطی که دولت با اســتفاده از ابزارهای قانونی خود 
راه های متعدد برای الزام تولید کنندگان به عرضه محصوالت 
در بازار داخلی دارد و تجربه ســال های گذشــته نشان داده 
در این موضوع نیز موفق عمل کرده آیــا واقعا نگرانی دولت 
تامین بازار داخل بود یا تنها افزایش درآمدها مهم ترین دلیل 
این نوع رویکردهاست، آن هم در شرایطی که افزایش سهم 
شــرکت های ایران از بازار جهانی پس از سال های مشکالت 
تحریمی شاید فرصت الزم را برای سرعت گرفتن روند توسعه 
فراهم آورد. ســیف ا... امیری مدیرکل دفتــر صنایع معدنی 
وزارت صمت می گوید: با توجه به جنگ اوکراین و روســیه 
به یک باره قیمت محصوالت فــوالدی چندین برابر افزایش 
یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کاالی 

خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آنها به صادرات بیشتر 
بود. وی ادامه داد: در چنین شــرایطی با توجه به اینکه تولید 
داخل با مشکل مواجه می شــد، عوارض صادراتی وضع شد. 
وی تصریح  کرد: این بخشنامه ها برای دریافت عوارض پلکانی 
ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع شده است، 
زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت های جهانی به یک باره 
کم وزیاد می شود، این بخشنامه ها اثرگذار خواهد بود. امیری 
تاکید کرد: تعدد این بخشــنامه ها به این صورت است که در 
ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ 
فروردین ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به کل گمرکات 
کشور ابالغ شــد تا گمرکات این عوارض را به صورت پلکانی 
احصاء کنند. وی اضافه کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور 
داشتیم، آنها نرم افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و 
در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد 
را بســنجیم و با درصد عوارض به آنها اعالم کنیم و آن ها نیز 

عوارض را به صورت پلکانی دریافت کنند. 
 مصوبات پلکانی تنظیم بازار

امیری با بیان اینکه مصوبات تنظیم بازار به صورت پلکانی 
است و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه ای در 
این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیــم بازار برای این 
بوده که هرلحظه قیمت ها نوســان افزایشی یا کاهش داشته 
باشند، بتوانیم قیمت های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد 
بخشنامه ها به منظور تنظیم بازار داخل بوده است. وی ادامه 
داد: در دومین بخشنامه ای که توسط دفتر صنایع معدنی در 
تاریخ ۲۲ فروردین ماه اعالم شد، رشد عوارض را با قیمت های 
جهانی مقایسه کردیم که اگر قیمت های جهانی صعودی بود، 
عــوارض به طورقطع افزایش یافته و اگــر قیمت های جهانی 
نزولی بود، عوارض کاهش پیدا می کرد. مدیرکل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در ابتدا قیمت مبنایی که 

در محاسبه دیده شد، قیمت هفته نخست دی ماه سال ۱۴۰۰ 
بود، بنابراین در بخشنامه دوم ۶۹ ردیف تعرفه برای عوارض، 
پس از محاسبه با قیمت های جهانی اعالم شد. امیری یادآور 
شد: غیر از مصوبه های ســتاد تنظیم بازار، کارگروهی به نام 
»کارگروه مدیریــت بازار« به ریاســت قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی نیز تشــکیل شد که در ســتاد تنظیم بازار 
این اختیار به این کارگروه داده شــده تا اگر در بخشنامه ها و 
دستورالعمل های صادره ایرادات و اشکاالتی وجود داشت، آنها 
را برطرف کند. وی یادآور شد: بنابراین دومین بخشنامه ای که 
اعالم کردیم شامل ۶۹ ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و 
مقایسه با قیمت های جهانی اعالم و مقرر شد هر دو هفته یک 
بار اگر قیمت های جهانی تغییر آن چنانی نداشته باشند، آن 
را تغییر داده و ابالغ کنیم، اما اگر قیمت های جهانی در طول 
این دو هفته یک دفعه کاهش یا افزایش پیدا کند، ممکن است 
بخشــنامه دیگری صادر کنیم. مدیرکل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صمت تأکید کرد: این بخشنامه به منظور تنظیم بازار 
است، بنابراین برای اینکه در بازار داخلی مشکلی پیش نیاید، 
این بخشنامه به صورت پلکانی تغییر می کند. امیری با اشاره 
به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود دو هفته که مطابق 
توضیحات اعالم شد، از آنجا که قیمت های جهانی کاهش پیدا 
کرد، بنابراین عوارض بعضی کاالها به صفر رسید و از فهرست 
حذف شدند و مجموع کاالها ۶۹ قلم به ۴۷ قلم تغییر پیدا کرد، 
البته اگر قیمت های جهانــی افزایش پیدا می کرد این کاالها 
حذف نمی شــدند و ممکن بود عوارض آنها افزایش نیز پیدا 
کند. وی با تأکید بر اینکه در تعیین عوارض صادراتی، افزایش 
و کاهش قیمت های جهانی هر دو بــرای تنظیم بازار داخل، 
مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه 
به کاهش قیمت های جهانی، فهرست مشمول عوارض کاال به 

۲۷ قلم کاهش پیدا کرده است .

در پی اعالم تعیین خلق الساعه عوارض صادراتی محصوالت معدنی بررسی شد؛ 

جبران كسري بودجه به بهانه اي جديد

»آرمان ملی« تبعات افزایش همکاری های نفتی با عمان را بررسی می کند؛ 

اماواگرهایايجادمثلثنفتیايران،قطروعمان
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گفت:  »عقاب ها«  سینمایی  فیلم  بازیگر 
فیلم های اکشن کارهای سنگینی هستند که 
بودجه های زیادی را می طلبد. جمشید هاشم پور 
اظهارداشت: از کارنامه کاری ام راضی هستم 
و امروز در جایگاهی ام که اگر نقش، مناسب 
من باشد حتما قبول می کنم و اگر آن را خوب 
بازیگر  تشخیص ندهم عذرخواهی می کنم. 
فیلم سینمایی عقاب ها )ساموئل خاکچیان 
۱3۶3( ادامه داد: در پذیرفتن یک نقش ابتدا باید 
فیلمنامه را بخوانم و خودم را راضی کنم؛ عوامل 
و تهیه کننده یک پروژه اگر درست باشند کار 
خوب خواهد شد اما ضعف عوامل و موضوعات 
مالی به تبع باعث ضعف کار می شود و این ضعف 
به بازیگران هم سرایت خواهد کرد و خروجی، کار 
ضعیفی خواهد بود. جمشید هاشم پور افزود: به 
همین دلیل عمدتا تالش می کنم پروژه های خوب 
و به اصطالح  رو به باال را قبول و کار کنم. بازیگر 
فیلم سینمایی »مادر« )علی حاتمی ۱3۶۸( در 
مورد تازه ترین نقش آفرینی خود، اظهارداشت: 
در آخرین کارم حدود سه ماه در بوشهر بر سر 
پروژه »مسخ نرگس« بودم؛ فیلمی به نویسندگی 
و کارگردانی حامد علیزاده و با تهیه کنندگی 
سعید شرفی کیا. تجربه حضور در این کار بسیار 
خوب و دلنشین بود. هاشم پور گفت: در »مسخ 
نرگس« یکی از نقش های اصلی را کار کردم؛ نقش 
یک ناخدا به اسم »ناخدا شیراز.« بازیگر فیلم 
سینمایی »افعی« )محمدرضا اعالمی ۱3۷۱( در 
مورد عوامل تولید این فیلم یادآورشد: »افعی« کار 
ارزنده و باارزشی بود و به عالوه تهیه کننده، عوامل 

درستی بر سر این پروژه بودند. در حقیقت باید 
گفت که همه نیروهایی که بر سر این کار بودند 
آدم  هایی باتجربه و کسانی بودند که فعالیت های 

سینمایی متعددی داشتند.
 سینما به جوانان نیاز دارد

وی افزود: به نظرم »مسخ نرگس« کامال توان 
این را دارد که در جشنواره فیلم فجر امسال 
کاندید شود و شاید هم جوایزی بگیرد چرا که 
کار سخت و سنگینی بود و قطعا این موضوع برای 
مخاطبانی که آن را ببینند قابل دریافت است. 
براساس آنچه در تولید این فیلم دیدم معتقدم 
مسئوالنی که آن را می بینند و هیات داوران قطعا 
نمره خوبی به آن می دهند. بازیگر فیلم سینمایی 
»دلشدگان« )علی حاتمی ۱3۷۰( گفت: پیش تر 
سالی ۵ یا ۶ پروژه کار می کردم اما در سال های 
اخیر تنها یک فیلم و شاید نهایت ۲ کار را در طول 
سال قبول کرده ام. هاشم پور در پاسخ به این 
پرسش که وضعیت نسل جدید بازیگران سینما را 
چگونه ارزیابی می کند؟ بیان کرد: سینما هم مانند 
هر صنف و یا حرفه ای نیاز به ورود تازه نفس ها و 
جوانان دارد و خوشبختانه جوانان مستعدی نیز 
وارد این کار شده اند که بسیار خوب و تازه نفس 
هستند. به عالوه اینکه عوامل پیشین از نظر سن 
و سال دیگر توان بسیاری از نقش ها را ندارند. 
بازیگر فیلم سینمایی »نیش« )همایون اسعدیان 
۱3۷3( خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز نسل 
جدیدی از بازیگران را داریم که پتانسیل زیادی 
برای درخشش در سینمای ایران و جهان را دارند. 
بازیگر فیلم سینمایی »شبیخون« )جمشید 

آهنگرانی ۱3۷۶( با اشاره به فعالیت های خود در 
شبکه نمایش خانگی، تصریح کرد: سال گذشته 
در سریال »آقازاده« حضور داشتم که نسبتا کار 
موفقی بود و پس از آن در »نیسان آبی« به ایفای 
نقش پرداختم. »نیسان آبی« تجربه ای خوب و 
به خصوص برای جوانان شادی آفرین بود که برای 
قصه آن ذوق داشتند؛ کشش خوب مخاطبان 
در سنین مختلف با سریال »نیسان آبی« را در 
برخوردهایی که مردم با من داشتم، دریافتم. وی 
در پاسخ به این پرسش که شبکه نمایش خانگی 
و جایگاه آن را در تولید و نمایش آثار سینمایی 
چگونه می بیند؟ ادامه داد: سینمای خانگی در 
همه دنیا فعالیت و مقررات خاص خودش را دارد 
همچنان که نظارت خاصی روی آن است و این 
رسانه در ایران هم متداول شده که در این مدت 
دو سال کرونا و تعطیلی سینماها روند رشد آن 
تسریع شده است. بازیگر فیلم سینمایی »باشگاه 
۱3۷۷( تاکیدکرد:  سری« )جمال شورجه 
نمایش خانگی در ایران گه گاه کارهای خوبی 
تولید می کنند که باعث اظهار رضایت مردم بوده 
است. هاشم پور با بیان این موضوع که لزوما همه 
تولیدات شبکه نمایش خانگی یکدست نیست، 
بیان کرد: روند کیفی تولیدات نمایش خانگی تا به 
امروز به این شکل بوده که گه گاه کارهای خوبی 
ارائه و متاسفانه گاهی هم کارهای ضعیفی ساخته 
شده چرا که برخی از تولیدکنندگان نمایش 
خانگی صرفا می خواهند کاری انجام دهند که 
درآمد مالی داشته باشد اما در مجموع این فضا 

بد نبوده است.

نمایش »پروین« به نویسندگی و 
کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی 
داود نامور بازیگر نقش »پروین« معرفی 
شد. نرگس محمدی فعالیت هنری خود 
را از تئاتر آغاز کرده است و در کارنامه 
کاری اش همکاری با بیش از 3۰ اثر 
هنری در مقام بازیگر به چشم می خورد. 
پیش از این حضور اکرم محمدی، امین 
زندگانی، مهران رنج بر، جواد یحیوی، 
مجید رحمتی، هوشنگ قوانلو، سهیل 
ملکی، مریم ندایی و آتنا تندرو اعالم شده 
است. عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر صفحه  گروه تئاتر ملی 
 cherike_theatre چریکه به آدرس

را در اینستاگرام دنبال کنند. 

»نرگس محمدی« در 
نقش پروین اعتصامی

 نمايشگاه موزه ملی 
برای نابینايان

موزه ملی ایران برای نخستین بار نمایشگاه 
موقتی برای مخاطبان نابینا و کم بینا با 
عنوان »لمس تاریخ« برگزار کرده است. در 
هفته میراث فرهنگی، موزه ملی ایران برای 
نخستین بار نمایشگاه موقتی را برپا کرده که 
مهمانان آن افراد نابینا و کم بینا هستند. این 
نمایشگاه تا پایان خردادماه برقرار خواهد بود. 
جبرییل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران درباره 
این نمایشگاه گفت: هفته میراث فرهنگی 
فرصت مناسبی است تا برای مخاطبان در 
گروه های خاص برنامه هایی را تدارک ببینیم.  
موزه مادر کشور نیز نمایشگاه متفاوتی را 
به نام »لمس تاریخ در موزه ملی ایران« برپا 
کرده است. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان 
نابینا و کم بینا می توانند آثار شبیه سازی به 
نمونه های تاریخ و فرهنگی لمس کرده و از 
نزدیک با هویت و فرهنگ ایران آشنا شوند. 
به گفته او،  نکته حائز اهمیت و آنچه این 
نمایشگاه را با رویدادهای دیگر متفاوت کرده،  
توالی فرهنگی نمونه های به نمایش گذاشته 
شده از ۹هزار سال پیش تا دوره اسالمی 
است. همچنین آشنایی از دوره نوسنگی تا 
دوران اسالمی را به طریقی برای فرد نابینا 
ممکن می کند که عالوه بر درک فرم، نقوش 
و تزئینات وابسته  که به صورت برجسته کار 
شده به راحتی قابل دریافت باشد. رئیس 
موزه ملی ایران هدف از طراحی و گشایش 
چنین نمایشگاهی را بهبود تجربه مخاطبان 
نابینا از موزه ها و آشنایی با فرهنگ و تمدن 
ایران دانست و ادامه داد: چنین رخدادی 
مسؤولیت اجتماعی موزه ها را در برابر این 
گروه از افراد خاطرنشان می کند. به عنوان 
مهم ترین نهادهای فرهنگی یک جامعه و 
با توجه به شعار قدرت موزه ها باید بیاموزیم 
روز تکریم و توجه به نابینایان، صرفا ۲3 مهر 
درج شده در صفحات تقویم ها نیست و در 
مناسبت های دیگر همواره باید پاسخگوی 
نیاز این عزیزان هم باشیم. نوکنده همچنین 
افزود: در طرح بازسازی موزه ایران باستان 
اقدام جدیدی تدارک دیده شده تا در کنار 
برخی آثار تاریخی و فرهنگی ادوار مختلف، 
با زیرنویس خط  بازآفرینی شده  نمونه 
مخصوص نابینایان نصب شود. این اقدام 
امکانی را فراهم می کند تا نابینایان عزیز 
نیز در فرصتی برابر با دیگر بازدیدکنندگان 
از موزه استفاده کرده و همچنین مخاطبان 
دیگر و به ویژه کودکان ونوجوانان با لمس این 
مدل ها حسی متفاوت و ارتباط عمیقی با اشیا 

را تجربه خواهند کرد. 

سخنگوی سی وسومین دوره نمایشگاه کتاب: 
نمايشگاه کتاب ۲00 میلیارد تومان فروخت

قائم مقام سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 
فروش حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب در ۲ بخش 
فیزیکی و مجازی تا پایان دهمین روز این نمایشگاه خبرداد. 
علی رمضانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار روز دهم 
نمایشگاه کتاب، اظهارداشت: یکشنبه )اول خردادماه( حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان فروش مجموع نمایشگاه حضوری و مجازی 
کتاب بوده  است. سخنگوی سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران ادامه داد: برخی از فروش نمایشگاه حضوری 
به صورت نقدی یا کارت به کارت است و اگر بخواهیم این 
برآوردها را هم در فروش حساب کنیم، مبلغ نهایی در نمایشگاه 
امسال باالتر خواهد بود.  رمضانی همچنین درباره آرای هیات 
رسیدگی به تخلفات سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران توضیح داد: به طورکلی ۷۴ رای صادر شده که ارائه و 
فروش کتاب های غیرمجاز با ۱۵ رای بیشترین فراوانی را داشته 
و پس از آن استفاده نکردن از دستگاه کارت خوان با ۱۱ رای در 
رتبه دوم قرار دارد. وی افزود: ارائه و فروش آثار سایر ناشران 
با ۹ رای، بی توجهی به رعایت حجاب و شئونات اسالمی با ۷ 
رای، ارائه و فروش کتاب هایی که بیش از ۴ سال از انتشار آنها 
گذشته با ۷ رای و ارائه و فروش کتاب های غیرمرتبط با موضوع 
سالن، با ۶ رای در رتبه های بعدی قرار دارند. رمضانی با بیان 
این که ارائه فروش کاالی غیر از کتاب و تحویل نگرفتن غرفه نیز 
از تخلف های دیگر بوده است، گفت: تاخیر در بازگشایی غرفه، 
تعرض به فضای خارج از غرفه، تحویل نگرفتن غرفه، بی توجهی 
به رعایت حداقل یا حداکثر تخفیف تعیین شده، رعایت نکردن 
ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه، ارسال نشدن کتاب های 
فروخته شده در مهلت مقرر و ارائه فروش کتاب هایی را که 
عرضه آنها در نمایشگاه از سوی مرجع نظارتی مربوط به 
بخش ناشران خارجی ممنوع اعالم شده  است، نیز می توان 
دیگر تخلفات نمایشگاه سی وسوم اعالم کرد. وی با اشاره به 
حکم هایی که برای این تخلف ها صادر شده است، توضیح داد: 
رای هایی مثل محرومیت از نمایشگاه بین المللی کتاب به مدت 
یک سال برای ۱۷ متخلف، محرومیت از تسهیالت حمایتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای دو متخلف و محرومیت از 
شرکت در نمایشگاه های استانی و مجازی برای چهار متخلف، 
برخی از این احکام به شمار می آید که قابل تجدیدنظرخواهی 
است. به گفته رمضانی، تعطیلی غرفه به مدت 3 الی ۵ ساعت، 
تعطیلی غرفه به مدت یک روز، توبیخ کتبی بدون درج در 
پرونده و توبیخ کتبی با درج در پرونده و اخذ تعهد کتبی از 
دیگر احکام هیات رسیدگی به تخلفات به شمار می آیند که 
قطعی است. وی همچنین با ارائه آماری از مرکز پاسخگویی 
نمایشگاه، اضافه کرد: حدود ۴۸ هزار تماس در مرکز ردوبدل 
شده که 3۸ هزار تماس ورودی  و ۱۰ هزار تماس خروجی بوده 
است. به گفته رمضانی، رضایت مندی از تماس ها نیز براساس 
امتیازدهی تماس گیرندگان، ۸۴ درصد خیلی خوب، ۵ درصد 

خوب، 3 درصد متوسط و بقیه ضعیف بوده است. 

مستند »مرگ در حمام بنفش« آماده  
نمایش شد. »مرگ در حمام بنفش« نام 
مستندی به تهیه کنندگی و کارگردانی 
آریان  رضایی است که به زندگی تئاتری 
نمایشنامه نویسان  از  کیانی  حسین 
و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران 
می پردازد. این مستند به تازگی آماده 
نمایش شده است. مستند »مرگ در حمام 
بنفش« با هدف ثبت تاریخ شفاهی تئاتر 
معاصر ایران و با همکاری گروه تئاتربازها و 
مشارکت مجموعه  تئاترشهر در سالن اصلی 

این  مجموعه تصویربرداری شده است.

بین الملل
گـــزارش

 میزبانی رئیس شورای اروپا 
از نشست »پاشینیان« و »علی اف«

رئیس شورای اروپا نشستی با سران ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان با محور تشکیل کمیسیون تعیین مرزها و مدیریت 
راه های ارتباطی برگزار کرد. به گزارش فارس، »شارل میشل« رئیس 
شورای اروپا گفت که نشستی با »نیکول پاشینیان« نخست وزیر 
ارمنستان و »الهام علی اف« رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
را میزبانی کرده است. به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، میشل 
در بیانیه ای اعالم کرد: »باردیگر میزبان رئیس جمهور علی اف و 
نخست وزیر پاشینیان بودم. این سومین دیدار ما در این چارچوب 
بود.« این مقام ارشد اتحادیه اروپا افزود: بر وضعیت قفقاز جنوبی و 
توسعه روابط اروپا با هر دو کشور و کشورهای منطقه تمرکز داشتیم. 
میشل همچنین افزود: در نتیجه این نشست، تصمیم بر این شد که 
اولین نشست کمیسیون مشترک مرزی جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان برگزار شود که در آن »به تمام سواالت درباره تعیین حدود 
مرزی و بهترین راه اطمینان از رسیدن به وضعیتی باثبات رسیدگی 
شود. در این بیانیه آمده است، گفت وگوهای انجام شده »صریح و 
سازنده« بوده و موضوعات دیگری مانند مسائل بشردوستانه از جمله 
مین زدایی و تالش برای آزادشدن اسرا« به بحث گذاشته شدند. 
میشل افزود: دو طرف در خصوص اصول مدیریت ترانزیت بین 
غرب جمهوری آذربایجان و نخجوان، بخش های مختلف ارمنستان 
از طریق خاک جمهوری آذربایجان و همچنین حمل و نقل 
بین المللی از طریق زیرساخت های ارتباطی هر دو کشور به توافق 
رسیدند. این بیانیه می افزاید، تیم هایی به ریاست وزرای امورخارجه 
دو کشور نیز »آینده معاهده صلح برای مدیریت روابط دو کشور« 
را به بحث خواهند گذاشت. رئیس شورای اروپا گفت: به سران هر 
دو کشور تاکید کردم که باید به رعایت حقوق و امنیت جمعیت 
اقلیت ارمنی در قره باغ رسیدگی شود« جنگ بر سر منطقه قره باغ 
کوهستانی در نهم نوامبر ۲۰۲۰ )۱۹ آبان ۱3۹۹( با توافق آتش بس 
با امضای نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه پایان یافت و روسیه به 
عنوان میانجی این توافق نقش آفرینی کرد. با این حال، این دو کشور 
کماکان در نقاط مرزی باهم مشکل دارند و طرفین  همدیگر را به 
نقض آتش بس متهم می کنند. وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان 
هفته گذشته در نشست شورای وزیران کشورهای مستقل مشترک 
المنافع در شهر »دوشنبه« اعالم کرد که باکو آماده عادی سازی 
روابط با ارمنستان از جمله امضای توافقنامه صلح و آغاز روند تحدید 
حدود مرزهاست. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان نیز حین دیدار 
با رئیس جمهور لیتوانی در شهر »باکو« باردیگر به آمادگی برای 

توافق صلح با ارمنستان و خاتمه خصومت ها تاکید کرد.

رجب طیب اردوغان: 
گسترش ناتو به نفع ترکیه نیست

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرده است که گسترش 
ناتو بدون در نظرگرفتن نگرانی های امنیتی اساسی 
به نفع ترکیه و ناتو نیست. به گزارش فارس، »رجب 
طیب اردوغان« در واکنش به قصد فنالند و سوئد برای 
پیوستن به ناتو گفت: آنکارا معتقد است که سیاست 
گسترش ناتو بدون توجه به نگرانی های امنیتی نه برای 
ترکیه و نه برای ناتو خوب نیست. خبرگزاری آناتولی 
گزارش کرد، رجب طیب اردوغان با اشاره به وعده هایی 
که اعضای ناتو در خصوص عضویت فنالند و سوئد به 
این کشور داده اند اظهارکرد که آنکارا به جای بیانیه های 
دیپلماتیک در مورد امنیت خود می خواهد شاهد گام های 
منسجمی باشد. اردوغان طی سخنانی در یک مراسم در 
استان کوجایلی واقع در شمال غربی ترکیه گفت که در 
بحبوحه درخواست عضویت فنالند و سوئد در ناتو، نباید 
با بیانیه های دیپلماتیک به نگرانی های امنیتی ترکیه 
رسیدگی شود. وی ادامه داد که معتقد است سیاست 
گسترش ناتو بدون توجه به نگرانی های امنیتی اساسی 
نه برای ترکیه و نه خود ناتو خوب نیست. فنالند و سوئد 
در تاریخ ۱۵ می )۲۵ اردیبهشت ماه( رسما  درخواست 
خود برای عضویت در ناتو را ارائه دادند، اما با این حال 
برای پذیرفته شدن در این ائتالف امنیتی به حمایت 
3۰ کشور عضو ناتو نیاز دارند و تاکنون عالوه بر ترکیه، 
رئیس جمهور کرواسی نیز با عضویت این دو کشور در 
ناتو مخالفت کرده اند. دو کشور اروپایی فوق می گویند 
که در پی عملیات نظامی روسیه در اوکراین، امنیت 
آنها به خطر افتاده است و به همین دلیل لزوم پیوستن 
به ناتو را به منظور حفاظت از سرزمین خود ضروری 
می بینند. در پی اعالم درخواست فنالند و سوئد برای 
پیوستن به ناتو، ترکیه مخالفت خود را با عضویت این دو 
کشور اروپایی در ائتالف ناتو اعالم کرد و پس از آن وبگاه 
تحلیلی »بلومبرگ« لیستی از درخواست های خود برای 
پذیرش عضویت فنالند و سوئد در ناتو منتشر کرد. طبق 
این گزارش، لیست درخواست های ترکیه از ناتو و فنالند 
و سوئد شامل حذف تحریم های آنکارا به دلیل خرید 
سامانه های دفاع موشکی »اس۴۰۰-« روسیه و همچنین 
واردکردن مجدد ترکیه در برنامه هواپیماهای پیشرفته 
»اف3۵« آمریکا می شود. گزارش های منتشر شده حاکی 
از آن است که سوئد و فنالند سابقه اعطای پناهندگی 
به افرادی از ترکیه را دارد که اغلب کردهایی هستند 
که به دلیل درگیری های داخلی در کشورشان خواستار 
پناهندگی شده اند و آنکارا برخی اوقات اعطای پناهندگی 
به این افراد را غیرقابل پذیرش می داند. بلومبرگ به نقل 
از سه تن از مقام های ارشد ترکیه گزارش کرد، حاکمیت 
ترکیه از سوئد و فنالند درخواست کرده است که »قبل 
از پیوستن به ائتالف ناتو، آشکارا نه تنها پ ک ک بلکه 

گروه های وابسته به این گروه را محکوم کند.« 

»پوتین« و »لوکاشنکو« در سوچی: 

تحريم»روسیه«و»بالروس«بهغربضربهزد
کوتــــاه

روسای جمهور روسیه و بالروس طی دیدار در شهر سوچی، 
ضمن صحبت درباره مسائل مهم دوجانبه از جمله جنگ 
اوکراین، گفتند: تحریم ها علیه کشورهایشان، به خود غرب ضربه 
زده است. به گزارش فارس، »والدیمیر.پوتین« رئیس جمهور 
روسیه با »الکساندرلوکاشنکو« همتای بالروسی خود در سوچی 
دیدار و گفت وگو کرد. طبق بیانیه کاخ کرملین، موضوعات مورد 
بحث بین پوتین و لوکاشنکو شامل: یکپارچه سازی و جایگزینی 
واردات و همچنین دستورکار تحوالت بین المللی و منطقه ای 
است. به نوشته وبگاه »ریانووستی«، پوتین در این جلسه ضمن 
محکوم کردن تحریم های غرب علیه کشورش به بهانه جنگ 
اوکراین، گفت: اقتصاد روسیه با عزت در برابر ضربه تحریم ها 
مقاومت می کند. وی در این باره توضیح داد: »من می خواهم به 
این نکته اشاره کنم که باوجود همه مشکالت، اقتصاد روسیه در 

برابر تاثیر تحریم ها مقاومت می کند و این مقاومت کامال شایسته 
و قابل تقدیر است. تمام شاخص های اصلی اقتصاد کالن، این 
مساله را نشان می دهند.« رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه 
مسائل امنیتی و اقتصادی امروز نیازمند بحث عمیق است، 
اظهارداشت: »شرایط فعلی نیازمند توجه ویژه بخش اقتصادی 
دولت است و در مجموع این تالش ها تاثیر مثبتی دارد.« براساس 
این گزارش، وی درباره دیدارش با رئیس جمهور بالروس نیز 
تصریح کرد: »ما توافق کردیم که یک نشست جداگانه در اینجا 
در سوچی برگزار کنیم، زیرا شرایط، چنین گفت وگوی جدی و 
عمیقی را ایجاب می کند. منظور من همه چیز مربوط به مسائل 
امنیتی در منطقه، امنیت کشورهای ما، مسائل اقتصادی است.« 
لوکاشنکو نیز در گفت وگو با پوتین اظهارکرد که غرب به وضوح 
اثرات اقدامات تحریمی علیه فدراسیون روسیه و بالروس را 

دستکم گرفته است، زیرا این تصمیمات به خود آنها ضربه زده 
است. به نوشته ریانووستی،  وی در این باره تاکید کرد که غرب 
بالروس را وادار کرد تا فعاالنه در اقتصاد خود و همکاری ها با 
روسیه مشارکت کند. رئیس جمهور بالروس پیش از این نیز 
در نشست »سازمان امنیت دسته جمعی« در مسکو گفته بود 
کشورهای غربی امیدوار به طوالنی کردن هرچه بیشتر درگیری 
در اوکراین به منظور تضعیف روسیه هستند. کشورهای غربی به 
سردمداری آمریکا از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در 
منطقه دونباس، تحریم های گسترده ای را نه تنها بر مسکو بلکه 
بر بالروس نیز اعمال کرده اند و بهانه آنها نیز کمک این کشور به 
روسیه برای جنگ در اوکراین است. این در حالی است که بخش 
اطالعات ارتش انگلیس اذعان کرده نیروهای بالروس از آغاز 

جنگ اوکراین تاکنون دخالت مستقیمی نداشته اند. 

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: تحریم هایی که علیه 
روسیه وضع شده اند جهان را به سمت گرسنگی می برد. به گزارش 
فارس، »دیمیتری.پسکوف« تحریم های غرب را عامل ایجاد 
بحران در زنجیره های جهانی غذا دانست. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، پسکوف افزود: »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور 
روسیه با این ارزیابی سازمان ملل موافق است که جهان با 
بحران غذا مواجه است و این شرایط ممکن است موجب قحطی 
شود. سخنگوی کاخ کرملین ادامه داد: »روسیه همواره یکی از 
صادرکنندگان قابل اتکای غالت بوده است. مشکل از ما نشأت 
نمی گیرد. منبع این مشکل که جهان را به سمت گرسنگی می برد، 

تحریم ها هستند و همچنین کسانی که تحریم علیه ما وضع 
کرده اند.« »آنتونیوگوترش« دبیرکل سازمان ملل هفته گذشته 
گفت که در تماس فشرده با سران روسیه، اوکراین، ترکیه، آمریکا 
و اتحادیه اروپا بوده تا با توجه به بدترشدن وضعیت بحران جهانی 
مواد خوراکی، صادرات غالت از اوکراین از سر گرفته شود. رویترز 
نوشت: جنگ در اوکراین و تالش غرب برای منزوی کردن روسیه 
به عنوان اقدام تنبیهی، موجب باالرفتن بهای غالت، روغن های 
خوراکی، کودهای کشاورزی و انرژی شده است. روسیه و 
اوکراین روی هم رفته نزدیک به یک سوم از گندم جهان را تامین 
می کنند. به گفته سازمان ملل 3۶ کشور جهان بیش از نیمی از 

نیاز گندم خود را از طریق اوکراین و روسیه تامین می کنند که از 
جمله آنها می توان به لبنان، سوریه، یمن، سومالی و کنگو اشاره 
کرد. سخنگوی کاخ کرملین در نشست خبری توضیح داد: در 
حالی که از خط آهن اوکراین-  لهستان برای ارسال تسلیحات 
برای اوکراینی ها استفاده می شود، روسیه مانع از صادرات غالت 
به لهستان از طریق این مسیر ریلی نشده است. پسکوف همچنین 
به تالش برای ترور شهردار »انرهودار« در اوکراینکه توسط روسیه 
برای این شهر انتخاب شده است واکنش نشان داد. او بیان داشت: 
»سربازان ما باید هوشیار باشند و اقدامات الزم برای جلوگیری از 

چنین حمالت تروریستی را یاد بگیرند.« 

دیمیتری پسکوف: 

تحريم های غرب بحران جهانی غذا را كلید زده است

 زندگی
 »حسین کیانی« در 

قاب تصویر

جمشید هاشم پور:

ازکارنامهکاریام
راضی
هستم
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سال پنجم

 شماره 1282
آرمان ملي از نگاه اندیشکده اروپایي 

روایت مي کند:
 سفر رئیسي به عمان 

کانون توجه اروپايي ها
همزمان با سفر مهم رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به عمان، یک اندیشکده اروپایی این سفر 
را با توجه به نقش تعیین کننده عمان و قطر 
در روابط میان خاورمیانه و غرب، به ویژه برای 
کمک به روند مذاکرات مرتبط با توافق هسته ای 
ایران در وین، سازنده توصیف کرد. آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در پنجمین 
سفر خود به عنوان رئیس جمهوری اسالمی 
ایران، وارد مسقط پایتخت عمان شد. تارنمای 
اندیشکده »دیپلماتیک اَفِرز« مستقر در ژنو 
درباره اهمیت این سفر نوشت:  هیثم بن طارق 
آل سعید، سلطان عمان، رئیس جمهوری ایران 
را برای مذاکره به کشورش دعوت کرده است. 
در دیدار رئیسی و سلطان عمان در مسقط 
پایتخت این کشور، درباره روابط اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی دوجانبه گفت وگو می شود. 
هفته گذشته هیاتی متشکل از ۵۰ نفر از تجار 
و فعاالن اقتصادی ایران از عمان دیدار کردند 
تا راه را برای گسترش روابط تجاری بین دو 
کشور هموار کنند. در واقع،  انتظار می رود 
رئیس جمهوری ایران به غیر از دیدار با سلطان 
عمان مجموعه ای از توافقات همکاری را امضا 
کرده و با ایرانیان مقیم عمان و تجار عمانی در 
این کشور عربی گفت وگو کند. این پنجمین 
سفر رئیس جمهوری ایران از زمان روی کار 
آمدن در آگوست ۲۰۲۱، و این دیدار بخشی 
از سیاست جدید دولت ایران برای گسترش 
روابط نزدیک با همسایگان این کشور و ارتقای 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
است. دعوت سلطان عمان همچنین در خدمت 
حفظ نقش مهم این کشور به عنوان یک پل 
ارتباطی و میانجی گری فعال است. این در 
حالی است که دیگر سالطین سنی در منطقه 
محتاطانه در حال گشایش روابط شان با 
جمهوری اسالمی هستند. ایفای چنین نقشی 
برای عمانی ها بخشی از ابعاد راهبرد جهانی 
خود این کشور است که همواره به ویژه از سوی 
آمریکا به رسمیت شناخته شده است. عمان 
به ویژه نقش بسیار مهمی را صفحه شطرنج 
خاورمیانه بازی می کند و همیشه نقش میانجی 
را بین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده 
آمریکا داشته است. این کشور که پایتخت 
آن مسقط است نقش مهمی در مساله برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( ایفا کرده است. 
توافق هسته ای ایران در دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ 
متوقف شد و این در حالیست که دولت جدید 
آمریکا تالش می کند این سیاست را بدون اینکه 
بیش از حد از مسیر خارج شود تغییر دهد. به 
همین دلیل، عمان می تواند کشوری ارزشمند 

برای بازگشت به میز مذاکرات باشد. 
 مرحله جدیدی در مذاکرات برجام 

یکی دیگر از کشورهایی که از دیدگاه آمریکا 
در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد قطر است. 
توجه آمریکا به قطر به ویژه در مساله ایران به 
دالیل مختلفی است. وزارت خارجه آمریکا چند 
روز پیش، یادداشت کوتاهی را درباره تماس 
تلفنی بین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی همتای قطری 
او منتشر کرد. وزیر خارجه آمریکا در این تماس 
عمیق ترین پیام های تسلیت خود را به دلیل 
کشته شدن غم انگیز شیرین ابوعاقله شهروند 
فلسطینی- آمریکایی ابراز و درباره همکاری 
قوی و رو به رشد آمریکا با قطر بحث و گفت وگو 
کرد. بلینکن همچنین بر نقش سازنده کشور 
شیخ نشین قطر در تالش برای مسائل مربوط 
به ایران تاکید کرد. قطر از نظر تاریخی با آمریکا 
رابطه داشته و نقش یک نقطه اتصال راهبردی 
را در بستر خاورمیانه ایفا می کند: در حقیقت 
تنها کشوری است که میزبان مرکز منطقه ای 
پنتاگون است. برای آمریکا مهم است که دوحه 
تصمیم گرفته سه موقعیت حساس را در سیاست 
خارجی و اولویت های دیپلماتیک خود قرار دهد. 
نخست بحران اوکراین و نقش فعال این کشور در 
درگیری های مسلحانه است. دوم و از سوی دیگر 
تماس های مستمر این کشور با طالبان است 
و سوم مذاکره با ایران. تمیم بن حامد آل ثانی 
امیر قطر هفته گذشته با رئیس جمهوری ایران 
دیدار کرد. هدف از این دیدار یافتن فضایی برای 
دستیابی به درکی مشترک درباره از سرگیری 
برجام بود. یکی دیگر از عناصر اصلی در مذاکره 
بین دوحه و تهران که ایران در این زمینه روابط 
بهتری با قطر نسبت به هر کشور دیگری در 
منطقه خلیج فارس دارد،  در رابطه با مساله انرژی 
است. در حقیقت دو کشور در مهم ترین میدان 
گاز طبیعی جهان یعنی میدان گازی پارس 
جنوبی/ نورث دوم )North Dome( سهیم 
هستند که دو سوم آن به قطر تعلق دارد. قطر به 
اتکای وجود این میدان گاز طبیعی سال ها اقتصاد 
خود را به جلو رانده است و به این تالش خود در 
شرایط کنونی ادامه می دهد. بنابراین باید تاکید 
کرد که عمان و قطر به شکل فزاینده ای نقش 
تعیین کننده ای را در روابط خاورمیانه و غرب 
ایفا می کنند. این نقش اکنون موثرتر شده است. 
همچنین باید گفت اکنون فضا تنش زدایی در 
منطقه به ویژه درروابط بین عربستان سعودی، 
امارات و ایران ایجاد شده است. ایران موضع 
قاطعانه تری را در قبال دیگر کشورها اتخاذ کرده 
است. همین شرایط برای ترکیه نیز وجود دارد که 
به نظر می رسد بیشتر از قبل آماده مذاکره است. 
این مجموعه عوامل می تواند مرحله جدیدی در 

مذاکرات برجام باشد. 

فــــرارو سه شنبه 
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 ريل گذاری جديد در مناسبات 
ايران و جمهوری آذربايجان

روزهای پایانی اردیبهشت، شاهین مصطفی اف معاون نخست 
وزیر و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری 
آذربایجان، در سفر به تهران با رئیس جمهور، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح و وزرای امورخارجه، نیرو، نفت و راه و شهرسازی 
دیدار و تبادل نظر کرد. انجام این سفر نماد اراده سیاسی مقامات 
ارشد دو کشور برای تقویت مناسبات و همچنین سطح باالی اعتماد 
میان طرفین بود. در این سفر شاهین مصطفی اف و علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو برای ادامه پروژه های برق رسانی و اجرای کارهای 
مربوط به انتقال برق به منطقه اقتصادی زنگه زور شرقی و جمهوری 
خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران، به تفاهم رسیدند. تکمیل 
ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برقابی خداآفرین و قیز قلعه سی 
و نیروگاه های برقابی در رودخانه ارس نیز در زمره توافقات طرفین 
بود. نکته مهم اینکه مقرر شد برق تولید شده در قره باغ-  شهر آزاد 
شده جمهوری آذربایجان -  از طریق ایران به نخجوان، ترکیه و 
کشورهای اروپایی صادر شود. انتظار می رود در آینده شرکت های 
ایرانی در ساخت نیروگاه های قره باغ و همچنین در ساخت مجتمع 
آموزشی و بیمارستان در قره باغ مشارکت داشته باشند. در دیدار 
شاهین مصطفی اف با جواد اوجی وزیر نفت، طرفین از همکاری های 
فیمابین به خصوص اجرای موفقیت آمیز پروژه انتقال و تبادل گاز 
ترکمنستان از طریق خاک ایران به آذربایجان و توسعه همکاری ها 
در بخش نفت و گاز رضایت داشتند. به همین علت، قرار شد در آینده 
نزدیک قراردادهای جدیدی در زمینه توسعه میادین نفت و گاز در 
دریای خزر امضا شود. اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام شده 
و هیأت های کارشناسی دو کشور در حال ادامه مذاکرات هستند. 
در نشست مشترک مقام آذربایجانی با رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی نیز درباره همکاری در حوزه های حمل و نقل و ترانزیت، 
صنعت، تجارت، سرمایه گذاری و توسعه همکاری های چندجانبه 
مذاکره شد. توافق درمورد تسریع در اجرای مفاد یادداشت تفاهم 
برای ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه اقتصادی زنگه زور شرقی در 
آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران و 
تکمیل ساخت پل ها در مدت یک سال نیز اتفاق مهم این نشست 
بود. عالوه بر این، قرار شد ساخت پل جدید خودرویی و عابر پیاده، 
بر روی رودخانه مرزی آستاراچای و همچنین احداث پایانه بار در 
شهر آستارای ایران، تا پایان سال جاری به اتمام برسد. پروژه بعدی 
احداث راه آهن پارس آباد- ایمیشلی خواهد بود. طرفین درباره 
مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان 
و اقدامات انجام شده در این زمینه نیز به طور مفصل گفت وگو کردند. 
افتتاح و بهره برداری از دو مرز جدید بین ایران و جمهوری آذربایجان 
در مناطق خداآفرین و پارس آباد نیز رویداد مهمی است که مورد 
توافق قرار گرفت که در صورت انجام، تاثیر مثبتی بر افزایش مبادالت 
تجاری خواهد داشت. در حال حاضر چهار مرز در سرحدات آستارا، 
جلفا، بیله سوار و پلدشت فعال است و تردد مسافر و خودرو از این 
مرزها انجام می شود. بر اساس آمار منتشره حجم مبادالت تجاری دو 
کشور در سال گذشته 3۰درصد، در سال جاری ۲۰درصد و حمل و 
نقل جاده ای نیز ۷۰درصد افزایش یافته است. حجم مبادالت تجاری 
ایران و آذربایجان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۴۰ میلیون و ۸۱۰ هزار 
دالر بود که میزان صادرات آذربایجان به ایران ۴3 میلیون و ۲۸۷ 
هزار دالر و واردات از ایران نیز 3۹۷ میلیون و ۵۲3 هزار دالر بوده 
است. به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه در دیدار با 
شاهین مصطفی اف، ماهیت فشرده سفرهای متقابل مقامات عالی 
رتبه نشان از پیشرفت روابط ایران و آذربایجان دارد. دیدار معاون 
نخست وزیر جمهوری آذربایجان با سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز 
نشانگر اعتماد طرفین به یکدیگر برای تقویت مناسبات دفاعی و 
امنیتی بود. در این دیدار مسائل منطقه ای و چشم انداز همکاری های 
راهبردی و نظامی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ضمن ابراز خرسندی از آزادسازی اراضی 
آذربایجان گفت: ایران همواره عالقه مند به توسعه روابط با آذربایجان 
است. در مجموع، رویکرد دولت سیزدهم مبتنی بر اولویت دادن به 
تقویت روابط با همسایگان، فرصت ارزشمندی برای تداوم تحوالت 
مثبت در روابط تهران- باکو ایجاد کرده و ریل گذاری جدید، 
می تواند منافع ملت های ایران و جمهوری آذربایجان را به خصوص 
در حوزه اقتصادی تامین کند. آقای شاهین مصطفی اف نیز مورد 
اعتماد رئیس جمهور آذربایجان و فردی عالقه مند و باانگیزه برای 
ایجاد پیشرفت در مناسبات دو کشور است و از این بابت می توان به 
اجرای توافقات فیمابین امیدوار بود. با توجه به تحوالت مثبت در 
مناسبات تهران و باکو، ممکن است همانند گذشته، برخی عوامل 
فرامنطقه ای، قوم گرایان ورشکسته و رسانه های وابسته به آنان، 
اقداماتی را به خصوص در فضای مجازی برای تخریب مناسبات 
دوستانه دو ملت، صورت دهند. انتظار است مسئوالن ایران و 
جمهوری آذربایجان که به خوبی عوامل مخرب را می شناسند با 
درک حساسیت های یکدیگر و مراقبت از پیشرفت های حاصل شده 
در روابط فیمابین، مسیر توسعه مناسبات راهبردی را هموار سازند. 

تاکید بر فعال شدن بانک اکو
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر اهمیت فعال 
شدن هرچه بیشــتر بانک اکو تاکید کرد. مهدی صفری ظهر روز 
دوشنبه در حاشیه اجالس معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو 
سازمان اکو که به مدت دو روز در تهران برگزار شده است با تشریح 
اهداف برگزاری این نشست و پیشنهادات ایران گفت: این نشست 
با محوریت گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی بین کشورهای 
عضو برگزار شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته حجم تبادالت 
تجاری بین ۱۰ کشور عضو حدود ۴۰ میلیارد دالر بوده است، گفت: 
این ظرفیت وجود دارد که این حجم مبــادالت به ۵۰۰ الی ۶۰۰ 
میلیارد دالر برسد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با 
تاکید بر اهمیت فعال شدن هرچه زودتر این سازمان در حوزه های 
تجارت و بازرگانی بین کشورهای عضو تصریح کرد: در حال حاضر 
شاهد فعالیت بانک اکو هستیم ولی معتقد هستیم که باید این بانک 
را فعال تر کنیم تا روابط بانکی بین کشورها را پشتیبانی و اجرایی 
کند. مثال پروژه های خدمات فنی و مهندسی بین کشورهای عضو 
را فاینانس کند. این بانک در حال حاضر پروژه های کوچک بین سه 
کشور ایران، ترکیه و پاکستان را فاینانس می کند در حالی که باید 

حوزه فعالیت آن بین تمامی کشورهای عضو گسترش پیدا کند. 

یـادداشـــت

نــــکته

  محسن پاک آیین
تحلیلگر مسائل بین الملل

آرمان ملی-  احسان انصاری: عدم اطمینان نسبت به آینده چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ چگونه می توان امید به آینده را بین مردم افزایش داد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ 
به این سؤاالت با دکتر مصطفی اقلیما، جامعه شناس گفت وگو کرده است. دکتر اقلیما در این زمینه معتقد است: »مردم از مسئوالن حرف نمی خواهند بلکه نگاه آنها به عملکرد 
مسئوالن کشور است که به چه میزان در راستای مطالبات آنها حرکت می کنند. نکته دیگر اینکه هر مدیر در هر نهادی که روی کار می آید در ابتدا وعده هایی به مردم می دهد. با 
این وجود پس از مدتی نمی تواند به برخی وعده هایی که به مردم داده عمل کند و در نتیجه مردم به  مرور زمان اعتماد خود را نسبت به برخی مدیران ازدست  می دهند. مدیرانی که 
تازه روی کارمی آیند به شکلی رفتار می کنند که گویا قرار است اتفاقات مهمی در دوران مدیریت آنها رخ بدهد. با این وجود این مدیران پس از مدتی که با محدودیت ها و موانع جدی 

در مسیر خود مواجه می شوند به این نتیجه می رسند عمل به برخی وعده ها کار سختی است .« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
 عملکرد دولت ها به چه میزان در افزایش امید به 

بهبود وضعیت در آینده مؤثر است؟
امید به آینده در یک جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
اینکه امید به آینده در یک جامعه در یک پروسه زمانی و در چند 
دهه شکل می گیرد و نمی توان در کوتاه مدت دالیل آن را مورد 
بررسی قرار داد. امروز کسی که پولدار است امیدی به ثبات 
اقتصادی در آینده ندارد، کسی که تحصیل می کند دغدغه پیدا 
کردن شغل مناسب را دارد و کسی که ازدواج می کند، امیدی به 
این مسأله ندارد که بتواند از نظر اقتصادی زندگی خود را تأمین 
کند. در چنین شرایطی نمی توان خوشبین بود. به همین دلیل 
نیز اگر قصد داشته باشیم، کشور خود را از نظر امید به آینده با 
کشورهای دیگر مقایسه کنیم باید به این نکته توجه کنیم که 
کدام کشورها در وضعیتی شبیه به ما زندگی می کنند. امروز 
مادر همه آسیب های اجتماعی بی اعتمادی و عدم اطمینان به 
آینده است.  این بی اعتمادی از نزدیکان و آشنایان آغاز می شود 
و درنهایت به ساختارهای مدیریتی جامعه می رسد. هنگامی که 
در محیط خانواده والدین به یکدیگر و به فرزندان خود اعتماد 
ندارند، چگونه می توان انتظار داشت که افراد جامعه به یکدیگر 
اعتماد داشته باشند. اگر از دختران جامعه یک گزارش تهیه 
شود که تاکنون چند بار به عنوان ازدواج از دیگران دروغ 
شنیده اند قطعأ آمار باالیی را نشان می دهد. این وضعیت در 
محیط کار و شغل افراد جامعه نیز وجود دارد. هنگامی که 
کارفرما بدون هیچ دلیلی کارگر خود را اخراج می کند، فرد 
اخراج شده دچار سرگشتگی و بی اعتمادی به خود و جامعه 

می شود. 
 کاهش امید به آینده به چه میزان به شرایط 

اقتصادی ارتباط دارد؟
پایه و اساس بسیاری از مسائل اجتماعی را باید در اقتصاد 
جست وجو کرد. با این وجود نمی توان مدعی شد که اقتصاد 
تنها عامل به وجود آورنده امید به آینده است. بدون شک 
عوامل دیگر نیز در این زمینه تأثیرگذار است. هرچه نشاط 

اجتماعی بیشتر باشد امید به زندگی نیز افزایش 
پیدا می کند. واقعیت این است که در شرایط 
کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب 
اقتصادی زندگی می کنند و بسیاری از 
مغازه داران با رکود مشتری مواجه هستند. 
از سوی دیگر بیکاری در جامعه در حال 
افزایش است. وضعیت به شکلی شده که 

شرکت های خصوصی یا به حالت نیمه 
تعطیل درآمده اند یا اینکه مجبور 

شده اند کارکنان خود را تعدیل 
اقتصادی  شرایط  کنند. 
مردم تأثیر مستقیمی در 
تحوالت اجتماعــی یک 
جامعه خواهد داشت. این 
مسأله تنها مختــص به 
ایران نیست و بلکــه در 
همه کشورهای جهــان 

وجود دارد. 
 چگونه می توان 
در چنین شرایطی 
تغییر ایجــاد کرد 
و امید به آینده را 

افزایش داد؟
درست یا نادرست اجرا کردن قانون در جامعه در زمینه 
امید به آینده تأثیرگذار است. اگر قوانین جامعه به شکلی 
باشد که به صورت صحیح و با احترام به شهروندان اجرا شود 

نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت و اگر 
برخالف این رویکرد باشد، نتیجه عکس 
به همراه دارد. بر اساس تحقیقات تنها 
۱۰ تا۱۵ درصد از مردم جوامع مختلف 
به واقع دارای مشکالت روانی هستند و بقیه 
به دلیل مشکالت زندگی دچار مشکالت 
روحی و روانی می شوند. نکته دیگر اینکه 
نباید همه مشکالت کشور را سیاسی 
کرد و یا رنگ و بوی سیاسی به آن داد. 
هیچ فرزندی وقتی متولد می شود معتاد، 
دزد و قاتل نیست. ریشه این مشکالت 
در محیط خانواده و فشارهایی است که 
به پدر و مادرها در خانواده ها وارد می شود. 
باید ببینیم خانواده و جامعه با یک فرد 
چه برخوردی کرده که دزد شده است. 
هنگامی که پدر و مادر فرصت رسیدگی به 
مشکالت فرزندانشان را به دلیل مشکالت 
زیاد پیدا نمی کنند چه انتظاری می توان 
داشت که تربیت فرزند دچار مشکل نشود. 
فشارهای روانی زیادی روی شهروندان 
است که به آنها پاسخ مناسب داده نشده 
و همچنان الینحل مانده و فرد آن را با 
خود حمل می کند. انسان ها با پول کم 
هم می توانند خوشبخت زندگی کنند. 
این در حالی است که بسیاری از مردم 
برای به دست آوردن همین پول کم هم 
دچار مشکالتی هستند. هنگامی که فرد 
هنوز نمی داند آیا فردا نیز به کار خود ادامه 
خواهد داد و یا اینکه وی را کنار خواهند 
گذاشت دچار مشکالت روانی خواهد 
شد. اغلب دعواها و نزاع هایی که 
بین کارمندان در محل کار صورت 
می گیرد ریشه در محیط منزل دارد 
که زن و شوهر بر سر مسائل مختلف 
زندگی با همدیگر اختالف دارند. 
ظرفیت  انسان  مغز 
برای  محدودی 
تحمل مشکالت و 
فشارهای روانی 

دارد و از یک  میزان معین که عبور 
کرد، به شکل های مختلف واکنش 
نشان می دهد. مشکالت مردم در 
کوچه و خیابان با همدیگر نیست، 
بلکه مشکل فرد با خود فرد است 
که در محیط منزل ایجاد شده 
است. جامعه ای دارای آرامش 
سر  در  همه چیز  که  است 
جای خود قرار داشته باشد و 

حساب وکتاب داشته باشد. 

 آیا چشــم انــدازی که دولت سیزدهــــم برای 
افزایش رفاه مردم تـرسیم کرده، می تواند امیـــد به 

آینده را افزایش دهد؟
در هیچ کشوری وعده و شعار مشکلی را حل نکرده، بلکه رفاه 
بیشتر و رسیدگی به مشکالت مردم بوده که 
مردم را نسبت به آینده امیدوار نگه داشته است. 
در کشورهای جهان همه روسای جمهوری 
تالش می کنند بیکاری را در جامعه کاهش 
بدهند. به همین دلیل نیز اگر در زمان یک 
رئیس جمهور مثال اگر بیکاری در جامعه افزایش 
پیدا کند مردم دیگر به او رأی نمی دهند و 
فرد دیگری را انتخاب می کنند. از منظر 
جامعه شناختی در شرایط نامناسب اقتصادی 
فساد و بزهکاری اجتماعی افزایش پیدا می کند. 
هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن 
مشکالت بنیادین را به تأخیر بیندازیم به همان 
اندازه مشکالت اجتماعی را حجیم تر می کنیم. 
مقام معظم رهبری همواره به دو نکته مهم 
یعنی شایسته ساالری و پاسخگو بودن مسئوالن 
اشاره کرده اند که اگر به این دو موضوع توجه 
و اجرا شودبسیاری از مشکالت کشور حل 

خواهد شد.
 چه اتفاقی در جامعه ایران رخ داد که 
در شرایط کنونی اعتماد مردم نسبت به 
یکدیگر کمتر شده است؟ برای افزایش 

اعتماد اجتماعی چه باید کرد؟
اگر مدیران به جای اینکه نزدیکان خود را 
روی کار بیاورند از افراد شایسته تر در مسند 
کار استفاده کنند و مدیران خود را ملزم به 
پاسخگویی به مردم نمایند هیچ گاه اتفاقاتی 
مانند کم شدن اعتماد در کشور رخ نمی دهد. 
مردم از مسئوالن حرف نمی خواهند، بلکه نگاه 
آنها به عملکرد مسئوالن کشور است که به چه 
میزان در راستای مطالبات آنها حرکت می کنند. 
نکته دیگر اینکه هر مدیری که روی کار می آید 
در ابتدا وعده هایی به مردم می دهد. با این وجود 
پس از مدتی نمی تواند به وعده هایی که داده 
عمل کند و درنتیجه مردم به  مرور زمان اعتماد 
خود را نسبت به مدیران از دست  می دهند. 
مدیرانی که تازه روی کار می آیند به شکلی 
رفتار می کنند که گویا قرار است اتفاقات مهمی 
در دوران مدیریت آنها رخ بدهد. با این وجود این 
مدیران پس از مدتی که با محدودیت ها و موانع 
جدی در مسیر خود مواجه می شود به این نتیجه می رسند 
که عمل کردن به وعده ها  کار دشوار و سختی است در فضای 
انتخاباتی وعده های مهمی درباره بهبود وضعیت جامعه داده 
می شود. در شرایط کنونی جوانان با  مشکل بیکاری مواجه 
هستند و در رسیدن به مطالبات اقتصادی خود با موانعی مواجه 
هستند. این وضعیت درباره زنان جامعه نیز وجود دارد و زنان 
با مشکالتی از نظر اقتصادی، شغلی مواجه هستند. در زمینه 
عدالت اجتماعی نیز وضعیت نسبت به گذشته مناسب نیست 
و شکاف طبقاتی شکل جدی تری به خود می گیرد. اعتماد 

اجتماعی یک روزه از بین نرفته که یک روزه به دست بیاید. 

    دکتر مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«:    

»بیآيندگی«»بیآيندگی«
مادر»بیاعتمادی«مادر»بیاعتمادی«

امروزاستامروزاست
      دولت امید به آینده را بین مردم باال ببرد

         مادر همه آسیب های اجتماعی عدم اطمینان به آینده است    
       بسیاری از مردم مشکالت خود را مدت هاست با خود حمل می کنند    

        باید به دو اصل شایسته ساالری و پاسخگویی پایبند بود     
        درست عمل کردن به قانون امید به آینده را افزایش می دهد    

 درست و یا 
نادرست اجرا کردن 
قانون در جامعه 
در زمینه امید به 
آینده تأثیرگذار 
است. اگر قوانین 
جامعه به شکلی 
باشد که به صورت 
صحیح و با احترام 
به شهروندان اجرا 
شود نتیجه مثبتی 
به همراه خواهد 
داشت و اگر برخالف 
این رویکرد باشد، 
نتیجه عکس به 
همراه دارد. بر 
اساس تحقیقات تنها 
10 تا15 درصد از 
مردم جوامع مختلف 
به واقع دارای 
مشکالت روانی 
هستند و بقیه به 
دلیل مشکالت زندگی 
دچار مشکالت 
روحی و روانی 
می شوند. نکته دیگر 
اینکه نباید همه 
مشکالت کشور را 
سیاسی کرد و یا 
رنگ و بوی سیاسی 
به آن داد

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
اظهار کرد: برای درک درست از جنگ 
سایبری، باید ابتدا درک درستی از تهدیدات 
این حوزه داشته باشیم. نخستین نکته ای که 
باید به آن توجه داشت این است که فناوری 
سایبری تقریبا در تمام حوزه های مختلف 
توسعه یافته است. سردار جاللی ادامه داد: 
در کنار تمام مزایا از جمله ایجاد یک فضای 
اشتراکی برای مسائل علمی، باید به این  نکته 
توجه داشت که این فضا به بستری برای قرار 
گرفتن تهدیدات در ذات فناوری تبدیل شده 
است. از جمله می توان به ابزارهای کنترل و 
ایمپلنت ها در درون سخت افزارها،  نرم افزار 

و میان افزارها اشاره کرد که از قابلیت فعال 
سازی و کنترل از راه دور و ایجاد تهدیدات 
برخوردار است. جاللی با بیان اینکه اتصال 
شبکه های اجتماعی به حوزه پیامدهای ناشی 
از تهدیدات نیز از دیگر ویژگی های جنگ نوین 
سایبری است، افزود: در ادبیات نوین جنگ 
در جهان، شبکه های اجتماعی به عنوان 
یکی از بسترهای نبرد شناخته می شود. برای 
مثال شبکه های اجتماعی خارج پایه می تواند 
مدیریت افکار عمومی را به سمت اهدافی که 
خود در نظر دارند هدایت و از مردم یک کشور 
علیه منافع ملی خودشان استفاده کنند. وی با 
بیان اینکه الیه ای دیگر از این جنگ، تلفیق 

تهدیدات سایبری و فیزیکی است، اظهار کرد: 
زمانی که افکار عمومی و مردم تحت تاثیر 
شبکه های اجتماعی سازماندهی می شوند، 
در واقع شاهد اتصال بین حوزه امنیت فیریکی 
و امنیت سایبری هستیم. نگاهی به تهدیدات 
سال های گذشته در حوزه تهدیدات سایبری، 
لزوم بازمعماری در ساختار امنیت سایبری 
زیرساختی را حیاتی می کند؛ چراکه تمرکز 
بر آسیب پذیری های سایبری به یکی از 
ابزارهای مهم جنگ های سایبری تبدیل 
شده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با بیان اینکه در حمله به سامانه مدیریت 
سوخت کشور، شاهد یک مدل ترکیبی از 

جنگ سایبری بودیم، ادامه داد: هدف حمله 
به زیرساخت ها تولید نارضایتی مردمی است. 
جاللی با تشریح ویژگی های جنگ سایبری 
مردم محور مبتنی بر شبکه های اجتماعی 
تاکید کرد: این نبرد در واقع مبتنی بر تهدیدات 
نرم یا تهدیدات و حمالتی است که افراد مرتبط 
با حوزه سایبر به ویژه کاربران را با تغییر و تاثیر 
بر اذهان، ادراک، باورها، ارزش ها، حافظه و 
سیستم تصمیم گیری تحت تاثیر قرار می دهد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به جنگ سایبری شناختی، گفت: در حال 
حاضر چهار مرکز در دنیا به این مدل جنگ 
علیه کشورمان می پردازند. این مراکز به صورت 
روزانه با استفاده از سامانه ها و دسترسی هایی 
که از سوی شبکه های اجتماعی خارج پایه در 
اختیار آنها قرار گرفته است به تاثیرگذاری و 
هدایت افکار عمومی ملت ما مشغول هستند. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
4   مركز    به  جنگ  سايبری    شناختی  علیه  ما   مشغولند



جریان نقدینگی 
و تورم مزمن 
باید ریشه ای 
حل شود یعنی 
الزمست تورم 
از طریق تغییر 
مجموعه بی نظم 
اقتصاد دولتی به 
یک اقتصاد آزاد، 
رقابتی با محوریت 
بخش خصوصی 
واقعی خنثی شود

بر اساس علم و 
تجربه مشخص شده 
که سیاست های 
یارانه ای 
سیاست های 
درستی نیستند، این 
سیاست ها به منظور 
جبران کاهش 
قدرت خرید مردم 
اتخاذ می شود، اما 
دیری نمی گذرد که 
یارانه های پرداختی 
در جریان رشد تورم 
مزمن قدرت خرید 
اولیه را از دست 
خواهد داد
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آرمان ملي بررسي مي کند:
 واردات خودرو 

به »انحصار« دچار نشود

آرمان ملی: واردات خودرو از سال ۹۷ 
و پس از آغاز دور جدید تحریم ها از سوی 
ترامپ ممنوع شد تا از خروج ارز جلوگیری 
شود اما در خالل ۴ سال از توقف واردات 
تنها نتیجه ای که این سیاست برای کشور 
به همراه داشته افزایش چند برابری قیمت 
خودروهای پر تیراژ و البته کاهش کیفیت 
بوده و در این بین شرکت هایی که به واردات و 
مونتاژ خودروهای چینی نیز اقدام می کردند 
نیز بیشترین سود را از فضای انحصار حاکم 
از بازار به جیب زدند حال با افزایش انتقادات 
و گرانی ها، موضوع آزادسازی واردات خودرو 
که از سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس 
مطرح بود این بار از طریق دولت و با توجه به 
پایان یافتن مصوبه سران قوا مطرح شد و در 
نهایت دولت آزادسازی واردات را رسما اعالم 
کرد اگرچه از آن زمان تاکنون به دلیل عدم 
اعالم جزئیات و چگونگی واردات خودرو 
حواشی و زیادی در این زمینه مطرح شده 
به گونه ای که برخی از کارشناسان نگرانی 
تکرار تجربه انحصار این بار در واردات را 
نیز مطرح کرده اند. بر اساس این گزارش،  
واردات خودرو با تصویب هیات وزیران 
کلید خورده است هرچند کلیات این طرح 
مشخص است، اما در خصوص جزئیات آن 
ابهامات بی شماری وجود دارد. به عنوان 
مثال تعرفه وارداتی این خودروها و اینکه چه 
کسانی می توانند این خودروها را وارد کنند، 
همچنان محل ابهام است. با توجه به اینکه 
هنوز به صورت رسمی این جزئیات مشخص 
نشده، حدس و گمان هایی در فضای مجازی 
و رسانه ای منتشر شده است. بنابر مصوبه 
هیات وزیران، قرار بود تعرفه های وارداتی 
بدون احتساب سود بازرگانی به نصف کاهش 
یابد. در این میان خبری مبنی بر کاهش 
شدید تعرفه های وارداتی خودروهای زیر 
۱۰۰۰ سی سی نیز منتشر شد که بر اساس 
آن این رقم تنها برابر با ۵ درصد خواهد بود. 
هر چند که این موضوع می تواند برای ورود 
خودروهای پایین رده و اقتصادی خبر خوبی 
باشد اما انتشار برخی از حدس و گمان ها، 
نگرانی هایی را در خصوص تشدید انحصار 
بازار خودرو ایجاد کرد. بر اساس برخی از 
اخبار غیر رسمی گویا قرار است که واردات 
این گروه خودرویی به صورت انحصاری به 
خودروسازان کشور داده شود. در صورتی 
که این خبر درست باشد، بدین معناست 
که آزاد سازی واردات نه تنها گامی برای 
افزایش رقابت در بازار خودرو نیست بلکه 
به تشدید انحصار به ویژه در رده خودروهای 
اقتصادی منجر می شود. در این رابطه فربد 
زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: جدا از 
بحث آزادسازی واردات خودروهای سواری، 
پس از گذشت دوماه از ابالغ قانون بودجه 
و آزادسازی واردات خودروهای تجاری 
همچون کامیون و اتوبوس، هنوز حتی پیش 
نویسی از جزئیات آزادسازی واردات خودرو 
منتشر نشده که این سکوت به تمامی این 
شایعات دامن می زند و نگرانی هایی را از 
تشدید رانت و انحصاری جدید در صنعت 
خودرو ایجاد کرده است. زاوه پیرامون 
نگرانی ها در خصوص تخصیص چنین تعرفه 
پایینی برای واردات خودروهای زیر ۱۰۰۰ 
سی سی و واردات آن توسط خودروسازان 
اظهار داشت: بنا به گفته مسئوالن وزارت 
دستورات  از  بندی  اساس  بر  و  صمت 
۸گانه رئیس جمهوری، اگر بنا باشد سهام 
خودروسازان به صورت بلوکی واگذار شود، با 
تمامی این احتماالت باید منتظر تخصیص 
یکی از بزرگ ترین رانت های اقتصادی کشور 
تا اواخر شهریور ماه بود. به عنوان مثال نسخه 
بنزینی رنو کوئید که در کشور برزیل تولید 
می شود یکی از این گروه خودروهاست که 
البته هیج تطابقی با نسخه برقی تولیدی 
در اروپا ندارد و قطعا با استانداردهای ۸۵ 
گانه کشور نیز همخوانی نخواهد داشت. 
در این میان اخبار نگران کننده ای مبنی 
بر مذاکره افراد مطلع و ذی نفع برای تقلیل 
استانداردهای ۸۵ گانه به ۵۵ مورد است. 
تمام این موارد در حالی مطرح است که هدف 
از آزادسازی واردات افزایش رقابت در صنعت 
خودرو عنوان می شود. این در حالی است که 
اگر این حدس و گمان، واقعیت داشته باشد 
نه تنها انحصار موجود کاهش پیدا نمی کند 
بلکه تشدید نیز می شود. در این میان تعلل 
در انتشار جزئیات این طرح و همچنین عدم 
موضع گیری مسئوالن بر بازار داغ شایعات 
افزوده است و کارشناسان نگرانند که در این 
فضای نااطمینانی، نه تنها واردات به کلیدی 
برای رفع انحصار بدل نشود بلکه آن را به 
قفلی دیگر بر قفل های چند ده ساله صنعت 

خودروی کشور بدل کند. 

گزارش 

پنج چالش پیش روی صنعت انرژی
آرمان ملی: افزایش کم سابقه قیمت سوخت، کمبود 
دیزل در آستانه فصل تابستان و عدم تمایل اوپک برای 
همکاری شاید از جمله موانع زیادی باشد که مقامات 
دولتی در سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
اما در حقیقت این موارد نمایانگر مشکالت عمیق تر 
در صنعت انرژی هستند. طی یک دهه گذشته اروپا 
و تا حدودی آمریکای شمالی تالش کردند وابستگی 
به سوخت های فسیلی را کاهش داده و وابستگی به 
انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهند. این تالش ها باعث 
مهاجرت سرمایه گذاران از نفت و گاز و ظهور ترند جدید 
سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
شد و شرکت ها ناچار شدند هزینه روی سوخت های 
فسیلی را کاهش دهند. وزیر انرژی عربستان سعودی 
اوایل امسال هشدار داد که عدم سرمایه گذاری در نفت و 
گاز، اثر بومرنگی روی مصرف کنندگان خواهد داشت و 
وی تنها مقامی نبود که چنین موضوعی را گوشزد کرد. 
بسیاری از مقامات اوپک هشدار مشابهی داده اند اما 
ظاهرا هیچ فایده ای نداشته است. این آژانس بین المللی 
انرژی بود که سال گذشته اعالم کرد جهان نیازی به 
اکتشاف جدید نفت و گاز ندارد زیرا دیگر نیازی به 
عرضه جدید نفت و گاز نخواهد داشت. البته چند ماه 
بعد آژانس بین المللی انرژی موضع خود را تغییر داد و از 
اوپک خواست تولید نفت را افزایش دهد و این واقعیت 
ناگوار صنعت انرژی را نشان داد که نمی توان روندی 
که سال ها در جریان بوده است را ظرف مدت چند ماه 

تغییر داد. 
 نرخ اندک اکتشاف

موضوعی که درباره آن زیاد صحبت نشده، میانگین 
نرخ اکتشاف جدید نفت و گاز است که قابل مقایسه با 
میانگین نرخ تبدیل پنل های خورشیدی است که پایین 
3۰ درصد است. بلومبرگ اخیرا گزارش کرده که سه 
چاهی که شرکت شل در سواحل برزیل حفاری کرده 
بود، خشک شده اند. این غول نفتی یک میلیارد دالر 
برای حق حفاری در این منطقه پرداخت کرده بود و سه 
سال زمان برای حفاری صرف کرده بود اما نهایتا دست 
خالی برگشت. اکسون هم موفق نشد از ذخایر نفت قابل 
توجه در بلوک های برزیلی که ۱. ۶ میلیارد دالر هزینه 
داشتند، بهره برداری کند. این خبر ماهیت پرمخاطره 
اکتشاف نفت و گاز حتی در مناطقی مانند برزیل که به 
همراه گویان به عنوان کانون جذاب جدید در صنعت 
انرژی شناخته شده است را بارز کرد. یک مشاور انرژی 
برزیلی به بلومبرگ گفت: اکتشاف های بزرگ زمانی که 
نرخ اکتشاف نزدیک ۱۰۰ درصد بودند، اتفاق افتادند. 
میانگین نرخ اکتشاف موفق برای صنعت نفت و گاز 

بسیار پایین تر از ۲3. ۸ درصد بوده است. 
 تورم هزینه تولید

روند کلی تورم تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش 
هزینه های انرژی بوده اما به خود صنعت انرژی منتقل 
نشده است. در صنعت شیل آمریکا، هزینه های تولید 
حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اند.دو شرکت 
کانتیننتال ریسورسز و هس کورپ اخیرا هشدار داده اند 
که هزینه های باالتری را برای سه ماهه دوم خود گزارش 
خواهند کرد و تنها شرکت هایی نیستند که هزینه های 
باال را تجربه می کنند. کمبود مواد خام یکی از دالیل 
تورم هزینه تولید نه تنها در صنعت شیل بلکه در هر 
میدان نفتی دیگری هستند. کمبود نیروی کار، مشکل 
ویژه ای برای صنعت شیل آمریکاست که به باال رفتن 
هزینه های تولید دامن زده است. تداوم مشکالت زنجیره 
تامین که ناشی از شیوع پاندمی بوده است هم در این 
وضعیت نقش داشته است. مشکل بزرگ تر این است که 
اوضاع صنعت انرژی در ماه های آینده بهبود پیدا نخواهد 
کرد. فشار مربوط به هزینه تولید در شرایطی روی 

می دهد که دولت فدرال واقعا به نفت و گاز نیاز دارد. 
 حمالت سایبری

افزایش قابل توجه حمالت سایبری باعث شده 
حمالت سایبری به نگرانی عمده صنعت انرژی در چند 
سال گذشته تبدیل شود. هک شبکه کلونیال پایپ الین، 
مسائل زیادی را در بخش امنیت سایبری برجسته کرد، 
اما اقداماتی که پس از این واقعه انجام گرفت، چندان 
زیاد نبودند.  طبق یافته های نظرسنجی جدید شرکت 
مشاوره نروژی DNV، صنعت انرژی نگرانی زیادی 
نسبت به امنیت سایبری دارد و بدتر از آن، برای کنترل 
وقایع امنیت سایبری واقعا آماده نیست. ۴۸ درصد از 
مدیران انرژی انتظار دارند حمالت سایبری به خسارت 
فیزیکی به دارایی های انرژی منجر شوند و بیش از 
نیمی از آنها )۵۴ درصد( انتظار دارند حمالت سایبری 
به صدمات جانی منتهی شوند. حدود ۷۴ درصد هم 
آسیب زیست محیطی در نتیجه حمالت سایبری را 
پیش بینی کردند. تنها 3۰ درصد از این مدیران می دانند 
اگر شرکتشان هدف حمله قرار گرفت، چه اقدامی باید 

انجام دهند. 
 ژئوپلیتیک

ریسک ژئوپلیتیکی ریسکی است که هیچ وقت 
از صنعت انرژی دور نمی شود خواه وقتی قیمت ها 
به شدت کاهش پیدا می کند یا مثل حاال، در سطح 
باالیی می ماند. چشم انداز تحریم نفت روسیه از سوی 
اتحادیه اروپا در چند روز گذشته ضعیف شده اما یکی 
از عوامل پشتیبانی کننده از قیمت های نفت بوده است. 
طوالنی شدن مذاکرات هسته ای ایران هم عامل دیگری 
بوده است. و البته مسأله عدم تمایل اوپک به قبول 
درخواست غرب برای افزایش سریعتر تولید نفت هم 
وجود داشته است. به نظر نمی رسد روسیه به هیچ وجه 
نگران چشم انداز تحریم باشد. الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه، در روزهای اخیر گفت: همان نفتی 
که کشورهای اتحادیه اروپا از ما خریداری کردند ناچار 
خواهند بود از جای دیگری بخرند و پول بیشتری باید 
پرداخت کنند زیرا قیمت ها قطعا افزایش پیدا خواهد 
کرد و زمانی که هزینه تحویل و کرایه حمل افزایش 
پیدا کنند، این کشورها ناچار خواهند بود برای ساخت 
زیرساخت مربوط، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. 

نیــم نگــاه

البته همزمان با پرداخت این مبالغ قیمت کاالهای اساسی 
نیز به رشد باالیی مواجه شد و با وجودی که دولت تنها مجوز 
افزایش قیمت ۴ کاالی اساسی را صادر کرده بود در تمامی 
حوزه ها رشد قیمت ها تسری یافت. حال با گذشت دو هفته 

از اجرای این اصالحات و از آنجا که اکثر 
کاالها پس از تغییر تعرفه گمرکی واردات 
با رشد قیمت مواجه شده و از سوی دیگر 
به گفته کارشناسان تاثیر این میزان رشد 
قیمت و تزریق نقدینگی ناشی از یارانه های 
نقدی اجتناب ناپذیر خواهد بود برخی از 
موافقان این اصالحات معتقدند نه تنها 
تاثیر تورمی حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد 
کمتر از ۱۰ درصد بلکه پرداخت یارانه های 
نقدی به تقویت قدرت خرید و معیشت 
مردم منجر شده است موضوعی که برخی از 
کارشناسان سیاست توزیع یارانه را شکست 
خورده دانسته که در بلندمدت تجربه 
یارانه ای دولت های قبل را تکرار خواهد کرد 
در این رابطه با محمود جامساز، کارشناس 
اقتصادی گفت وگویی صورت گرفته که در 

ادامه می خوانید. 
 پرداخت یارانــه 400 هزار تومانی 
از سوی دولت تا چه میزان بر معیشت 

مردم اثر گذار خواهد بود؟
بر اساس علم و تجربه مشخص شده 

که سیاست های یارانه ای سیاست های درستی نیستند، این 
سیاست ها به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ 
می شود، اما دیری نمی گذرد که یارانه های پرداختی در 
جریان رشد تورم مزمن قدرت خرید اولیه را از دست خواهد 
داد. رشد نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ با افزایش حدود 3۵ 
درصدی نسبت به سال ۱3۹۹ از مرز ۴۷۵۰ تریلیون تومان 
هم فراتر رفت و هنوز دو ماه از سال سپری نشده به مرز ۵ هزار 
میلیارد تومان نیز رسیده است. دولت ها همواره کنترل حجم 
نقدینگی و تورم را به بهای فقیر تر نشدن مردم فدای برنامه های 
کوتاه مدت با هدف رضایت  مردم می کنند که ناپایدار است. 
از جمله این سیاست ها پرداخت یارانه است که پس از مدتی 
ارزش آن در کوره تورم ذوب می شود. پرداخت یارانه اگرچه در 
کوتاه مدت اسباب گشایشی برای مردم می شود اما گرانی را با 

افزایش به زودی احساس مسرت ناشی از دریافت 
یارانه را زائل می سازد.  دولت می گویدکه ظرف 
دوماه زیرساخت های کنترل دقیق قیمت ها 
فراهم می شود تا روند گرانی ها متوقف 
شود تا یارانه ها کارکرد واقعی خود را آشکار 
سازد. این به مفهوم آن است که در دولت 

سیزدهم زیرساخت های مهار تورم طی دوماه 
دیگر آماده و افسار اسب سرکش تورم و سپس 

گرانی ها کشیده می شود و مردم دیگر هیچ 
نگرانی از بابت تأمین معیشت 

خود نخواهند داشت. یکی از 
مهم ترین وعده های دولت 
کاهش تورم بود اما بعد از 
۸ ماه نرخ رسمی تورم 
در پایان اسفند ۱۴۰۰ 
درصـــد   ۴۰ /۲ به 
رسید امــــــــا بهای 
سبدمعیشتی مـــردم 
گزارشات  اساس  بر 
میدانی که قابل لمس 
است با دامنه رشــد 
باالیی مواجه شـــد. 
قیمـــت  افــزایش 
سبد معیشتی اسباب 
ناخشنودی  تشدید 
نسبت  را  مـــردم 
سیاســــت های  به  

ساخته  فراهم  دولت 
اختصاص  بساط  است. 

ارز ۴۲۰۰ تومانی که با 
استدالل در آمیختگی آن با 

رانت و فساد و اتالف منابع ملی 

بر چیده شد دو پرسش را  به ذهن متبادر می سازدکه دولت 
توانایی مبارزه با فساد و مفسد و کوتاه کردن دست آنان 
ندارد؟ دوم آنکه به رغم ادعای دولت مبنی بر افزایش درآمد 
نفتی، دولت همچنان  دچار مشکالت مالی است و اختصاص 
ارز ترجیحی از درآمدهای ریالی دولت 
می کاهد و لذا تنها با فروش ۲۰ میلیارد 
دالر وارد کنندگان کاالهای اساسی به 
قیمت نیمایی یا صرافی ملی پس از کسر 
یارانه های پرداختی بیش از 3۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای دولت درآمد ریالی 
در پی دارد که بخشی از کسر بودجه از این 
محل قابل جبران است. سبب حذف ارز 
ترجیحی از منظر دولت توجیه پذیر است. 
ضمنا مشخص نیست چه مقدار ارز قرار 
است به واردات کاالهای اساسی اختصاص 
یابد. به نظر می رسد حدود 3۰ تا 3۵ میلیارد 
دالر مورد نیاز است که این مبلغ بیش از 
دو برابر منابع حاصل از فروش نفت و گاز با 
دور زدن تحریم هاست. افزایش قیمت های 
غالت و روغن در بازار جهانی سبب کاهش 
عرضه از سوی کشورهای درحال جنگ 
فرسایشی روسیه و اوکراین، تورم را از 
منفذ واردات به اقتصاد کشور وارد و ارزش 

یارانه ها را در مالزمت 
داخلی  پولی  تورم  با 
فرومی کاهد و مسرت ناشی از دریافت 
یارانه ها را به کام مردم تلخ می کند و بر 
مطالبات اقشار مختلف جامعه به ویژه حقوق 
بگیران و صاحبان درآمد های ثابت می افزاید. 
لذا اصوال این سیاست ها، سیاست هایی 
نیست که اقتصاد را سامان بخشد. زیرا 
جریان نقدینگی و تورم آنها را بی اثر می کند. 
اقتصاد ما سال هاست در چنبره بی ثباتی 
ناشی از سیاست های معیوب اقتصادی 
دولتها و همین طور تحریم های شدید 
اقتصادی گرفتار آمده است. باید مساله 
تورم که دولت تالش دارد با افزایش قدرت 
خرید مردم از طریق پرداخت یارانه حل 
کند مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
مبارزه با معلول به جای علت 

راهگشا نیست، جریان نقدینگی و تورم مزمن 
باید ریشه ای حل شود یعنی الزمست تورم از 
طریق تغییر مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی 
به یک اقتصاد آزاد، رقابتی با محوریت بخش 
خصوصی واقعی خنثی شود. تورم در کشورهای 
با اقتصادهای پیشرفته در حد ۲تا 3 درصد 
بیانگر پویائی اقتصاد آنهاست و هماهنگ با 
رشد دستمزدهاست لذا دلیلی 
بر کاهش قدرت خرید مردم 
وجود ندارد که با پرداخت 
یارانه به جبران آن اقدام 
شود، اما اگر قرار باشد 
که اقتصاد دولتی به 
شیــــوه کنونــــی 
مدیریـــت شود و 
همچنان بر مصارف 
دولت  مسرفــانه 
و  شود  اضافــه 
ماهیت  با  نهاد های 
دارای  بودجه  در  غیردولتی 
ردیف باشند و مستمرا هر سال 
بر سهم آنان از بودجه اضافه 
شود و در طرف منابع بودجه، 
درآمدهای  برآورد  بیش 
جهت  در  نشده  محقق 
تراز بودجه صورت گیرد. 
بروز و ظهور کسری های 
ناپذیر  اجتناب  سالیانه 
است که تأمین آن منجر 
به شــدت گرفتن جریان 

نقدینگــی و تورم خواهد شد و کنترل آن پس از وقوع، در 
غیاب سرمایه گذاری های مولد مؤثر و افزایش تولید ناخالص 
داخلی نوشداروی پس از مرگ سهراب است. تورم ارزش پول 
ملی را کاهش و بهای ارزهای معتبر خارجی را افزایش داده 
و قدرت خرید مردم را تنزل می دهد و آثار تسکینی و موقتی 
پرداخت یارانه جبران قدرت خرید را در مدت کوتاهی زائل 

می سازد. 
 در شرایط کنونی و فشار تورمی ناشی از اصالحات 
یارانه ای سیاست کوپن کارساز تر است یا پرداخت 

یارانه نقدی؟
بحث این نیست که سیاست کوپن بهتر است یا یارانه. این هر 
دو در حقیقت از یک مفهوم برخوردارند. همان طور که عرض 
کردم ریشه کاهش قدرت خرید مردم در تورم مزمن دو رقمی 
نهفته است. که در بطن اقتصاد دولتی باز تولید می شود. اعمال 
سیاست های یارانه ای کارساز نیست. زیرا آنچه در شکل یارانه 
دریافت کرده اند تورم از آنها باز می ستاند، تورم مالیات پنهانی 
است که دولت های با اقتصاد متمرکز دولتی از آن. لذا به نظر 

می رسد شیب تورم به وجود آید.
 اثرات یارانه400 هزار تومانی در زندگی مردم چقدر 

است؟
ببینید در زمان آقای احمدی نژاد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان که به تمام افراد فقیر و غنی اختصاص یافت اینک واجد 
چه ارزشی است؟ یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی که پرداخت 
آن در آذر ماه ۸۹ آغاز شد در آن زمان 
معادل ۴۲/۷ دالر بود، اما اینک به معادل 
۶/۱ دالر رسیده. یارانه ۴۰۰ هزار تومانی 
که در حال حاضر معادل ۱۴ دالر است به 
چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ اصوال من 
معتقد نیستم که سیاست هایی اتخاذ شود 
که همواره با آزمون و خطا همراه بوده. 
دولت باید با تغییر نگرش خردورزانه نسبت 
به دور شدن از اقتصاد دولتی اقدام کند و 
با ایجاد فضای باز اقتصادی بازار محور و 
رقابتی به بازسازی اقتصاد کشور بپردازد 
و از استمرار سیاست های کنونی بپرهیزد 
در غیر اینصورت بر بی ثباتی اقتصاد افزوده 
می شود. باید توجه داشت که نقدینگی 
به منظور تأمین مصارف ایجاد می شود، 
زیرا همواره بودجه با کسری های زیادی 
روبه رو بوده است. بانک مرکزی مستقل 
از دولت نیست و به هر حال وقتی که دولت در تنگنای مالی 
قرار می گیرد قطعا از بانک مرکزی استقراض می کند خوب 
پایه پولی باال می رود و در نبود یک مدیریت صحیح و توانا 
این نقدینگی در امور غیر مولد به چرخش در می آید و بر تورم 
می افزاید. به طوری که در گزارش های رسمی آمده در دهه ۹۰ 
متوسط رشد اقتصادی صفر و متوسط رشد سرمایه گذاری 
ثابت منفی و بهره وری  بسیار پایین بوده است، خوب با این 

ترتیب اقتصاد را نمی توان سامان داد. 
 آیا پرداخت یارانه در جهت تلطیف مشکالت مردم 

کارساز است؟
اگر پرداخت یارانه کارساز بود یارانه هایی که تاکنون 
پرداخت شده بود می توانست گره مشکالت مردم باز کند و 
روز به روز شاهد رشد تورم نبودیم، تورمی که اعالم می شود آیا 
با آنچه در جامعه می گذرد همخوانی دارد؟ تورم در مسکن در 
فروردین ماه امسال رشد ۱۰۰ درصدی داشته، اجاره ها فراتر از 
قدرت پرداخت اجاره نشینان به شدت رشد کرده. سبد معیشت 
مردم کوچک شده. به ویژه اکنون که شوک افزایش اقالمی از 
کاالهای اساسی نیز بر مردم وارد شده،است. اینها همه معلول 

سیاست های ناکارآمد ضد توسعه اقتصاد دولتی است. 
 آمار ها نشان می دهد که 10 میلیون خانوار ایرانی 
زیر خط فقر هستند، حال این یارانه های 400 یا 300 صد 

هزار تومانی چقدر بر زندگی این افراد تاثیر دارد؟
تاثیر چندانی بر مطالبات مردم نداشته اگر تاثیر هم داشته 
یک تاثیر بسیار موقتی بوده و این تورم، یارانه ها را از مردم 
همان طور که عرض کردم باز پس می گیرد تورم همان طور که 
عرض کردم یک مالیات پنهان است . اشاره کردم چاره اساسی 
خشکاندن ریشه تورم در اقتصاد است.آیا اقتصاد دولتی قادر 
است که تورم را از بین ببرد؟ برای اینکه ساختار  اقتصاد دولتی 
تورم زاست. و در تورم شما هیچ اصالح اقتصادی را نمی توانید 

تصور کنید که به نتیجه  مطلوب برسد.

آرمان ملی: حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور پس از مدت ها کشمکش نهایتا کلید خورد تا دولت بتواند ضمن جلوگیری از توزیع رانتی  عظیم به گروه های خاص هزینه های 
تحمیلی به اقتصاد را نیز کاهش دهد. البته دولت سیزدهم تالش کرد برای به حداقل رساندن اثرات این تصمیم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی نیز نام می برد در ابتدا نظام پرداخت 
یارانه نقدی را ادامه دهد و پس از آن با فراهم آوردن زیرساخت ها همچون زمان جنگ تحمیلی نظام توزیع کاالبرگ را در پیش گیرد که در این راستا پس از یک دهه با تجمیع یارانه های 

قبلی یارانه 300 و 400 هزار تومانی را برای افرادی که در دهک بندی های وزارت کار حائز شرایط دریافت بودند در نظر گرفت.

در گفت وگوی »آرمان ملی« با محمود جامساز مطرح شد؛ 

يارانه،»هدفمندی«میخواهدبانگاهبهتقويتتولید

؛
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بیماری خاموش چشم 

گلوکوم یک بیماری عصب بینایی و 
اصطالحا یک نوع اپتیک نوروپاتی است که 
به عنوان دومین علت نابینایی غیرقابل برگشت 
در دنیا مطرح است. در بیماری گلوکوم عمدتا 
افزایش فشار داخل چشمی است که عصب 
بینایی را به تدریج آسیب زده و در اوایل بیماری 
منجر به کاهش دید محیطی )میدان بینایی( 
و سپس کاهش شدید کل دید فرد و نهایتا 
نابینایی می شود. متاسفانه آسیب های ناشی 
از بیماری با علم امروز قابل اصالح و برگشت 
نیست؛ یعنی اگر اختاللی در عصب بینایی 
ناشی از این بیماری اتفاق بیفتد، آسیب ایجاد 
شده قابل اصالح و درمان نیست. متخصص 
چشم ضمن تشخیص زودرس، با انجام اقدامات 
درمانی مناسب از تخریب بیشتر عصب بینایی 
این  می کند.  پیشگیری  بینایی  کاهش  و 
بیماری وابسته به سن است؛ گرچه در تمامی 
سنین این بیماری ممکن است اتفاق بیفتد؛ 
به طوری که از هر ۴ تا ۵ هزار نوزادی که متولد 
می شود ممکن است یکی از آنها مبتال به 
گلوکوم شود. در سنین باالتر این میزان ابتال، 
خیلی بیشتر وجود دارد به طوری که حدود یک 
تا دو درصد افراد باالی ۴۰ سال در هر جامعه ای 
ممکن است مبتال به این بیماری شوند. احتمال 
بروز بیماری در سنین باالتر بیشتر است. از 
مهم ترین عوامل ایجادکننده بیماری گلوکوم 
باال رفتن فشار داخل چشمی است که این 
احتمال در بعضی افراد بیشتر دیده می شود. 
آنهایی که به علت بیماری های زمینه ای چشمی 
مثل حساسیت و آلرژی نیاز به مصرف بعضی 
از قطره ها به خصوص قطره های کورتونی 
دارند، ممکن است در معرض بیماری گلوکوم 
قرار بگیرند. در اکثر مواقع، باالی ۸۰ تا ۹۰ 
درصد، هیچگونه عالمتی را بیماران ذکر 
نمی کنند و فقط در حدود ۵ درصد از بیماران 
هستند که ممکن است عالمتی مثل قرمزی 
چشم، سردرد، چشم درد، کاهش ناگهانی 
دید را نشان دهند. تشخیص این بیماری 
با انجام معاینه توسط چشم پزشک است 
و در کنار آن استفاده از یکسری روش های 
تصویربرداری است که ممکن است برای 
بیماران الزم باشد در طول زندگی هر چند 
وقت یکباراین تست ها تکرار شود. درمان این 
بیماری به صورت قطره های چشمی است. 
در کنار دارو ممکن است روش های لیزری و 
جراحی نیز برای کنترل بیماری و پیشگیری از 

پیشرفت بیماری الزامی شود. 

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

برگ های »آناناس« چربی سوز مفیدمیزان دوام دندان ها بعداز عصب كشی راهکاری برای كاهش مصرف نمک
یک بررسی روی بیماران مبتال به فشارخون باال نشان می دهد که 
می توان درک از طعم را تغییر داد و یاد گرفت که غذا را با نمک کمتر مصرف 
کرد. در این تحقیق یک گروه، ۱۶ هفته مورد بررسی قرار گرفتند. مجریان 
می گویند: یکی از اولین گام ها این بود که بیماران متوجه شوند چقدر نمک 
مصرف می کنند. آنها می توانستند محتوای نمک غذا را آزمایش کنند و 
از آشپز بخواهند که نمک را کاهش داده یا حذف کند. محققان معتقدند: 
می توانیم جوانه های چشایی خود را برای لذت بردن از غذاهای کم سدیم 

آموزش دهیم و به تدریج میزان نمک را کاهش دهیم.

محققان می گویند اگر عصب کشی دندان داشته اید، می توانید انتظار 
داشته باشید که دندان تان حدود ۱۱ سال زنده بماند. محققان داده های 
۴۶۰۰۰ بیمار را تجزیه وتحلیل کردند. دکتر »تانکام .تیوالیکاکات« گفت: 
میانگین زمان بقای دندان پس از عصب کشی ۱۱.۱ سال بود، اما این مطالعه 
نشان داد که عوامل متعددی می توانند طول عمر دندان درمان شده را 
طوالنی یا کوتاه کنند. دندان هایی که عصب کشی شده و سپس پرکردن و 
روکش دریافت می کنند حدود ۲۰ سال دوام می آورند. دندان هایی که پس از 
عصب کشی، پرکردن یا روکش دریافت می کنند حدود ۱۱ سال دوام می آورند. 

برگ های آناناس موجب می شود که چربی های بد از بین برود. 
دانشمندان می گویند که از برگ های آناناس می توان برای جذب چربی های 
مضر از غذاهایی که اخیرا مصرف  شده اند نیز استفاده کرد. پژوهشگران این 
پژوهش را با خشک کردن و آسیاب کردن برگ های آناناس آغاز کردند. 
»تانگ« گفت: ویژگی های برگ های آناناس موجب می شود که آنها برای 
ازبین بردن چربی ها مناسب باشند،. با وجود این، پژوهش های بیشتری باید 
انجام بگیرد تا مشخص شود که این پودر چقدر در دستگاه گوارش واقعی 

انسان موثر است.  

راهکارهايی برای جذب بهتر ويتامین ها 
اینکه یک غذا یا مکمل حاوی ماده مغذی خاصی 
است دلیل نمی شود بدن شما بتواند آن را جذب کرده و 
کامال از آن استفاده کند. چیزی که می خورید وارد سیستم 
گوارشتان می شود. بدن از مواد مغذی غذایی که می خوریم 
برای مصرف سلول ها یا ذخیره کردن استفاده می کند. 
ویتامین ها و امالح متفاوتند، بنابراین عواملی که بر جذب 
آنها اثر می گذارند نیز متفاوتند.بهترین راه جذب ویتامین ها 
از مکمل هایی که مصرف می کنید این است که بدانید هر 
نوع ویتامین را چگونه و با چه روشی مصرف کنید تا خوب 

جذب بدن شود. 
 D کلسیم با ویتامین  

جهت پیشگیری از کاهش تراکم استخوان، رایج ترین 
انواع کلسیم یعنی کربنات و سیترات توصیه می شوند. 
کلسیم کربنات معموال قیمت کمتری دارد اما کلسیم 
سیترات دارای عوارض جانبی کمتری است. هر ۲ نوع 
کلسیم درصورتی که با غذا مصرف شوند بهتر جذب بدن 
می شوند. ویتامین D به جذب کلسیم کمک می کند. 
 D مکمل کلسیمی انتخاب کنید که همراه با ویتامین
باشد یا کلسیم را همراه با غذاهای ویتامین D دار مانند 
زرده تخم مرغ، قارچ و ماهی های چرب بخورید. مکمل های 
کلسیم می توانند با برخی از داروهای معمول تداخل ایجاد 
کنند، مثال بعضی از آنتی بیوتیک ها و داروهای تیروئید؛ 

بنابراین حتماً باید در این مورد با پزشک مشورت کنید. 
  مکمل آهن پیش از غذا 

آهن کمک می کند اکسیژن در خون انتقال پیدا کند. 
این ماده مغذی اساسا در محصوالت حیوانی یا غذاهای 
غنی شده با آهن وجود دارد. اگر سطح آهن بدنتان کم 
باشد یا تشخیص داده شود که دچار کمبود آهن یا آنمی 
هستید، پزشک توصیه می کند مکمل آهن مصرف کنید. 
باالتربودن سطح آهن بدن نیز به این معنی است که بدن 
شما آهن کمتری از مکمل دریافت خواهد کرد. برای جذب 
بهتر و بیشتر آهن، مکمل آهن را با معده خالی یا یکساعت 
پیش از غذا و یا دو ساعت بعد از غذا مصرف کنید. یک منبع 
ویتامین C مانند آب پرتقال هم می تواند به جذب بیشتر 

آهن کمک کند. 
  منیزیم با کربوهیدرات ها

منیزیم برای عضالت و عصب ها الزم است تا خوب کار 
کنند. انواع رایج منیزیم شامل اکسید، سیترات، گلیسینات، 
کلرید و آسپارتات می شوند. نوع منیزیمی که انتخاب 
می کنید بستگی به این دارد که با چه هدفی آن را مصرف 
کنید. مثال منیزیم سیترات برای گرفتگی های عضالنی 
بهترین نوع است و منیزیم L ترئونات هم می تواند به بهبود 
خواب، کاهش اضطراب و میگرن کمک کند. منیزیمی 
که بیشتر پزشکان تجویز می کنند از نوع منیزیم اکسید 
است. منیزیم به شکل های گوناگونی در دسترس است. 
همراه کردن منیزیم با کربوهیدرات ها نیز می تواند به جذب 

بهتر آن کمک کند.  
  فلفل سیاه با زردچوبه 

کورکومین اصلی ترین عنصر زردچوبه است. مکمل 
زردچوبه هم شهرت زیادی پیدا کرده است؛ اما اثرگذاری 
آن را به سختی می توان سنجید زیرا کورکومین ناپایدار 
بوده و به راحتی به ماده دیگری تبدیل می شود. پیپرین 
یکی از ترکیبات موجود در فلفل سیاه است که می تواند 
جذب کورکومین را افزایش بدهد. می توانید مکمل 
پیپرین را همراه با کورکومین مصرف کنید یا اینکه 
غذاهایتان را با زردچوبه و فلفل سیاه فراوان بخورید. مکمل 
زردچوبه یا خود زردچوبه باید با غذاهای حاوی چربی 
مانند زیتون یا آووکادو مصرف شود. زردچوبه می تواند با 
بعضی از داروها مانند رقیق کننده های خون و آنتی اسیدها 

تداخل ایجاد کند. 
  ویتامین  B12 در صبح 

ویتامین B۱۲ در تولید گلبول های قرمز خون نقش 
مهمی دارد و به طور طبیعی در غذاهای حیوانی پیدا 
می شود. اگر مکمل ویتامین B۱۲ مصرف کنید، بدنتان 
فقط به اندازه نیازش آن را جذب خواهد کرد و اضافی آن با 
ادرار از بدن دفع می شود. بیشتر مکمل های ویتامین B۱۲ از 
سیانوکوباالمین ساخته می شوند که یک شکل مصنوعی از 
این ویتامین است. ویتامین B۱۲ محلول در آب است، پس 
آن را همراه با آب و با معده خالی مصرف کنید تا خوب جذب 
شود. البته اگر معده حساسی دارید بهتر است آن را همراه 
 B۱۲ غذا میل کنید. یکی از اثرات مثبت مکمل ویتامین
برای برخی از افراد، افزایش انرژی است، بنابراین بهتر است 
 C با ویتامین B۱۲  آن را صبح مصرف کنید. مصرف ویتامین
می تواند فراهمی زیستی  B۱۲ را کاهش دهد، چند ساعت 

فاصله بین آنها بگذارید. 
  زینک با پروتئین 

برای  حیاتی  معدنی  ماده  یک  )روی(  زینک 
عملکردهای بدن انسان است، مانند سیستم ایمنی و 
لخته شدن خون. مکمل زینک مصرف زیادی دارد و 
به صورت مکیدنی، قرص یا پودر موجود است. غذا می تواند 
بر فراهمی زیستی زینک اثر بگذارد. بهتر است زینک را با آب 
یا آبمیوه و با معده خالی، یکساعت قبل از غذا و یا دو ساعت 
بعد از غذا مصرف کنید. پروتئین می تواند جذب زینک 
را افزایش دهد اما کازئین که پروتئین موجود در لبنیات 
است، جذب زینک را تا حدودی کاهش می دهد. زینک زیاد 
می تواند جذب مس را محدود کند، بنابراین اگر مکمل زینک 
مصرف می کنید و قصد مصرف مکمل مس را نیز دارید باید با 
پزشک مشورت کنید. مکمل  کلسیم و مکمل آهن نیز نباید 

هم زمان با مکمل زینک مصرف شوند. 
  ویتامین C با معده خالی 

ویتامین C برای حفظ سالمت سلول ها، حفظ و ترمیم 
بافت بدن از جمله پوست و استخوان ها و کمک به التیام 
زخم ضروری است. ویتامین C قابل ذخیره شدن در بدن 
نیست، بنابراین اگر بیشتر از حد نیازتان مصرف کنید از 
طریق ادرار دفع خواهد شد. این ویتامین محلول در آب 
است و باید آن را همراه با آب و بدون غذا مصرف کنید. 
بیوفالوونوئیدها هم به جذب ویتامین C  کمک می کنند. 
ویتامین C می تواند با پرتودرمانی یا شیمی درمانی تداخل 
ایجاد کند، بنابراین اگر دچار سرطان هستید باید با پزشک 

مشورت کنید. 

عمــود ی افقــی  

  نوید نیلفروشان
متخصص چشم

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
کمای دیابتی یکی از عارضه های خطرناک بیماری دیابت است که باعث بیهوشی می شود. در افراد مبتال به دیابت، قندخون به طور خطرناکی افرایش می یابد 

)هیپرگلیسمی( یا قندخون به طرز غیرمعمولی افت کند )هیپوگلیسمی(، منجر به کمای دیابتی می شود. کمای دیابتی لزوما منتهی به مرگ نمی شود، اما 
ممکن است فرد هوشیاری خود را از دست داده و نسبت به محرک ها پاسخ درستی ندهد. در صورت عدم درمان، کمای دیابتی می تواند کشنده باشد. 

نکاتیدرباره»کمایديابتی«

اگر سطح قندخون فرد خیلی باال باشد، ممکن 
است موارد زیر را تجربه کند: تشنگی، تکررادرار، 
خستگی، تهوع و استفراغ، تنگی نفس، دل درد، 

خشکی دهان و افزایش ضربان قلب. 

عالئم و نشانه های سطح پایین قندخون شامل 
موارد زیر است: لرزش دست وپا، اضطراب، خستگی، 
ضعف، تعریق، گرسنگی، حالت تهوع، سرگیجه یا 

سبکی سر و اختالل در تکلم. 

قندخونباال قندخونپايین

قندخون خیلی باال یا خیلی پایین برای مدت 
طوالنی ممکن است باعث ایجاد شرایط اضطراری 
مختلفی شود که همگی می توانند منجر به کمای 

دیابتی شوند. 

سندرم هایپراسموالر دیابتی به شرایطی اطالق 
می شود که در آن قندخون فرد به میزان ۶00 میلی گرم 
در دسی لیتر، یا 33.3 میلی مول در لیتر برسد. در 

قندخون باال، ویسکوزیته خون نیز افزایش می یابد. 

عللبروز سندرمهايپراسموالر

در صورتی که سلول های ماهیچه ای بدن در معرض گرسنگی قرار گیرند، بدن برای تعدیل شرایط، شروع به استفاده از ذخایر 
چربی خواهد کرد. این فرآیند سبب تشکیل کتون ها می شود. اگر میزان اسیدهای کتونی در خون، ادرار و یا قندخون باال برود، 

فرد دچار کتواسیدوز دیابتی شده و در صورت عدم درمان به موقع، گرفتار کمای دیابتی می شود. 

کتواسیدوزديابتی

مغز برای ادامه فعالیت خود به گلوکز نیاز دارد. در مواردی که قندخون کاهش می یابد، ممکن است فرد به کما برود. در صورتی که 
انسولین افزایش یافته یا فرد به میزان کافی غذا دریافت نکند، هیپوگلیسمی اتفاق می افتد. عالوه بر اینها، انجام فعالیت های شدید 
ورزشی می تواند چنین تاثیراتی دشته باشد. کمای دیابتی یک وضعیت اورژانسی است که فرد در این حالت با عالئمی چون کاهش 

یا افزایش شدید قندخون مواجه می شود و احساس بی حالی و بیهوشی را تجربه می کند. 

هیپوگلیسمی
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کــوتـاه

باالخره حقوق ها واریز شد و در پیامک مشاهده کردیم، 
همان ۱۰ درصدی که وعده داده بودند به حقوق شاغالن و 
بازنشسته های کشوری افزوده می شود، اضافه شده است. 
برخی فکر می کردند، افزایش حقوق ها موجب افزایش 
تورم خواهد شد، در حالی که بیش از ۴۰ درصد تورم وجود 
دارد آیا افزایش۱۰ درصدی برای امرار معاش کارمندان 
و بازنشستگان کافی است؟ از آنطرف ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، حذف کردند و به جای 
آن یارانه ۴۰۰ و3۰۰ هزارتومانی به حساب مردم واریز شد 
تا جبران افزایش بهای چهار قلم کاال و به تبع آن چهل قلم 
دیگر شود! اما برای همین یارانه ها نیز مواردی برای مشمول 
آن بودن در نظر گرفته اند، مثال کارمندی )البته اکثرا شامل 
معلمان و بازنشستگان معلم می شود( حقوق خود، همسر و 
فرزندانش، را محاسبه و آنها را از شمول یارانه بگیران جدا 
کرده اند. در اینجا  گویا فراموش کرده اند که طبق قانون، 
تامین مخارج خانواده با آقایان به عنوان سرپرست خانوار است 
و حاال چرا درآمد همسر را نیز مورد محاسبه قرار داده اند؟  یا 
فرزندانش که بیمه شده اند و درآمدی دارند را چرا حساب 
کرده اند؟ نمی دانیم با کدام قانون این اتفاق رخ داده است؟ 
اصال چرا یک مرد باید روی درآمد همسر و فرزندش حساب 
باز کند؟ در این میان پول خودرو نیز را هم حساب کرده اند. از 
سوی دیگر آنها از یاد برده اند که اجاره خانه همان مرد متاهل 
که درآمد همسرش را هم محاسبه کرده اند، از حقوق دریافتی 
آن کارمند و معلم بیشتر است. حال باید فقط ۱۰ درصد به 
حقوق اضافه شود در حالی که همین افزایش قیمت ها، بعد 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از دو برابر افزایش حقوق به 
سبد هزینه های خانوار ۴ نفره اضافه می شود و با وجود اینکه 
هر دولتی اعالم کرده: »حقوق معلمان دو تا چهار برابر افزایش 
پیدا کرده« بازهم از غافله خرج و درآمد عقب هستیم. اصال 
ما افزایش حقوق نخواستیم، تورم را کنترل کنید و ما باز هم 
تشکر می کنیم. این حق مردم است که بدون دردسر و دغدغه 
زندگی کند و این حق از درآمدهای »ایران ثروتمند« محقق 
خواهد شد. بنا به گفته بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، 
مسئوالن وظیفه دارند که خادم مردم و در جهت احقاق حقوق 
آنها و زندگی راحت، تالش کنند. ایران کشور فقیری نیست و 
منابع عظیم نفتی، گاز، فوالد، معادن، رودها و دریاها به امانت 
دراختیار شماست. اما متاسفانه هر بار بهانه ای گفته می شود 
که نظارت وجود ندارد! مافیا و سلطان ها منابع کشور را غارت 
می کنند ، نمی توانیم نفت بفروشیم و کاال صادر کنیم و اگر 
فروختیم و صادر کردیم  نمی توانیم پول آن را دریافت کنیم. 
در این میان، ما تقاضا داریم که درست ترین تصمیمات را 

بگیرید  و عمل کنید. 

افزايش 10 درصدی حقوق! 

روی خط آرمان ملی
          88760176                                              

سامانه تهران من
از۱۷ اردیبهشت تا به امروز هنوز سامانه تهران من به 
روزرسانی نشده است. از مسئوالن شهرداری درخواست داریم 
که حداقل این سامانه را به روزرسانی کنند تا مردم بدانند که 
فهرست تردد آنها در آلودگی طرح زوج و فرد چقدر است تا 
بتوانیم طرح رزرو کنیم با این کار با مشکل روبه رو می شویم. 
احدی از تهران

دست اندازهای مهرشهر
نامناسب بودن دست اندازها در خیابان های مهرشهر به 
خودرو ها آسیب جدی وارد می کند و از طول عمر آن می کاهد؛ 
بنابراین معابر صاف و هموار یکی از مهم ترین دغدغه های 
رانندگان است. وقتی می خواهیم از خیابان گذر کنیم با 
دست انداز های آهنی با پیچ و مهره های عمیق مواجه می شویم. 
حمیدی از مهرشهر

کد رهگیری
به دنبال کد رهگیری گذرنامه به اداره پست مراجعه کردم. 
اما هیچ کدام پاسخگو نیستند و مردم مجبورند با مراجعه 
حضوری به این اداره بتوانند به کارهای خود رسیدگی کنند. 
سعیدی از تهران

کرايه 
مسئوالن باید فکری به حال رفت و آمد سربازان در این 
وضعیت اقتصادی و گرانی کنند. حداقل کارت هایی برای 
سربازان ارائه کنند تا کرایه  رفت و آمد آنها رایگان حساب شود 

و بابت مترو و بی آرتی هزینه ای پرداخت نکنند. 
محبی از تهران

خرابی پله برقی
متروی دروازده دولت به سمت کالهدوز نزدیک به یک 
ماه است که پله برقی ها خراب است و هنوز اقدام به درست 
کردن این پله ها نکرده اند و مشکالت زیادی را برای سالمندان 
و افرادی که نمی توانند از پله باال بروند ایجاد کرده است از 
مسئوالن حمل و نقل عمومی درخواست رسیدگی به این 

موضوع را داریم. 
مژده ای از تهران

کمبود دارو
در مورد کمبود دارو های کمک باروری گزارشی تهیه 
کنید. خیلی از داروخانه ها این داروها را در اختیار مردم قرار 
نمی دهند و بیماران با مشکالت زیادی روبه رو شده اند جا دارد 

مسئوالن به این موضوع اهمیت بدهند. 
حسام از بروجرد

   محمد شیورانی
معلم   بازنشسته 

یادداشـــت

هر چند که شلوغی خیابان و ازدحام مردم 
برای کمک به نیروهای امدادرسان باعث کندی 
روند امداد رسانی شده است، اما رئیس جمهور 
که در سفر عمان به سر می برد، به معاون اول خود 
دستور داد ضمن اعزام گروه های امداد و نجات 
سازمان آتش نشانی تهران برای امداد به آسیب 
دیدگان، کلیه امکانات استانی و کشوری را برای 
رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در 
آبادان به کار گیرد. محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور از طریق فرودگاه بین المللی شهید 
سلیمانی اهواز وارد استان شد. وزیر کشور نیز 
ساعتی پس از این حادثه در تماس تلفنی با 
استاندار خوزستان خواستار به کارگیری همه 
امکانات برای رسیدگی فوری به حادثه دیدگان و 
نجات محبوسان احتمالی زیر آوار شد. بنا به تاکید 
احمد وحیدی، سازمان مدیریت بحران و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور دستور داد همه 
امکانات خود را در این زمینه به کار گیرند و در 
اسرع وقت نسبت به بررسی کارشناسانه این حادثه 
اقدام کنند. وزیر کشور خواستار معرفی مسببان و 
متخلفان این حادثه به دستگاه قضائی شد.  در پی 
این دستور، شهرداری تهران، خرمشهر، ماهشهر، 
شادگان به همراه سگ های زنده یاب به آبادان 
فرستاده شده اند. قدرت ا... محمدی، سرپرست 
سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نیز از اعزام 
نیروهای آتش نشان به آبادان خبر داد و اظهار کرد: 
»تیم آتش نشانان و نیروهای امدادی که در حادثه 
ساختمان پالسکو اقدام به امداد رسانی کرده 
بودند در حال اعزام به آبادان هستند. همچنین 
ماشین های برش بتون و تمامی تجهیزات الزم 
برای آواربرداری نیز همراه با آتش نشانان در حال 
اعزام به آبادان است. مردم هم در حال اهدای خون 
برای مصدومانی هستند که ممکن است به خون 

نیاز داشته باشند. 
    مالک ساختمان، »خیر امنیت ساز« بود 
هنوز اخباری در رابطه با علت این اتفاق منتشر 
نشده، اما بنا به دستور دادستانی، پیمانکار 
ساختمان و مالک آن دستگیر شده اند. رئیس 

کل دادگستری استان خوزستان دستور بررسی 
و برخورد با حادثه داده است. آنطور که رسانه ها 
گزارش داده اند، مالک و سازنده ساختمان متروپل 
آبادان، پیش تر لوح تقدیر »خیر امنیت ساز« 
برای ساخت کالنتری از سوی نیروی انتظامی 
دریافت کرده بود و در سال ۹۷ به عنوان »کارآفرین 
برتر منطقه آزاد اروند« و »چهره ماندگار صنعت 
ساختمان« از طرف وزارت صنعت انتخاب شده 
بود. این اتفاق درحالی رخ داده که در دوسال اخیر 
مشکل سازه ای داشته و بارها توسط ارگان های 
مسئول به سازندگان این سازه بزرگ ابالغ گردیده 
است، اما کسی پاسخگو نبوده، حتی ویدئوهایی 
در سال گذشته و در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که نشان می داد این ساختمان که بزرگ ترین 
سازه اداری در شهر آبادان است، ترک  دارد. حتی 
در برخی مواقع شهرداری با ساخت این ساختمان 
مخالفت کرده بود، اما مالکان آن، معتقد بودند 
که در این رابطه سیاه نمایی صورت می گیرد. از 
آن طرف غالمرضا شریعتی  استاندار سابق که  
بعدها رئیس استاندارد کشور شد اعالم کرده 
بود که ساخت چنین ساختمان هایی کمک به 
بهبود و توسعه آبادان است.  امری که در مورد 
مشابه ساختمان پالسکوی تهران و کلینک سینا 
اطهر تهران که دچار سانحه تخریب و بانی مرگ 
ده ها نفر شدند، باز اخطارهای کتبی و شفاهی 
فراوانی برای مالکان آنها و سازمان هایی که این 
ساختمان ها زیر نظرشان به فعالیت می پرداختند، 
ارسال شده اما تا زمان بروز حادثه انفجار کلینیک 
سینا اطهر و پالسکو کسی پاسخگو نبود. آنطور که 
جالل ملکی، سخنگوی وقت سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران گفته است: »بیش از 3 هزار 
ساختمان ناایمن در تهران نیاز به بازنگری فوری 
دارند، مسئوالن این ساختمان ها باید در سریعترین 
زمان از آنها رفع خطر کنند.« همچنین شهرداری 
اهواز از شناسایی ۱۵۶۴ ساختمان تجاری ناایمن 
خبر داده است. این آمار و اتفاقات فقط در سالروز 
فرو ریختن پالسکو از سوی مسئوالن بیان می شود 
و تا دی ماه سال آینده هیچ اتفاقی برای ایمن سازی 

آنها صورت نمی گیرد، همان طور که تعداد زیادی 
از این ساختمان ها متعلق به وزارتخانه ها هستند 
و تاکنون تعداد محدودی از این ساختمان های 

ناایمن نامشان منتشر شده است. 
    شهرداری ها فقط اخطار می دهند 

حوادث،  اینگونه  مقصران  از  یکی  اما 
شهرداری ها هستند. همان طور که در قانون 
آمده است، شهرداری می تواند رأسا اقدام به پلمب 
ساختمان های پرخطر کند؛ اخطار تنها وظیفه 
این روزهای شهرداری ها در برابر ساختمان های 
ناایمن است. رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه 
فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
این رابطه به »آرمان ملی« می گوید: »منطقی 
نیست که طبق قانون، شهرداری می تواند اقدام 
به پلمب ساختمان های پرخطر کرده و به دلیل 
ناامنی ای که بر اثر وجود یک ساختمان آسیب 
پذیر و نقطه حادثه خیز برای شهروندان وجود 
دارد، از مالکین ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن 
آنکه صرف هشدار دادن هم عقالنی نیست.« علی 
بیت اللهی در ادامه می افزاید: »به عنوان مثال 
پلیس راهنمایی و رانندگی که فقط هشدار 
نمی دهد و باالخره بعد از چندبار هشدار، دستور 
توقف می دهد و وسیله نقلیه را به پارکینگ هدایت 
می کند و اینها در ادامه اجرای یک دستور قانونی 
هست و منطقی آن است که در ادامه به اجرا و 
پاسخ درست منتهی شود. اینکه فقط هشدار 
داده شود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتد، اصال 
مفهوم ندارد. البته باتوجه به آنکه در این زمینه با 
بحران های متعددی روبه و بوده ایم، زمان الزم را 
در اختیار داشته ایم تا قانون را به صورت روشن تر 
پیشنهاد بدهیم و مصوب و الزم االجرا شود و جایی 
برای ابهام باقی نماند.« این گفته ها در شرایطی 
مطرح می گردد که پس از حادثه آتش سوزی در 
کلینیک سینا تهران، مشخص شد این ساختمان 
پنج طبقه »کاربری مسکونی داشته و به دلیل 
تغییر کاربری، مطابق با رأی قطعی کمیسیون 
ماده ۱۰۰ مالک؛ مکلف به بهره برداری مجاز از 

ملک بوده است.«

آرمان ملی-  منیره چگینی: شش سال پس از فروریختن ساختمان پالسکوی تهران که باعث جان باختن 1۶ آتش نشان و شش شهروند 
شد، روز گذشته در حادثه ای مشابه بال شرقی بزرگ ترین ساختمان اداری 10 طبقه ای در شهر آبادان به نام »متروپل« فروریخت و حجم 
حادثه مانند پالسکوی تهران به قدری عظیم بود که همان سناریوی فرو ریختن پالسکو در حال تکرار است و تا لحظه تنظیم این گزارش، 
امدادگران و نیروهای اورژانس در حال جست وجوی مردم مفقود شده زیر آوار ساختمان هستند. طبق گزارش های اولیه اورژانس استان 
خوزستان، شش تن جان خود را از دست داده و 32 تن مصدوم شده اند که یکی از مصدومان دختر 10 ساله ای است و احتماال 80 نفر زیر 
آوار گرفتار هستند که قطعا آمار مصدومان و فوتی ها تا امروز )سه شنبه(  افزایش پیدا خواهد کرد. مجتمع در دست ساخت متروپل در 
مرکز شهر آبادان و در خیابان امیرکبیر که از مراکز پر رفت و آمد شهر است، قرار دارد. در این حادثه مغازه ها اطراف ساختمان نیز دچار 
ریزش شده و بسیاری از مغازه های اطراف ساختمان نیز زیر آوار قرار دارند. از سوی دیگر احتمال ریزش ساختمان مجاور نیز وجود دارد. 

توانایی ساخت واکسن 
»آبله میمون« را داریم

 وزیر بهداشت در مجمع جهانی 
سالمت در ژنو گفت: شکست کرونا و تک 
رقمی شدن تلفات آن یکی از افتخارات 
بزرگ ملت ایران است و ما االن هر جا راه 
می رویم سرمان را باال می گیریم. بهرام 
عین اللهی ضمن تشکر از شجاعت، 
صبوری و همراهی مردم ایران در 
شکست کرونا گفت: تک رقمی شدن 
تلفات این همه گیری در کشورمان 
تعجب و حیرت وزرا و کارشناسان 
بهداشت و درمان جهان را به همراه داشته 
است. شکست کرونا و تک رقمی شدن 
تلفات آن یکی از افتخارات بزرگ ملت 
ایران است و ما االن هر جا راه می رویم 
سرمان را باال می گیریم. مردم، کشور را 
سربلند کردند و به واسطه این همراهی 
جمهوری اسالمی ایران االن سربلندتر 
از قبل شده است. زیرساخت های بومی 
مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در 
کشور می تواند در مقابل دیگر تهدیدات 
بهداشتی نیز به کار اید از جمله بیماری 

»آبله میمون.« 

علت مسمومیت 
دانشجویان خوابگاه 

دختران 

متخصص طب اورژانس بیمارستان 
رسول اکرم )ص( درباره علت مسمومیت 
وابسته  دانشجویِی  خوابگاه  دختران 
روز  صبح  که  فرهنگیان  دانشگاه  به 
دوشنبه رخ داد و ۴۰ نفر از آنها را 
راهی بیمارستان کرد، اعالم کرد: ۱۸ 
نفر از دانشجویان مسموم شده  خوابگاه 
دانشجویی فرهیختگان  به بیمارستان 
رسول اکرم)ص( منتقل شدند. آیدین 
محمدولی پور با بیان اینکه با معاینه 
پزشکان بیمارستان مشخص شد این 
افراد به ویروسی که به تازگی منتشر 
شده است، مبتال شدند، افزود: یک نفر از 
این دانشجویان مبتال بوده و بقیه را هم 
درگیر کرده است. وی خاطرنشان کرد: 
این موضوع مربوط به مسمومیت غذایی در 
شب قبل بوده است. به طوری که از حدود 
یک بامداد عالمت های مسمومیت این 
دانشجویان شروع شده اما برای مطمئن 
شدن از علت آنکه آیا مسمومیت گوارشی 
بوده یا ویروسی در حال بررسی موضوع 

هستیم. 

آرمان ملی: روند افزایش ویروس اومیکرون 
در جهان و کشورهایی نظیر آمریکا، هند، برزیل، 
فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، کره جنوبی، 
ایتالیا به نحوی است که دوباره با پیک های 
شدید کرونا مواجه شده اند، اما در کشور ما 
میلیون ها نفر ماسک را از صورت برداشته و به 
اعتقاد کارشناسان این بزرگ ترین خطر در بروز 
موج هفتم کروناست. موجی که با سهل انگاری 
مردم می تواند باعث غافلگیری کشور شود. 
این هشدار را مهدی، مصری، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی قم داده و با تاکید بر اینکه بیماری 
کرونا همچنان در جامعه وجود دارد و به هیچ 
وجه تمام نشده است گفت: »ما خطر وقوع موج 
هفتم کرونا را برای اواسط یا انتهای تابستان 
پیش بینی می کنیم.« وی موضوع فرصت 
طالیی واکسیناسیون کرونا را مورد توجه قرار 
داد و یادآور شد: »آمار واکسیناسیون کرونا در 
قم نسبت به میانگین کشوری کمتر است، برخی 
استان ها که واکسیناسیون کاملی داشتند، طی 
سه ماه گذشته حتی یک فوتی هم نداشتند. این 

موضوع برای استان قم که آمار واکسیناسیون 
پایین تری دارد، زنگ خطر محسوب می شود.«

    کرونا همچنان قربانی می گیرد
طبق آخرین آمار وزارت بهداشت و درمان 
از یکشنبه تا دوشنبه )دوم خرداد( ۲۶۸ نفر 
مبتالی جدید شناسایی شد که با احتساب 
این تعداد، مجموع مبتالیان به کرونا در کشور 
تا امروز به هفت میلیون و ۲3۰ هزار و 3۲۱ نفر 
رسیده است. همچنین با مرگ هفت بیمار 
مبتال به کرونا، تاکنون ۱۴۱ هزار و ۲۸۱ نفر 
در کشور بر اثر بیماری کرونا جان باخته اند. 
اما پوشش واکسیناسیون دو دوزی در کشور 
برای گروه سنی باالی ۵سال ۷۶درصد است و 
۴۴درصد از جمعیت باالی ۱۸سال هم واکسن 
دوز سوم شان را تزریق کرده اند. براساس آخرین 
آمار اعالم شده از سوی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بهداشت، 
کاهش پیدا کرده و پوشش ماسک در هفته 
آخر اردیبهشت به ۴۷درصد رسیده است. 
متخصصان هشدار می دهند فاصله گرفتن از 

رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه ماسک 
می تواند احتمال رقم خوردن پیک دیگری از 
بیماری در کشور را تقویت کند. کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک 
را ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
هم تأیید می کند و می گوید: »این مساله جای 
نگرانی دارد چرا که هم اکنون به جز واکسن ها 
تنها ابزار پیشگیری از بیماری ماسک است که 
اگر حذف شود، پروتکل دیگری برای جایگزینی 
آن وجود ندارد. این مسأله باعث می شود که اگر 
سطح ایمنی در ماه های آینده افت کند، احتمال 
مواجهه با پیک های جدید وجود داشته باشد.« 
قادری با تأکید بر اینکه استفاده از ماسک 
همچنان باید در فضاهای بسته و پرازدحام 
رعایت شود، ادامه می دهد: »یکی از اهداف 
وزارت بهداشت این است که به سمت فرهنگ 
»پیشگیری مثبت« حرکت کند، به این معنا که 
اگر کسی بیمار شد استفاده از ماسک را برای 
خود الزام کند تا باعث آلودگی دیگران نشود.« 

»آرمان ملی« بررسی می کند 

كرونـــا با تابستان باز نگردد؛ مراقب باشیم
  کارشناسان از خطر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی به 47 درصد هشدار می دهند 

حضور گردشگران 
سالمت در ایران 

تقویت شد 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گفت: گردشگری 
دریایی مزیت بزرگ نسبی در کشور 
ماست و درصورتی که سیاست های 
اعمال شده تاثیر مطلوب بگذارد 
شاهد رشد چشمگیری در این زمینه 
خواهیم بود. سید عزت ا... ضرغامی 
اظهار کرد: اختالف تاریخی درباره 
مدیریت گردشگری سالمت با وزارت 
بهداشت وجود داشت اما در حال 
حاضر این اختالف برطرف شده است 
و حضور گردشگران سالمت تقویت 
شده است. وی درباره گردشگری 
دریایی عنوان کرد: ما با احتساب 
جزایر ۵۴۰۰ کیلومتر ساحل داریم. 
این گردشگری لذت بخش و مفرح 
است که اگر مسائل اولیه آن حل شود 
مردم سرمایه گذاری های الزم را انجام 
می دهند. ضرغامی در پایان در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه راه اندازی 
کشتی کروز در چه مرحله ای است 
تصریح کرد: پس از حل مساله سوخت 
این کشتی، متوجه شدیم ایمنی الزم 
را برای مردم ندارد و درحال رفع این 

مشکل هستیم. 

»آرمان ملی« از فروریختن بزرگ ترین سازه اداری شهر آبادان گزارش می دهد  

اين بار ،نگذريداز
مقصرانحادثه!

   متروپل آبادان، پالسکوی تهران دو حادثه و یک سنــــاریو 
   دستور رئیس جمهور و وزیر کشور برای خارج کردن مردم از زیر آوار 
   ساختمان های ناایمن، مانند بمب های ساعتی در کشور قربانی می گیرند 

   مالک متروپل که در دو سال اخیر به اخطارها بی توجه و آن را سیاه نمایی عنوان می کرد، »چهره ماندگار صنعت ساختمان« لقب گرفته بود

پنجشنبه، تعطیل نیست
 آرمان ملی: پنجشنبه ۵ خردادماه تعطیل 
رسمی نبوده و روز عادی محسوب می شود. به 
دنبال تغییر روز عید فطر و حلول ماه شوال در 
روز سه شنبه ۱3 اردیبهشت، تعطیالتی که پیش 
از آن در تقویم ثبت شده بود یک روز جلو افتاده 
است. پیش از این پنجشنبه ۵ خردادماه به دلیل 
شهادت امام جعفر صادق تعطیل اعالم شده بود 
اما حاال شهادت امام جعفر صادق با جا به جایی در 
تقویم قمری به ۶ خردادماه یعنی روز جمعه تغییر 
کرده است. بنابراین پنجشنبه ۵ خردادماه تعطیل 

رسمی نبوده و روز عادی محسوب می شود. 

پر آب ترين قنات جهان خشک شد!
آرمان ملی: مدیرجهاد کشاورزی بم گفت 
قنات قنبر آباد پر آب ترین قنات ملی و جهانی 
خشک شد. پر آب ترین قنات جهان در بم  
که۱۰۰۰ کشاورز با دبی آب 3۶۰لیتر در ثانیه 
از آن استفاده می کردند، بر اثر بی احتیاطی 
پیمانکار و ورود به حریم قنات با ماشین آالت 
سنگین و غلتک خشک شد. معقول افزود:  هم 
اکنون ۶ گروه و ۴۰ نفر نیرو متخصص و مقنی 
در حال الی روبی این قنات هستند تا بتوانند 
هر چه سریع تر آن را احیا کنند. با توجه به فصل 
نیاز شدید چهار هزار هکتار باغ کشاورزی به 
آبیاری امیدواریم زودتر آب این قنات دوباره 

به جریان افتد. 

دستگیری داروفروشان تلگرامی
ایسنا: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات تهران بزرگ از بازداشت عامل فروش 
داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبرداد. 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی افزود: در 
راستای مبارزه با فروشندگان دارو در فضای 
مجازی ماموران پلیس فتا اقدام به رصد و 
پایش این فضا کرده و در جریان آن با یک کانال 
تلگرامی که حدود ۴3 هزار دنبال کننده نیز 
داشت، روبه رو شدند. این کانال اقدام به تبلیغ 
فروش انواع داروهای نایاب و کمیاب کرده بود، 
حتی برخی از داروهای این کانال مجوزهای 
الزم از سوی سازمان غذا و دارو را هم نداشت. و 
در جریان این اتفاق بیش از ۴۰ هزار قلم انواع 

داروی کمیاب و نایاب کشف و ضبط شد. 

ورود آفرودها به اراضی ملی، ممنوع 
فارس: یک وکیل دادگستری با اعالم 
مخاطرات ورود خودروهای آفرود به اراضی 
ملی، زیستگاه های غنی و مناطق چهارگانه به 
دادستان عمومی شهرستان بهبهان توانست، 
دستور ممنوعیت تردد این خودروها را در 
اراضی ملی و غنی محیط زیست دریافت کند. 
محمد داس مه با اشاره به اینکه این دستور 
اداره  انتظامی و  نیروی  به  کتبی خطاب 
منابع طبیعی صادر شده است، گفت: این 
دستور می تواند مبنایی برای برخورد با تردد 
خودروهای آفرود در سراسر کشور باشد. در 
واقع صدور این دستور می تواند نقطه عطفی 
برای حفظ محیط زیست باشد. در حال حاضر 
برای توقف حضور خودروهای آفرودی در چند 

شهرستان دیگر نیز اقدام کرده است. 

حذف عکس دختران از بیلبورد
 برنا: سانسور عجیب تصاویر دختران در 
دانشگاه امیرکبیر خبرساز شد. انتشار تصویری 
از بیلبورد انتخابات انجمن اسالمی دانشگاه 
امیرکبیر که در آن عکس دختران دانشجو 
حذف شده با واکنش های زیادی در شبکه های 
اجتماعی مواجه شده است. هنوز هیچ واکنش 
رسمی از سوی مسئوالن این دانشگاه اعالم 

نشده است. 

پروانه مرمت برای بناهای ارزشمند 
ایرنا: سرپرست مدیریت بافت و بناهای 
تاریخی شهر تهران از آغاز صدور پروانه مرمت 
برای بناهای ارزشمند و تاریخی خبر داد و 
گفت: مصوبه فرایند صدور پروانه مرمت و 
بهره برداری از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر 
تهران موجب ایجاد انگیزه برای مرمت و حفظ 
این بناهای دارای ارزش می شود. نیما نیازمند 
افزود: صدور پروانه مرمت و بهره برداری از 
بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران، بازگشت 
حیات شهری به بناهای تاریخی و ارزشمند 
شهر تهران را به دنبال دارد. ابالغ دستورالعمل 
صدور پروانه مرمت، اقدامی مهم و نقطه عطفی 
در تقویت اقتصاد گردشگری و کمک به 

بازگشت هویت معماری در تهران است. 

زبان فرانسوی در مدارس غیر دولتی
آرمان ملی: رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش از ورود زبان فرانسه به 
مدارس متوسطه اول از مهر ۱۴۰۱ خبر داد. 
احمد محمودزاده با اشاره به مطالبه رهبر 
معظم انقالب درباره انحصارزدایی از زبان های 
خارجی، اظهار کرد: از مهر امسال برای پایه 
هفتم، آموزش زبان خارجه را برای دانش آموزان 
مدارس غیردولتی اجرا می کنیم. وی در پاسخ به 
این پرسش که »چه زبان هایی ارائه می شود؟«، 
ادامه داد: زبان های اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی 
و روسی مدنظر بود اما سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی فعال درباره محتوای زبان 

فرانسه اعالم آمادگی کرده است است. 

جبران کسري بودجه به بهانه اي جدید

آرمان ملي از نگاه اندیشکده اروپایي روایت مي کند:
سفر رییسي به عمان 
کانون توجه اروپایي ها



از  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 
در  حرفه ای  موبایل قاپ   3 دستگیری 
شهرک قدس خبر داد و گفت: متهمان 
تاکنون به 3۰ فقره سرقت اعتراف کرده اند. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهارداشت: در 
پی افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان 
موبایل قاپی  روش  به  شهرک قدس  در 
توسط یکدستگاه موتورسیکلت با پالک 
مخدوش دستگیری سارقان را تیمی از 
ماموران کالنتری ۱3۴ شهرک قدس بر 
عهده گرفتند و گشت زنی های هدفمند را 
افزایش دادند. وی با بیان اینکه ماموران با 
تحقیقات و پی جویی های انتظامی ساعات 
تردد و حضور سارقان را شناسایی کردند، 
افزود: ماموران، حین گشت زنی در نقاط 
جرم خیز و محل حضور سارقان به یکدستگاه 
با پالک مخدوش  3ترک  موتورسیکلت 
مشکوک که مشاهده شد یکی از متهمان 

پیاده و در حال زاغ زنی شهروندی بوده و 
اقدام به سرقت تلفن همراه وی کرده و سوار بر 
موتورسیکلت متواری که پلیس سریعا وارد 
عمل  شد. وی افزود: سارقان که با حرکت 
خالف جهت در خیابان، سعی داشتند به فرار 
خود ادامه دهند، به علت باالبودن ترافیک با 
خودرویی برخورد کرده، زمینگیر و دستگیر 
شدند. رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره 
به اینکه در بررسی اولیه از متهمان 3 دستگاه 
تلفن همراه سرقتی و دو قبضه سالح سرد و 
کاله و دستکش و... کشف شد، تصریح کرد: 
متهمان ۱۸ الی ۲۰ ساله که یکی از آنها از 
اتباع کشور همسایه بود در تحقیقات اولیه 
به جرم خود و موبایل قاپی در شمال تهران 
به خصوص شهرک قدس با همدستی یکدیگر 
و 3۰ فقره سرقت مشابه تاکنون اعتراف 
کرده و تعدادی از مالباختگان نیز شناسایی 
شدند. موقوفه ای با اشاره به اینکه تحقیقات 
بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهمان 
و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد، 
خاطرنشان کرد: پرونده و متهمان برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند. 

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1282 r m a n m e l i . i r

سه شنبه 
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خبـــــــر

دستگیریموبايلقاپاندرحینسرقتکوتـــــاه

متهم  دستگیری  از  مرکزی  استان  انتظامی  فرمانده 
کالهبرداري که با جابه جایی مقصد کیف پول الکترونیکی 
ارزهای دیجیتال اقدام به برداشت معادل ۱۰ میلیارد ریال در 
صرافی های آنالین کرده بود در اراک خبر داد. سردار حسن 
مفخمی شهرستانی، بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
اراکی به مجموعه پلیس فتا استان مبنی بر دسترسی و برداشت 
غیرمجاز ارزدیجیتال از دارایی های وی موضوع در دستور کار 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: شاکی که مالک یکی 
از صرافی های آنالین است، در تحقیقات ابتدایی بیان داشت که 
فردی ناشناس با ساخت اکانت کاربری در صرافی وی اقدام به 
برداشت مبلغی در حدود ۱۰ میلیارد ریال نموده است که پس از 

اخذ اطالعات موردنیاز، اقدامات تخصصی و فنی کارشناسان این 
پلیس آغاز شد. فرمانده انتظامی استان با اشاره به وجود ضعف 
امنیتی در صرافی شاکی پرونده، گفت: با توجه به بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد متهم با انجام اعمال متقلبانه و 
ترفندهای تخصصی، ضمن سوءاستفاده از حفره امنیتی 
موجود در صرافی توانسته معادل ۱۰ میلیارد ریال از ارزهای 
دیجیتال شاکی را به سرقت برده و سعی بر مخفی نگه داشتن 
خود با پاک کردن کلیه مستندات موجود داشته است.  سردار 
مفخمی شهرستانی تصریح کرد: اگرچه متهم با آگاهی کامل 
در این زمینه وارد شده بود و تا حد ممکن ردپایی از خود باقی 
نگذاشته بود، اما کوچک ترین سرنخ ها نیز از چشم کارشناسان 

پلیس پنهان نمانده و با بررسی های فنی و دقیق صورت گرفته، 
در نهایت متهم در استان فارس شناسایی شد. وی افزود: در ادامه 
اکیپی از کارشناسان پلیس فتا استان ضمن اخذ نیابت قضائی به 
محل سکونت متهم اعزام و پس از دستگیری وی، کلیه تجهیزات 
رایانه ای متهم توقیف و به مجموعه فتا استان مرکزی منتقل شد. 
این مقام ارشد انتظامي با اشاره به اعتراف متهم به جابه جایی 
مقصد وجه های انتقالی از کیف پول صرافی به حساب خود 
اظهارداشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 
شد. فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان گفت: گردانندگان 
سایت ها و درگاه های آنالین با به روز  نگه داشتن برنامه ها و 
اسکریپت های خود و نصب پالگین و قالب های امنیتی، باگ ها 
یا حفره های امنیتی سایت خود را رفع و راه نفوذ افراد سودجو 
را مسدود کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را در 

سریع ترین زمان ممکن به پلیس فتا گزارش دهند. 

كالهبرداری از كیف پول الکترونیکی

رئیس پلیس فضا تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل 
فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی 
خبر داد و گفت: از متهمان دستگیرشده 
بیش از ۴۰ هزار قلم انواع داروی نایاب و 
کمیاب کشف شد. سرهنگ داود معظمی 
گودرزی افزود: در راستای مبارزه با 
فروشندگان دارو در فضای مجازی طی 
توسط  گرفته  صورت  پایش  و  رصد 
کارشناسان این پلیس، یک کانال تلگرامی 
با تعداد ۴3 هزار دنبال کننده که اقدام به 
فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می نمود 
مشاهده شد. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات 
ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از 
روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم 
را در فضای مجازی شناسایی کنند. وی 
خاطرنشان کرد: پس از به دست آمدن 
اطالعات هویتی متهمان که ۲ نفر بودند و 
پس از تشریفات قضائی مجرمان در محل 

اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی 
تهران دستگیر و بیش از ۴۰ هزار قلم 
انواع داروی کمیاب و نایاب از وی کشف 
شد. سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا 
با رصد های مستمر و شبانه روزی خود 
در فضای مجازی با کسانی که در این فضا 
اقدام به فروش این گونه اقالم کنند، مطابق 
قانون برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خریدوفروش 
محصوالت دارویی در فضای  مجازی ممنوع 
است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به 
اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ 
گذشته در فضای مجازی متصور است، 
بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی 
را از داروخانه ها یا مراکز بهداشت تهیه 
و خریداری شود و برای کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب های 
فضای سایبری و یا اعالم هرگونه موارد 
مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir  مراجعه کنند. 

دستگیری فروشنده داروهای کمیاب 
از  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس 
دستگیری خانمی جوان خبر داد که با ایجاد 
یک کانال تلگرامی و به بهانه فروش روتختی 
زیرقیمت بازار اقدام به کالهبرداری از 3۰۰ 
نفر  نموده بود. سرهنگ حشمت سلیمانی، 
اظهارداشت: در پی شکایت چند شهروند 
شیرازی مبنی بر مشاهده  آگهی فروش 
روتختی های ارزان قیمت  در یک کانال 
تلگرامی از آنها کالهبرداری شده است، 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا قرار گرفت. سرهنگ سلیمانی ادامه 
داد: شکات بیان داشتند که در یک کانال 
تلگرامی به عنوان ارزان سرا، یک آگهی تحت 
عنوان فروش روتخنی به قیمت کارخانه 
برخورد کرده  اند و ضمن برقراری تماس با 
فرد تبلیغ کننده، مجرم مبلغ ۱۰۰ میلیون 
ریال وجه به عنوان پیش پرداخت و ارسال 
محصول از شکات درخواست می کند و 
پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو پیام ها 
و تماس های تلفنی متقاضیان نبوده است. 

این مقام سایبری گفت: باتوجه به حساسیت 
پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی 
صورت گرفته، مشخص شد متهم با ایجاد 
آگهی های مختلف با همین موضوع مبلغ ۲ 
میلیارد ریال از تعداد حدودا 3۰۰ نفر اقدام به 
کالهبرداری نموده است که با اقدامات فنی، 
فرد موردنظر مورد شناسایی قرار گرفت و طی 
هماهنگی با دستگاه قضائی، دستگیر شد. این 
مقام انتظامی افزود: متهم در اظهارات خود 
هدف از این کار را کسب درآمد بیان داشت 
و در ادامه صحبت های خود به این نکته 
اشاره کرد که برخی از شهروندان به واسطه 
قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی 
اعتماد نابه جا، اقدام به واریز وجه به عنوان 
پیش پرداخت می نمودند. وی خاطرنشان 
کرد: کاربران هرگز فریب اینگونه آگهی ها را 
نخورند و خریدهای اینترنتی خود را از طریق 
سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا 

همان ای نماد اقدام نمایند. 

دستگیری کالهبردار حرفه ای تلگرامی 

 156 کیلو ترياک در خودرو 
سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر از کشف 
۱۵۶ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک از یکدستگاه پژو 
۴۰۵ در محور بم-  تهرود خبر داد. سرهنگ 
علیرضا سوری اظهارداشت: ماموران یگان 
تکاوری بم هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محور بم- تهرود به یکدستگاه پژو ۴۰۵ 
مشکوک و آن را متوقف کردند. وی بیان داشت: 
ماموران در بازرسی از خودرو ۱۵۶ کیلو و ۷۰۰ 
گرم تریاک کشف و یک خواهر و برادر را دستگیر 
کردند. سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر با اشاره 
به معرفی متهمان به مراجع قضائی، خاطرنشان 
کرد: ماموران جان برکف یگان تکاوری همواره 
برای امنیت و آرامش مردم در اقصی نقاط این 

استان پهناور در حال انجام ماموریت هستند. 

زورگیری با چاقو
فرمانده انتظامی شهرری از دستگیری 
زورگیری خبر داد که با چاقو مالباخته را 
زخمی کرده بود. سرهنگ دوستعلی جلیلیان 
اظهارداشت: واحد گشت کالنتری ۱۷3 
امین آباد در حال گشت زنی در شهرک توحید 
فیروزآباد یکی از اتباع کشور همسایه را با حال 
پریشان و بازوی جراحت دیده مشاهده کرده 
که در بررسی مشخص شد دقایقی قبل یک 
جوان با تهدید سالح سرد قصد زورگیری از 
او را داشته که وقتی با مقاومت وی روبه رو 
می شود، بازوی او را با چاقو مجروح می کند. 
وی با اشاره به اینکه مشخصات متهم از طریق 
شاکی اخذ و بالفاصله طرح مهار در محدوده 
به اجرا درآمد، تصریح کرد: کمتر از ۱۰ دقیقه 
سوژه موردنظر توسط واحد گشت کالنتری 
امین آباد مشاهده و در حالی که با مشاهده 
ماموران قصد فرار داشت طی یک عملیات 
ضربتی دستگیر و سالح سردی که شاکی را با 
آن تهدید و زخمی کرده بود نیز از وی کشف 
و به کالنتری منتقل شد. فرمانده انتظامی 
شهرری با اشاره به اینکه شاکی به دلیل 
جراحت شدید با اورژانس به بیمارستان 
منتقل شد، گفت: در تحقیقات انجام شده 
متهم سابقه دار به بزه ارتکابی اعتراف کرد که 
پس از اخذ شکایت شاکی پایان تحقیقات و 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد. 

انفجار »پاوربانک« داخل اتومبیل
سخنگوی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
گفت: داغ شدن و ترکیدن پاوربانک داخل 
اتومبیل، خودرو سمند کارمند دانشگاه علوم 
پزشکی یزد را به آتش کشید. دکتر علیرضا 
اسالمی و در خصوص آتش سوزی خودروی 
سواری سمند، اظهارکرد: قرارگرفتن خودرو 
در آفتاب و در معرض تابش مستقیم خورشید 
از پشت شیشه اتومبیل که مثل ذره بین عمل 
می کند، موجب داغ شدن و ترکیدن پاوربانک 
داخل اتومبیل و در نهایت آتش گرفتن خودرو 
سمند شد. وی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی 
خودرو در محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی یزد رخ داده است، افزود: 
خوشبختانه مالک خودرو با اقدام به موقع 
و با استفاده از یکدستگاه خاموش کننده 
دستی آتش را مهار کرد و مانع از بروز خسارت 

جدی شد. 

کشف تجهیزات تولید ارز ديجیتال 
جانشین انتظامی استان مازندران از کشف 3۵ دستگاه 
تجهیزات استخراج ارزدیجیتال به ارزش ۱۰میلیارد ریال 
خبر داد. سرهنگ سیدموسی حسینی اظهارداشت: در 
پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی فردی در امر 
استخراج و تولید ارزدیجیتال موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت.  وی افزود: پس از هماهنگی های قضائی، 
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی متهم را شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. جانشین 
انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: ماموران در بازرسی 
از محل فعالیت متهم 3۵ دستگاه تجهیزات رایانه ای مربوط 
به استخراج ارزدیجیتال به ارزشی بالغ بر۱۰میلیارد ریال 
کشف کردند. سرهنگ حسینی قاچاق و هرگونه فعالیت های 
اقتصادی غیرقانونی را موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور 
دانست و اظهارکرد: خرید و مصرف کاالی قاچاق و هرگونه 
فعالیت اقتصادی غیرقانونی باعث اخالل در عرضه تولیدات 

داخلی، تعطیلی کارخانه ها و افزایش بیکاری خواهد شد.

جعل و کالهبرداری میلیاردی 
فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف یک فقره پرونده 
جعل و کالهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان گرگان 
خبر داد. سردار سعید دادگر اظهارداشت: ماموران اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان با اشراف 
اطالعاتی موفق به کشف یک فقره جعل و کالهبرداری 
برای دریافت وام در گرگان شدند. وی افزود: طی بررسی ها 
مشخص شد متهم با جعل عنوان پزشکی قصد داشته وامی 
به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور راه اندازی کلینیک در 
گرگان، از یکی از بانک های استان دریافت کند. فرمانده 
انتظامی استان گلستان گفت: پرونده وام در مراحل نهایی 
قرار داشت که با هوشیاری ماموران و اعالم به بانک، حساب 
متقاضی مسدود و متهم پس از پی بردن به کشف حقیقت 
از سوی پلیس، به مکانی نامعلوم متواری که تالش ها برای 

دستگیری وی ادامه دارد.

انهدام باند سارقان کارگاه های صنعتی
فرمانده انتظامي استان یزد از انهدام باند سارقان با 
۴۷ فقره سرقت از کارگاه هاي صنعتي خبر داد. سردار 
عباسعلی بهدانی فرد گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
از اماکن خصوصی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهی استان یزد قرار گرفت. وي افزود: 
کارآگاهان پلیس با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی 
و اطالعاتی مخفیگاه ۵ نفر اعضای این باند سرقت را شناسایی 
و پس از اخذ مجوز قضائی آنها را دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامي استان یزد اظهارکرد: متهمان به ۴۷ فقره سرقت از 
کارگاه هاي صنعتي در حاشیه شهر یزد اعتراف و همچنین 
در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری اموال مسروقه شامل؛ 
دینام، دریل، دستگاه برش و سایر لوازم صنعتي مسروقه 
کشف شد. سردار بهدانی فرد با بیان اینکه در این خصوص 
پرونده مقدماتي تشکیل و تحویل مراجع قانونی شد، افزود: 
مالباختگان این پرونده شناسایی و کشف دیگر اموال سرقتی 
نیز در دستور کار قرار دارد. وی در پایان یادآورشد: مشارکت 
و همراهي شهروندان و سایر دستگاه های مسئول با پلیس 
و توجه به اقدامات پیشگیرانه و توصیه های پلیسی ارتقای 

امنیت را در پی خواهد داشت. 

دستگیری مجرم فضای مجازی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ 
از شناسایی و دستگیری مجرم اینترنتی که با وعده تجارت 
مجازی اقدام به کالهبرداری می کرد خبر داد و گفت: متهم 
حدود هفت میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود. سرهنگ 
داود معظمی گودرزی، اظهارداشت: شخصی به پلیس فتا 
پایتخت مراجعه و مدعی شد قصد سرمایه گذاری در پروژه 
تجاری در فضای مجازی را داشته که مورد کالهبرداری 
قرار گرفته است. رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: 
پرونده اولیه تشکیل شد و شاکی در اظهاراتش عنوان 
داشت یکماه قبل در یکی از شبکه های اجتماعی مشغول 
جست وجو بودم که با فردی ناشناس آشنا شدم، این فرد 
که بسیار خوش صحبت بود خود را از اشخاص با نفوذ 
معرفی کرد و مدعی بود با یک سرمایه گذاری مطمئن 
می تواند سرمایه ام را چندین برابر کند. وی افزود: شاکی 
در ادامه گفت پس از مدتی که از آشنایی من و این فرد 
گذشت وی به من پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه تجارت 
مجازی را داد و بنده هم با اعتمادی که به او پیدا کرده بودم 
مبلغ یک میلیارد ریال به حساب او واریز کردم اما پس از 
واریز تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر خبری از او 
نداشتم و متوجه شدم از من کالهبرداری کرده است. این 
مقام انتظامی بیان نمود: بررسی موضوع کالهبرداری در 
دستور کار این پلیس قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا 
پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و با تحقیقات صورت 
گرفته و اقدامات خاص پلیسی موفق شدند مجرم را در 
فضای مجازی شناسایی کنند. سرهنگ گودرزی  با اشاره 
به افزایش شکات پرونده به بیش از ۵ نفر خاطرنشان 
کرد: بعداز به دست آمدن اطالعات هویتی این کالهبردار 
اینترنتی برای پلیس و پس از تشریفات قضائی متهم در 
یکی از مناطق جنوبی تهران توسط تیم عملیات پلیس فتا 
پایتخت دستگیر شد. وی ادامه داد: مجرم پس از مواجهه با 
ادله دیجیتال ضمن پذیرفتن جرم خود گفت با هویت های 
جعلی و جستو جو در فضای مجازی سوژه های خود را 
انتخاب می کردم و با صحبت های اغناکننده این افراد را 
ترغیب به سرمایه گذاری می کردم و پس از کالهبرداری 
دیگر پاسخگوی آنها نبودم. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
توصیه کرد: به هویت ها در فضای مجازی اعتماد نکنند و 
قبل از سرمایه گذاری از طریق فضای مجازی شناخت کافی 
از طرف مورد معامله را داشته باشند و تا حصول اطمینان 
از اطالعات شغلی و هویتی طرف مقابل از هرگونه واریز 
وجه خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد 
 www.cyberpolice.ir مشکوک با مراجعه به سایت

موارد را گزارش کنند.



سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهارکرد که تیمش در ۲ 
دیدار پیش رو در پی دفاع از نام سرخپوشان خواهد بود. 

 بعد از محرومیت 
یحیی گل محمدی گفت: اتفاقات زیادی در این فصل رخ داد و 
در شرایطی هستیم که به پایان مسابقات نزدیک می شویم. در ۲ 
دیداری که در پیش داریم، باید از اسم و نام پرسپولیس که برای 
ما مهم است، دفاع کنیم. وی در ادامه افزود: با بچه ها صحبت 
کردم و امیدوارم این ۲ بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. 
می دانم که هواداران دوست نداشتند در این شرایط باشیم. 
سال گذشته یک درس خوب به ما داد که باید متوجه باشیم، 
فوتبال یک بازی گروهی است و در تمام ابعاد باید قوی باشید. 
این درس را ما گرفتیم و فکر می کنم می تواند در سال های آینده 

به ما کمک کند. 
 گرفتن 3 امتیاز 

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار با شهرخودرو، 
خاطرنشان کرد: مقابل تیمی هم بازی داریم که آخرین 
امیدهایش برای بقا در لیگ برتر است و از طرفی تیم ما هم قطعا 
برای گرفتن سه امتیاز تالش خواهد کرد. تقابل این انگیزه ها در 

بازی پیش رو باعث می شود که شاهد بازی خوبی باشیم. پدیده 
تیمی است که خوب دفاع می کند و انتقال به حمله خوبی دارد. 
شهرخودرو تیم جوانی است، چیزی برای از دست دادن ندارد و با 
تمام انگیزه بازی می کند. ما هم چیزی برای از دست دادن نداریم 

و قطعا برای گرفتن سه امتیاز، تمام انرژی و تالش مان را 
خواهیم گذاشت. 

 تبریز 
گل محمدی درباره اتفاقات هفته گذشته دیدار با تراکتور و 

حواشی پیش آمده، اظهارداشت: ما رفته بودیم فوتبال 
بازی کنیم، اما واقعا شرایط انجام مسابقه، مهیا 

نبود. اتفاقاتی که افتاد، عادی نبود و نمی دانم 
دلیل آن چه بود. از زمانی که این اتفاقات رخ 

داده، سوالی که هواداران و عالقه مندان به 
فوتبال می پرسند، این است که چرا این 
اتفاقات رخ داده و جوابی برای آن ندارم. 

واقعا جای تأسف داشت و شرایط طوری بود که داور 
مسابقه هم نتوانست بازی را ادامه بدهد. تصمیم گیری 
اینکه چه اتفاقاتی رخ بدهد، بر عهده مسئوالن 

فدراسیون است. وی درباره اینکه بین دو نیمه هم مورد حمله 
تماشاگران در بازی تراکتور قرار گرفت و بعداز نیمه تمام ماندن 
بازی هم با کمک یگان ویژه، کاپیتان و سرمربی تراکتور توانست 
به سمت رختکن برود، گفت: ابتدا باید از مهدی کیانی و آقای 
ساغالم تشکر کنم که خیلی تالش کردند من سالم به رختکن 
برسم. من زیر کاله نیروی انتظامی بودم، اما آنها هیچ حفاظی 
نداشتند و بازهم من را اسکورت کردند تا آسیبی به من نرسد. 
از آنها تشکر می کنم. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح 
کرد: همان طور که گفتم، شرایط عادی نبود. از ابتدای 
بازی که می خواستم به جایگاه بروم شروع شد. در بین 
دو نیمه اجازه ندادند به رختکن بروم و آخر بازی هم 
آن اتفاقات را همه دیدند.  گل محمدی درباره اینکه 
معاون فرهنگی باشگاه تراکتور مدعی بود سرمربی 
پرسپولیس رفتار تحریک آمیز داشته است و 
مستنداتی هم موجود است، افزود: ابتدای 
بازی برای بررسی وضعیت چمن به زمین رفتم 
که همانجا مورد لطف تماشاگران قرار گرفتم! 
همیشه نسبت به هواداران تراکتور و مردم تبریز، 
احساس خوبی داشتم و االن هم دارم. آنجا هم 
بازی کردم و شروع فوتبالم از تبریز بوده است. 
من آنجا مربیگری کردم، برای آنها کار کردم و 

زحمت کشیدم. 

یحیی گل محمدی: 
به هواداران »تراکتور« احساس خوبی دارم

11ورزش سال  پنجم
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دیدگــــــاه
حواشی فدراسیون فوتبال کم نیست 

شاهد برگزاری لیگ متفاوتی بودیم. به غیر از استقالل که 
ثبات خوبی داشت و به همین دلیل نیز 3 هفته مانده به پایان 
رقابت ها به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد دیگر تیم ها دارای 
نوسان بودند و میزان نوسان تیم ها با یکدیگر متفاوت بود که 
این موضوع جایگاه تیم های دوم تا شانزدهم را مشخص کرده 
است. شاید انتظار از پرسپولیس که قهرمان ۵ دوره اخیر بود 
یا سپاهان که بضاعت قابل قبولی دارد به مراتب بیشتر بود، 
اما این تیم ها نیز نتوانستند نوسان کمتری داشته باشند تا 
سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشیده شود. تیم هایی مثل 
فوالدخوزستان، گل گهر سیرجان و مس رفسنجان نیز در این 
فصل خوب عرض اندام کردند، بدون تردید جایگاه مناسب تری 
به دست می آوردند. اگر از منظر فنی به مسابقات لیگ برتر 
بنگریم بدون تردید سطح انتظار مخاطبان اصال برآورده نشد و 
بازی ها چنگی به دل نزد. کیفیت معتبرترین مسابقات فوتبال 
ایران باید به مراتب باالتر باشد اما نمایش تیم ها در حد و اندازه ای 
نبود که جای تعریف داشته باشد. عوامل متعددی می تواند در 
این زمینه تاثیرگذار باشد که می توان به اثرات بیماری کرونا 
بر نحوه تمرینات و بازی های تیم ها اشاره کرد ولی مهم ترین 
مساله فقدان جایگزین های مناسب برای حجم نسبتا باالیی 
از بازیکنانی بود که لژیونر شدند. نتیجه گرابودن مدیران و فشار 
مضاعفی که به سرمربیان وارد می شود فرصت میدان دادن به 
دیگر بازیکنان را نمی دهد و این موضوع استعدادها را پنهان نگه 
می دارد و در حداقل فرصت ها نیز بازیکنان مستعد نمی توانند 
توانایی های فنی خود را به منصه ظهور برسانند. قاعده این است 
که استفاده از بازیکنان جوان همراه با ریسک است و مدیران با 
ناکامی تیم حاضر به پذیرش ریسک نیستند و فشار بر سرمربی 
وارد می شود. درباره شرایط آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران 
در مسیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باید گفت قدر مسلم وقتی در 
سطح مرحله نهایی جام جهانی به میدان می رویم باید توان 
تیم ملی بسیار باالتر از مسیر انتخابی جام جهانی باشد. تیم ملی 
باسد به اندازه آرزوهایش تالش کند یا به اندازه تالشش آرزو 
کند. با این تالش به جایی نخواهد رسید و باید شکل آماده سازی 
خود را به طور اساسی تغییر دهد. در غیر این صورت باید سطح 
توقع مردم پایین آورده شود چون با رویاپردازی نمی توان در 
جدال با تیم های خوب فوتبال دنیا که به بهترین شکل روند 
آماده سازی خود را اجرایی می کنند به نتیجه رسید و به صعود 
از گروه دل بست. وقتی عزم جدی دیده نمی شود باید مردم 
متوجه شوند در چه وضعیتی هستیم تا توقعی فراتر از حد 
انتظار نداشته باشند. حواشی فدراسیون فوتبال کم نیست و 
البته که فقط فدراسیون نباید برای آمادگی تیم ملی تالش کند 
و دولتمردان هم در زمینه های مختلف حامی تیم ملی شوند تا 

رویکردها تغییر کند. 

 تسنیم: رئیس کمیته داوران اعالم کرد: سیدرضا مهدوی، 
داور دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس با تشخیص خود این 
بازی را نیمه تمام گذاشته است. خداداد افشاریان درباره حضور 
سیدرضا مهدوی داور دیدار تراکتور-  پرسپولیس در کمیته 
انضباطی اظهارداشت: این جلسه درباره بازی پرسپولیس 
-  تراکتور بود. کمیته انضباطی داور ما را خواسته بود و او هم 
گزارش مکتوب خود را به کمیته انضباطی خواهد داد و بعد هم 
می رود دنبال زندگی اش! وی در واکنش به این سوال که آیا 
مهدوی تصمیم درستی برای نیمه تمام ماندن دیدار تراکتور 
و پرسپولیس داشته است، گفت: به هر حال تصمیم داور در 
همه بازی ها نهایی است. داور با توجه به رفتارها تصمیمش را 
می گیرد. من از تصمیم داور حمایت می کنم. با داور هم صحبت 
کردم و گفت امنیت برای بازی نبود و بازی را تعطیل کرده 
است. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای 
پیش رو تیم ملی نیز توضیح داد: بازی با کانادا قطعی و قرارداد 
بسته شده است، در ادامه هم برای دریافت ویزا اقدام خواهد شد. 
به حدی بازی های لیگ برتر حساس است که فعال حواسم به 
کمیته داوران است. در مورد تیم ملی از آقای ماجدی و اصولی 

سؤال کنید. 

فوتــــبال داخلی 

  عباس چمنیان
 کارشناس فوتبال 

 

آرمان ملی: هفته بیست ونهم لیگ برتر امروز با انجام ۸ دیدار 
همزمان در حالی برگزار می شود که در مهم ترین مسابقه تیم های 

سپاهان و فوالد به مصاف هم می روند. 
 پیش بازی 

تیم فوتبال سپاهان در یکی از سخت ترین دیدارهای خود 
در هفته های پایانی فصل جاری باید در اهواز به مصاف فوالد 
برود. مصاف با فوالد در اهواز برای سپاهان در فصول گذشته 
خوش یمن نبوده است؛ زیرا آنها آخرین جدال هایشان با این تیم 
در اهواز طی فصل گذشته، حذف از جام حذفی و از دست دادن 
صدر در شرایطی که در کورس قهرمانی با پرسپولیس بودند را به 
یاد می آورند. این بازی نیز در شرایطی که سپاهان با پرسپولیس 

در کورس نایب قهرمانی قرار دارد، این تیم باید در اهواز فوالد را 
از پیش رو بردارد؛ کاری که حداقل در فصول گذشته در انجامش 
ناکام بوده است. سپاهان که بدون در نظر گرفتن دیدار ناتمام 
تراکتور و پرسپولیس با ۵۵ امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرده 
است برای تثبیت جایگاه خود نیاز مبرمی به سه امتیاز دیدار 
با فوالد دارد. شاگردان نویدکیا هفته گذشته با پیروزی مقابل 
شهرخودرو به سومین برد متوالی خود دست یافتند و نشان دادند 
برای تصاحب رتبه دومی عزم خود را جزم کرده اند، با این حال اما 
اتفاقات عجیب بازی تراکتور و پرسپولیس آن هم در شرایطی که 
بازی با تساوی بدون گل در جریان بود موجب شد بازی ناتمام 
بماند تا سرنوشت رتبه دومی لیگ حداقل تا این هفته به دست 

کمیته انضباطی بیفتد! فوالد در این هفته ها با گل گهر سیرجان و 
مس رفسنجان برای تصاحب رتبه چهارمی لیگ رقابت دارد. فوالد 
در آخرین بازی خانگی خود برابر استقالل قرار گرفت و با شکست 

در آن دیدار قهرمانی شاگردان فرهاد مجیدی را مسجل کرد. 
 برنامه دیدارهای هفته بیست و نهم: 

سه شنبه 3 خرداد ۱۴۰۱
نفت مسجدسلیمان-  صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان -  نساجی مازندران
فوالدخوزستان -  سپاهان

تراکتور -  فجر شهیدسپاسی
پرسپولیس -  شهرخودرو
مس رفسنجان -  استقالل

آلومینیوم -  پیکان 
هوادار -  گل گهر سیرجان

تقابل صنعتی ها در هفته بیست ونهم 

آرمان ملی: علی دایی که 3 سال است در 
فوتبال باشگاهی ایران مربیگری نمی کند، آب 
پاکی را روی دست شایعه سازان ریخت. آقای گل 
سابق فوتبال جهان اعالم کرد فعال قصد مربیگری 

در ایران را ندارم. 
 آخرین بار 

اردیبهشت ماه سال ۱3۹۸ بود که علی دایی 
از باشگاه سایپا اخراج شد. سرمربی پیشین سایپا 
پس از اخراج از این باشگاه و در پاسخ به این سوال 
که آیا بهتر نبود با رفتار بهتری کنار گذاشته 
می شد، اظهارکرد: آقای مصطفی مدبر برای من 
وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی ای به این اسم 
نمی شناسم. تا جایی که ذهن ناقصم یاری می کند 
و او را از زمانی که ریاست حراست صداوسیما را 
داشت، به عنوان سردار غفور می شناسم. برای 
من جالب بود که در یک برنامه »۹۰« خودش 
را »مدبر« معرفی کرد. بعد که صحبت کرد »تن 
صدایش« برای من آشنا بود و دیدم همین سردار 
غفور خودمان و اردبیلی است. چطور او مصطفی 
مدبر شده است؟ کاش یک نفر از ثبت احوال اینجا 
بود و سوال کنم که یک نفر می تواند کل اسم و 
فامیلش را عوض کند؟ من دیدم که اسم یا فامیل 
را عوض کردند، مگر می شود که با شناسنامه 
عوض کردن گذشته طالیی ات را عوض کنی؟ من 
او را زمانی که حراست صداوسیما بود می شناسم. 
من یک پرونده سال ۸۵ دارم که یک خانم حدود 

3۰۰ میلیون من را خورده بود. همه مدارک 
مشخص است که او خودش را از نزدیکان غفور 
درجزی دولق معرفی می کرد. آن زمان در دادسرا 
با تیم حفاظتی او مشکل پیدا کردم و سال ۸۵ که 
من محکومیت او را گرفتم ولی چندبار از زندان 
هم فرار کرد، از آشنایان سردار غفور بوده است. 
االن یکدفعه مصطفی مدبر جلوی من قرار گرفته 
است. چطور او از آنجا رئیس سازمان تجهیز و 
توسعه و االن هم نمی دانم چطور مدیرعامل 
سایپا شد؟ مگر او فعالیت ورزشی داشت؟ من باید 
استعالم بگیرم و ببینم این حکم اخراج یا به قول 
خودشان فسخ قرارداد می تواند با امضای فرد 

دیگری امضا شود. 
 گزارش تند صداوسیما

بعداز صحبت های علی دایی بخش خبری 
۲۰و3۰ گزارش تندی علیه سرمربی سابق 
به قدری  گزارش  این  کرد.  پخش  تیم ملی 
یکطرفه بود که واکنش شورای نظارت بر سازمان 
صداوسیما را به دنبال داشت. این شورا طی 
نامه ای خواستار تذکر جدی به دست اندرکاران 
برنامه »خارج از گود« بخش خبری ۲۰و3۰ 
در خصوص پرداخت غیرحرفه ای و جانبداری 
یک طرفه و استفاده نکردن از زبان مناسب در 
خصوص برکناری سرمربی تیم سایپا شد. در 
این نامه در خصوص عدم حفظ شان و احترام 
یک طرف موضوع و استفاده از ادبیات نامناسب 

و نمایش چهره ای عصبی از سرمربی برکنار شده 
تیم سایپا به سازمان صداوسیما تذکر داده شده 
است. در بخشی از این نامه آمده است: »برنامه 
مذکور به صورت کامال یکطرفه و غیرحرفه ای 
به موضوع پرداخته است و از یک طرف ماجرا 
به صورت مشخص جانبداری کرده است. ضروری 
است به دست اندرکاران این برنامه درباره اهمیت 
حفظ بی طرفی صداوسیما در اینگونه موارد تذکر 

جدی داده شود و با خاطی برخورد شود.« 
 حذف دایی؟

در همان روزها بود که یک روزنامه ورزشی 
در گزارشی فاش کرد پروژه حذف علی دایی از 
جرگه مربیان لیگ برتر کلید خورده است. این 
گزارش تاکید می کند از خارج از محدوده فوتبال 
به باشگاه های لیگ برتری توصیه شده با علی 
دایی همکاری نکنند. علی دایی در خصوص آینده 
کاری اش گفت: »اینکه در فوتبال باشیم یا نباشیم 
فرقی نمی کند، ما زندگی خودمان را داریم و خدا 
را شاکریم.« دایی افزود: »تا به حال کسی به من 
اعالم نکرده که نمی توانم مربیگری کنم. چه در 
فوتبال باشیم و چه نباشیم، مهم نیست. برای 
من مهم است که مردم قبولم داشته باشند. کنار 
مردم بودن برایم افتخار بزرگی است.« بعداز 
تکذیب شدن مذاکره تراکتورسازان با علی دایی 
شایعات زیادی در این باره شکل گرفت که گویی 
علی دایی همچنان ممنوع الکار است. خود دایی 

پیش تر نسبت به این شایعه واکنش جالبی نشان 
داده بود: »چنین مسائلی بعید نیست و شاید هم 
خیلی محتمل باشد، اما من مگر وابسته به فوتبال 
هستم که بخواهم ناراحت شوم؟ من همیشه 
حرف حق را می زنم و تا آخرش هم پای حرفم 
هستم. به هر حال این خبر که عنوان شده، شایعه  
است، شاید حقیقت داشته باشد. پیش بینی 
می کردم که این اتفاق رخ بدهد. خیلی وقت است 
که تمام هم وغم خود را گذاشته اند تا امثال من 
را بین مردم بد و خراب کنند که البته خداراشکر 

عزت و ذلت را خدا می دهد.« 
 بازگشت؟

رضا درویش دیماه سال گذشته به عنوان 
مدیرعامل پرسپولیس معرفی شد. رضا درویش 
پرسپولیس  باشگاه  در  حضورش  مورد  در 
اظهارداشت: چالش های زیادی پیش رویمان 
قرار دارد، امیدوارم با احکامی که سجادی برای 
اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صادر 
کرده اند و همچنین استفاده از تمام پتانسیل 
اهالی فوتبال و به خصوص دوستداران پرسپولیس 
با حمیت و وفاق در تیم این مشکالت را یک به یک 
حل کنیم. همچنین تاکید سجادی، وزیر ورزش 
و کمیسیون فرهنگی و ورزش مجلس نیز از دیگر 
دغدغه های همه مردم و طرفداران پرسپولیس 
است و می خواهیم این مشکالت را مرتفع کنیم تا 
به تیم و هواداران آرامش بدهیم. مدیرعامل جدید 
باشگاه پرسپولیس در مورد شایعه بازگشت علی 
دایی به پرسپولیس به جای یحیی گل محمدی در 
گفت وگو با »شبکه3« پاسخ داد: چنین چیزی 
امکان پذیر نیست. گل محمدی و کادرفنی شان 
و خود علی دایی یکی از بهترین کادرهای فنی 
ایران و آسیا هستند و ما مستحکم تر با این کادر 
کارمان را ادامه می دهیم تا ششمین قهرمانی را 

کسب کنیم. 
 نظر نهایی 

سرمربی سابق پرسپولیس هرگونه مذاکره 
با این باشگاه را رد کرد. در هفته های اخیر که 
پرسپولیس نتایج سال های قبل خود را تکرار نکرد 
و از کورس قهرمانی جا ماند، حرف وحدیث های 
زیادی درباره آینده همکاری یحیی گل محمدی و 
پرسپولیس مطرح شد. در این میان حتی برخی پا 
را فراتر گذاشتند و صحبت از مذاکره پنهانی رضا 
درویش با علی دایی کردند. در همین زمینه علی 
دایی در گفت وگو با »ایسنا« ضمن رد مذاکره با 
پرسپولیس اظهارکرد: من هیچگونه مذاکره ای با 
آقای درویش برای قبول هدایت پرسپولیس انجام 
نداده ام. نه تنها مذاکره ای انجام نشده بلکه من 
فعال دوست ندارم در ایران مربیگری کنم. دایی 
همچنین تاکیدکرد: متاسفانه برخی با آوردن 
نام من می خواهند پرسپولیس و کادر این تیم را 

تحت فشار قرار دهند. 

آیاندا پاتوسی، مهاجم تیم فوالد در 
خصوص شرایط خود، تیم باشگاهی اش و 

البته دیدار با سپاهان صحبت کرد. 
 فوالد در این فصل نتایج خوبی در  

آسیا و لیگ  کسب کرده است. 
این فصل خیلی خوب بود. به خصوص 
نتایجی که فـــوالد در لیگ قهرمانان آسیا 
گرفت. هدف تیــــم صعود به سرگروه 
در لیگ قهرمانان بــود که به آن رسیدیم. 
خوشحالم نقش مفیدی در این صعود داشتم. 
البته می دانم فوالد اهداف خیلی باالتری در 
آسیا و در لیگ برتر دارد که در آینده به آنها 

دست پیدا کند. 
ضربه  روی  از  لیگ برتـــر  در   
ایستگاهی گل زیبایی مقابل پیکان در 

هفته 28 به ثمر رساندید. 
گل خیلی خوبی بود. همیشه گل زدن از 
روی ضربه ایستگاهی برایم لذت خاصی دارد 
خوشحالم که که توانستیم سه امتیاز از این 

مسابقه را بگیریم. 
 بازی با 2 تیم سپاهان و شهرخودرو 

را چطور می بینید؟
۲ بازی آخر مهم است به خصوص که بازی 
با سپاهان همیشه جز بازی های مهم است. 
البته حتی از زمان حضورم در استقالل، 
جلوی سپاهان عملکرد خوبی داشتم. نباید 
فراموش کنیم که فوالد تیم بزرگی است و 
بحث دیگر اینکه این ۲ بازی نقش به سزایی 
در جایگاه نهایی مان در جدول دارد. سعی 

می کنیم حداکثر امتیازات را کسب کنیم. 
 حس همکاری با »نکونام« چطور 

است؟
نکونام، مربی بلندپرواز و دیسپلین خاص 
خودش را دارد. همین موضوع کمک می کند 
تیم نظم داشته باشد و در پیشرفت من خیلی 
کمک کرد و از او ممنون هستم. و باید بگویم 
که من از نیم فصل آمادگی بدنی خودم را بهتر 
از قبل به دست آوردم و این را در بازی های 
لیگ قهرمانان آسیا و اخیر ثابت کردم. 
برخالف شایعاتی که همیشه در رابطه با من 
بوده و قبول دارم مقاطعی درباره من صدق 
می کرد؛ اما خیلی وقت ها در موردم اغراق 

صورت می گرفت.  

گفـــت و گـــو 

 
 دومین قهرمانی تیم ملی 

کشتی زنان در آسیا 
 ایسنا: تیم ملی کشتی زنان ایران در 
آلیش آزاد هم قهرمان آسیا شد. تیم ملی 
کشتی آلیش زنان ایران در رقابت های آلیش 
آزاد قهرمانی آسیا با کسب 3 مدال طال، یک 
مدال نقره و دو مدال برنز به عنوان قهرمانی 
دست پیدا کرد. رقابت های کشتی آزاد آلیش 
قهرمانی آسیا طی روزهای ۱ و ۲ خرداد در 
شهر اوش قرقیزستان برگزار شد که طی 
آن فاطمه فتاحی در ۶۰ کیلوگرم، سحر 
غنی زاده در ۷۰ کیلوگرم و هانیه عاشوری 
در مثبت ۷۵ کیلوگرم به مدال طال دست 
پیدا کردند. سپیده بابایی در ۵۵ کیلوگرم 
نقره گرفت و مریم احمدی در ۷۵ کیلوگرم و 
الهه روزبه در ۶۵ کیلوگرم به گردن آویز برنز 
رسیدند.  تیم آلیش زنان ایران پیش از این 
در رقابت های آلیش کالسیک آسیا نیز با یک 
مدال طال، ۴ نقره و یک برنز قهرمان شدند. 
همچنین در رقابت های آلیش آزاد مردان 
قهرمانی آسیا تیم ایران توسط شادمان 
عظیمی در وزن +۱۰۰ کیلوگرم به مدال 
نقره، روح ا... نعمتیان در وزن ۶۰ کیلوگرم 
به مدال برنز و عیسی روایی در وزن ۱۰۰ 

کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. 

خارج ازمستطیل سبز

آیاندا پاتوسی: 
 بازی با 

 »سپاهان« 
همیشه مهم است

خــــبر
پرسپولیس برنده پرونده 

شکايت »النصر« شد 
رأی شکایت باشگاه النصـــر عربستان 
از پرسپولیس در نهایت به سود باشگاه 
ایرانی صادر شد. به گزارش سایت باشگاه 
پرسپولیس، پس از پیگیری های چندساله 
باشگاه پرسپولیس، امور بین الملل باشگاه و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، در نهایت دادگاه 
داوری ورزش پس از چند مرحله تعویق اعالم 
رأی، حکم نهایی خود در ارتباط با پرونده 
شکایت باشگاه النصر را ابالغ کرد. امیر علی 
حسینی که در جریان این فرآیند چندساله، 
حضوری فعال داشته و اقدامات موثری انجام 
داده است، در این مورد گفت: اتفاقات زیادی 
در این مدت روی داد، از برگزاری جلسات 
استماع تا ارسال مدارک مختلف توسط 
باشگاه در رد ادعاهایی که مطرح شده بود. با 
این حکم در واقع رأی کمیته های انضباطی 
و استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا که 
به نفع ما بود، تأیید و ادعای باشگاه النصر 
نسبت به پرسپولیس رد شد. دادگاه CAS در 
رأی خود تاکید کرده است که باشگاه النصر 
دیگر حق هیچ گونه طرح شکایت درباره این 
موضوع را ندارد و همچنین، آن باشگاه را 
محکوم به جبران هزینه های دادرسی طرفین 
دعوی و پرداخت جریمه ۱۰هزاردالری به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد. 

آب پاکی »شهریار« روی دست شایعه سازان 

»علیدايی«فعالقصدمربیگریندارد!

   استقبال
کانون هواداران تراکتور به استقبال اعضای تیم فجر 
رفت. این اقدام پس از آن رقم خورد که در پی پرتاب سنگ 
و بطری از سوی طرفداران حاضر در ورزشگاه یادگار 
امام)ره(، بازی تراکتور مقابل پرسپولیس متوقف شد. 

  پیتزا
توماس فرانک، سرمربی دانمارکی برنتفورد در نشست 
خبری خود اقدام به خوردن پیتزا کرد. برنتفورد اولین 
فصل حضورش در لیگ برتر را با موفقیت پشت سر گذاشت. 
این تیم فصل گذشته موفق به کسب سهمیه لیگ برتر شد.

        تمديد
نویریکی از ارکان اصلی موفقیت های بایرن مونیخ در 
یکدهه اخیر بوده و احتماال قرار است فوتبالش را با پیراهن 
همین باشگاه به پایان برساند. باشگاه بایرن خبر تمدید 

قرارداد این بازیکن آلمانی را تا سال 2024 تایید کرد.

ـت
وشـ

س ن
عک

 ژاوی هرناندس که تیم تحت هدایتش در هفته پایانی 
فصل -۲۲  ۲۰۲۱ اللیگای اسپانیا در ورزشگاه نیوکمپ با 
نتیجه ۲ بر صفر مغلوب ویارئال شد و با عنوان نایب قهرمانی 
به کار خود در این فصل پرفراز ونشیب پایان داد، پس از این 
بازی گفت: فوتبال همین است، ما لیاقت کسب نتیجه بهتری 
داشتیم، اما به اندازه کافی تاثیرگذار نبودیم. وی ادامه داد: ما 
داشتیم خوب بازی می کردیم تا اینکه گل خوردیم. ما ۲ گل 
روی اشتباهات خودمان دریافت کردیم. ما بازی بدی انجام 
ندادیم اما انتظار داشتیم بهتر از این بازی کنیم. ما سهمیه 
لیگ قهرمانان را گرفتیم و اگر سهمیه را کسب نمی کردیم، فصل 
وحشتناکی می شد. قدردان چیزی هستم که به دست آوردیم، 
ما پیشرفت کردیم، اما کافی نبود. من انسان مطالبه جویی 

هستم، ما کارهای فوق العاده ای انجام دادیم، 
اما به اندازه کافی پیشرفت نکردیم. ما فصل 
آینده جام هایی خواهیم برد. سرمربی ۴۲ ساله 
بارسلونا ادامه داد: خوشحال نیستم اما راضی 

هستم. در نهایت سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا را گرفتیم و به سوپرجام اسپانیا 

هم راه پیدا کردیم. با هیات مدیره 
باشگاه و خوان الپورتا صحبت کردم 
و به آنها گفتم که باشگاه نیاز به 
تقویت شدن دارد. ژاوی در بخش 

درباره  صحبت هایش  از  دیگری 
احتمال بازگشت نیمار به بارسلونا که 
 PSG گفته می شود در لیست فروش
است، اظهارداشت: هنوز در این باره 
صحبتی نکرده ایم. ابتدا می خواهیم 
در پست هایی که اولویت مان است، 
تیم را تقویت کنیم و سپس باید 

ببینیم چه خواهد شد. 

 بیــن المــلل



مسئولیت برعهده کیست؟

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه نوساز در آبادان 
و کشته شدن چند نفر و زخمی شدن دهها نفر 
و زیر آوار ماندن افرادی که در لحظه ریزش 
ساعت ۱۲ و 3۰ دقیقه در محل حضور داشتند، 
این سوال را پیش می آورد که مسئولیت چنین 
وقایعی برعهده کیست؟ اینکه پیمانکار و مالک 
ساختمان را بازداشت کنیم، آیا به وظیفه قانونی 
خود عمل کرده ایم؟ فرماندار آبادان می گوید این 
ساختمان ۱۰ طبقه هنوز به بهره برداری نرسیده 
بود. نمی دانم منظور فرماندار از به بهره برداری 
نرسیدن در حادثه تلخ ریزش ساختمان ۱۰ 
طبقه در آبادان چیست. اگر این ساختمان هنوز 
به بهره برداری نرسیده، مسئولیت انبوه جمعیتی 
که در ساعت دوازده و نیم در گرمای این روزهای 
آبادان در داخل ساختمان بودند، برعهده کیست؟ 
به چه منظوری در این ساعت این جمعیت در 
ساختمانی که هنوز به بهره برداری نرسیده، حضور 
داشتند. آیا شهرداری استفاده از ساختمانی که به 
گفته فرماندار هنوز به بهره برداری نرسیده است را 
داده؟ پایان کار این ساختمان صادر شده است؟ آیا 
در ساخت این ساختمان مقررات ملی ساختمان 
یعنی ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، 
نظارت و اجرای عملیات ساختمانی رعایت شده 
است؟ تصاویری که از محل ساختمان در فضای 
مجازی پخش شده است نشان می دهد که این 
بنا در منطقه ای پرجمعیت احداث شده است 
و قبال بنایی در محل وجود داشته. آیا مقررات 
مربوط به تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تغییر 
کاربری و بهره برداری از ساختمان رعایت شده 
است؟ هر ساختمان مهندس ناظری دارد که 
وظایف او جنبه کنترلی دارد و از زمان صدور 
پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز 
و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می یابد. در 
طول عملیات ساختمانی، مهندسان ناظر باید 
به وظایف کنترلی خود عمل کنند. شرح خدمات 
مهندسان ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان مصوب سال ۷۴، گواهینامه اجرایی آن 
مصوب سال ۷۵ آمده است. در ماده ۲، ۴ قانون 
فوق در شرح وظایف مهندسان ناظر آمده است: 
وظایف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در 
صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه ها 
و مشخصات مصوب، الزامات قانونی مقررات 
ملی ساختمان و سایر ضوابط الزم االجرا مکلفند 
ضمن تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار مراتب 
را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و َحَسب 
مورد درخواست اصالح یا توقف عملیات اجرایی و 
الزام سازنده و صاحب کار به رعایت ضوابط الزم 
االجرا را بنمایند. همچنین تصویر گزارش خود 

را به سازمان استان تحویل دهند. حال پرسش 
این است ساختمانی که به گفته فرماندار آبادان 
هنوز بهره برداری از آن شروع نشده و بالطبع پایان 
کار آن صادر نگردیده، آیا مهندس ناظر مقرراتی 
که در باال ذکر کردم را رعایت کرده است؟ یعنی 
مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان این بنا 
احداث شده است؟ چرا و چگونه در این مرحله 
با آواری این چنینی روبه رو شد. در اینجا وظیفه 
شهرداری، وظیفه مهندس ناظر و دیگر مقاماتی 
که ناظر بر ساخت و ساز چنین بنایی که ظاهرا 
برجی دوقلو و هر واحد آن ۱۰ طبقه است و در 
آبادان باید ساختمان بلندمرتبه ای باشد، چیست؟ 
متاسفانه ساخت و سازهای بی قاعده را می توان 
در گوشه و کنار کشور دید و مختص آبادان هم 
نیست. کافی است در همین تهران از بزرگراه های 
همت و حکیم تا کرج گشت و گذاری داشته باشیم. 
ساختمان های قارچ گونه در اطراف بزرگراه های 
فوق سر برآورده اند. آیا از نظر شهرسازی تیپ 
مورد توافقی در صدور پروانه ها نباید رعایت شود؟ 
مجموعه ای از ساختمان هایی که از نظر مهندسی 
شباهتی با یکدیگر ندارند. سازمان ها و نهادهای 
مختلف، خصوصا بانک ها که وارد صنعت پرسود 
ساختمان سازی شده اند، چون نیازی به فروش 
ساختمان احداثی ندارند و ارزش افزوده و گران 
شدن ساختمان به ثروت بادآورده آنها اضافه 
می نماید. خبری دو، سه روز پیش وضع اسفناک 
مسکن را اینگونه تشریح کرد: با پول پیش پرداخت 
اجاره که امسال مالکین طلب می کنند، سه سال 
پیش می شد همین خانه را خرید. باید از حادثه آوار 
ساختمان ۱۰ طبقه آبادان درس عبرتی گرفت و از 
دولت آقای رئیسی خواست مقوله مسکن و ساخت 
و ساز آن را مورد توجه قرار دهد. ساختمان هایی 
که سرمایه ملی هستند و ساخته می شوند و باید 
مورد استفاده قرار گیرند، در گوشه و کنار شهرها 
رها می شوند بدون اینکه هزینه ای برای سازنده 
آن داشته باشند، روز به روز قیمت آن باال و باالتر 
می رود تا جایی که با پول ودیعه ساختمان در سال 
۱۴۰۱ می شد در سال ۱3۹۹ همان بنا را خریداری 
کرد. این ارزش افزوده کاذب به جیب چه کسانی 
می رود. این عدد فروش و خالی گذاشتن بنا جز 
حبس سرمایه ملی و پرشدن جیب سازندگان 
و ضرر طبقه محروم و مستضعف چه فایده ای 
دارد. قصه پرغصه ساختمان فروریخته آبادان باید 
آغازی باشد بر نظارت کلی تا همه دست اندرکاران 
ساخت و ساز بنا از شهرداری تا مهندسین ناظر و 
پیمانکاران پای میز محاکمه بنشینند تا ساخت و 
سازهایی از این دست وسیله قتاله ای نباشد که 
خانواده هایی را عزادار کند. باید با کسانی که از بدو 
درخواست پروانه، ارائه نقشه، صدور پروانه، ساخت 
و ساز تا امروز در این ساختمان و ساختمان های 
مشابه آن دست داشته اند، برخورد قاطع قضائی 

صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای دیگران. 

ساز ناکوک تکراری
دستاوردهای راهبردی یک سفر

راهبردی رئیس جمهور  و  سفر مهم 
اسالمی ایران به پادشاهی عمان مصادف 
شد با یک حادثه دردناکی که از قبل طراحی 
شده بود. در این حادثه سرهنگ پاسدار 
حسن صیادخدایی یکی از مدافعان حرم 
که نقش تاثیرگذاری در سرکوب گروهک 
تروریستی داعش در سوریه داشت به دست 
عوامل استکبار جهانی در شرق تهران 
ترور شد. هدف این است که در آستانه 
سفر  این  عمان  به  رئیس جمهور  سفر 
تحت تاثیر این حادثه قرار بگیرد. عوامل 
پشت پرده ترور این فرمانده پیشین مهم 
و تاثیرگذار برخی از قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای به ویژه رژیم صهیونیستی 
است که با نفوذ به کشورهای حوزه خلیج 
فارس تالش دارد تا از طریق انجام یکسری 
ترورهای زنجیره ای علیه مقامات نظامی و 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران ناامنی ها 
را در جمهوری اسالمی ایران تشدید کند. 
قطعا موساد و عوامل موساد و گروهک 
تروریستی منافقین در سازماندهی این ترور 
نقش داشتند. به هر حال سفر آقای دکتر 
ابراهیم رئیسی در شرایط ویژه ای انجام شد 
و دیدار مهم رئیس جمهور اسالمی ایران با 
پادشاه عمان، هیثم بن طارق دستاوردهای 
مهمی به همراه داشت. در حوزه سیاسی، 
عمان در طول چهار دهه گذشته نقش 
بسیار مهمی در حل بحران های منطقه ای 
ایفا کرد. این کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در طول این مدت همواره به 
رغم فشارهای منطقه ای و خارجی، روابط 
خودش را به شکل پایداری با جمهوری 
اسالمی ایران حفظ کرد و در حل بسیاری از 
بحران ها نقش داشته و در جریان مذاکرات 
ایران و کشورهای ۱+۵ که به توافقنامه 
برجام منجر شد، نقش عمان در دوره 
پادشاه فقید، سلطان قابوس بسیار مهم و 
تاثیرگذار بود و منجر به توافقنامه برجام 
شد. اکنون سفر رئیس جمهور اسالمی 
ایران در چند حوزه قابل تجزیه و تحلیل 
است: نخست مساله روابط دوجانبه و روابط 
ایران با کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس است.  عمان می تواند حلقه 
اتصال بین ایران و سایر کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس ایفای نقش 
کند کمااینکه در گذشته هم تالش هایی 
به عمل آورد. در حوزه امنیتی و نظامی 
با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی عمان در 

خلیج فارس و دریای عمان طبیعتا همکاری 
و همگرایی ایران، عمان می تواند به بومی 
سازی امنیت خلیج فارس کمک کند و 
درواقع مانع حضور نظامی قدرت های 
فرامنطقه ای شود. موضوع دیگری که مورد 
بحث قرار گرفت مسئله تبادل تجاری و 
اقتصادی بین دو کشور است. با توجه به 
اینکه بازارهای عمان کشش و ظرفیت 
باالیی برای پذیرش کاالهای ایرانی دارد 
لذا براساس توافقنامه های تجاری که در 
جریان سفر رئیس جمهور اسالمی ایران 
به عمان به امضا رسید، قرار است حجم 
تبادل اقتصادی ایران در سال های آینده به 
رقم ۵ میلیارد دالر بالغ شود و این ظرفیت 
بین دو کشور هم وجود دارد. همچنین در 
مسئله همگرایی منطقه ای طبیعتا هرچه 
مناسبات ایران و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس محکم تر باشد این مساله به 
کاهش نفوذ رژیم صهیونیستی در جنوب 
خلیج فارس منجر می شود. حتی تروری 
که اخیرا در شرق تهران صورت گرفت به 
دلیل نفوذی است که رژیم صهیونیستی 
آموزش  برای  خلیج فارس  جنوب  در 
عناصر تروریستی صورت داده و این نشان 
می دهد هرچه همگرایی بین ایران و شش 
باشد  بیشتر  خلیج فارس  حوزه  کشور 
طبیعتا نفوذ رژیم صهیونیستی کاهش 
پیدا می کند. در حوزه های دیگر از جمله 
مسئله دارایی های بلوکه شده ایران که رقم 
نسبتا باالیی هم است، عمان این آمادگی 
را دارد که بین ایران و آمریکا میانجیگری 
کند تا دارایی های بلوکه شده ایران آزاد 
شود. به نظر می رسد که کشور عمان با 
صداقت کامل و حسن نیت در تالش است 
که پول های بلوکه شده ایران دربانک های 
عمان را پس از موافقت طرف های دیگر 
آزاد و به ایران منتقل کند و این یک حرکت 
خوبی است که پیامدهای خوبی بر روی 
اقتصاد ایران مخصوصا در این شرایط باقی 
خواهد گذاشت. لذا این سفر، سفری کامال 
استراتژیک و دارای ابعاد متعددی است 
و می تواند در حل مشکالت منطقه موثر 
باشد ضمن اینکه مذاکراتی که بین ایران و 
عربستان در بغداد جریان دارد و قرار است به 
زودی دور ششم مذاکرات هم در فاز سیاسی 
انجام شود به نظر می رسد طی هفته های 
آینده دیدار مهمی بین آقای امیرعبداللهیان 
و همچنین فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
عربستان سعودی در بغداد صورت بگیرد که 
در آن صورت مناسبات تهران و ریاض آغاز 
خواهد شد و این مسئله می تواند به کاهش 

تنش های منطقه ای کمک کند. 

»آرمان ملي« بازخواني مي کند:

 سوم خرداد؛ شکوه جاودانه وحدت 
و استقامت ملت

آرمان ملی: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« امروز 
سوم خرداد است و روز بسیار مهمی در تاریخ ملی 
و کشور و دفاع مقدس ما است. شاید شادمانی سوم 
خرداد از یاد رفتنی نباشد، همیشه به یاد مردم 
ما باقی بماند. سوم خرداد سال ۶۱ که رزمندگان 
عزیز ما از سپاه، ارتش و بسیج و سایر نیروها، عشایر 
نیروی انتظامی همه در کنار هم آن غرور بزرگ و آن 
پیروزی عظیم را برای تاریخ ما رقم زدند و مردم ما 
یادشان است که ساعت ۲ بعد از ظهر روز سوم خرداد 
وقتی صدا و سیمای ما پیروزی را اعالم کرد و فتح 
خرمشهر یا آن روزها که خونین شهر نام گرفته بود 
چه ول وله ای در سراسر کشور ایجاد شد و در تمام 
خیابان ها مردم شیرینی پخش می کردند اظهار 
شادمانی می کردند به درگاه خداوند بزرگ شکر 
می کردند. در واقع سوم خرداد پایان یک توطئه 
عظیم استکبار جهانی و بین المللی و منطقه ای 
علیه ملت ایران پایان داده شد و ملت ما در سوم 
خرداد سال ۶۱ نشان داد که اگر تمام کشورهای 
مخالف ما در منطقه و جهان پشت به پشت هم 
بدهند و مدرن ترین سالح ها را در اختیار دشمنان 
ما قرار دهند، اراده ملت ما بر همه آنها غالب و پیروز 
خواهد بود و این روز تاریخی برای ما ماند. البته در 
دفاع مقدس روزهای زیبا و شادمانی های دیگری هم 
داشتیم. در سراسر سال های پر افتخار دفاع مقدس، 
روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و 
اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم 
خرداد، روز آزادسازی خرمشهر در خالل جنگ 
تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدام دیکتاتور 
معدوم عراق ضد ایران نیز از همین افتخارات دوران 
هشت سال دفاع مقدس است. آزادسازی خرمشهر 
از مهم ترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 
۱3۶۱ در جنگ تحمیلی عراق با ایران بود که این 
 شهر پس از ۵۷۸ روز از اشغال رژیم بعث عراق 

آزاد شد. 
  به احترام داغدیدگان آبادان؛ جشن های 

سالگرد آزادسازی خرمشهر لغو شد
ستاد مردمی سالگرد گرامیداشت آزادسازی 
خرمشهر»شهری در آسمان«، به احترام داغدیدگان 
حادثه متروپل آبادان، جشن بزرگ چهلمین سالگرد 
آزادسازی خرمشهر را لغو کرد. امروز سوم خردادماه، 
سالروز آزادسازی خرمشهر است. در این ایام که مردم 
آبادان و خرمشهر مشغول شادی بابت ایثار همشهریان 
خود در ابتدای جنگ بودند متاسفانه دوم خردادماه 
اتفاقی رخ داد که کام همه مردم ایران را تلخ کرد. این 
فاجعه همزمان با جشن های آزادسازی خرمشهر پیش 
آمد. بر اساس این خبر؛ قرار بود امروز سوم خرداد در 
محوطه بیرونی مسجد جامع خرمشهر شاهد جشن 
بزرگ چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر باشیم، 
اما ستاد مردمی این برنامه تصمیم گرفت به احترام 
درگذشتگان این حادثه تلخ، جشن امروز تعطیل شود.

    انتقام از خون 
     شهید صیاد خدایی 
   حتمی است 

حسن هانی زاده
 تحلیلگر مسائل 

نعمت احمدیبین الملل
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آرمان ملــی: رئیس قــوه قضائیه ضمن 
تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق)ع( 
و گرامیداشــت ســالروز آزادســازی 
خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع 
حرم شــهید صیادخدایــی را تبریک و 
تسلیت گفت و اظهار کرد: همان طور که 
دادستان تهران و رئیس کل دادگستری 

استان تهران ورود کرده و دستور ...

آرمان ملی: جنــگ روســیه و اوکراین 
تمامی معادالت را در بــازار جهانی بهم 
ریخته است، به گونه ای که عالوه بر بازار 
انرژی در اکثر کامویتی های و محصوالت 
فوالدی نیز شــاهد رشــد قیمت قابل 
مالحظــه قیمت ها بوده ایــم که فرصت 
مناسبی را برای شــرکت های معدنی و 
فوالدی ایران برای افزایش ســهم خود 

در بازار جهانی و رشد سوددهی ایجاد ....

در پی اعالم تعیین خلق الساعه عوارض 
صادراتی محصوالت معدنی بررسی شد؛ 

 جبران كسري بودجه 
به بهانه اي جديد

رئیس قوه قضائیه: 

مسئوالن و غیر مسئوالن 
 درباره گرانی ها 
كلی گويی نکنند

     دکتر مصطفی اقلیما 
در گفت وگو با »آرمان ملی«:    

 »بی آينـدگی«
 مادر »بی اعتمادی«  

امروز است

 یادداشت 2

ساز ناکوک تکراری

همین صفحه

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه نوساز در آبادان و کشته شدن 

چند نفر و زخمی شدن دهها نفر و زیر آوار ماندن افرادی 

که در لحظه ریزش ساعت ۱۲ و 3۰ دقیقه در محل حضور 

داشتند، این سوال را پیش می آورد که مسئولیت چنین 

وقایعی برعهده کیست؟ اینکه پیمانکار و مالک ساختمان 

را بازداشت کنیم، آیا به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم؟ 
فرماندار آبادان می گوید ...

مسئولیت برعهده کیست؟

همین صفحه

حسین راغفر
استاد دانشگاه

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

دستاوردهای راهبردی یک سفر

سازی که 33 سال است نواخته می شود و هربار که این 

اتفاق افتاده، موجب عدم تعادل هایی در جامعه به لحاظ 

اقتصادی می شود. درحقیقت مسیر یک مارپیچ افزایش 

قیمت ارز است که موجب افزایش قیمت نهاده ها می شود 

و بعد دولت مدعی می شود که برق و گاز و آب و حامل های 
انرژی ارزان است و مبادرت به افزایش...

سفر مهم و راهبردی رئیس جمهور اسالمی ایران به 

پادشاهی عمان مصادف شد با یک حادثه دردناکی که از 

قبل طراحی شده بود. در این حادثه سرهنگ پاسدار حسن 

صیادخدایی یکی از مدافعان حرم که نقش تاثیرگذاری در 

سرکوب گروهک تروریستی داعش در سوریه داشت به 
دست عوامل استکبار جهانی در شرق ...

نعمت احمدی
حقوقدان

آرمان ملی: عدم اطمینان نسبت به آینده 
چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ 
چگونه می توان امید به آینده را بین مردم 
افزایش داد؟ »آرمان ملی« برای پاســخ 
به این ســؤاالت با دکتر مصطفی اقلیما، 

جامعه شناس گفت وگو کرده است....

 »آرمان ملي« از نگاه اندیشکده اروپایي 
 روایت مي کند:

سازی که 33 سال است نواخته می شود و هربار که این 

اتفاق افتاده، موجب عدم تعادل هایی در جامعه به لحاظ 

اقتصادی می شود. درحقیقت مسیر یک مارپیچ افزایش 

قیمت ارز است که موجب افزایش قیمت نهاده ها می شود 

و بعد دولت مدعی می شود که برق و گاز و آب و حامل های 

انرژی ارزان است و مبادرت به افزایش آنها می کند سپس 

همه اینها به محدودترشدن تولید می انجامد که طی آن 

بنگاه هایی ورشکسته می شوند. بعد از افزایش قیمت ارز و 

حامل ها، کسری بودجه و بی نظمی مالی دولت ها بزرگ تر 

می شود و از این رو دولت ها مجددا دست به بازنگری در 

قیمت ارز و حامل های انرژی می زند. االن از ۱3۷۰ تاکنون 

بارها و بارها این اتفاق افتاده و این مسیر طی شده و هر بار 

هم از آن به عنوان یک عمل شجاعانه و حرکت متهورانه نام 

برده شده اما اتفاقی که افتاده این است که نابرابریی پدید 

آمده که معنای دیگرش این است که یک عده ای برنده های 

این اوضاع و احوال و منتفعین این وضعیت هستند و یک 

جمعیت هم بازنده های این سیستم اند که قشر فقیر 

جامعه هستند. جالب اینکه یک عده تئوریسین هم ارزیابی 

می کنند چنانچه قیمت ارز را آزاد کنید، محاسبات سازمان 

برنامه نشان می دهد که فقط بین ۶ تا ۷ درصد افزایش 

قیمت داریم! آیا االن هیچ فرد منصفی می پذیرد که فقط 

ظرف دو روز این افزایش شدید قیمت ارز حاصل شده 

باشد؟ هرچند شخصا خیلی بدبین تر از اینها هستم و به 

نظرم عوامل خارجی در این قضایا دخیل هستند ضمن 

اینکه تجربه این سه دهه تکرار مکرر سناریوی افزایش 

قیمت ارز و حامل های انرژی و بنزین که موجب افزایش 

هزینه های تولید، رشد بیکاری و تعمیق و گسترش رکود 

شده و سال بعد مجددا همین ها، تورم های بعدی است که 

مجددا برای تامین کسری بودجه های دولت همین مسیر 

را ادامه داده اند و بارها و بارها اتفاق افتاده است. رویدادی 

که عدم تعادل های اقتصادی در جامعه ایجاد کرده به نحوی 

که امروزه کاالهایی که با قیمت ارز قیمتشان افزایش 

پیدا کرده، مثل درپوش های فلزی کانال های شهری، 

کابل های فشارقوی، گاردریل های کنار خیابان ها، پُست های 

دوربین های راهنمایی و رانندگی به سرقت می رود. این 

عدم تعادلی که ایجاد شده به ناامنی دامن زده است. ضمن 

اینکه مشکالت اجتماعی دیگری از جمله خروج هموطنان 

از کشور و مهاجرت هایی را شاهد هستیم. از طرفی به نظر 

می رسد تصمیم های سخت اقتصادی به گفته رئیس جمهور 

بیشتر متوجه افزایش قیمت حامل های انرژی است. وقتی 

فقط ظرف یک هفته می بینیم قیمت خیلی از محصوالت 

غذایی معمولی مردم مثل پنیر به شدت افزایش پیدا 

می کند، تجربه سه دهه گذشته به ما می گوید که با گسترش 

نابرابری و پیامدهای آنها روبه رو هستیم و این اتفاق چه 

بگوییم چه نگوییم خواهد افتاد و انتظار می رود که جلوی 

پیامدهای آن گرفته شود. به نظر می رسد این همان ساز 

ناکوکی است که بارها نواخته شده و مکررا هم شنیده شده و 
مجددا عمال همین نوازندگی دارد تکرار می شود.

حسین راغفر
استاد دانشگاه

صفحات6و7

 سفر رئیسي به عمان 
 کانون توجه 
اروپایي ها

اين بار ،نگـذريداز
مقصرانحـادثــه!

»آرمان ملی« از فروریختن بزرگ ترین سازه اداری شهر آبادان گزارش می دهد  

متروپل آبادان، پالسکوی تهران دو حادثه و یک سنــــاریو 

دستور رئیس جمهور و وزیر کشور برای خارج کردن مردم از زیر آوار 

ساختمان های ناایمن، مانند بمب های ساعتی در کشور قربانی می گیرند 

مالک متروپل که در دو سال اخیر به اخطارها بی توجه و آن را سیاه نمایی عنوان می کرد، 

»چهره ماندگار صنعت ساختمان« لقب گرفته بود
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جاده های حادثه ساز شهر گردشگری کجور- مازندران

یکی از زیباترین و خاطره انگیز ترین جاده های جنگلی غرب مازندران، محور رویان به 
نوشهر از مسیر کوهستانی شهر کجور با گردنه های فراوان و خطرناک است .این مسیر 
با وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی همچون آبشار پریا ، دیو چشمه ، دهکده تاریخی 
کندلوس ، خانه نیما در یوش ، تنها بخشی از دالیل جذب گردشگر به این مناطق است. 
جاده باریک ، آسفالت نامناسب و پیچ های خطرناک ، گاه مشکالت فراوانی برای مردم 

این منطقه و گردشگران به وجود می آورد.

  عکس: سیدولی شجاعی
غیـــر محرمانـــه

سرقت مدال سرمربی 
استفانو پیولی ســرمربی میالن بعد از این قهرمانی 
از اتفــاق عجیبــی پرده برداشــت و گفــت: مدالم به 
ســرقت رفت. فردی آن را در هنگام جشن قهرمانی از 
گردنم دزدیده اســت. وی افزود: اگر امکان شــکایت و 
بازپس گیری مدال باشــد خیلی خوب اســت چون این 
مدال تنها مدال قهرمانی دوران مربیگری ام است. پیولی 
درباره عملکرد بازیکنان در طول فصل، گفت: ما در طول 
این فصل ســخت تالش کردیم و رقبای سختی داشتیم 
ولی در نهایت مزد تالش خود را با این قهرمانی گرفتیم 

و این قهرمانی را به هواداران میالن تبریک می گویم. 

بازگشت مجری معروف 
المیرا شریفی مقدم که دو ماه پیش شایعه ممنوع 
التصویری اش رســانه ای شده بود، از صبح دیروز روی 
آنتن تلویزیون است. مجری شبکه خبر پس از انتشار 
شــایعه ممنوع التصویــری اش اعالم کــرده بود برای 
شرکت در آزمون جامع دکتری مرخصی گرفته است. 
انتشار یک توییت در حســاب شخصی شریفی مقدم 
درباره ماجرای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشــگاه 
مشــهد در بازی تیم ملی فوتبال ایــران با انتقادهای 
گسترده روبه رو شد؛ به گونه ای که این مجری هوادار 
تیم پرســپولیس ناچار شــد توییت خود را پاک و به 
گونه ای نامحسوس عذرخواهی کند. او تلویحا خواستار 

دخالت فیفا در فوتبال ایران شده بود. 

قصاص قاتل محیط   بانان زنجان 
رئیس کل دادگستری استان زنجان از اجراز حکم 
قصاص قاتل محیط بانان زنجانی خبر داد. اسماعیل 
صادقــی نیارکی گفــت: حکم قاتــل دو محیط  بان 
زنجانــی که هنگام تعقیب و گریز با شــکارچیان با 
تیر جنگی آن ها به شــهادت رسیدند اجرا شد. وی 
افزود: در پی به شهادت رسیدن دو نفر از محیط بانان 
در حیــن انجــام مأموریت در زنجان توســط افراد 
ناشــناس، برای پیگیری بررسی موضوع و بازداشت 
مرتکبان دســتورات فوری صادر شــده بود. رئیس 
کل دادگســتری استان زنجان اظهار کرد: در همین 
راســتا نظر به حساســیت و آثار روانی و اجتماعی 
موضــوع بر مردم، پرونده مذکــور در کم ترین زمان 
ممکن رسیدگی و حکم نهایی صادر و پس از تایید 
در دیوان عالی کشــور صبح دوشنبه دوم خرداد ماه 

۱۴۰۱ در محل زندان مرکزی زنجان اجرا شد. 

 پرواز اولین هواپیمای زنانه 
در ادامــه اصالحــات ظاهــری در عرصه هــای 
اجتماعی از سوی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، 
مانند آزاد شــدن رانندگی زنان یا برگزاری کنسرت 
در این کشــور، حاال یــک شــرکت هواپیمایی در 
عربســتان برای اولین بار، پــرواز با کادر کامال زنانه 
را در این کشــور انجام داده است. مسئوالن شرکت 
هواپیمایی فالی ادیل عربســتان با اعالم این خبر، 
اعــالم کردند که پرواز با کادر پــروازی زنانه، نقطه 
عطفی در زمینه توانمندســازی زنان در عربســتان 
ســعودی اســت. این شرکت با انتشــار تصویری از 
اولین کادر تماما زنانه که اکثر آنها اتباع عربســتان 
هستند، اعالم کرد: این پرواز با یکی از هواپیماهای 
شرکت، پنجشنبه گذشــته از ریاض به مقصد جده 
انجام شده است. عماد اسکندرانی، سخنگوی شرکت 
مزبور در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه، این پرواز را 
یک رویداد تاریخی برای هوانوردی عربستان توصیف 
کرد و افزود: اکثــر خدمه ۷ نفره این پرواز از جمله 
افسر اول را زنان عربستانی تشکیل می دهند و فقط 

کاپیتان یک زن خارجی است. 

دستگیری عامالن درگیری در اقلید
فرمانــده انتظامی شهرســتان اقلید گفت: ۸ نفر 
از عامــالن درگیری دســته جمعی در روســتای 
رحمت آباد این شهرســتان دستگیر شدند. سرهنگ 
مراد صارمی روز دوشــنبه با بیان اینکه در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره 
درگیری دســته جمعی بین عشایر ســیار و اهالی 
روستای رحمت آباد، ماموران انتظامی به محل مورد 
نظر اعزام شدند افزود: ماموران در بررسی اولیه مطلع 
شدند که به دلیل ورود احشام عشایر سیار به مزارع 
و چراندن محصوالت کشــاورزی بین افراد درگیری 
رخ داده اســت و با چوب و سنگ همدیگر را مورد 
ضــرب و جرح قرار داده اند. فرمانده انتظامی اقلید با 
اشاره به اینکه ماموران موفق شدند با اقدامات فنی ۸ 
نفر از عامالن نزاع و درگیری را دستگیر کنند، گفت: 
متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. 

تبرئه شدم
همین چند روز پیش بود که خبر رسید رئیس و 
دبیر سابق یک فدراسیون ورزشی به اختالس متهم 
شــده اند و پرونده آن هــا در دادگاه کیفری منجر به 
صدور »قرار جلب به دادرســی« شــده است. زهرا 
اینچه درگاهی رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک 
در این مورد گفت: »چند ســال پیش در ســازمان 
بازرســی برای من پرونده ای تشــکیل شد و ۲ مورد 
اتهام در پرونده من بود که یک مورد جریمه لغو هتل 
برای یک اعزام است و دیگری ۲ سرویس تاکسی من 
در اتریش بود که فکر نمی کنم کســی بتواند در یک 
سفر خارجی فاکتور تاکسی بگیرد. من برای دریافت 
روادید اتریش ۶۰ یورو به ســفارت پرداخت کردم و 
این موارد را جزو اتهامات من محسوب کرده بودند و 
من در دادسرا از این موارد تبرئه شدم. یک بار تبرئه 

شدم و بار دیگر هم ان شا... تبرئه خواهم شد. 

گزارش
زنگ هشدار به صدا در آمد

آبلهمیمونجهانیمیشود؟
آرمان ملی: بیش از ۱۲۰ مورد تایید 
شده یا مشــکوک به آبله میمون که در 
هفته گذشــته در دســتکم ۱۱ کشــور 
غیر آفریقایی گزارش شــده اســت زنگ 
هشــدار را درباره احتمال جهانی شدن 
این بیماری در بین دانشــمندان به صدا 
در آورده اســت. به گزارش ایرنا، تارنمای 
مجله نیچر نوشــت: این ویروس نادر به 

ندرت در خارج از آفریقا مشــاهده می شــود. شیوع آن در بین 
جمعیت های دیگری در جهان که به طور معمول عادی نیست 
دانشــمندان را به یافتن پاســخ هایی برای آن وادار کرده است. 
علــت نامگذاری آبله میمون این اســت که ابتدا محققان آن را 
در میمون های آزمایشــگاهی در سال ۱۹۵۸ شناسایی کردند. 
این ویروس از حیوانات وحشــی مانند جوندگان به انسان و یا 
از انســان آلوده به انسان دیگر منتقل می شــود. در یک سال 
به طور متوســط چنــد هزار مورد در آفریقــا و به ویژه مناطق 
مرکزی و غربی این قاره بروز می کند اما موارد ابتال در خارج از 
آفریقا بسیار انگشت شمار بوده و به سفر به آفریقا یا واردکردن 
حیوانــات آلوده و مبتال محدود می شــود. امــا تعداد مبتالیان 
شناســایی شده در هفته گذشته در خارج از آفریقا که مطمئنا 
بر تعداد آنها اضافه خواهد شد اکنون از ارقام شناسایی شده در 
خارج از قاره آفریقا از سال ۱۹۷۰ به این سو گذشته است. این 
شیوع ســریع زنگ هشدار را برای دانشمندان به شدت به صدا 
در آورده است. آنچه محققان می توانند از داده های ژنتیکی اولیه 
بگویند این اســت که ویروس آبله میمون مربوط به یک سویه 
ویروسی است که عمدتا در غرب آفریقا یافت می شود. این سویه 
باعث بیماری خفیف  تر می شود و نرخ مرگ و میر کمتری دارد 
-  حدود ۱٪ در جمعیت های فقیر و روســتایی -  در مقایسه با 
گونه ای که در آفریقای مرکزی در گردش است. اما این موضوع 
نامعلوم است که دقیقا چقدر سویه عامل شیوع فعلی با بیماری 
در غرب آفریقا متفاوت اســت -  و اینکه آیا ویروس هایی که در 
کشورهای مختلف ظاهر می شــوند به یکدیگر مرتبط هستند 
یــا نه. راینا مــک اینتایر متخصص بیماری هــای همه گیر در 

دانشگاه نیو ساوت ولز در سیدنی استرالیا 
می گوید، پاســخ به این سؤاالت می تواند 
به تعییــن این موضوع کمــک کند که 
آیا افزایــش ناگهانی موارد ابتالی به این 
بیماری ناشــی از جهش در ویروس آبله 
میمون اســت که به آن اجــازه می دهد 
سریع تر از گذشته منتقل شود یا خیر، و 
آیا هر یک از شیوع ها به یک منشا واحد 
بازمی گردد یا خیر. با این حال، تشخیص آبله میمون در افرادی 
که هیچ ارتبــاط ظاهری با یکدیگر ندارند نشــان می دهد که 
ویروس ممکن است بی صدا در حال گسترش باشد؛ واقعیتی که 
آندریا مک کولوم، اپیدومیولوژیست و سرپرست تیم مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، آن را »عمیقاً نگران کننده« 
می داند. برخالف ویروس ســارس- کــوو- ۲ که می تواند بدون 
عالمــت پخش شــود، آبله میمون معموال وقتــی فرد را مبتال 
می کند نامحسوس نیست که، تا حدی به دلیل ضایعات پوستی 
ایجادشــده اســت. مک کولوم می گوید اگر آبله میمون بدون 
عالمت گســترش یابد، به ویژه نگران کننــده خواهد بود زیرا 
ردیابی ویروس را ســخت تر می کند. به گفته راینا مک اینتایر، 
اپیدومیولوژیست بیماری های عفونی در دانشگاه نیو ساوت ولز 
در سیدنی، استرالیا، محتمل ترین توضیح برای این الگوی انتقال 
غیرمنتظره این است که ویروس به طور تصادفی در یک جامعه 
GBMSM معرفی شد و ویروس در آنجا به گردش خود ادامه 

داده است. پس از تکمیل تحقیقات اپیدومیولوژیک، دانشمندان 
ایده بهتری در مورد منشا شیوع و عوامل خطر عفونت خواهند 
داشــت. دانشمندان از زمان کمپین ریشــه کنی آبله، ویروس 
نزدیــک به آبله میمون، در دهــه ۱۹۷۰ آبله میمون را نیز زیر 
نظر داشتند. زمانی که آبله به خاطر واکسیناسیون های جهانی 
دیگر تهدیدی محســوب نمی شــد، مقامات بهداشت عمومی 
توصیــه تلقیح آبله را -  که آبله میمــون را نیز از بین می برد-  
متوقف کردند.  مک اینتایر می گوید با گذشت هر سال از زمان 
ریشــه کنی آبله،  جمعیتی که نســبت به این ویروس ها ایمنی 

ضعیف یا بدون ایمنی دارند، افزایش یافته است. 

 شماره 
  1282

اینفوگرافیک
قهرمانان ۲۱ دوره تاریخ لیگ خلیج فارس)لیگ برتر فوتبال ایران(

کاریکاتور 
محافظت از جنگل   منبع: ایرنا   طرح: جیری سرنا

یادداشـــت

دســتیابی به یک فناوری برتر از زمانه، همیشــه 
راهــی برای رهایی از یک بحران و یا حل مشــکلی 
بــزرگ در زندگی انســان بوده اســت. در دوره ای 
طوالنی از تاریخ، این بحران ها و مشــکالت، طبیعی 
بودند و انســان برای مبــارزه و مقابلــه با طبیعت 
دســت به اختراع و ابتکار و ســاخت ابزار می زد. اما 
دغدغه های امروزی انســان، فارغ از نیازهای اولیه و 
احتیاجات فلسفی، تمایل شدیدی به فانتزی نیز پیدا 
کرده است. تمایل به فانتزی در سینما دست یافتنی 
اســت. برای رســیدن به این رویاهای فنتســتیک، 
تکنولوژی مســیر را هموار کرده اســت. جهان در 
صد ســال اخیر پر از اشیایی شده که با کمک علم و 
تکنولوژی ساخته شده و بخشی از مشکالت بشر را 
حل کرده است. امروزه بخشی از این اشیاء به شکل 
غیر فیزیکی در حل مشــکالت، ما را یاری می کنند. 
یعنی در شــکل نرم افزاری. ســینما از بدو خلقتش 
تاکنون، یکی از بسترهای اصلی استفاده از تکنولوژی 
بوده اســت. گاهی این تکنولوژی ها ژول ورنی بودند 
و آینده نگر و گاهــی هم برای بیان موضوعی ذهنی 
بــا خالقیت گروه فیلمســازی روی پــرده آمده اند. 
از ســاخت فیلم هــای ترســناک و هیوالیــی مثل 
کینگ کنگ در ســال های ابتدایی سینما بگیرید تا 
صحنه های دلهره آور سینمای هیچکاک. امروز برای 
بیان ذهنیات پیچیده کارگردانی مانند دیوید لینچ، 
انواع نرم افزارها طراحی شــده و فیلمبردار و مسئول 
اسپشیال افکت و تدوینگر، بازیگر و.... در خدمت این 
تکنولوژی بوده اند تا بقای آدمی را در پرده ســینما 
تضمین کنند. ســه گانه معروف کریستوفر نوالن که 
به بتمن مشهور اســت، نمونه اعالی استفاده مفرط 
از تکنولوژی اســت. نکته قابل توجه این اســت که 

اوج بهره گیری از علم و دانش برای ســاخت ابزار و 
رســیدن به فناوری پیشــرفته، در ساخِت اسلحه و 
ادوات کشــتار، بیش از بخش های دیگر زندگی بوده 
است. یعنی سویه بقا و ســویه نابودی را توأمان در 
تکنولوژی می بینیــم. آقای واین در بتمن، از ابزاری 
اســتفاده می کند که تکنولوژی حیرت انگیزی دارد، 
به عبارتی گجت هایی که برای کشتار و فرار از مرگ 
طراحی شده اند. بخش مهمی از این ابزار، زمانی در 
اختیار ارتش بوده اســت. همه آنهــا برای رهایی از 
مرگ از ســویی و تولید مرگ از دیگرســو بوده اند. 
شهرهای مدرن که در سینمای کریستوفر نوالن به 
تصویر کشــیده می شود، زاییده اسپشیال افکت های 
جادویی در ســینمای امروز اســت. خلــق جهانی 
آرمانی و یا حتی شــرور، در مانیتورهای تدوین، به 
نوعی ادامه زندگی ناکام در شــهرهای واقعی است 
که تمایل مردمانشــان به زندگی جاودانه، آنها را به 
سالن های تاریک سینما می کشاند. نوالن در سه گانه 
بتمن، از همان آغاز تا شــوالیه تاریکی، تکنولوژی را 
در دســت اســطوره خیر، عامل جاودانگی و تمایل 
به زیبایی نشــان می دهد و همیــن تکنولوژی را در 
دســت نیروی شــّر و تاریکی، عامل مرگ می داند. 
بازتولید اسطوره دقیقاً به منزلۀ حفظ بقا در زندگی 
انسان است. انســان امروزی خالف آنچه می گویند 
اســطوره گریز است، برای رســیدن به بقا و ابدیت، 
سخت اسطوره پذیر است. به نظر می رسد عامل اصلی 
تمایل تماشــاگر به قهرمان شرور در سه گانه نوالن 
همین میل افراطی به بقا در جهان فیزیکی است. اگر 
نمونه های قدیمی بتمن را با این سه گانه قیاس کنید 
درمی یابید که میــزان تصاویر مبتنی بر فناوری، در 
آثار قدیمی بسیار اندک بوده. این البته صرفا به این 
دلیل نیست که پیشرفت به اندازه امروز نبوده است. 
بخشی هم به دلیل توقعات زیبایی شناسی از تصویر 
سینمایی بوده اســت. باری، آنچه در آثاری همسان 
با سه گانه بتمن به مخاطب هزاره سوم سینما نشان 
می دهــد و در ذهن او القا می کند معجزه جاودانگی 

در تکنولوژی هایی مانند هوش مصنوعی است. 
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