
      شخصیت هاي سیاسي،فرهنگي. رسانه اي و  
      مطبوعات کشور با »مرد بي ادعا و پرفروغ«، 

    امشب در حسینیه جماران با او وداع خواهند کرد  

     سه شنبه مراسم تشییع حجت االسالم والمسلمین 
    دعایي از موسسه اطالعات برگزار مي شود

اناهلل و اناالیه راجعون
فقدان تاثرانگیز حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی درسالروز پانزده خرداد موجب سوگواری دوستان فراوان این 
روحانی مبارز صادق مردمی آزاده وفرهیخته شد.روحانی نستوه معتدل ومرید ومراداهل فکروهنروفرهنگ که ازدوران مبارزه 
تاحضوردرمجلس واداره روزنامه اطالعات همواره اخالق حسنه تواضع ورفتارمسئوالنه راپیشه خودساخت .این ضایعه رابه خانواده 
مکرم ایشان وبازماندگان ودوستان وهمفکران وهمکاران ایشان تعزیت گفته، غفران و رحمت بیکران الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل 

و اجر جزیل برای همه بازماندگان از خدای رحمان و رحیم مسألت می نماییم. یادش گرامی و نام نیکش جاویدان باد.
سید عبدالواحد موسوي الري ، هدایت اله آقایي ، علي اصغر احمدي ،سید محمد علي افشاني،حسین امیني ، جمشید انصاری ، غالمرضا انصاري ، محمد ابراهیم 
انصاري ، علي اکبر اولیاء ، سید محمد رضا آیت اللهي ، اشرف بروجردي ، غالمحسین بلندیان ، محمدرضا بهزادیان ، محمدعلي پنجه فوالدگران ، نصرت اله تاجیک ، 
اسماعیل تبادار ، احمد ترک نژاد ، علي جابریان ، سید صفدر حسیني ، سید محمود حسیني،احمدخرم ، اسماعیل دوستی ، اسداله رازاني ، علي اکبر رحماني ، جعفر 
رحمانزاده ، سید حسن رسولي ، ابراهیم رضایي بابادي ، عبداله رمضان زاده ، عبدالمحمد زاهدي ، علي اصغر زبردست ، محمود زماني قمي  ، قربانعلي سعادت ، 
مسعود سلطاني فر ، غالمعلي سفید ، کریم شورانگیز ، محمد رضا صالحي ، غالمرضا صحرائیان ، علي صوفي ، سید حمید طهائي ، نوراله عابدي ، علي قنبري ، 
داوود کشاورزیان ، سیدحمید کالنتري ، محمدعلي کریمي ، سید مرتضي مبلغ ، یحیي محمدزاده ، علي محقر ، فریبرز محمودیان ، سیف اله مرادي ، محمدرضا 
مروارید ، فتح اهلل معین ، محمدحسین مقیمي،سید جعفر موسوي ، محسن مهرعلیزاده ، محمد هاشم مهیمني ، سید محمود میرلوحي ،محسن نریمان،علي 

اوسط هاشمي ، حسن یونس سینکي

اناهلل و اناالیه راجعون
 هجرت ناباورانه اسوه صبر و تقوا 
و یار و همراه صادق خمینی کبیر )ره( 

 حضرت حجت االسالم والمسلمین 
 سید محمود دعایی 

را به خانواده محترم،دوستان و دوستدارانش 
تسلیت و تعزیت عرض می نماییم .

او 33 سال پس از تحمل هجران رهبر و امامش 
در ایام سالگرد عروج ملکوتی امام به او پیوست 
و عزیزانش را در غم فقدانش سوگوار نمود.  از 
خداوند متعال برای روح بزرگ و پاکش غفران 
و برای بازماندگانش صبر و اجر جزیل خواهانیم 
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آیا گرانی ها متوقف می شود؟
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  صفحه ۲

سخــــن روز

صفحه 11

یادداشت 1

حجت االسالم دعایی مردی میانه بود. حجت االسالم 
دعایی جدای از اینکه نماینده امام)ره( در روزنامه اطالعات 
بود عضویت شورای عالی امنیت ملی و چندین دوره 
نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بود. وی  در خط 
اعتدال بود و شناخت کاملی از فضای سیاسی کشور داشت 
و می توانست با نیروهایی که کار می کند آنهارا مدیریت 

کند.  فضای رسانه را می شناخت...

وداع مطبوعات با سیاستمدارمعتدل

همین صفحه

 سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

محسن کوهکن
نماینده ادوار مجلس

سرنوشت انقالبی نماها

صفحه ۴

 »آرمان ملی« از اثر گذاری اختیارات ویژه سران قوا به بانک مرکزی گزارش می دهد؛ 

بازار ارز با »برخورد و فشار«آرام نمی شود
               اختیار ویژه به بانک مرکزي و اقدامات دولت با ممنوعیت معامالت فردایي، تکرار تجربه دولت قبل است که بي تردید راهگشا نخواهد بود

من یک شهروند هستم که حوزه کاری ام مددکاری 
اجتماعی است و طبیعتا به عنوان مددکار اجتماعی با 
گروه های مختلف سروکار دارم و وقتی مسائل و موضوعات 
را می بینم، سعی می کنم از زاویه همین رشته و حرفه علمی 
بر مبنای دانش کم و تجربه ام آن را تجزیه و تحلیل کنم. اما 

اینکه چرا این موضوع را انتخاب کردم،   ...

سوپرانقالبی ها، پدیده های نوظهوری در تاریخ انقالب 
اسالمی نیستند؛ افرادی که در ظاهر دم از انقالب و والیت 
می زنند اما در عمل، رفتارهایی از خود نشان می دهند که با 
دو مفهوم متعالی مذکور تضاد دارد. در ابتدا باید ویژگی های 
یک فرد انقالبی را بیان کنیم تا این ویژگی ها سنگ محکی 

روشن باشد. گاهی افراد یا مجموعه ای ...

جالل خوش چهره
کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه نگار

شعاربه نام امام علیه یادگار امام! 

 جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اعالم شد

افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی بگیران
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس 
از تصویب در هیات وزیران اعالم شد که بر اساس آن حداقل 
دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب 
همان سال کارگران کمتر باشد.به گزارش ایسنا، بر اساس 
مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هر سال به تصویب 
هیات وزیران می رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری 
بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر 
نباشد.وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ 19 اسفند 14۰۰، 
حداقل دریافتی کارگران برای سال 14۰1 به مبلغ پنج 
میلیون و ۵8۰ هزار تومان در ماه رسید.بنابراین براساس 
مصوبه اخیر هیات وزیران مقرر شد که در خصوص حداقل 
حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان ومجموع مستمری 
بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از 
جمله مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل 
مزد کارگری کمتر باشد؛ با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه 
شورای عالی کار ، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق 
و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.4 درصدی 
همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و ۵8۰ هزار 
تومان کمتر نباشد.در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی 
و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق 
بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق 
افزایش خواهد یافت.همچنین با توجه به حکم قانون بودجه 
سال 14۰1 )مصوب مجلس شورای اسالمی( در خصوص 
صندوق های مختلف بازنشستگی )مبنی بر رشد 1۰ درصدی 
حقوق بازنشستگان( و در راستای هماهنگ سازی پرداخت 
حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از 
مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش 
1۰ درصدی اعمال می شود. همچنین به منظور کمک به 
 معیشت مستمری بگیران باالتر از حداقل، عالوه بر 1۰ درصد 
 مذکور ، مبلغ 6۵۰ هزار تومان )تاسقف دریافتی ماهانه

 1۰ میلیون تومان( به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

 رهبر انقالب : 
با این نوع 
 تخریب کردن ها 
مخالفم

صفحه  1

 جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اعالم شد

افزایش ۵۷ درصدی 
حقوق حداقلی بگیران

»آرمان ملی« از تبعات اجتماعی فاجعه 
متروپل گزارش می دهد 

 رفع تحریم ها     برای 
 حفاظت  از   پلنگ ایرانی 

آرمان ملی: با فاجعه ساختمان متروپل 
آبادان، این روزها هر مسئولی از ساخت و 
ساز چندین ساختمان یا سازه ای که به 
متروپل شباهت دارد، در شهرشان سخن 

می گوید، اما کمتر مسئولی نامی ...
صفحه 9

صفحه 12

      حجت االسالم و المسلمین سید محمود دعایی 
     به ملکوت اعلی پیوست  

 رئیس جمهور: 
 امام خمینی )ره( باور داشت 
 راه رسیدن به خداوند 
 از میان خلق می گذرد

  چیزهایی که امکان مبارزه با آن 
نیست را باید مدیریت کرد

آرمان ملی: یادگار امام)ره( در گفت وگو با برنامه 
صف شــبکه اول تلویزیون اظهار کرد: امام نماد 
آرزوهایی است که مردم ایران در تاریخ خودشان 
داشته اند و این همه را با هم آورده است. اولینش 
»رفع اســتبداد« و دومین آن، »رفع استعمار« 

است. نکته مهمتر در استعمار ...
صفحه ۴صفحه 2صفحه 3

اهرم فشار غرب برای امتیازگیری  پرونده ایران در شورای حکام 
آرمان ملی:  شاید اگر گفته شــود که توافق 
برجام امروز در حالت کما بسر می برد و چندان 
شرایط با ثبات و مســاعدی ندارد سخنی به 
گزافه نرفته باشد. قدر مسلم آنطور که جوزپ 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
هم گفته احتمال رسیدن به توافق رو به کاهش 
است. چنانکه وی شنبه شب در توئیتی آورد: 

»دوباره با حسین امیرعبداللهیان گفت وگو ...

 »آرمان ملی« تحوالت پیرامون 
احیای برجام را بررسی می کند

 توافق موقت دربرجام؛
راه میانبر

آیت ا... سید حسن خمینی: 

 حضور مردم؛ 
كلید افزایش توانایي 

مدیریتي كشور
آرمان ملی: در روزنامه ۲۷ اردیبهشــت ماه 
گزارشی تحت عنوان»تنور سودجویان نان و 
نانوایی ها داغ شد« منتشر شده بود که درآن با 
توجه به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از آرد صنایع 
و شکاف قیمتی ایجاد شده بین آرد نانوایی ها و 
صنایع به تخلفات صورت گرفته در این حوزه و 
شکل گیری صفوف طوالنی در مقابل نانوایی ها 

پرداخته بود. در واقع با توجه به رسیدن ...

 در پاسخ به گزارش»تنور سودجویان 
نان و نانوایی ها داغ شد« مطرح شد؛ 

 اقدامات وزارت کشور 
 در حوزه  ساماندهی 

 آرد و نان

سرنوشت انقالبی نماها

سوپرانقالبی ها، پدیده های نوظهوری در 
تاریخ انقالب اسالمی نیستند؛ افرادی که 
در ظاهر دم از انقالب و والیت می زنند اما 
در عمل، رفتارهایی از خود نشان می دهند 
که با دو مفهوم متعالی مذکور تضاد دارد. 
در ابتدا باید ویژگی های یک فرد انقالبی 
را بیان کنیم تا این ویژگی ها سنگ محکی 
روشن باشد. گاهی افراد یا مجموعه ای ادعا 
می کنند که ما انقالبی  هستیم اما ادعایشان 
درست نیست؛ بنابراین باید برای خودمان 
مشخص کنیم که یک فرد انقالبی باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد. نخستین 
ویژگی یک فرد انقالبی آن است که برای 
خدا کار کند. چنین فردی تالشی نمی کند 
برای به دست آوردن مسئولیت زیرا برای 
خودش چیزی نمی خواهد. این ویژگی را به 
وضوح در رهبر معظم انقالب شاهد بودیم. 
وقتی حضرت امام)ره( از میانمان رفت و 
مجلس خبرگان برای تعیین رهبر بعدی 
جلسه تشکیل داد و در نهایت به حضرت 
آقا رسید، چهره ایشان اصال خشنود نبود؛ 
در حالی که در دنیا مرسوم است اگر فردی 
به مقامی برسد خوشحال باشد، بخندند 
و دیگران به او تبریک بگویند اما آقا اصال 
خوشحال نبودند و حس غمی سنگین 
در چهره شان مشاهده می شد زیرا ایشان 
می دانستند که چه مسئولیت سنگینی بر 
دوش شان قرار می گیرد. دومین ویژگی 
آن است که یک نیروی انقالبی بصیرت 

داشته باشد تا بتواند مسائل را اهم و مهم 
کند و تا وقتی یک موضوع اهم وجود دارد، 
به موضوع مهم نپردازد. ویژگی بعدی آن 
است که در هر جایگاهی که قرار می گیرد 
تمام وقت خود را صرف کار و انجام وظیفه 
کند. ویژگی دیگر جذب حداکثری و دفع 
حداقلی است. از سوی دیگر برای یک فرد 
انقالبی هدف، وسیله را توجیه نمی کند. 
نیروی انقالبی می داند که هدف مقدس، 
وسیله مقدس هم می خواهد. در کنار همه 
اینها ایمان، تقوا، تعهد به انقالب و اخالص 
نیز نیاز است. من نمی خواهم موضوع را 
به یک طیف خاص منحصر کنم. مرحوم 
پرورش یک حرف خوبی می زدند؛ می گفتند 
هیچگاه در صحنه سیاسی کشور با جاهل 
مبارزه نکنید زیرا هیچ تضمینی نیست 
که یک جاهل دیگر جایگزین جاهل قبلی 
نشود؛ الزم است شما بروید و با جهل مبارزه 
کند تا دیگر بستری وجود نداشته باشد که 
جاهل عرصه را به دست بگیرد. از طرفی 
من تردیدی ندارم که انقالبی نماها یعنی 
کسانی که صرفا یک لباسی از انقالبی بودن 
را به تن کرده اند اما عملکردشان مبتنی بر 
معیارهای فوق نیست، به سرعت از سوی 
مردم منزوی می شوند. آنهایی که می گویند 
ما طرفدار والیت هستیم اما خالف این ادعا 
رفتار می کنند بدانند که اگر طرفدار واقعی 
والیت هستند، باید حفظ نظام و تقویت نظام 
اسالمی برایشان بسیار مهم باشد و یکی از 
الزمه های حفظ و تقویت نظام هم جذب 
حداکثری و دفع حداقلی است؛ در حالی 
که ما در نیروهای مدعی انقالبی گری چنین 

وصفی را نمی بینیم. 

آیا گرانی ها متوقف می شود؟

من یک شهروند هستم که حوزه 
کاری ام مددکاری اجتماعی است و 
طبیعتا به عنوان مددکار اجتماعی با 
گروه های مختلف سروکار دارم و وقتی 
مسائل و موضوعات را می بینم، سعی 
می کنم از زاویه همین رشته و حرفه 
علمی بر مبنای دانش کم و تجربه ام آن 
را تجزیه و تحلیل کنم. اما اینکه چرا این 
موضوع را انتخاب کردم، یک بخش آن 
به این برمی گردد که وقتی در جامعه 
می رویم و با مردم صحبت می کنیم، 
وقتی با خودمان خلوت می کنیم، متوجه 
چند موضوع می شویم که نشان می دهد 
حالمان خوب نیست. در خیابان ها 
که دور می زنیم فقط در کالنشهرها 
نیست بلکه در شهرهای کوچک هم 
چنین شرایطی را داریم که زباله گردها 
زیاد شده است. این درحالی است که 
زباله گردها قبال سعی می کردند در 
تاریکی شب مشغول کار شوند به ویژه 
اگر محلی بودند ترجیح می دادند که 
از تاریکی شب استفاده کنند تا چنانچه 
وسیله ای کنار سطل زباله گذاشته شد، 
آن را بی سروصدا بردارند. اما االن دیگر 
آنگونه نیست و محلی ها هم دیگر شبانه 
نمی آیند تا ببیند چه چیزی از زباله ها را 
می توانند بردارند بلکه روزها مبادرت 
به انجام این کار می کنند. نکته دوم، 
حضور افراد در سنین های مختلف در 

حوزه زباله گردی است. حاال هم ایرانی 
و هم از اتباع غیرایرانی هستند که دارند 
زباله گردی می کنند. سراغ مغازه دار 
محل که می روید و همکالم می شوید، 
او هم از گرانی اجناس و خرید کم مردم 
و ناتوانی در پرداخت اجاره بها می گوید. 
یعنی کاسب محل هم چشم اندازی 
ندارد. هرچند شاید یک جاهایی مبادرت 
به گرانفروشی کند ولی یک جاهایی 
هم که با چشمان خودم دیدم و حس 
کردم با شرمندگی اعالم می کند که 
قیمت امروز از دو روز پیش بیشتر شده 
و فاکتور خریدش را هم نشان می دهد تا 
ثابت کند به مشتری اش دروغ نمی گوید. 
در گپ و گفت هایی که با افراد دیگر 
داریم، آنها هم همین را با ادبیات و اشکال 
مختلف می گویند. درواقع به نوعی همین 
مضمون را اعالم می کنند. سراغ افرادی 
که نیازهای خاص دارند مثل بیماران، 
افراد دارای معلولیت و خانواده های 
که  می بینیم  می رویم،  که  نیازمند 
دردشان بیشتر و مشکل شان عمیق تر 
است، درآمدی هم ندارند، فرصت چانه 
زنی هم در عرصه اقتصاد ندارند. قیمت 
داروها افزایش پیدا می کند، قیمت اقالم 
ضروری افزایش پیدا می کند، قیمت 
اجاره ها افزایش پیدا می کند، قیمت ایاب 
و ذهاب افزایش پیدا می کند. لذا من هم 
به عنوان یک شهروند که یک کارمند 
ساده هستم، حالم خوب نیست. من هم 
مثل خیلی از شهروندان نمی دانیم این 
گرانی ها تا چه زمانی می خواهد ادامه 

پیدا کند. 

 سیدحسن موسوی چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران
محسن کوهکن

نماینده ادوار مجلس

اظهارات مهم دادستان تهران درباره مبارزه با سارقان
 دستور نصب دوربین و رفع تاریکی 

در نقاط مختلف تهران
آرمان ملی: دادستان تهران اقدامات مهم قضائی در راستای 
مقابله با سرقت و پیشگیری از آن و همچنین برخورد با سارقان 
توسط دادستانی را تشریح کرد. علی صالحی در خصوص اقدامات 
دادستانی تهران به ویژه دادسرای سرقت جهت دستگیری سارقان و 
همچنین پیشگیری و مقابله با وقوع سرقت در محالت پایتخت، بیان 
کرد: همان طوری که می دانید، متأسفانه جرم سرقت از نظر آماری 
در ردیف چند جرم اول قرار گرفته است که عوامل متعددی در این 
خصوص نقش دارد. وی افزود: آنچه که در حوزه سرقت به عملکرد 
دادستانی مربوط می شود در درجه اول پیشگیری از وقوع جرم سرقت 
و در ادامه مبارزه قاطع با موضوع به ویژه مبارزه با سارقان حرفه ای 
است. دادستان تهران با بیان اینکه در حوزه سرقت اقدامات ویژه ای در 
دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع 
جرم سرقت یکی از مهم ترین مقوله هایی است که دادستانی تهران در 
جهت تحقق آن برنامه هایی را تدوین کرده است. وی افزود: در بحث 
پیشگیری از وقوع سرقت، جلسات متعددی با ضابطان برگزار شد 
که در نهایت دستوراتی مبنی بر افزایش گشت های انتظامی، انجام 
گشت های تلفیقی با حراست ادارات دیگر از قبیل اداره برق و … صادر 
شد. صالحی با اشاره به صدور دستورات قضائی خطاب به ضابطان 
مبنی بر شناسایی نقاط بی دفاع شهری و محالت مستعد برای ارتکاب 
بزه سرقت و اعالم آن محالت به دادسرای سرقت، بیان کرد: در این 
رابطه دستورات متناسب با محله های پایتخت صادر شد، به طور مثال 
رفع تاریکی در برخی محالت و کوچه ها یکی از موارد مورد تاکید بود. 
دادستان تهران از مکاتبه با ضابطان و دستور به آن ها برای شناسایی 
مراکز بزرگ تجاری، خدماتی و دانشگاهی از قبیل پاساژها، صرافی ها، 
بانک ها، طال فروشی ها و ترغیب و تشویق آن ها به نصب دوربین جهت 

کنترل الکترونیکی، خبر داد. 
     لزوم شناسنامه دار شدن اموال دست دوم فروشی

صالحی تاکید کرد: در راستای شناسایی محالت و مکان های خرید 
و فروش اموال دست دوم و شناسنامه دار کردن آن ها و بازدیدهای 
سرزده و دوره ای از این محالت جهت کشف اموال مسروقه، به ضابطان 
قضائی دستورات ویژه ای صادر شد. وی افزود: جهت پیشگیری از 
تکرار جرم نظارت غیرمحسوس بر محکومانی که پس از تحمل حبس 
آزاد شدند، در دستور کار قرار گرفته است. وی با تاکید بر رعایت 
استانداردهای ایمنی توسط خودروسازها در محصوالت تولیدی خود 
در جلسات و کمیسیون پیشگیری و مقابله با بزه سرقت، گفت: بر ایمن 
سازی اماکن مسکونی به ویژه طبقات اول بناهای احداثی مسکونی از 
قبیل الزام به نصب نرده در مقابل بالکن ها در جلسات کمیسیون 
پیشگیری و مقابله با بزه سرقت، تاکیداتی صورت گرفت. دادستان 
تهران با تشریح سیاست جنایی مقابله با بزه سرقت، اظهار کرد: داشتن 
نگاه امنیتی به بزه سرقت باتوجه به اینکه جرم سرقت احساس امنیت 
شهروندان را مخدوش می کند، امری حائز اهمیت است، از طرفی 
این امر خود می طلبد رسیدگی به این بزه با رعایت قانون به نحو 
افتراقی باشد. دادستان تهران تصریح کرد: اجرای قاطع احکام صادره 
از سوی محاکم و محدودیت اعطای مرخصی به محکومان بزه سرقت 
به ویژه محکومان سابقه دار در دستور کار قرار گرفت به نحوی که 
در اسفند ماه سال 14۰۰ محدودیت های شدیدی در این خصوص 
اعمال شد. وی با بیان اینکه دادستانی تهران در اعمال ارفاق برای 
بزهکاران و مرتکبان سرقت به ویژه سارقان سابقه دار محدودیت هایی 
قائل می شود، گفت: موافقت با آزادی مشروط درخصوص متهمان 

سابقه دار نیز بسیار محدود است. 

 گزارش »آرمان ملی« 
 از ساخت پروژه هتل آسمان شیراز 

 »آسمان« شیراز 
 را صاف كنید؛

-متروپل دوم در راه
 نماینده شــیراز و شــهردار اسبق:  
چرا پروژه 6 طبقه ای هتل آسمان، 
5 بــار در کمیســیون مــاده پنج 
بررسی شد و 11 طبقه به آن اضافه 
گردید؟ بــه افراد دیگــر نیز این 

مجوز را می دهند؟  
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وداع مطبوعات با سیاستمدارمعتدل

کدام حزب پیروز انتخابات لبنان شد؟

 تسلیت رئیس جمهور 
در پی درگذشت مرحوم دعایی

سیدابراهیم رئیسی در پیامی با ارج نهادن به 
خدمات صادقانه یار دیرین امام و انقالب، حضرت 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی 
درگذشت وی را به خانواده مکرم آن مرحوم، 
کشور  رسانه ای  جامعه  انقالب،  معظم  رهبر 
و عموم دوستدارانش تسلیت گفت. متن پیام 
رئیس جمهوری به شرح زیر است: درگذشت یار 
دیرین امام و انقالب و خدمتگزار متعهد و دلسوز، 
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای 
سید محمود دعایی موجب تاثر و اندوه فراوان 
گردید.  اخالص، تواضع، ساده زیستی، پایبندی 
و پایداری بر ارزش های انقالب و نظام اسالمی 
و اخالق مداری در عرصه رسانه و خبر از جمله 
ویژگی های ارزشمند این انسان فرهیخته بود که 
در سایه آن توانست سالیان متمادی در نمایندگی 
ولی فقیه و سرپرستی موسسه اطالعات و در دیگر 
سنگرهای مهم خدمتگزاری همچون شش دوره 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی منشا خدمات 
بسیار شود. اینجانب با ارج نهادن به خدمات صادقانه 
این چهره فرهنگی، مصیبت وارده را به خانواده 
مکرم آن مرحوم، رهبر معظم انقالب، جامعه 
رسانه ای کشور و عموم دوستدارانش تسلیت 
می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان 
علو درجات و همجواری با جد بزرگوارش و برای 

بازماندگان صبر و سالمتی مسالت دارم.

تسلیت رئیس قوه قضائیه 
پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین دعایی به این شرح است: 
آن مرحوم در دوران مبارزه حضرت امام خمینی 
)ره( با رژیم طاغوت به ویژه در دوران حضور ایشان 
در نجف اشرف، از همراهان و مالزمان بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی بوده و پس از پیروزی انقالب 
نیز در مسئولیت هایی همچون نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی و مدیریت موسسه اطالعات، منشأ 
خدمات با روحیه ساده زیستی و مردم داری بودند.

 یادداشت اینستاگرامی 
اسحاق جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
دولت های یازدهم و دوازدهم با انتشار یک ویدئو 
از بیانات امام خمینی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران تسلیت باد. اهمیتی که امام خمینی)ره( برای 
مردم به عنوان صاحبان کشور و انقالب قائل بود و 
این که همه امور کشور با اکثریت رأی مردم باشد 

آموزه مهمی است که نباید از آن فاصله گرفت. 

 تکذیب خبر ترور یکی 
از فرماندهان نیروی قدس سپاه

یک منبع آگاه با تکذیب اخبار منتشر شده از 
سوی برخی رسانه های معاند مبنی بر ترور یکی 
از فرماندهان نیروی قدس سپاه، آن را جنگ 
روانی و خبرسازی کذب برشمرد. در پی انتشار 
اخباری از سوی برخی رسانه ها مبنی بر ترور 
یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه، یک منبع 
آگاه در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا ضمن 
تکذیب این اخبار، انتشار اخباری از این دست 
را جنگ روانی و خبرسازی کذب رسانه های 
معاند برشمرد. این منبع آگاه تاکید کرد: روزهای 
گذشته یکی از پاسداران در سانحه ای در منزل 
مسکونی خود جانش را از دست داد که علت وقوع 
آن در دست بررسی است. به گزارش ایرنا، برخی 
رسانه های معاند از ساعاتی پیش مدعی ترور یکی 
از فرماندهان نیروی قدس سپاه به نام سرهنگ 
پاسدار علی اسماعیل زاده طی روزهای گذشته در 

کرج شده بودند. 

 احتمال بررسی موضوع ایران 
در شورای حکام در اواخر هفته

در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش 
در واکنش به اظهارات تحلیل گری که گفته بود 
موضوع ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از روز دوشنبه با آغاز دور جدید نشست 
شورا بررسی خواهد شد، نوشت: در واقع مساله ایران 
توسط شورای حکام آژانس، به احتمال زیاد روز 
چهارشنبه بررسی خواهد شد. اظهارات اولیانوف 
در پی این مطرح می شود که خبرگزاری رویترز 
چهارشنبه گذشته گزارش داد، آمریکا، فرانسه، 
انگلیس و آلمان ]تروئیکای اروپا[ پیش نویس یک 
قطعنامه برای ارائه به نشست هفته بعد شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را تهیه کرده اند 
که از ایران می خواهد به سواالت باقی مانده آژانس 
درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در سه محل توضیح 

دهد. 

 پیشرفت  کشور به اراده قوی ملت 
و مسئوالن وابسته است

سخنگوی دولت گفت: هر جا ملت و مسئوالن با 
اراده قوی وارد میدان شوند، آنجا عرصه پیشرفت ها 
است. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشت: رهبر انقالب: برای یافتن علت 
ضعف ها و ناکامی ها، امام ما را راهنمایی کرده و 
می گویند »کارنامه شما در گرو تالش و مجاهدت 
است«؛ یعنی هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی 
وارد میدان شوند، آنجا عرصه پیشرفت ها است 
و هر جا سستی در اراده ها به وجود  آید، موجب 

عقب ماندگی می شود. 

خبـــر

جالل خوش چهره
کارشناس مسائل سیاسی و 

روزنامه نگار

علیرضا تقوی نیا
 تحلیلگر مسائل منطقه

رئیس جمهور: 
امام خمینی )ره( باور داشت راه رسیدن به خداوند از میان خلق می گذرد

  گام های بسیاری باید در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی برداشت
آرمان ملی: رئیس جمهور توجه به نقش مردم و 
مردم داری را از جلوه های مکتب امام خمینی)ره( و 
نظام برآمده از این مکتب دانست و اظهار داشت: امام 
مردم را باور داشت، میزان را رأی ملت می دانست 
و حقیقتاً به مردم و نقش آفرینی آنان اعتقاد و باور 
داشت؛ امام باور داشت که راه رسیدن به خداوند از 
میان خلق می گذرد. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
گفت: محور گفتمان امام خمینی)ره( ایستادگی بر 
حق و عدالت بود و امام در مقابل سیاستمداران جهان 
نسبت به این دو اصل پافشاری و در مقابل ظلم صدام 
و صدامیان نیز ایستادگی کرد. وی با تاکید بر اینکه 
قلب امام خمینی برای همه مظلومان و ستمدیدگان 
عالم می تپید، گفت: در همه مواضع و رویکردهای امام 
راحل، احساس مسئولیت نسبت به همه مظلومان و 
نجات مستضعفان را شاهد هستیم. آیت ا... رئیسی 
بیانیه گام دوم انقالب را بهترین سند برای ترسیم 
وضع موجود و مسیر حرکت آینده دانست و افزود: 

این وظیفه همگان است که یک بازنگری نسبت به 4۰ 
سال گذشته داشته باشند. کارهای بسیار خوبی انجام 
شده اما در حوزه اجرای عدالت عقب ماندگی داریم 
و گام های بسیاری باید در حوزه عدالت اجتماعی و 
اقتصادی برداشت. رئیس جمهور تاکید کرد: هر جا 
در کشور به حرف امام راحل و رهنمودهای رهبری 
توجه شد و مسئوالن به خودشان و داشته های شان 
اعتماد کرده و به بیگانگان بی اعتماد بودند و تالش 
کردند کشور را با نسخه انقالب اسالمی اداره کنند، 
آنجا عرصه موفقیت و پیروزی ما بود و هر جا که نگاه 
به دستان بیگانه شد و به چگونگی القای آنها توجه 
شد آنجا دچار گرفتاری و مشکل شدیم. دکتر رئیسی 
تصریح کرد: اگر به رهنمودهای امام توجه شده 
بود و اگر به اقتصاد مقاومتی و سیاست های مصوب 
ابالغی رهبر معظم انقالب پایبندی می شد، وضعیت 
ما حتماً بهتر از امروز بود. رئیس جمهور بیان کرد: 
ما در بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه های علمی، 

صنایع هسته ای و نانو تکنولوژی پیشرفت داشتیم. 
من در سفرهای کوتاهی که به خارج از کشور می روم، 
به همراه خودم برخی دستاوردهای علمی جوانان 
را می برم. به عنوان مثال در تاجیکستان بسیاری از 
پایان نامه ها حول همین مصنوعات اهدایی جوانان 
ایرانی بود. رئیسی با اشاره به موفقیت دولت در مقابله 
با شیوع کرونا، اظهار کرد: روزی که دولت کار خود 
را آغاز کرد روزی ۷۰۰ خانواده داغدار می شدند، اما 
امروز شاهد هستیم دیگر فوتی کرونایی نداریم. وی 
تاکید کرد: معلوم می شود با اتکا به خداوند و مشارکت 
مردم می توان گام های خوبی برداشت. آینده را بسیار 
درخشان و روشن می بینم. رئیس جمهور عنوان کرد: 
امام خمینی به ما توکل به خدا، اعتماد به نفس و وعده 
نصرت الهی را یاد داد. وقتی سخنگوی کاخ سفید 
اعالم کرد فشارهای حداکثری این کشور شکست 
مفتضحانه خورده است، این یعنی ملت بزرگ ایران 

آمریکا را شکست داده است. 

حجت االسالم دعایی مردی میانه بود. حجت االسالم دعایی جدای 
از اینکه نماینده امام)ره( در روزنامه اطالعات بود عضویت شورای عالی 
امنیت ملی و چندین دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بود. 
وی  در خط اعتدال بود و شناخت کاملی از فضای سیاسی کشور داشت 
و می توانست با نیروهایی که کار می کند آنهارا مدیریت کند.  فضای 
رسانه را می شناخت. در ابتدای انقالب بسیاری از کسانی که مسئولیت 
گرفته بودند در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه ای در آن 
فضا نداشتند و رفته رفته تجربه می اندوختند اما آقای دعایی سال ها 
پیش از آن مجری و تهیه کننده برنامه رادیو روحانیت مبارزی بود 
که از عراق پخش می شد. آن مرحوم مفهوم خبر  و ارزش های خبری 
را می شناخت و چون پرورش یافته و تربیت یافته فضای انقالبی در 
کنار امام خمینی)ره( بود به درستی شخصیت امام را می شناخت. لذا 
وقتی کار رسانه ای خود را شروع کرد همه تکلیف خود را می دانستند.  
بسیاری از روزنامه نگارانی که امروز  در صحنه رسانه ای کشور فعال 
هستند کسانی هستند که روزگاری با آقای دعایی همکاری داشتند؛ 
چه در بخش تحریریه و چه در بخش فنی و چاپ همه خاطرات تلخ 
و شیرینی با آن مرحوم داشتند. تلخش به روزگار سخت جنگ و 
مشکالت فضای سیاسی حاکم بر کشور در دهه 6۰ باز می گشت. اما 
من به عنوان کسی که 19 سال  در کنار آقای دعایی شاگردی کردم به 
یاد ندارم که بی مورد بدخلقی کرده باشد بلکه در برخورد با برخی از 
اشتباهات یا رفتارهایی که برخی از افراد در کار انجام می دادند یک نوع 
صبوری داشت. دعایی کسی را دلشکسته نگه نمی داشت و هم بسیار 
متواضع بود که این تواضع او هم از  تربیت اخالقی که برای خود قائل 
بود  نشات می گرفت و همین امر سبب می شد که دعایی شخصیت 
مخصوص به خود را داشته باشد. مهم ترین مساله آقای دعایی این 
بود که اعتدال باید در نگرش سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
حاکم باشد. از این رو روزنامه اطالعات را از هرگونه تندروی و در عین 
حال نگاه سرد و محافظه کارانه مصون می کرد. گاه ترجیح می داد که 
چیزی نگوید اما جایگاه اعتدالی روزنامه را برای خود حفظ کند. ارتباط 
آن مرحوم با نیروهای تحریریه نه از موضع یک رئیس یا یک مدیر با 
پشتوانه سیاسی، بلکه از موضع یک پدر بود و معموال ما که با او کار 
می کردیم  هنر ایشان کار با نیروهای جوان و دادن عرصه  فرصت برای 
نیروهای جوان بود. بنده خودم به شخصه اگر امروز چیزی برای گفتن 
در صحنه مطبوعات دارم  دورانی است که آقای دعایی این فرصت را 
به من داد که تجربه کنم و بیاموزم. بعد از اینکه در سال ۷9 از روزنامه 
اطالعات بیرون آمدم اما هر جا که رفتم مهم ترین توشه ام تجربه هایی 
بود که آقای دعایی برای ما ایجاد کرد. دعایی نقش یک پدر را برای 
نیروهای خود بازی می کرد و بسیاری از کسانی که در کنار آقای دعایی 
بودند اگر امروز مشکل مسکن و حداقل رفاه برای زندگی را ندارند 
مدیون آقای دعایی هستند. آقای دعایی مشاور خوبی بود و بسیاری از 
نیروها اگر مشکلی در زندگی، مالی و کاری داشتند حتما اگر به آقای 
دعایی مراجعه می کردند دست رد به سینه آنها نمی زد. قطعا اگر با 
چیزی هم مخالفت می کرد ممکن بود که دالیل اصلی را به زبان نیاورد 
اما قطعا با دالیل متقن با برخی افراد که اگر برخورد سلبی انجام می داد 
دالیل محکمی برای کار خود داشت. به هر حال جامعه مطبوعاتی 
ایران امروز یک شخصیت فرهنگی سیاسی را از دست داده است. 
مهم ترین ویژگی دیگر آقای دعایی این بود که بیشتر به وفاق و دوستی 
و صلح ، تساهل و تحمل یکدیگر توجه داشت و معتقد بود  که باید 
تمام نحله های فکری را جمع کرد و از آنها بهره گرفت و دوستی را به 
جای دشمنی و نفرت افکنی قرار داد .روحش شاد  و یادش گرامی باد.

پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی لبنان، جریانات مخالف 
حزب ا... و رسانه های آنان بر طبل شکست جریان 8 مارس کوبیدند 
و سعی در وارونه جلوه دادن حقایق کردند اما انتخابات هیات رئیسه 
پارلمان اثبات کرد که همچنان اکثریت کرسی ها در اختیار جریان 
8 مارس است که برای آن نیز دالیل متعددی وجود دارد. باید توجه 
داشت که طبق قانون اساسی ریاست مجلس از آن شیعیان است و 
نایب رئیس از مسیحیان ارتودوکس انتخاب می شود. بر همین اساس 
نبیه بری رهبر جریان امل با وجودی که جریان ملی آزاد به وی رأی 
نداد، توانست با 6۵ کرسی رئیس پارلمان شود. در حالی که سمیر 
جعجع روز اعالم نتایج انتخابات با گرفتن ژست پیروزی، مخالفت 
جدی خود را با انتصاب مجدد نبیه بری بر مجلس نمایندگان اعالم 
کرده بود. انتخاب بری از قبل کامال محتمل بود لکن رقابت اصلی برای 
نایب رئیس مجلس و رئیس دفتر رسمی جریان مارونی صورت گرفت. 
در این میان و در یک رقابت نفسگیر برای کرسی نایب ریاست پارلمان، 
الیاس بوصعب از جریان ملی آزاد و متحد حزب ا... توانست با 6۵ کرسی 
غسان اسکاف از حزب القوات اللبنانیه را شکست دهد. الیاس بوصعب 
شخصیت برجسته لبنانی است. رقابت بعد بر سر رئیس دفتر رسمی 
مسیحیان مارونی مجلس بود که بازهم رقابت اصلی میان جریان ملی 
آزاد و حزب القوات شکل گرفت اما در نهایت آالن عون برادرزاده میشل 
عون، رئیس جمهور فعلی لبنان با 6۵ رأی به این سمت رسید. باید 
توجه داشت که نکته مهم این است که سمیر جعجع و جریانش عمدتا 
از مسیحیان مارونی هستند و در رقابت میان مارونی ها از جریان ملی 
آزاد شکست خوردند. رخدادهای چندی پیش در عرصه سیاسی لبنان 
روشن ساخت علی رغم تالش های سفرای عربستان سعودی و آمریکا 
و پول خرج کردن های آنان، همچنان اکثریت مطلق مجلس در اختیار 
جریان 8 مارس قرار داشته و نتایج انتخابات اخیر تا حدود زیادی نشان 
دهنده مسیر آینده پارلمان لبنان و عرصه سیاسی این کشور است . 
لبنان در منطقه ای حساس واقع شده که مشخصا سیاست جاری در 
آن می تواند بر کل منطقه موثر باشد و به همین علت همواره انتخابات 
در این کشور و سیاست های اعمال شده بر این سرزمین برای سایر 
کشورها نیز اهمیت داشته است. به خصوص در این سال های اخیر که 
لبنان گرفتار سختی های زیادی شده و برخی عوامل به دنبال متشنج 
کردن وضعیت این کشور بودند. کشوری کوچک که به مراتب بیش از 
وسعت و جمعیتی که دارد از اهمیت برخوردار است و در ادامه نیز شاهد 
حساسیت هایی خواهد بود که عرصه سیاسی این کشور را برای دیگر 

بازیگران منطقه مهم خواهد کرد. 

 رونمایی وزیر اطالعات 
از 2 استراتژی دشمنان 

علیه ایران

وزیر اطالعات گفت: امروز اگر دشمن 
با تمام امکانات خود علیه ما بسیج 
شده متوجه شده یک قدرتی در درون 
نظام وجود دارد که آمادگی مقابله با 
هر گونه تهدید را برخالف وجود این 
همه سرویس های اطالعاتی بیگانه 
دارد. حجت االسالم خطیب خاطرنشان 
کرد: دشمن در مقطع فعلی بر روی 
سه موضوع متمرکز شده است اول؛ 
روی اعتراضات و شرایط اجتماعی ما 
حساب باز کرده در بحث مطالبات، 
اعتراضات، تجمعات، اصناف و... با شبکه 
سازی و سازماندهی برای گسترش 
آن ها تالش می کند. وزیر اطالعات 
تاکید کرد: دوم؛ اقدامات تروریستی 
که پرچمدار آن رژیم صهیونیستی 
است و سومین مورد از طریق فضای 
مجازی تالش دارد ذهن ها را به ایران 
اسالمی مخدوش کند. خطیب بیان 
کرد: متأسفانه رسانه دشمن طبلی 
که دارد نه تنها صدایش گوشخراش 
و آزاردهنده است بلکه در جان و دل 
جوانان ما دارد ماندگار می شود. اگر چه 
با تمام تالشی که دشمن دارد در نهایت 
به یاری خداوند پیروزی از آن جبهه 

اسالم و انقالب است. 

 دشمن به دنبال ایجاد 
فتنه است

وزیر کشور گفت: پلیس با حضور 
ارزشمند خود توانسته در حوزه های 
مختلف نقشه های دشمنان را ناکام 
خدمات  نیز  طرفی  از  و  گذاشته 
ارزشمندی را به مردم ارائه دهد. 
سردار احمد وحیدی با اشاره به اینکه 
تشکیل قرارگاه های فرعی مختلف 
ذیل قرارگاه انتظامی، امنیتی و ترافیکی 
روح ا... برای پیش بینی ها و پیشگیری ها 
توانسته از بسیاری حوادث احتمالی 
پیشگیری کند، افزود: امروز دشمن به 
واسطه برخی فراخوان های غیرقانونی، 
درصدد موج سواری و سوءاستفاده 
از خواسته های برخی مردم و ایجاد 
حضور  که  است  کشور  در  فتنه 
هوشمند پلیس در کنار مردم آگاه 
و فهیم توطئه های خبیثانه دشمن 
را نقش برآب کرده است. وی با بیان 
اینکه بار اصلی مسئولیت تأمین امنیت 
مناسبت های مختلف از جمله ارتحال 
امام خمینی)ره(، اربعین حسینی)ع( 
و دیگر مناسبت ها بر عهده فراجا است، 
اظهار داشت: در اینجا از فرماندهی 
انتظامی کشور که با عملکرد مناسب 
خود اجازه ندادند حادثه ای پیش بیاید 

تقدیر و تشکر می کنم. 

آرمان ملی: یادگار امام)ره( در گفت وگو با برنامه 
صف شبکه اول تلویزیون اظهار کرد: امام نماد آرزوهایی 
است که مردم ایران در تاریخ خودشان داشته اند و 
این همه را با هم آورده است. اولینش »رفع استبداد« 
و دومین آن، »رفع استعمار« است. نکته مهمتر در 
استعمار که مردم دنبالش هستند، »استقالل« است. 
می خواستند در مقابل استعمار، استقالل داشته باشند. 
سومین نکته، »دینداری« است. مردم ایران از تاریخ شان 
که ورق بزنید یک ملت دیندار، خداباور و موحد هستند 
و به همین جهت اسالم را با روی باز قبول کرده اند. پس 
مردم به دنبال یک معنویت دیندارانه در زندگی بوده اند. 
.. سید حسن خمینی گفت: چهارمین نکته،  . آیت ا
»عزت« است. عزت برای یک ملت مثل آب برای ماهی 
است. امام یک جمله ای دارد و این روزها زیاد در رسانه ها 
آمده که »خاک بر سر من اگر بخواهم از شما استفاده 
عنوانی کنم که من عزیز باشم و شما عزیز نباشید.« ملت 
عزیز باشد یعنی اینکه ما کاپیتوالسیون نداشته باشیم و 
این گونه نباشد که یک شهروند ایرانی در کشور خودش 
احساس نکند که قانون، او و یک شهروند غیر را مساوی 
برخورد می کند. وی ادامه داد: پنجمین آرمان، »مبارزه 
با تحجر« است؛ چیزی که امام نام آن را اسالم ناب 
گذاشته اند. یعنی اینکه دینی در قلب، روح و جان جامعه 
باشد که امکان پیوند خوردن و تطابق با اجتماع را داشته 
باشد. اجتهاد در زمان و مکان را اینجا می شود اشاره 
کرد. نکته بعدی »استکبار در برابر استضعاف« است. 
یادگار امام)ره( بیان کرد:  پس این آرمان ها از استقالل، 
آزادی، جمهوری، اسالم، عزت، اسالم ناب در مقابل 
تحجر، استضعاف، توجه به قشر ضعفا و فقرا، چیزی 
که امروزه باید بسیار به آن بپردازیم. اگر بخواهیم برای 
تاریخ ما و نسل ها امام بماند باید امام را نماد این ارزش ها 

و آرمان ها نگه داریم؛ چون این آرمان ها بین النسلی 
است. سید حسن خمینی اذعان کرد: ما باید با تمام توان 
از محرومین و مستضعفین حمایت کنیم و آنها را دوست 
داشته باشیم؛ حداقل در دل، به زبان و بعد عمل. اما با 
اصل محرومیت و استضعاف مبارزه کنیم. یعنی بعضی 
وقت ها توجه نمی کنیم که باید حامی محروم باشیم برای 
اینکه محرومیتش زدوده شود نه اینکه محروم بماند. 
بحث مستضعفین به این است که آنها را از استضعاف 
خارج کنیم. وی ادامه داد: اولین شرط یک مسئول این 
است که توان حل مشکل مردم را داشته باشد. یعنی اگر 
قرار باشد شما محروم باشید و محرومیت بماند، به درد 
نمی خورد. شما باید طعم محرومیت را چشیده باشی و 
محرومیت را از بین ببری. یعنی غرض پایان بخشی به 

استضعاف در کشور ما و بعد در دنیا است. 
 همه باید کمک کنند فقر و مشکالت معیشتی 

از میان برداشته شود
یادگار امام)ره( ابراز داشت: نکته بعدی اینکه امام 
صددرصد عمل به وظیفه می کند و تردیدی در این مسأله 
وجود ندارد. پس جان، روح و تمام توان جمهوری اسالمی 
به عنوان نظام برآمده از اندیشه امام باید برای رفع 
استضعاف و محرومیت باشد. امروز هم همه باید کمک 
کنند تا فقر و مشکالت معیشتی را از میان بردارند.  سید 
حسن خمینی بیان کرد: به نظر من دو ویژگی بیرونی به 
امام این قدرت را داده بود که بتوانند اینگونه بایستند. 
یکی بحث اتکال به خدا بود. دومین، که بسیار مهم است، 
مردم است. اگر مردم باشند شما توفیق دارید. حتی در 
زمینه سیاست خارجی وقتی یک دیپلمات مقتدر است 
و می تواند حرف قوی بزند که دارای پشتوانه قوی در 
حوزه ملی باشد. دولت هایی که با پشتوانه های قوی سر 
کار می آیند بسیار توانمند هستند. هیچ چیزی هم به 

اندازه حضور مردم، توانایی یک مملکت را باال نمی برد. 
البته واقعیت این است که باید خیلی چیزها داشت ولی 
برای یک حاکم و حکومت، اگر مردم باشند و همدل و 
مدافع باشند همه کار می تواند بکند. امام چون مردم را 
داشت در مقابل دنیا می ایستاد و مردم هم می ایستادند. 
تولیت مرقد مطهر امام خمینی)ره( اظهار داشت: در 
مورد فضای مجازی به یک نکته توجه کنید. چیزهایی 
که امکان مبارزه با آن نیست را باید مدیریت کرد. مثال در 
بحث ماهواره چه قدر گرفتیم و بستیم، آخرش چه شد؟ 
اصال بحث خوب و بدش یک بحث و مدیریتش یک بحث 
دیگر است. یعنی حتما آثار سوء دارد و کسی تردید ندارد 
اما راهش بسته نیست. مثال تلگرام فیلتر شد ولی همه 
باز آمدند. تردید نباید کرد که دشمن، دشمن است. این 
مسأله بدیهی است. یعنی نباید کسانی که می  خواهند 
جمهوری اسالمی نباشد، انتظار داشته باشیم خیر ما را 
بخواهند. بمباران دروغ راه انداخته اند ولی راه درست این 
است که صدا و سیما بتواند بخش بزرگ تری از جامعه را 
نمایندگی کند و درهایش را روی خیلی ها باز کند. البته 
به نظرم آقای جبلی این سیاست را دارند و انشاء ا... بتوانند 
هم این کار را بکنند. اگر شما بتوانید قدرت نرمتان را 
باال ببرید. ما بزرگ ترین اندیشه را داشتیم که آنها از ما 
می ترسیدند. ما با کاست دنیا را می گرفتیم. آیت  ا... سید 
حسن خمینی مطرح کرد: انتخابات یکی از نمادهای 
مردمساالری است و به هر حال باید بستر انتخابات پرشور 
همیشه فراهم باشد. مردم باید بتوانند در سرنوشت 
خودشان شرکت و نمایندگان خودشان را انتخاب کنند. 
کلیت ساختار انقالب اسالمی مورد اقبال توجه بیشتری 
قرار می گیرد. من فکر می کنم این در اندیشه امام و مقام 
معظم رهبری جایگاه مهمی دارد و البته لطماتی هم 

خورده که باید سعی کنیم برطرف شود.  

آیت ا... سید حسن خمینی: 

حضور مردم؛ کلید افزایش توانایي مدیریتي کشور
  چیزهایی که امکان مبارزه با آن نیست را باید مدیریت کرد

آرمان ملی: رهبر معظم انقالب امام خمینی را روح 
جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتاً استثنایی واماِم 
»دیروز و امروز و فردای ملت ایران« خواندند و تأکید 
کردند: نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره آینده 
کشور و رساندن ملت به قله های پر شکوه به نرم افزاری 
مطمئن، جامع، شتابدهنده و تحول آفرین یعنی 
درس ها و گفتار و رفتار امام نیاز دارد.  حضرت آیت ا... 
خامنه ای در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر 
کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج 
آن عزیز سفر کرده، همچنین با بیان توصیه هایی مهم، 
مردم و فعاالن انقالبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
را به جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف امام، 
افشای دروغ و جنگ روانی دشمن، جلوگیری از نفوذ 
رگه های ارتجاع و سبک زندگی غربی، و قدرشناسی از 
مسئوالن انقالبی سفارش کردند. ایشان در این مراسم 
که بعد از دو سال به صورت حضوری برگزار شد، با اشاره 
به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت امام خمینی 
گفتند: با وجود حرف ها و نوشته های فراوان درباره 
آن حکیم هدایتگر، ناگفته ها درباره عظمت و قدرت 
شخصیتی و رهبری او بسیار است و نسل جوان که 
امام را به درستی نمی شناسد، برای ایفای مسئولیت 
ملی و انقالبی و برداشتن گام دوم انقالب و اداره بهینه 
کشور، باید درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب 
امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده درخشان 
کشور گام بردارد. رهبر معظم انقالب، انقالب اسالمی 
را بزرگ ترین انقالِب تاریخ انقالب ها خواندند و با 
مقایسه روند دو انقالب مشهور معاصر یعنی انقالب 
کبیر فرانسه و انقالب شوروی با انقالب اسالمی گفتند: 
در این انقالب ها معنویت مغفول بود و هر دو انقالب 
بعد از مدتی کوتاه منحرف شدند و مردم را که باعث 
پیروزی آنها بودند به کنار زدند و عمال به دوران 
گذشته برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی 
هم با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر مردم و توجه 
همزمان به جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته 
است که این واقعیات از جمله دالیل برجسته  برتری 
انقالب اسالمی بر همه انقالب های تاریخ، ونشان دهنده 
عظمت رهبری امام است. ایشان حضور ملت را عامل 

قطعی پیروزی انقالب برشمردند اما بیان کردند: آن 
دست قدرتمند، شخصیت فوالدین، دل مطمئن و 
زبان ذوالفقارگونه که توانست اقیانوس عظیم ملت 
را به میدان بکشاند و به تالطم بیاورد و بدون یأس و 
نا امیدی در میدان نگهدارد و جهت حرکت را به آنها 
تعلیم دهد، امام بزرگوار و خمینی عظیم بود. حضرت 
آیت ا ... خامنه ای در تشریح جلوه هایی از رهبری پُر 
مغز و پُر معنای امام خمینی و قدرت نافذ ایشان در 
تعیین و تعلیم میدان مبارزه، به حوادث خطیر دوران 
نهضت و جمهوری اسالمی اشاره کردند و افزودند: امام 
در بیانیه های سال آخر حیات شان و وصیت نامه خود، 
میدان مبارزه را حتی برای دوران بعد از خود نیز تعیین 
و مشخص کرده است. رهبر معظم انقالب با تأکید بر 
اینکه امام)ره( از نظر خصوصیات شخصی به معنی 
واقعی کلمه ممتاز بود، به بیان برخی ویژگی های ایشان 
پرداختند و گفتند: »پاکی و پرهیزگاری«، »معنویت 
و حاالت عرفانی«، »شجاعت«، »حکمت و عقالنیت«، 
»محاسبه گری«، »امید به آینده«، »صداقت«، »وقت 
شناسی و نظم«، »توکل و اطمینان به وعده الهی« 
و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصیات بارز امام 
راحل بود. ایشان بعد از بیان برخی ویژگی های ممتاز 
امام، به تبیین مبانی و اصول مکتب امام پرداختند و 
افزودند: زیربنای مکتب امام چه در دوران مبارزه و چه 
در دوران انقالب »قیام ا...« بود و این زیربنا مبنای قرآنی 
داشت. ایشان هدف قیام برای خدا در همه مراحل را 
»اقامه حق«، »اقامه عدل و قسط« و »ترویج معنویت« 
برشمردند و خاطرنشان کردند: امام یک مبارز واقعی 
بود و در میدان قیام اهلل حضور دائمی داشت. رهبر 
معظم انقالب گفتند: حرکت امام در دوران مبارزه چند 
نقطه برجسته داشت که عبارتند از نترسیدن، صراحت 
با مردم، اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت مردم بودن 
و دمیدن امید به دلها. ایشان سپس به بیان نکات 
برجسته حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسالمی 
پرداختند و خاطرنشان کردند: مهم ترین دغدغه و 
نقشه راه امام در این دوران، فاصله گذاری میان طرح 
»جمهوری اسالمی« با »فرهنگ و قاموس غربی« 
بود. بر همین اساس امام اصرار داشت که جمهوری 

اسالمی وام گرفته از »جمهوری« و »مردم ساالری« 
غربی نیست بلکه برگرفته از اصل اسالم است. رهبر 
معظم انقالب یکی از ویژگی های بارز الگوی جدید 
امام را، هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض 
دانستند و گفتند: در الگو و نظام سیاسی جدیدی که 
امام ارائه کرد، »هم معنویت است هم رأی مردم«، 
»هم اجرای احکام الهی است هم رعایت اقتضائات و 
مصلحت های عمومی«، »هم اصرار بر عدالت اقتصادی 
و رعایت حال ضعفا است هم اصرار بر تولید ثروت«، 
»هم نفی ظلم است هم نفی ظلم پذیری«، »هم تقویت 
علم و اقتصاد است هم تقویت بنیه دفاعی کشور«، 
»هم انسجام و وحدت ملی است هم پذیرفتن تنوع 
آرا و گرایش های مختلف سیاسی«، »هم تأکید بر تقوا 
و طهارت مسئوالن است هم تأکید بر کارشناسی و 

کاربلدی مسئوالن.« 
 محاسبات امروز دشمن همچون گذشته 

کاماًل غلط است
حضرت آیت ا... خامنه ای حضرت آیت ا... خامنه ای 
سپس سؤال مهمی را مطرح کردند و گفتند: این مکتب 
و الگویی که امام طراحی و پایه گذاری کردند تا چه 
میزان در زمان امام و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده 
است؟ ایشان افزودند: پاسخ من با اطالع از حقایق کشور 
این است که »جمهوری اسالمی در همه سرفصل ها 
همچون مردم ساالری، پیشرفت های علمی، امور 
دیپلماسی، اقتصادی و خدمات عمومی موفقیت های 
بزرگی به دست آورده که انکار آنها بی انصافی است البته 
ناکامی ها نیز کم نبوده است یعنی هم پیشرفت داشتیم 
و هم ضعف و ناکامی. رهبر معظم انقالب در بیان علت 
ضعف ها و ناکامی ها افزودند: برای یافتن علت، امام ما 
را راهنمایی کرده و می گویند »کارنامه شما در گرو 
تالش و مجاهدت است«، یعنی هر جا ملت و مسئولین 
با اراده قوی وارد میدان شوند، آنجا عرصه پیشرفت ها 
است و هر جا سستی در اراده ها به وجود  آید، موجب 
عقب ماندگی می شود. ایشان عنوان کردند: البته نقش 
جبهه گسترده دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب تا به 

امروز نیز نباید نادیده گرفته شود...
ادامه صفحه 7

رهبر معظم انقالب: 

 گرایش امروز مردم به انقالب 

و دین از روز اول انقالب یقینًا بیشتر است
  مهم ترین امید دشمنان، اعتراضات مردمی است؛ این محاسبه نیز مثل بسیاری از محاسباتش غلط است 

دشمن مغز جوانان ما را 
مورد تهاجم قرار داده است

جانشین فرمانده سپاه با تاکید بر 
اینکه تقوا و عمل به تکالیف الهی هر 
روز باید نسبت به روز قبل بیشتر باشد، 
گفت: هر روز علم و تکنولوژی ما افزایش 
می یابد و متناسب با آن نیز تکالیف ما 
سنگین تر می شود، باید ارزش های 
انقالبی به نسل جوان منتقل شود، همه 
مسئوالن باید برنامه داشته باشند تا 
انتقال نسل به نسل ارزش های انقالب 
صورت گیرد تا آیندگان بدانند در سال 
4۲ در دل ها و عمل ها چه بر مردم این 
شهر گذشت و شهادت ها چگونه اتفاق 
افتاد، رخدادی که در دفاع مقدس و 
جریان دفاع از حرم نیز بین مردم متبلور 
شد و رشادت های بسیاری را در تاریخ 
انقالب اسالمی به یادگار گذاشت. 
سردار علی فدوی با اشاره به جنگ 
نرم و تبلیغاتی دشمنان علیه انقالب 
اسالمی گفت: دشمن در این جنگ 
عقاید جوانان را هدف قرار داده است، 
دشمن مغز جوانان ما را مورد تهاجم قرار 
داده اما چون آنان باطل هستند، خداوند 
نقشه های آنان را ناکام گذاشته است 
البته ما نیز باید تالش کنیم تا با اقدامات 
فرهنگی مناسب، این توطئه ها را بیش 

از پیش خنثی کنیم. 

رهبر انقالب : با این نوع تخریب کردن ها  مخالفم
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گفــت و گـــو
حسن بهشتی پور

 در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
 غرب به دنبال پرونده سازی 

علیه ایران است
آرمان ملــی- علیرضا 
نخست  وزیر  پورحسین: 
رژیم صهیونیستی در یک 
نشست خبـــری با رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که به فلسطین اشغالی سفر کرده است، گفت 
که رژیم صهیونیستی برای بن بست به وجود 
آمده بر سر راه حل و فصل مساله برنامه هسته ای 
ایران، راهکاری دیپلماتیک را ترجیح می  دهد 
اما می  تواند در این رابطه مستقیما نیز وارد عمل 
شود. بنت همچنین گفته است که اسرائیل بر 
خطر تداوم پیشرفت ایران در مسیر دستیابی 
به سالح اتمی و تضعیف و گمراه کردن جامعه 
بین المللی تاکید می  کند. این صحبت ها در 
حالی مطرح می شود که هیچگاه آژانس نسبت 
به برنامه هسته ای اسرائیل تحقیقاتی انجام نداده 
و دولت اسرائیل همواره در مسیر احیای برجام و 
تداوم روند دیپلماتیک سنگ اندازی کرده است. 
در راستای بررسی این تحوالت »آرمان ملی« 
گفت وگویی با حسن بهشتی پور، تحلیلگر ارشد 
مسائل سیاست خارجی داشته است که در ادامه 

می خوانید: 
 گروسی با چه اهدافی به فلسطین 
اشغالی در این برهه زمانی سفر کرده 

است؟
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز جمعه در تل آویو با نفتالی بنت، 
نخست وزیر اسرائیل مالقات کرد. این دیدار 
دو روز بعد از آنکه نفتالی بنت ایران را متهم به 
جاسوسی از اسناد محرمانه آژانس کرد انجام 
شد. در باره این سفر آقای گروسی پرسش های 
متعددی مطرح می شود. نخست اینکه باید 
توجه داشت که از آنجا که مهم ترین ویژگی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
بی طرف بودن آن است انجام چنین سفری در 
آستانه برگزاری شورای حکام آژانس در روز 
دوشنبه چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟ 
از آنجا که مهم ترین دستور کار این نشست 
بررسی گزارش سه ماهه گروسی در باره روند 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است، 
دیدار گروسی و بنت چه پیامی برای ایران و 
جهان دارد؟ باید توجه داشت طی دو سالی که 
از شروع کار این سیاستمدار آرژانتینی به عنوان 
مدیرکل کل آژانس می گذرد، شاهد یک نوع 
هماهنگی بی سابقه ای بین گزارش های گروسی 
با خواسته های اعالمی دولت تل آویو هستیم که 
موجب حیرت ناظران در این همه بی پروایی 
در عملکرد مدیرکل آژانس شده است. در نگاه 
اول ممکن است این تصور پیش بیاید که آقای 
گروسی دو روز بعد از ادعاهای نفتالی بنت، 
نخست وزیر اسرائیل در مورد ادعای جاسوسی 
ایران از اسناد محرمانه آژانس، سراسیمه به تل 
آویو رفت تا به آقای بنت تذکر دهد که ایران 
در واقع به اسناد سرقت شده که ده سال پیش 
در اختیار آژانس گذاشته شده بود، دست پیدا 
کرده و این به معنای جاسوسی از اسناد آژانس 
نیست. این در واقع دسترسی به اسناد مورد 
ادعای آژانس بوده که سرانجام تحت عنوان 
مسائل گذشته و آینده با قطعنامه شورای حکام 
در سال ۲۰1۵ برای همیشه بسته شد. اما در 
نگاه عمیق تر و با توجه به سابقه روابط پنهان 
و آشکار گروسی با آمریکا و اسرائیل این گمان 
بیشتر تقویت می شود که او در آستانه برگزاری 
نشست شورای حکام به تل آویو رفته تا آخرین 
هماهنگی ها را با مقام های اسرائیلی به عمل 
آورد. زیرا مشخص نیست چرا آقای گروسی در 
شرایطی که دولت اسرائیل با بحران مشروعیت 
داخلی روبه رو است و در آستانه شکست ائتالف 
حاکم در پارلمان است چرا به تل آویو می رود و 
در آنجا بجای آنکه در باره نپیوستن اسرائیل به 
پیمان عدم اشاعه سالح هسته ای موسوم به 
NPT سوال کند با آنها در مورد فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز ایران مذاکره می کند که در 
طول تاریخ آژانس بیش ترین و گسترده ترین و 
بی سابقه ترین کنترل ها و نظارت ها را بر ایران 
داشته و ایران طی 1۲ سال گذشته نهایت 
همکاری و حسن نیت را از خود نشان داده است. 
 فضاسازی های اخیــــر پیرامون 
فعالیت های هسته ای ایران مربوط به چه 

مواردی است؟
آقای گروسی بجـــای آنکه از اسرائیلی ها 
در مورد اینکه چرا اجازه نمی دهند آژانس بر 
فعالیت های نظامی آنها با بیش از ۲۰۰ کالهک 
هسته ای در مرکز هسته ای دیمونا کنترل و 
نظارت داشته باشد، سوال کند به آنجا می رود 
در مورد ایران با مقام های اسرائیلی مشورت 
کند . به نظر می رسد روند پرونده سازی علیه 
ایران همچنان ادامه دارد آمریکا و اسرائیل 
محتوا تهیه می کنند آقای گروسی بر اساس این 
محتوا پرسش مطرح می کند و در شورای حکام 
به دنبال گرفتن قطعنامه برای مستندسازی 

چنین پرونده سازی هستند. 
 ایران در این برهه زمانی چگونه باید 

پاسخ هجمه ها و پرونده سازی ها را دهد؟
در اینجا دیپلماسی ایران بجای سیاست 
تقابل یک طرفه که نتایج آن را با شکستن پلمب 
یو.سی. اف اصفهان در مرداد 1۳84 و بعدها در 
فروردین 1۳8۵ شکستن پلمب نطنز شاهد و 
ناظر بودیم که چگونه پرونده ایران را به صورت 
کامال غیر قانونی به شورای امنیت سازمان ملل 
بردند. اکنون بجای تکرار روندگذشته می توان 
با در پیش گرفتن سیاست تعاملی با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مدالیته 
جدید، سه پرسش آژانس را پاسخ داد و مانع 
اجرای سیاست های اسرائیل، آمریکا و گروسی 

در مورد ماجراجویی های جدید شد. 

آرمان ملی – مطهره شفیعی: باز هم عده ای 
تالش کردند تا مانع سخنرانی یادگار امام شوند 
اما موفق نبودند. روز شنبه زمانی که آیت آ... سید 
حسن خمینی در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار 
انقالب اسالمی سخنرانی  می کرد، تعدادی از افراد 
حاضر به سر دادن شعارهایی پرداختند تا این 
سخنرانی را مختل کنند اما یادگار امام بی اعتنا 
به آنها به سخنرانی خود ادامه داد. دلواپسانی که 
برای برهم زدن سخنرانی یادگار امام برنامه ریزی 
کرده بودند، ناکام شدند به ویژه اینکه مقام معظم 
رهبری در همان مراسم و در پایان فرمایشاتشان 
تصریح کردند: »شنیدم، به من خبر دادند که امروز 
در اثنای سخنرانی جناب آقای حاج حسن آقای 
خمینی، کسانی سروصدا کردند. با این کار بنده 
مخالفم؛ با این نوع تخریب کردن ها و سروصدا 
کردن ها بنده موافق نیستم، من مخالفم، این را 

بدانند همه.« 
  واکنش ها به رفتارهای دلواپسان 

این اخالل ها باعث رواج بداخالقی در جامعه 
می شود. مردم را به تندروهایی که خود را انقالبی 
می خوانند بدبین می کند. راستی در کدام سنت 
و آیین مرسوم است که در سالگرد کسی، خانواده 
او را دشنام دهند و تخریب کنند؟ بی اخالقی ها 
و هجمه به یادگار امام با واکنش های زیادی 
مواجه شد حتی اصولگرایان هم به انتقاد از رفتار 
دلواپسان پرداختند مانند مجتبی توانگر نماینده 
اصولگرای مجلس که تالش کنندگان برای برهم 
زدن سخنرانی سید حسن خمینی را »پیاده 
نظام سوپرانقالبی ها« دانست و نوشت: »معدود 
افرادی که امروز با سر و صدا می خواستند مانع 
سخنرانی آقای حسن خمینی شوند. دانسته 
یا نادانسته  پیاده نظام جریانی هستند که فکر 
می کنند هرچه بیشتر فریاد بزنند سوپرانقالبی 
خواهند شد! اما همچنان به پشت بلندگو هم 

بی توجهند« غالمرضا نوری، رئیس فراکسیون 
مستقلین مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با ایلنا، درخصوص »اتفاقات صبح روز شنبه 
در حرم امام خمینی و اختالل در سخنرانی 
سیدحسن خمینی که پیش از این نیز تکرار شده 
و همین طور تکرار این رفتار با دیگر شخصیت ها 
از جمله برهم زدن سخنرانی علی الریجانی در 
۲۲بهمن سال 91 به ویژه به رغم تذکر و نهی 
صریح رهبری«، گفت: ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره امام راحل و عظیم الشأن، باید عرض کنم 
که این حادثه و حوادث مشابهی که در سال های 
گذشته در این مراسم اتفاق افتاده یا حوادثی که 
مشابه این اتفاق در فضاهای دیگر و برای افراد 
دیگر رقم می خورد را از چند منظر می توان مورد 
بررسی قرار داد. وی ادامه داد: نخست از منظر 
جایگاهی که اخالق عمومی و اخالق سیاسی در 
جامعه ما دارد، می توان گفت که ریشه این اتفاق 
به بداخالقی هایی که در تریبون های رسمی و 
غیررسمی کشور اتفاق می افتد، مرتبط است. 
اینطور نیست که عده ای کامال خودسر و بدون 
هیچ پیش زمینه ای بیایند و این کارها را انجام 
دهند. نماینده مردم بستان آباد در ادامه بیان کرد: 
صحبت های یک عده ای یا موضع گیری ها و رفتار 
آن ها باعث می شود که این افراد هم جری تر شوند 
و بروند به سمت همین بداخالقی ها و این رفتارها 
در کشور اتفاق بیفتد که واقعا برازنده کشور، 
فرهنگ، تمدن و نظام جمهوری اسالمی نیست. 
وی افزود: از منظر دیگر می توان به عمق توسعه 
یک سری افکار اشاره کرد که در جامعه رسوخ پیدا 
می کند و ما می بینیم که در حرم امام)ره( علیه نوه 
امام شعار می دهند. این مسیر یک مسیر خطرناکی 
است و مسیری که این گروه ها در پیش گرفته اند 
برخالف وحدت ملی بوده که از افراطی گری شروع 
شده و به تندروی های بیشتر منتهی خواهد شد. 

خیلی جالب است که در مراسم سالگرد امام)ره( 
و در حرم حضرت امام)ره( برای نوه امام این رفتار 
را انجام دادند. نوری در ادامه با اشاره به عقبه 
فکری و جایگاه این گروه خاطرنشان کرد: اما 
این ها یک عقبه و ریشه دارند که در جامعه حضور 
دارند و از امکاناتی برای اهداف شان سوءاستفاده 
می کنند. دبیرکل حزب مجمع ایثارگران از تالش 
برای »برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی« 
انتقاد کرد. جواد امام نوشت: »کیست که نداند این 
نیروهای به اصطالح خودسر؛ کامال سازمان یافته 
با هدف برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی 
همچون سال 89 به میدان آمده اند. علی رغم اعالم 
مخالفت صریح رهبر انقالب با شعار دادن هنگام 
سخنرانی سید حسن خمینی!« محمد مهدی 
همت فرزند شهید همت هم در حساب توییتر خود 
نوشت: »امروز در سالگرد ارتحال امام عزیزمان، 
توفیق زیارت رهبری بعد از سه سال حاصل گشت 
و چقدر همه دلتنگ بودیم... آخرین سالگرد سال 
98 بود که حاج قاسم هم حضور داشت و به یاد 
دارم اصال حال روحی مناسبی نداشت، گویا چیزی 
روحش را عذاب می داد و فرصت هم پیش نیامد 
تا علت را جویا شوم... از اتفاقات تلخ امروز رفتار 
نامناسب یک عده هنگام صحبت های حسن آقای 
خمینی بود که رهبری را هم به بیان خودشان 
رنجاند، یکی از چیزهایی که برکت را از جامعه 
می برد زیر پا گذاشتن اخالق و تقواست، کاش یاد 
بگیریم حرمت آدم ها را نگه داریم و این دو مهم را 
سرلوحه زندگی خودمان قرار دهیم... دوستان 
عزیز سعی کنند صحبت های امروز رهبر معظم 
انقالب را به دقت مطالعه کنند که چراغ راه است. 

برای عاقبت بخیری هم دعا کنیم.«
  امام اهل اشرافی گری نبود

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
دولت قبل به موضوع دیگری پرداخت و نوشت: 

در شبکه های اجتماعی، عکسی دست به دست 
می چرخید که به مقایسه قبر یکی از شیوخ 
کشورهای عربی با قبر امام پرداخته بود. برخی 
تصاویر هم کامل تر بود و مصداقی تر ساختمانی 
در آن کشور را با برخی ساختمان های ایرانی 
مقایسه کرده بود. 1. زندگی دنیوی امام چه در 
زمان رهبری ایشان و چه قبل آن، یک زندگی 
حداقلی و بسیار ساده بود. شاهد آن، منزل ایشان 
در جماران و یا نجف و قم. امام به عنوان یک رهبر، 
همواره زندگی خود را همسطح قشرهای پایین 
جامعه قرار می داد و یکی از دالیل محبوبیت او 
نزد مستضعفین جامعه هم همین همنوایی او با 
آنان بود. در  فرهنگ ایرانی بارگاه و قبور، همواره 
برای تکریم شخصیت متوفی و بزرگداشت او 
مرسوم بوده است. آیا امام به دنبال رفاه مردم 
نبود؟ جواب را باید در وعده های امام جست وجو 
کرد، وعده هایی که نمود آن در ایجاد رفاه فراگیر 
برای مردم می توان دید. شخصیت امام، صرفا 
مبارزی تک بعدی نبود، آرمان گرایی امام با رفاه 
عمومی مردم در تضاد نبود. پیروی از آرمان امام 
اگر وظیفه مسئولین جمهوری اسالمی است؛ 
اجرایی کردن و عمل به وعده های امام به مردم 
از آن مهمتر است. به استقالل و »آزادی«؛ به 
»جمهوری« اسالمی؛ به نه »شرقی«، نه غربی؛ 
به ایجاد رفاه عمومی؛ به رسیدگی به محرومین 
و کاهش شکاف طبقاتی. اما سخن آخر، اگر امام 
حدس می زدند که شاگردان ایشان قصد ساختن 
چنین بنایی بر مزارش دارند، تردید ندارم که 
حتما آن  را ممنوع می کردند، کمااینکه شاگرد 
 عزیز مکتب او، سردار سلیمانی چنین کرد. 
پ. ن: انتساب ساخت این بنا به خانواده امام هم 
نادرست است و اجحافی است که مثل شعار دادن 
در حرم امام به حجت االسالم سیدحسن خمینی 

صورت گرفت. 

آرمان ملی – یاسمین طالقانی : رسانه های اصولگرا خبر از 
بازداشت وحید هروآبادی، یک حامی محمود احمدی نژاد دادند 
اما هنوز این خبر از سوی رسانه های رسمی تایید نشده است. 
در خبر خبرگزاری رسا آمده است: »وحید هروآبادی از طالب 
حامی حلقه انحراف که قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشت با 
هوشیاری ماموران دستگیر شد.  وی با پرداخت رشوه قصد خروج 
از مرز بازرگان داشت که با هوشیاری ماموران بازداشت و تحویل 
مقامات قضائی داده شد. هروآبادی سوابق متعددی از جمله نشر 
اکاذیب، اتهام زنی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی را در پرونده 
خود دارد. وی که در شبکه های اجتماعی فعالیت زیادی داشت، 
از چند روز قبل فعالیت او به شدت کاهش یافته بود که به نظر 
می رسد این مساله حکایت از نقشه او برای خروج از کشور داشت.  
مواضع و دیدگاه های وی با حمایت رسانه ای معاندین همراه بوده 
و از زمان بازداشت وی رسانه های معاند و ضد انقالب به حمایت 
از وی برخاسته اند.« دیده بان ایران هم نوشت: »مریم جعفری 
آذرمانی، شاعر و نویسنده، بامداد چهارشنبه، 11خرداد، از بازداشت 
همسرش، وحید هروآبادی، در مرز بازرگان خبر داد. خانم آذرمانی 
در یک پیام توئیتری و بدون ذکر جزئیات نوشت: »همسرم وحید 
امشب هنگام خروج از مرز بازرگان دستگیر شد. وحید هروآبادی 
یک روحانی است که تابستان سال 1۳99 به دلیل نوشته های 
اعتراضی اش در شبکه های اجتماعی، در دادگاه ویژه روحانیت 
به اتهاماتی چون »نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و 
فعالیت تبلیغی علیه نظام« محاکمه شد. گفتنی است هنوز هیچ 
خبر رسمی در مورد بازداشت وحید هروآبادی از سوی مقامات 

قضائی و انتظامی منتشر نشده است.«
  دستفروشی برای دیده شدن؟

از سوابق هروآبادی چنین برمی آید که مانند احمدی نژاد شیفته 
دیده شدن است و برای رسیدن به هدفش از هر موضوعی بهره 
می برد که همین موضوع صحت بازداشت او را با تردید مواجه 
کرده است. چندی قبل بود که وحید هروآبادی تیرماه سال 99 با 
انتشار توئیتی از کیفرخواست علیه وی به دلیل دستفروشی خبر 

داد و گفت: از شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تماس گرفته اند و 
4اتهام را کیفرخواست کرده اند. پیش تر ازاین و در سال 9۷ وحید 
هروآبادی از روحانیون حامی احمدی نژاد در اعتراض به اخراجش 
پس از سخنرانی مقابل دادگاه انقالب، در خیابان 16 آذر تهران، 
آدامس و کیک فروخت که این حرکت با بازتاب زیادی در رسانه ها 
همراه بود. او در گفت وگویی در این باره گفته است: من 1۵ سال 
هست که مشغول تحصیل و تدریس در مقاطع مختلف هستم. 
9 سال هم هست که در دانشگاه تهران به عنوان مبلغ و کسی که 
کار فرهنگی می کنه مشغولم. بار ها صحبت شد راجع به اینکه آیا 
شما با آقای احمدی نژاد مراوده داری؟ من گفتم: بله، مراوده دارم 
به من گفتند ما قبول داریم که شما با آقایان مراوده داری ولی از 
تریبون ها استفاده نمی کنی. ولی برای ما قابل قبول نیست که شما 
بیرون از اینجا با یک جریان سیاسی مراوده داری و این برای ما 
قابل قبول نیست. من به دوستان گفتم که خود شما قبول دارید 
که من سوء استفاده ای از امکانات نمی کنم. ما درگیر مسائل محرم 
بودیم که ناگهان با من تماس گرفتند و گفتند شما دیگر از امروز 
نیا چون ادامه همکاری ما با شما به صالح نیست. من تو راه بودم 
و به دوستان گفتم از امروز نیام؟ گفتند حاال دیگه امروز رو داری 
می آیی عیب نداره بیا. ولی از فردا دیگر نیا که من گفتم نه دیگه من 

نمی یام. من هم در اعتراض به این موضوع رفتم سراغ دستفروشی.  
بر اساس حکمی که به وی ابالغ شد، آقای هروآبادی توسط دادگاه 
تجدیدنظر بابت اتهام »نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی 
به 1 سال حبس و برای اتهام هتک حیثیت روحانیت به دلیل 
دستفروشی با لباس روحانیت به ۲ میلیون تومان جزای نقدی 
محکوم شد. وحید هروآبادی پیش تر توسط شعبه دوم دادگاه ویژه 
روحانیت به 1 سال و 4 ماه و 1۵ روز حبس تعزیری و ۲ میلیون 
تومان جزای نقدی محکوم شده بود. در سال 98 عبدالرضا داوری 
که به گفته سخنگوی قوه قضائیه به اتهامات متعددی از جمله 
ارتباط با کانال آمدنیوز در بازداشت به سر می برد، توسط وکیل 
خود، وحید هروآبادی برای شرکت در یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی ثبت نام کرد. 
  ادبیات سیاسی هروآبادی 

در اظهارات او نشانی از تعامل سیاسی نیست چنانکه مهر 98 
تاکید کرد: جریان بهار باید با تمام توان و قوا در انتخابات مجلس 
شرکت کند و هزینه هر گونه رد صالحیت را باال ببرد. هروآبادی با 
بیان اینکه من دولت آقای روحانی را نه اصالح طلب می دانم و نه 
اصولگرا، گفت: این دولت به تناسب نفع خود گزاره های هر کدام 
از این دو جریان را تکرار می کند. وی ادامه داد: برخی اصولگرایان 
رویکردشان نسبت به مردم اینگونه است که خودشان را بی نیاز 
از رأی مردم می دانند. این کنشگر بهاری تصریح کرد: از سوی 
دیگر سخنان و طرح هایی که اصولگرایان مطرح می کنند، آنقدر با 
مطالبات جامعه فاصله دارد که جز خود و فامیل هایشان بعید است 

کسی به آنها رأی بدهد. 
  همسر هروآبادی کیست؟

همسر هروآبادی مریم جعفری آذرمانی است که مواضعی ضد 
آمریکایی داشته و در همایش های شهرستان ادب به مناسبت 
سالگرد اشغال سفارت آمریکا با سرودن اشعاری این مواضع را بیان 
کرده است. او برگزیده سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 
برای کتاب پیانو و برگزیده هفتمین دوره جایزه ادبی پروین 

اعتصامی برای کتاب دایره شده است. 

مجلس یازدهم وارد سومین سال فعالیتش شد و تا انتخابات 
14۰۲ حدود ۲۰ ماه زمان باقی است اما این مجلس تاکنون از 
ابزارهای نظارتی سخت همچون استیضاح خود استفاده نکرده 
است. داریوش قنبری، نماینده اسبق مجلس درباره چرایی عدم 
توانایی مجلس یازدهم در استیضاح وزرا گفت: شعار این مجلس 
ریل گذاری درست برای قطار دولت و نظارت قوی بر حسن 
اجرای قوانین بود اما این مجلس تا کنون ریلی نگذاشته است. 
نمایندگان این مجلس در انتخابات سال 98 با رویکرد سلبی و 
نقد مجلس دهم و دولت آقای روحانی خود را نزد مردم منجی 
نشان دادند و به پارلمان راه یافتند. وی افزود: بعد از آغاز کار 
مجلس یازدهم، نمایندگان برنامه ایجابی نداشتند، نکته مهمتر 
آنکه هرچند اکثریت قریب به اتفاق این نمایندگان اصولگرا 
هستند اما رویکرد تشکیالتی ندارند که وظایف نمایندگی و 

تقنینی خود را در قالب یک ساختار تشکیالتی پیش ببرند. 

 
  برخی نمایندگان 

هیچ برنامه ایجابی 
نداشتند

  انتخابات 
 یک امر محرز 
و پایدار است

  
  اراده حاکمیت

 در به نتیجه رسیدن 
مذاکرات است

وضعیت برجام همچنان مبهم است؛ مشخص نیست که 
سرنوشت مذاکرات وین چه می شود و آیا می توان امید داشت که 
مذاکرات به نتیجه نهایی و متعاقبش تحریم ها رفع شود یا خیر؟ 
نماینده پیشین مجلس درباره این موضوع گفت: »در مذاکرات 
برخی تصور می کنند این دولت است که تصمیم گیرنده نهایی 
است؛ در صورتی که این طور نیست و مسیر مذاکرات معطوف 
به اراده حاکمیت هاست. در دولت اول آقای روحانی هم که 
مذاکرات به نتیجه رسید، حاکمیت اراده کرد که این موضوع 
به وقوع بپیوندد و حتی این ایراد که برخی می گویند مجلس 
۲۰دقیقه ای برجام را تصویب کرد، درست نیست اگر چنین بود، 
شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نمی کرد مهرداد الهوتی 
افزود: طرف مقابل دنبال بهانه جویی است. واقعیت این است که 
ایران اراده مثبت خود را نشان داده و همیشه هم به تعهداتش 

پایبند بوده است.

برنامه اصالح طلبان برای انتخابات های آینده چیست؟ یک 
فعال سیاسی اصالح طلب، با اشاره به مصاحبه اخیر محمدرضا 
عارف و تاکید او برای حضور حتمی در انتخابات گفت: فرمایش 
آقای عارف متین و منطقی است. فعالیت سیاسی ما در 
انتخابات یک امر محرز و پایدار است. تا زمانی که قائل به نظام 
و جمهوری اسالمی هستیم و بتوانیم به سرنوشت سیاسی 
کشور کمک کرده تا مردم زندگی راحت تری را داشته باشند، 
می توانیم مشارکت سیاسی داشته باشیم. راه مشارکت سیاسی 
هم انتخابات است. محمد عطریانفر درباره بازسازی جناح 
اصالح طلبان و بدنه آرای آن گفت: فرآیند بازسازی در افکار 
عمومی، یک کار همیشگی است و مربوط به یک مقطع خاص 
نیست. به نظر می آید که همچنان به صورت مستمر روند اصالح 
رفتارهای اصالح طلبان باید بر مبانی و اهداف حوزه اصالحات 

مبتنی باشد و این روند همیشگی است.

مریم جعفری : همسرم وحید هنگام خروج از مرز بازرگان دستگیر شد

از دستفروشی تا خروج غیرقانونی از مرز؟
    وحید هروآبادی مانند احمدی نژاد تشنه دیده شدن است

 »آرمان ملی« تحوالت پیرامون احیای برجام 
را بررسی می کند؛

توافق موقت دربرجام؛راه میانبر
  پرونده ایران در شورای حکام اهرم فشار غرب 

برای امتیازگیری

آرمان ملی- حمید شجاعی:  شاید اگر گفته شود 
که توافق برجام امروز در حالت کما بسر می برد و چندان 
شرایط با ثبات و مساعدی ندارد سخنی به گزافه نرفته 
باشد. قدر مسلم آنطور که جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم گفته احتمال رسیدن به توافق 
رو به کاهش است. چنانکه وی شنبه شب در توئیتی آورد: 
»دوباره با حسین امیرعبداللهیان گفت وگو کردم. احتمال 
دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش 
است؛ اما ما هنوز هم می توانیم با تالش بیشتر این کار 
را انجام دهیم. من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات 
وین، در هر زمان آماده هستم تا راه حلی را برای آخرین 
مسائل باقی مانده تسهیل کنم.« با این حال روند اظهارات 
و فضای حاکم بر شرایط احیای برجام نشان می دهد که 
به رغم تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات و رسیدن 
به توافق اما طرف غربی به ویژه آمریکا چندان مایل به 
این مهم نیست. موید این امر را نیز می توان در نوع اظهار 
نظرهای مقامات آمریکایی مشاهده کرد. تروئیکای 
اروپا نیز هر چند که در ظاهر از تمایل به احیای برجام و 
پایبندی به این توافق صحبت می کنند اما در عمل چندان 
تحرکی در جهت حل مشکالت و اختالفات طرفینی انجام 
نمی دهند. در این میان آنچه که مسلم است اینکه گذشت 
زمان به نفع هیچ یک از طرفین نیست و فقط شرایط را 
برای رسیدن طرفین به توافق سخت تر می کند. در شرایط 
فعلی نه آمریکایی ها آنطور که خود گفته اند شرایط ایران 
را به خصوص خروج سپاه پاسداران از لیست تحریم ها 
برای از سرگیری مذاکرات و رسیدن به توافق می پذیرند و 
نه ایران حاضر به پذیرش خواسته های آمریکایی ها است.  
در نتیجه اگر شرایط اینگونه پیش برود نمی توان امیدی 
به احیای برجام داشت اما برخی کارشناسان و صاحب 
نظران بر این عقیده اند که با مقداری تعامل و تسهیل 
شرایط می توان به رسیدن به توافق خوشبین بود.  البته 
اگر طرفین در راستای رسیدن به یک فهم مشترک در 
راستای دستیابی به توافق مقداری در مواضع خود انعطاف 

نشان دهند توافق در دسترس خواهد بود. 
  توافق موقت

هر چه تنفس و تعلیق مذاکرات احیای برجام بیشتر 
طول می کشد،  شرایط برای احیای توافق هسته ای 
سخت تر می شود آن هم در شرایطی که آمریکایی ها دیگر 
توافق برجام را نه مثل آنچه در سال ۲۰1۵ بود بلکه با 
خواسته های فرابرجامی در ۲۰۲۲ می خواهند. این در 
حالی است که در ماه های آینده انتخابات کنگره آمریکا 
نیز در پیش است و به قرائت بسیاری از کارشناسان از هم 
اکنون بسیار محتمل است که جمهوری خواهان مجالس 
آمریکا را از آن خود کنند. لذا اگر این اتفاق رخ دهد رسیدن 
به توافق اگر نگوییم غیر ممکن است اما بسیار سخت تر 
ازگذشته خواهد شد.  با این حال به نظر می رسدکه اگر 
طرفین به یک راه حل میانه برسند می توان پیش از 
انتخابات آمریکا نیز شاهد احیای برجام بود. چنانکه سید 
حسین موسویان دیپلمات سابق کشورمان می گوید: 
»چنانچه آمریکا، حداقل تا انتخابات نوامبر کنگره، 
قادر به دادن تضمین اجرای پایدار برجام نباشد و قدرت 
تصمیم گیری درمورد حذف سپاه از لیست سازمان های 
تروریستی را نداشته باشد، مصلحت این است که تهران 
و واشینگتن برای جلوگیری از مرگ دائمی برجام؛ یک 
توافق موقت داشته باشند تا مذاکرات احیای کامل برجام 
بعد از انتخابات کنگره آمریکا ادامه یابد.« در همین 
خصوص به نظر می رسد که گرچه بهترین سناریو احیا 
اجرای کامل برجام است اما درغیاب این سناریو، توافق 
موقت بهتر از فروپاشی برجام و بازگشت به شرایط پیشا 

برجام باشد. 
  بهانه برای فشار بر ایران

مساله پرونده هسته ای ایران و همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارد 
و ایران نیز همواره همکاری های الزم را داشته و به گواه 
خود آژانس در مقاطع مختلف فعالیت های هسته ای 
ایران کامال صلح آمیز و در چارچوب N. P. T بوده است. 
با این حال گزارش اخیر و جهت دار رافائل گروسی مدیر 
کل آژانس در خصوص برنامه هسته ای ایران باعث شده 
تا غربی ها بهانه تازه  ای برای تحت فشار قرار دادن ایران به 
دست بیاورند. چنانکه آمریکا و اروپایی ها از قطعیت صدور 
قطعنامه بر علیه کشورمان در شورای حکام خبر داده اند. 
دیاکو حسینی تحلیلگر مسائل بین الملل در این خصوص 
می گوید: »در صورت صدور قطعنامه شورای حکام و پاسخ 
ایران به هدف تشدید تنش، هیچ کس به اندازه روسیه به 
استقبال آن نخواهد رفت.  حداقل برای مدتی، تمرکز و 
توجهات غرب را از جنگ در شرق اروپا منحرف می کند و 
پرونده اتمی ایران را به ابزار معامله و چانه زنی برای گرفتن 
امتیاز در اوکراین تبدیل می کند.« این در حالی است 
که میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در خصوص بررسی موضوع ایران در 
شورای حکام در صفحه توییترش در واکنش به اظهارات 
تحلیل گری که گفته بود موضوع ایران در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه با آغاز دور 
جدید نشست شورا بررسی خواهد شد، نوشت: »در واقع 
مساله ایران توسط شورای حکام آژانس، به احتمال زیاد روز 
چهارشنبه بررسی خواهد شد.« باید دید ماجرای پرونده 
ایران در شورای حکام به کدام سمت و سو خواهد رفت و 
غربی ها این پرونده را به دستاویزی برای فشار به ایران در 
جهت امتیاز دادن در برجام استفاده خواهند کرد یا خیر. 

شعاربه نام امام علیه یادگار امام!

رهبر انقالب : با این نوع تخریب کردن ها  مخالفم 
 جواد امام: کیست که نداند نیروهای به اصطالح خودسر، سازمان یافته به میدان آمده اند
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آرمان ملی - المیرا بابایی: اقدامات دولت و دستوری عمل 
کردن با بازار ارز بار اول نیست که بازارهای مختلف از جمله طال و 
ارز را نشانه می گیرد مشابه این اتفاق در دولت دوازدهم زمانی که 
نرخ دالر به طور شتابان پیش می رفت صورت گرفت حال خبرها 
حاکی آن است که بر اساس اختیارات ویژه ای که از سوی سران 
قوا به بانک مر کزی داده شده دولت مجددا به بازار ارز ورود کرده 
تا تالطم های ارزی و معامالت فردایی را ممنوع کند و سروسامانی 
به این آشفته بازار بدهد. در واقع نیم نگاهی به سیاست های دولت 
دوازدهم در بازار ارز نشان می دهد یکی از علل گرانی ارز در این 
دوره کاهش درآمدهای نفتی و دخالت دولــت در بازار ارز برای 
جبران کسری بودجه از رشد قیمتی بوده است حال سوال اصلی 
و اساسی این است که چطور در دولت جدید و با وجود درآمدهای 
ارزی قیمت دالر از مرز ۳1 هزار تومان عبور کرده است که برای 
کنترل وضع موجود نیاز به کنترل دولت باشد؟ به عبارت دیگر اگر 
درآمد ارزی در وضع مناسبی است چطور قیمت ارز هر روز باالتر 
می رود و دولت با اقدامات دستوری مسئله را حل کند؟علی صالح 
آبادی پیش تر در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود اختیارات 
ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می شــود. برهمین اساس نیز به 
منظور کمک به بانک مرکزی در اجــرای مصوبات جدید ارزی، 
تعدادی از صراف هــای منتخب در ســاختمان بانک مرکزی با 

مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند. 
 اختیار نامحدود دراختیار بانک مرکزی

احمد لواسانی، رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان در 
همین ارتباط می گوید: سران قوا تصمیم گرفتند که اختیارات 
ویژه ای را به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طال اعطا کنند 

که جزئیات آن به زودی اعالم خواهد شد.  
وی معقتد اســت: قطعا با افزایش اختیارات بانک مرکزی 
شــاهد برقراری ثبات و آرامــش در بــازار ارز خواهیم بود و 
سیاســت گذار ارزی آزادی عمل بیشــتری برای بازارسازی 
خواهد داشت و قطعا به مقابله با ســودجویان در بازار خواهد 

انجامید و بساط سوداگری را جمع خواهد کرد.
 اقتصاد دستوری راه به جایی نمی برد

علیرضا مناقبی کارشــناس اقتصادی درخصوص اقدامات 
دســتوری دولت در بازار ارز به آرمان ملــی گفت: هیچ کاری 
خصوصا در زمینه اقتصاد با دســتور انجام پذیر نیست ممکن 
است در لحظه برخی از این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد اما 
یقینا در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت و تا زمانی که مسئوالن 
کشور به این باور نرسند که مسیر طبیعی اقتصاد باید به حال 
خود باشد تا روند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده بازار باشد و 
تا زمانی که دولت شرایط را برای رانت عده ای فراهم کند قطعا 
منتظر معجزه نخواهیم بود و اتفاق خاصی در کاهش قیمت ارز 

صورت نمی گیرد. 
او معتقد است: بســیاری از تصمیماتی که درحال حاضر با 
آن موافقت می شــود قبال با آن مخالفت می شــد و بسیاری از 

تصمیمات درستی که امروز اتخاذ می شود در زمان نامناسبی 
گرفته می شود و مشخص نیست که نحوه اجرای این سیاست 

توسط بانک مرکزی به چه شیوه و چه شکل خواهد بود. 
مناقبی در پاسخ به این ســوال که آیا این تصمیم سیاست 
دولت برای جبران کسری بودجه نیست گفت: بسیار محتمل 
اســت هر طرحی که اجرا می شــود به دلیل اینکه برای مردم 
شفاف نیست این ذهنیت را برای مردم می سازد که تمامی این 
موارد  برای این است تا دولت را به اهداف خود که همان جبران 

کسری بودجه است برساند.  
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اینکه چه اتفاقی برای 
دالر ۳1 هزارتومانی افتاد و چرا باوجود تمام تمهیدات الزم باید 
این قیمت ها را داشته باشیم و آیا ورود دولت به بازار ارز باعث 
عقب گرد قیمت ها خواهد شد یا خیر را زمان ثابت می کند اما 
علی القاعده انتظار می رود دالرهایی که خارج از مسیر اقتصاد 
بوده اند و توسط افراد معمولی تهیه شــده مجددا وارد چرخه 
بازار شــود و ازدیاد عرضه اثر خود را بر بازار ارز خواهد داشت و 

قیمت ها را تا حد زیادی به عقب نشینی وادار می کند.  
مناقبی علت نوسان قیمت ارز را ناشی از جو روانی بازار دانست 
و گفت: میزان تقاضای ارز کشــور مشخص است که متشکل از 
میزان واردات سالم و مقداری قاچاق که اعداد آن مشخص و قابل 
رهگیری اســت پس چه دلیلی دارد که تقاضای ارز یکباره زیاد 
می شود و قیمت ها اوج می گیرد؟ پاسخ این سوال به جو روانی این 
بازار برمی گردد و درست زمانی که به مردم اضطراب وارد می شود 

و تب خرید باال می گیرد به بازار ارز فشار می آید. 
 جرم اخالل در نظام اقتصادی

درادامه این گزارش باید خاطرنشان کرد که دولت درپی این 

مصوبه، معامله گران در بازار فردایی طال به جرم اخالل در نظام 
اقتصادی را تحت پیگرد قرار می دهند و گفته می شود همزمان 
با آغاز اجرای مصوبات جدید ارزی و طالیی در بازار، صبح دیروز 
دو نفر از دالل های بزرگ طال و ارز به اتهام معامالت غیرقانونی و 

گسترده طال و ارز بازداشت شدند.  
گفتنی است منظور از معامالت فردایی طال، معامالتی است 
که فعاالن بازار در پایان یــک روز معامالتی در رابطه با قیمت 
طالی آب شده در روز بعد، وارد معامله می شوند. دالر فردایی 
نیز به دالری گفته می شود که در همان روز معامله می شود، اما 
تحویل آن فردا انجام می شود . فروشندگان دالر فردایی معموال 
دالری در اختیار ندارند و ایــن معامالت تنها به صورت صوری 
انجام پذیرفته و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه 
می شــود. البته ۲۳ فروردین ســال جاری هم بر مبنای قانون 
جدید مبارزه با قاچاق ارز کاال معامالت فردایی ارز ممنوع اعالم 
شد. با این حال هنوز هم افرادی در بازار پیدا می شوند که اقدام 
به معامالت فردایی طال و ارز می کنند. فروشــندگان فردایی 
عمدتا دالالنی هســتند که در خیابان منوچهری، فردوسی و 
سبزه میدان فعالیت می کنند. برخی از این فروشندگان با کوچ 
به شــبکه های اجتماعی، فعالیت های خود را بــه به بیرون از 

خیابان ها و فضای فیزیکی کشیده اند.
باید دید دولت جدید با اجــرای این قانون که در دولت های 
گذشته هم سابقه اجرا داشته است می توان با دالالن برخورد 
کرد و بدین صورت نرخ ارز را کاهش داد و آیا این اقدام دستوری 
و غیرمحدود بانک مرکزی در ســامان دادن به بــازار ارز قادر 
خواهد بود در عمل به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر 

سیاست های بازار ساز منجر خواهد شد یا خیر؟      

گزارش

نیم نگاه
 با وجود افزایش عرضه دام؛ 
 قیمت گوشت قرمز را 

مصرف کننده تعیین نمی کند!
آرمان ملی: آغاز موج گرمای شــدید و کم 
آبی به همــراه گرانی و کمبــود نهاده های دامی 
باعث افزایش عرضه دام به بازار شــده است؛ این 
سخنان رئیس شورای تامین دام کشور است که 
معتقد است وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور 
مناسب نبوده و به گفته منصور پوریان بازار مصرف 
نیز بی رمق اســت. در واقع این مسئول حوزه دام 
در حالی از افزایش عرضــه خبر می دهد که بازار 
گوشت قرمز بدون توجه به اساسی ترین اصل بازار 
یعنی عرضه و تقاضا همچنــان به یکه تازی خود 
ادامه داده و هم اکنون قیمت هر کیلو گوشــت 
قرمز از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده اســت. 
موضوعی که نشــان می دهد در حوزه کاالهای 
اساسی اساسا مصرف کننده در حاشیه قرار داشته 
و آنچه باعث تغییرات قیمتی و سیاست های دامی 
می شود تنها سود و رضایت زنجیره تولید و عرضه 
است. در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای 
تامین دام کشور با بیان اینکه تولید گوشت قرمز 
در کشــور با تهدیدهای جدی مواجه شده است، 
می گوید: عمده تهدیدها برای تولید گوشت قرمز 
در کشور، تنش گرمایی و تشدید کم آبی، گرانی 
نهاده های خوراک دام، شــیوع بیماری همه گیر 
در گله های ضعیف شده و بی رقمی بازار مصرف 
است. وی ادامه داد: موج گرمای شدید که بیش 
از همه قطب های تولید گوشــت قرمز در جنوب 
کشور مانند استان خوزســتان را تحت تاثیر قرار 
داده و منابع آبی باقی مانده رو به خشکی گذاشته 
است. پوریان با تاکید بر اینکه در بازار نهاده های 
خوراک دام مشکل کمبود و گرانی فشار زیادی به 
دامداران آورده است، افزود: دامداران سهم اندکی 
از نهاده های خوراک دام یارانه ای داشــته اند، اما 
حذف ارز ترجیحی از همین اندک ســهمیه نیز 
زمینه ساز گرانی های بی ســابقه در بازار نهاده ها 
بوده اســت، ضمن اینکه حــذف ارز ترجیحی و 
خشکســالی موجب کاهش عرضه نهاده ها شده 
است. در کنار تمامی این مشکالت بازار بی رمق 
مصرف و افت قابل توجه تقاضا عرصه را بر تولید 
گوشت قرمز تنگ تر کرده است. پوریان با عنوان 
اینکه در حال حاضر به دلیل عدم توان دامداران در 
نگهداری دام شرایط عرضه در میادین دام مطلوب 
است، گفت: به دلیل تشدید مشکالت نگهداری 
و تعلف دام ها، دامداران عرضه به بازار را افزایش 
داده و در نتیجه هم اکنون نــه تنها کمبودی در 
عرضه دام نیســت، حتی مازاد عرضه نیز وجود 
دارد. پوریان یکی از بزرگ ترین نگرانی های حال 
حاضر در صنعــت دامپروری کشــور را احتمال 
شیوع بیماری ها در بین گله های دامی با ضعیف تر 
شدن دام ها بر اثر تشــنگی و گرسنگی برشمرد 
و گفت: با گرم تر شــدن هوا دام های که اکنون به 
دلیل تعلف نامناسب و تشــنگی ضعیف شده اند 
در معرض شیوع بیماری های خطرناک همه گیر 
قرار خواهند گرفت که می تواند نتایج آن بحران 
آفرین باشد. به گفته رئیس شــورای تامین دام 
کشــور هم اکنون قیمت هر کیلوگرم بره چاق را 
۷۲ هزار تومان و گوســاله نر کشتاری را 68 هزار 

تومان است. 

ذره بیـــن
 در پی اجرای طرح خرید قراردادی مرغ مطرح شد؛ 
نگرانی از حذف تولیدکنندگان خرد 

یا کسب سود از تنش های بازار؟
آرمان ملی: همزمان بــا اجرای اصالحات 
اقتصادی و حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از نهاده های 
خوراک دام و طیــور بازار تولیــد و عرضه مرغ 
تحت الشــعاع قرار گرفت، به گونه ای که در ابتدا 
مرغداران از فــروش با قیمتــی پایین تر از نرخ 
مصوب به دلیل کاهش تقاضــا و افزایش عرضه 
گالیه کرده و پس از آن انتشار فیلم معدوم سازی 
جوجه های یک روزه که بــه دلیل آنچه قیمت 
پایین و نبود صرفه اقتصادی رقــم خورده بود 
بازتاب های زیادی را به دنبال داشت تا جایی که 
در نهایت وزیر جهاد کشــاورزی از اجرای طرح 
خرید قراردادی مــرغ خبر داد تــا از این پس 
تحت هر شــرایطی شــاهد تداوم تولید باشیم 
حال در شرایطی که این طرح به نوعی می تواند 
گامی روبه جلو در مدیریت تولید و بازار باشــد 
تشــکل های مربوطه از نگرانــی جدیدی خبر 
داده اند که به اعتقــاد آنها می تواند زمینه حذف 
تدریجــی تولیدکنندگان خــرد را فراهم آورد، 
به گفته رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ 
گوشــتی در این طرح که پیش از این نیز اجرا 
شده تنها تولیدکنندگان بزرگ را شامل می شود 
البته محمد یوسفی توضیح نداده چرا این طرح 
فقط شــامل تولیدکنندگان بزرگ می شود اما 
به نظر می رســد این نوع اظهارت بیش از آنکه 
نشان دهنده نگرانی تشــکل ها برای پشتیبانی 
از اعضای خود باشد و تشکل مربوطه برای رفع 
نقاط ضعف تالش کند به نوعی بهانه تراشی تلقی 
شده تا بزرگان تشــکل ها که بارها دخالت آنها 
در نظام تولید و عرضه ثابت شــده از تنش های 
بازار بیشترین نفع را کســب کنند وگرنه اینکه 
دولت برای ســاماندهی صنعــت خرید تمامی 
تولید را تضمین کند و حوزه مربوطه نســبت به 
آن موضع گیری کند سواالت زیادی را به ذهن 
متبادر می کند. محمد یوســفی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان مرغ گوشــتی، می گوید: خرید 
قراردادی مرغ اولین بار نیست که در کشور اجرا 
می شــود و پیش از این نیز این شــکل از خرید 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان 
بازوی وزارت جهاد کشــاورزی انجام می شده و 

نتایج مثبتی به همراه نداشته است.
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قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

گزارش »آرمان ملی« از وضعیت بازار بورس 
در هفته  گذشته؛ 

روزهای اوج بورس برمی گردد؟  

آرمان ملی: روزهای پررونق بورس و تب شدید خریداران به 
خرید سهام و ورود به بازار سرمایه را هنوز به یاد داریم و کسانی 
که حتی دانش اندکی از بازار سهام داشتند با رویای کسب سود 
آنچنانی ســرمایه های خود را تبدیل به پول کردند و وارد این 
دنیای رقابتی شدند اما بازار سهام برای خیلی ها آمد نداشت و 
نه تنها سودده نبود بلکه خیلی ها را یک شبه به زمین زد. حال 
گفته می شود بعد از گذشت مدت زمان تقریبا طوالنی، بورس 
راه خود را پیدا کرده و کمی سهامداران از این بابت خوشحال 
هســتند. می توان گفت تا چند ماه اخیر تمامی سهامداران در 
ضرر بوده اند که این ضرر و زیان ها دامنگیر افراد تازه کار نیز شد. 
به همین منظور خیل زیادی از مــردم اعتماد خود را به بورس 

از دست دادند. 
به صورت کلی عده ای از مردم انتظار دارند با هر سرمایه ای 
که وارد بورس می شوند، تماما در سود باشند اما این حرف کامال 
دور از منطق بوده و دقیقا به همین دلیل است که گفته می شود 
قبل از ورود به بازارهای مالــی از جمله بورس ضرر و زیان های 
آن را نیز در نظر بگیرید بنابراین دانســتن وضعیت بورس در 
لحظه یا همان روز امری بســیار واجب و ضروری است کسی 
که تمامی آموزش های پایه ای را نیز بداند ولی بدون نداشــتن 
آگاهی از وضعیت بورس امروز اقدام به خرید یا فروش سهامی 
کند ریسک بزرگی کرده و ممکن است نقدینگی خود را در این 

بازار از دست بدهد.   
  بورس در هفته ای که گذشت

درهفته ای که گذشت روند نزولی شــاخص کل بورس در 
هفته دوم خرداد مــاه تداوم یافت. در اولیــن روز کاری هفته 
شــاخص نزول 11 هزار واحدی را پشت ســر گذاشــت و روز 
یکشنبه 19 هزار و ۳۷4 واحد افت کرد. روز دوشنبه شاخص ۳ 
هزار و ۳16 واحد رشد کرد. روز سه شنبه نیز شاخص صعود ۵ 
هزار و ۳۳1 واحدی داشت. در آخرین روز کاری هفته شاخص 
کل بورس تهران 868 واحد افزایش یافت. با اینکه سه روز پیاپی 

شاخص صعود کرد اما پایین تر از سطح هفته قبل ایستاد. 
اگر بخواهیم بازدهی بازار سرمایه را در هفته ای که گذشت 
داشته باشــیم به این نتیجه خواهیم رسید که هفته شاخص 
کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معامالتی 
هفته قبل ۲۰ هزار و 9۰۷ واحد پایین  تر ایستاد و بازدهی هفته 
شاخص بورس منفی 1. ۳ درصد شد.   شاخص هم وزن در پایان 
هفته نسبت به هفته پیشین 6 هزار و 8۵۳ واحد پایین تر ایستاد 

و بازدهی منفی 1. ۵ درصدی را ثبت کرد.      
دراین خصوص نایب رئیس هیات مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان اینکه مشــکالت موجود صنایع مختلف در 
بورس با نامه نگاری ها از ســوی رئیس سازمان بورس منعکس 
می شود، گفت: تالش مسئوالن برای بازگرداندن اعتمادهای از 

دست رفته در بورس دو چندان شده است.   
محسن خدابخش با اشــاره به اینکه صدور برخی مجوزها 
در سال گذشته، قابل مقایسه با 1۰ سال گذشته نیست، اظهار 
کرد: در مورد مشکالت روزانه بازار سرمایه یک دید کوتاه مدت 
و همچنین اتفاقات بلندمدت وجود دارد که باید آن ها را در کنار 
یکدیگر و در راستای ایجاد بهبود وضعیت بازار پیش برد.  وی 
افزود: مشکالت موجود صنایع مختلف در بورس با نامه نگاری ها 
از سوی رئیس سازمان، منعکس و اعالم می شود و تا به سرانجام 

رسیدن آن نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.  
  توسعه نهادها در بازار سرمایه 

خدابخش در مورد این سوال که اکنون زمان مناسبی برای 
ورود ســرمایه گذاران به بازار سهام اســت یا خیر، پاسخ داد: 
اظهارنظر ســازمان بورس برای ورود یا خروج ســهامداران از 
بازار درست نیست، اما ارائه آمار از میزان بازدهی بورس و دیگر 
بازارها برای بازه زمانی مشخص و در دوران تورمی بالمانع است. 
 نایب  رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
سهام شرکت های حاضر در بازار دارای بازدهی یکسانی نیستند، 
بنابراین این امکان وجود دارد که فردی سهامی را انتخاب و پس 
از 6 ماه به سود برسد یا فردی دیگر با ضرر از این بازار خارج شود.  

وی گفت: سرمایه گذاران در صورت خریداری صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت، همان سود اعالم شده را به طور 

ثابت دریافت می کنند.  
خدابخش اضافه کرد: ابزارهای جدیدی همانند صندوق های 
اهرمی نیز طراحی شده است؛ این صندوق ها هم دارای بازدهی 
ثابتی بوده و از طرفی امکان پذیرش ریســک در صندوق های 
اهرمی باعث شده تا دارندگان واحدهای این صندوق ها سود یا 

زیان بیشتری را متحمل شوند.    
نایب رئیس هیات مدیره ســازمان بورس در ادامه بر توسعه 
نهادها در بازار ســرمایه و به کارگیری ابزارهــای مالی جدید 

تاکید کرد.  
تدوین دستورالعمل پذیرش شرکت های سهامی عام پروژه   

وی با بیان اینکه تالش برای بازگرداندن اعتمادهای از بین 
رفته دو چندان شده است، گفت: شاید این اقدامات خیلی به 
چشم نیاید، اما در واقعیت، اقدامات سازمان بورس در جهت 
توسعه نهادها، ابزارها و تخصصی شدن بازار و توسعه بازار اولیه 
بسیار قابل توجه اســت. خدابخش تاکید کرد: دستورالعمل 
شرکت های سهامی عام پروژه نوشته شده و امیدواریم افراد از 
طریق بازار سرمایه در سهام شرکت های جدید سرمایه گذاری 
کنند. نایب رئیس هیات مدیره ســازمان بورس افزود: اکنون 
سهام شــرکت های موجود در حال معامله است و نمی تواند 
کمک کننده برای تشکیل سرمایه زیاد باشند، هرچند وجود 
بازار اولیــه قوی باید در کنــار بازار ثانویه شــکل بگیرد. وی 
خاطرنشان کرد: یکی از سیاســت گذاری های سازمان بورس 
شکل گیری نهادها و ابزارهای تخصصی است تا ضمن صدور 

مجوزهای بیشتر به تشکیل سرمایه کمک شود.        

آرمان ملی: در روزنامه ۲۷ اردیبهشت ماه گزارشی تحت 
عنوان”تنور سودجویان نان و نانوایی ها داغ شد« منتشر شده 
بود که در آن با توجه به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از آرد صنایع 
و شکاف قیمتنی ایجاد شــده بین آرد نانوایی ها و صنایع به 
تخلفات صورت گرفته در این حوزه و شــکل گیری صفوف 
طوالنی در مقابــل نانوایی ها پرداخته بــود. در واقع با توجه 
به رسیدن قیمت هر کیســه آرد به بیش از 6۰۰ هزار تومان 
و تخصیص سهمیه روزانه 1۰ کیســه آرد به نانوایی برخی از 
واحدها با فروش سهمیه خود در بازار آزاد نسبت به سودجویی 
اقدام کرده و عالوه بــر افزایش قیمت ســرخود در برخی از 
واحدها به دلیل کاهش پخت روزانه نان شاهد کمبود و شکل 
گیری صفوف طوالنی در مقابل برخی از واحدها بودیم البته 
این پایان ماجرا نبوده و بــا وجود حذف ارز ترجیحی از گندم 
و گرانی آرد در داخل کشور اما همچنان قیمت باالی آرد در 
کشورهای منطقه باعث شده تا سوداگران به تداوم قاچاق این 
محصول اســتراتژیک اقدام کنند حال با انتشار این گزارش 
دفتر هماهنگی امور ســرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور 

توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می خوانید: 
با اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها به 
عنوان یک اقدام هوشمندانه از ســوی دولت محترم مردمی 
که با رویکرد حــذف رانت های متعدد در حــوزه اقتصادی و 
شکل گیری مفاســد در برخی از زنجیره های تولید و توزیع 
آغاز گردید، برخی از نااطمینانی ها در بین مصرف کنندگان و 
حتی نانوایان باعث ایجاد صف در برخی از استان ها شد. لیکن 
با مصاحبه ریاســت محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش 
قیمت نان به این نگرانی پاسخ داده شد و با ورود وزارت کشور 
به موضوع ســاماندهی حوزه آرد ونان و با پیگیری های همه 

جانبه و بسیج ظرفیت دستگاه های اجرایی مرتبط در سطح 
ملی و استانداری ها و فرمانداری ها و با اتخاذ تدابیر الزم از قبیل 
همکاری شایســته متصدیان نانوایی ها، تشدید بارزسی ها و 
رصد و پایش مستمر استان ها، افزایش ساعت پخت نانوایی ها، 
افزایش سهمیه آرد در مناطق پرازدحام و...، مشکل تراکم در 
صف های نانوایی مرتفع گردید. با پیگیری مستمر وزارت کشور 
برای اتخاذ تدابیر الزم از سوی استان ها به منظور جلوگیری از 
تشکیل صف های پرتراکم در خبازی ها، این مهم مورد توجه 
مدیران استان بوده است که البته در برخی از استانها به دلیل 
نوع رفتار مشــتری از جمله خرید نان در زمان خاص موجب 

تشکل صف می شود که مفهوم آن کمبود آرد و نان نیست. 
باید به این نکته مهم اشاره کرد که قریب به اتفاق متصدیان 
نانوایی ها از جمله انسان های شریف و متدین بوده و با تحمل 
ســختی کار خبازی، به رغم اختالف قیمت ایجاد شــده آرد 
یارانه ای و قیمت آزاد آن در صنف و صنعت، از سالمت کاری 
زائدالوصفی برخوردار می باشــند که این مهم یکی از دالیل 

عادی شدن شرایط است. 
در خصوص طرح پایلوت هوشــمند ســازی یارانه نان در 
استان زنجان هم باید به نکته مهم اشــاره شود که این طرح 
هنوز به مرحله اجرایی نهایی نرسیده و صرفاً دستگاه های پوز 
در واحدهای خبازی نصب و دریافت قیمت نان بجای پوزهای 
قبلی از طریق پوزهای جدید انجام می شود و بنابراین نباید با 
اجرای این طرح در این مرحله، خللی در روند امور ایجاد شده 
باشد و موجبات نگرانی مشتریان را فراهم نموده باشد.البته با 
اجرای آزمایشی طرح در استان زنجان مقرر است کلیه نقاط 
قوت و ضعف آن شناسائی و با رفع برخی از مشکالت موجود 
و احتمالی آتی، نان ســالم با قیمت یارانــه ای و بدون هیچ 

دغدغه ای به دست مصرف کننده برسد.
اهم اقدامات وزارت کشور در حوزه ساماندهی آرد ونان به 

شرح زیر است؛ 
1- تشــکیل قرارگاه رصــد و پایش آرد ونان و اســتقرار 

نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط در محل قرارگاه.
۲- ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح رصد و پایش گندم، آرد 

و نان به استان های سراسر کشور.
۳- تشکیل تیم های نظارت عالیه بر فعالیت خبازی ها.

4- اخذ اطالعات واحدهای نانوائی از اســتان ها و ارائه به 
بانک مرکزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

برای مغایرت گیری. 
۵- دریافت اطالعات مربوط به دستگاههای کارت خوان از 
بانک مرکزی و تطبیق آن با بانک اطالعاتی سامانه یکپارچه 
مدیریت آرد کشور)سیما( شــرکت مادر تخصصی بازرگانی 

دولتی ایران.
6- ارســال پیامک در ســه مرحله برای تمامی خبازان و 
درخواست ثبت اطالعات مربوط به دســتگاه پوز در سامانه 

سیما. 
۷- اقدام به طراحی نرم افزار هوشــمند نظارتی به منظور 
رصد و تحلیل رفتار واحد در هر روز و مقایسه آن با متوسط سه 
ماهه گذشته که در صورت بروز تغییرات غیر متعارف در روند 
فعالیت واحد، موضوع به صورت نقطه ای قابل رصد و پیگیری 

خواهد بود.

در پاسخ به گزارش”تنور سودجویان نان و نانوایی ها داغ شد« مطرح شد؛ 

اقدامات وزارت کشور در حوزه 
ساماندهی آرد و نان

»آرمان ملی« از اثر گذاری اختیارات ویژه سران قوا به بانک مرکزی گزارش می دهد؛  

بازار ارز   با »برخورد و فشار«آرام نمی شود
                اختیار ویژه به بانک مرکزي و اقدامات دولت با ممنوعیت معامالت فردایي، تکرار تجربه دولت قبل است 

که بي تردید راهگشا نخواهد بود

جـوابیـه 
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خبــــر

سیدمحمدجواد طاهری که حدود 
جدید  مدیر  به عنوان  است  یکماه 
شده،  معرفی  تئاترشهر  مجموعه 
درباره رویکردش نسبت به شورای 
مشورتی، تعیین حریم این مجموعه 
نمایشی و تقویم اجرایی تئاترشهر 
توضیحاتی ارائه داد. اوایل خردادماه 
»سیدمحمدجواد  که  بود  امسال 
طاهری« به عنوان مدیر جدید مجموعه 
تئاترشهر جایگزین ابراهیم گله دارزاده 
شد؛ مدیرکل هنرهای نمایشی در 
حکم انتصابش، نقشه راه »طاهری« را 
با سرفصل های »ارتقای ساختار اداری، 
شفاف سازی در ضوابط و مقررات، 
حرفه ای  تئاتر  مرکز  یک  ایجاد 
کشور و ترسیم چشم انداز دقیق از 
اجراهای نمایشی و تشخص بخشی 
به تاالرهای مجموعه« مشخص کرد. 
اما در کنار این دستورالعمل ها، نقش 
»شورای هنری« را نیز پررنگ کرده 
بود. شوراهای مشورتی در دوره هایی 
مانند زمان مدیریت شهرام کرمی در 
برخی تماشاخانه های دولتی همچون 
تئاترشهر فعال بود و در دوره هایی 
غیرفعال و حاال به نظر می رسد این 
شورا قرار است دوباره احیا شود. »ایلنا« 
گفت وگویی با سیدمحمدجواد طاهری 

انجام داده که در ادامه می خوانید.
 با توجه به تعطیلـــی های 
طوالنی مدت تئاتر در دوره کـرونا، 
بسیاری از اجراها دومینو وار به 
تعویق افتادند و به نظر می رسد 
تماشاخانه های دولتی هنـــوز 
نتوانسته اند از زیربار تعهــدات 
قبلی خود در نوبت اجرا بربیایند. 
وضعیت درخواست های جــدید 

چگونه است؟ 
برخی تفاهم ها از قبل صورت گرفته 
اما این به معنای، قطعی بودن اجراها 
نیست؛ به هر حال مدیریت تغییر کرده 
و به تبع آن شرایط و روند نیز تغییراتی 
خواهد داشت. در مورد درخواست های 
زمان کرونا هم باید توضیح دهم با 
توجه به اینکه اعتبار مجوز بازخوانی 

متون یکسال است، به نظر می رسد این 
متون باید دوباره در چرخه درخواست 
و بازخوانی قرار بگیرند، به نظر می رسد 
وجود و فعالیت یک مجموعه در قالب 
شورا که جزئیات بیشتری از نحوه 
آن طی  اعضای  معرفی  و  تشکیل 
روزهای آینده اطالع رسانی می شود، 
برای گزینش و انتخاب آثار متقاضی 
برای اجرا در تاالرهای تئاترشهر به 
شرط مدیریت و برنامه ریزی صحیح 
می تواند بسیاری از آسیب هایی که 
ما هم اکنون با آن مواجه هستیم را به 

حداقل رسانده و یا شاید حذف کند.
 جدا از بحـــث کیفیت و 
چگونگی عملکــــرد شوراهای 
مشورتی و هنـــری تئاترشهر 
در دوره های مختلــف، اساســا 
فکر می کنید چنین شورایی چقدر 

می تواند کارکرد داشته باشد؟
بنده قطعا آگاهم همین شورا در 
صورت فقدان برنامه ریزی اصولی و 
منسجم در این زمینه، ممکن است 

آسیب جدیدی برای تئاترشهر باشد. 
تالش ما این است که با استفاده از 
تجربه های گذشته و ضابطه مندکردن 
مواردی که به آن اشاره داشتم، بتوانیم 
شاهد باالبردن کیفیت اجراها در این 

مجموعه باشیم. 
 آیا قرار اســت در ارائه نوبت 
اجرا به هنرمنـــدان از الگوی 
خاصی پیروی شـــود؟ مثال به 
نمایشنامه های ایرانی، دینی یا 
مواردی که مورد تاکید وزیر ارشاد 

بوده اولویت بیشتری داده شود؟ 
و  شاخص ها  مهم ترین  از  یکی 
دستاوردهای ارزشمندی که تئاتر ایران 
از آن برخوردار است توجه بسیاری از 
هنرمندان ارزنده عرصه نمایش به 
فرهنگ و ادبیات با اولویت های ملی، 
مذهبی و انسانی است که طی سال های 
اخیر منجر به تولید بسیار ارزشمندی 
در حوزه نمایش شده؛ به هر حال 
مضامین ملی، مذهبی و انسانی در قالب 
تجربه های جدید و فرم های خالقانه 

توانمندی های  واسطه  به  نمایشی 
هنرمندان شریف تئاتر ایران، حتما 
مورد توجه این مجموعه خواهد بود 
ولی در مورد نوبت اجرا، فرآیندی 
خواهیم داشت که به زودی اعالم 
می شود که قطعا یکی از مراحل مهم 
قرارگرفتن در نوبت اجراهای عمومی، 
تایید کیفی اعضای شورا خواهد بود 
تا هم بتوانیم شرایط منصفانه تری را 
با حداقل نگاه شخصی و سلیقه ای را 
برای میزبانی از هنرمندان عزیز تئاتر 
کشورمان ایجاد کنیم و هم بتوانیم 
جایگاه این مجموعه از منظر کیفیت 
آثار اجرایی را به واسطه توانایی های 
ارزشمند اهالی تئاتر حفظ و ارتقاء 

بخشیم.
 بحث تعیین حریم مجموعه 
تئاترشهر از سال ها پیش مطرح 
بوده و در دو ســـه سال اخیر 
به صورت جدی تر هــم پیگیری 
شده است؛ اکنون این قضیه در چه 

مرحله ای قرار دارد؟
موضوع حریم تئاترشهر یکی از 
مهم ترین برنامه ها و اولویت هایی است 
که طی سال های اخیر مورد توجه 
مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی، 
مدیریت مجموعه تئاترشهر )طی ادوار 
مختلف(، هنرمندان، اهالی رسانه 
و حتی شهروندان عزیز قرار گرفته 
است. بنده طی این مدت به دقت 
موضوعات مربوط به ماجرای تعیین 
حریم تئاترشهر را هم در رسانه ها و 
هم از مراجع دیگر بررسی می کردم 
تا بتوانم با نگاه گسترده تری در این 
زمینه اقدامات الزم را انجام دهم. 
مطمئن باشید موضوع تعیین حریم 
یکی از مهم ترین اولویت های اداره 
کل هنرهای نمایشی و بنده به عنوان 
تئاترشهر  مجموعه  جدید  مدیر 
است که به زودی جزئیات جدیدی 
در  آمده  عمل  به  پیگیری های  از 
این زمینه پس از قطعی شدن آنچه 
انجام گرفته از طریق روابط عمومی 

مجموعه، اطالع رسانی خواهد شد. 

مهـــدی صباغی، بازیگر رادیــــو 
و تلویزیون که چند ماهی در بستر 
مهدی  درگذشت.  بود،  بیماری 
صباغی بازیگر رادیو و تلویزیون براثر 
سکته مغزی درگذشت. مهدی صباغی 
در یکسال اخیر دچار بیماری آلزایمر 
شده بود و در بستر بیماری بود او چند 
ماهی بود که در هیچ یک از برنامه های 
رادیویی و نمایشی نتوانسته بود حضور 
داشته باشد. صباغی بازیگر مشهدی 
است که در فیلم و سریال های مختلفی 
به ایفای نقش پرداخته بود که می توان 
به: »راه بی پایان« به کارگردانی 
اسعدیان و »پلیس جوان« ساخته 

سیروس مقدم اشاره کرد.

مهدی صباغی براثر 
سکته مغزی درگذشت

 نیکی کریمی 
داور جشنواره »ترایبکا« شد

نیکی کریمی، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده 
جشنواره  شد.  ترایبکا  جشنواره  داور  سینما، 
بیست ویکمین  داوران  اسامی  »ترایبکا«  فیلم 
دوره خود را اعالم کرد. نیکی کریمی کارگردان، 
تهیه کننده و بازیگر سینمای ایران، روزانا آرِکت، 
بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی، لوسی 
بوینتون، بازیگر آمریکایی، آنتونی ادواردز، بازیگر 
و کارگردان آمریکایی، ازازل جیکوبز و کارگردان 
و فیلمنامه نویس نیویورکی به عنوان داوران بخش 
مسابقه بین الملل بیست ویکمین دوره جشنواره 
فیلم ترایبکا انتخاب و معرفی شدند. جشنواره فیلم 
ترایبکا در سال ۲۰۰۲ توسط رابرت دنیرو و جین 
رزنتال در واکنش به رویداد حمالت 11 سپتامبر 
۲۰۰1 به برج های مرکز تجارت جهانی به منظور 
همدردی با بازماندگان واقعه در محله ترایبکا در 
منتهن بنیان گذاشته شد. این جشنواره پس از چند 
سال برگزاری و به ویژه در ششمین دوره آن تبدیل به 
جشنواره ای معتبر و بین المللی شد. ترایبکا از اولین 
دوره برگزاری مورد توجه قرار گرفت و ساالنه بیش از 
دو میلیون تماشاگر و حدود 4۲۰ میلیون دالر درآمد 
دارد. جایزه های این جشنواره در بخش های بهترین 
فیلم داستانی، بهترین فیلمساز داستانی تازه کار، 
بهترین بازیگر مرد و زن فیلم داستانی، بهترین 
مستند و بهترین مستندساز تازه کار، به برندگان 
داده می شوند. جشنواره فیلم ترایبکا امسال از 8 تا 

19 ژوئن )18 تا ۲9 خرداد( برگزار می شود.

 محمدرضا رضاپور 
سرپرست شبکه نمایش شد

محسن برمهانی، معاون سیما، در حکمی 
محمدرضا رضاپور را به عنوان سرپرست شبکه 
نمایش منصوب کرد. محمدرضا رضاپور، سرپرست 
شبکه نمایش شد. محسن برمهانی، معاون سیما، 
در حکم انتصاب محمدرضا رضاپور آورده است: 
»نظر به دارابودن سوابق و کارنامه کاری در حوزه 
رسانه و سینما و آشنایی با آثار و جریان های 
سینمای جهان و ایران، انتظار می رود با برنامه ریزی 
و تدبیر مناسب، رصد، روایت، نقد و تحلیِل جامع تر 
و نشاط انگیزتری از گونه ها، جریان ها و عناصِر 
جهان سینما در منظر مخاطبان رسانه ملی قرار 
دهید و ضمن افزایش اطالعات، ارتقای سواد 
رسانه ای و اِشراف عالقه مندان، تصویر کامل تری از 
ظرفیت های فنی، هنری و محتوایی سینمای جهان 
را در قاب سیما، بازنمایی کنید. همه ماموریت های 
آسایشگاهی، دانشگاهی، آوردگاهی و قرارگاهی 
رسانه در این شبکه قابلیت پیگیری و ارتقاء دارد.« 
محمدرضا رضاپور، متولدسال 1۳6۳، نویسنده و 

منتقد سینمایی و فرهنگی است.

اکران فیلم های جدید 
از چند روز دیگر ۵ فیلم سینمایی جدید راهی اکران می شوند 
و اکبر عبدی، مریال زارعی و مصطفی زمانی پس از چند سال 
روی پرده سینماها می آیند. طبق اعالم شورای راهبردی اکران 
از 18 خردادماه نمایش فیلم های »هناس«، »بدون قرارقبلی«، 
»والدین امانتی«، »بی صدا حلزون« و »نقره داغ« در سینماها 
آغاز می شود. برخی از این فیلم ها از تولیدات چند سال قبل 
سینما هستند که حاال به نوبت اکران رسیده اند و برخی هم 
محصول سال قبل هستند که در جشنواره فیلم فجر رونمایی 
شدند. در بین این فیلم ها، از »نقره داغ« که قرار است در گروه 
سینمایی آزاد اکران شود، کمتر خبر منتشر شده ولی طبق 
اطالعات ثبت شده، مشخص است که این فیلم به کارگردانی 
محسن آقاخان محصول سال 1۳99 است. »نقره داغ« یک 
فیلم اجتماعی-  کمدی است و اکبر عبدی همزمان در ۲ نقش 
زن و مرد بازی کرده است. »هناس« دیگر فیلمی است که با 
بازی بهروز شعیبی و مریال زارعی روی پرده می رود. این فیلم 
به کارگردانی حسین دارابی در ژانر درام اجتماعی ساخته شده 
که سال قبل در جشنواره فیلم فجر شرکت داشت. مریال زارعی 
که فیلم »کارو« را اکران نشده دارد، آخرین بار در سال 1۳98 
فیلم »ایده اصلی« را روی پرده داشت. وحید رهبانی، سولماز 
غنی، امین میری، علیرضا نایینی و کوثر حیدری )هنرپیشه 
خردسال( با حضور سیاوش طهمورث دیگر بازیگران »هناس« 
هستند. یکی دیگر از فیلم های جشنواره چهلم فجر که از 18 
خرداد روی پرده سینماها می رود، »بدون قرار قبلی« است که 
توسط بهروز شعیبی ساخته شده و او همزمان دو فیلم را در حال 
اکران خواهد داشت؛ یکی به عنوان بازیگر و دیگری در مقام 
کارگردان.  »بدون قرار قبلی« پنجمین تجربه کارگردانی بهروز 
شعیبی در سینماست که فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدی 
و مهدی تراب بیگی نوشته شده و پگاه آهنگرانی، مصطفی 
زمانی، صابر ابر و الهام کردا در آن بازی کرده اند. شعیبی در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی 
و سربازوطن را دریافت کرده بود که جایزه خود را به آستان 
قدس رضوی و حرم امام رضا)ع( تقدیم کرد. او همچنین چند 
روز قبل تقدیرنامه عالی کمیسیون ملی یونسکو -  ایران را برای 
ساخت »بدون قرارقبلی«، به عنوان فیلم برگزیده سال 14۰1 
کمیسیون ملی یونسکو -  ایران دریافت کرد. چهارمین فیلمی 
که از روز چهارشنبه راهی اکران می شود، »بی صداحلزون« به 
کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده است. این فیلم در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر به عنوان اولین تجربه فیلمسازی بلند 
دزفولی زاده رونمایی شد و پس از سه سال به اکران می رسد. 
هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام شریفی و محسن کیایی 
با حضور علیرضا جاللی تبار، بهنوش بختیاری، الهه حسینی و 
بیژن بافکار بازیگران »بی صدا حلزون« هستند. فیلم دیگری که 
اکران خواهد شد »والدین امانتی« در ژانر کودک و نوجوان است 
که سال 1۳99 در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به 
نمایش درآمد. بیژن بنفشه خواه، شبنم قلی خانی، آناهیتا همتی 

و... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

محمدمهدی اسماعیلی در پیامی 
با  خود  مثبت  مذاکره  از  توئیتری 
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره 
تئاترشهر خبر داد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در جدیدترین پیام خود در 
صفحه اجتماعی اش نوشت: »امروز در 
مصاحبه با خبرنگاران در هیات دولت 
به تفاهمنامه مشترک در حال تهیه با 
شهردار محترم تهران اشاره کردم که هر 
۲ نهاد مصمم به رفع مشکالت تئاترشهر 
و دیگر زیرساخت های نمایشی شهر 
تهران هستیم. ان شاءا... به زودی شاهد 

نتایج مثبت آن خواهیم بود.«

قول وزیرارشاد برای 
حل مشکالت تئاترشهر

بیـــن المـــلل

وزیرخارجه روسیه گفت: غرب به اوکراین اجازه نمی دهد 
به مذاکره با مسکو برای توقف درگیری ها ادامه دهد. به 
گزارش فارس، »سرگئی.الوروف« تصریح کرد که غرب به 
اوکراین اجازه نمی دهد با روسیه وارد مذاکره شود. خبرگزاری 
آناتولی ترکیه گزارش کرد که سرگئی الوروف در گفت وگو 
با »رادیو تلویزیون جمهوری صربسکا«، غرب به رهبری 
انگلیس و آمریکا را متهم کرد که اوکراین را به ابزاری برای 
مهار و خسته کردن روسیه تبدیل کرده است. وی تصریح کرد 
که غرب، اوکراین را از ادامه مذاکره با روسیه که ۲ماه پیش 
پیشنهادات اوکراین را به عنوان مبنایی برای تدوین قطعنامه ای 
پذیرفته بود، منع می کند. الوروف در ادامه تاکید کرد که 
کشورهای غربی، اوکراین را وادار کرده اند تا مواضع خود را در 

برابر روسیه تشدید کند. وی با اشاره به تحریم های اقتصادی 
علیه کشورش افزود که این مجازات ها نتیجه معکوس داشته و 
بیشتر از روسیه به غرب آسیب می زند. وزیر خارجه روسیه در 
این خصوص ادامه داد: »روسیه متعاقبا به نیروها و شرکای قابل 
اعتماد خود روی آورد« و افزود که کشورش پیش از این حجم 
زیادی از محصوالت کشاورزی را وارد می کرد که این کشور 
را به بزرگ ترین کشور زراعتی در جهان تبدیل کرده است. 
براساس این گزارش، الوروف به ویژه در مورد ششمین بسته 
تحریمی که توسط اتحادیه اروپا تصویب شد و همچنین درباره 
محدودیت های حمل ونقل نفت روسیه از طریق دریا، گفت: 
»بازار نفت از هوس ها و دستورات سیاسی پیروی نمی کند.« 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۲4 فوریه 

)پنجم اسفندماه( به درخواست کمک جمهوری های دونباس 
لوهانسک و دونتسک برای دفاع در مقابل اوکراین، دستور آغاز 
عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد و از همان ابتدا تاکید 
کرد که مسکو به دنبال اشغال قلمروهای اوکراین نیست و هدف 
از عملیات نظامی را نازی زدایی و خلع سالح اوکراین اعالم کرد. 
مقام های مسکو از همان آغاز عملیات نظامی تاکید کردند که 
تنها زیرساخت های نظامی و نه غیرنظامی اوکراین را هدف 
قرار می دهند. کشورهای غربی از جمله ایاالت متحده آمریکا 
با تشدید فشارهای تحریمی علیه روسیه و عرضه تسلیحات 
سبک و سنگین به اوکراین نه تنها کمکی به آرام شدن اوضاع 
اوکراین نکرده اند بلکه بر آتش درگیری های این کشور اروپایی 

دامن زده اند.

سرگئی الوروف: 

غرب به »اوکراین« اجازه مذاکره با »روسیه« را نمی دهد

گـــزارش
کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد

منابع نظامی در کره جنوبی و ژاپن اعالم کردند که کره شمالی 
یک فروند موشک بالستیک را به سمت دریای شرقی شلیک کرده 
است. به گزارش فارس، رسانه های محلی از شلیک یک پرتابه توسط 
ارتش کره شمالی خبر دادند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد همسایه شمالی، یک فروند موشک 
بالستیک را به سمت دریای شرقی شلیک کرده است. به نوشته 
خبرگزاری »یونهاپ«، گارد ساحلی ژاپن نیز گفت که این پرتابه 
نامشخص که احتماال موشک بالستیک است، به سمت دریای 
ژاپن شلیک شده است. براساس این گزارش، پرتاب آزمایشی 
موشک بالستیک توسط پیونگ یانگ، هجدهمین قدرت نمایی 
این کشور در سالجاری میالدی )۲۰۲۲( است که بعد از دستور 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی برای لغو ممنوعیت خودخواسته 
بر آزمایش های موشکی و اتمی انجام می شود. فقط یازده روز قبل 
بود که ارتش کره جنوبی خبر داد دولت پیونگ یانگ موشک 
بالستیک قاره پیمایی را با قابلیت حمل کالهک اتمی آزمایش کرده 
است. بعداز آن، شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای را برای تشدید 
تحریم ها علیه کره شمالی، به بهانه آزمایش های موشکی اخیر، 
برگزار کرد اما قطعنامه آمریکا وتو شد. کره شمالی از سال ۲۰۰6 
ذیل تحریم های سازمان ملل قرار گرفته است، محدودیت هایی که 
شورای امنیت به طور پیوسته - و به اتفاق آرا - در طول سال های 
اخیر در تالش برای قطع بودجه برنامه های تسلیحات اتمی و 

موشکی بالستیک پیونگ یانگ، آنها را تشدید کرده است.

یک ژنرال، رئیس جمهور آلبانی شد
به عنوان  را  ارشد  نظامی  مقـــام  یک  آلبانی  پارلمان 
رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد؛ هیچ فردی در 
۳ دور رای گیری نامزد این پست نشده بود. به گزارش ایسنا، 
به نقل از صدای آمریکا، ژنرال »بجرام.بیگج« پس از آن برای 
ریاست جمهوری انتخاب شد که در پارلمانی با 14۰ کرسی، ۷8 
قانونگذار موافق به او رأی دادند و چهار تن مخالفت کرده و یک 
تن هم رأی ممتنع داد. حزب چپگرای حاکم سوسیالیست، بجرام 
بیگج ۵۵ ساله را نامزد کرد و به او رأی مثبت داد. پیش از آن این 
حزب نتوانست با اپوزیسیون روی نامزدی فردی برای جانشینی 
»ایلیرمتا« برای ریاست جمهوری به توافق برسد و هیچ نامزد 
مستقلی هم جلو نیامد. اکثر اپوزیسیون این رای گیری را بایکوت 
کردند. بیگج هشتمین رئیس جمهوری آلبانی پساکمونیست و 
سومین رئیس جمهوری از رده های نظامی است. ریاست جمهوری 
پنج ساله عمدتا نقش تشریفاتی دارد و انتظار می رود نامزد 
منتخب فراتر از اختالفات حزبی قرار گیرد. رئیس جمهوری 
آلبانی در حوزه قوه قضائیه و نیروهای مسلح اختیاراتی دارد و به 
دو دوره محدود می شود. به گفته ادی .راما، رهبر سوسیالیست ها 
و نخست وزیر آلبانی، بیگج از میان شش نامزد انتخاب شد و هیچ 
نامزدی از اکثریت حاکم مورد توجه قرار نگرفت. راما گفت: ما به 
آلبانی یک رئیس جمهور عادی دادیم، یک شخصیت بی چون و 
چرا در صداقت، انسانیت و تعهد به این کشور و مردمش. بیگج با 
حکم رئیس جمهوری فعلی آلبانی به کارش در ارتش پایان داده 
و رئیس جمهوری در حال کناره گیری، ریاست او را تبریک گفت. 

ادامه جنگ قدرت در »لیبی«
دولت »ثبات ملی« لیبی به ریاست فتحی پاشاغا، 
هیات های دیپلماتیک در خارج از این کشور را به عدم 
تعامل با دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید 
الدبیبه و عدم توجه به تصمیمات آن دعوت کرد. 
به گزارش ایسنا، حافظ قدور، وزیرخارجه دولت 
ثبات ملی لیبی در سخنانی خطاب به مسئوالن 
هیات های دیپلماتیک در خارج کشور از آنها خواست 
تا تنها با دولت فتحی پاشاغا تعامل داشته باشند و 
به همه متخلفان از این دستورالعمل ها نسبت به 
پیگیری قانونی هشدار داد. این در حالیست که موضع 
هیات های دیپلماتیک در خصوص این سخنان و 
اینکه آیا تعامل با دولت الدبیبه را متوقف می کنند 
یا به اجرای تصمیمات آن ادامه می دهند، هنوز 
مشخص نیست و به ویژه اینکه دولت پاشاغا پیش از 
این دستورالعمل های مشابهی را برای چندین نهاد 
در کشور از جمله بانک مرکزی، دفتر دادستانی 
کل، دیوان محاسبات، سازمان اطالعات و سازمان 
هواپیمایی کشوری ارسال کرده بود که در آن دستور 
داده شده بود با دولت الدبیبه که دوره آن را تمام شده 
می داند تعامل نکنند، اما این دستور اجرایی نشد. 
این تصمیمات بیانگر دودستگی سیاسی و اداری در 
لیبی در سایه کشمکش میان دو دولت، و درگیری 
میان اردوگاه های رقیب بر سر قدرت است که پایان 
آن قابل پیش بینی نیست. دولت پاشاغا از بیش از 
دو هفته قبل، فعالیت خود را از شهر سرت آغاز کرد. 
پاشاغا در سخنانی بر آمادگی خود را برای واگذاری 
قدرت در صورت انتخاب فرد جدید توسط پارلمان 
و شورای دولتی اعالم کرد. وی گفت: خواسته ما این 
است که از طرابلس فعالیت خود را انجام دهیم. اما 
در صورتی که یک قطره خون بخواهد ریخته شود، 
از سرت به کار خود ادامه می دهیم. در شهر سرت 
مقرهای اداری بزرگی وجود دارد و دولت می تواند 
وظایف خود را از آنها انجام دهد. پاشاغا اظهارکرد: 
تفاهم میان لیبیایی ها به ویژه گامی که من برداشتم و 
دستم را به سمت شرق لیبی دراز کردم، از سوی جامعه 
بین المللی رد شد. وی با اشاره به اینکه اختالف بزرگی 
بین نیروهای مسلح در منطقه غرب بر سر تعیین برخی 
وزرا وجود دارد از همه خواست تا به خاطر لیبی از این 
اختالفات دست بکشند. فتحی افزود که جایگزینی 
برای گزینه صلح و آشتی نیست. فتحی با متهم کردن 
برخی طرف های بین المللی به عدم پذیرش گفت وگو 
میان لیبیایی ها گفت: لیبی از ما ربوده شد و کسانی 
که آن را ربودند از آشتی سرباز می زنند. از سوی دیگر، 
خالد المشری، رئیس شورایعالی لیبی در مصاحبه با 
شبکه تی ار تی ترکیه مخالفت خود را با آغاز به کار 
دولت مکلف از سوی پارلمان به ریاست فتحی پاشاغا 

در شهر سرت به جای طرابلس اعالم کرد.

والدیمیر پوتین: 

در صورت عرضه موشک به »اوکراین«، حمالت را تشدید می کنیم
کوتــــاه

رئیس جمهور روسیه به آمریکا هشدار 
موشک  اوکراین  به  صورتیکه  در  داد 
دوربرد عرضه کند، مسکو حمالت نظامی 
در اوکراین را تشدید می کند. به گزارش 
فارس، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه به غرب هشدار داد در صورتیکه 
موشک های دوربرد به اوکراین عرضه 
کنند، مسکو مواضعی را که تاکنون در 
اوکراین هدف قرار نداده است، مورد حمله 
قرار می دهد. پوتین در مصاحبه  با شبکه 
»روسیه یک«، افزود: »اگر موشک های 
دوربرد به اوکراین عرضه شوند، نتیجه گیری 
مناسبی خواهیم کرد و از تسلیحات خود 
که به اندازه کافی از آنها را در اختیار داریم 
برای حمله به آن اهدافی که تاکنون مورد 
حمله قرار ندادیم، استفاده خواهیم کرد.« 
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که محموله 
سامانه های آمریکایی راکت چندگانه که 
»جوبایدن« رئیس جمهور آمریکا، آن را 
مورد تایید کرده بود، بعید است که چیز 
جدیدی را به نیروهای کی یف اضافه کند. 
پوتین در توضیح این اظهارات خود ادامه داد 
که ارتش اوکراین در حال حاضر سامانه های 
موشکی روسی گراد، اسمرچ و سامانه های 
اوراگان در اختیار دارد. رئیس جمهور روسیه 
ادامه داد که عرضه تسلیحات بیشتر به 
کی یف »تنها یک هدف را دنبال می کند« 
و آن طوالنی کردن درگیری های مسلحانه 
تا حد امکان است. ماه هاست که کی یف 

از آمریکا و متحدان غربی خود خواسته 
است که سامانه های راکت انداز چندگانه 
هیمارس و »ام .ال. آر. اس« که بسته به 
نوع موشک، می توانند اهدافی را تا فاصله 
۵۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهند، به 
اوکراین عرضه کنند. براساس گزارش های 
رسانه ها، کاخ سفید از ترس اینکه مسکو این 
محموله را نشانه تشدید تنش ها تفسیر کند، 
تمایلی به انجام این کار نداشته است. با این 
حال، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا در 
مقاله ای فاش کرد که ایاالت متحده در میان 
سایر تسلیحات، قصد دارد، »سامانه های 
راکتی پیشرفته  و مهمات بیشتری در اختیار 

اوکراین قرار دهد تا آنها را قادر سازد اهداف 
کلیدی بیشتری را در میدان نبرد اوکراین 
با دقت بیشتر مورد حمله قرار دهند.« با 
این حال، کی یف تاکید کرد که واشنگتن 
»اوکراین را تشویق نمی کند تا به فراتر از 

مرزهایش حمله کند.« 
 »کریمه« بخشی از اوکراین است

امورخارجه  وزیر  »آنتونی.بلینکن« 
برای  آمریکا  برنامه  توجیه  در  آمریکا 
عرضه سامانه های موشکی گفت که دولت 
اوکراین به واشنگتن تضمین داده است 
که از موشک های آمریکایی برای حمله به 
اهدافی در خاک روسیه استفاده نخواهد 

کرد. با این حال، »الکسی آرستویچ« 
مشاور رئیس جمهور اوکراین با این بیانیه 
مخالفت کرد و گفت که ارتش اوکراین در 
صورت صالحدید به خاک روسیه حمله 
خواهد کرد. طبق این گزارش، وقتی از او 
پرسیده شد که آیا محدودیت استفاده از 
موشک های ارائه شده توسط ایاالت متحده 
شامل کریمه می شود، آرستوویچ تاکید 
کرد که به رغم الحاق این منطقه به روسیه، 
کریمه هنوز بخشی از اوکراین است و از 
این رو یک هدف قانونی است. »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه در تاریخ 
۲4 فوریه )پنجم اسفندماه( به درخواست 
کمک جمهوری های دونباس لوهانسک 
و دونتسک برای دفاع در مقابل اوکراین، 
دستور آغاز عملیات نظامی در اوکراین را 
صادر کرد و از همان ابتدا تاکید کرد که 
مسکو به دنبال اشغال قلمروهای اوکراین 
نیست و هدف از عملیات نظامی را نازی 
زدایی و خلع سالح اوکراین اعالم کرد. 
مقام های مسکو از همان آغاز عملیات نظامی 
تاکید کردند که تنها زیرساخت های نظامی و 
نه غیرنظامی اوکراین را هدف قرار می دهند. 
کشورهای غربی از جمله ایاالت متحده 
آمریکا با تشدید فشارهای تحریمی علیه 
روسیه و عرضه تسلیحات سبک و سنگین 
به اوکراین نه تنها کمکی به آرام شدن اوضاع 
اوکراین نکرده اند بلکه بر آتش درگیری های 

این کشور اروپایی دامن زده اند.

مدیر تئاتر شهر: 

شورای مشورتی تئاترشهر احیا می شود
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دریــــچه

توسعه روابط با تاجیکستان 

سفر جناب آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در 
سی امین سالگرد برقراری روابط دو کشور با دعوت جناب آقای 
دکتر رئیسی برگزار شد. این دیدار در فضایی خیلی صمیمی، 
دوستانه و عاطفی برگزار شد و رهبر معظم انقالب در این دیدار با 
توجه به اشتراکات دو کشور، همکاری های فی مابین و تقویت آنها 
را خیلی الزم برشمردند و درباره رابطه دو کشور، از تعبیر خویشاوند 
استفاده کردند که دو ملت هم فرهنگ، هم زبان و هم دین هستند. 
جناب آقای رحمان هم از دیدارهایی که در سفرهای قبلی با رهبر 
معظم انقالب داشتند خاطراتی را تعریف کردند و اظهار داشتند که 
در مالقاتی که قبال خدمت شما رسیده بودم، شما از رابطه دو کشور 
تعبیر خویشاوندی داشتید. رهبرمعظم انقالب فرمودند که من 
هنوز هم بر این عقیده هستم که ما خویشاوندیم و این خویشاوندی 
ما به دلیل اشتراکات دینی، فرهنگی و زبانی است. در جریان سفر 
رئیس جمهور محترم تاجیکستان، مالقات ها در سطح خیلی باالیی 
برگزار شد و هفده سند همکاری هم به امضا رسید. این سفر بعد 
از حدود 8ماه، از سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان، برگزار 
شد. اولین مقصد سفر خارجی جناب آقای رئیسی در مسئولیت 
ریاست جمهوری، به کشور هم فرهنگ و هم زبان تاجیکستان بود و 
جناب آقای امامعلی رحمان در مالقات با رهبرمعظم انقالب بر این 
نکته تأکید داشتند که این اقدام آقای رئیسی برای ما افتخاری بود 
و آن را در سطح بسیار باالیی ارزیابی می کنیم. رهبر معظم انقالب 
هم بر این نکته تأکید کردند که تاجیکستان برای ما خیلی مهم 
است و به همین خاطر جناب آقای رئیسی اولین سفر خودشان را به 
تاجیکستان انجام دادند. در این دیدار قرار بر این شد که کمیسیون 
مشترک همکاری های دو کشور به صورت فعاالنه و مستمر 
یادداشت تفاهم های امضا شده را پیگیری کنند که ان شاءا... به 
نتیجه برسد. تاجیکستان بعد از چندین سال، با درخواست پذیرش 
عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای 
موافقت و حمایت خودش را اعالم کرد که این یک دستاورد بسیار 
خوبی برای جمهوری اسالمی ایران در حوزه  سیاست خارجی 
بود. در آن سفر هم حدوداً هشت سند همکاری به امضا رسید و 
مجموعاً در طول یک سال، ۲۵ سند همکاری بین دوکشور به امضا 
رسید. روابط جمهوری اسالمی با تاجیکستان بعد از یک دوره ای 
که به دلیل برخی سوءتفاهمات وقفه ای در آن ایجاد شده بود، با 
تالش هایی که در طول این دو سه سال اخیر انجام شد - که نقطه 
عطفش سفر جناب آقای رئیسی و سفر جناب آقای رحمان بود، 
تقریباً در طول یک سال گذشته وارد فضای جدیدی شده است و 
تقریباً در همه  عرصه ها کار روبه پیشرفت است. در سال های اوج 
روابط، سقف تعامالت و تبادالت مالی ما در حوزه اقتصادی سیصد 
میلیون دالر بود که در سال های اخیر به کمتر از یک هفتم کاهش 
پیدا کرده بود، ولی در طول مدت هشت ماه اخیر روابط اقتصادی 
دو کشور چهار برابر افزایش پیدا کرده است. البته ماهیت اقتصاد دو 
کشور مکمل و ظرفیت های هر دو کشور خیلی بیشتر از اینهاست، 
اما همین مدت نشان داد که ما می توانیم حجم تعامالت و تبادالت 
خودمان را در حوزه اقتصادی و خدمات فنی- مهندسی باال ببریم. 
یکی از نکاتی که رهبر معظم انقالب هم در این دیدار بر آن تأکید 
کردند این بود که ما برای همکاری با تاجیکستان در حوزه های 
مختلف آمادگی داریم و محدودیتی نداریم. تاجیکستان کشوری 
است که دارای ظرفیت های طبیعی، خدادادی و معادن و سایر 
ظرفیت هاست. محصوالت خوبی هم دارد. جمهوری اسالمی 
هم ظرفیت های خیلی خوبی دارد و قرار بر این شد که در قالب 
همان کمیسیون مشترک تیم های فنی با تالش بیشتر کارها را 
به سرانجام برسانند که ان شاءا... در طول یک سال آینده بتوانیم 
این را به رشد باالیی برسانیم.  رئیس جمهور تاجیکستان هم در 
مالقات با آیت ا... رئیسی، هم در مالقات با ریاست محترم مجلس 
و هم در مالقات با رهبر معظم انقالب، تحوالت و اوضاع امنیتی 
منطقه به ویژه کشور همسایه ما افغانستان مطرح شد. هر دو کشور 
در این خصوص نگرانی های خودشان را از فعالیت های گروه های 
تروریستی اعالم کردند. دو کشور موضع مشترکی در زمینه مسائل 
افغانستان دارند و آن در اولویت قراردادن رفاه و آسایش مردم عزیز 
افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر متشکل از نمایندگان همه  
اقوام و احزاب مورد قبول مردم این کشور است. سفر جناب آقای 
رحمان در این مقطع زمانی بسیار مهم بود. ایشان بعد از 9 سال به 
کشور ما آمدند و در سطح خیلی خوبی این سفر انجام شد و مباحث 
و توافقات بسیار خوبی در این سفر حاصل شد. اجیکستان کشور 
هم زبان، هم دین و هم فرهنگ ماست. در این خصوص اراده و بنای 
مقامات عالی هر دو طرف بر توسعه روابط است و کسانی که به هر 
دلیلی بخواهند خللی در این روابط وارد کنند و طرف های ثالثی 
که دوستدار توسعه روابط نباشند، باید این پیام را گرفته باشند که 

نمی توانند در جهت خالف مقامات عالی دو کشور کار کنند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 
قطعی برق به صنایع خسارت زیادی می زند

 یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
صنایع بزرگ که درآمد باالیی دارند باید ترغیب شوند که برق 
مورد نیاز خود را تولید کرده و از این طریق هم جلوی خسارات 
ناشی از قطعی برق به حوزه صنعت را گرفته و هم از بار شبکه 
کاسته شود. مالک شریعتی نیاسر درباره خسارات قطعی برق 
به صنایع بر ضرورت تولید برق توسط صنایع بزرگ تاکید و 
بیان کرد: صنایع بزرگ کشور نظیر پتروشیمی، فوالد و سیمان 
خودشان در وضعیت امروز کشور و در کمبود برق مقصر 
هستند. محاسباتی که ما انجام دادیم نشان می دهد که مصرف 
انرژی کشور را خود این صنایع باال برده و به صورت غیر بهره ور 
از انرژی استفاده می کنند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در ادامه با بیان اینکه قطعی برق برای صنایع زیان آور است و 
تاثیر مخربی بر تولید می گذارد، اظهار کرد: مجلس از سال 
گذشته به این موضوع ورود کرد و سعی داشت تا تعرفه برق 
صنایعی که درآمد باالیی دارند را واقعی تر کند تا این صنایع 
ترغیب شوند که خودشان نیروگاه تاسیس کنند و تاثیر مخربی 
که تا به امروز داشته اند را جبران کنند. صنایع نیز از مصوبه 
مجلس استقبال کردند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه هایی که به امضا 
رسیده، این صنایع پیگیر احداث نیروگاه هستند، بدین ترتیب 

تامین برق این صنایع از شبکه سراسری جدا خواهد شد. 

گــــزارش
رهبر معظم انقالب: 

گرایش امروز مردم به انقالب و دین از روز 
اول انقالب یقینًا بیشتر است

ادامه از صفحه ۲/ مقام معظم رهبر افزودند: این دشمنی 
را جمهوری اسالمی به وجود نیاورد بلکه چون ذات جمهوری 
اسالمی، مخالف ظلم و استکبار و منکرات و موافق معنویت 
است، طبیعتاً ظالمان و مستکبران و عامالن به منکر و مخالفان 
معنویت با آن دشمنی می کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای یکی 
دیگر از عوامل دشمنی با جمهوری اسالمی را فاصله گذاری 
جدی امام با غربی ها دانستند و گفتند: حمایت از فلسطین و 
دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین، انتقاد از ریاکاری ها 
و جنایت های کشورهای اروپایی و آمریکا نمونه های مهمی از 
فاصله گذاری امام میان تمدن و تفکر و نظام اسالمی با تمدن و 
تفکر غربی است. رهبر معظم انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام 
را آشنا کردن مردم با مفهوم مقاومت و تزریق روح ایستادگی در 
ملت خواندند و گفتند: به برکت امام امروز ملت ایران ملتی کاماًل 
مقاوم و مستحکم است و مقاومت به یکی از واژه های برجسته در 
ادبیات سیاسی دنیا تبدیل شده است. حضرت آیت ا... خامنه ای 
در ادامه از دو توطئه و خواب آشفته دشمنان برای ملت ایران 
پرده برداشتند و گفتند: جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان 
به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشور است که از طریق 
کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و با پول، مزدورپروری و انواع 
حیله ها به دنبال قرار دادن مردم در مقابل نظام اسالمی هستند. 
ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط درباره رو به 
سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: بدخواهان، 
ابتدای انقالب می گفتند شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد 
کرد و بعد که محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد وعده شش 
ماه دیگر را می دادند در حالی که امروز بیش از هشتاد، شش 
ماه از انقالب گذشته و آن نهال باریک به درختی تناور و مقتدر 
تبدیل شده است، و محاسبات امروز آنها نیز همچون گذشته 
کاماًل غلط است. رهبر معظم انقالب تأکید کردند: در جمهوری 
اسالمی، عامِل مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند 
توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند. ایشان در 
تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران، به نقش 
تعدادی از مشاوران ایرانِی خائن در شکل دادن به این محاسبات 
اشاره کردند و گفتند: این مشاوران خیانتکار نه تنها به کشور 
خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که با 
این مشورت های غلط موجب شکست خوردن آنها می شوند. 
»رویگردان شدن مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اسالمی« 
نمونه ای از مشورت ها و محاسبات غلطی بود که حضرت آیت ا... 
خامنه ای به آن اشاره و خاطرنشان کردند: عالوه بر بیان این 
حرف ها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر مشاوران ناآگاه و 
خائن است، معدود افراد ساده لوحی نیز در داخل کشور این 
سخنان غلط را در رسانه ها بیان می کنند. ایشان با تأکید بر اینکه 
امروز گرایش مردم به دین و انقالب یقیناً بیش از ابتدای انقالب 
است، به نمونه هایی برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجلیل 
از مقاومت و روحانیت اشاره کردند و گفتند: تشییع میلیونِی بدِن 
قطعه قطعه شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقالبی، مبارز 
و مجاهد، و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم به درگذشت 
مراجع و فقهای عالی قدری همچون آیت ا... صافی گلپایگانی و 
آیت ا... بهجت با گرامیداشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری 
دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به 

روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. 
سمت ارتجاع برود نباید گذاشت با نفوذ سبک زندگی غربی کشور به 
رهبر معظم انقالب حضور مشتاقانه جوانان در مراکز اعتکاف 
و اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی های با شکوه 
۲۲بهمن و روز قدس را نشانه های دیگری از وفاداری ملت به  راه 
امام بزرگوار دانستند و افزودند: نمونه دیگری از ارادت دینی مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر 
کشور به ساحت حضرت ولی عصر)عج( در قالب سرودی است که 
این روزها پخش شده است. حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش 
پایانی سخنانشان هفت توصیه مهم خطاب به فعاالن عرصه های 
انقالبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیان کردند. رهبر معظم 
انقالب به جوانان هوشمند و فرزانه تأکید کردند: نگذارید دشمن و 
ضدانقالب از انقالب شما هویت زدایی و حقیقت آن را وارونه نمایی 
کند. ایشان با توصیه به اینکه »نگذارید یاد امام که روح انقالب 
است در جامعه کمرنگ شود و امام را تحریف کنند«، توصیه سوم 
خود را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع« اختصاص دادند و گفتند: 
ارتجاع به معنی بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی است 
و نباید گذاشت با نفوذ سبک زندگی غربی که در دوران فاسد 
پهلوی موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود. ایشان در توصیه 
چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن« تأکید و 
با اشاره به نمونه ای تازه از این جنگ روانی خاطرنشان کردند: 
چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها نفت کشورمان 
را دزدید اما وقتی دالوراِن از جان گذشته ی جمهوری اسالمی، 
کشتی نفتی دشمن را ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود 
ایران را به دزدی متهم کردند، در حالی که آنها بودند که نفت ما 
را دزدید و پس گرفتن مال دزدی، دزدی نیست. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با توصیه به »استفاده از سرمایه ایمان مردم برای تولید 
عمل صالح«، توصیه ششم خود را به »جلوگیری از القاء بن بست 
در کشور« اختصاص دادند و گفتند: در فضای مجازی عده ای یا 
از روی غفلت و یا به خاطر پول، کارشان القاء به بن بست رسیدن 
کشور است البته در زمان امام هم عده ای در روزنامه ها نوشتند 
کشور به بن بست رسیده است که امام فرمودند این شما هستید 
که به بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی. ایشان در توصیه 
آخر، »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی« را یادآور شدند و 
خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که به مجریان نهیب 
می زدند در مواردی نیز صریحاً از آنها قدردانی می کردند، بنابراین 
امروز که دشمن در صدد تخریب مسئوالن انقالبی است، وظیفه 
سنگین قدرشناسی باید ادا شود. رهبر معظم انقالب با اشاره به 
جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند مسئوالن در روزهای اخیر، 
گفتند: چند شبانه روز حضور مستقیم یک وزیر در آبادان و مالقات 
رئیس جمهور و معاون او با آسیب دیدگان حادثه و آرامش دادن 
به آنها، نمونه هایی با ارزش و درخور قدرشناسی است؛ البته باید 
عامالن خرابکاری ها در قضیه آبادان و در قضایای دیگر نیز مجازات 
شوند. حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان با اشاره به برخی حواشی 
در زمان سخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی تأکید 
کردند: شنیدم در زمان سخنرانی جناب آقای حاج سیدحسن 
خمینی، کسانی سر و صدا کردند. همه بدانند که من با این کارها 

و سر و صداها مخالف هستم. 
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آرمان ملی-  احسان انصاری: آژانس انرژی اتمی به تازگی گزارشی منتشر کرده که کالف پیچیده برجام را پیچیده تر کرده است. آژانس در گزارش خود ذکر کرده که اورانیوم غنی شده ایران به 1۸ برابر حد مجاز در برجام رسیده است. 
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعالم کرد که ایران پاسخ های »معتبر فنی« به سوال های آژانس درباره پیدا شدن مواد هسته ای در ایران طی سه سال گذشته نداده است. به نظر می رسد آمریکا و کشورهای 
اروپایی مانند گذشته از آژانس به عنوان یک اهرم فشار به ایران استفاده می کنند و تالش می کنند با این رویکرد ایران از مواضع اصولی خود در برجام عقب نشینی کند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی گزارش اخیر آژانس و آینده 
برجام با مرتضی مکی تحلیل گر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. مکی معتقد است: » ایران و آمریکا تالش می کنند توپ را در زمینه دیگری بیندازد و طرف مقابل را مقصر به نتیجه نرسیدن برجام معرفی کنند. در این زمینه نیز 
نمی توان به اظهارنظر مقامات دو کشور بسنده کرد و براساس این اظهارات درباره آینده برجام اظهار نظر کرد. در شرایط کنونی این احتمال که مذاکرات پنهانی بتواند برجام را جلو ببرد و به یک نتیجه برسد وجود دارد. به همین دلیل 
باید منتظر بود تا زمان برخی مسائل را روشن کند. تحرکاتی نیز بین برخی کشورهای میانجی آغاز شده و این کشورها تالش می کنند مذاکرات غیرمستقیمی را بین ایران و آمریکا مدیریت کنند تا در نهایت به احیای برجام منجر 

شود.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

محمدتقی صابری
  سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در تاجیکستان

 تاکنون بارها از سوی مسئوالن دولتی شنیده ایم که دولت در حال جراحی اقتصادی 
است؛ اساسا این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید و چه میزان می توان به موفقیت در این 

موضوع امیدوار بود؟
موضوع جراحی اقتصادی وسعت خاص خود را دارد و از همه ابعاد باید 
بحث جراحی اقتصادی تواما شروع شود. هرچند که حتما باید ابتدائا در این 
قضیه هدف و ریل گذاری شود و در موضوعات مختلف برنامه ریزی داشته 
باشند. در گذشته دولت ها جسارت جراحی اقتصادی را نداشتند و اعتقاد 
من بر این است که آن دولت ها در فضای پوپولیستی سیر می کردند و به این 
دلیل نمی خواستند حاشیه ای برای دولت ایجاد شود، چراکه این مساله در 
کشورمان گویا به رویه ای تبدیل شده است که دولت یک دوره ای نداریم 
و برای همین است که دولت ها دست به جراحی نمی زدند، این جسارت 
را نداشتند و نگران بودند که در دور دوم رأی نیاورند. ولی واقعیت امر این 
است که امروز دولت وارث اتفاقات اقتصادی است که در گذشته بوده است. 
تصمیماتی که دولت های گذشته در مقاطعی گرفتند تبعاتش را امروز در 
جامعه می بینیم. مسائل اقتصادی و تنش های اقتصادی چیزی نیست که 
یکباره به یک جامعه ای تحمیل شود، بلکه یک فرآیند و زمانی را طی کرده و 
اثر نهایی خود را نشان داده است. همین طور اگر تصمیمات درست و همراه 
با عقالنیت و کارشناسی انجام شده باشد در آینده تبعات مثبت خود را 
نشان خواهد داد. لذا نتیجه می گیریم که یک تصمیم درست و با پشتوانه 
کارشناسی و فرایندهای تعریف شده هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. 
پس ما امروز به سمتی نرویم که بخواهیم دولت را به طور غیرمنصفانه نقد 
کنیم. این دولت نیز می توانست مثل دولت های دیگر به طور مقطعی همه 
چیز را گل و بلبل کند ولی عوارض ناشی از این مقطعی عمل کردن در آینده 
خود را نشان دهد. نکته دیگر اینکه جراحی اقتصادی در گذشته نیز صورت 
می گرفته منتها نه به معنای وسیع بلکه دولت ها با مسائل اقتصادی موضعی 
برخورد می کردند و این موضوعی برخورد کردن تا یک مقطعی جواب می داد، 
اما پس از آن تخریب ها مضاعف می شده است. لذا منصفانه این است که اگر 

بناست دردی بر جامعه ای محتمل باشد این درد صرفا یکبار باشد؛ نه اینکه جامعه چندین نوبت درد 
بکشد و عاقبت نیز به نتیجه ای نرسیم. حال اینکه دولت این تصمیم را گرفته همه باید حمایت کنیم ولی 
این مساله داللت بر این امر نیست که دولت به نقدها و نظرات کارشناسان و صاحب نظران توجه نکند. 
دولت باید به نقطه نظرات صاحب نظران توجه داشته باشد و به گونه ای گام بردارد که هر گام استحکام 

گام بعدی باشد. انتظار اکثریت صاحب نظران بر این است که دولت از نیروهای توانمندتر، کارآمدتر، 
متعهد، متخصص و با تجربه تر در این قضیه استفاده کند. زمان آزمون و خطا برای این کشور دیگر 
تمام شده است. امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که باید استفاده مطلق 
عقالنیت؛ تجربه و تخصص را فارغ از گروه بازی، سیاسی بازی در کنار هم 
بگذاریم. باید به سمتی برویم که نتیجه یک جراحی خوب باشد. به هر صورت 
این اصالحات اقتصادی را هر چه نام بگذاریم در نهایت باید شاهد نتیجه خوبی 
باشیم. ما باید امروز به گونه ای تصمیم گیری کنیم و برنامه ریزی داشته باشیم 
که کمترین آسیب را داشته باشیم. هرجا آسیبی باشد سختی هایی به جامعه 
تحمیل می شود. لذا از دولت انتظار می رود که نخست؛ به نقدهای منصفانه 
توجه داشته باشد، دوم اینکه، نیروهای کارآمدتر، متخصص و باتجربه تر در کنار 
خود داشته باشد. سوم اینکه نظارت الزم را بر برنامه های خود داشته باشد و 
مجلس با جدیت مطالبات مردم را در این جراحی پیگیری کند. قوه قضائیه نیز 
با اخالگران و مسائلی که منجر به مشکالت اقتصادی کشور می شود برخورد 

قاطعانه داشته باشد. مجموع اینها می تواند به یک نتیجه مثبت منتج شود. 
 بعضا مطرح می شود که یکدستی قوا از یک جریان سیاسی شاید 
نتواند آنطور که باید و شاید موجبات انتقاد سازنده در جهت توسعه و 
پیشرفت را فراهم آورد؛ اساسا عملکرد قوای 3 گانه را در این راستا 
چگونه می بینید و به ویژه مجلس چگونه می تواند در چارچوب نظارتی 

و تقنینی خود به درستی عمل کند؟
از ابتدایی که دولت تغییر کرد و پیش از آن خود مجلس تغییر کرده بود 
عده ای به این باور رسیدند که حاکمیت یکدست شده است. در حالی که بارها 
به این مساله اشاره کردیم که معنی حاکمیت یکدست شده را اگر مثبت 
بررسی کنیم منافعش برای مردم است. ولی این موضوع به این معنا نیست 
که هر قوه ای به جهت اینکه یکدست شده در مقابل حقوق مردم سکوت کند 
و من اکنون شاهدم و می بینیم قوه قضائیه آنجا که باید تذکر دهد می دهد. 
نمایندگان در مجلس آنجا که باید مطالبه گری می کنند. لذا این اتهامی است 
که زده می شود که مخالفان مدعی اند حاکمیت یکدست است ولی قوا کارآیی 
به آن معنا را ندارند. در حالی که اینگونه نیست و هر قوه کار خودش را انجام می دهد. هرچند که هر 
قوه ای مثل قوای مقننه و مجریه نقاط ضعف و قوتی دارند که کسی نمی تواند ادعا کند اینگونه نیست.  
اگر فضای نقد نباشد که اصال پیشرفتی وجود ندارد و تلنگرهاست که برخی از مسئوالن باید هوشیار 
باشند. دیوان محاسبات یکی از دستگاه های مالی نظارتی مجلس است و می تواند نظارت کند که هر 

دستگاهی بودجه ای که دارد آیا آن بودجه بر اساس دستورالعمل ها یا آئین نامه ها انجام می گیرد یا خیر. 
البته این نفس نظارت شخصی و گروهی مجلسی نمی تواند باشد و آنها نیز سر جای خودش است، چراکه 
نمایندگان مجلس هم حق نظارت، سوال و پیگیری دارند و هر جا که مجریان کوتاهی و ضعفی دارند و 
ورود کنند و آنجایی هم که کارشان منطقی و خوب جلو رود تشویق شان کنند. نظارت تنها مچ گرفتن 
و دیدن عیب ها نیست بلکه باید محسنات یک کار اجرایی را نیز مورد توجه و نظر قرار دهند. نکته مهم تر 
اینکه فضای مجلس باید فضای پویایی و مطالبه گری باشد. اخیرا نیز که مقام معظم رهبری با نمایندگان 
دیدار داشتند همین موضوعات را اشاره کردند. احیانا اگر قوه مجریه نیازمند قوانین و مقرراتی است آنها 

را تصویب و کمک کنند و آنجایی هم که باید تذکر دهند تذکر خود را بدهند. 
 با توجه به گذشت قریب به یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم؛ عملکرد دولت 

آیت ا... رئیسی را به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم چگونه ارزیابی می کنید؟
قضاوت در مورد عملکرد دولت باید فارغ از مباحث جناحی، تشکلی و سیاسی صورت گیرد و نظر 
داده شود. اینکه یکباره بخواهیم جناحی و سیاسی راجع به عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصادی 
صحبت کنیم و بی محابا حمایت و تکذیب کنیم منصفانه نیست. ما باید ببینیم دولت ها زمانی که 
روی کار می آیند تحت چه شرایطی چه از نظر بعد سیاست خارجی، داخلی، بعد اقتصادی و مسائل 
فرهنگی و اجتماعی دولت را تحویل می گیرند. باید ببینیم که دولت گذشته چه عملکردی داشته تا 
بتوانیم نسبت به شرایط امروز و عملکرد دولت مستقر قضاوت کنیم. حال ما فارغ از دولت آقای رئیسی 
اگر بخواهیم صحبت کنیم باید نگاه کنیم فرآیند دولت های بعد از دوران جنگ تا به امروز چگونه بوده 
و آنها چه مسائلی را در حوزه اقتصادی داشتند و چه اتفاقات مهمی را رقم زدند یا پیگیری نکرده اند 
تا به آقای رئیسی رسیده است. دولت ها تاکنون طبق برنامه ۵ ساله مصوب کشور عمل نکردند بلکه 
متأسفانه دلخواه و سلیقه ای عمل کردند. می خواهم بگویم که همین موضوع یک چالش بسیار بزرگ 
برای دولت های بعدی بوده است. وقتی برنامه اول را نگاه می کنیم تا برنامه ششم و اکنون که می خواهند 
برنامه هفتم را بنویسند باید ببینیم که چه اتفاقاتی باعث شد که دولت ها برنامه ها را قبول نداشتند و راه 
خود را می رفتند. همین راه خود رفتن ها باری را در آینده برای کشور ایجاد کرده است. یکی از هنرهای 
دولت ها این است که تصمیماتی می گیرند که در حال فعلی و آینده اثرات خوبی از خود نشان دهد. لذا ما 
نگران تصمیم گیری هایی هستیم که تبعات آینده آن زیانبار باشد. چه بسا برخی از دولت ها در گذشته 
تصمیماتی که گرفتن که دولت های بعدی تاوان و زیان دادند. لذا تصمیم گیری هنر مدیریت است اما 
این هنر را نباید به گونه ای هزینه کنند که تبدیل به تهدید شود. در هر صورت عده ای هستند در کشور 
که بدهکار همیشه طلبکارند. یعنی خودشان به واسطه عملکردهایشان بدهکارند اما همواره از زمین 
و زمان، دولت ها، مجریان و... طلب دارند. ما باید سعی کنیم اگر می خواهیم انتقادی کنیم انتقادمان 
منصفانه و مبتنی بر بحث کارشناسی باشد. دولت آقای رئیسی کاستی هایی دارد و چه بسا دولت های 
گذشته نیز این کاستی ها را داشتند اما واقعیت امر بر این است که اقتصاد ما چون دولتی است نمی توان 

چندان انتظار باالیی از کارکردهای اقتصادی داشت. تمام اشکاالت امروز اقتصاد کشور سیاسی بودن و 
دستوری بودن آن است. مگر یک دولت چه میزان وسعت نظارتی دارد که بتواند همه چیز را نظارت کند. 
این پاشنه آشیل امروز دولت های ما از گذشته تا امروز به دلیل بزرگ بودن دولت است. یعنی اقتصادی 
که بیش از 8۰ درصد اقتصاد آن در اختیار دولت است نمی توان از آن انتظار شق القمر داشت. ما راهی 
نداریم جز اینکه قانون اساسی را اجرا کنیم. محال است که فکر کنیم می توانیم چالش های پیش رو را 
بدون برنامه ریزی و کارآمدی برداریم. بله شاید بشود به طور مسکن وار تا حدی به حل برخی مشکالت 
پرداخت اما این روند نیز دائمی نخواهد بود. اکنون دولت آقای رئیسی تمام تالش خود را می کند که 
بتواند جلوی رانت خوارها و فرصت طلبان اقتصادی را بگیرد ولی وقتی اقتصاد دولتی باشد نمی توان 
مجریان بدنه دولت را یک شبه اصالح کرد. چه بسا افرادی در گوشه و کنار هستند که فضا را برای افراد 
فرصت طلب مهیا می کنند. حال تفاوتی نمی کند دولت آقای روحانی، احمدی نژاد، خاتمی یا مرحوم 
هاشمی تا آقای رئیسی باشد. عوامل اجرایی مهم هستند که صرفا به وزرا ختم نمی شوند. مشکل ما این 
است که اگر اقتصاد ما دولتی است بدنه را با چالش مواجه می کند. اینکه ما هدف و برنامه ریزی داشته 
باشیم اما نیروی انسانی کارآمد و وفادار و متعهد نداشته باشیم به نوعی آب در هاون کوبیدن است. اگر 
بناست که اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی و تعاونی حرکت کند در بخش نیروی انسانی باید 

اصالحات انجام دهیم.  پوست اندازی در عرصه مدیریتی بسیار ضعیف است و جانشین پروری به خوبی 
انجام نشده است. به همین دلیل هر تصمیم اقتصادی که می گیریم با مشکالت عدیده روبه رو است. ضمن 

اینکه گاهی می بینیم که آزمون و خطا یکی از دستاوردهای برخی از مدیران است. 
 با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه و نوع نگاه مردم که بعضا نارضایتی هایی 
در آن مشاهده می شود تحلیل شما از این شرایط چگونه است و دولت باید چه اقداماتی 

انجام دهد؟
امروز مردم ناراحتند، چراکه افزایش قیمت ها در محصوالت مختلف اصال با درآمدها همخوانی ندارد. 
این مساله هم با دستور حل نمی شود که بگوییم دستور می دهیم فالن کار انجام شود. این یک چالش 
است که در عین حال اعتقاد دارند نه دولت آقای رئیسی بلکه دولت های گذشته هم گاهی پیشنهاد 
می دادند که هم صبوری باشد هم به دولت کمک شود و صبر هم نیاز است. لذا به هر جهت دولت باید 
در مسائل اقتصادی تدبیری کند و در وزرای اقتصادی خود تجدیدنظر داشته باشد. اگر آقای رئیسی به 
این نتیجه رسیده که حتی اگر به وزیری اطمینان دارد ولی کارآمدی پایین دارد با شجاعت کنار بگذارد. 
مجلس نیز باید در این راه فعاالنه عمل کند و اگر وزرایی کارآمدی ندارند تعارفی ندارد و سرنوشت یک 

دولت در گرو مدیران کارآمد است نه مدیران ناکارآمد. 

 گزارش اخیر آژانس گمانی زنی های منفی را درباره 
برجام افزایش داده است. انتشار این گزارش در شرایطی 
که برجام در وضعیت مسکوت باقی مانده به چه معناست 

و آینده برجام را به چه سمتی هدایت خواهد کرد؟
با نگاهی به گزارش های آژانس درباره ایران چه در دوران 
اجرای برجام و چه در دورانی که آمریکا از برجام خارج شد نشان 
می دهد که آژانس به شکل های مختلف تحت تأثیر مذاکرات 
هسته ای قرار دارد. هرچند آژانس مسئول فنی برجام است اما 
این نهاد بین المللی در برخی مسائل به صورت یکجانبه رفتار 
می کند. به نظر می رسد گزارش اخیر آژانس نتیجه تعویق در 
مذاکرات احیای برجام بوده و به همین دلیل آژانس چنین 
گزارشی منتشر کرده و میزان اورانیوم غنی شده ایران را چند 

برابر برجام ذکر کرده است. شاید 
اگر مسیر مذاکرات به سمت دیگری 
بود گزارش آژانس نیز به صورت 
دیگری درباره ایران گزارش می داد. 
این گزارش از دو جنبه حائز اهمیت 
است. نخست اینکه این گزارش به 
عنوان یک اهرم فشار علیه ایران 
مورد استفاده قرار بگیرد. به هر 
حال کشورهای غربی و به خصوص 
آمریکا تالش می کنند مطالبات 
خود را در مذاکرات دنبال کنند 
و به همین دلیل از همه ابزارهای 
فشاری که در اختیار دارند علیه 
ایران استفاده کنند. به نظر می رسد 
در شرایط کنونی این گزارش اخیر 
آژانس به دلیل فشار روی ایران 
منتشر شده است. نکته دوم این 
است که گزارش اخیر می تواند به 
منزله پایان و یا نشانه ای از پایان 
تالش برای احیای برجام نیز قلمداد 
شود. به هر حال مسیر مذاکرات 
به رغم اینکه در برخی مقاطع به 
صورت مثبت پیش می رفت اما 
در نهایت به سمتی پیش رفت که 
نتیجه ای حاصل نشد و در شرایط 
کنونی آینده برجام در هاله ای از 

ابهام قرار گرفته است. 
 آیا در چنین شرایطی این 
احتمال وجود دارد که پرونده 
هسته ای ایران به شورای حکام 
منتقل شود و در آنجا درباره 
این پرونده تصمیم گیری شود؟

 در شرایط کنونی شاید این 
اتفاق رخ ندهد و نمی توان عنوان 

کرد که در کوتاه مدت این احتمال وجود دارد که پرونده 
هسته ای ایران به شورای حکام فرستاده شود. با این وجود این 
احتمال وجود دارد که شورای حکام به دلیل عدم همکاری 
ایران با آژانس یک بیانیه صادر کند اما شرایط به شکلی نیست 
که در شورای حکام درباره پرونده هسته ای ایران تصمیم گیری 
شود. حداقل در شرایط فعلی نمی توان چنین شرایطی را تصور 
کرد. به نظر می رسد نتیجه مذاکرات آینده می تواند خط مشی 

آینده آژانس را مشخص کند و آژانس براساس این خط مشی 
در آینده تصمیم گیری کند. به همین دلیل باید منتظر ماند 
تا مذاکرات هسته ای از سر گرفته شود و مسیری که طرفین 
نسبت به احیای برجام در پیش خواهند گرفت مشخص 
شود. در این زمینه اقدامات ایران نیز حائز اهمیت است که 
چه رویکردی درباره آینده برجام در پیش خواهد گرفت. اگر 
طرفین از مطالبات صددرصدی خود عقب نشینی کنند و به 
یک رویکرد میانه دست پیدا کند این احتمال وجود دارد که 
گزارش های بعدی آژانس به شکل دیگری درباره ایران مطرح 
شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در نهایت پرونده 
هسته ای ایران در شورای حکام مطرح شود و از آنجا به شورای 

امنیت سازمان ملل برود. 
برجام  گره های  مهم ترین   
چیست و چرا برجام برای چند ماه 

مسکوت مانده است؟
دکتر ظریف  اظهارات  براساس 
تحوالت بین المللی حائز اهمیت است 
و کشوری که بتواند این تحوالت را 
درک کند بهتر می تواند درفضای 
بین المللی رفتار کند و به اهداف خود 
دست پیدا کند. به همین دلیل نیز 
شاید اگر برجام در سال گذشته یعنی 
قبل از جنگ اوکراین امضا می شد 
مسیر دیگری را دنبال می کرد و به این 
وضعیت دچار نمی شد. نکته مهم دیگر 
اینکه مذاکرات احیای برجام به شدت 
تحت تأثیر تحوالت داخلی ایران و 
آمریکا قرار دارد. در ماه های گذشته 
نیز متغیرهای مهمی در تحوالت 
درونی دو کشور داشته که در سرنوشت 
برجام تأثیرگذاشته است. به نظر 
می رسد اگر ایران و آمریکا در واقعیت 
به دنبال احیای برجام هستند باید به 
موضع مشترک درباره مسائل مورد 
مناقشه دست پیدا کنند. تنها در چنین 
شرایطی است که می توان نسبت به 
احیای برجام در آینده امیدوار بود. 
طوالنی شدن روند مذاکرات باعث شد 
که مسائل حاشیه ای در روند مذاکرات 
اختالل ایجاد کند. این عوامل هم در 
درون ایران وجود داشت و هم در درون 
آمریکا و هم در بین برخی کشورهایی 
که مذاکره انجام می دادند وجود 
داشت. به همین دلیل نیز مذاکرات 
باید با سرعت بیشتری پیش می رفت 
تا نقش عوامل حاشیه ای در به تأخیر 
انداختن آن کاهش پیدا کند. موانع احیای مذاکرات برجام 
زیاد است اما باید روی چگونگی برخورد با این موانع کار شود تا 
بتوانیم از آنها بگذریم و به هدفی که رفع تحریم هاست برسیم. 
ولی برخی مواضع و جهت ها به گونه ای نیست که بخواهد به یک 
مصالحه و تعامل در جهت رفع تحریم ها منتهی شود. درحالی که 
اگر جمهوری اسالمی ایران با شناخت و درک محدودیت ها، 
ظرفیت ها و فرصت ها به مذاکرات برجامی نگاه کند می توان 

به نتیجه مطلوب رسید. تعامل و همکاری با آژانس انرژی 
اتمی می تواند یکی از این موضوعات باشد. مجموعه مواضع 
و دیدگاه های آقای باقری کنی و دیگر دولتمردان چشم انداز 
روشنی از روند مذاکرات هسته ای پیش روی ما نگذاشته است. 
شاید سیاستی نباشد که بخواهند یک جواب »نه« بدهند یا 
اینکه بخواهند رویکردی را در پیش بگیرند که برجام احیا 
بشود. شرایط اقتصادی سخت شده است. قطعا احیای برجام به 
رشد و رونق اقتصادی کشور کمک می کند. برجام یک توافقنامه 

بدون اشکال نیست و کسی منکر این 
نمی شود، اما به هرحال یک فرصت است 
و اگر از آن استفاده نشود، پیامدهایی 

به همراه خواهد داشت. 
 آیا در شرایطی که اظهارات 
با  همراه  آمریکا  مقامات  اخیر 
رویکردی منفی نسبت به برجام 
بوده می توان شرایطی را متصور 
شد که ایران و آمریکا از برخی 

مواضع خود عقب نشینی کنند؟
واقعیت این است که ایران و آمریکا 
تالش می کنند توپ را در زمین دیگری 
بیندازد و طرف مقابل را مقصر به نتیجه 
نرسیدن برجام معرفی کنند. در این 
زمینه نیز نمی توان به اظهارنظر مقامات 
دو کشور بسنده کرد و براساس این 
اظهارات درباره آینده برجام اظهار نظر 
کرد. در شرایط کنونی این احتمال که 
مذاکرات پنهانی بتواند برجام را جلو 
ببرد و به یک نتیجه برسد وجود دارد. 
به همین دلیل باید منتظر بود تا زمان 
برخی مسائل را روشن کند. تحرکاتی نیز 
بین برخی کشورهای میانجی آغاز شده 
و این کشورها تالش می کنند مذاکرات 
غیر مستقیمی را بین ایران و آمریکا 
مدیریت کنند تا در نهایت به احیای 
برجام منجر شود. با این وجود ما در 
شرایط مبهمی قرار داریم که امیدها 
را نسبت به احیای برجام کاهش داده 
است. در ماه های گذشته ایران و آمریکا 
در دو موضوع »لغو تحریم ها«، »ارائه 
تضمین توسط آمریکا« به نتیجه نسبی 
رسیده اند. ایران پذیرفته است که آمریکا 

نمی تواند از جانب دولت آینده اش برای احیای برجام تضمینی 
ارائه دهد. ایران باید از فرصت تحوالت اوکراین حداکثر استفاده 
را کند. ضمن اینکه ایران به پیشرفت های هسته ای دست یافته 
است که رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی تواند این پیشرفت ها 
را از ایران بگیرد. اگر بخواهند مجددا خدشه  ای بر برجام وارد 
کنند، مسیر بازگشت به عقب طی خواهد شد و این خواسته آنها 
نیست. به نظرم بهترین فرصت و بهترین تصمیم برای ایران 
استفاده حداکثری از فرصت احیای برجام در جهت رشد و رونق 
اقتصادی و کسب بازار های نفت و گاز جهانی است. به هرحال 
مهم ترین دغدغه آمریکا و شرکای اروپایی و حتی روسیه و 
چین همین مساله پیشرفت در برنامه هسته ای ایران هست، 
از این رو اذعان کرده اند که اگر این موضوع به مرحله ای برسد 

که ایران در برآیند کوتاه مدتی بتواند به جهش هسته ای دست 
یابد، عمال مذاکرات برجام دیگر ویژگی خود را از دست می دهد. 
ما باید بپذیریم که تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته 
توسط آمریکا اعمال شده و نه سازمان ملل. حتی اگر بخواهیم 
با شرق و کشورهای همسایه مان روابط گسترده ای داشته 
باشیم، بدون رفع تحریم ها امکان پذیر نیست. چین و روسیه 
این را نشان داده اند که در مراودات اقتصادی شان با ایران قطعا 
منافع خود را در روابط آمریکا در نظر می گیرند، همان طور که 
طی سال های گذشته حاضر به 
کار با ایران نشدند ضمن اینکه 
تعدادی هم ایران را ترک کردند. 
اکنون باید منتظر چه اتفاقی 
بیفتیم که واقعیت های جهانی 
را نادیده بگیریم و مقوله ای را 
بگیریم که می تواند  پیش  در 
شرایط را برای رسیدن به منافع 
برجام دشوارتر کند. شاید با یک 
گام بتوان گام های روبه جلوی 
بیشتری برداشت که این مساله 
می تواند موجب کاهش فشارهای 
اقتصادی شود و در میان مدت و 
بلندمدت به منافع مطلوب دست 

پیدا کنیم. 
کشورهای  مهم ترین   
میانجی که در شرایط کنونی 
مطرح هستند عمان و قطر 
است. به چه میزان نسبت به 
موفقیت تالش های این دو 

کشور می تواند امیدوار بود؟
تالش  اروپایی  کشورهای 
انجام  زمینه  این  در  زیادی 
نداده اند و به نظر می رسد این 
آمریکاست که باید در این زمینه 
اقدامات موثری انجام بدهد. من 
در شرایط فعلی امید چندانی 
به این میانجی گری ها ندارم. با 
این وجود تالش های در حال 
انجام است که در بهترین حالت 
شاید اتفاقات سال91 را تکرار 
کند. هرچند مقامات آمریکایی 
همچنان بر برخی خواسته های 
حداکثری خودشان نسبت به برجام تأکید دارند ولی پشت 
میز مذاکرات قطعا آنها نیز اگر بخواهند برجام به سرانجام 
برسد، می دانند که باید تعدیلی در مواضع شان انجام بشود. 
قطعا اگر تیم مذاکراتی آقای بایدن هم بخواهند مذاکرات را 
به سرانجام برسانند و با توجه به ضرورت هایی که در تغییرات 
سیاست خارجی و امنیتی خود در منطقه خاورمیانه دنبال 
می کنند و این تغییرات در صورت احیای برجام می تواند با 
موفقیت هایی همراه باشد. آنها هم شاید تحت این فشارها و 
مالحظات تعدیلی در مواضع خودشان ایجاد کنند و مجموعه 
این تحوالت می تواند به تنش زدایی میان ایران و طرفین برجام 
در چگونگی روند مذاکرات احیای برجام بینجامد و تأثیرات 

مثبتی بر جای بگذارد. 

مرتضی مکی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 گزارش آژانس، نشانه منفی؛
 -مذاکرات پنهانی و دوجانبه 

راه احیای برجام

آرمان ملی:  شرایط جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی چندان مطلوب نیست. این را می شود از نوع نگاه مردم در موقع خرید مایحتاج روزانه خود دید زمانی که با رشد فزاینده قیمت ها مواجه می شوند. البته دولت نیز اقداماتی در جهت اصالحات اقتصادی یا به عبارتی جراحی 
اقتصادی انجام داده و امیدوار است که در آینده ای نه چندان دور نتیجه اقدامات خود را ببیند و شرایط اقتصادی نسبتا خوبی در جامعه حاکم کند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که دولت در این راستا باید دوگام اساسی بردارد؛ نخست اینکه 
برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشد و دوم افراد کارآمد، توانا، متعهد و متخصص را به کار گیرد تا هرچه سریع تر، بهتر و با راندمان کاری باالتری کارکرد خود را پیش ببرد و نتیجه بگیرد. با این حال باید دید با توجه به شرایط معیشتی موجود در جامعه دولت چگونه اقداماتی در 
جهت رضایتمندی مردم و کاهش نارضایتی ها انجام خواهد داد. در این راستا برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت، جراحی اقتصادی، عملکرد قوا و نوع نگرش جامعه »آرمان ملی« با امیررضا واعظی آشتیانی، معاون وزیر صنعت در دولت نهم و فعال سیاسی اصولگرا به گفت وگو 

پرداخته است که می خوانید. 

امیررضا واعظی آشتیانی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

استفاده از نخبگان-   نظارت دقیق، مدیریت را کارآمد مي کند 
   دولت از نیروهای توانمند، کارآمد، متعهد، متخصص و باتجربه استفاده کند  عده ای در کشور هستند که همیشه طلبکارند

    با دستور نمی شود قیمت ها را کنترل کرد  نظارت تنها مچ گرفتن و دیدن عیب ها نیست

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        

نمی توان عنوان کرد که 
در کوتاه مدت این احتمال 
وجود دارد که پرونده 
هسته ای ایران به شورای 
حکام فرستاده شود. با این 
وجود این احتمال وجود 
دارد که شورای حکام به 
دلیل عدم همکاری ایران با 
آژانس یک بیانیه صادر 
کند اما شرایط به شکلی 
نیست که در شورای حکام 
درباره پرونده هسته ای 
ایران تصمیم گیری شود. 
حداقل در شرایط فعلی 
نمی توان چنین شرایطی را 
تصور کرد. به نظر می رسد 
نتیجه مذاکرات می تواند 
خط مشی آینده آژانس 
را مشخص کند و آژانس 
براساس این خط مشی در 
آینده تصمیم گیری کند. 
به همین دلیل باید منتظر 
ماند تا مذاکرات هسته ای از 
سر گرفته شود و مسیری 
که طرفین نسبت به احیای 
برجام در پیش خواهند 
گرفت مشخص شود

وقتی برنامه اول را نگاه 
می کنیم تا برنامه ششم 
و اکنون که می خواهند 
برنامه هفتم را بنویسند 
باید ببینیم که چه اتفاقاتی 
باعث شد که دولت ها 
برنامه ها را قبول نداشتند 
و راه خود را می رفتند. 
همین راه خود رفتن ها 
باری را در آینده برای 
کشور ایجاد کرده است. 
یکی از هنرهای دولت ها 
این است که تصمیماتی 
می گیرند که در حال فعلی و 
آینده اثرات خوبی از خود 
نشان دهد. لذا ما نگران 
تصمیم گیری هایی هستیم 
که تبعات آینده آن زیانبار 
باشد

شاید اگر برجام در سال 
گذشته یعنی قبل از جنگ 
اوکراین امضا می شد 
مسیر دیگری را دنبال 
می کرد و به این وضعیت 
دچار نمی شد. نکته مهم 
دیگر اینکه مذاکرات 
احیای برجام به شدت 
تحت تأثیر تحوالت 
داخلی ایران و آمریکا 
قرار دارد. در ماه های 
گذشته نیز متغیرهای 
مهمی در تحوالت درونی 
دو کشور وجود داشته 
که در سرنوشت برجام 
تأثیر گذاشته است. به 
نظر می رسد اگر طرفین 
به دنبال احیای برجام 
هستند باید از برخی 
مواضع خود عقب نشینی 
کنند و به موضع مشترک 
درباره مسائل مورد 
مناقشه دست پیدا کنند. 
تنها در چنین شرایطی 
است که می توان نسبت 
به احیای برجام در آینده 
امیدوار بود

 احیای برجام می تواند تحت تأثیر میانجی گری ها قرار بگیرد
 احتمال تکرار اتفاقات سال91 وجود دارد

گزارش آژانس می تواند نشانه ای از پایان برجام باشد
آمریکا تالش می کند از آژانس به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران استفاده کند

 اگر برجام قبل از جنگ اوکراین امضا می شد به این وضعیت دچار نمی شد
گزارش های آژانس تحت تأثیر شرایط مذاکرات احیای برجام قرار دارد

گزارش اخیر آژانس به دلیل تعویق مذاکرات بوده است

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی
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سالمت پوست در برابر ریزگرد ها

ریزگرد ها و گرد و غباری که باعث آلودگی 
هوا شده است، اثرات مخربی بر پوست دارند، 
آالینده های محیطی به ویژه در زمان تشدید 
آلودگی می توانند بر سالمت پوست اثرگذار 
باشد. اُفت عملکرد حفاظتی پوست و افزایش 
نفوذپذیری یکی از مهمترین اثرات ریزگرد ها و 
آلودگی هواست. اختالل در عملکرد حفاظتی 
پوست می تواند طیف وسیعی از بیماری ها را 
ایجاد یا بیماری های زمینه ای پوستی را تشدید 
کند. انواع حساسیت های پوستی یا ضایعات 
اگزمایی از شایع ترین بیماری های پوستی 
ناشی از آلودگی هوا و ریزگرد هاست، ضایعات 
اگزمایی در افرادی که زمینه ابتال به این بیماری 
را دارند در زمان بروز آلودگی هوا تشدید 
می شود. تشدید یا عود و حتی بروز بیماری های 
پوستی در زمان آلودگی هوا می تواند گروه های 
حساس، به ویژه کودکان را بیشتر تهدید کند. 
خشکی شدید پوست، خارش و قرمزی بخشی 
از نمای بالینی حساسیت های پوستی در اثر 
آلودگی هوا و ریزگرد هاست. در روز هایی که 
غلظت آالینده ها و ریزگرد ها باالست از تردد 
طوالنی در فضای باز و آلوده خودداری کنید، 
زیرا مدت زمان مواجه و غلظت آالینده ها در 
بروز ضایعات پوستی اثر دارد. اگر چنانچه برای 
مدت طوالنی در معرض آالینده های محیطی 
و ریزگرد ها قرار گرفتید با شست وشوی پوست 
تراکم آلودگی را در سطح پوست کاهش دهید. 
استفاده از ترکیبات حفاظتی پوست توصیه 
دیگری برای کاهش آثار مخرب آلودگی های 
محیطی است. ضدآفتاب ها و مرطوب کننده ها 
می توانند در جلوگیری از بروز و عود ضایعات 
پوستی در برابر آلودگی هوا کمک کننده باشد. 
آلودگی هوا و ریزگرد ها فقط بر سیستم تنفسی 
اثر ندارند و می توانند سایر مشکالت پوستی 
نیز ایجاد کنند، حتی این آالینده ها می توانند 
در تشدید یا بروز عفونت های پوستی، ریزش 
مو، آکنه اثرگذار باشد بنابراین باید تا جایی که 
امکان دارد در روز هایی که غلظت آالینده ها 
باالست از تردد غیرضروری اجتناب کنید. 
به محض مشاهده ضایعات پوستی به پزشک 

متخصص پوست ومو مراجعه کنید.

همه   کم خونی ها   ازفقرآهن نیست
یک متخصص طب سنتی گفت: کم خونی 
علل متعددی دارد و همه کم خونی ها از فقرآهن 
نیست، دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش اظهارکرد: 
خستگی، بی انرژی بودن، تنگی نفس با فعالیت، 
شایع  عالئم  از  رنگ پریدگی  و  قلب  تپش 
کم خونی هستند. افزایش کار قلب از مهم ترین 
عوارض کم خونی است که به خصوص در حین 
فعالیت و ورزش خود را به خوبی نشان می دهد. 

یاد د اشــــت

ویــــژه

دانــستنی هـــا
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آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

راه های انتقال تب کریمه کنگوقدبلند در ابتال به بیماری ها تاثیر داردتاثیر »قهوه« در کاهش مرگ زودرس
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که نوشیدن قهوه خطر مرگ 
زودرس را کاهش می دهد. در این مطالعه که حدود 1۲ هزار نفر شرکت 
داشتند، آمده است: کسانی که 1.۵ تا ۳.۵ فنجان قهوه در روز می نوشند، کمتر 
در معرض مرگ زودرس هستند.« نتایج این آزمایش ۷ ساله نشان داد افرادی 
که قهوه را بدون شیرینی می نوشند، بین 16 تا ۲1 درصد کمتر در معرض خطر 
مرگ زودرس قرار دارند. »کریستینا.وی«، می گوید: از نظر بیولوژیکی، قهوه 
فواید مستقیمی برای سالمتی دارد، اما هنوز نمی توانیم با اطمینان بگوییم که 

نوشیدن قهوه به خودی خود منجر به کاهش خطر مرگ ومیر می شود.

یک مطالعه نشان می دهد که اگر قد شما از حد متوسط باالتر باشد، 
ژن های شما ممکن است بر خطر ابتال به انواع بیماری ها تاثیر بگذارد. این 
خطرات شامل خطر بیشتر اختالل ریتم قلب، فیبریالسیون دهلیزی و 
وریدهای واریسی، و خطر کمتر بیماری عروق کرونر قلب، فشار خون باال و 
کلسترول باالست. دکتر »سریدهاران.راگاوان«، گفت: »در حالی که افراد 
نمی توانند ژنتیک خود را تغییر دهند، بسیاری از مطالعات نشان داده اند 
رفتارهای سالمی که افراد می توانند آنها را کنترل و اصالح کنند، می تواند 

نقش حفاظتی داشته باشند.« 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عالئم ، راه های 
انتقال و پیشگیری بیماری تب کریمه کنگو را تشریح کرد. تب و گلودرد، 
سرگیجه و بی حالی، حساسیت به نور و اسهال و استفراغ از جمله عالئم 
بیماری هستند و گزش کنه آلوده، خون آلوده، تماس با الشه، دام آلوده و 
له کردن کنه از راه های انتقال گزارش شده است. از جمله راه های پیشگیری 
بیماری تب کریمه کنگو پرهیز از مصرف گوشت دام به صورت خام و نیم پز، 
خودداری از ذبح دام در منزل و مراکز غیربهداشتی، و رعایت کامل حفاظت 

فردی هنگام تماس با دام است. 

مهم ترین علل »تنگی نفس« 
تنگی نفس وضعیتی است که در آن راه های هوایی شما 
باریک و متورم می شود و ممکن است مخاط اضافی تولید کند. 
این می تواند تنفس را دشوار کند و باعث سرفه، صدای سوت 
)خس خس سینه( در هنگام بازدم و تنگی نفس شود. تنگی نفس 
گاهی براثر عوامل محیطی و گاهی به علت وجود یک بیماری 
بروز می کند. تنگی نفس همیشه خطرناک نیست و نیاز به 
مراقبت های ویژه پزشکی ندارد و معموال به مرور زمان بهبود 
پیدا می کند، اما گاهی وجود یک بیماری یا مشکل جدی منجر 
به بروز تنگی نفس می شود که باید تحت درمان قرار بگیرد. این 
بیماری در همه سنین تاثیر می گذارد و اغلب در دوران کودکی 
شروع می شود، اگرچه می تواند برای اولین بار در بزرگساالن نیز 
ایجاد شود. برای این عارضه درمان های ساده ای وجود دارد که 
می تواند به کنترل عالئم کمک کند. اگر فکر می کنید ممکن 
است شما یا فرزندتان آسم داشته باشید به پزشک عمومی 
مراجعه کنید. چندین بیماری می توانند عالئم مشابهی ایجاد 

کنند، بنابراین تشخیص صحیح و درمان صحیح مهم است.
  آسم

آسم در اثر تورم )التهاب( لوله های تنفسی ایجاد می شود 
که هوا را به داخل و خارج از ریه ها حمل می کنند. این باعث 
می شود لوله ها بسیار حساس باشند، بنابراین به طور موقت 
باریک می شوند. ممکن است به صورت تصادفی یا پس از 
قرارگرفتن در معرض یک محرک رخ دهد. این عوامل باعث بروز 
آسم می شوند: آلرژی )مثال به کنه های گردوغبار، خز حیوانات 
یا گرده(، دود، آلودگی و هوای سرد، ورزش، عفونت هایی مانند 
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، شناسایی و اجتناب از محرک های 
آسم می تواند به شما کمک کند عالئم خود را تحت کنترل 
داشته باشید. آسم یک بیماری طوالنی مدت برای بسیاری از 
افراد است، به خصوص اگر برای اولین بار در بزرگسالی ایجاد 
شود. این بیماری در کودکان، گاهی اوقات در سال های نوجوانی 
از بین می رود یا بهبود می یابد، اما می تواند بعدا بروز پیدا کند. 
در »تنگی نفس« براثر »آسم«، مسیر هوایی شما به طور ناگهانی 
تنگ و ملتهب می شود. در این شرایط ممکن است برای گرفتن 
هوا دچار چالش شوید، سرفه کنید و مخاط بینی داشته باشید و 
یا ممکن است در هنگام نفس کشیدن صدای خس خس بشنوید. 
پزشک می تواند علت بروز حمله آسم را تعیین کند و داروهایی 
برای استفاده در زمان حمله آسم تجویز می شود که به صورت 
استنشاقی مصرف می شوند و به فرد مبتال کمک می کنند 

راحت تر نفس بکشد.
  آلرژی

گرده گیاهان، گرد و غبار، گرد مربوط به حیوانات خانگی و 
سایر عوامل باعث بروز آلرژی می شوند. گاهی واکنش حساسیتی 
منجر به بروز آسم می شود، اما همیشه چیزی در هوا نیست که 
منجر به بروز این مشکالت شود، ممکن است لمس یک چیز 
یا خوردن برخی غذاها باعث بروز واکنش های حساسیتی و 
تنگی نفس شود .در مورد کنترل بهتر آسم و حساسیت های 

خود با پزشک مشورت کنید.  
  استرس

زمانی که نگران هستید، کمی سخت تر نفس می کشید. 
تنگی نفس براثر استرس خیلی مشکل بزرگ و نگران کننده ای 
نیست، اما اگر دچار بیماری های ریه مانند: انسداد مزمن ریوی 
COPD هستید، تنگی نفس یک مشکل جدی محسوب 

می شود. اگر مبتال به آسم باشید یک استرس ناگهانی مانند 
تصادف می تواند منجر به بروز حمله آسم شود. حتی اگر کامال 
سالم باشید، اضطراب ممکن است باعث شود آنقدر سریع نفس 

بکشید که دچار سبکی سر و ضعف شوید.
  سرماخوردگی

ویروسی که منجر به آبریزش بینی، عطسه و گاهی تب 
می شود، تنگی نفس را نیز در پی دارد. این ویروس ریه و مسیر 
تنفس را تحریک می کند و منجر به سرفه شده و تنفس را نیز 
سخت می کند. درمانی برای این شرایط نیست اما سرماخوردگی 
معموال طی یک هفته یا بیشتر خودبه خود بهبود پیدا می کند. 
در صورتی که دچار تب شدید شده اید، سینه شما خس خس 
می کند یا نفس کشیدن برایتان سخت شده حتما به پزشک 

مراجعه کنید. 
  آمبولی ریوی

در آمبولی ریه، یک انسداد یا لخته خون که اغلب در پا 
شکل می گیرد، پاره می شود و بخشی از آن به سمت ریه رفته و 
مسیر جریان خون را مسدود می کند. این شرایط نفس کشیدن 
را سخت یا دردناک می کند. به عالوه ممکن است ضربان قلب 
شما افزایش پیدا کند. در سرفه های  برخی افراد خون مشاهده 
می شود. در محلی که لخته شکل می گیرد احساس التهاب، گرما 
و درد بروز می کند. برای درمان آمبولی ریوی پزشک داروهای 
رقیق کننده خون یا سایر داروها را تجویز کرده و یا جراحی 

می کند.
  آپنه خواب

آپنه خواب شرایطی است که براثر آن تنفس به طور مکرر 
در هنگام خواب متوقف می شود، بنابراین فرد ممکن است ابتال 
به این بیماری را اصال تشخیص ندهد. اما در طول روز خسته، 
گیج و بدخلق خواهد بود. آپنه خواب منجر به باالرفتن فشارخون 
شده و خطر بروز سکته قلبی و مغزی را افزایش می دهد. یکی از 
مهم ترین عوامل بروز آپنه خواب اضافه وزن است. کاهش وزن 

می تواند به بهبود عالئم آپنه خواب کمک کند. 
  ذات الریه

در ذات الریه یک ویروس، باکتری یا قارچ کیسه هوای 
داخل ریه را آلوده می کند. سپس این کیسه های هوایی با مایع 
پر می شوند و نفس کشیدن برای فرد مبتال سخت می شود. به 
عالوه عالئم دیگری مانند تب و لرز بروز خواهد کرد و سرفه را 

به همراه دارد.
  نارسایی قلب

نارسایی قلب به معنای توقف قلب نیست، بلکه قلب 
به اندازه کافی قدرت پمپاژکردن خون را ندارد. در نتیجه 
اکسیژن رسانی به بخش های مورد نیاز سخت می شود. خون 
به قلب بازگردانده می شود و این مساله ممکن است منجر به 

تنگی نفس شود. 
  کم خونی 

زمانی که خون به اندازه کافی سلول های قرمز سالم ندارد، 
اکسیژن کافی به بافت ها نمی رسد. این شرایط منجر به ضعف و 
خستگی می شود و گاهی تنگی نفس را در پی دارد. به عالوه کم 
خونی باعث سرگیجه و رنگ پریدگی می شود، دست ها و پاها 

سرد هستند و ضربان قلب تند خواهد بود. 

عمــود ی افقــی  

رضا رباطی 
استاد پوست و مو

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
از بین بردن میکروب های معده راه های مختلفی دارد که یکی از آنها خوردن غذا های ضدمیکروبی است. هلیکوباکترپیلوری نوعی باکتری است که معده را 

آلوده کرده و عالئم ناخوشایندی مانند اسهال و حالت تهوع را ایجاد می کند. در ادامه با خوراکی هایی آشنا می شوید که میکروب های معده را از بین می برند. 
در پاسخ به این سوال که آیا غذایی وجود دارد که میکروب معده را از بین ببرد؟ درمان دارویی و پزشکی برای این مشکل مهم است، با این حال برخی از 

افراد به دنبال غذایی هستند که میکروب های معده را از بین ببرد تا عوارض جانبی درمان دارویی را کاهش دهد، توانایی بدن در مقاومت در برابر میکروب ها 
و عفونت ها را افزایش دهد و باعث افزایش قدرت بدن شود. الزم به ذکر است که در صورت مشاهده عالئمی که حاکی از عفونت با میکروب معده است، 

عالوه بر تجویز آنتی بیوتیک مناسب، برای تعیین یک برنامه درمانی مشخص، با پزشک مشورت شود، زیرا این میکروب ممکن است عوارض جدی مانند: 
زخم معده و سرطان معده ایجاد کند.

غذا هایی که میکروب معده را از بین می برند

عسل با خواص ضدباکتریایی خود شناخته شده 
است و یک مطالعه نشان داده است که عسل مانوکا 
دارای اثری است که به کشتن میکروب های معده و 

توقف رشد آن کمک می کند.

یک مطالعه نشان داده که خوردن ماست بیش 
از 5بار در هفته به محافظت از معده در برابر اثرات 
هلیکوباکترپیلوری، عالوه بر کنترل عالئم این بیماری 

کمک می کند.

عسل ماست

حاوی  چای سبز  بررسی،  یک  براساس 
پلی فنول هایی است که به مبارزه با استرس اکسیداتیو و 
عفونت ها کمک می کند و آن را به یکی از نوشیدنی هایی 

تبدیل می کند که میکروب های معده را از بین می برد.

روغن زیتون به دلیل نقشی که در مبارزه با عفونت 
دارد، ممکن است در کشتن میکروب های معده و 

کاهش رشد آن نقش داشته باشد.

چای سبز روغن زیتون

جوانه کلم بروکلی حاوی سولفورافان است و 
مطالعات حیوانی اثر این ترکیب را در توقف رشد 

میکروب های معده نشان داده است. 

شیر حاوی برخی ترکیبات مانند: الکتوفرین و 
گلیکوپروتئین است که اعتقاد بر این است که به مهار 

رشد میکروب های معده کمک می کند.

جوانه کلم بروکلی شیر
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کــوتـاه

مهاجرت در ایران چند مرحله دارد. موج اول، با مهاجرت، 
از کل کشور به چند شهر برخوردار صورت می گیرد. در موج 
دوم، مردم از شهرستان های کوچک به مراکز استان ها  می روند 
و در موج سوم، مردم از روستا ها و شهرستان های کوچک به 
شهرستان های بزرگ مهاجرت می کنند. اما در این میان،  
موج چهارمی وجود دارد که افراد از تهران به شهرستان های 
حاشیه ای سرریز می شوند. اینجا مهاجرت اول به دلیل توسعه 
یافتگی و موج چهارم، به دلیل شرایط اقتصادی رخ می دهد. 
تهران مقام اول در مهاجرپذیری در کشور را دارد، حدود ۵۰ 
درصد از مهاجران کل کشور در تهران زندگی می کنند. این 
نوع مهاجرت ها، به خاطر فقر نیست؛ بلکه به علت عدم تعادل 
منطقه ای رخ می دهد. در حال حاضر، برخی  مناطق کشور 
محروم و تعدادی از استان های کشور تقریبا برخوردار هستند؛ 
بنابراین مردم مجبور ند  به این استان ها مهاجرت کنند. با این 
وجود، ضرورتا کسانی که مهاجرت می کنند، محروم نیستند و 
امکان دارد نخبگانی باشند. تمام انواع مهاجرت مخرب است، 
نمی توان گفت چون مراحل اولیه مهاجرت به دلیل حرکت به 
سمت توسعه یافتگی است، پس مخرب نیست. خیلی ها فکر 
می کنند مرحله چهارم مهاجرت خیلی مخرب است چون برای 
آن طبقه افت دارد که از یک شهر بزرگ به حاشیه آن مراجعه 
کنند. گاهی رفتار های سلبی و گاهی ایجابی می تواند در عدم 
حرکت مردم به سمت مهاجرت کمک کننده باشد، الزم است 
در این خصوص نظام برنامه ریزی کشور، 8۰ درصد ایجابی و ۲۰ 
درصد سلبی برخورد کند. اینگونه از ورود افراد از سایر شهر ها 
به شهر های بزرگ نمی روند. همه ما حاشیه نشین هستیم. فرقی 
ندارد که در کدام بخش از شهر ها زندگی می کنیم. حاشیه نشین 
یعنی کسی که در سرزمین خودش نباشد. یعنی افراد در ساختار 
فرهنگی- اجتماعی خودشان زندگی نکنند و رفتار دیگران 
برایشان قابل پیش بینی نباشد. اینجا تفاوتی ایجاد نمی کند که 
مهاجران چه کسانی باشند. تهران یک شهر کامال حاشیه نشین 
است. عدم تعادل منطقه ای، حاشیه نشینی ایجاد می کند. 
حاشیه نشینی صرفا این نیست که افراد در بافت ناکارآمد 
شهر زندگی کنند؛ بلکه آن است که افراد تعلق به این نظام 
شهری ندارد. یکی از عواقب بد مهاجرت، به هم ریختن نسبت 
جنسیتی است. در حال حاضر در تهران، به ازای هر 98 مرد، 
1۰۰ زن وجود دارد که این موجب تأخیر در ازدواج و به وجود 
آمدن خانواده های یک نفره می شود. در این نسبت جنسیتی 
باید به ازای هر 1۰۳ مرد، 1۰۰ زن وجود داشته باشد. این عدم 
تناسب، مهم ترین نهاد زندگی بشر که خانواده است را به خطر 
می اندازد. از آنجا که خانم ها از ساز و کار فرهنگی خودشان 
جدا می شوند، درصد زیادی امکان ازدواج را از دست می دهند. 
اساسا نسبت جنسیتی آنقدر مهم است که در کل ساز و کار های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثر می گذارد. در این راستا باید 
ترمز شهر تهران کشیده شود. دولت باید کاری کند که شهر ها و 
شهرستان ها آنقدر آباد شوند که کسی نیاز نداشته باشد به تهران 
بیاید. عاقالنه این است که همه استان های کشور را به صورت 
یکسان توسعه دهیم. در خصوص مهاجران افغان نیز باید به این 
امر اشاره کرد که مهاجران افغان حاشیه نشین نیستند؛ بلکه 
در متن هستند. روزگاری، این افراد فقط کارگری بلد بودند؛ 
اما االن کار با ابزار بلد هستند. اگر شرایط به گونه ای پیش برود 
که ایرانی ها در رسته های شغلی پردر آمد کار کنند، خیلی هم 
خوب است که افغانستانی ها نیز در ایران باشند و کار کنند؛ ولی 
اگر قرار باشد ایرانی ها بیکار باشند و آنها کارگری را هم به عهده 
بگیرند مشکل زاست. اگر امروز کارگران ساختمانی افغانستانی 
بیکار شوند، صنعت ساختمان ایران می خوابد، چراکه ما مهارت 

را از دست داده ایم. 

 مهاجران و حاشیه نشینی؛ 
چالش اصلی پایتخت

روی خط آرمان ملی
          88760176                                              

گرانی نان
 گویا نانواها از هیچ کسی واهمه ای ندارند نان سنگک 4۰۰ 
گرمی را با قیمت پنج هزار تومان تحویل مشتری می دهند. ظاهرا 

کم کم باید به گران شدن قیمت نان هم عادت کنیم. 
محبی از تهران

نگهداری سگ در خانه 
برای کسانی که در خانه سگ نگهداری می کنند باید قانونی 
اتخاذ شود تا بلکه از آزار و اذیت آنها در آپارتمان ها کاسته شود. 
هستند کسانی که با نگهداری چند سگ در خانه هایشان باعث 
آلودگی صوتی و رعب و وحشت بقیه ساکنان آپارتمان می شوند 

جا دارد فکری اساسی برای این موضوع شود. 
حمیدی از تهران 

وام فرزندآوری
برای وام فرزند آوری به هر بانکی در اصفهان مراجعه می کنم 
می گویند که هنوز بخشنامه برای پرداخت وام نیامده است اگر 
قرار است که  متقاضیان سرگردان  در بانک ها باشند چرا هر روز 
در رسانه اعالم می کنید که وام داده می شود تکلیف مردم را 

مشخص کنید. 
یک شهروند از اصفهان 

جوابیه مترو
پیرو درج مطلبی در مورد خرابی پله برقی ایستگاه متروی 
دروازه دولت به سمت ایستگاه شهید کالهدوز به اطالع 
می رساند: احتراما ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی، به اطالع 
می رساند: پله برقی مذکور جهت رفع نقص یکی از قطعات اصلی 
و مهم، موقتا از مدار خارج گردیده و انشاا... پس از تعمیرات، 

مجددا راه اندازی خواهد شد.  
شرکت بهره برداری قطاری شهری تهران و حومه

 اردشیر گراوند
جامعه شناس

یـــادداشـــت

در میان یکی از مشهورترین ساختمان هایی 
که مانند متروپل افزایش طبقات داشت و طی 
سالیان اخیر و در زمان تصدی علیرضا پاک فطرت 
بر شهرداری شیراز حواشی بسیاری داشت، هتل 
»آسمان« شیراز است. حدود سال 9۵ بود که 
شهرداری شیراز تصمیم گرفت برای جلوگیری 
از تخریب هتل و سایه ای که این هتل برروی ارگ 
کریم خان می اندازد، دو طبقه آن را تخریب کند، اما 
این اتفاق رخ نداد و هتل ۵ ستاره ای که مجوز سازه 
آن برای شش طبقه صادر شد، اما حال 1۷ طبقه 
آن سر به آسمان شیراز در جوار ارگ کریم خان 
کشیده است. سوال اصلی اینجاست که  11 طبقه 
اضافی این ساختمان، آیا توان زلزله هایی بیش از 
۵ ریشتر دارد یا اینکه امکان دارد هتل آسمان 
در شیراز هم دچار اتفاقاتی مانند متروپل شود؟  
ساختمانی که نظام مهندسی مجوز ساختمان 6 
طبقه را برای  آن صادر کرده بود، اما پس از احداث 
1۰ طبقه، قرار بود به 1۲ تا 1۳ طبقه افزایش یابد.  با 
وجود اینکه اعالم شده، مالک متروپل در این حادثه 
کشته شده، اما اخباری در رابطه با زنده بودن آن در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود. در این میان، 
یکی از افرادی که این روزها نامش در این فاجعه 
به میان آمده و در افکار عمومی و برخی دستگاه های 
نظارتی به عنوان یکی از متهمین این فاجعه مطرح 
شده، استاندار سابق خوزستان است که به گزارش 
روز گذشته ایرانا، از کشور خارج شده است. این خبر 
در حالی منتشر می شود که غالمرضا شریعتی، به 
صورت قانونی به کشور امارات رفته، اما تلفن همراه 
او از دسترس خارج شده است. در این میان اگر این 
خبر به معنای خروج همیشگی شریعتی از ایران 
باشد، ابعاد تازه ای از فاجعه متروپل نمایان می شود.

  شباهت متروپل و آسمان 
در این رابطه علیرضا پاک فطرت شهردار سابق 
شیراز و نماینده فعلی این شهر در مجلس شورای 
اسالمی، معتقد است که این دو ساختمان از نظر 
سازه ای هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند، اما از نظر 
سرمایه گذاری، بسیار به یکدیگر شبیه هستند و 
به »آرمان ملی« می گوید: »ما در این رابطه یک 
»سرمایه گذار« داریم و یک »سرمایه بر«. این یک 
حقیقت تلخ است که در بحث مدیریت شهری 
یک عده ای می آیند از رانت استفاده می کنند و با 
تغییر کاربری و رانت، وام های کالن و پروانه  اخذ 
می کنند و در زمین متری 1۰ میلیون تومانی 
ساخت و ساز می کنند و به متری 1۰۰ میلیون 
تومان می فروشند. پروژه متروپل تقریبا همین امر را 
تایید می کند. من تعجب می کنم، دوستان رفته اند 
و مهندس ناظر را دستگیر کرده اند، هنوز نمی دانیم 
آیین نامه رعایت شده یا نشده، اما ظاهرا شواهد 
نشان می دهد که رعایت نشده، چون اگر می شد 
چنین اتفاقی رخ نمی داد. تقاضای ما از مسئوالن 
این است افرادی که سفارش کرده اند که به این گونه 
ساختمان ها اجازه ساخت  دهند، شناسایی گردند. 
متاسفانه این سفارش ها در همه شهر ها صورت 
می گیرد و در بهترین نقاط، زمین را می گیرند و 
با حداقل عوارض، حداقل هزینِه تغییر کاربری 
پرداخت می شود و بهره ها و سود های 1۰ برابری 
را برداشت می کنند. البته زمانی که من شهردار 
بودم به هیچ فردی اجازه چنین کاری را ندادم که از 

اینگونه افراد از رانت ها استفاده کنند.«
  به بقیه ساختمان ها نیز مجوز می دهید؟  
وی باور دارد، اصال هتل آسمان قابل قیاس با 

متروپل نیست، چون ساختمان متروپل بار 
زنده، بر آن نیامده بود و فقط یک طبقه از 
آن به بهره برداری رسیده بود. شما تصور 
کنید که در شیراز، زلزله ای بیش از 6 
ریشتر بیاید و آن زمان، حجم باری که 

بر ساختمان وارد می شود 9 برابر 
است. بحث نظام مهندسی، 

رعایت کردن آیین نامه 
است و از شهـردار و 
هم  استاندارد  حتی 
فراتر می رود و متروپل 
اینگونه فرو ریخت، اما 
هتل آسمـــان چنین 
موضوعی ندارد، درست 

است که هتل آسمان رابطه m6 بوده، اما حاال ما در 
رابطه با یک ساختمان 1۷ طبقه صحبت می کنیم. 
دوستان می گویند که ما از روز اول که رابطه m6 را 
گرفتند، طراحی آنها براساس 1۷ طبقه بوده، اما این 
را نمی دانم چون این موضوع مربوط به ۲۰ سال پیش 
است. اگر متراژ زمین بیشتر از دو هزار متر باشد، 
شهرداری، قانونی دارد که دو طبقه هم تشویقی 
می تواند بدهد، یعنی اگر بیایند اطراف سازه آن را 
خریداری کنند، تا 8 طبقه می توانند مجوز بگیرند، 
اما اینکه یک هتل 1۷ طبقه باشد، یعنی پنج بار این 
امر، در کمیسیون ماده پنج بررسی شده و بحث این 
است که چگونه ۵ بار به کمیسیون رفته؟  و چگونه 
1۷ طبقه مجوز داده اند؟، آیا به بقیه ساختمان ها نیز 
می دهند! قطعا پاسخ خیر است. چرا به مالک هتل 
آسمان داده اند! این چراها را باید بررسی کنند. آیا 
این هتل در مقابل زلزله های بیش از 6 ریشتر دوام 
می آورد، این را ما نمی دانیم. اگر در این پروژه آتش 
سوزی صورت بگیرد، آیا دستگاه های آتش  نشانی، 
باال بر ها، نردبان ها قادرند آتش را خاموش کنند و 
در آنجا مانور بدهند! به جرات می توان گفت، خیر، 
چون این ساختمان- برج در اطراف کوچه چهارده 
متری ساخته شده و هیچ وقت ماشین آتش نشانی 
و  نردبان آنها، نمی تواند خدمات رسانی کند. بعد 
ما می خواهیم در این هتل میزبان توریست های 
خارجی باشیم، به عنوان اینکه هتل پنج ستاره است 
اگر از دماغ یک گردشگر خارجی، خون بیاید چه 
هزینه ای را نظام باید پرداخت کند! در پروژه متروپل 
ما با شهامت گفتیم ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای 
آن گذاشتیم و پس از تخریب هم گفتیم از مطالبات 
این سازنده برمی دارید، آیا این سازنده پول خود 
را نگه داشته تا شما بردارید! بله زمین ساختمان 
را بفروشیم و هر چه که پول به دست آمد، اگر یک 
دهم آن پول شد به آن جایزه هم می دهیم. به نظر 
من باید مجلس، حداقل روی این امر بایستد و یک 
بار برای همیشه این مشکل را حل کند. ما چقدر 
برای این نظام مقدس که شهید زیادی را داده، 
هزینه ناکارآمدی و فساد برخی را بدهیم، برای اینکه 
یک نفر بخواهد از رانت استفاده کند و یک نفر از 
یک جایی دارد آن را هدایت و سفارش می کند. من 
یک پیغامی برای شهرداران، فرمانداران محترم و 
مدیران کل استانی داریم که از تشر پایتخت نشین ها 
نترسند، اینها زنگ می زنند می گویند آقا فالن کس 
می خواهد سرمایه گذاری کند و اگر جواب آن را 
ندهید شما را باز خواست می کنیم. من معتقد هستم 
که در بحث مدیریت شهری، شوراها باید دقت 
بیشتری داشته باشیم. این بحث سرمایه گذاری 
نیست اینها سرمایه بری است. برخی می خواهند 
راه صدساله  را یک روزه طی نمایند، در هتل آسمان 
نیز باید دستگاه قضائی وارد شوند و بررسی کنند که 
نقشه های آن به چه شکلی است و آیین نامه های 
زلزله را بازبینی کنند. حتی اگر من نماینده پشت 
سر آن فشار بیاورم و حتی اگر وزیر فشار بیاورد، فردا 
مثل متروپل دوباره همین پروژه ای دیگر خواهد شد. 
خدا را شکر که متروپل هنوز تمام نشده بود و گرنه 

مصیبت می آفرید. 
  مهندس در خارج، امضا در داخل کشور 

چند روز پیش یکی از مسئوالن گفته بود که 
 ده ها مترو پل در کشور مجوز گرفته اند، مجلس می 
تواند با تصویب قوانینی، جلوی این رانت و فساد 
را بگیرد، اینگونه نیست؟ پاک فطرت در پاسخ به 
این سوال می گوید: مجلس بار ها قوانینی تصویب 
کرده، اما اینکه گفته می شود ده ها متروپل 
در تهران و دیگر شهرها وجود دارد، من 
به این گفته اعتقادی ندارم. به جرات 
می توانم بگویم که نظام مهندسی ما 
و مهندس هــــای ما بسیار توانمند 
بسیار  زلزلــــه  آیین نامه  هستند. 
قــوی و کامل اســـت، اما مشکلی 
کـه در این رابطه وجود دارد، این 
است که تعدادی از مهندس های 
ما در کشور های دیگر هستند 
و مهر مهندسـی 
آنها در ایران 
زیر نقشـــه  
ساختمان ها 

برج ها می خورد. این ها را نظام  مهندسی باید پیدا 
کند که پنج درصد آنها تخلف می کنند. در موضوع 
هتل آسمان نیز شهرداری شیراز نباید بترسد و 
استاندار ها نباید تعارف کنند و بگذارند که سازمان 
نظام مهندسی کار خود را انجام دهند و اینگونه است 

که مترو پل های دیگری به وجود نمی آیند.
  خطری که ارگ کریم خان را تهدید 

می کند
با توجه به دعواهای یک دهه اخیر در موضوع، 
هتل آسمان، صورت گرفته چرا 11 طبقه پا 
برجاست؟  این نماینده شیراز در رابطه با موضوع 
می گوید: در زمان شهرداری بنده، دو طبقه تخریب 
نشد. ما رفتیم برای تخریب، ولی طبق قانون 
مالک باید ساختمان را تخریب کند، وقتی که 
رای کمیسیون  ماده 1۰۰ می آید و به مالک اخطار 
می دهد، موظف به تخریب است. ولی در رابطه با 
هتل آسمان این اتفاق رخ نداد. نردبان ماشین آتش 
نشانی هم باز نشد و نتوانست قدرت مانور داشته 
باشد و مقدار کمی از آن را تخریب کردند و متاسفانه 
کنار این برج مدرسه است و دیدند که برای این 
مدرسه خطرناک می شود، چون ممکن بود که آجر 
و سنگ بر سر دانش آموزان بریزد. ما کار را تعطیل 
کردیم و خود مالک باید بقیه تخریب را انجام می داد 
که بعد آن اتفاق، دوران شهرداری ما تمام شد و 
مدیریت بعد که آمد، مالک را تشویق کرد که کار 
خود را ادامه دهد. پروژه 1۷ طبقه ای که به اتمام 
رسید در وسط این شهر )شیراز( و در بافت تاریخی، 
باعث شد که ارگ کریم خان به ثبت جهانی نرسد. 
حاال مالک طلبکار است و علیه شهرداری اعالم 
شکایت هم کرده، من نمی دانم  دستگاه قضایی 
چه کاری با آنها می تواند انجام دهد.اما نکته جالب 
اینجاست که مالک هتل آسمان، طلبکار هم هست 
که باید ضرر و زیان او را پرداخت کنند، درصورتی 
که تخریبی صورت نگرفته و ایشان به ساخت و ساز 

خود ادامه داده و پروژه را تمام کرده است.
  بعید است هتل آسمان تخریب شود. 

اما برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه هتل 
1۷ طبقه آسمان تا چه اندازه، تهدیدی برای بافت 
تاریخی و ارگ کریم خان شیراز است، به سراغ فرخ  
زاده، رئیس سابق کمیسیون گردشگری و امور 
زائرین ششمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز 
رفتیم، او نیز معتقد است که اصول مدیریت بحران 
در خیابان رودکی که این هتل در آن واقع شده 
رعایت نشده و عرض معبر در این خیابان بسیار 
کم است و اگر حادثه ای اتفاق بیفتد در شیراز، 
سازمان آتش نشانی تجهیزاتی برای پوشش حوادث 
احتمالی ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با طرح این پرسش که »ما به ازای قوانینی 
که رعایت می کنیم چه خدماتی از یونسکو دریافت 
می کنیم« گفت: جای سوال دارد که سازمان 
یونسکو در طول این سال ها چه خدماتی به شهر 
شیراز داده و چه اتفاقات خوبی از ثبت جهانی 
باغ ارم برای شهر شیراز رقم خورده است؟ یکی از 
مهمترین مشکالت ما در استان فارس این است 
که بخش خصوصی ظرفیت های خود را پای کار 
نمی آورد. در حال حاضر شرایط صدور مجوزها و 
انجام ریل گذاری ها از سوی دولت انجام می شود 
اما بخش خصوصی ما به شدت در حوزه های اقامتی 
ضعیف عمل می کند و همکاری الزم را با بدنه 
دولت ندارند. یکی از اولویت های اصلی این معاونت 
بحث جذب و حمایت از سرمایه گذار و رفع موانع 
تولید است که خوشبختانه تاکنون دو جلسه در 
این زمینه برگزار و بیش از صد پروژه نیمه تمام و 
متوقف شده احصا شده است. اگر در ارزیابی ها به 
این نتیجه رسیدیم که این هتل مانع ثبت جهانی 
ارگ کریم خان و موجب خدشه دار شدن هویت 
مجموعه زندیه می شود قطعا پیگیری های الزم را 
برای حل این مشکل انجام خواهیم داد اما زمانی که 
دستگاه قضا رأیی را صادر می کند همه باید از این 
رأی تمکین کنند. وی در پایان صحبت هایش گفت: 
در مقطعی هم مجوز تخریب طبقات اضافه این هتل 
صادر شد و شهرداری تخریب را انجام داد اما باز هم 
نتیجه ای گرفته نشد و در حال حاضر، بعید می دانم 

هتل آسمان تخریب شود.

آرمان ملی- وحید استرون: با 
فاجعه ساختمان متروپل آبادان، 
این روزها هر مسئولی از ساخت و 
ساز چندین ساختمان یا سازه ای 
که به متروپل شباهـت دارد، در 
شهرشان سخن می گوید، اما کمتر 
مسئولی نامی از ساختمان هایی 
که با رانت و فساد اداری، مجوز 
طبقات  افـــزایش  یا  ساخت 
گرفته اند، به میــان می آورد یا 
آماری ارائه می دهد؛ موضوعی که 
با افزایش طبقات متروپل، فاجعه 
آفرین شد که در خوشبینانه ترین 
حالت ممکن، 50 نفر قربانی رانت 
و فساد شدند و طبق آخرین آمار، 
جسد ۴۲ نفر از زیر آوار بیرون 
کشیده  است. بدون تردید اگر 
ساختمان متروپل آبادان، به غیر 
طبقه اول، تعداد طبقات تجاری 
و اداری آن مجوز بهره برداری 
می گرفتند، ابعاد فاجعه بسیار 

گسترده تر می شد.

رفع تحریم ها برای 
حفاظت از پلنگ ایرانی 

سفیر صلــح سازمان ملل خواستار 
رفع تحریم ها علیه ایران برای حفاظت از 
پلنگ ایرانی در روز جهانی محیط زیست 
شد. جین گودال در این نامه سرگشاده 
اظهار امیدواری کرد که جامعه جهانی 
برای حفاظت از گونه های در معرض خطر 
انقراض باید فراتر از شرایط سیاسی عمل 
کند و تحریم های اقتصادی ایران را لغو 
کند تا موانع همکاری بین المللی حفاظت و 
توسعه برداشته شود. جامعه جهانی متوجه 
ضرورت حفاظت از پلنگ ایرانی باشد. 
مشارکت مستمر از طریق حمایت فنی و 
مالی مانند افغانستان به منظور اطمینان 
از شرایط پایدار حفاظت از دیگر موارد این 
نامه است. در این نامه همچنین مطالبه 
آزادی چند تن از فعاالن محیط زیست 
که )با اتهامات امنیتی( در زندان هستند 
مطرح شده است.  این نامه را تاکنون 
فعاالن محیط زیست و حیات وحش از 14 
کشور جهان شامل ایران، ترکیه، روسیه، 
عراق، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، 
ازبکستان، قزاقستان، آلمان، هلند، مکزیک، 

کانادا و ایاالت متحده امضا کرده اند. 

مهلت دولت برای 
تصویب رتبه بندی 

معلمان

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: دولت تا ۲۳ خرداد 14۰1 مهلت 
دارد که آیین نامه رتبه بندی معلمان را 
تصویب کند و وزارت آموزش و پرورش به 
جد پیگیر است تا این آیین نامه در مهلت 
قانونی و طبق مواد و چارچوبی که قانون 
تعیین کرده است، تنظیم و ابالغ شود. 
صادق ستاری فرد تصریح کرد: درخواست 
داریم مفاد آیین نامه منطبق با قانون 
باشد و تکلیف ماالیطاقی درباره نحوه 
اجرای قانون نظام رتبه بندی به آموزش 
و پرورش محول نشود. طبق اصل 1۳8 
قانون اساسی، هیات تطبیق مصوبات 
مجلس می تواند نسبت به لغو مصوبه دولت 
اگر خالف متن و روح قانون باشد، اقدام 
کند لذا همه تقاضای ما این است که آیین 
نامه در خدمت قانون باشد و از مفاد و روح 
قانون عدول نکند. وی با بیان اینکه قانون 
رتبه بندی معلمان به دنبال افزایش کیفی 
فرآیند تعلیم و تربیت، اعتالی کرامت و 
منزلت اجتماعی معلمان، رضایتمندی 
شغلی معلمان و اصالح نظام عادالنه 
پرداخت بر اساس شایستگی هاست، اظهار 
امیدواری کرد که در هفته جاری، آیین نامه 
رتبه بندی معلمان در هیات دولت بررسی 

و تصویب شود. 

برنامه ۴ ساله برای 
رفع مشکل پسماند 

رئیس سازمان محیط زیست گفت: 
دولت در یک برنامه جامع چهارساله، 
معضل پسماند در استان های شمال 
کشور را برطرف خواهد کرد. علی 
سالجقه افزود: حل معضل پسماند های 
همچنان  کشور  شمال  استان های 
در دستور کار کارگروه ملی مدیریت 
پسماند قرار دارد، بر همین اساس 
برنامه خود را برای  وزارت کشور 
مدیریت پسماند استان های شمال 
کشور در یک جدول زمان بندی شده 
چهارساله به کارگروه ملی مدیریت 
پسماند ارائه کرده است. در این جدول 
و وظایف هر  دستگاه های مسئول 
دستگاه و اعتبارات مورد نیاز مشخص 
شده است و استانداران استان های 
شمال کشور هم در این بازه چهارساله 
باید به طور مرتب ارزیابی خود را از نحوه 

اجرای این برنامه ها گزارش کنند. 

 آمار عجیب معلولیت 
در تصادفات 

آرمان ملی: رئیس دانشگـــاه علوم 
توانبخشی کشور گفت: در  بهزیستی و 
حالت عادی حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم 
به خدمات توانبخشی نیاز دارند. حمیدرضا 
خانکه افزود: با توجه به حوادث ترافیکی، 
سالیانه 44 هزار نفر معلول دائم به آمار اضافه 
خواهند شد و بین ۳ تا ۵ درصد از افرادی که 
مبتال به بیماری کرونا شده نیازمند خدمات 
پوشش  افزود:  وی  هستند.  توانبخشی 
بیمه ای برای خدمات توانبخشی هنوز در 
کشور اتفاق نیفتاده است و پیشنهاد می کنم 
که ۵ تا 1۰ درصد از تخت های بیمارستان ها 
به خدمات توانبخشی اختصاص پیدا کند. 
در حال حاضر تنها 8۰ تخت برای حدود 9۰ 

میلیون نفر وجود دارد. 

ثبت بیش از ۵3۰ هزار فوتی 
آرمان ملی: ۵۳6 هزار و 1۰9 فوتی در 
کشور در سال گذشته به ثبت رسیده که 
استان تهران با ثبت 88 هزار و 8۲۷ فوتی 
در صدر تعداد فوتی ها بین تمام استان های 
کشور قرار گرفت. در سال گذشته در مجموع 
۵۳6هزار و 1۰9 فوتی در کشور به ثبت 
رسیده است که از این میان ۲98 هزارو ۵۲8 
فوتی برای مردان و ۲۳۷ هزارو ۵81 فوت 
برای زنان بوده است. استان تهران در صدر 
فوتی های ثبتی در سال گذشته در میان 
تمام استان های کشور قرار گرفته و پس از آن 
استان خراسان رضوی با 4۳ هزارو 91۵ ثبت 
فوت و استان اصفهان با ثبت ۳۵ هزارو ۲4۷ 
فوت در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. 
استان اصفهان نیز با ثبت ۳۵ هزارو ۲4۷ 
فوت در سال گذشته 1۵ هزارو ۵۰۷ فوت 
برای زنان و 19 هزارو ۷4۰ فوت برای مردان 

به ثبت رسیده است. 

بسته شدن پل فوالد اهواز 
آرمان ملی: دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان خوزستان گفت: به منظور حفظ 
سالمت شهروندان از باب حقوق عامه و 
همچنین جلوگیری از خطرات احتمالی 
جانی، این پل تا اطالع ثانوی بسته شد. 
صادق جعفری حفظ سالمت شهروندان را 
خط قرمز قوه قضائیه دانست و گفت: به دلیل 
عدم استحکام پایه های پُل فوالد اهواز و لزوم 
حفظ جان شهروندان، این پُل تا رفع کامل 
ایرادات فنی و ایمنی کامل بسته خواهند 
ماند. دستورات قضائی الزم به پلیس راهور 
و شهرداری اهواز در راستای تسریع در رفع 

مشکل صادر شده است. 

کمبود ۱2۰ هزار معلم 
رکنا: مدیر کل سابـــق آموزش و پرورش 
شهر تهران، معتقد اســت که ابر چالش 
پیش روی سیستم آموزش و پرورش، کمبود 
معلم است و مسئوالن باید از همین حاال در 
این راستا گام بردارند. عبدالرضا فوالدوند 
افزود: اطمینان دارم با حل مشکل نیروی 
انسانی در آموزش و پرورش، ۷۰ درصد 
معضالت این وزارتخانه مرتفع خواهد شد. 
در ایام گذشته کارهای خوبی انجام گرفت اما 
تداوم پیدا نکرد. نیروی انسانی باید مهندسی، 
ساماندهی و بهسازی شود و نتایح آن را در 
یک پروسه طوالنی مدت پیگیری کرد. در 
حال حاضر، کمبود حدودا 1۲۰ هزار نیروی 
آموزش و پرورش در کل کشور وجود دارد 
که ۵4 هزار نفر از آنها بازنشسته هستند. 
همچنین آمار نیروهای حق التدریس در آن 

نیست و با وجود آن، بیشتر نیز خواهد شد. 

بازگشت گرد و خاک 
ایسنا: رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن 
تشریح وضعیت آب و هوای شهرهای کشور 
از بروز گرد و خاک طی سه روز آینده در نقاط 
مرکزی کشور خبر داد. صادق ضیاییان گفت:  
طی سه روز آینده)دوشنبه تا چهارشنبه16 
تا 18 خرداد( در برخی نقاط شمال شرق، 
شرق و جنوب شرق در برخی ساعات وزش 
باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد که 
در منطقه زابل با طوفان گرد و خاک همراه 
خواهد بود. همچنین در این مدت برای 
استان های آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان وزش باد همراه 
با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 

می شود. 

تهران گرم تر می شود
آرمان ملی: هواشناسی استان تهران از 
روند افزایشی دمای این استان طی چهار 
روز آینده خبرداد. این وضعیت در پاره ای 
از نقاط به ویژه در بخش های غربی و جنوبی 
استان و در بعضی ساعات به ویژه در ساعت 
عصر و شب دوشنبه با خیزش موقتی گرد 
و خاک و امکان کاهش کیفیت هوا همراه 
خواهد بود. ایستگاه فرودگاه امام خمینی 
)ره( با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی گراد 
گرم ترین و فیروزکوه با کمینه دمای 1۲ 
درجه سانتی گراد خنک ترین نقطه در استان 

تهران بوده است. 

*کارمند هلدینگ....

گزارش »آرمان ملی« از ساخت پروژه هتل آسمان شیراز 
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تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری 
تیم کالهبرداری 4نفره از طریق پایانه های 
خودپرداز غیرنقد در تهران بزرگ خبر داد. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعداد 
زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ 
به صورت  مبالغی  مدعی شدند  و  مراجعه 
غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است. 
این مقام انتظامی اظهارکرد: پس از اخذ 

اظهارات مالباختگان این موضوع در دستور 
کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت 
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و 
مشخص شد همه قربانیان این پرونده پس 
از استفاده از پایانه های خودپرداز غیرنقد در 
سراسر تهران بزرگ مورد کالهبرداری قرار 
گرفتند. سرهنگ گودرزی بیان کرد: افسران 
پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات 
پرونده متوجه شدند مجرمان با پرسه زنی در 

نزدیکی پایانه های خودپرداز غیرنقدی پس از 
مشاهده افرادی که در حال استفاده از دستگاه 
بوده و نسبت به نحوه کار آن ناآگاه هستند پس 
از اینکه کارت بانکی خود را در دستگاه می کشند 
به آنها نزدیک شده و با پوشش دلسوزی و قصد 
کمک افراد را مجاب می کنند که دستگاه خراب 
است و باید از یکدستگاه دیگر استفاده کنند. 
این مقام مسئول با اشاره به انجام مکاتبات 
قانونی با نهادهای مربوطه توسط پلیس مبنی 

بر لزوم رفع نواقص امنیتی خاطرنشان کرد: 
در این زمان مجرمان با سوءاستفاده از ضعف 
امنیتی نرم افزاری این دستگاه های خودپرداز 
غیرنقدی وارد عمل می شوند و تمام موجودی 
حساب بانکی فرد مذکور را سرقت می کنند. وی 
با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 1۰۰ نفر شاکی 
در این پرونده به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه 
کرده، افزود: با تالش شبانه روزی متخصصان 
پلیس فتا پایتخت تمامی اعضای این باند که 4 
نفر بودند شناسایی و پس از تشریفات قضائی در 
محل اختفای خود در یکی از نقاط حاشیه تهران 
دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند و باتوجه 
به پیگیری روال قانونی پرونده تعداد شکات 
نیز در حال افزایش است و از چندین استان 
همجوار نیز به شکات پرونده اضافه شده است. 
سرهنگ گودرزی به شهروندان توصیه کرد: در 
زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز نقدی و 
غیرنقدی حتما ملزومات امنیتی را رعایت کرده 
و پس از پایان کار حتما گزینه خروج را بزنید 
و از خارج شدن از حساب بانکی خود اطمینان 
حاصل کنید، در صورتی که آگاهی کافی برای 
استفاده از دستگاه های خودپرداز غیرنقد را 
ندارید به هیچ عنوان از افراد ناشناس درخواست 
غریبه ای  شخص  هیچ  به  و  نکرده  کمک 
اعتماد نکنید چرا که مجرمان فرصت طلب 
همیشه در کمین هستند، در صورت اطالع 
از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی 
 مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
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خبـــــــر

 انهدام باند دلسوزان کالهبردار  در  پایتختکوتـــــاه

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
هرمزگان از جانباختن 8 عضو یک خانواده 
در حادثه تصادف یکدستگاه خودروی 
پژو با یکدستگاه تانکر خبرداد. سرهنگ 
مهدی نیکبخت گفت: حادثه رانندگی در 
محدوده روستای گچین رخ داد و طی آن 
خودروی پژو با یکدستگاه تانکر برخورد 
می کند. وی تصریح کرد: علت وقوع 
این سانحه دلخراش سرعت زیاد بوده 
خودروی پژو و خواب آلودگی راننده این 
خودرو بوده که موجب شده با یکدستگاه 
تانکر برخورد و این حادثه خونین را رقم 
بزند. رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 

هرمزگان اضافه کرد: 8 عضو جانباخته 
همگی اعضای یک خانواده بودند که در 
خودروی پژو حضور داشتند و ۳ نفر از 

آنان بزرگسال و ۵ نفر نیز کودک بودند.

 جان باختن ۸ عضو خانواده در تصادف 

رئیس جمعیت هالل احمر تنکابن گفت: پس از ۵ روز 
جست وجو جسد کودک غرق شده در رودخانه دوهزار پیدا شد. 
جواد دیلم صالحی افزود: کودک 8 ساله تهرانی که در حال بازی 
در کنار رودخانه بود برای خارج کردن اسباب بازی خود از رودخانه 

به داخل آن سقوط کرد و غرق شد. وی ادامه داد: این کودک در 
منطقه لتاک رودخانه دوهزار تنکابن غرق شد که پس از اطالع از 
این واقعه بالفاصله نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند و 
عملیات جست وجو را آغاز کردند. دیلم صالحی اظهارداشت: در 

این مدت عالوه بر تیم های امداد و نجات هالل احمر، نیروهای 
بسیجی و مردمی منطقه نیز در عملیات جست وجو شرکت 
داشتند که پس از ۵ روز جسد پسر 8 ساله پیدا شد. وی با بیان 
اینکه اینگونه حوادث ناگوار در رودخانه دوهزار پیش از این نیز 
اتفاق افتاده بود، افزود: حضور مسافران و گردشگران در حاشیه 
رودخانه دوهزار تنکابن همیشه حادثه ساز است و متاسفانه آنها 

هیچ توجهی به عالئم هشداردهنده نمی کنند.  

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
از مرگ یک نفر در پی انفجار سواری پژو ۲۰۷ در یک مکانیکی 
واقع در یوسف آباد خبر داد. سیدجالل ملکی گفت: حادثه انفجار 
در یک مغازه مکانیکی به سامانه 1۲۵ اطالع داده شد که در پی 
آن ستاد فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را به محل حادثه 
واقع در محله یوسف آباد، خیابان جهان آرا اعزام کرد. وی با 
بیان اینکه آتش نشانان در عرض حدود 4 دقیقه در محل حاضر 
شدند، اظهارکرد: پس از حضور عوامل آتش نشانی در محل 
مشاهده شد که حادثه در یک ساختمان دو طبقه مسکونی 
رخ داده که طبقه همکف آن یک مغازه مکانیکی به مساحت 
حدود 1۲ مترمربع قرار داشت و کانون وقوع حادثه نیز همین 
مغازه بوده است. سخنگوی آتش نشانی تهران با بیان اینکه ظاهرا 
این مغازه مکانیکی قبال پارکینگ این ساختمان بوده که به 

مکانیکی تغییر کاربری داده شده بود، افزود: یکدستگاه سواری 
پژو ۲۰۷ داخل این مکانیکی قرار داشت که ناگهان دچار انفجار 
و آتش سوزی شده بود، به طوری که شعله های آتش به بخشی از 
نمای این ساختمان نیز سرایت کرده و در حال گسترش به داخل 
ساختمان بود. ملکی افزود: آتش نشانان همزمان با اطفای حریق 
عملیات نجات را نیز آغاز کردند و با توجه به اینکه ۲ نفر در زمان 
وقوع حادثه در مغازه حضور داشتند، به سرعت وارد این مغازه 
شده و ۲نفر را از داخل آن خارج کردند که متاسفانه یک نفر با 
تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز 
به شدت دچار مصدومیت شده بود که از سوی امدادگران به مرکز 
درمانی منتقل شد. وی اضافه کرد: گروه دیگر از آتش نشانان 
نیز اقدام به مهار آتش  و جلوگیری از سرایت آن به دیگر طبقات 
ساختمان کرده و دقایقی بعد نیز شعله های آتش را به طورکامل 

خاموش کردند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران با بیان اینکه در طبقات باالیی ساختمان فرد دیگری 
حضور نداشت، گفت: عوامل آتش نشانی پس از ایمن سازی محل 
به ماموریت خود خاتمه داده و به ایستگاه بازگشتند. ملکی درباره 
علت وقوع این حادثه نیز خاطرنشان کرد: محل برای بررسی 
علت وقوع حادثه به کارشناسان تحویل داده شد. علت این حادثه 
نیازمند بررسی و اقدامات برای بررسی دلیل یا دالیل منجر به 

این حادثه در حال انجام است.

 جسد کودک غرق شده پیدا شد

انفجار مرگبار پژو ۲۰۷ در یوسف آباد

 کشف موتورسیکلت سرقتی
فرمانـــــده انتظامی یگان امداد پلیس 
پایتخت از بازداشت یک سارق موتورسیکلت 
و کشف موتورسیکلت سرقتی توسط این 
یگان خبر داد. سرهنگ سلمان آدینه وند 
گفت: ماموران گشت انتظامی یگان امداد 
پلیس تهران، در پی گشت زنی های هدفمند 
در محدوده کالنتری 116 در خیابان مولوی 
به یکدستگاه موتورسیکلت با یک نفر راکب 
مظنون شده که پس از استعالم مشخص 
می شود موتورسیکلت دارای سابقه سرقت بوده 
و به تازگی سرقت شده است. وی افزود: راننده 
موتورسیکلت با مشاهده واحد گشت انتظامی 
با افزایش سرعت از محل متواری و بدین ترتیب 

عملیات تعقیب و گریز ماموران آغاز شد. 

 ۱۴۷ کیلو تریاک کشف شد
فرمانده انتظامی گناباد گفت: در بازرسی 
از یک وسیله نقلیه مشکوک در گناباد، 14۷ 
کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. سرهنگ 
قربانعلی قربانی اظهارکرد: ماموران ایستگاه 
بازرسی شهید ساالری گناباد هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به ۳ نفر مسافر یکدستگاه 
اتوبوس مشکوک و این خودرو را به منظور 
بررسی بیشتر متوقف کردند. وی ادامه داد: 
ماموران انتظامی در بازرسی دقیق از وسایل 
همراه مسافران، 14۷ کیلوگرم تریاک را که 
به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و 
۳ متهم را پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند. 
فرمانده انتظامی گناباد خاطرنشان کرد: 
پلیس به صورت شبانه روزی با توزیع کنندگان 
موادمخدر و مخالن امنیت و آرامش که 
به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند، در 
چهارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دستگیری ۱۶ نفر از  اخاللگران 
در بازار ارز فردایی و طال

انتظامی  نیروی  فرماندهی  سخنگوی 
و  اصلی  سرشاخه   16 دستگیری  از 
داد. خبر  طال  و  فردایی  ارز   اخاللگر 

مهدی حاجیان اظهار داشت: پلیس امنیت 
اقتصادی در راستای اجرای مصوبه اخیر سران 
قوا مبنی بر غیر قانونی بودن معامالت فردایی 
طال و ارز با عنایت به اینکه اخاللگران بازر ارز 
و طال با ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی 
نسبت به افزایش تقاضا و باال بردن قیمت 
طال و ارز اقدام می کردند، با اشراف اطالعاتی 
نسبت به شناسایی مخالن بازار ارز فردایی 
و طال اقدام و با هماهنگی قضائی و بانک 
مرکزی 16 نفر از اخاللگران و سرشاخه های 
 تأثیرگذار در این بازار را دستگیر کرده است.

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری 
اسالمی تصریح کرد: با توجه به مصوبه اخیر، 
شناسایی و دستگیری افرادی که اقدام به 
اخالل در این بازار می کنند در دستور کار 
پلیس بوده و مأموران فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسالمی به کسانیکه در این بازار 
فعالیت داشته و یا قصد ورود به این بازار غیر 
قانونی را دارند، هشدار جدی می دهد که تحت 
رصد پلیس هستند و در صورت مشاهده 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 کشف 3۶ دستگاه ماینر 
فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف ۳6 دستگاه 
ماینر به ارزش بالغ بر 1۰ میلیارد ریال در شهرستان رامیان 
خبرداد. سردار سعید دادگر، اظهارداشت: ماموران انتظامی 
شهرستان رامیان با اشراف اطالعاتی موفق به شناسایی محل 
نگهداری دستگاه های استخراج ارز دیجیتال شدند. وی 
افزود: ماموران پس از کسب مجوزهای قانونی در بازرسي از 
منزل مورد نظر ۳6 دستگاه ماینر را که به صورت غیرمجاز 
با برق شهری کار می کرد، کشف کردند. فرمانده انتظامی 
گلستان گفت: برابر اعالم کارشناسان، ارزش ماینرهای 
کشف شده بالغ بر 1۰ میلیارد ریال برآورد شده است. سردار 
دادگر در پایان با اشاره به دستگیری یک متهم در این راستا و 
معرفي وی به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی 
با سودجویان و مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و 
شهروندان می توانند در صورت اطالع از اینگونه موارد، مراتب 

را از طریق سامانه 11۰ به پلیس اعالم کنند.

اعتراف سارقان گوشی تلفن همراه
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری اعضای 
باند سارقان گوشی تلفن همراه و کشف ۲8 فقره سرقت در 
این رابطه خبر داد. سردار بهادر اسماعیلی، اظهارداشت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه از عابران 
پیاده توسط راکب و ترک نشین یکدستگاه موتورسیکلت در 
قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی گفت: در ادامه کارآگاهان با 
بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی ۲ سارق را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی استان دستگیر 
کردند. جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان چندین دستگاه گوشی 
تلفن همراه مسروقه و ۲ قبضه سالح سرد کشف شده است، 
تصریح کرد: در ادامه ۵ نفر از همدستان افراد مذکور نیز 
شناسایی، دستگیر و در تحقیقات پلیس به ۲8 فقره سرقت 
اعتراف کردند. سردار اسماعیلی ادامه داد: در نهایت متهمان 
به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی استان شدند.

3 عضو یک خانواده به قتل رسیدند
فرمانده انتظامی خاش از وقوع قتل ۳ عضو یک خانواده 
خبرداد و گفت: ۳ نفر از اعضای یک خانواده در یکی از 
مجتمع های مسکونی این شهرستان به قتل رسیدند. 
سرهنگ رازدار، اظهارداشت: در پی اعالم وقوع قتل اعضای 
یک خانواده در یکی از مجتمع های مسکونی خاش به مرکز 
فوریت های پلیسی 11۰، بالفاصله ماموران کالنتری 1۲و 
پلیس آگاهی به محل اعزام شدند. وی افزود: با حضور 
ماموران در محل حادثه مشخص شد ۲ نفر از اعضای یک 
خانواده )مادر 48ساله، دختر 1۷ساله و پسر 1۲ساله( با 
استفاده از اسلحه سرد توسط فرد یا افراد جنایتکار به 
قتل رسیدند. فرمانده انتظامی خاش ادامه داد: با حضور 
فرمانده انتظامی شهرستان در معیت ماموران تحت امر 
در محل حادثه، اقدامات الزم در صحنه برای بررسی 
انگیزه و شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتالن این فاجعه 
هولناک به صورت ویژه آغاز شده و نتیجه آن به اطالع عموم 

شهروندان خواهد رسید.

مامور قالبی دستگیر شد
فرمانده انتظامي شهرستان ري از دستگیری فردی که 
خود را مامور معرفی و از اتباع سایر کشورهای همسایه در 
این شهرستان سرقت می کرد خبر داد. سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان گفت: در پی یک فقره اعالم شکایت مبنی بر سرقت 
که پس از سوارشدن ۲ اتباع به یک مینی بوس، راننده و 
یک شخص دیگر خود را غصب عنوان مامور معرفی نموده 
بودند و از ۲ اتباع ۲ تلفن همراه به سرقت برده اند با توجه به 
حساسیت موضوع دستگیری سارقان در دستور کار تیم 
عملیات کالنتری 1۷6 حسن اباد قرار گرفت. وی افزود: با 
بررسی تخصصی و رصدهای اطالعاتی هویت یکی از سارقان 
شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی نامبرده را دستگیر و 
خودرو مینی بوس نیز توقیف شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
ری با اشاره به اینکه در تحقیقات متهم به بز ه ارتکابی خود 
معترف و احساس پشیمانی کرد، گفت: دستگیری دیگر 
متهم پرونده و انجام تحقیقات در دستور کار پلیس ری 
است. این مقام انتظامی عنوان کرد: پس از انجام تحقیقات 
مالباختگان به کالنتری دعوت و پس از اخذ شکایت تکمیل 

پرونده تحویل مراجع قضائی شد.



پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید: کادر مدیریت باشگاه 
استقالل باید امکانات الزم را برای مربی فصل آینده آبی ها فراهم 
کند تا این تیم بتواند در فصل  آینده لیگ، موفقیت آمیز عمل کند.

  شرایط آبی ها
 علیرضا اکبرپور، درباره شرایط این روزهای آبی پوشان پایتخت 
پس از جدایی فرهاد مجیدی از جمع آبی پوشان پایتخت افزود: 
تیمی که قهرمان می شود، سال بعدش کار خیلی سختی دارد. 
استقالل قهرمان شده و رکوردار است و باید توان بیشتری برای 
دفاع از موفقیت هایش بگذارد. چنین شرایطی برای یک مربی 
سخت است. فرهاد مجیدی مربی ای بود که این رکوردها را زده 

بود و خودش می دانست که شرایط به چه صورت پیش می رود. 
هیچکسی را نمی توان به زور نگه  داشت و مجیدی هم چندین بار 
به استقالل  آمد و رفت و یک مشتری پیدا کرد و از جمع آبی ها 

جدا شد.
  سرمربی فصل بعد

این پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره سرمربی فصل آینده 
آبی پوشان پایتخت گفت: مربی ای که جایگزین مجیدی می شود 
باید رکوردها و قهرمانی را تکرار کند و این کار بسیار سخت است. 
امیدوارم مدیریت باشگاه استقالل که توانست بهترین شرایط را 
در فصل گذشته ایجاد کند، بتواند برای آینده استقالل چاره ای 
بیندیشد و کسی را برای استقالل بگذارد که شایستگی حضور 
روی نیمکت را داشته باشد. از هواداران می خواهم کسی را با 
کادرفنی قبلی مقایسه نکنند چون شرایط کامال متفاوت خواهد 
بود و همه باید دست به دست هم بدهند تا استقالل بتواند دوباره 

قهرمان شود.
  داخلی یا خارجی؟!

اکبرپور در پاسخ به این سوال که آیا مربی خارجی برای استقالل 
بهتر است یا مربی داخلی؟ ادامه داد: ما در هم داخل و هم در خارج 
نفرات خوبی داریم. گزینه خارجی شاید دهان پرکن باشد و بگوییم 

داخلی خوب نیست. مربیان خارجی خوبی مثل استراماچونی در 
استقالل بودند که موفق بودند اما دلیل بر این نیست که هر مربی 
خارجی موفق باشد. مربیان داخلی ما هم افراد خوبی هستند و 
می توان به آنها فرصت داد اما باید تضمینی گرفته شود که این 
مربیان وسط کار، تیم را رها نکنند. اکنون بدترین موقع بود که 
»مجیدی« استقالل را رها کند. این خوب است که مربیان ما 
بتوانند لژیونر شوند اما قرارداد باید طوری تنظیم شود که استقالل 

ضربه نبیند و حق باشگاه و هوادار ضایع نشود.
  آینده استقالل 

او در پایان درباره آینده آبی پوشان پایتخت خاطرنشان کرد: 
فوتبال یک بازی است که در هر لحظه اش اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی رقم می خورد. خیلی از تیم هایی که از قبل برنده بودند، 
در میدان نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند. سال گذشته 
آقای آجورلو توانستند شرایط خوبی را برای تیم فراهم کنند و 
همین باعث شد که استقالل با آرامشی که داشت، قهرمان شود. 
اگر همین آرامش برای فصل آینده وجود داشته باشد، می توان 
به آینده استقالل امیدوار بود. االن می گویند که آقای آجورلو 
می خواهد به فدراسیون فوتبال برود و نمی دانم این حرف ها درست 
است یا خیر، اما اگر کادر مدیریت مثل فصل گذشته با قدرت پیش 
برود و برای مربی فصل آینده هم امکانات الزم را فراهم کند، 
می توانیم به آینده استقالل امیدوار باشیم. تیم وقتی از اول در روال 
خوب قرار بگیرد، امتیازات اول فصل را از دست نمی دهد و بازی ها 

را با قدرت پیش می برد و نتیجه می گیرد. 
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دیدگــــــاه

بدون تردید مربیان همانند بازیکنان این اجازه را دارند 
تا برای پیشرفت گامی رو به جلو بردارند و در خارج از ایران 
سرمربی تیمی شوند. فرهاد مجیدی هم در تصمیمی 
شخصی که مشخص است از مدت ها قبل گرفته بوده بعداز 
آنکه ماموریت خود را به بهترین شکل اجرا کرد و توانست با 
ثبت رکوردهای جدید قهرمان شود. وی نامه استعفای خود 
را تقدیم هیات مدیره باشگاه کرد و سپس راهی امارات شد تا 
فرصت جدیدی را در عرصه مربیگری تجربه کند. نمی توانیم 
جدایی او را تجزیه و تحلیل کنیم چون شخصا تصمیم گرفته 
تا دیگر برای استقالل مربیگری نکند. شاید او در تیم جدیدش 
سرمربی موفقی باشد و شاید نتواند نتایج خوبی کسب کند. در 
آن سو هم احتمال دارد استقالل کماکان در ریل موفقیت باقی 
بماند و این احتمال وجود دارد این تیم در کورس قهرمانی 
از رقبا جا بماند. باید دید چه سیاستی برای انتخاب سرمربی 
فصل بعد استقالل مدنظر قرار دارد. در تیم هایی مانند 
استقالل، هواداران نقش ویژه ای در انتخاب سرمربی فصل 
بعد دارند چون آنها انتظار دارند فردی هدایت تیم قهرمان 
لیگ برتر را بر عهده بگیرد که بتواند این تیم را در زمره مدعیان 
فتح جام نگه دارد. اعتماد به مربیان جوان داخلی که برخی 
از آنها به خوبی امتحان پس داده اند اگرچه با ریسک همراه 
است اما می تواند به سازندگی مربیان داخلی کمک کند تا در 
عرصه ملی هم دستمان پر باشد. کم نیستند مربیانی که ثابت 
کرده اند در صورت سپردن موقعیت خوب توانایی خروج از آن 
موقعیت را دارند. اینکه »استرا« زمانی در استقالل دورانی 
طالیی سپری کرده اصال حضور موفق دوباره وی را تضمین 
نمی کند. »رزوان.لوچسکو« هم موفقیت های آنچنانی نداشته 
و زمان نیاز دارد تا بتواند با شرایط فوتبال ایران هماهنگ شود. 
تیم های باشگاهی که در باالترین سطح فوتبال دنیا قهرمان 
می شوند هم در فصل نقل وانتقاالت به رفع ایرادهای خود 
می پردازند. استقالل هم کامل ترین تیم نیست و نواقصی در 
این تیم وجود دارد. نقاط ضعف را می توان با جذب بازیکنان 
باکیفیت تر ترمیم کرد تا در تمامی پست ها تیم تکمیل شود 
اما مساله مهم تر انتخاب سرمربی فصل آینده است. بارها از این 
ناحیه استقالل لطمه خورده که سرمربی پس از چند ناکامی 
در میانه فصل اعالم می کند تیم را من نبستم و بازیکنان 
مدنظرم جذب نشدند. بنابراین مدیران باشگاه در این مقطع از 
فصل باید وسواس زیادی در انتخاب سرمربی تیمشان داشته 
باشند و در گام بعدی مانند دیگر تیم ها براساس خواسته های 

سرمربی نسبت به جذب بازیکنان اقدام کنند.

محسن بیاتی نیا 
 کارشناس فوتبال   

 

مدیرعامل پیشین باشگاه فوالدخوزستان با انتقاد از وضعیت 
فعلی حاکم بر مدیریت فوتبال کشور، گفت: اوکراین جنگ زده 
با اینکه هنوز به جام جهانی راه نیافته، برنامه  مدون تری نسبت 
به ما دارد. سعید آذری اظهارکرد: ما نباید با یک فدراسیون 
از هم پاشیده، شرایطی که 8، 9 سال برایش زحمت کشیدیم 
را یکساله خراب کنیم. وی درباره اینکه تیم ملی هنوز بازی 
تدارکاتی قطعی  در برنامه اش ندارد، تصریح کرد: برگزاری 
بازی های دوستانه در سطح بین المللی اگر در برنامه درازمدت 
یا میان مدت نباشد، به آسانی نمی توان بازی در سطح ملی 

فراهم کرد. خیلی از تیم ها در این ماه 4 بازی تدارکاتی 
مشخص کردند اما انجام یک بازی این طور نیست که فقط 
از ابعاد فنی مهم باشد و باید از لحاظ اقتصادی نیز مالک 
است، مخصوصا برای تیم بزرگ که به دنبال درآمدزایی هم 
هستند. برای بازی با تیم های ملی برزیل و آرژانتین و تیم هایی 
که رنکینگ باال یی دارند، باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
کنید و از ماه ها قبل قرارداد امضا کنید. همچنین باید انجام 
یک بازی از لحاظ سیاسی و اجتماعی هم بررسی شود، 
چون اگر بازی کانادا را از دست بدهید، پیداکردن جایگزین 

خیلی مشکل است. در فوتبالی مثل فوتبال ما که برنامه ای 
مدون برای آماد سازی تیم ملی نداریم، کار سخت است. 
آمریکا 4 بازی تدارکاتی دارد. انگلیس را هم ببینید چه 
بازی هایی انجام می دهد. همچنین اوکراین و ولز که یکی از 
آنها به جهام جهانی و گروه صعود می کند، برنامه خوبی برای 
آماده سازی دارند. اوکراین با اینکه درگیر جنگ با روسیه 
است و هنوز به جام جهانی نیز صعود نکرده برنامه  مدون تری 
از ما دارد. اگر اشتباه نکنم این تیم در آلمان با تیم فرانکفورت 
بازی کرد. آذری ابراز داشت: آقای سجادی نیز چه بخواهد و 
چه نخواهد به عنوان متولی ورزش کشور مسئول است. بحث 
دخالت نیست، ولی ایشان مسئول ورزش این کشور است و 
خواه  ناخواه در صورت ناکامی تیم ملی مورد مواخذه توسط 

مجلس و هواداران فوتبال قرار می گیرد. 

سعید آذری: 
برنامه فوتبالی »اوکراین« بهتر از ما است

 پرسپولیس که نتوانست از قهرمانی 
خود در فصل گذشته دفاع کند در بازار 
نقل وانتقاالت با برنامه وارد شده است. حمید 

درخشان در این خصوص صحبت کرد. 
 پرسپولیس فصل نقل وانتقاالت را با 

قدرت آغاز کرد!
 تیم های بزرگ باید با جذب بازیکنان 
طرازاول همواره در کورس باشند چون 
موفقیت آنها آشتی هواداران با ورزشگاه ها 
خواهد بود. در گذشته این فلسفه که بازیکنان 
شاخص در موفقیت تیم تاثیر مستقیم دارند 
اثبات شده است و وقتی می توان در مسیری 
حرکت کرد که حاشیه امنیت بیشتری دارد 
دلیلی ندارد بازیکنانی جذب شوند که در 
قواره پرسپولیس نیستند. با جذب بازیکنان 
خوب و آماده که از تجربه خوبی برخوردار 
هستند بدون تردید فصل جدید با قدرت 
بیشتری آغاز می شود و پرسپولیس می تواند 
از همان گام اول در کورس قهرمانی قرار 

بگیرد. 
معتقدند  کارشناسان  از  برخی   
»گل محمدی« نیاز به دستیار خارجی 

دارد!
بدون تردید در این زمینه سرمربی تیم 
تشخیص می دهد در کنار دستیاران داخلی 
خود می تواند از دستیار خارجی استفاده کند. 
همواره اظهارنظرهایی در مورد کادرفنی 
اما یحیی گل محمدی  پرسپولیس شده 
شناخت کافی از شرایط تیمش دارد و بهتر 
از هرکسی می داند چگونه دستیاران خود 
را برای فصل آینده برگزیند. نباید نتایج 
یک فصل را مالک قضاوت قرار داد چون 
همین کادرفنی فصل قبل با پرسپولیس 

قهرمان شد.
استقالل  از  »مجیدی«  جدایی   
می تواند به معنای خارج شدن یکی 
از کورس  لیگ برتر  از مدعیان فتح 

قهرمانی باشد؟
جدایی »مجیدی« نباید پرسپولیس را 
فریب دهد، چون استقالل در تمامی ادوار 
با جدایی قطعی  بود. بدون شک  مدعی 
مجیدی فرد دیگری سرمربی خواهد شد و 
به یاد داشته باشیم که استقالل با مربیان 
مختلفی به قهرمانی دست پیدا کرده است. 
هر شخص دیگری به جای مجیدی هدایت 
استقالل را بر عهده بگیرد نیاز به حمایت 
مدیریت باشگاه دارد و فراموش نکنیم 
بازیکنان باکیفیتی در این تیم بازی می کنند. 

گفـــت و گـــو 

 
  تمجید اتحادیه جهانی

 از حسن یزدانی
ایسنا: پس از صعود قاطع حسن یزدانی 
به فینال جام تورلیخانوف، اتحادیه جهانی از 
عملکرد وی تمجید کرد. حسن یزدانی پس 
از گذشت چندماه از حضور در رقابت های 
قهرمانی جهان و کسب مدال طال، در جام 
تورلیخانوف قزاقستان به میدان رفت و با ۲ برد 
قاطع راهی فینال این رقابت ها شد. یزدانی در 
این رقابت ها ابتدا »فاتح اردین«، دارنده مدال 
نقره جهان از ترکیه را 1۲ بر صفر برد و سپس 
برابر عظمت دولتبکوف دارنده مدال طالی 
آسیا از قزاقستان با نتیجه 1۲ بر یک پیروز شد 
و به فینال رسید تا برای کسب مدال طال به 
مصاف بوریس ماکوئف از اسلواکی برود. اتحادیه 
جهانی پس از راهیابی یزدانی به فینال نوشت: 
او انگار هرگز در استراحت نبوده است. بعداز ۷ 
ماه باردیگر به تشک مبارزه برمی گردد و کار 
معمول خود را انجام می دهد. اتحادیه جهانی 
همچنین خطاب به هواداران کشتی در جهان 
نوشت: به روز چهارم مسابقات جام تورلیخانوف 
خوشامدید. آیا از دیدن بازگشت حسن یزدانی 

هیجان زده اید؟

خارج ازمستطیل سبز

 حمید درخشان: 
جدایی »مجیدی«

 نباید پرسپولیس را 
فریب دهد!

خــــبر
 مشاور وزیر ورزش: 

تیم ملی ما مانند محالت کار می کند
مشاور وزیر ورزش وجوانان گفت: آماده سازی 
تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی در 
حد و اندازه یک تیم محالت هم نیست! بیژن 
ذوالفقارنسب، کارشناس فوتبال و مشاور وزیر 
ورزش و جوانان درباره شرایط آماده سازی 
تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در قطر 
بدون داشتن بازی تدارکاتی افزود: تیم ملی ما از 
بهمن ماه به جام جهانی صعود کرده و می دانست 
که باید برای حضور در جام جهانی آماده شود. 
ما باید از ماه ها قبل برنامه تدارکاتی خودمان 
را نهایی می کردیم و هم اکنون بدون بازی 
تدارکاتی نمی ماندیم. االن چندین ماه هم است 
که به جام جهانی رفتیم اما کدام برنامه مدون 
را نهایی کردیم؟ مربی پیشین تیم ملی ایران 
با بیان اینکه ایران در جام جهانی قطر با سه 
رقیب خوب و متفاوت بازی می کند، ادامه داد: 
ما با ۳ حریف بزرگ بازی می کنیم که هر کدام 
یک روش و ویژگی متفاوت دارند، اما هیچگونه 
آمادگی برای دیدار با این تیم ها را نداریم. 
بنگالدش بهتر از ما برای جام جهانی آماده 
می شود. تیم ملی ما مانند محالت کار می کند. 
تیم های محالت هم وقتی هفته بعد بازی دارند، 

یک مقدار تیم خود را آماده می کنند. 

شکست شاگردان »مهدوی کیا« از »ترکمنستان« 

ناامید از تیم ملی امید؟!

 فارس: بحث حضور دانیال اسماعیلی فر در پرسپولیس از 
حدود دو سال پیش مطرح شد اما این بازیکن که حتی آن زمان با 
سرخپوشان به توافق هم رسیده بود، درنهایت به سپاهان اصفهان 
رفت تا پروژه حضورش در این تیم تهرانی منتفی شود. با این همه 
اما یحیی گل محمدی همچنان خواهان جذب این بازیکن است 
تا اسماعیلی فر بتواند پیراهن سرخ پرسپولیس را بر تن کند. 
در روزهای اخیر، صحبت هایی مبنی بر توافق پرسپولیس با 
اسماعیلی فر در رسانه ها مطرح شد، اما پس از حواشی به وجود 
آمده درباره رامین رضاییان، این بازیکن در صفحه شخصی 
خود متنی منتشر کرد مبنی بر اینکه جز با باشگاه سپاهان با 
هیچ باشگاه دیگری مذاکره نکرده است و این در حالی است 
که مذاکراتی بین او و پرسپولیس صورت گرفته بود، اما اینکه 
اسماعیلی فر چرا دست به تکذیب زده بود، موضوعی است که 
به حواشی ایجاد شده در خصوص رامین رضاییان برمی گشت. 
به نظر می رسد موضوع انتقال دانیال اسماعیلی فر به پرسپولیس 
در مراحل پایانی قرار دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این 
بازیکن باالخره در تیم نایب قهرمان دوره اخیر لیگ برتر زیرنظر 
گل محمدی کار خواهد کرد. از طرف دیگر، خانم ندا چمالنیان، 
همسر دانیال اسماعیلی فر که بازیکن تیم والیبال زنان ذوب آهن 
بوده، به احتمال فراوان در فصل آینده لیگ بانوان راهی تیم سایپا 
خواهد شد که این موضوع می تواند بحث حضور اسماعیلی فر در 

تهران را به واقعیت نزدیک کند.

فوتبــــال داخلی 

هانس فلیک، سرمربی آلمان می گوید که تیمش در تساوی 
یک بر یک مقابل ایتالیا در لیگ  ملت ها اشتباهات زیادی 
داشته است. تیم ملی فوتبال آلمان در دیدار نخست خود در 
لیگ ملت های اروپا به مصاف ایتالیا رفت. ژرمن ها با وجود آنکه در 
این بازی با یک گل عقب افتادند اما گل تساوی را به ثمر رساندند. 
»فلیک« در 1۰ بازی ابتدایی حضورش در نیمکت متحمل 
شکست نشده است. فلیک گفت:  ما بازی را خوب شروع کردیم 
و بعد از 1۵، ۲۰ دقیقه راه خود را گم کردیم. باید برای دیدار 
بعدی بهتر شویم. ما آنچه را که در تمرینات تمرین کرده بودیم 
در بازی به کار نبردیم و این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد. 
ایتالیا بسیار منسجم تر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم 
بنابراین خوب بود که بالفاصله توانستیم گل تساوی را به دست 
آوریم. او ادامه داد: لیگ ملت ها به شما اجازه می دهد همیشه با 
حریفان بسیار قدرتمندی روبه رو شوید. عملکرد ما به طورکلی 
منفی بود، ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم.   فلیک درباره 
حذف ایتالیا از انتخابی جام جهانی اظهارداشت: ایتالیا کشوری 
است که با فوتبال زندگی می کند و نفس می کشد. آنها از نظر 
دفاعی مستحکم هستند. من مانچینی و نحوه بازی تیمش در 
یورو ۲۰۲۰ را تحسین می کنم. امیدوارم فدراسیون فوتبال 
ایتالیا به مانچینی زمان دهد. او بازیکن فوق العاده ای بود و مربی 

فوق العاده ای است که قهرمان اروپا شده است.

 بیــن المــلل

      تیم جدید 
سرمربی پیشین استقالل پس از جدایی از جمع 
آبی پوشان در نهایت به تیم اماراتی پیوست. بنابر اعالم 
رسمی باشگاه »اتحادکلباء« امارات؛ فرهاد مجیدی 
سرمربی ایرانی و پیشین تیم استقالل برای یک فصل 

هدایت زرد و مشکی پوشان را برعهده گرفت.

  بازگشت 
علیرضا بیرانوند که فصل گذشته را به صورت قرضی 
از آنتورپ بلژیک به بواویشتای پرتغال رفته بود، رسما 
با پرسپولیس قرارداد امضا کرد. در همین رابطه حاال 
باشگاه پرسپولیس با انتشار تصاویر امضای قرارداد 
بیرانوند، پیوستن او را به جمع سرخ ها رسما اعالم کرد. 

                      تمدید  
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مواجهه با 
این پرسش که »آیا تالش کرده است کیلیان امباپه را 
متقاعد کند که قراردادش را با باشگاه پاری سن ژرمن 
تمدید کند؟«، نقش داشتن در تمدید قرارداد این 

ستاره فرانسوی را رد نکرد.

ـت
وشـ

س ن
عک

علیرضا اکبرپور؛ پیشکسوت آبی ها: 
»مجیدی« در بدترین زمان استقالل را ترک کرد! 

آرمان ملی: تیم ملی فوتبال امید کشورمان که در رقابت های 
قهرمانی آسیا حضور دارد با شکست مقابل ترکمنستان در 

آستانه حذف قرار گرفته است. 
 شرایط تیم 

تیم ملی فوتبال امید کشورمان در دومین بازی خود در 
رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب 
ترکمنستان شد و به دلیل شکست 6 بر یک قطر برابر ازبکستان 
با یک امتیاز در رده سوم گروهش قرار گرفت. هرچند شاگردان 
مهدوی کیا کار سختی برای شکست دادن ازبکستان در آخرین 
دیدار خود در مرحله گروهی دارند اما شاید قطعی بودن صعود تیم 
میزبان، انگیزه آنها را برای دیدار با تیم ایران کمتر کند. برای صعود 
تیم های هم امتیاز از مرحله گروهی به ترتیب تفاضل گل، تعداد 
گل زده و در نهایت بازی رودررو مالک قرار می گیرد، شاگردان 
مهدوی کیا برای صعود از گروه خود ابتدا باید از سد ازبکستان 
بگذرند و البته امیدوار به امتیاز از دست دادن ترکمنستان سه 
امتیازی برابر قطر باشند. در حال حاضر ازبکستان با 6 امتیاز صعود 
خود را قطعی کرده است. ترکمنستان با ۳ امتیاز در جایگاه دوم 
قرار دارد و تیم های ایران )تفاضل گل منفی یک( و قطر )تفاضل 
گل منفی ۵( یک امتیازی و به ترتیب در رده های سوم و چهارم 
ایستاده اند. در صورت رقم خوردن تساوی بدون گل در بازی 
ترکمنستان و قطر، تیم مهدوی کیا با کسب برد یک بر صفر برابر 
ازبکستان به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی می شود، اما 
به ازای تساوی بیش از یک گل در آن مسابقه، ایران باید با ۲ گل 
اختالف از سد میزبان قدرتمند خود بگذرد تا شانس صعود از گروه 
A را به دست آورد. البته در صورت برتری قطر برابر ترکمنستان با 
اختالفی کمتر از ۵ گل، بازهم تیم امید ایران با برتری یک بر صفر 

در آخرین بازی اش به مرحله بعدی می رود. 

 صحبت های مهدوی کیا 
سرمربی تیم فوتبال امید ایران معتقد است تیمش روی 
اشتباهات فردی بازی را به ترکمنستان واگذار کرده است.  
مهدی مهدوی کیا در نشست خبری بعداز دیدار تیم امید ایران 
مقابل ترکمنستان که با شکست دو بر یک تیم کشورمان همراه 
بود، اظهارداشت: فکر می کنم بازی را به خودمان باختیم. بازی را 
خیلی خوب شروع کردیم و نیم ساعت اول بازی برای ما بود. روی 
اشتباه خودمان گل اول را دریافت کردیم ولی در نیمه دوم سعی 
کردیم برای گل دوم اقدام کنیم که روی یک اشتباه بچه گانه 
کارت قرمز گرفتیم و بازی را واگذار کردیم.  وی ادامه داد: ما تیم 
ترکمنستان را خوب آنالیز کردیم و در نیمه اول همان طور که 
پیش بینی می کردیم کار پیش رفت ولی روی اشتباه خودمان 
گل خوردیم. در نیمه دوم با توجه به اینکه 1۰ نفره شدیم کار 
سخت شد.  سرمربی تیم فوتبال امید ایران عنوان کرد: حتما 
باید بازی بعدی مان را پیروز شویم و منتظر نتایج دیگر تیم ها 
باشیم. کار خودمان را سخت کردیم. باید بازی بعد را پیروز شویم 

و منتظر نتایج دیگر تیم ها باشیم. 
 نظر پیروانی 

غالمحسین پیروانی در مورد شکست ۲ بر یک تیم امید ایران 
مقابل ترکمنستان در قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا اظهارداشت: 
مقابل ترکمنستان اصال بازی خوبی انجام ندادیم. خیلی راحت 
توپ را به حریف می دادیم. روی گل دوم بازیکن حریف خیلی 
راحت و بدون مزاحمت گلزنی کرد. باخت خیلی بدی بود 
و در حد نام ایران بازی نکردیم. خیلی متاسف شدم و این 
شکست کارمان برای صعود بسیار سخت است. وی تصریح کرد: 
صعودمان خیلی دشوار است. تازه به شرطی که ترکمنستان و 
قطر هم جوانمردانه بازی کنند و تبانی نکنند، ما هم بتوانیم 

ازبکستان را شکست بدهیم. از مهدی مهدوی کیا تعجب 
می کنم او با مربیان بزرگ زیادی کار کرده از چنین باختی تعجب 
می کنم. سرمربی اسبق تیم امید ایران با اشاره به نتایج این تیم 
در زمان خودش گفت: ما با تیم  امیدها به عمان هم نباختیم در 
حالیکه تیم ملی بزرگساالن مان مقابل عمان هم شکست را تجربه 
کرده است. در آن سال که من سرمربی تیم بودم حریفانی مثل 
بحرین، ازبکستان، ترکمنستان و... را شکست دادیم و فقط به 

کره جنوبی و ژاپن باختیم و در آسیا چهارم شدیم. 
 صحبت چمنیان 

عباس چمنیان درباره شکست دو بر یک تیم فوتبال امید 
کشورمان مقابل ترکمنستان در رقابت های زیر ۲۳ سال 
قهرمانی آسیا اظهارداشت: با توجه به بازی نگران کننده ای 
که تیم ما مقابل قطر انجام داد، این شکست برابر ترکمنستان 
قابل پیش بینی بود. با وجود بازیکنان خوبی که در اختیار 
داریم، روز بازی با قطر نشانه های تیم بودن را ندیدیم. الزمه 
موفقیت یک تیم در تورنمنت انسجام و یکدستی است اما تیم 
ما در بازی اول خودش چنین شکل و شمایلی نداشت. وی 
افزود: مقابل ترکمنستان هم در نیمه اول مالک توپ بودیم 
اما در کدام بخش زمین؟ مالکیت توپ در زمین خودی یا یک 
سوم میانی در شرایطی که حریف عقب کشیده بود، به معنی 
موفقیت نیست. توپ را بیشتر در زمین خودمان و بین بازیکنان 
خط دفاعی چرخاندیم و کمتر در خط حمله خطرناک ظاهر 
شدیم و موقعیت ایجاد کردیم تا بتوانیم از هر -۳ ۲ فرصت، 
یک گل به ثمر برسانیم. در زمینه خلق موقعیت گلزنی و تنوع 
تاکتیکی مانند دیدار با قطر برابر ترکمنستان هم دچار چالش 
بزرگی بودیم. تیم ما در هر دو دیدار، تنوع تاکتیکی و راهکاری 
برای رسیدن به دروازه حریف نداشت و امیدواریم در بازی 
پایانی با تیم قدرتمند ازبکستان، چنین مشکالتی نداشته 
باشیم. سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان کشورمان درمورد 
اینکه آیا این مشکالت به عملکرد کادرفنی بازمی گردد یا 
آماده سازی نامناسب تیم امید، پاسخ داد: عوامل مختلف در 
این موضوع تاثیرگذار است. یکی از مشکالتی که تیم های ما 
در دوره های مختلف با آن دست وپنجه نرم می کنند، نداشتن 
بازی های تدارکاتی است. این معضل ثابت و همیشگی است. 
تیم های امید و حتی بزرگسال ما وقتی می خواهند وارد 
تورنمنت های بزرگ شوند چنین چالشی دارند و قطعا این 
موضوع در بازی های بزرگ آسیب می رساند. چمنیان تصریح 
کرد: با این وجود باید مقابل قطری که در این تورنمنت شرکت 
کرده یا ترکمنستان که همیشه سطحش از فوتبال ما پایین تر 
است، برتری فنی و فردی جوانان ما خودش را نشان می داد. 
نباید در این دو بازی به چالش می خوردیم. همیشه نگران 
به مشکل خوردن مقابل تیم هایی مثل ازبکستان، ژاپن، 
کره جنوبی و تیم های سطح باالتر بودیم اما اکنون تیم ما برابر 

ترکمنستان به مشکل می خورد!

 تصمیم قبلی »فرهاد« 
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هورالعظیم در آستانه نابودی

تاالب هورالعظیم بزرگترین تاالب مرزی کشور و تاالبی مشترک 
بین ایران و عراق است که دو سوم مساحت آن در عراق قرار دارد.
قسمت ایرانی تاالب از رودخانه کرخه و انشعابات آن تغذیه 
می شود.هورالعظیم سال ها است به دالیل مختلف از جمله 
خشکسالی و جاده سازی شرکت های نفتی با کمبود آب دست 

و پنجه نرم می کند.

  عکس:علی معرف
غیـــر محرمانـــه

سامانه گذرنامه فرودگاه امام هک شد؟
14 خرداد فرودگاه امام خمینی )ره( از ســاعت 
حــدود 1۲ و ۳۰ دقیقه تــا ۲ و ۳۰ دقیقه به مدت 
دو ســاعت با وقفــه در پذیرش و اعزام مســافران 
مواجه شــده بود که به گفته مسئوالن فرودگاه امام 
خمینی )ره( بر خالف شایعات منتشر شده در فضای 
مجازی هیچ خبری از هک نبود. ســرهنگ حیدری 
سیرت - رئیس اداره کنترل مرز هوایی فرودگاه امام 
خمینــی )ره( - در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
ســامانه کنترل تردد در مرز اساسا در بستر اینترنت 
قرار ندارد و به همین دلیل از دیگر سامانه های ناجا 
جداست و قابل هک نیست. وی افزود: اتفاقی که رخ 
داد بســیار نادر بود و دلیــل آن این بود که یکی از 
سرورهای این سامانه با مشکل و نقص سخت افزاری 
مواجه شد اما تا زمانی که بتوانیم سرور پشتیبان را 
جایگزین و فعال کنیم حدود یک ساعت زمان برد. 
بنابراین مسافران خروجی فرودگاه حدود نیم ساعت 
و مسافران ورودی حدود یک ساعت منتظر ماندند. 
رئیس اداره کنترل مرز هوایی فرودگاه امام خمینی 
)ره( ضمن عذرخواهی از همه مسافران بابت تاخیر 
به وجود آمده گفت: به محض بروز این مشــکل به 
همه ایرالین ها اعالم کردیم که هیچ مسافری نباید 
از پرواز جا بماند و در این زمان پروازها حدود 1۵ تا 

۵۰ دقیقه با تاخیر انجام شد.

فوت نخبه یزدی تکذیب شد
دادگســتری یزد اعالم کرد: خبر منتشر شده در 
برخی پیج ها و رسانه ها مبنی بر فوت یک دانشمند 
هوا فضــا صحت نداشــته و فرد مذکــور، کارمند 
معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به جهت بیماری 
در بیمارستان فوت کرده است. یکی از بستگان وی 
برای مطرح کردن خود در فضای مجازی، این شایعه 
را اولین بار در پیج خود منتشر کرده و باعث بازنشر 
گســترده آن در پیج های استان و متعاقبا در سطح 
کشــور شــده که با فرد مذکور برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.

فروتنی وزیر راه 
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی در پاسخ 
به ســوال کنایه آمیز یک مخاطب با فروتنی پاسخ 
داد. به گزارش »تابناک«، رســتم قاســمی وزیر راه 
و شهرســازی در پاسخ یک مخاطب درباره سمت او 
طی توییتی نوشت:  در واقع من نوکر شما مردم عزیز 

هستم.

هشتگ آتشین گل محمدی ترند شد
هواداران سرخپوشــان پایتخت خواهان برکناری 
یحیی گل محمدی شــده و برای بیان این موضوع، 
هشــتگ #اخراج_یحیــی را تبدیل بــه ترند اول 
توییتر فارســی کردند تا به این طریــق نارضایتی 
خود را بــه گوش مدیران این باشــگاه برســانند. 
باالخره بیســت و یکمین دوره لیــگ برتر به پایان 
رســید و پرسپولیسی ها بعد از پنج سال دستشان از 
قهرمانی در این مســابقات کوتاه ماند. موضوعی که 
باعث خشــم هواداران این تیم شد. به همین دلیل 
هواداران سرخپوشــان پایتخت خواهــان برکناری 
یحیی گل محمدی شــده و برای بیان این موضوع، 
هشتگ #اخراج_یحیی را تبدیل به ترند اول توییتر 
فارســی کردند تا به این طریق نارضایتی خود را به 

گوش مدیران این باشگاه برسانند.

عذرخواهی »مقتدی صدر« 
مقتدی صدر ابتدا از هواداران خود خواسته بود که 
ســکوت را رعایت کنند، اما پس از تداوم شلوغی ها و 
همهمه حاضران در مراســم گفت: »من به زور اینجا 
آمده ام و از شــما دلخور و عصبانی هســتم و با رفتار 
خود بیشــتر من را عصبانی می کنید«. رهبر جریان 
صدر از رفتــار دیروز خود در نیمــه کاره رها کردن 
سخنرانی در مراسم ســالگرد شهادت پدرش، شهید 
»محمد صادق صدر«، از طرفدارانش عذرخواهی کرد.  

بازیکن  تیم ملی عراق کشته شد
بازیکن سابق تیم ملی عراق بعد از ضرب و شتم از 
سوی افراد ناشناس جان خود را از دست داد. رسانه 
های عراق از خبر شوکه کننده برای فوتبالدوستان 
این کشور خبر داد که حید عبدالرزاق بازیکن سابق 
تیم ملی عراق درگذشت.بازیکن سابق تیم ملی عراق 
که سابقه قهرمانی آسیا در سال ۲۰۰۷ را دارد چند 
روز پیش از ســوی افرادی ناشناس به شدت مورد 
ضرب شــتم قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. 
حیدر عبدالرزاق که بعــد از پایان دوران بازی خود 
فعالیت هــای فوتبالی را به گونه ای دیگر ادامه می 
داد، در سن 4۰ ســالگی و پس از یک درگیری، به 
شدت مجروح شــده و راهی بیمارستان شد. شدت 
جراحــات وارده اما به حدی بــود که او روی تخت 

بیمارستان جان باخت.

تجمع کشاورزان بخش بیرانشهر 
تعدادی از کشاورزان بخش بیرانشهر در اعتراض 
به رها نشدن آب سد ایوشان تجمع کردند. جمعی از 
کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد در اعتراض به رها 
نشدن آب سد ایوشان مقابل بخشداری تجمع کردند.  
کشــاورزان این بخش تا کنون برنج می کاشــتند، 
اما امســال به دلیل محدودیت کاشــت محصوالت 
آبدوست از کاشت برنج منع شده اند. حجت االسالم 
بیرانوند امام جمعه بیرانشــهر و فرمانده سپاه ناحیه 

عشایری استان در جمع کشاورزان حاضر شدند.

خــــبر
حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی به ملکوت اعلی پیوست

خداحافظ!مرد متیـن مطبوعات
آرمان ملی: حضرت حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی، یار دیرین امام 
و رهبری و مدیر مســئول روزنامه اطالعات، دیروز 1۵خرداد 14۰1 به ملکوت اعلی 
پیوســت. ســیدمحمود دعایی از همراهان امام خمینی)ره( در نجف بوده است. او از 
اعضای مجمع روحانیون مبارز است که از سال 1۳۵9 سرپرستی موسسه اطالعات را 
به عهده داشت، دعایی همچنین سابقه 6 دوره عضویت در مجلس شورای اسالمی را 
نیز در کارنامه خود دارد.  در سال 1۳۲۰ در یزد، دیده به جهان گشود. او بعد از پایان 
دوران دبیرســتان به حوزه علمیه کرمان رفت و فراگیری علوم دینی را آغاز کرد.  او 
توانست در سال 1۳46 سطوح عالیه را به پایان برساند و در همان سال بود که تحت 
تعقیب عوامل رژیم شــاه قرار گرفت و به همین خاطر مخفیانه به عراق رفت و ادامه 

تحصیالتش را در عراق از سر گرفت. 
 سوابق اجرایی 

حجت االســالم والمسلمین ســیدمحمود دعایی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران و ســایر کشورها فعالیت سیاسی داشته اســت و در همین راستا به اروپا و 
کشورهای خاورمیانه مانند لبنان، عربستان، سوریه، اردن، افغانستان و پاکستان سفر 
کرده اســت.  او از اعضای مجمع روحانیون مبارز اســت و از سال 1۳۵9 تاکنون به 
عنوان سرپرســت موسسه اطالعات مشغول فعالیت بود. دعایی در شش دوره مجلس 
شورای اسالمی تا سال 1۳8۲ به عنوان نماینده مردم حضور داشته است.  او در فاصله 
ســال های 1۳۵۷ تا 1۳۵9 به مدت دو سال سفیر ایران در عراق بوده، و پیش از آن 
نیز در سال های اقامت حضرت امام)ره( در نجف یکی از همراهان ایشان بوده است. 

 شخصیتی که نیاز به معرفی ندارد
ســیدمحمود دعایی نیازی بــه معرفی ندارد. از آغازین ســال های دهه 4۰ پا در 
عرصه فعالیت سیاســی گذاشت و بالفاصله به مراد خویش، امام خمینی پیوست و تا 

آخر عمِر بنیانگــذار انقالب، به او و آرمان های او وفادار ماند. آن موقع 
که ســیدمحمود دعایی در کشاکش فعالیت های پرخطر سیاسی و 
مبارزاتی بود، بســیاری از کســانی که اینک به او ایراد می گیرند 
بــه دنیا نیامده بودند. درباره رفتار اخالقــی او اینک دیگر نیازی 
به شــرح و بسط نیست. همیشــه بزرگان فرهنگ و ادب و هنر و 

حکمت و دانش را به تمامی احترام می کرد و دســت بزرگان اهل 
نظر و خادمان مردم را می بوســید. دســت عطا احمدی )پدر خیران 

مدرسه ساز کرمان( را می بوسد، بر گوشه روسری بانو قدس )بنیانگذار 
خیریه عظیم حمایت از کودکان سرطانیـ  محک( بوسه می زند 

و دست هنرمندان بزرگ، مراجع تقلید وعلمای دین و ادبا 
و عرفــای کم نظیر را؛ بزرگانی چون شــفیعی کدکنی یا 
مرحوم شجریان و اســتاد پورجوادی و... را به احترام و 
ادب می بوسد. همان طور که در مؤسسه تحت مدیریت 
خویش، دست کارگران جوان را بارها بوسیده است. این 

کنش در مرام سیدمحمود، نه یک کنش سیاسی که یک منش اخالقی است. بوسیدن 
دست بزرگان از یک سو نشانه احترام و قدرشناسی نسبت به آن ها و از دیگرسو نشانه 

تواضع و فروتنی کم نظیر اوست. 
 زمان و مکان مراسم تشییع 

در پی در گذشت حجت االسالم سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطالعات 
خانــواده آن مرحــوم اطالعیه ای در خصوص زمان و مکان تشــییع پیکر آن مرحوم 
صادر کردند. در بخشــی از این اطالعیه آمده است: ضمن تسلیت این داغ جانگداز و 
جانفرســا به امام زمان )عج( و رهبری معظم انقالب و بیت مکرم امام خمینی )ره(، 
مراســم وداع، تشییع و خاکسپاری این یار دیرین امام به این شرح است: دوشنبه 16 
خرداد پس از نماز مغرب و عشــاء مراســم وداع با یار دیرین امام در حسینیه شماره 
1  جماران ؛ سه شــنبه 1۷ خرداد ساعت 9 صبح مراسم اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم 
توسط یادگار امام آیت ا... حاج سید حسن خمینی در موسسه اطالعات و انتقال پیکر 

برای خاکسپاری به حرم مطهر امام خمینی)ره(. 
 پیام های تسلیت

 در پی درگذشــت حجت االســالم والمســلمین ســید محمود دعایی چهره ها و 
شخصیت ها در پیام های جداگانه ای این ضایعه را تسلیت گفتند. در پیام آیت ا... سید 
حســن خمینی یادگار امام آمده است: خبر ناباورانه درگذشت یار وفادار امام خمینی 
و روحانی مبارز و پارســا مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمود دعایی 
طاب ثراه در روز پانزدهم خرداد دل های دوستان ایشان را به درد آورد و قلب های 
همه ما را ماتم زده ساخت. نام دعایی با تاریخ انقالب اسالمی گره خورده و یاد 
آن مجاهد خستگی ناپذیر با تاریخ زندگی امام خمینی آمیخته است. برای من 
و شاید برای همه کسانی که با مرحوم دعایی آشنایی داشتند فراق او سخت و 
طاقت فرساست و مهربانی و صفای او و همچنین دل دریایی و وسعت نظرش 
همیشه در یادها پابرجاست. آن مرحوم از زمره پاک ترین همراهان امام در نجف 
اشــرف و از زمره خالص ترین یاران ایشــان و بیت ایشان در ایام مبارزه و انقالب 
بــود. خدایش بیامرزد و او را با اجداد طاهرینش محشــور دارد.  
علی اکبر والیتی مشــاور بین الملل مقام معظم رهبری نیز در 
پیامی آورد: خبر درگذشــت عالم بزرگوار و برادر ارجمند 
جنابعالی، حجت االســالم والمسلمین حاج سید محمود 
دعایی که عمر با برکــت خویش را در راه اعتالی نام 
بلند اســالم و فرهنگ و معارف اهــل بیت )علیهم 
الســالم( و اهداف ارزشــمند انقالب و نظام سپری 

نمود موجب تاســف و تاثر فراوان گردید. محمد رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان 
نیز در پیامی آورده است:  برادر بزرگوارم حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید 
محمــود دعایی بعد از عمری مجاهــدت و تالش در عرصه های مختلف به ویژه در امر 
خطیر رســانه از میان ما رفت و به سوی معبود شــتافت . اخالق مداری، سعه صدر، 
پاکدســتی، مردمداری، فروتنی و بســیاری دیگر از خصایل نیک در این مرد بزرگ 
متجلی شــده بود. مرحوم دعایی به گونه ای روزنامه اطالعات را اداره کرد که تریبونی 
برای همه دیدگاه های وفادار به انقالب اسالمی بود و هیچگاه این رسانه باعث کدورت 
و ناراحتی یاران انقالب نگردید. در پیام تســلیت پــدرام پاک آیین، نماینده مدیران 
مسئول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: رحلت عالم گرانقدر، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمو دعایی )رحمت ا... علیه( موجب تالم 
و تاثر گردید. تالش کم نظیر ایشــان در مدیریت مؤسســه مطبوعاتی اطالعات که با 
ارتباط مســتمر با مجامــع فرهنگی و هنری توام بود، در کنــار مجاهدت های دوران 
مبارزات اســالمی، ســتودنی و به یادماندنی است. در پیام علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی آمده است: روح بلند دوست دیرین و فرهیخته ام، جناب حجةاالسالم 
والمسلمین سید محمود دعایی که از شاگردان و مریدان امام خمینی)ره( و پیشتازان 
مبارزه با رژیم ستمشاهی بود در 1۵ خردادماه سالروز قیام تاریخ ساز مرادش آسمانی 
شد. دعایی عمر با برکت خود را با مجاهدت و خدمت صادقانه و بی ادعا به مردم و در 
رکاب امامین انقالب سپری کرد و به واقع نمادی قابل الگوگیری از طلبه ای با زیست 
و منــش انقالبی و مردمی بود.  همچنین علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت نیز 
در پیامی آورده اســت: سادگی، بی آالیشی و مردمی بودن از  ویژگی های این روحانی 
مبارز بود که مصالح کشور را بر نگاه های سیاسی و حزبی ترجیح می داد. محمد جواد 
ظریف وزیر ســابق امور خارجه نیز در پیامی آورده: ارتحال ناگهانی استاد انسانیت و 
اخالق، عالم وارسته حضرت حجةاالسالم والمسلمین جناب حاج سید محمود دعایی 
همه دوســتدارانش را در ماتمی بزرگ نشــاند. از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار 
خرد هزاران بیش، این ضایعه بزرگ را به خانواده معزز ایشــان، خانواده بزرگ رسانه 
و همه دوستداران آن بزرگمرد تســلیت عرض می نمایم. محمد جواد آذری جهرمی 
وزیر ســابق ارتباطات نیز در پیامی آورده است: خدا رحمت کند سیدمحمود دعایی 
عزیز را متواضع، دوست داشتنی، خداترس و بی نظیر بود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد نیز در پیامی آورده اســت: خبر درگذشت ناگهانی روحانی وارسته،  
و یار دیرین انقالب اســالمی، امام راحل و مقام معظم رهبری مرحوم حجت االســالم 
والمسلمین حاج سیدمحمود دعایی موجب تاسف و تالم عمیق گردید. آن مرحوم که 
از نخستین روزهای نهضت انقالب اسالمی، در همراهی و همگامی با مقتدای خویش 
از هیچ تالشــی فروگذار نکرد، با ساده زیستی و مردم مداری،  یادگار ارزشمند روزهای 
ســخت مبارزه ملت بزرگ ایران علیه رژیم سلطنتی پهلوی بود و سرانجام در سالروز 
قیام سرنوشت ساز و نهضت آفرین ملت ایران در 1۵ خرداد، چشم از این دنیای فانی 

فرو بست و به امام شهیدان پیوست. 
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