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صفحه 3

 یادداشت 2

 با صدور قطعنامه شرایط پیچیده تر خواهد شد

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه ۱۱

یادداشت 1

اعتماد اصلی ترین سرمایه و مهم ترین دستمایه برای 
مدیریت جامعه، مخصوصا در ابعاد اقتصادی و سیاسی 
است. بدون حضور این فاکتور اساسی، میدان برای حضور 
دشمنان و مخالفان آماده و مستعد می گردد. افکار عمومی 
در غیبت این عامل مهم، دیرگویی، کم گویی، موجب 
کنجکاوی و بروز شایعات در شبکه های اجتماعی و بخش 

قابل توجهی از اقشار مختلف می شود...

سرقت بانک یا سرقت اعتماد ؟

همین صفحه

همین صفحه

هادیحقشناس
استاددانشگاه

داریوشقنبری
استاددانشگاه

لحن قطعنامه تعیین کننده است

صفحه 9

ســـرقت     هـالیــوودی    از بـانـک!»آرمان ملی« سرقت حدود ۲۰۰ صندوق امانت بانک ملی را بررسی می کند 
    مالباختگان چگونه به حق خود مي رسند؟ اين موضوع با عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان مورد گفت و گو و بررسي قرار گرفت

    سارقان محتويات ١٦٩ صندوق از ٢٠٠ صندوق را به سرقت برده اند؛ جالب اين كه دوربين هاي مدار بسته را نيز، با خود برده اند

واقعیت مطلب این است که پرونده هسته ای ایران یک 
پرونده سیاسی است قبل از اینکه یک پرونده فنی باشد. 
همه قرائن و شواهد و گزارش هایی که آژانس در سنوات 
گذشته داده، بیانگر این است که ایران طبق توافقات عمل 
کرده و انحرافی نداشته است و بیش ترین بازرسی را هم 

آژانس از ایران انجام داده است ...

وضعیت برجام نسبت به آنچه قبال فکر می کردیم، 
پیچیده تر شده و آنچه دیده می شود با ارزیابی هایی که 
از اسفند سال گذشته داشتیم، متفاوت است و اوضاع به 
سمت بحران پیش می رود. امیدواری هایی که داشتیم روز 
به روز نسبت به احیای برجام کاهش پیدا کرده و واقعیت 

این است که شرایط برای احیای برجام ...

مجیدابهری
آسیبشناس

 سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

وضعیت برجام نسبت به آنچه قبال فکر می کردیم، 
پیچیده تر شده و آنچه دیده می شود با ارزیابی هایی که 
از اسفند سال گذشته داشتیم، متفاوت است و اوضاع به 
سمت بحران پیش می رود. امیدواری هایی که داشتیم 
روز به روز نسبت به احیای برجام کاهش پیدا کرده و 
واقعیت این است که شرایط برای احیای برجام تا حدودی 
بغرنج تر شده گرچه نمی توان کامال قطع امید کرد چون 
در دنیای دیپلماسی هر موضوعی امکان پذیر است. به 
هرحال چند سناریو می تواند در ارتباط با پرونده ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شود. نخست اینکه 
قطعنامه ای صادر شود و ظاهرا این بحث قطعی است اما 
ممکن است قطعنامه مالیمی شبیه قطعنامه ۲۰۲۰ صادر 
شود و انتظارات برجام در آن لحاظ شود. بحث تندروانه 
و افراط  گرایانه ای مطرح نشود که مذاکرات را به نوعی 
به بن بست بکشاند که باعث خلل در روند احیای برجام 
شود. با توجه به اوضاع و احوال بین المللی، شرایط روسیه 
و اوکراین و موضوع بحران انرژی که کشورهای اروپایی با 
آن دست به گریبان هستند این انتظار می رود که مواضع 
طرف های اروپایی و آمریکا تا حدودی معتدل باشد و 
قطعنامه ای مالیم تدوین شود. لحن قطعنامه شورای حکام 
تعیین می کند که روند احیای برجام به چه صورت خواهد 
بود و می تواند به منزله سیگنال در ارتباط با احیای برجام 
یا عدم احیای برجام باشد. به هر حال اگر لحن مالیمی را 
شاهد باشیم، می توانیم به نوعی امیدوار به تداوم مذاکرات 
باشیم و اینکه طرف مقابل همچنان خواهان این است 
که از طریق مذاکره راهکاری پیدا کند اما اگر قطعنامه 
شدیداللحن و تندی صادر شود و بخواهد موضوع هسته ای 
ایران را به نهادهای دیگر از جمله شورای امنیت یا به سمت 
فعال کردن مکانیسم ماشه سوق دهد، می تواند به منزله 
مرگ کامل برجام تلقی شود. سناریوی دیگر این است که 
تروئیکای اروپایی و آمریکا نسبت به احیای برجام و ادامه 
مذاکرات کامال بدبین هستند و می خواهند راه دیگری را 
در پیش بگیرند. با توجه به اوضاع و احوال بین المللی و 
بحران انرژی که کشورهای اروپایی با آن درگیر هستند، 
این موضوع به مصلحت آنها نیست که به سمت فعال کردن 
مکانیسم ماشه پیش روند یا اینکه بخواهند پرونده را به 
شکل غیرمعقولی به شورای امنیت ارجاع دهند. از این رو 
به نظر می رسد راهی را برای مذاکره یا آنچه شبیه ۲۰۲۰ 
صادر شد یا قطعنامه ای که راه مذاکره را کامل مسدود 
نکند، پیدا شود. چون اگر راه مذاکره مسدود شود قطعا 
و یقینا تروئیکای اروپایی و دولت بایدن در شرایط فعلی 
دچار شرایط بدتری خواهند شد چون شرایط بین المللی 
به گونه ای نیست که به این سمت و سو حرکت کنند. به هر 
حال یک سناریو هم این است که تروئیکای اروپا و آمریکا 
به دنبال این باشند که از طریق قطعنامه به ایران فشار وارد 
شود تا ایران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در 
نهایت باید منتظر لحن قطعنامه باشیم که سرنوشت برجام 

را کامال مشخص خواهد کرد. 

 دستگیری ۱4 نفر 
 در پرونده 
متروپل  

صفحه7

پاسخ ابتکار و موالوردی به ادعای پاک 
شدن اطالعات معاونت زنان :

کذب   است
دعوت به  انصاف و تقوی  می کنیم؛ 

تاریخ از شما شروع نمی شود

آرمان ملی: تحرکات غربی ها به ویژه آمریکا 
و تروئیکای اروپایی در جهت تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی چندی پیش از دور جدید نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ...

صفحه 3

صفحه 6

      مرتضی مبلغ در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

متهمبهآزاربازیگران
شاکیشد

آرمان ملی: از روز گذشــته در تــداوم ورود 
ریزگردها از مرزهای غربی کشور، نفس ۹ استان 
از جمله پایتخت گرفت و این در شرایطی بود که 
هشدارهای سنجش آلودگی هوا در تهران، پیش 
بینی باد و گردوغبار را نکرده بودند. روز دوشنبه 
بود که  مرکز ملي پیش بیني و مدیریت بحران ...

صفحه 3صفحه 9صفحه 4

آرمان ملی: بخشــنامه جدید بانک مرکزی 
محدودیت جدیدی برای گروه های مختلف 
شغلی از جمله بازنشســتگان و بیکاران وضع 
کرده اســت در واقع بانک مرکزی در حالی از 
این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری 
از فرارهای مالیاتی و گســترش حساب های 
اجاره ای نام می برد که همزمان با اجرای آن ...

»آرمان ملی« از بخشنامه متولی پولی و مالی 
 کشور برای رصد تراکنش های بانکی 

 گزارش می دهد: 
مقابله با پولشویی بهانه ای 

نخ نما برای افزایش 
 درآمدهای مالیاتی

 »آرمان ملی« همزمان با هجوم ریزگردها 
 و قطعی برق گزارش می دهد 
 امسال هم تابستان 

مازوت دارید و گرد و غبار
  عضو کمیسیون انرژی: 

 چاره ای جز مصرف مازوت نداریم،
  چون نباید گازوئیل ٦۰ سنتی را 

آرمان ملی : از هــر فرصتی بــرای تخریب فدای برق یک سنتی کنیم! 
افرادی استفاده می کنند که مواضع متفاوت 
با خودشان دارند. روش کار این دلواپسان هم 
چنین است که شایعاتی را مطرح می کنند تا 
ذهن افکار عمومی را از واقعیت منحرف کنند 
و به سمتی ببرند که به اهداف خودشان نزدیک 

است. یکی از سوژه های تخریب این ...

 دلواپسان چه هدفی از طرح 
شایعه آزادی دارند؟ 
 نگران نباشید

 فریدون و نجفی 
در زندان هستند
  بقایی اما بیرون است! 

سرقت بانک یا سرقت اعتماد ؟

اعتماد اصلی ترین سرمایه و مهم ترین 
دستمایه برای مدیریت جامعه، مخصوصا 
در ابعاد اقتصادی و سیاسی است. بدون 
میدان  اساسی،  فاکتور  این  حضور 
برای حضور دشمنان و مخالفان آماده 
و مستعد می گردد. افکار عمومی در 
غیبت این عامل مهم، دیرگویی، کم 
گویی، موجب کنجکاوی و بروز شایعات 
در شبکه های اجتماعی و بخش قابل 
توجهی از اقشار مختلف می شود و در 
چنین شرایطی برخی با تکرار اخبار و 
شایعات وگاه افزودن به آنها نقش پیاده 
نظام دشمنان را ایفا می کنند. در این 
صورت است که در کنار یک یا چند 
خبر و واقعه حقیقی، ده ها خبر، رویداد 
و تحلیل های کذب به روان جامعه تزریق 
می شود. هماهنگ سازی اعتماد عمومی 
با دستگاه ها و سیستم های اجرایی، 
جامعه را از دو منبع تحت الشعاع قرار 
می دهد. منبع اول، قرارگرفتن افراد 
مغرض و هدفمند در مشاغل کلیدی یا 
بدتر از آن گماردن افراد ُخرد به وظایف 
کالن و بی توجهی به نظریات دلسوزان و 
عالقه مندان. نکته دوم ثابت ماندن عناصر 
موجود در بدنه اجرایی دولت گذشته و 
عدم تغییرات در بدنه سازمان ها و دوایر 
دولتی است. برخی از مدیران ناکارآمد در 
سطوح دوم و سوم در بدنه اجرایی دولِت 
حاضر، در دو یا سه دولت گذشته نیز 
حضور داشته اند که نه شرایط خاص آنها 
و متخصص بودنشان علت این ثبوت بوده 
است. در این میان، وقوع برخی حوادث 
در نقاط بسیار حساس کشور و عدم بیان 
دالیل و علل وقوع آن، از اصلی ترین دالیل 
کاهش اعتماد مردم است. به عنوان مثل 
صندوق امانات بانک ها در تمام کشورها، 
از مراکز بسیار حساس و مورد اعتماد 
مردم در آن ممالک به حساب می آید، 

تا حدی که مردم گران قیمت ترین اقالم 
و مهم ترین اشیای خود را در اینگونه 
مراکز نگهداری می نمایند. ثبات و اعتماد 
به این مراکز آنچنان است که حتی در 
صورت تغییر نظام سیاسی حاکم در 
یک کشور، اینگونه منابع بدون تغییر و 
دست اندازی باقی می مانند. وابستگی 
و حضور اینگونه مراکز به اصلی ترین 
ومعتبرترین بانک های یک کشور، یکی 
از اصلی ترین دالیل جلب اعتماد مردم 
است. قوانین و انضباط دقیق و محکم 
برای ورود و خروج افراد مورد اعتماد، 
منظم ترین سیستم های مراقبت و کنترل 
شدید الکترونیکی با کمترین درصد خطا، 
از عوامل وجاهت و پذیرش آنهاست. 
با این حال و طی تعطیالت گذشته در 
کشور، در کمال تاسف یکی از اصلی ترین 
مراکز نگهداری اینگونه امانات در تهران 
مورد دستبرد قرار گرفت. هرچند بانک 
مربوطه اعالم نموده که خسارات وارده 
را جبران خواهد کرد اما در اینجا فقط 
موضوع جبران خسارات مالی نیست 
بلکه می توان به مشکالت و بی اعتمادی 
مردم در این حادثه اشاره کرد. الف: 
اطالع رسانی و رسانه ای شدن دیرهنگام 
حادثه از سوی مدیران. ب:  کاهش 
اعتماد عمومی به یکی از مهم ترین و 
حساس ترین مراکز اقتصادی کشور. 
ساده اندیشی است اگر باور کنیم بدون 
همکاری و همدستی بعضی از دست 
اندرکاران، دستبرد به این نوع مرکز 
حساس ممکن و مقدور باشد، بنابراین 
دستگاه های امنیتی و انتظامی با جدیت 
و دقت همیشگی باید عوامل مرتبط را 
شناسایی و دستگیر نمایند. مجازات 
سنگین عوامل به دلیل سست نمودن 
ارکان اعتماد اجتماعی نسبت به اینگونه 
نهادها، امری واجب است. رسانه ها با 
شهامت فرهنگی نسبت به بیان اقدامات 
انجام شده، طرح ها و نقشه های سارقان 
اقدام کرده تا آسیب های وارده بر اعتماد 

مردم ترمیم گردد. 

مجیدابهری
آسیبشناس

لحن قطعنامه تعیین کننده است با صدور قطعنامه شرایط پیچیده تر خواهد شد

واقعیت مطلب این است که پرونده 
هسته ای ایران یک پرونده سیاسی 
است قبل از اینکه یک پرونده فنی باشد. 
همه قرائن و شواهد و گزارش هایی 
که آژانس در سنوات گذشته داده، 
بیانگر این است که ایران طبق توافقات 
عمل کرده و انحرافی نداشته است و 
بیش ترین بازرسی را هم آژانس از ایران 
انجام داده است به گونه ای که شاید به 
لحاظ تعداد بازرسی قابل مقایسه با 
کشورهای دیگر نیست. لذا به این دالیل 
آژانس برخورد سیاسی با پرونده هسته 
ایران انجام داده است. از طرف دیگر 
سفر آقای رافائل گروسی به اسرائیل 
بیانگر این است که اسرائیل که هم بمب 
اتمی دارد، هم به ان.پی.تی ملحق نشده 
و به هیچ یک از قطعنامه های سازمان 
ملل و شورای امنیت عمل نکرده ولی 
آژانس در مورد اسرائیل نمی تواند 
کاری انجام دهد و به اصطالح خودش 
نمی تواند اسرائیل را وادار به کاری کند 
اما درباره ایران این رفتارهای خالف را 
انجام می دهد. آنچه مسلم است ایران 
یکبار در سال ۲۰۰۵ یک تفاهمنامه 
آن  طبق  و  پذیرفت  را  بین المللی 
تفاهمنامه محدودیت های داوطلبانه ای 
را اجرا کرد. آنکه خلف وعده کرد، آمریکا 
و سه کشور اروپایی بودند که خواستند 
کانال اینستکس را راه اندازی کنند ولی 
عمال اجرایی نشد. رفتارهایی که آژانس 
انجام می دهد و به خصوص سه کشور 
اروپایی در چارچوب حقوق بین الملل 
نیست. این سه کشور اروپایی نه قدرت 
آن را دارند که آمریکا را مجاب کنند تا 
به برجام برگردد نه قدرت آن را دارند 
که برای ایران منافع اقتصادی به منظور 
اجرای برجام ایجاد کنند. به یک عبارت 
ساده تر؛ این سه قدرت اروپایی قدرت 

تخریب دارند اما قدرت سازندگی 
ذکر  که  مسائلی  مجموعه  ندارند. 
شد، نشان می دهد که ما در شرایطی 
قرار گرفتیم که هم تحوالت روسیه 
و اوکراین را از یکطرف و هم تحوالت 
آمریکا با توجه به انتخابات کنگره و 
سنا در آبان ماه و هم کاهش محبوبیت 
رئیس جمهور آمریکا از یک سمت 
و حزب دموکرات را از سمت دیگر 
شاهدیم و هم مجموعه مسائل داخل 
کشور را به گونه ای که اردیبهشت ماه 
سال گذشته دولت وقت اعالم کرد، 
می تواند به توافق با ١+۴ برگردد یعنی 
یک فرصت طالیی در اردیبهشت سال 
گذشته خیلی دورتر از جنگ اوکراین و 
روسیه داشتیم. لذا امروز با دو موضوع 
شرایط  اینکه  نخست  مواجهیم. 
دنیا تغییرکرده و دوم اینکه طرفین 
از فرصت ها استفاده نکردند. همان 
گزارشی که وزیر خارجه به کمیسیون 
امنیت ملی داد. اما واقعیت این است که 
نه فرصت ها دائمی است و نه تهدیدها 
بلکه آنچه دائمی است، منافع ملی است 
که گاهی اوقات تحت تاثیر تهدیدها یا 
فرصت ها می تواند کم و زیاد شود. اما 
به نظر می رسد که اگر آژانس قطعنامه 
جدیدی صادر کند یا پرونده ایران به 
سمت شورای امنیت برود، طبیعی است 
که وضعیت پرونده هسته ای بغرنج تر 
خواهد شد یعنی غربی ها نباید انتظار 
داشته باشند که ایران همان رفتار قبلی 
خودش را ادامه دهد. طبیعی است که 
ایران هم رفتار متناسب با منافع ملی 
خودش را در پیش خواهد گرفت. به هر 
حال به نظر می رسد اگر این قطعنامه 
نفع طرفین  به  صادر شود شرایط 
نخواهد بود بلکه شرایط پیچیده تر 

خواهد شد. 

داریوشقنبری
استاددانشگاه

حمالت سایبری وضرورت به روزرسانی زیرساخت ها
 چمران : حمله سایبری به سامانه های شهرداری 

کار موساد بود
آرمان ملی – یاسمین طالقانی: حمالت سایبری این روزها به یک ابزار 
جدی برای تقابل گروه های متخاصم تبدیل شده است. حمالت مکرر سایبری 
به تجهیزات اینترنت محور کشور، هرچند بارها توسط متخصصان کشور خنثی 
شده اما همزمان این ضرورت را به اثبات رسانده که با نگاه جدی تری به این مسأله 
و بحث تامین تجهیزات به روز برای مقابله با این تهدیدات توجه کنیم. بسیاری 
از این حمالت توسط متخصصان ما در این حوزه خنثی می شود اما به هرحال 
در برخی مواقع نیز شبکه های اینترنتی و خدمات رسانی بعضی دستگاه ها برای 
مدتی با مشکل مواجه شده است. حمله سایبری به دستگاه های سوخت رسانی و 
همچنین ایجاد اختالل عمدی در صفحه داخلی سامانه شهرداری تهران، حمله 
سایبری به تابلو های شهری کرج و پمپ بنزین در اصفهان از اصلی ترین اتفاقاتی 
است که طی یک سال گذشته رخ داده است.  آخرین نمونه هک در ١۲ خرداد رخ 
داد که دسترسی به سایت شهرداری تهران و تهران من امکان پذیر نبود. شهرداری 
تهران می گوید سایت های ما هک نشده و دلیل وضعیت پیش آمده اختالل عمدی 
است. فضای شایعه و اخبار غیررسمی داغ بود. شهرداری در واکنشی دیرهنگام 
اطالعیه ای منتشر می کند که در متن آن که از سوی روابط عمومی سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران صادر شده، آمده است که اختالل 
عمدی در صفحه داخلی سامانه اینترانتی  )داخلی( شهرداری تهران، برای دقایقی 
این سامانه را با انتشار تصویری موهن از دسترس همکاران خارج کرد. فرایند 
رفع این اختالل محدود، به سرعت به انجام رسید و درحال حاضر سامانه های 
خدمت رسانی شهرداری تهران برای بررسی های بیشتر فنی توسط سازمان فاوا، 
موقتا از دسترس خارج شده است. روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر 
تهران در خصوص حمله سایبری به سامانه های شهرداری تهران خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی مفصلی از سوی موساد و منافقین با همکاری یکدیگر صورت گرفت و 
تمام افراد ضد انقالب که علیه جمهوری اسالمی و استقالل ایران قد علم کردند، 
این اقدام را انجام دادند و در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( که اهمیت 

خاص و باالیی دارد، حمله سایبری را برنامه ریزی کردند. 
  پشت پرده حمالت سایبری چیست؟

هدف اصلی از این اقدامات خرابکارانه را می توان ایجاد آشفتگی در دستگاه های 
خدمات رسان و نهایتا تولید نارضایتی در میان مردم دانست. ماجرای هک 
جایگاه های سوخت رسانی را شاید بتوان به عنوان یکی از حمالت پیچیده 
دشمن علیه کشور دانست. توطئه ای که با مدیریت خوب دولت و البته صبوری و 
همراهی مردم ناکام ماند. سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این 
باره می گوید: نگاهی به تهدیدات سال های گذشته در حوزه تهدیدات سایبری، 
لزوم بازمعماری در ساختار امنیت سایبری زیرساختی را حیاتی می نماید؛ چرا که 
تمرکز بر آسیب پذیری های سایبری به یکی از ابزارهای مهم جنگ های سایبری 

تبدیل شده است. 
  قدرت پوشالی در هک سامانه های ایرانی

معموال پس از موفقیت یک حمله سایبری، گروه های مختلفی سعی می کنند 
قدرت نمایی کرده و خود را مسئول این پیروزی معرفی کنند. در اتفاقات اخیر 
نیز گروهک تروریستی منافقین سعی کرده نشان دهد حمالت سایبری به 
واسطه آنها انجام شده اما پیگیری ها و بررسی های سازمان پدافند غیرعامل 
نشان می دهد این حمله از طرف آمریکایی ها و صهیونیست ها انجام شده است. 
البته این اقدامات خرابکارانه بدون جواب نبوده و صهیونیست ها به مراتب لطمات 
بیشتری از حمالت سایبری خورده اند. در یک نمونه مشهور، گروه هکری »عصای 
موسی« در بهمن ماه گذشته به شبکه دوربین های مداربسته خیابان های اسرائیل 
نفوذ و تصاویر آنها را ضبط و منتشر کرد. این گروه به سیستم های فوق امنیتی 
وزارت جنگ رژیم اشغالگر قدس نیز نفوذ کرد و اطالعات شخصی صدها نظامی 
را به دست آورد. در این ماجرا، انتشار عکس »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی و تهدید وی روی رایانه های وزارتخانه، موجی از هراس را در دل 

نظامیان صهیونیست وارد کرد. 

آرمان ملی: دادستان عمومی 
تهران گفت: در جلسه  انقالب  و 
کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر، 
مصوب شد تا مالکان و هیات مدیره 
ساختمان های بحرانی به دادستانی 
تهران فراخوانده شوند. علی صالحی 

در این باره اظهار کرد: در جلسه 
کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر 
مختصات ساختمان های بحرانی به 
تفکیک تمام منطقه ۶ و بر اساس 
فایل و اسالیدها توسط مدیر بحران 
شهرداری تهران ارائه و مقرر شد 

هیات مدیره  اعضای  و  مالکان 
به  منطقه  این  ساختمان های 
دادستانی تهران فراخوانده شوند. به 
گفته وی همچنین مقرر شد رؤسای 
تهران   ۶ منطقه  بیمارستان های 
درجلسات آینده کمیته ایمنی حاضر 

شوند تا نسبت به ایمن سازی ابنیه 
مورد نظر اقدام کنند. این جلسه با 
عنوان کمیته ایمنی ساختمان های 
پر خطر منطقه ۶ و با حضور شهردار 
منطقه و نواحی شش گانه، مدیریت 
بحران، مسئول آتش نشانی، معاون 
یگان  مسئول  و  شهری  خدمات 
حفاظت شهرداری در شهرداری این 

منطقه برگزار شد. 

احضار مالک و هیات مدیره ساختمان های بحرانی به دادسرا 

»آرمان ملی« تحوالت پیرامون 
 نشست شورای حکام آژانس را 

بررسی می کند
پیش نویس قطعنامه 

ضد ایراني رفت 
شوراي حكام؛ تا بعد
آمریکاواروپادرپیتصویب
قطعنامهبرایفشاربرایران

تجدید نظر در رویكردهای گذشته
 -پرهیز از آزمون و خطا؛ 

الاقل همین!

هادیحقشناس
استاددانشگاه

 در گفت وگو با افشین شحنه تبار
مدیر انتشارات »شمع و مه« مطرح شد؛ 
ترجمه  شاهنامه برای ۲ میلیارد 
اسپانیایی زبان در سراسر جهان
جای شاهنامه به زبان اسپانیایی 

خالی بود
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اقدام تنبیهی وجود نخواهد داشت

یک اشتباه ژئوپلیتیک

 تسلیت آیت ا... جنتی 
برای درگذشت مرحوم دعایی

دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشـــت 
حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمود 
دعایی را تسلیت گفت. آیت ا... جنتی دبیر شورای 
نگهبان با صدور پیامی درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین حاج سید محمود دعایی را تسلیت 
گفت. در این پیام آمده است: خبر درگذشت 
دوست قدیمی و همرزم دوران پیش از انقالب 
و یار دیرین امام و رهبری، حجت االسالم 
والمسلمین حاج سید محمود دعایی طاب ثراه 
اینجانب شد. این پیام  تالم  تاثر و  موجب 
می افزاید: حضور آن فقید سعید در میدان مبارزه 
با رژیم ستم شاهی و همراهی با امام راحل در 
نجف اشرف و همچنین خدمات فرهنگی ایشان 
فراموش ناشدنی است. در ادامه آمده است: 
اینجانب درگذشت حجت االسالم والمسلمین 
حاج سید محمود دعایی را به محضر رهبر 
معظم انقالب و بیت مکرم ایشان به ویژه همسر 
و فرزندان آن فقید سعید تسلیت عرض می کنم. 
در پایان این پیام بیان شده است: خداوند متعال 
آن مرحوم را با اجداد طاهرینش محشور و برای 

بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید. 

هشدار فرمانده نیروی زمینی 
ارتش به رژیم صهیونیستی 

فرمانده نیروی زمینی ارتش با هشدار به سران 
رژیم اسرائیل گفت: به فرمان رهبر معظم انقالب 
با هرخطای دشمن تل آویو و حیفا را با خاک 
یکسان خواهیم کرد. امیر کیومرث حیدری، 
صهیونیستی  و  غاصب  رژیم  اینکه  بیان  با 
سرزمین های مسلمانان را اشغال کرده و کمتر 
از ۲۵ سال آینده این زمین ها به آغوش اسالم باز 
خواهد گشت، اظهار داشت: امروز دستاورد های 
نظامی و دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
خار چشم دشمنان است. به گزارش تسنیم، 
وی با بیان اینکه تمامی یگان های نیروی زمینی 
در حال مجهز شدن به دستاورد ها و تجهیزات 
نقطه زن، دورزن و هوشمند است، افزود: برد 
پهپاد ها و موشک های عملیاتی نیروی زمینی 
ارتش افزایش یافته است. امیر حیدری با اشاره 
به شهر پهپادی ارتش افزود: این همه تجهیزات 
برای پاسخ گفتن به تجاوز های احمقانه دشمنان 
انقالب اسالمی است و سالح های سبک نیروی 
زمینی نیز در حال تغییر، به روز شدن و بومی 

شدن است. 

تغییر تاکتیک در صورت صدور 
قطعنامه در شورای حکام 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: ما در دولت قبل و دولت فعلی بر 
این موضوع تاکید داشتیم که اقدامات آژانس 
تحت فشار البی صهیونیست هاست و باید میزان 
همکاری ایران تعریف شود. اما همکاری ما با آژانس 
فراتر از عرف بود پس نهایت بی انصافی است که 
آقای گروسی بخواهد دنبال صدور قطعنامه علیه 
ایران باشد. در صورت این اتفاق هم ایران باید 
تاکتیک خود علیه آژانس را تغییر دهد؛ این طور 
نباشد که هر وقت آقای گروسی خواست به ایران 
باید. این هشداری برای آنهاست که بدانند اگر 
کشوری همکاری می کند باید نگاه متفاوتی وجود 
داشته باشد نسبت به کشورهایی که همکاری 
نکرده و مشکالت ایجاد می کنند. فداحسین مالکی 
با بیان این که سفر آقای گروسی به سرزمین های 
تحت اشغال رژیم صهیونیستی توجیهی نداشت، 
افزود: تنها استنباط از این سفر این است که البی 

فشرده صهیونیست ها در جریان است. 

موافقت عراق با حذف روادید 
زمینی برای اربعین

وزیر کشور عراق با درخواست وزیر کشور ایران 
برای حذف روادید سفر زمینی اربعین موافقت 
کرد. احمد وحیدی روز سه شنبه در دیدار عثمان 
الغانمی وزیر کشور عراق، امنیت این کشور را 
برای ایران مهم و مورد توجه دانست و افزود: 
مرزهای دو کشور، مرزهای اخوت و برادری است 
و باید تالش کنیم یک فضای مناسب و با امنیت، 
در مرزهای دو کشور داشته باشیم. وی با اشاره 
به ظرفیت های مختلف تجاری میان دو کشور، 
اظهار کرد: در بحث مبادالت مرزی، تردد زائران 
و توسعه بازارچه های مرزی می توانیم هماهنگی 
بیشتری داشته باشیم و زمینه را برای تسهیل 

تجارت در مرزهای دو طرف آماده کنیم. 

تکذیب توافق مسقط با تهران در 
خصوص میدان هنگام

وزارت انرژی و معادن عمان در بیانیه ای توافق 
تهران و مسقط درخصوص توسعه مشترک 
میدان نفتی هنگام/غرب بخا و تقسیم سهم ها 
میان این دو کشور را تکذیب کرد. وزارت انرژی 
و معادن عمان با انتشار بیانیه ای در صفحه 
توییتر خود اعالم کرد: میدان مشترک نفتی 
هنگام/غرب بخا در مرزهای دریایی سلطنت 
عمان و جمهوری اسالمی ایران قرار دارد که 
از طرف عمان مشرف به استان مسندم بوده 
و میدان غرب بخا نام دارد و بخش ایران به 
میدان هنگام معروف است. در این بیانیه آمده 
است که سلطنت عمان از سال ١۹8۵ میالدی 
اقدام به بهره برداری از این میدان نفتی می کند. 
این وزارت در پایان تاکید کرده است که برای 
بهره برداری بیشتر از این میدان، باید درخصوص 

توسعه مشترک آن توافق انجام شود. 

خبـــر

 یوسف موالیی
کارشناس حقوق بین الملل

مهدی تدینی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

رئیس قوه قضائیه: 

تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی االرض است
 ضرورت آسیب شناسی در مورد اجرایی نشدن مفاد قانون هوای پاک 

آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه در جریان نشست 
با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به 
اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه های 
دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله ای 
است که به حیات انسان ها و سالمت جسم و روح آنها 
وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به 
منزله تهدید سالمت انسان و سایر موجودات است. 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با تشریح 
اهمیت و ارزشی که در آموزه های دینی برای مقوله 
حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای 
کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده 
سازند، مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است و 
بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب 
به حد مشخصی برسد، عنوان »افساد فی االرض« بر آن 
صدق خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین 
اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت 
از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
غیرقابل جبران آن  مالزمه پیدا کند، تصریح کرد: 
عالوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول 
قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به 
موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته 
شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور 
و توجه قانونگذار به آن است. وی بیان داشت: مسئوالن 
سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت بندی 
موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از 
مقوله محیط زیست دارند، می توانند بررسی های الزم را 
نسبت به ضرورت تنقیح، اصالح و ایجاد قانون در حوزه 
محیط زیست به عمل آورند. رئیس عدلیه با اشاره به 
تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط 
زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و 
ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت 
است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می کند 

و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی 
قرار می گیرند؟ وی به مدیران سازمان حفاظت محیط 
زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای 
عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای 
حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز 
را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند. قاضی 
القضات ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کالن و 
مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت 
محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این 
حوزه از جمله مساله ریزگردها را در زمره موضوعات 
بین المللی و منطقه ای دانست و تصریح کرد: ضرورت 
دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی 
یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه های 
مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و 
هم افزایی ایجاد شود. رئیس قوه قضائیه با یادآوری سابقه 
بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در 
کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و 
بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست 
صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده 
منحصر نمی شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط 
زیست به یکدستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا 
شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات 
مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و 
جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم افزایی 
دستگاه ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند. »چند درصد 
از قانون هوای پاک که در تیر ١۳۹۶ تصویب شد، اجرایی 
شده است؟« این سؤال مهم دیگری بود که قاضی القضات 
در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست 
پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از 
تصویب »قانون هوای پاک« باید بررسی شود که چه 
میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه 
خیلی از بخش های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی 
نشده، ضرورت دارد یک آسیب شناسی در این رابطه از 

سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و 
من در راستای اجرایی شدن کامل این قانون، خطاب به 
سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم 
کرد. رئیس قوه قضائیه، با اشاره به سخنان فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طوالنی شدن 
روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه، به مسئوالن 
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد تا نمونه هایی 
از این دست پرونده ها که رسیدگی به آنها با اطاله 
همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند. »آیا با 
اصالحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت 
گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط 
زیست ارتقا یافته یا خیر؟« این سؤال مهم دیگری بود 
که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید. 
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه با اشاره به اصالح 
قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ١۳٧١ صورت 
گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط 
زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت های آالینده 
سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین 
مرتبط با محیط زیست و اصالحات آن، یاری می دهد، 
باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت 
محیط زیست ارتقا پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه 
به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته 
تغییر کرده و نوع و ابزار آالینده ها متفاوت شده است، 
لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت 
محیط زیست نیز ارتقا یابد و قوانین این حوزه نیز به روز 
شود. محسنی اژه ای به طرح این سؤال از آنها پرداخت 
که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از 
ناحیه دستگاه های اجرایی و وابسته به دولت ها صورت 
گرفته است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ تعدادی از 
مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رئیس 
دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه های دولتی را 
در زمینه تخریب محیط زیست بسیار بیشتر از مردم 

عادی دانستند. 

هر قطعنامه ای که از سوی سازمان های بین المللی تصویب  شود 
الزام آور است. حال ممکن است که متن یک قطعنامه به صورتی باشد 
که خیلی وظیفه و تکلیف عمده ای را برای عضوی که قطعنامه برایش 
صادر می شود بار نکند و متن قطعنامه خیلی سختگیرانه تنظیم نشده 
باشد اما به لحاظ حقوقی همه قطعنامه های سازمان های بین المللی 
معموال الزام آور است.  البته در برخی مسائل استثناهایی وجود دارد 
مثل قطعنامه های سازمان ملل و مجمع عمومی در ۲ مورد الزام آور 
است. اما اینجا در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ وقت 
گفته نشده جاهایی که قطعنامه صادر شده تاثیر گذار نخواهد بود. مگر 
اینکه اگر آژانس بخواهد موضعی بگیرد که قطعنامه اش الزام آور نباشد 
که در آن صورت بیانیه و توصیه نامه صادر می  کند. اما وقتی قطعنامه 
به رأی گیری گذاشته شد قطعا الزام آور خواهد بود. حال اینکه برخی 
می گویند که این نوع قطعنامه ها الزام آور نیست شاید از این جهت قابل 
تفسیر باشد که تا زمانی که این قطعنامه ها به جایی منتهی نشود که 
پرونده ایران به شورای امنیت برود و در آن شورا نیز قطعنامه الزام آوری 
ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر نشود در آن صورت مشکلی 
برای ایران ایجاد نمی کند و عمال این قطعنامه یک درخواست هایی 
خواهد داشت که ایران به پرسش های آژانس در مورد محل هایی که 
فعالیت دارد یا سوال هایی که آژانس با قصد رفع ابهام و شفاف سازی 
برای ایران مطرح کرده پاسخ دهد. البته اگر ایران همچنان پافشاری کند 
که این خواسته ها جزو تکالیفش نیست و اقدامی نکند در چارچوب این 
قطعنامه های شورای حکام اقدام تنبیهی علیه ایران انجام نمی گیرد. 
گرچه تحت تاثیر این قطعنامه همکاری آژانس با ایران می تواند در 
حوزه های همکاری های فنی کاهش یابد. به هر صورت قطعنامه مهم 
است و ایران باید تالش می کرد که این قطعنامه صادر نشود و با آژانس 
تعامل می کرد. حال اگر قطعنامه صادر شود فشارهای علیه ایران افزایش 
پیدا می کند و کشورهایی که با ایران مناسبات خوبی ندارند و دنبال بهانه 
هستند که فشارهای اقتصادی و غیر اقتصادی را علیه ایران تشدید کنند 
از این قطعنامه نیز می توانند برای اعمال فشارهای بیشتر استفاده کنند. 
از طرف دیگر آنچه از ظاهر رفتار غربی ها می توان استنباط کرد اینکه ؛ 
از اول طرح این پرونده از سال ۲۰۰۳ تا کنون قریب به ۲۰ سال، آژانس 
و شورای حکام قطعنامه های بسیاری صادر کرده و کشورهای غربی 
همیشه مدعی بوده اند که فعالیت های هسته ای ایران صلح و امنیت 
بین المللی را به خطر می اندازد و برای آنها نگرانی و دغدغه امنیتی ایجاد 
می کند چرا که به زعم این کشورها فعالیت ایران شفاف نیست و اعتماد 
سازی نمی کند و مسیری که باید طی کند تا دنیا احساس اعتماد به ایران 
پیدا کند را انجام نمی دهد. حال اینکه ایران خیلی شفاف عمل کرده و 

همه رفتارها و فعالیت هایش منطبق بر N. P. T است.  

برخی به اشتباه بر این باور هستند که کانون قدرت جهانی بزودی 
از غرب به شرق منتقل شود. مشخصا چنین نیست و قرار نیست کانون 
قدرت از غرب به شرق منتقل شود. شرق مدت  هاست که به سمت غرب 
تمایل پیدا کرده است. در دهه نود میالدی بود که روسیه  با یاری گرفتن 
از الگوهای غرب از خاک و خاکستر حماقت هفتادساله کمونیسم 
برخاست.  از سوی دیگر چین کمونیست با تن دادن به قواعد تجارت 
آزاد، قدرت هایش را آزاد کرد و اژدهای خفته درونش را بیدار کرد. مگر 
این همان چین نیست که در زمان حاکمیت کمونیسم قاعده پیاله زرین 
را اصل نهاده بود؟ به این معنی که قرار بود کشور به گونه ای اداره شود که 
یک پیاله برنج به هر چینی برسد اما همان چینی ها امروز در صف آیفون 
ایستاده  اند. چند دهه است که شرق غرب  تر از غرب شده است. در دنیای 
مدرن فقط یک شرق وجود داشت که آن هم شرق مارکسیسم  لنینیسم 
و کمونیسم   مائوئیسم بود که این ایسم  ها نیز سوغات شوِم شورشیان 
غرب  ستیز غربی بود. اما آن شرق هم با سخت  سری و انسان  ستیزی 
خود در تاریخ دفن شد و به جایی رسید که شرق از جهت اقتصادی 
غربی تر از غرب شده و فقط در حاکمیت سیاسی غربی نشده و اصل این 
حرف نیز از پایه نادرست است. غایتی که غرب از جهت سیاسی رسید، 
مختص غرب نبود بلکه آن غایت انسان است و اصال مختص غرب نیست. 
آزادی مشخصا امری غربی نیست بلکه امری انسانی است و هر جامعه 
انسانی با تحقق الگوهای مدرن، روز به  روز در محتوا هم مدرن تر می شود 
و این یعنی به همان سطح از آزادی و فردیت میل می کند. امروز این 
باور ایجاد شده است که دوگانه غرب و شرق دوگانه  ای پوچ است و ما در 
جهان بی غرب  و شرق به سر می  بریم. اگر چین و روسیه هم به این جایگاه 
رسیدند با الگوهای تجارت غربی به اینجا رسیدند و حاال غرب و شرق 
جهان چنان درهم آمیخته که شکاف شرق و غرب بی  معناست. روسیه 
دیگر شرق نیست بلکه ملتی در میان ملت هاست با محدودیت  های 
اقتصادی. فرهنگ ها نیز تا آنجا که متاثر از صناعت است با پیشرفت 
جوامع تغییر می  کند و تا آنجا که صناعت تاثیری بر آن ها نمی  گذارد، 

ثابت می ماند. 

ویــــژه
 ورود کمیسیون اصل ۹0 به تخلفات خودروسازان

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به اینکه درباره 
لیست بدهکاران بانکی افراد مشکوک الوصول معرفی شدند ممکن 
است ابر بدهکاران بانکی از زیر تیغ شفافیت فرار کرده باشند. 
حجت االسالم حسن شجاعی اظهار داشت: ممکن است ابربدهکارانی 
مبالغ زیادی وام برداشته باشند اما با توافق بانک های عامل سال های 
متمادی بدهی خود را تمدید کرده  باشند که همین موضوع یک رانت 
است. وی تصریح کرد: همین موضوع سبب شده که این افراد جزو 
افراد مشکوک الوصول در لیست بدهکاران بانکی قرار نگیرند و به 
عبارتی دیگر از زیر تیغ شفافیت فرار کنند.  رئیس کمیسیون اصل 
نود مجلس شورای اسالمی پیگیری تخلفات در حوزه ارز را یکی از 
اقدامات این کمیسیون دانست و افزود: در دوره ای که ما برای تامین 
ارز کاالهای اساسی، استراتژیک و دارو مشکل داشتیم به شکل 
گشاده دستی ارز مصرف شده است و از این موضوع چشم پوشی 
نخواهیم کرد و به زودی پرونده تخلقات ارزی در کمیسیون تکمیل و 

به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. 

سفر گروسی به تهران 
محدود شود

معاون اسبق وزارت خارجه و کارشناس 
ارشد مسائل بین الملل با اشاره به سفر 
رافایل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی و 
رایزنی با مقامات رژیم صهیونیستی درباره 
موضوع هسته ای ایران، خاطرنشان کرد: 
این اقدام گروسی بیش از حد غیرحرفه ای 
و سیاسی است. محمدجواد الریجانی 
ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
طبق NPT موظف است برای کشورهایی 
مانند ایران که فناوری صلح آمیز هسته ای 
را دنبال می کنند هم در توسعه فنی و هم 
در مباحث مربوط به ایمنی کمک کند، اّما 
آقای گروسی با فراموشی تعهدات و وظایف 
آژانس، آن را ظاهراً به یک نهاد سیاسی در 
خدمت صهیونیست ها تبدیل کرده است. 
وی درباره چگونگی واکنش متناسب ایران 
به اقدام غیرحرفه ای گروسی تاکید کرد: 
معتقدم مجلس ایران دست کم دو کار را 
می تواند در برهه فعلی در دستور کار قرار 
دهد. نخست اینکه طرحی را تصویب کند 
که از وزارت خارجه بخواهد تا سفر گروسی 
به تهران را محدود کند و دوم اینکه در 
صورت ادامه روند فعلی آژانس، مجلس 
تعلیق عضویت ایران در NPT را مورد 

بررسی قرار دهد. 

ایران تعهدی برای پاسخ 
به سؤاالت براساس اسناد 

غیرمعتبر ندارد

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی در مورد گزارش پادمانی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نوشت: متأسفانه گزارش اخیر آژانس بدون 
توجه به تعامل سازنده و همکاری های 
گسترده داوطلبانه کشورمان با آژانس در 
زمینه فراهم کردن دسترسی بازرسان 
آژانس به مکان های مذکور، ارائه اطالعات 
اولیه و تکمیلی، برگزاری نشست های 
مشترک فنی و حقوقی جهت بررسی و 
حل و فصل موضوعات یاد شده صورت 
گرفته است. نکته مهم این است که آژانس به 
استناد اطالعات غیرمعتبر و جعلی که رژیم 
صهیونیستی در اختیار آن نهاد قرار داده 
است این موضوعات را در دست پیگیری قرار 
داده است. اگرچه ایران تعهدی برای پاسخ به 
سؤاالت مطرح شده توسط آژانس براساس 
اسناد جعلی و غیرمعتبر ندارد، با این حال 
ایران براساس رویکردی داوطلبانه، کلیه 
اطالعات مورد نیاز و مدارک پشتیبان را به 
آژانس ارائه کرد و دسترسی های الزم و نیز 
پاسخ به پرسش های آژانس را فراهم نمود. 
این سطح از همکاری توسط ایران گواهی 
بر حسن نیت ایران برای شفاف سازی 
است. ایران در صورتی که قصد همکاری 
نداشت می توانست از دادن دسترسی و ارائه 

اطالعات پشتیبان خودداری کند. 

آرمان ملی: رئیس مجلس در سومین اجالس 
بین المللی فعاالن مهدوی اظهار داشت: باید انقالب 
اسالمی ایران را درک و فهم کنیم که در چه زمانی 
شروع شد و به پیروزی رسید. در عصری که مسائل 
اقتصادی، امنیتی-  اطالعاتی و سایر مسائل مادی در 
قبضه ابرقدرت ها بود و در شرایطی که حکومت پهلوی 
نوکر رژیم صهیونیستی و قدرت استکباری آمریکا بود، 
این انقالب روی کار آمد، شکل گرفت و به پیروزی رسید. 
فلسفه انقالب ما از دو فرهنگ عاشورای حسینی و فرج 
مهدوی می آید. محمدباقر قالیباف درباره »فرهنگ 
عاشورایی و مهدوی« گفت: عاشورا برای مقاومت و 
ایستادگی و فرج برای امید به آینده است. مهدویت مقصد 
و مقصود نهایی ماست. ما به این امید و با این نگاه به آینده 
گام برمی داریم و زندگی می کنیم. انقالب اسالمی ایران 
و روح این انقالب با تمام قدرت در مقابل همه باورهای 
فرهنگ اومانیستی و نئولیبرالیستی ایستاده است. بیانیه 
گام دوم انقالب منشوری فشرده و حکیمانه از سرنوشت 
ما تا سرگذشت ما است. این مسیر حرکت ما در گام دوم 
را روشن می کند. چند مرحله اساسی دیده شده است 
که در این مسیر باید به آن توجه کنیم. وی افزود: بحث 
ما یک تحول معرفتی و معنویتی است که این دو باعث 
پیروزی انقالب اسالمی ایران شد. پیروزی انقالب باعث 
شد، نظام اسالمی شکل بگیرد. طبق فرمایش حضرت 
آقا در دوره دولت اسالمی هستیم. باید به سمت جامعه 
اسالمی و حکومت اسالمی برویم تا نهضت انتظار و ظهور 
خورشید والیت عظیم)عج( برویم. دشمنان با جمهوری 

اسالمی که ریشه در فرهنگ و عترت ندارد، مشکلی 
ندارند. کشورهای به اسم اسالمی وجود دارد که استکبار 
جهانی هیچ مشکلی با آنها ندارد. رئیس قوه مقننه با بیان 
این مطلب که مردم برای فرهنگ مهدوی هزینه دادند 
و ایستادند، بیان کرد: اگر در دهه گذشته، هزینه های 
زیادی دادیم، ملت ما تحمل رنج و زحمت و مشقت 
را داشته است و دم برنیاورده است، علتش استقالل، 
آزادی و مبارزه با سلطه گری و زیرسطله نرفتن است. 
وقتی به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که دشمنان 
انقالب گاهی عظمت این انقالب و قدرتش را بیشتر 
درک کردند. نسبت به کسانی که تصور می کردند تاریخ 
مصرف انقالب گذشته است. آنها از گذشته خود پشیمان 
هستند که بخش قابل توجهی از نارسایی های کشور 
الزاما به خاطر فشارهای خارجی نیست. به این خاطر 
است که باورهای انقالب اسالمی را فراموش کرده اند. 
بعضی می خواهند بگویند هزینه های تحمیل شده به 
کشور نتیجه مبارزه با شیاطین است؛ این در حالی است 
که هزینه های نتیجه همراهی با شیاطین است. قالیباف 
با اشاره به حضور رزمندگان جمهوری اسالمی ایران در 
جبهه مقاومت عنوان کرد: همه اراده رژیم صهیونیستی 
این بود که در مرزهای ما با ما مقابله کند اما رزمندگان 
اسالمی در کنار گوششان ایستاده اند. فرهنگ مهدویت 
است که توانسته در برابر هژمونی آمریکا بایستد و این 
هژمونی را به هم بزند. این مهم چیزی جز بینش و روش 
انقالب اسالمی نیست. یکی از ماموریت های جدی ما 
نشان دادن کارآمدی دین در اداره جامعه است. این 

مهم ترین وظیفه ماست. این ما مسئوالن هستیم که با 
عمل مان نشان دهیم یک منتظر واقعی هستیم. رئیس 
مجلس درباره مطالبه مردم از مسئوالن اظهار کرد:  برای 
ساختن دولت اسالمی نیازمند فعالیت در عرصه خدمات 
عمومی مشترک هستیم که موردنیاز همه مردم است. 
این مطالبه مردم درست و منطقی است و باید در کشور 
توسط خود مردم تولید شود. تولیدی قابل رقابت با همه 
دنیا. تا امروز کارهای بسیاری انجام شده است و در مقام 
قیاس در قله ای غیرقابل مقایسه با گذشته هستیم؛ اما 
باید بپذیریم اشکاالتی هم داریم. باید رضایت مردم را 
در بخش خدمات عمومی جلب کنیم. دولت اسالمی و 
نظام جمهوری اسالمی نقطه تمایزی با بقیه کشورها 
دارد. قدرت نرم و گفت وگو و در عین حال قدرت سخت 
از ظرفیت های دولت اسالمی است. وی اذعان کرد:  اگر 
منتظر واقعی باشیم، منفعل نخواهیم بود. منتظر نشسته 
نداریم. نیازمند حکمرانی نو هستیم. بدون شک نیازمند 
اندیشه ورزی برای تولید فکر هستیم. پس ما نیازمند 
جهاد تولید، جهاد تصمیم و جهاد تبیین هستیم. نباید 
در تصمیم گیری تردید کنیم. هرگاه تردید کردیم، 
نتیجه اش این شد که تاخیر کردیم. تاخیر شرایط را تغییر 
داد و ما را منفعل کرد. نیازمند گوش شنوای مسئوالن 
برای شنیدن اهل علم، حرف مردم و همه کسانی هستیم 
که حق به گردن ما دارند. قالیباف با اشاره به رفتار آمریکا 
در حوزه هسته ای هم تصریح کرد: آمریکا هیچ گاه با ما 
کنار نخواهد آمد. به عنوان یک خدمتگزار که یک دستم 
زیر سنگ آسیب کار بوده است، باید بگویم امکانات 
مادی و انسانی ما بزرگ ترین فرصت برای حرکت است. 
ناامیدی در فرهنگ شیطان است و در فرهنگ مهدویت 
وجود ندارد. مگر می شود کسی بر این باور باشد که 
امامش حاضر است و صاحب ماست، و ناامید باشد. باید 
در هر شرایطی امیدوار باشیم. با حرف نمی شود کسی 

را قانع کرد. 

رئیس مجلس: 

آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهد آمد
   باید رضایت مردم را در بخش خدمات عمومی جلب کنیم

آرمان ملی: رئیس جمهور با اشاره به توصیه های 
رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی مراسم روز 
١۴خرداد، با بیان اینکه دولت خود را اولین مخاطب 
فرامین و توصیه های ایشان می داند، اظهار داشت: 
صیانت از هویت انقالب از توصیه های اصلی رهبر 
معظم انقالب در حرم امام راحل بود و دولت تحقق 
فرمایشات ایشان را با جدیت پیگیری می کند. آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسی با تشکر از عنایت رهبر معظم 
انقالب در قدردانی از اعضای دولت به دلیل توجه 
ویژه به آسیب دیدگان حادثه فروریختن ساختمان 
در آبادان بر ضرورت پیگیری جدی ٧ توصیه رهبر 
معظم انقالب در سخنرانی روز ١۴ خرداد در حرم 
امام راحل تاکید کرد و گفت: دولت خود را اولین 
مخاطب فرامین رهبری می داند و تحقق فرمایشات 
ایشان را نیز با جدیت پیگیری می کند. دکتر رئیسی 
انجام مسئولیت ها در زمان مناسب را از الزامات 
تحقق فرامین رهبری برشمرد و افزود: هر کاری 
که در زمان مناسب خودش انجام شود به نتیجه 
مطلوب خواهد رسید و تاخیر در انجام وظیفه امری 
ناپسند و خسارت بار است. رئیس جمهور در همین 
راستا به ابالغ قانون »جهش تولید دانش بنیان« در 
روزهای اخیر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم اجرای 
کامل این قانون اظهار داشت: قانون جهش تولید 
دانش بنیان راهکارهای خوبی برای حل مشکالت 
تولید و تولیدکنندگان ارائه کرده که اجرای دقیق آن 
موجب رونق و جهش واقعی تولید به ویژه تولیدات 
دانش پایه در کشور می شود. آیت ا... رئیسی در بخش 

دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن فصل 
تابستان و موعد جابه جایی ها، لزوم نظارت وزارت راه 
و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و 
تصریح کرد: دولت باید عالوه بر تدبیر برای سامان 
دادن نرخ اجاره بها، اجازه ندهد سوداگران بازار 
مسکن را متالطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم 
کنند. رئیس جمهور همچنین به برخی گالیه ها 
درباره عدم اجرای کامل ضوابط تسهیل پرداخت وام 
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از 
سوی بانک های عامل اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی 
دستورالعملی ابالغ می شود، باید کامل اجرا شود 
 تا باعث گرفتاری و بدبینی مردم به بانک ها نشود. 
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر 
ضرورت حذف تشریفات زائد در دستگاه ها تاکید 
کرد. همچنین رئیس جمهور در جلسه بررسی به 
کارگیری ظرفیت های جدید برای تامین و ذخیره 
کاالهای اساسی در راستای تسریع در تأمین و 
ذخیره احتیاطی کاالهای اساسی، وزرای صمت و 
جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیش روی اجرای 
این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول 
نسبت به رفع آن اقدام کنند. در این جلسه گزارشی 
از آخرین وضعیت تامین و ذخایر کاالهای اساسی 
ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کاالهای 
اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما 
با توجه به شرایط جهانی تدابیر الزم برای ایجاد یک 
ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفت. بر این اساس ترتیبات 

تسهیل و تسریع تامین کاالهای اساسی، استفاده از 
ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت های بخش 
خصوصی جهت تأمین و توزیع کاالهای اساسی، 
افزایش زیرساخت های الکترونیکی و هوشمند در 
جهت توزیع بهتر کاالهای اساسی، تقویت بنادر و 
ظرفیت های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده 
از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور 
افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی 
الزم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای 
تامین آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این 
جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن به 
تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کاالهای اساسی، 
وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را 
مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را 
شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، 
اقدام کنند. رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر 
کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت 
به ورود منابع به داخل کشور در قالب کاال یا امکانات 
مورد نیاز اقدام شود. همچنین مقرر شد عالوه بر 
تخصیص حداکثر ظرفیت های راهداری از سوی 
وزارت راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کاالهای 
اساسی، از تمامی ظرفیت ها برای تامین ذخایر 
احتیاطی کاالهای اساسی بهره گرفته شود. در این 
جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی 
برای تسهیل و تسریع تامین کاالهای اساسی از 
محل واردات و خرید داخلی در ١۶ بند مورد بررسی 

قرار گرفت. 

رئیس جمهور: 

 دولت خود را اولین مخاطب فرامین و توصیه های 

رهبر معظم انقالب می داند
   راهکارهای به کارگیری ظرفیت های جدید برای تامین و ذخیره کاالهای اساسی بررسی شود

ملت طاقت گرانی و 
هزینه های بیشتر را ندارند

یک عضو کمیسیون امنیت ملـــی و 
سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که 
»ملت طاقت گرانی و هزینه های بیشتر را 
ندارند«، گفت: دولت باید راهکاری به مردم 
برای تامین هزینه های زندگی شان نشان 
دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی و نظام 
عادالنه ای حمایت می کنیم.  جلیل رحیمی 
جهان آبادی با اشاره به اقدام دولت در اصالح 
نظام پرداخت یارانه اظهار کرد: تقریبا از اوایل 
انقالب تا ورود به دوران جنگ نظام اقتصاد 
دولتی و اقتصاد مبتنی بر یارانه را در کشور 
اجرا کردیم چون چاره ای هم وجود نداشت 
ما بابت هزینه های مختلف مردم یارانه در 
حوزه های مختلف پرداخت می کردیم. اما با 
توجه به تحریم ها و مشکالت و کمبود منابع 
ارزی و گرفتاری های به وجود آمده در کشور 
توان دولت در پرداخت یارانه کاهش پیدا 
کرده است به طوری که اکنون در شرایطی 
هستیم که درآمد ارزی کشور به شدت پایین 
آمده است. وی ادامه داد: ما تا اینجا دولت 
را درک می کنیم اما به عنوان نماینده ملت 
یک سوال خیلی ساده داریم؛ آیا وقتی یارانه 
حذف می شود مردم توان خرید کاالها با نرخ 

فعلی را دارند؟ 
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

 دستگیری ۱4 نفر
 در پرونده متروپل

  متهم به آزار بازیگران شاکی شد
قضائیه  قوه  سخنگوی  ملی:  آرمان 
گفت: کسانی که ممکن است در حادثه 
متروپل قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر 
شدند.  دستگاه قضایی با همکاری ضابطین 
دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین 
انجام دادند و ١۴ نفر از افرادی که تشخیص 
داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت 
شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند 
و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی 
در شهرستان بودند دستگیر شدند. مسعود 
بازداشتی های  اینکه  درباره  ستایشی 
حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند 
و پرونده شان در چه مرحله ای است؟ گفت: 
در ساعت ١۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد 
١۴۰١ اطالع دادند که این حادثه در شهر 
آبادان رخ داده شده است و ساختمان ١١ 
طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت 
ناایمنی باقی ماند. اهم اظهارات سخنگوی 

قوه قضائیه را در ادامه می خوانید:
 هر تصمیمی که نسبت به قاصران این 
حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد 
بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم 

مرتکب شده، بوده است. 
  اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه 
اموال خود را برای ریاست قوه قضائیه ارسال 
و نسبت به اعالم اموال دارایی اقدام کرده اند. 
براساس آخرین آمار 8۰ درصد این قانون در 

قوه قضائیه اجرایی شده است. 
  سوءاستفاده جنسی از بازیگران که 
در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و 
تاسف بار است اما متأسفانه وجود دارد و 
کسانی مطرح می کنند که از ناحیه کسان 
دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه 
قضائی براساس مقررات اگر شکایتی صورت 
گرفت ورود می کند و می توانند در مقام 
طرح شکایت کیفری آن را مطرح کنند و اگر 
شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می کنیم. 
تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما 
امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت 
به کسانی که این موضوع را اعالم کردند 
مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی 

که آن را اعالم کرده شده است. 
 در حادثه متروپل تاکنون ۴١ نفر از 
عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست 
دادیم و ۴٧ نفر مصدوم هستند که ۲ نفر از 
آن ها در بیمارستان بستری هستند. گفته 
شد ١۲۹ ساختمان ناایمن داریم، سوال شد 
چرا تاکنون اقدامی انجام نشده که فرصت 

پاسخگویی در آن برنامه مهیا نشد. 
 بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی 
قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان 
باشد و بر اساس تصمیم قضایی و مطابق 
قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته 
شده که موقت است و خبر آزادی وی هم 

تکذیب می شود. 
 اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ١۳ 
آذرماه ۹8 به دلیل فوت والده از زندان 
مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری 
داشت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه 
کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی 
کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد 
جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به 

زندان برگردد. 
 در راستای تحقق مندرجات قانون 
جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضائیه 
در خرداد ١۳۹۹ بخشنامه ای صادر کرد 
که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و 
تبیین شد. برگزاری این دادگاه ها باید با 
حضور هیات منصفه و علنی باشد مگر اینکه 
دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی 

اعالم شود. 
 برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس قوه 
قضائیه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی 
برای این امر اختصاص داد و پیگیری این 
قانون به صورت جدی در حال انجام است. 
دستگاه هایی در جهت تحقق این قانون 
مسئول هستند و بعضی از دستگاه ها در 
قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل ها 
هستند و برخی از دستگاه ها تکالیفی دارند 
که انجام ندادند و می توان مصداق ترک 

فعل شمرد. 
 پرونده شهید صیاد خدایی دارای ابعاد 
امنیتی است و این اطمینان را می دهیم که 
انتقام خون این شهید عزیز را می گیریم و 
با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد 
می کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای 

تهران در حال پیگیری است. 
  در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال 
١۴۰١ تا روز گذشته، بیش از ۴٧ هزار و ۲۰۰ 
فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار 
فقره مختومه شده است. بیش از 8 میلیارد 
محکومیت برای متخلفین به دنبال داشته 
است. بیش از ١١ هزار فقره پرونده در ارتباط 
با کم فروشی وارد شده که بیش از ١۰ هزار 
فقره پرونده مختومه شده و بیش از ١۳ هزار 
میلیارد ریال محکومیت به دنبال داشته است. 
 قاتل دو طلبه در حرم مطهر رضوی 
به اعدام محکوم شد و وکیل او درخواست 
فرجام خواهی کرده است که پرونده به 

دیوان عالی رفته است. 

آرمان ملی - مطهره شفیعی: از هر فرصتی 
برای تخریب افرادی استفاده می کنند که 
مواضع متفاوت با خودشان دارند. روش کار 
این دلواپسان هم چنین است که شایعاتی را 
مطرح می کنند تا ذهن افکار عمومی را از واقعیت 
منحرف کنند و به سمتی ببرند که به اهداف 
خودشان نزدیک است. یکی از سوژه های تخریب 
این دلواپسان در این سال ها به محمدعلی نجفی 
و حسین فریدون مربوط است چنانکه هر از 
چندگاهی شایعه می کنند که آنها پیش ازپایان 
دوران محکومیت خودشان آزاد شده اند.  نکته 
جالب آنجاست که اشاره ای به حضور بقایی و 
مشایی در خارج زندان نمی کنند. بقایی شرایط 
حضور در زندان را ندارد و مشایی هم عدم توان  
تحمل حبس را مطرح کرد که مشخص شد 

اینگونه نیست و باید به زندان بازگردد.
 فریدون و نجفی در زندان 

 سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته درباره 
اینکه پاسخ دادستانی به درخواست آزادی 
پیشین  شهردار  نجفی  محمدعلی  مشروط 
تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹8 به 
اتهام قتل عمد و نگهداری اسلحه غیرمجاز 
بر اساس حکم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک 
استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و 
تاریخ پایان حبس ایشان ١۰ اردیبهشت ١۴۰۳ 
است. اولیای دم نسبت به محکوم علیه مورد 
بحث رضایت دادند و در این مرحله از ١۵روز 
مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. 
یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک 
درخواست نسبت به آزادی مشروط ایشان 
داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی 
مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در 

حال گذراندن ایام حبس است. مسعود ستایشی 
درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: 
آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر 
مربوط به پایان حبسش را تکذیب می کنیم. 
نیمی از جزای نقدی اش پرداخت نشده است. 
اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر 
۹8 به اوین معرفی شده و ۵ سال حبس و ۳١۰ 
میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات 
دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی 
بود که مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت 
نیاید از وثیقه ای که گذاشته استفاده می شود و 
اینکه آزاد شده است را رد می کنیم. سخنگوی 
قوه قضائیه لحظاتی بعد گفت: االن اطالع دادند 
که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است. 
 هدف از شایعه درباره فریدون چیست 
به طور طبیعی حسین فریدون و محمدعلی 
نجفی به سبب اقداماتی که داشتند باید دوران 
محکومیت خود را سپری کنند و آنچه قاضی 
برای آنها مقرر کرده عین قانون و الزم االجراست 
اما ظاهرا برخی دلواپسان مدت هاست که 
مشغول بهره برداری از این موضوع هستند 
چنانکه در اتاق فکر خودشان به انتشار تصاویری 
می پردازند که نشان دهند فریدون در خارج 
زندان و درحال تفریح است یا مدعی می شوند 
او از مرخصی های طوالنی مدت بهره می برد که 
هر بار با پاسخ نهادهای قضائی مواجه می شوند 
مانند فریدون. ۲۴ مهر ۹8 که فریدون برای 
گذراندن دوران محکومیت به زندان رفت و پس 
از آن به مرخصی آمد که همین امر سبب شایعه 
سازی و تخریب دلواپسان شد. فارس نوشت: 
»برای پیگیری از این موضوع، یک مقام مسئول 
در قوه  قضائیه اعالم کرد، فریدون یک مرحله 

از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به 
مرخصی رفت؛ در پیگیری های خبرنگار قضائی 
مشخص شد گویا به دلیل اینکه این متهم خود 
را به دادسرای مجری حکم معرفی کرده، روال 
عادی و مرسوم دادسرا انجام نشده است و وی 
توانسته به مرخصی برود. گویا از آنجا که فریدون 
با پای خودش به زندان رفته توانسته است که از 
تعطیالت پایان هفته استفاده کند.« در دی ماه 
سال گذشته بار دیگر شایعه ای درباره فریدون 
منتشر شد و این بار ادعای آزادی او را کردند 
که در پی انتشار برخی ادعاها درباره حسین 
فریدون در فضای مجازی، سرپرست دایره 
نظارت بر زندانیان اقتصادی و کارکنان دولت، 
درباره آخرین وضعیت این محکوم، گفت: 
حسین فریدون در زندان دوران محکومیت خود 
را سپری می کند. برخی هم مدعی شدند که 
حسین فریدون دارای سوئیتی مجهز در اوین 
است که رئیس زندان اوین با انتشار فیلمی که 
قبل از تاریخ انتشار فیلم های زندان اوین ضبط 
شده و مربوط به بندی است که ادعا شده اتاق 
اختصاصی حسین فریدون است، نوشت: کیفیت 
اخبار رسانه های مزدور را قضاوت کنید.  گفتنی 
است صبح روز ۲۶ تیر ١۳۹۶ حسین فریدون 
به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی 
دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر 
نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبوالنس 
از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر 
همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی 
آزاد شد. سرپرست مجتمع قضائی کارکنان 
دولت ١۴ اردیبهشت ١۳۹8 خبر داد که حکم 
پرونده حسین فریدون صادر شده است. در 
۹ مهر ١۳۹8 سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد 

حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال 
حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳١ میلیارد 
تومان محکوم شده است. در رأی نهایی دادگاه 
تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به 

پنج سال تقلیل یافته است. 
 مجوز آزادی نجفی صادر نشد

یکی از پرونده های سال ۹8 پرونده قتل میترا 
استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی-  شهردار 
سابق تهران بود که با رأی نهایی هیات عمومی 
دیوان عالی قتل میترا استاد، قتل عمد تشخیص 
داده شد. سال گذشته بود که وکیل نجفی در 
مورد آزادی مشروط شهردار اسبق تهران گفت: 
»آقای محمدعلی نجفی هنوز آزاد نشده است. 
بر اساس قانون اگر کسی یک سوم محکومیت 
را بگذراند می تواند تحت شرایطی درخواست 
آزادی مشروط داشته باشد اما باید مورد موافقت 
دادستان قرار گیرد.« او ادامه داد: »زندانی 
درخواست آزادی مشروط داشته است اما هنوز 
موافقتی نشده است. هر زندانی می تواند هر چند 
ماه یک بار تقاضای آزادی مشروط داشته باشد 
و اگر نپذیرند می تواند دوباره تقاضا دهد. ما باید 
این تقاضا را آنقدر تکرار کنیم تا به نتیجه برسد.« 
اما محمدعلی نجفی هم در زندان است و آزادی 
او کذب است. ١۰ خرداد بود که وکیل مدافع 
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران گفت: 
با درخواست آزادی مشروط موکلم از سوی 
دادستانی موافقت نشد. حمیدرضا گودرزی 
اظهار کرد: موکلم تاکنون سه بار درخواست 
آزادی مشروط داده است ولی دادستانی با آن 
موافقت نکرده است.  وی افزود: با توجه به اینکه 
موکلم بیش از نصف مجازات را گذرانده باید آزاد 

شود ولی چنین اتفاقی رخ نداده است. 

آرمان ملی- حمید شجاعی: تحرکات غربی ها به ویژه 
آمریکا و تروئیکای اروپایی در جهت تصویب قطعنامه ضد ایرانی 
چندی پیش از دور جدید نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شروع شد و با آغاز دور جدید این نشست در وین از 
روز دوشنبه این نوع تحرکات رسمیت یافته و غربی ها از همان 
روز اول بنای مخالفت با فعالیت  های هسته ای ایران را گذاشته اند 
و دستاویز خود را نیز همان گزارش رافائل گروسی مدیر کل 
آژانس قرار داده اند که گزارشی صد درصد ضد ایرانی و خالف 
واقع بوده و بیشتر مطابق تمایالت صهیونیست ها و غربی ها 
تنظیم شده تا مبتنی بر واقعیت. چنانکه بسیاری بر این باورند که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به خودی خود استقالل الزم برای 
اظهار نظر و تصمیم گیری را ندارد و همواره تحت تاثیر فشارهای 
سیاسی از سوی قدرت های بزرگ غربی است و اگر هم نگاهی به 
گزارش  هایی که از سوی آژانس در دوره های گذشته نیز بیندازیم 
به وضوح درمی یابیم که نوع رویکرد آژانس چگونه است و به چه 
ترتیب است. نگاهی به اظهارات رافائل گروسی در نخستین روز 
نشست شورای حکام نشان می دهد که رویکرد شورای حکام 
در خصوص ایران به چه سمت و سویی است و از همین اکنون 
بسیاری از این مرحله که احتمال صدور قطعنامه علیه ایران چقدر 
است عبور کرده اند و اکثر تحلیل ها بر مدار نوع برخورد و واکنش 
ایران به رویکرد آژانس است. قدر مسلم هم تروئیکای اروپا و هم 
آمریکایی ها می دانند که با اصرار بر سیاست شکست خورده فشار 
حداکثری در جهت تسلیم یا راضی کردن ایران برای پذیرش 
خواسته  هایشان نه تنها به خواسته  هایشان نخواهند رسید بلکه 
صرفا اتالف وقت و وقت کشی می کنند. لذا به نظر می رسد که 
غربی ها به جای اینکه به دنبال رفتارهای تحریک آمیز و غیر سازنده 
بروند باید شرایط را به نحوی پیش ببرند که با رفتارهای سازنده 
دریچه مذاکره را باز نگه دارند و با از سرگیری مذاکرات در وین 
به احیای برجام باشند. چرا که پیش گرفتن هر روندی جز این 

نتیجه ای جز خسارت برای طرفین در بر نخواهد داشت. 
 ارائه پیش نویس قطعنامه

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، پیش نویس قطعنامه علیه ایران 
به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات ها در خبری فوری گزارش 
داد که پیش نویس قطعنامه انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا علیه 
ایران امروز )سه شنبه( به نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه شده است. نشست فصلی شورای حکام آژانس 
روز دوشنبه در وین، مقر این سازمان آغاز شده است که ایران، 
اوکراین، موضوعات پادمانی، اجرای پادمان ها در کره شمالی و 
همکاری های فنی از موضوعات مورد اصلی در این دور از نشست 
خواهد بود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی اعالم کرد 
که آمریکا و تروئیکای اروپا پیش نویس قطعنامه ای را برای ارائه 
به نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه 
کرده اند که از ایران درخواست می کند به سواالت پادمانی آژانس 
فورا پاسخ دهد. بنا بر گزارش رویترز، پیش نویس این قطعنامه از 
ایران می خواهد به سواالت باقی مانده آژانس درباره ذرات اورانیوم 
پیدا شده در سه مکان هسته ای توضیح دهد. در پیش نویس این 
قطعنامه آمده است: شورای حکام از ایران می خواهد که هرچه 
فوری برای اجرای تعهدات قانونی اش اقدام و بدون اتالف وقت 
به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری 
بیشتر جهت شفاف سازی و حل وفصل مسائل باقی مانده پادمانی 

عمل کند. 
 آژانس نقش مستقل ندارد

دبیر ستاد حقوق بشر درباره گزارش منفی گروسی و 
پیش نویس قطعنامه سه کشور اروپایی علیه کشورمان، اظهار 
داشت: مطلع هستید که آژانس نزدیک به ۳ سال است که در 
هر نشست شورای حکام، دو گزارش به شورا ارائه می کند؛ یک 
گزارش درباره راستی آزمایی اجرای تعهدات برجامی و یک 
گزارش درمورد بحث پادمان »ان.پی.تی« جمهوری اسالمی ایران. 
کاظم غریب آبادی گفت: بحث چالش برانگیزی که مطرح شده، 
گزارش دوم آژانس است که ناظر بر مباحث پادمانی است. آژانس 
ادعا کرده بود اسنادی دارد که نشان دهنده فعالیت مرتبط با مواد 
هسته ای در برخی اماکن انجام شده و از ایران خواست با آژانس 
همکاری و موضوع را روشن کند. جمهوری اسالمی ایران نیز با 
حسن نیت و بر مبنای شفافیت، با آژانس همکاری کرد. به دنبال 
نمونه برداری هایی که انجام شد، مقادیر ناچیزی ذرات هسته ای 

در یکی دو مکان نشان داده شد و متعاقبا ایران توضیحات الزم 
و مکفی را هم به آژانس ارائه کرد. نماینده دائم سابق ایران نزد 
سازمان های بین المللی در وین افزود: اینکه آژانس این موضوع را 
به عنوان یک موضوع برجسته و مهم در دستور کار خودش قرار 
داده، از نظر من دو دلیل اساسی دارد؛ یک دلیل فشارهای سیاسی 
است که بر آژانس همواره وارد شده که مشخصا این فشارها 
از جانب آمریکا، برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی 
است. درواقع، سه طیف را در برمی گیرد؛ یک طیف که همیشه 
با جمهوری اسالمی و مردم ایران سر عناد داشته؛ یک طیف که 
خودش در برجام بدهکار ایران است به دلیل عدم اجرای اقدامات 
و تعهداتش تحت برجام؛ و یک طیف هم که رژیم صهیونیستی 
است که دارای سالح های هسته ای است و عضو ان.پی.تی هم 
نیست. این کارشناس ارشد حوزه هسته ای سیاسی بودن رویکرد 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را دلیل دیگر این موضوع 
بیان کرد و ابراز داشت: آقای گروسی تمایالت شدید سیاسی دارد 
و نمی توان آن را نفی کرد. گزارش های تمامی مدیران کل آژانس 
تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده، ولی بخشی از مواضع آژانس 
به خاطر رویکردهای سیاسی مدیران کل آژانس نیز است. معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه بیان کرد: آژانس نقش مستقل ندارد. 
اگر فشار سیاسی به آژانس وارد نمی شد، امکان حل و فصل موضوع 
میان ایران و آژانس بسیار باال بود، چون توضیحات ما از نظر فنی 
و علمی در مورد این مکان ها معتبر است. قطعنامه های آژانس از 
بعد حقوقی جنبه الزم االجرایی ندارد حتی اگر به تصویب برسد. 

  واکنش روسیه 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در پی ارائه 
پیش نویس قطعنامه ای درباره ایران توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان به شورای حکام درباره حل و فصل مسائل پادمانی ایران، 
رویکرد این کشورها را نسبت به این موضوع، تردیدآمیز تلقی کرد. 
میخائیل اولیانوف، در صفحه توییترش نوشت: شرکای غربی 
مذاکرات وین درباره احیای برجام، پیش نویس قطعنامه ای را برای 
بررسی و تصویب به شورای حکام ارائه داده اند. آن ها به دالیلی 
نامعلوم بر این باورند که یک قطعنامه بهترین راه برای پرداختن به 

مسائل پادمانی است. این بسیار جای تردید دارد. 

 از ابتدای انقالب تاکنون وحدت رمز وحدت کشور عنوان شده 
است. یک نماینده مجلس با بیان اینکه باید برای حل مشکالت 
مردم همه توانمان را به کار بگیریم، گفت: بخش زیادی از ایجاد 
امید به مسئوالن نظام برمی گردد. مسئوالن سه قوه و سایر 
دستگاه ها باید تالش کنند تا مشکالت مردم را حل کنند. رهبری 
بارها فرموده اند که مشکالت ما حل شدنی است و ما نیازمند 
خارج از کشور نیستیم. شرط وقوع این مهم اما سنجش دقیق 
منابع داخلی کشور و تالش با برنامه و هدفمند برای رسیدن به 
اهداف است. مسئوالن باید از نیروهای جوانِ دانشمنِد حزب اللهی 
استفاده کنند. محمد رشیدی تأکید کرد: مردم هم باید به 
مسئوالن اعتماد کنند. مردم باید نقشه های دشمن که موجب 
ناامیدی می شود را تشخیص دهند. بعضی سخنرانی ها، تحلیل ها 
و نوشته ها ناامیدی ایجاد می کند. مشکالت در کشور وجود دارد 
اما این مشکالت نباید به گونه ای بیان شود که ناامیدی تزریق کند. 

 
بخش زیادی از ایجاد 

امید در مردم به مسئوالن 
نظام برمی گردد

  دعایی 
 به دنبال 

جذب افراد بود

  
  الزمه پذیرش 

 گفت وگو
 دگرپذیری است

این روزها برای رسیدن به پیشرفت و وحدت بیش از همه 
به وحدت نیاز داریم.  دبیر کل جزب اتحاد گفت: به نظر من 
عدم پذیرش گفت وگو یکی از فرصت سوزی هایی بوده که در 
این سال ها اتفاق افتاده. چرا گفت وگو اتفاق نمی افتد؟ چون 
الزمه پذیرش گفت وگو، دگرپذیری است. آذر منصوری افزود: 
شما تا دیگری و نقدها و برنامه هایش را نپذیری، با او حاضر 
به گفت وگو نمی شوی. در دوره اصالحات آقای خاتمی بحث 
گفت وگوی تمدن ها را مطرح کرد و در جهان سالی به این نام 
تصویب شد. اینها الزمه گفت وگو است و این گفت وگو تا اتفاق 
نیفتد، مشکالت کشور حل نمی شود. ما در برجام و ماجرای 
FATF این ظرفیت را داشتیم که از مناسبات جهانی برای بهبود 
اقتصاد کشور استفاده کنیم. . دبیرکل حزب اتحاد ملی گفت: در 
برنامه ای که برای انتخابات ١۴۰۰ نوشتیم، گفتیم دولت توانا در 

کنار جامعه قدرتمند، معنا پیدا می کند. 

»اعتدال« برازنده ترین تعریف در وصف مرحوم دعایی است. 
فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
فقدان چنین افرادی در فضای سیاسی کشور چه میزان به چشم 
می آید، بیان کرد: حضور آقای دعایی در عرصه مطبوعات قوی تر 
از سایر عرصه ها بود اگر کسی از دنیا می رفت و شخصی حاضر 
نمی شد برایش نماز بخواند آقای دعایی برای او نماز می خواند. 
حجت االسالم سید محمدتقی فاضل میبدی افرود: مرحوم 
دعایی تواضع بسیار کم نظیری داشتند رفتار و منشی که آقای 
دعایی داشت جزو ذات شان بود و نمی شود گفت آن را به دیگری 
انتقال داد. شاید بتوان پاره ای از ویژگی ایشان را فراگرفت و در 
عرصه مطبوعات ترویج کرد، این که انسان تحمل داشته باشد، 
جزم اندیش نباشد، نگاهش به دور باشد و افق را بسیار باز ببیند.  
باید گفت آقای دعایی درست عکس این رفتار را انجام می داد و به 

دنبال جذب افراد بود تا مخالف خودش را به موافق تبدیل کند. 

 »آرمان ملی« تحوالت پیرامون نشست شورای حکام آژانس را بررسی می کند

پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی رفت شورای حکام؛ تا بعد 
    پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام ارائه شد

 علی بیگدلی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 
پرونده ایران به شورای امنیت نمی رود
 قطر به دنبال آرام کردن فضای شورای حکام است

علیـرضـا  ملی-  آرمــان 
پورحسین: جلسه شورای حکام 
در خصوص ایران به یکی از مهم ترین 
مباحث عرصه بین الملل در روزهای 
اخیر بدل شده است. در این خصوص چهارشنبه شب 
یا پنجشنبه صبح درباره پیش  نویس قطعنامه ارائه 
شده به شورای حکام، توسط آمریکا، آلمان، فرانسه 
و انگلیس رأی گیری خواهد شد. در این میان طبق 
برخی شنیده ها، لحن این پیش  نویس مالیم است و 
در آن هیچ اشاره  ای به ارجاع موضوع به شورای امنیت 
سازمان ملل نشده است. پیش  نویس قطعنامه انگلیس، 
فرانسه، آلمان و آمریکا علیه ایران سه شنبه به نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده 
است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز دوشنبه در وین، مقر این سازمان 
آغاز شده است که ایران، اوکراین، موضوعات پادمانی، 
اجرای پادمان ها در کره شمالی و همکاری  های فنی از 
موضوعات مورد اصلی در این دور از نشست خواهد بود. 
این در حالی است که وزیرخارجه قطر بار دیگر تاکید 
کرده است که برجام تمام نشده و همچنان می توان 
در مسیر احیای آن گام برداشت. در راستای بررسی 
این مساله »آرمان ملی« گفت وگویی با علی بیگدلی، 
تحلیلگر ارشد مسائل روابط خارجی داشته است که 

در ادامه می خوانید: 
 صحبت های وزیرخارجه قطر در خصوص 
اینکه برجام هنوز شکست نخورده و تالش 
می کنند تا راهی دیپلماسی در این خصوص ایجاد 

کنند، با چه اهدافی مطرح شده است؟
مسئوالن قطری در هفته های اخیر تالش های زیادی 
کرده اند تا برجام احیا شود و بتوانند اختالفات میان 
ایران و آمریکا را کاهش دهند اما تاکنون موفق نبوده اند. 
مشخصا در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که طرفین 
حاضر نیستند از مواضع خود کوتاه بیایند و به همین 
علت کار برای قطر در خصوص میانجیگری سخت 
خواهد بود. در چنین شرایطی این اظهارات مسئوالن 
قطری با هدف آرام کردن فضای جلسه شورای حکام 
است تا اتفاق خاصی در این جلسات رخ ندهد. احتماال 
امروز یا فردا در خصوص پرونده ایران رأی گیری می شود 
و به نظر می رسد که یک قطعنامه نیز علیه ایران صادر 
خواهد شد. در این قطعنامه به ایران صرفا اخطار داده 
می شود زیرا غرب نیز نمی خواهد پنجره مذاکرات 
با ایران بسته شود و همچنان تمایل دارد تا از طریق 
دیپلماسی مسائل خود را با ایران حل و فصل کند. همه 
چیز به نحوی پس از جلسه شورای حکام بار دیگر آغاز 
خواهد شد و اگر در ماه های آتی بار دیگر توافق صورت 
نگیرد،  شاید تحرکات سیاسی غربی ها علیه ایران بیشتر 
شود. قطر در هفته های اخیر همواره به دنبال آرام کردن 
شرایط بوده و شاید در این خصوص نیز مشورتی با 
مقامات ایرانی داشته و پس از آن اظهارنظر کرده باشند. 
باید توجه داشت که قطر جزو معدود کشورهایی است که 
هم مورد اعتماد ایران است و هم مورد اعتماد آمریکاست 
و در این خصوص معموال وارد عرصه می شود. باید توجه 
داشت که اگر کشورهای دیگر نیز بخواهند ایران را  
محکوم کنند، ایران نیز ابزاری در اختیار دارد که یکی از 
آن ها غنی سازی فراتر از ۶۰ درصد است و نسل ششم 
سانتریفیوژها را نصب کند. با این وجود ایران نیز تمایل 

دارد تا از مسیر دیپلماسی مسائل حل و فصل شود. 
 بایدن جهت تشدید فشارها به ایران به 

منطقه خاورمیانه سفر می کند؟
باید توجه داشت که بایدن جهت پیروزی در انتخابات 
و موفقیت دموکرات ها به مواردی نیاز دارد که یکی از 
آن ها حل بحران اوکراین است. مشخصا مساله اوکراین 
برای آمریکا مهم تر از مساله برجام است و تالش خواهند 
کرد تا در ابتدا آن موضوع را حل و فصل کنند. سفر بایدن 
به منطقه نیز نشان می دهد که به نحوی پس از موضوع 
اوکراین، مساله خاورمیانه نیز برای دولت بایدن اهمیت 
دارد و به نحوی به دنبال یک هماهنگی هستند تا با 
مدیریت عرصه بتوانند از جنبه های انتخاباتی آن نیز 
استفاده کنند. شرایط دولت بایدن نیز مطلوب نیست 
و نمی خواهد وقت خود را معطوف به حل مساله برجام 
کند بلکه می خواهد مسائلی که بیشتر بر انتخابات ایاالت 

متحده آمریکا تاثیر دارد را زودتر حل و فصل کند. 
 تا چه میزان احتمال دارد پرونده ایران به 

شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود؟
اگر بنا به صدور قطعنامه باشد، یک قطعنامه اخطاری 
خواهد بود، نه تنبیهی. سفر رافائل گروسی به تل  آویو 
سفر مهمی بود. اگر چه هنوز به صورت دقیق معلوم 
نیست که او چرا و با چه هدفی به این سفر رفته اما انجام 
این سفر نشان می دهد که سیاست هماهنگی علیه ایران 
شکل گرفته و امید چندانی به احیای برجام نیست. 
باید توجه داشت که در صورت عدم احیای برجام ما 
با واکنش  های بسیاری مواجه می شویم. ایران هم اگر 
بخواهد دست به واکنش بزند باید غنی  سازی را افزایش 
دهد. لذا شرایط خیلی سخت است و باید هوشمندانه 
گام برداشت. باید توجه داشت که نمی توان مانع روند 
دیپلماتیک در جهان شد بلکه باید توجه داشت که چه 
اقدامی در حال رخ دادن است و متناسب با آن نیز رفتار 
کرد. گروسی به تل آویو رفت تا اسنادی از اسرائیلی ها 
دریافت کند و مشخصا این یک پیام برای ایران است. 
در این میان به نظر می رسد که شورای حکام قطعنامه 
تنبیهی علیه ایران صادر نکند بلکه یک قطعنامه 
اخطاری علیه ایران بدهد تا موضوع در ماه سپتامبر بار 
دیگر مورد بررسی قرار گیرد که شورای حکام جلسه 
دیگری دارد. اگر ما به همین روال پیش برویم در آن 
نشست سپتامبر به احتمال زیاد قطعنامه تنبیهی علیه 
ایران صادر می شود که آن قطعنامه می  تواند پرونده ما 
را به شورای امنیت ببرد اما در حال حاضر چنین چیزی 
مطرح نیست و پرونده ایران به شورای امنیت نمی رود. 

دلواپسان چه هدفی از طرح شایعه آزادی دارند؟

نگران نباشید، فریدون و نجفی در زندان هستند
     بقایی اما بیرون است!



اقتصـاد       سال پنجم4
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آرمان ملی: بخشــنامه جدید بانک مرکزی محدودیت 
جدیدی برای گروه های مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و 
بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این 
اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی 
و گسترش حســاب های اجاره ای نام می برد که همزمان با 
اجرای آن و شــائبه هایی که در زمینه چگونگی اجرا وجود 
داشت این شــائبه را تقویت کرده بود که افزایش درآمدهای 
مالیاتــی مهم ترین برنامــه متولی پولی و مالی را تشــکیل 
می دهد موضوعی که اگرچه برخی از کارشناســان نسبت به 
آن نظر مثبت داشته و به نوعی آن را با FATF مشابه می دانند 
اما به زعم کارشناســان این کار به معنای سرک کشیدن در 
حســاب مردم بوده و نه به معنای شفافیت، چراکه شفافیت 
باید دوطرفه باشد. البته استدالل بانک مرکزی برای بازرسی 
در گردش مالی حساب مردم مبارزه با  پولشویی عنوان شده 
اما به نظر می رسد که خاطره ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادمالی 
گسترده ناشــی از آن هنوز در اذهان مردم مانند یک عالمت 
سوال همچنان به قوت خود باقی است و این یک سوال بزرگ 
است که بانک مرکزی در  پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی با در دست 
داشتن تمام اســناد و اطالعات مالیاتی افراد و کسانی که ارز 
دولتی گرفتند چطور نتوانست برای مردم شفاف سازی کند 
حال چگونه می خواهد قدم به عرصه جدیدی گذاشته و داعیه 
مبارزه با پولشــویی را علم کند؟ به اعتقاد کارشناســان این 
مصوبه تنها به محدود کردن معدود فعالیت های مالی خانوارها 
منجر شــده و باعث می شــود فراریان مالیاتی از روش های 

جایگزین برای دور زدن قانون بهره گیری کنند. 

مطابق این بخشــنامه جدید بانک مرکــزی پیش بینی 
کرده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص 
حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر 
مانند دریافت اجاره از امالک یا سود دریافتی از سپرده های 
بانکی و... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور 
اعالم شده باشد، موسســه اعتباری در هر مورد باید پس از 
دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر 
در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از 
تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک 

مرکزی اعالم کند. 
بر اســاس اعالم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
خوشبینانه ترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت 
پوشــش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار 
تلقی می شــوند. این بخشــنامه  بانک مرکزی حاال می تواند 
دردسر بزرگی برای این دسته از افراد ایجاد کند، چراکه این 
افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری بگیران و 
شاغالن نیستند و در صورت بیکار محسوب شدن، الزم است 
مداوم مستندات شغلی خود را برای بازماندن حساب هایشان 
ارائه کنند و در صورت افزایش ســقف نقل و انتقال از پانصد 
میلیون تومان به بانک و موسســات اعتباری ارائه کنند که با 
توجه به تورم کنونی و هزینه باالیی که کاالها دارا هســتند 

مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست. 
 هنوز مفاسد ارز 4۲۰۰ در خاطر مردم است

کامبیز لعل کارشناس مســائل اقتصادی دراین خصوص 
به »آرمان ملی« می گوید: واقعیت این اســت که ســرمایه 
اجتماعی دولت ها طی ســال های طوالنی به مرور کم شده 
اســت و هر آن چیزی هم دولت یا بانک مرکــزی به عنوان 
بخشی از سیاست های خود مطرح می کنند مردم نمی پذیرند 
و این امر ناشی از فرآیند نادرست سیاستگذاری در سال های 
گذشته اســت به همین دلیل اگر بانک مرکزی دلیل خود بر 
وارسی حساب های بانکی مردم را مبارزه با  پولشویی می نامد 
اما شــهروندان اعتمادی به این سیاست ندارند چراکه بانک 
مرکزی اگر توان مبارزه داشت با مفســدان اقتصادی که ارز 
۴۲۰۰ گرفتند و کاال را وارد نکردند مقابله می کرد بنابراین این 
حق مردم است که نسبت به ادعای بانک مرکزی بدبین باشند. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: درست در شرایطی 
که ماجرای ارز ۴۲۰۰ هنوز در اذهان مردم کمرنگ نشــده 
درحالی که در ســامانه بانک مرکزی اطالعات کامل افراد و 
اینکه چه مقدار ارز گرفته و حتی فرآیندهای آنها ثبت می شود 

و قابل ردیابی است، اما متأسفانه بانک مرکزی ردیابی نکرد و 
درچنین شرایطی مجددا سیاست جدیدی اعالم می شود که 
روز به روز محدودیت بیشــتری بر مردم اعمال می شود پس 
مردم حق دارند که این ادعاها را نپذیرند و اتفاقا این فرضیه 
در ذهن شان پررنگ شــود که دولت به جهت جبران کسری 
بودجه خود دنبال راه هــای افزایش درآمدهای مالیاتی خود 

است. 
 رصد حساب های بانکی همان FATF است

اما مجیدرضا حریری کارشــناس دیگر اقتصادی معتقد 
است که شفافیت درهمه امور خوب اســت و اگر افراد اسناد 
معامالتی مثبته وجود داشته باشد می توان از این مصوبه به 
عنوان گامی رو به جلو یاد کــرد. او در ادامه گفت: دولت قرار 
نیست در حساب ها سرک بکشــد بلکه قرار است کسانی که 
فرار مالیاتی دارند را شناســایی کند. کم نیستند دکترهایی 
که حاضر به پرداخت مالیات نیســتند و یا مغازه دارانی که با 
اجاره کردن حساب های دیگران از زیردادن مالیات شانه خالی 
می کنند. بارها شــاهد بوده ایم که به نام یک پیرزن ماشین 
الکچری مانند پورشه وارد می کنند یا به نام یک کارتن خواب 

ارز وارد می کنند. 
حریری تاکید کرد: قرار نیســت در حســاب های بانکی 
سرکشی شود بلکه افراد و خصوصا فعاالن اقتصادی موظف 
می شوند هر سال به اداره دارایی مراجعه کنند و با ارائه پرینت 
بانکی خود مالیات بدهند اما ســابق بر این برخی ها حساب 
شخصی که مربوط به دخل و خرج روزانه بود را با حساب های 
تجاری خود تداخل داده تا راه مالیات را دور بزنند که در اینجا 
برای رفع سوءاســتفاده قرار است این حساب ها رصد شود تا 

فرار مالیاتی صورت نگیرد. 
او معتقد است: رصد حساب های بانکی همان FATF است 
و در همه جای دنیا مرسوم اســت اما متأسفانه ما از شفافیت 
گریزان هستیم و به همین دلیل بی جهت نگران آن خواهیم 
بود البته باید یادآور شــد که در ممالکی که از افراد مالیات 
گرفته می شود مالیات معکوس هم وجود دارد به این معنی 
که افــرادی که دارای حقــوق کم و یا زیر حد تعیین شــده 
هستند عالوه بر اینکه معاف از مالیات هستند بلکه مالیات از 
ثروتمندان گرفته شده و به آنها داده می شود و از طرف دولت 
به این قشر پرداختی انجام می گیرد این درحالی است که در 
ایران چنین چیزی وجود ندارد بنابراین باید وظایف دوجانبه 
باشد و چنانچه دولت مالیات می گیرد از آن طرف هم مالیات 

دهنده حق دارد بابت عملکرد دولت پاسخ بخواهد. 

نیم نگاه

رویکرد

بنگاه ها
ارتقای خدمات بانکی بیمه ای در 

 راستای کمک به رشد
 و توسعه تعاونی ها

آرمان ملی: محمد شــیخ حســینی گفت: 
کمیسیون تخصصی بازارســرمایه، بیمه و بانک 
اتاق تعاون ایــران، به دلیل گســتردگی جامعه 
مخاطب، یک فرا کمیسیون است و ما سیاست ها، 
سرویس ها و خدماتی که در حال حاضر در بانک 
توسعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت های 
تعاونی قــرار می دهیم و به دنبــال بهره گیری از 
ظرفیت ســایر بانک ها برای توسعه بخش تعاون 
نیز هستیم.  رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بیمه 
و بانک اتاق تعاون ایــران افزود: 8۰ درصد تامین 
مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می گیرد و بیمه 
نیز یکی از بازیگران اکوسیســتم اقتصاد است با 
این توصیف برنامه هــای مدونی برای بهره گیری 
از تمام ظرفیت های تخصصی بخش تعاون، شامل 
بانک، بیمه و تعاونی هــای اعتبار با محوریت اتاق 
تعاون ایران تدویــن و به اجــرا درمی آید. وی با 
اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت های جزیره ای و 
لزوم نگاه سیستمی و هم افزایی میان اجزا اظهار 
داشــت: باید نیاز و خواســته های بدنه تعاونی ها 
در اجرا شناسایی شود و با احصای آن فرآیندها، 
سیاســت های اعتباری ارزی، بیمــه و صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تنظیم گردد تا در راستای 
توسعه بخش تعاون و رضایتمندی خانواده بزرگ 
تعاون کــه مخاطب اصلی و جامعــه هدف بانک 
توسعه تعاون هســتند، گام های موثری برداشته 
شود. شیخ حسینی خاطرنشــان کرد: با آسیب 
شناسی و احصا مشکالت و شــناخت ظرفیت ها 
و دریافت پیشــنهادات و راهکارها، سیاست ها و 
اســتراتژی های خودمان را اصالح کرده و تالش 
می کنیم آنچه خانواده بزرگ تعــاون نیاز دارد را 

محقق کنیم. 
 ابهــام در پرداخــت خســارت به 

صندوق های دزدیده شده 
ســرقت ١۶8 صندوق امانات از یکی از شعب 
بانک ملی ایران در چنــد روز اخیر با واکنش های 
مختلفی مواجه شده اســت به گونه ای که اگرچه 
مســئوالن این بانک بارها از جبران زیان وارده به 
مشتریان خبر داده اند اما به دلیل آنچه عدم اطالع 
از دارایی های داخل صندوق ها گفته می شــود نه 
تنها شرکت های بیمه ای از پرداخت خسارت طفره 
می روند بلکه فعاالن بانکی نیز معتقدند پرداخت 
خسارت منوط به توافق میان بانک و مشتری بوده 
که شرایط را سخت تر می کند موضوعی که به نظر 
می رسد تاکید مسئوالن بانک ملی برای پرداخت 
خسارت بیشــتر جنبه روانی برای کاهش تبعات 
این دزدی داشته و احتماال باید در آینده نزدیک 
شاهد اعتراض مشتریان مالباخته نسبت به نحوه 
جبران خسارت باشــیم. در این رابطه محمدرضا 
جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی می گوید: ســاختمان بانک و اموال آن 
تحت پوشــش بیمه قرار دارد امــا صندوق بانک 
تحت پوشش بیمه نیســت و بانک نیز در صورتی 
می تواند خسارات وارد شــده به این صندوق ها را 
بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان 
کاال یا اشیا در صندوق داشته اند.  جمشیدی با بیان 
اینکه خسارات وارد شــده به صندوق بانک ها را 
بیمه پرداخت نمی کند، مگر اینکه مشتری از بانک 
شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، 
ادامه داد: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل 
صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی 
را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات 
اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار 

گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است. 

بازار سرمایه
با رشد ۱۰۷۳ واحدی شاخص؛ 
بازار سبز کم رنگ پوشید

آرمان ملی: بازار سرمایه روز گذشته پر نوسان 
ظاهر شد و اگرچه در ابتدای معامالت با سرعت در 
مسیر صعودی قرار گرفته بود اما در میانه معامالت 
روند نزولی به خــود گرفت و در نهایت با رشــد 
بی رمق حدود هزار واحدی مواجه و شاخص کل در 
کانال یک میلیون و ۵١۵ هزار واحدی قرار گرفت.  
بر اساس این گزارش در معامالت روز گذشته بیش 
از پنج میلیارد و ۵۲۵ میلیون ســهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ١٧۵ میلیارد ریال 
معامله شد و شاخص کل بورس با یک هزار و ٧۳ 
 واحد افزایش در ارتفــاع یک  میلیون و ۵١۵ هزار 
واحدی قرار گرفت، همچنین شــاخص هم وزن 
با ۹۴١ واحد کاهش به ۴١۹ هــزار و ۶۴ واحد و 
شــاخص قیمت با ۵٧8 واحد افت به ۲۵٧  هزار و 
۴٧8 واحد رسید. بر این اساس در معامالت دیروز 
نمادهای، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۴٧8 
واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( 
با ۳۶۹ واحــد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 
۲۹۹ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۲۶۲ 
واحد، معدنی و صنعتــی گل گهر )کگل( با ۲۰١ 
واحد و پتروشــیمی نوری )نوری( با ١۹۲ واحد 
مثبت و نمادهای، کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشــتی( با ۵۳۲ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( بــا ١۰۰ واحد، بانک ملت )وبملت( 
با ۹۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
8۹ واحد، صنعتی زر مــاکارون )غزر( با 8۴ واحد 
و بانک صادرات ایران )وبصادر( با 8۳ واحد منفی 
ظاهر شدند. از سوی دیگر در بازار فر ابورس نیز روز 
گذشته وضعیت متفاوتی حاکم بود به طوری که  
در این بازار ۲ میلیارد و ٧۲٧ میلیون برگه سهم و 
اوراق مالی به ارزش ۴۳ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال 
در بیش از ۳88 هزار و ١۹١ نوبت داد و ستد شد و 
شاخص کل این بازار با بیش از ١۵ واحد کاهش به 

کانال ۲۰ هزار و 8۳8 واحد رسید. 

خودروارزسکه و طالبــازار
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قیمت در بازار آزاد )به تومان( بازار

 کاهش نرخ رشد نقدینگی فروردین 
قابل تفسیر نیست

آرمان ملی: بانک مرکزی اخیرا از کاهش ۲ دهم درصدی نرخ 
رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال خبر داده که به ۳۵. ۶ درصد 
رسیده اســت البته متولی پولی و مالی کشــور دالیل این کاهش 
را عدم اســتفاده دولت از تنخواه بانک مرکــزی عنوان کرده البته 
بانک مرکزی در حالی این میزان کاهش رشــد نقدینگی را نشان 
دهنده بهبود شاخصه های پولی و مالی کشــور دانسته که برخی 
از کارشناسان معتقدند اگر مبنای اصالحات اقتصادی دولت آمار 
فوق باشــد نمی توان انتظار تداوم سیاست های اصالحی را داشت 
و از سوی دیگر آثار کاهش نقدینگی در اقتصاد مشهود نیست.  در 
این رابطه قربان اسکندری، کارشناس اقتصادی می گوید: کاهش ۲ 
دهم درصدی رقم  نقدینگی فروردین ١۴۰١ نسبت به پایان اسفند 
١۴۰۰ قابل تفسیر نیست و مبنای مناسبی برای تحلیل اقتصادی 
نمی تواند باشد. برای مثال رشد نقدینگی فروردین ١۴۰۰ به اسفند 
١۳۹۹ حدود ۴ دهم درصد بوده  اســت که اگر این روند ماهانه در 
ســال ١۴۰۰ به قوت خود باقی می ماند در کل ســال ١۴۰۰ باید 
حدود ۴ درصد رشد نقدینگی داشــتیم در حالی که در پایان سال 
١۴۰۰ رشد نقدینگی حدود ۳8 الی ۳۹ درصد بود.  این کارشناس 
اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه کل نقدینگی در پایان ســال 
١۴۰۰ مبلغ ۴8۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با فرض میانگین 
نرخ سود سپرده ها در شبکه بانکی حدود ١١ درصد، انتظار داریم 
در فروردین ماه حداقل حدود ۹ دهم درصد نقدینگی رشد داشته 
باشد مگر اینکه سود سپرده های بانکی در آمارهای بانک مرکزی 
برای پایان فروردین ماه سال ١۴۰١ منظور نشده باشد. به هر حال 
رشد یا عدم رشد در مقطع مذکور، هیچ دلیلی برای ادامه روند آن 
ندارد. اسکندری در پاسخ به این ســوال که آیا می توان به این آمار 
برای پیش بینی فضای اقتصادی کشور اعتماد کرد، گفت: با تکیه 
بر یک مقطع خاص نمی توان فضای اقتصادی کشور را پیش بینی 
کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال 
زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر می گردد که باعث افزایش قدر 
مطلق سایر اقالم  پایه پولی شده است. تحلیل برای یک  مقطع بسیار 
ساده انگارانه است و بهتر است که بانک مرکزی آمارهای متغیرهای 
کالن اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا 

تحلیل و تصمیم گیری قابل اجرا باشد.  

آرمان ملی: با گذر چندین ماه از اجــرای اینماد اجباری، 
گزارش های شاپرک بیانگر این است که میزان درخواست برای 
درگاه پرداخت به شدت کاهش یافته اســت و در این زمینه نیز 
اینماد اجباری عمدتا با ایجاد لبه درگیری برای شــرکت های 
اســتارتاپ و دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتــال، فضا را برای 
شکل گیری نوآوری در این بخش از اقتصاد سخت کرده است. از 
طرف دیگر به دلیل نو و بدیع بودن این فضا، بسیاری از مجوزهای 
شروع کسب وکار برای این شرکت ها اصال تعریف نشده اند. این 
موضوع در دولت و مجلس نیز با مخالفت های بسیار جدی روبه رو 
است و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی صدور مجوزها و بهبود 
محیط کســب وکار نیز با اینماد اجباری مخالف است. از طرفی 
۴۰تن از نمایندگان مجلس با طرح سؤال از وزیر صمت، از او در 
مورد دلیل اصرار بر اجباری کردن اینماد و ایجاد التهاب و یأس 
در کارآفرینان جوان و نخبه پاسخ خواستند. بر این اساس فاطمی 
امین موظف است تا بار دیگر عازم بهارستان شده و در رابطه با 

اینماد اجباری توضیح دهد. 
 اینماد اجباری پاشــنه آشیل کســب وکارهای 

دانش بنیان 
در ایــن رابطه مهدی شــریعتمدار فعال کســب و کارهای 
اینترنتی در خصوص اینماد اجباری بــه آرمان ملی می گوید: 
قبل از اجرای هر طرحی باید ابتدا شرایط کشور را در نظر گرفت. 
در حالی که کشور با بحران منابع انسانی و نیاز شدید به توسعه 
اقتصادی مواجه اســت، اقدامات کنترلی به ویــژه اقداماتی که 
آسیب های آن به طور دقیق بررســی نشده، فوق العاده می تواند 
آسیب زا بوده و اشتباه اســت. در واقع فضا برای شروع و شکل 
گیری کسب و کار ها باید باز باشد، قطعا باید شفافیت در صدور 
مجوزها برای همه کسب و کارها باشــد تا مشتری با اطمینان 
مراجعه کند اما ایجاد مانع در ابتدای کسب و کارها به خصوص 

کسب و کارهای آنالین اشتباه است. 
وی در ادامه افزود: تغییر ماهیت اینماد از اختیاری به اجبار، 
کار نادرســتی اســت در نماد اعتماد الکترونیک سیاست گذار، 
مجری و قاضی همه یکجا تجمیع شده و این درصد خطا را افزایش 
داده و زمان بر اســت. در اینماد اجباری، کارکرد اعتماد بخشی 
با کارکرد مجوز دهی یا عدم مجوزدهــی ترکیب و مانع فعالیت 
بسیاری از بخش ها شــده اســت. این اجبار عمال نشان دهنده 

شکست در شروع کسب و کارهای آنالین است. امسال سال تولید 
دانش بنیان نام گذاری شده است اما اینماد اجباری به پاشنه آشیل 

کسب وکارهای دانش بنیان حوزه دیجیتال تبدیل شده است.
وی درباره دلیــل اصرار وزارت صمت بــرای دریافت اینماد 
اجباری هم اظهــار کرد: به طــور کلی، هر دســتگاه و ارگان و 
وزارتخانه ای درصدد ایجاد منبع درآمــد و افزایش قدرت برای 
آن بخش است. در نتیجه، اکنون پذیرش اینکه اینماد اجباری 
نیاز کشــور را برطرف و یا ایجاد قدرت و درآمد نمی کند، برای 

مسئوالن ذیربط سخت است. 
شــریعتمدار متذکر شــد: وقتی که دولت طرحی را تعریف 
می کند که همه ارکان در آن دخالت دارنــد و درعین حال نیز 
هیچ کدام در صورت تخلف پاسخگو نیست، شما به این نتیجه 
می رســید که هیچ مجوز و طرح اجبــاری نمی تواند مانع این 
تخلفات باشــد. در نتیجه به جای اصرار بر داشتن مثال اینماد 
اجباری که می تواند مانع کسب و کارها نیز شود. یعنی نمی شود 
گفت وجود اینماد ضــرورت دارد. به طور مثال، ســکه ثامن یا 
فروشگاه اینترنتی موبایل که اخیرا از مردم کالهبرداری کرده بود 
و یا ای ماینر همه اینماد داشــتند و اکنون نیز کسی پاسخگوی 

مردم نیست. یعنی داشتن اینماد نمی تواند مانع تخلف شود. 
 سنگی بزرگ مقابل  استارتاپ ها

همچنین حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی 
و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در خصوص محدودیت هایی 
که اینماد برای کسب و کارهای کوچک ایجاد کرده، بیان کرد: 
موضوع اینترنت و اســتفاده از راهکارهای آن ابزاری اســت که 
می توان از آن به شکل مناسبی استفاده و تحرک ایجاد کرد و از 
طرفی هم می توان برای آن محدودیت ایجاد کرد و فرصت را از آن 
گرفت، ما داریم تالش می کنیم با تمام محدودیت هایی که امروز 
در سطح کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی با آن روبه رو هستیم 
اجازه دهیم از  این ابزار برای تحریک کننده توانایی و اســتعداد 
افراد استفاده شود یا با مانع تراشی ها جلوی رشد مشاغل جدید 

را بگیریم. 
وی در ادامه افزود: نگرانی های فراوانی برای ایجاد مشــاغل 
کوچک اینترنتی ایجاد شــده که باید آن را سامان داد و اگر این 
روند آنقدر دشوار باشد بســیاری از ایده های کوچک و کارهای 
اینترنتی به سامان نخواهد رسید که در این شرایط تالش برای 

قانونمندی ما را عقب خواهد انداخت. رئیس کمیسیون حمایت 
قضایی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهــران تصریح کرد: در 
شــرایط عادی هیچکس با قانونمندی و قانونمداری مشاغل و 
منکر جلوگیری از سوءاستفاده نیست و با توجه به اندک بودن 
مشاغل نوآورانه جدید نباید شرایط برای راه اندازی و گسترش آنها 
سخت شود. فروزان فرد یادآورد شد: جنس مشاغل استارتاپی به 
گونه ای است که می تواند از ظرفیت اینترنت برای رشد و پیشرفت 
استفاده کند به همین دلیل باید به این مشاغل فرصت آزمون و 
خطای عمومی داده شود که این شرایط باید با حداقل امکانات و 
ابراز هویت صورت گیرد و به کار خود ادامه دهد و  زمانیکه مشاغل 
جایگاه و شرایط مطلوبی پیدا کردند شرایط برای ابراز هویت آنها 
سخت تر شود. وی تاکید کرد: اینماد برای شروع فعالیت کسب 
و کارهای استارتاپی پله بسیار ســنگینی است و قد عمده ای از 
جوانان معمولی ما به آن نمی رسد و باید شرایط اولیه ای را برای 
مشاغل در نظر بگیریم و ابراز هویت در مراحل اولیه بهتر است از 
طریق کد ملی افراد صورت گیرد و افراد از این طریق رصد شوند 

و مراحل کاری آنها مورد پیگیری قرار گیرد. 
رئیس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با فســاد اتاق 
بازرگانی تهران گفت: افراد باید با شــرایط سهل بتوانند کسب 
و کار خود را شــروع کنند و  نباید پیش پای مشاغل با الزاماتی 
همچون اینماد سنگ اندازی کرد تا شاهد رشد مشاغل کوچک و  
استارتاپ های موفق باشیم. فروزان فرد خاطرنشان کرد: عواملی 
که باعث می شــود کسب و  کارها رشــد کند و در زمینه کسب 
مجوزها محدود نشود این است که دولت برای صدور مجوز راه 
حل بینابینی را انتخاب کند و سختگیری بی  رویه برای مشاغل 

می تواند بسیاری از مشاغل را بی ارزش کند و از بین ببرد. 

»آرمان ملی« از تبعات اجرای اینماد اجباری گزارش می دهد؛ 

اقتصاد دیجیتال را تقویت کنیم؛ نه تضعیف

»آرمان ملی« از بخشنامه متولی پولی و مالی کشور برای رصد تراکنش های بانکی گزارش می دهد: 

مقابله با پولشویی بهانه ای نخ نما
 برای افزایش درآمدهای مالیاتی

بررسی ها نشان می دهد؛ 
 مهندسی عرضه ترفند تکراری 
برای اخذ مجوز افزایش قیمت

آرمان ملی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور اکثر بازارها 
را با تنش مواجه کرده است، به گونه ای که اکثر تولیدکنندگانی که به 
نحوی با ارز ترجیحی در ارتباط بوده اند تقاضای افزایش قیمت های 
خود را به سازمان حمایت ارسال کرده اند البته در این میان برخی 
از حوزه ها ترفندهای مختلفی را برای فشــار بیشتر بر دولت برای 
تسریع در اخذ مجوز افزایش قیمت محصوالت خود به کار گرفته اند 
موضوعی که در حوزه محصوالت شــوینده و بهداشتی کامال نمود 
یافته است. بر اســاس این گزارش بررســی رفتار و سیاست های 
تولیدکنندگان در هفته های اخیر نشان می دهد که تولیدکنندگان 
محصوالت شــوینده ابتدا با انجام برخی مصاحبه ها از اخذ مجوز 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش 
قیمت محصوالت خود خبر دادند و بعد از تذکر گرفتن از سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان، از موضع خود عقب 
نشــینی کرده و اعالم کردند هنوز مجوزی اخذ نکرده اند. در عین 
حال، برخی از اعضای دیگر نیز با انجام مصاحبه هایی مجدد از اخذ 
مجوزهای الزم خبر دادند که باز هم در ایــن دوره، با تکذیب این 
افزایش قیمت، تولیدکنندگان به این سناریوی خود برای فشار بر 
دولت در اخذ مجوز افزایش قیمت پایان دادند؛ اما آرام ننشسته و 
برخی دیگر از آنها سناریوی دیگری را در پیش گرفتند. حاال مصرف 
کنندگان چندروزی است که در برخی فروشگاه ها، با تنوع بسیار کم 
محصوالت عرضه شده از سوی تولیدکنندگان محصوالت شوینده 
و سلولزی مواجه می شوند و قفسه برخی از فروشگاه ها از محصوالت 
متنوع قبلی، خالی شده است. گشت و  گذاری در مغازه ها هم حکایت 
از آن دارد که فروشــندگان ظرف روزهای گذشته، از عدم مراجعه 
نمایندگان پخش برخی از برندها برای گرفتن سفارش های جدید 
می گویند و بر این باورند که این رفتار نشان می دهد که قرار است 
قیمت کاالها افزایش یابد. فروشندگان می گویند که سیگنال های 
افزایش قیمت را از عمده فروشــان گرفته اند و بــا توجه به اینکه 
عمده فروشان نیز کاالها را قطره چکانی عرضه کرده و منتظر نرخ 
جدید هستند، ممکن است تنوع برندها در بازار کم شود و این اتفاق 
ظرف روزهای گذشــته کامال مشهود است.از ســوی دیگر، کمتر 
نظارتی هم بر بازار صورت می گیرد؛ چراکه امتناع از عرضه از سوی 
برخی تولیدکنندگان کامال مشهود است و این امر، مردم را در تامین 
مایحتاج خود به سختی انداخته است. نکته حائز اهمیت آن است 
که دولتی که در دریای خروشان قیمت گذاری قدم گذاشته است، 
باید به خوبی بداند که موج های ســهمگین ایــن دریا آثار مخربی 
را بر بازار خواهد داشــت ؛ چراکه هر روز یکــی از تولیدکنندگان 
این بســاط را پهن می کند و هم دولت را به دردسر می اندازد و هم 
مصرف کنندگان را با سختی های بسیار به رغم عدم کمبود کاال در 
خطوط تولیدی و انبارهای تولیدکنندگان، مواجه خواهد ساخت. 
در این میان، سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعالم کرد که 
هر گونه افزایش قیمت مواد شــوینده بدون تایید و مجوز سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار، غیرقانونی اســت و به طور حتم با آن برخورد می شــود؛ اما 
این تهدید سازمان حمایت در شرایطی اســت که برخی مقامات 
صنفی می گویند که در بین انواع شــوینده ها فقط با افزایش ۲۰ تا 
۳۰ درصدی قیمت پودر ماشین لباسشویی موافقت شده، اما هنوز 
این کاالها با قیمت های مصوب جدید وارد بازار نشده؛ در حالیکه 
با این وجود، قیمت پودر ماشین لباسشــویی و پودر دستی در بازار 
افزایش یافته و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولید کنندگان این 
محصوالت به بازار است. برخی فعاالن صنفی می گویند که از چند 
روز پیش تولید کنندگان مواد شوینده عرضه محصوالتی مانند پودر 
لباسشویی به بازار را کاهش داده اند و به همین دلیل قیمت برخی 
از این محصوالت در بازار افزایش یافته است. البته این تجربه چند 
هفته قبل هم در مورد روغن رخ داد و به رغم مخالفت وزارت صمت 
با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولید کنندگان عرضه این 
محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسئوالن را 
مجبور به موافقت برای افزایش قیمت کنند و این شــگردی برای 
تحت فشار قرار دادن دولت شده است که باید برای آن چاره اندیشی 

کرد تا مصرف کنندگان با بازار سیاه کاالها مواجه نشوند. 
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بازیگر مجموعه »یاغی« ایفای 
نقش »علی گرگی« در این سریال 
را پرچالش ترین نقشی که تا به امروز 
بازی کرده دانست و گفت: این نقش 
را بسیار دوست دارم و تمام تالشم 
را کردم تا خواسته های کارگردان را 
در مورد »علی گرگی« اجرایی کنم. 
عباس جمشیدی فر که این روزها 
نمایش  در شبکه  پررنگی  حضور 
خانگی دارد درباره حضور در سریال 
»یاغی« اظهارداشت: وقتی محمد 
کارت )کارگردان سریال »یاغی«( 
این نقش را به من پیشنهاد کرد، 
هیجان زده شدم و با اشتیاق آن را 
قبول کردم. نقش من در سریال کوتاه 
است اما آن را به شدت دوست دارم و 
تمام تالشم را کردم تا خواسته های 
کارگردان را در مورد این نقش، 

اجرایی کنم. این بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون در مورد چگونگی رسیدن 
به نقش »علی گرگی« بیان داشت: 
نقش بسیاری سختی بود و هیچ 
وجه اشتراکی با شخصیت واقعی 
من نداشت. جمشیدی فر افزود: برای 
رسیدن به شخصیت »علی گرگی« به 
چند کمپ ترک اعتیاد رفتم و آنجا 
را دیدم، حرف ها را شنیدم و با آنها 
گفت  وگو کردم تا به نتیجه برسم. 
هدایت درست کارگردان هم تاثیر 
زیادی در بهترشدن کار داشت. 
وقتی می گویم هدایت، منظورم تنها 
بازیگران اصلی سریال نیست بلکه 
آقای »کارت« روی هنرورهایی که 
تنها از جلوی دوربین رد می شوند 
به  برسد  چه  است  حساس  هم 
سریال  بازیگر  اصلی.   بازیگران 

»یاغی« همکاری با محمد کارت 
را فوق العاده خواند و اظهارداشت: 
وقتی شنای پروانه را دیدم، با خودم 
گفتم که چرا تاکنون با محمد کارت 
کار نکرده ام؟ تاسف خوردم که چرا 
حداقل در یکی از فیلم های کوتاه او 
حضور نداشتم. او به شدت فهیم و 
خالق است و به خوبی کار را مدیریت 
می کند. او فضایی را که کار می کند 
از  همیشه  و  می شناسد  به خوبی 
صحنه هایی که می گیرد جلوتر است 
و به جرات می گویم خالقیت او تمامی 
ندارد. وی در مورد هم بازی شدن با 
علی شادمان در سریال »یاغی« بیان 
کرد: من به صورت کلی شادمان را 
دوست دارم. چه آن زمان که کودک 
بود و چه حاال که برای خودش مردی 
شده است. به عنوان یک عضو کوچک 
»یاغی«، دیدم که او برای این نقش 
چقدر زحمت کشید و تالش کرد. 
شادمان برای نقشی که می خواهد 
بازی کند ایده دارد و بسیار به آن 
فکر می کند و به نظر من بازیگر بسیار 
درجه یکی است. جمشیدی فر در 
مورد واکنش مردم به سریال »یاغی« 
گفت: خوشبختانه مردم این سریال را 
دوست داشته اند و این نشان می دهد 
که تالش های شبانه روزی نتیجه 
می دهد و می شود با کار خوب با مردم 
ارتباط برقرار کرد. این بازیگر تئاتر، 

سینما و تلویزیون در مورد حضور در 
جوکر تصریح کرد: جوکر یک مسابقه 
کمدی و بسیاری از اتفاقات آن واقعی 
بود و بازیگری در آن اتفاق نمی افتاد. 
تمام اتفاقاتی که در این رئالتی شو 
شکل می گرفت کمدی بود و به خاطر 
همین مخاطب جذب آن شد و این 
برنامه را پسندید. جمشیدی فر در 
مورد حضورش در نقش های جدی و 
طنز در این سال ها افزود: هر بازیگری 
دوست دارد، نقش هایی بازی کند که 
او را به چالش می کشد. من در تئاتر 
تجربه کار جدی و طنز را داشته ام اما 
در قاب تصویر، مردم من را بیشتر با 
کارهای طنز می شناختند. در این 
میان، سریال زخم کاری و اعتماد 
محمدحسین مهدویان به من باعث 
شد تا در نقش های جدی هم دیده 
شوم، چون دغدغه آن را داشتم. بازیگر 
فیلم »چند میگیری گریه کنی۲« در 
پاسخ به این سوال که ترجیح شما 
بازی در کدام ژانر است جدی یا طنز؟ 
اظهارداشت: من هر دو را دوست 
دارم اما با توجه به سنگین بودن وزنه 
کارهای طنزم، بیشتر می خواهم 
کارهای جدی را تجربه کنم. این را 
هم بگویم که من عاشق کار کمدی 
هستم به ویژه اینکه در این روزها 
کارهای طنز تبدیل به یک نیاز جدی 

جامعه شده است.

 محمود عزیزی بعد از گذشت 
بیش از ۳۰ سال بازیگری در سینما 
قصد دارد اولین فیلم سینمایی خود 
را کارگردانی کند. این بازیگر بیان 
کرد: زمانی قرار بود فیلم بسازم که 
امکاناتش را ندادند و اگر در دوره 
جدید آقای خزاعی فرصتی بدهد 
دوست دارم فیلم بسازم. او گفت: 
داستانی که می خواهم بسازم درباره 
رفاقت و ارزش های اجتماعی است 
که ضعیف شده و بقایای آن هنوز در 

انسان ها باقی مانده است.

محمود عزیزی
با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی فیلم می سازد

 رئیس شورای ارزشیابی و نظارت
 بر نمایش منصوب شد

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با صدور حکمی »مهدی امینی« را به عنوان رئیس شورای 
ارزشیابی و نظارت بر نمایش این اداره کل را منصوب کرد. کاظم 
نظری با صدور حکمی مهدی امینی را به عنوان رئیس شورای 
ارزشیابی و نظارت بر نمایش منصوب کرد. در متن حکم کاظم 

نظری به مهدی امینی آمده است:
جناب آقای مهدی امینی

»سالم علیکم
با عنایت به اهمیت امر ارزشیابی و نظارت بر هنرهای 
نمایشی، به منظور ارتقای سطح کیفی آثار هنری در چارچوب 
ضوابط و قوانین و تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با صدور 
مجوز آثار نمایشی در کشور و همچنین نظر به تخصص و 
تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس 
شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی 
منصوب می شوید. انتظار می رود در طول مدت همکاری با 
حضور مستمر و تشکیل جلسات تخصصی و بهره گیری از توان 
کارشناسی همکاران محترم شورا و نیروهای خالق و متعهد 
در این مسیر کوشا و پیروز باشید.« همچنین در آیین تکریم و 
معارفه روسای پیشین و جدید شورای ارزشیابی و نظارت که 
با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، معاون اجرایی اداره کل 
هنرهای نمایشی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و جمعی 
از اعضای شورای ارزشیابی و نظارت ومدیران اداره کل هنرهای 
نمایشی برگزار شد، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی 
در آیین معارفه رئیس جدید شورای نظارت و ارزشیابی بر 
نمایش اداره کل هنرهای نمایشی از زحمات دلسوزانه آقای 
وحید فخرموسوی، رئیس پیشین این شورا تقدیر کرد. 
مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه افزود: ما شبانه روز حجم 
کارهای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش را می بینیم و 
به شخصه شاهد تالش های همه عزیزان در شورا بوده ام. وی 
ابراز امیدواری کرد تا مهدی امینی و همکارانشان، اتفاقات 
خوبی را در شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش رقم بزنند. 
نظری گفت: در آخر سپاسگزار همه عزیزان هستم و آرزوی 
موفقیت می کنم برای همه عزیزان. در ادامه رضا بصیرت، از 
زحمات سیدوحید فخر موسوی در شورای ارزشیابی و نظارت بر 
نمایش تشکر و قدردانی کرد. همچنین هوشنگ هیهاوند عضو 
شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش ضمن تشکر از حضور ۴۲ 
ماهه سیدوحید فخرموسوی از سختی ها و شیرینی های این 
کار گفت و برای مهدی امینی آرزوی موفقیت و توفیق کرد. 
سیدوحید فخرموسوی هم گفت: من باید از سه مدیر تشکر 
کنم. اول: شهرام کرمی که بنده را در این جایگاه بنده را منتصب 
کرد. دوم آقای قادر آشنا که با آرامش و متانت و پشتیبانی همراه 
بنده بود و سوم دوست عزیزم آقای کاظم نظری که این بار را از 
روی دوش من برداشت و من را آسوده خاطر کرد و مسبب خیر 

برای من شد. 

تدوین فیلم داستانی »مردگان هم می توانند 
برقصند« به کارگردانی مجتبی قیم به پایان 
رسید. فیلم داستانی »مردگان هم می توانند 
برقصند« در اردیبهشت امسال در لوکیشن هایی 
واقع در شهر تهران و محله نظام آباد جلوی 
دوربین مسعود خداداد رفته بود. قصه فیلم 
درباره  برقصند«  می توانند  هم  »مردگان 
زندگی ۲ بازیگر تئاتر در دوران کروناست و در 
خالصه داستان این فیلم آمده است: »زندگی 
دو هنرمند تئاتر که با آمدن کرونا خانه نشین 

شده اند به چالش کشیده می شود و برای امرار 
معاش با مشکالتی روبه رو می شوند و....« در 

این فیلم بازیگرانی همچون اردالن نعمت اللهی، 
امیرحسین حیوری، مریم اسالمی، مسعود 
شریف و... به ایفای نقش پرداخته اند. سایر عوامل 
این فیلم عبارتنداز: نویسنده، تهیه کننده و 
کارگردان: مجتبی قیم، مدیر فیلمبرداری: مسعود 
خداداد، جانشین تهیه: اباصلت سلیمان نژاد 
و سیدوحید جبارزاده مدیرتولید و برنامه ریز: 
فاطمه شوهانی، صدابردار: امیرحسین هوشمند، 
طراح صحنه و لباس: مجتبی قیم، کوروش خرم، 
طراح چهره پردازی: امیرحسین حیوری، تدوین 
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 قصه مصائب کرونا

»تازه وارد«
 به شبکه 3 رسید

بیـــن المـــلل

هرچند نخست وزیر انگلیس موفق شد به رغم تخلفات 
آشکار در ماجرای رسوایی پارتی گیت از سد رأی عدم 
اعتماد هم حزبی هایش عبور کند، اما سایه ابهام، ناامیدی 
و بی اعتمادی بر فضای سیاسی انگلیس حاکم شده و بیشتر 
ناظران معتقدند که دوران »بوریس جانسون« در قدرت 
چندان دوام نخواهد آورد. به گزارش ایرنا، بوریس جانسون 
توانست با اختالف ۶۳ رأی سکان حزب حاکم محافظه کار را 
حفظ کند. در این رأی گیری از مجموع ۳۵۹ آرای ماخوذه، 
۲١١ نماینده به ادامه رهبری جانسون رأی موافق دادند تا او 
در مقام نخست وزیری ابقا شود. اما ١۴8 نماینده معترضی که 
دستکم ۲ نفر از آنها مقام های رسمی دولت بودند و برای رأی 
عدم اعتماد به جانسون، از سمت خود استعفا دادند،  آماری 
قابل توجه و بیشتر از حد پیش بینی هاست و نشانگر شکاف 
عمیق در داخل حزب محافظه کار است. کارشناسان معتقدند 
که رأی عدم اعتماد، سازوکاری برای ابراز ناخرسندی نسبت 
به عملکرد رهبر حزب است و شکاف در داخل حزب را ترمیم 

نمی کند. در واقع این زخم بر پیکر حزب محافظع کار 
می ماند و تا زمانی که جانسون در قدرت است، 

در مقاطع مختلف مانند تصویب لوایح 
پارلمانی و انتخابات میان دوره ای سر 
باز می کند. چهار سال پیش که »ترزا.

می« نخست وزیر سابق انگلیس هم با 

بحران عدم اعتماد در داخل حزب مواجه شده بود، ١١٧ 
نماینده در مقابل ۲۰۰ نماینده دیگر با رهبری او مخالفت 
کردند. »می« در این رأی گیری جان سالم به در برد اما 
شش ماه بعد به ناچار از مقام خود کناره گیری کرد. بوریس 
جانسون نتیجه رای گیری را »قاطع« و »قانع کننده« خواند 

تا پرونده فشارها علیه او بسته شود. وی 
به رسانه ها گفت که پیروزی او در 

این رأی گیری، »این شانس را 
می دهد که اقتصاد کشور را 
تقویت کنیم و سطح آن را 
ارتقا دهیم. آنچه که اکنون 

می خواهیم 

انجام دهیم، استفاده از این فرصت برای اتحاد کشور است.« 
اما بسیاری از کسانی که به جانسون رأی عدم اعتماد 
دادند معتقدند که دوران او در قدرت به سر رسیده است. 
»جان پن روز« نماینده مستعفی دولت در امور مفاسد 
اقتصادی می گوید که رای گیری آغازی برای پایان دوره 
نخست وزیری جانسون است. همچنین طبق آخرین نتایج 
نظرسنجی های صورت گرفته حزب اصلی مخالف دولت 
)کارگر(، از محبوبیت بیشتری نسبت به حزب جانسون 
برخوردار است. کی یر استارمر رهبر حزب کارگر در 
اظهاراتی بیان کرد: مردم انگلیس از نخست وزیری 
که وعده های بزرگ می دهد اما هرگز به آنها عمل 
نمی کند خسته شده اند. از کسی که در قلب دولت 
قانون را نقض می کند و دروغ می گوید به ستوه آمده اند. 
وی با بیان اینکه نمایندگان حزب حاکم 
محافظه کار در رای گیری به نظر مردم 
پشت کنند، تصریح کرد که بوریس 
جانسون برای ادامه سکان داری 
دولت مناسب نیست. تحلیل بیشتر 
رسانه های انگلیس هم این است که 
رفتن جانسون یک موضوع قطعی 
است و از مرحله شاید و اگر به 

»چه زمانی« رسیده است.

 کی یر استارمر: »جانسون« برای ادامه سکانداری دولت مناسب نیست

کابوس »جانسون« در قدرت

گـــزارش
 سومالی با خطر قحطی روبه رو است

همزمان با کاهش میزان بارندگی و شدت یافتن خشکسالی و 
همچنین افزایش سرسام آور قیمت های جهانی غذا، کارشناسان 
سازمان ملل از خطر بروز قحطی گسترده در کشور سومالی 
خبر دادند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، آژانس های سازمان 
ملل متحد اعالم کردند که تقریبا یک چهارم از هر یک میلیون 
نفر در کشور سومالی با گرسنگی شدید روبه رو هستند چرا که 
خشکسالی رو به وخامت گذاشته و قیمت های جهانی غذا نیز 
صعودی چشمگیر داشته اند. براساس بیانیه برنامه جهانی غذا 
)WFP(، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( صندوق 
کودکان ملل متحد )یونیسف( و همچنین دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه ملل متحد )OCHA( تقریبا ۲١۳ هزار نفر 
در معرض خطر گرسنگی هستند که تقریبا سه برابر بیشتر از 
سطح مورد انتظار در آوریل است. سازمان های مذکور همچنین 
اعالم کرده اند که حدود ٧.١ میلیون سومالیایی یا به بیانی دیگر 
نیمی از جمعیت این کشور با مرحله شدید ناامنی غذایی روبه رو 
هستند، به این معنی که به سختی می توانند حداقل کالری 
مورد نیاز خود را دریافت کنند و ممکن است برای زنده ماندن 
مجبور به فروش دارایی های خود باشند. همه اینها در حالی 
است که فعالیت های گروهک های تروریستی مانند »الشباب« 
در این کشور نیز به وخامت اوضاع و نابسامانی مردم این کشور 
افزوده است. گروهک تروریستی الشباب در سومالی بیش از 

٧ سال است برای براندازی دولت این کشور تالش می کند.

گمانه زنی ها درخصوص استعفای »پاپ«
شایعاتی مبنی بر احتمال بازنشستگی پاپ فرانسیس از اوایل 
ماه می منتشر شده؛ حال پس از اینکه وی اعالم کرد قرار است 
در مراسمی که در قرن سیزدهم بنیان گذاشته شده و خود او 
هم استعفا داده، شرکت کند به این شایعات دامن زده شده 
است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، در اوایل ماه 
می هنگامی که پاپ فرانسیس 8۵ ساله برای اولین بار با ویلچر 
در جمع حاضر شد، حدس و گمانه زنی هایی درخصوص اینکه 
او احتماال می خواهد مسیر بندیکت شانزدهم، رهبر سابق 
کاتولیک های جهان را طی کند، شروع شد. این گمانه زنی ها 
پس از تصمیم غیرعادی او جهت برگزاری یک مجلس سنای 
پاپ در تاریخ ۲٧ اوت به منظور انتصاب کاردینال های جدید 
که برخی از آنها برای جانشینی پاپ واجد شرایط خواهند 
بود، شدت بیشتری گرفت. رابرت میکنز، سردبیر نسخه 
انگلیسی زبان یک روزنامه کاتولیک گفت: »برگزاری این 
مجلس در ماه اوت بسیار عجیب است. هیچ دلیلی ندارد که این 
مجلس سه ماه زودتر از موعد برگزار شود. من فکر می کنم که 
او چیز دیگری را اعالم خواهد کرد و احتماال استعفا نخواهد 
داد اما با این حال احتمال استعفا هم وجود دارد.« بندیکت 
شانزدهم به مدت 8 سال پاپ بود و هنگامی که در ۲8 فوریه 
۲۰١۳ اعالم بازنشستگی کرد، جهان را در شوک فرو برد و 
به اولین پاپ مستعفی در ۶۰۰ سال اخیر تبدیل شد. وی در 
آن زمان به صراحت اظهارکرد که از قدرت الزم برای تحقق 

مشقت های شغلی برخوردار نیست.

سئول و واشنگتن ۲۰ جنگنده به پرواز درآوردند
افزایش تنش در شبه جزیره کره

ارتش کره جنوبی و ایاالت متحده پس از گذشت یک 
روز از شلیک 8 موشک، رزمایش هوایی با ۲۰ جنگنده را به 
نشانه مقابله با کره شمالی بر فراز دریای غربی کره جنوبی 
برگزار کردند. به گزارش فارس، در حالیکه »وندی.

شرمن« قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی 
تهدید آمیز گفت که اگر پیونگ یانگ پس از گذشت 
پنج سال باردیگر آزمایش اتمی انجام دهد، با واکنش 
واشنگتن و سئول و جهان روبه رو خواهد شد، کره جنوبی 
و ایاالت متحده آمریکا در ادامه نمایش قدرت برای 
کره شمالی، ۲۰ جنگنده را بر فراز دریای غربی کره جنوبی 
به پرواز درآوردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در این 
خصوص گزارش کرد، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
اعالم کرد که نمایش هوایی مشترک کره  جنوبی و 
ایاالت متحده آمریکا شامل ١۶ هواپیمای کره جنوبی 
از جمله جنگنده های رادارگریز »اف-۳۵ای« و چهار 
جنگنده اف١۶- آمریکا بوده و هدف آن نمایش توانایی 
پاسخگویی سریع به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی 
بوده است. نمایش هوایی دو کشور کره جنوبی و آمریکا 
یک روز پس از آن انجام گرفت که این دو متحد، در 
مقابل آزمایش موشکی کره شمالی، 8 موشک سطح به 
سطح به سمت آب های شرقی کره جنوبی جنوبی شلیک 
کردند. تحرکات کره جنوبی و آمریکا در حالی تشدید شده 
است که مقام های دولت ایاالت متحده و کره جنوبی و 
کارشناسان کره شمالی چندین هفته است که می گویند، 
نشانه هایی از ساختمان جدید در »پونگی-ری«، تنها 
سایت آزمایش اتمی معروف کره شمالی، مشاهده شده 
است و اینکه پیونگ یانگ می تواند به زودی یک بمب را 
آزمایش کند. کره شمالی از سال ۲۰١٧ تاکنون بمب اتمی 
آزمایش نکرده است. »وندی.شرمن« معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا  تصریح کرد که در صورتیکه کره شمالی 
آزمایش اتمی انجام دهد، با واکنش شدید و صریح 
ایالت متحده، کره جنوبی و جهان مواجه خواهد شد. بنا 
بر گزارش خبرگزاری رویترز، شرمن پس از گفت وگو با 
»چوهیون .دانگ« همتای کره جنوبی خود در سئول گفت: 
»هرگونه آزمایش اتمی نقض کامل قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل است و واکنش سریع و شدیدی برای 
چنین آزمایشی وجود خواهد داشت... من معتقدم که نه 
تنها کره جنوبی و ایاالت متحده و ژاپن بلکه کل جهان 
به شیوه ای صریح و شدید پاسخ خواهند داد.« وی در 
ادامه افزود: »ما آماده ایم... و به بحث های سه جانبه )با 
کره جنوبی و ژاپن( ادامه می دهیم.« بامداد یکشنبه ستاد 
مشترک ارتش کره جنوبی با صدور بیانیه ای اعالم کرد، 
کره شمالی، یک فروند موشک بالستیک را به سمت دریای 
شرقی شلیک کرد. گارد ساحلی ژاپن نیز گفت این پرتابه 
نامشخص که احتماال موشک بالستیک است، به سمت 

دریای ژاپن شلیک شده است.

سرگئی الوروف:

»زلنسكی«، مجری دیكته های غرب است
کوتــــاه

 وزیر امورخارجه روسیه ضمن انتقاد 
از شماری از کشورهای غربی، تاکید کرد 
که غرب، اروپای شرقی را برای دشمنی با 
روسیه تحت فشار قرار داده است. به گزارش 
ایسنا، سرگئی.الوروف، وزیر خارجه روسیه 
در کنفرانسی مطبوعاتی که به صورت 
ویدئویی برای گفت وگو درباره تعدادی 
از مسائل بین المللی برگزار شد، با اشاره 
به تشدید تنش بین کشورش و غرب و 
به دنبال آن، بسته شدن حریم هوایی سه 
کشور در مقابل هواپیمای حامل وی که 
عازم بلگراد بود، از غرب به شدت انتقاد 
کرد. وی اظهارکرد که غرب در رفتار خود 
لجام گسیخته و وحشی شده است. الوروف 
همچنین با تاکید بر اینکه روابط مسکو و 
بلگراد توسط هیچکس از بین نخواهد رفت، 
گفت که بستن حریم هوایی کشورهای 
همسایه صربستان در مقابل هواپیمای وی 

اقدامی بی سابقه است. وی در ادامه گفت که 
معتقد است که کشورهای اروپای غربی به 
کشورهای اروپای شرقی برای تبدیل شدن 
به دشمنی علیه روسیه فشار می آورند. وزیر 
خارجه روسیه همچنین عنوان داشت که 
این رویکرد اروپایی ها نسبت به کشورش 
صحت و درستی تصمیم عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین را تایید می کند. الوروف 
در بخش دیگری از اظهاراتش، ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را به اجرای 
دستور کار غرب علیه مسکو متهم کرد، در 
واقع او)زلنسکی( مجری دیکته های غرب 
است. این مقام روس در خصوص موضوع 
گسترش ناتو به اروپای شرقی هم باردیگر 
بر مواضع ثابت کشورش و مخالفت با الحاق 
سوئد و فنالند به این بلوک نظامی تاکید 
کرد و این اقدام را تهدیدی برای امنیت ملی 

روسیه دانست.

 عباس جمشیدی فر:

بیشتر می خواهم کارهای جدی را تجربه کنم

 کوروش تهامی: 
  وضعیت اکران سینما 

خوب نیست
بازیگر فیلم سینمایی »رگ خواب« گفت: 
متاسفانه افتتاحیه فیلم »سلفی با دموکراسی« 
با تعطیالت به دلیل آلودگی هوا و ریزگردها 
همراه شد، همین عاملی بود تا این فیلم در 
بهترین زمان اکران خود دستخوش چند روز 
تعطیلی شود. اتفاقی که شروع خوبی را برای 
اکران این فیلم رقم نزد. کوروش تهامی در مورد 
آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگری 
بیان داشت: در حال حاضر چندین پیشنهاد 
حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی را دارم. 
در این میان دو پیشنهاد سینمایی جدی دارم 
که در حال خوانش فیلمنامه و مذاکرات نهایی 
هستم. وی در همین رابطه ادامه داد: عالوه بر 
آن در حال حاضر اکران فیلم سینمایی »سلفی 
با دموکراسی« به کارگردانی علی عطشانی را 
در چرخه اکران دارم، به شخصه از کیفیت این 
فیلم راضی هستم و نظرم فیلمی کامال قابل دفاع 
است، این نوع از سینما کامال به تنوع ژانر کمک 
کرده و نیاز امروز سینماست. تهامی پیرامون 
عدم موفقیت »سلفی با دموکراسی« در گیشه 
اظهارکرد: متاسفانه افتتاحیه »فیلم سلفی با 
دموکراسی« با تعطیالت به دلیل آلودگی هوا و 
ریزگردها همراه شد، همین عاملی بود تا این 
فیلم در بهترین زمان اکران خود دستخوش چند 
روز تعطیلی شود. اتفاقی که شروع خوبی را برای 
اکران این فیلم رقم نزد. وی با نقد وضعیت اکران 
آثار سینمایی اضافه کرد: متاسفانه هنوز سینما 
به وضعیت عادی بازنگشته است، تعداد زیادی از 
آثار در چرخه اکران قرار دارند و به غیر چند مورد 
اکثریت آنها وضعیت بدی را سپری می کنند. 
به نظر من این شرایط نیازمند یک برنامه ریزی 
درست است تا بتوانیم باردیگر سینما را روی 
مداری درست قرار دهیم. تهامی در همین 
رابطه تاکید کرد: »سلفی با دموکراسی« دچار 
فیلمسوزی شد، این اتفاق برای بسیاری از آثار 
هم افتاده و مختص به این فیلم نیست. آنچه 
مسلم است اینکه اکران بیشتر آثار دردی دوا 
نمی کند. سینما هنوز از شوک کرونایی خالص 
نشده و کاهش هر روزه مخاطبان به خوبی نشان 
می دهد که اکران در سینما هنوز بیمار است. 
بازیگر فیلم سینمایی »رگ خواب« با اشاره به 
سایر آثاری که در صف اکران دارد تاکید کرد: 
در حال حاضر فیلم سینمایی »دخترایران« 
به کارگردانی سیدجالل دهقانی اشکذری را 
در انتظار اکران دارم، این فیلم حال و هوای 
خاصی دارد و به نوعی تاریخ معاصر را در قالبی 
دراماتیک و عاشقانه روایت می کند. منتها 

شرایط برای اکران این اثر مهیا نیست.

همزمان با رونمایی از لوگوی سریال 
اپیزودیک »تازه وارد«، محمدجواد موحد، 
تهیه کننده اثر از پخش آن در شبکه سه 
خبر داد. محمدجواد موحد، اظهارکرد: 
فرآیند تولید »تازه وارد« که مضمونی 
خانوادگی دارد و به مساله فرزندآوری 
می پردازد، ۶ ماه زمان برده است و این 
روزها آخرین مراحل پس تولید را پشت سر 
می گذارد. وی گفت: این سریال به زودی 
و پس از سریال »حکم رشد« روی آنتن 
شبکه۳ می رود. موحد بیان کرد: حسن 
حبیب زاده، رضا محبی، میالد محمدی، 
احمد  معارفی، رضا کشاورز،  سجاد 
حیدریان، محسن امانی و محمدجواد 

صالحی 8 فیلمساز این اثر هستند.



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

 شماره 1293
 پاسخ ابتکار و موالوردی به 

ادعای پاک شدن اطالعات معاونت زنان: 
 کــــذب اســـت

   دعوت به انصاف و تقوی می کنیم
در پی حذف کلیه اطالعات سایت معاونـــت 
امور زنان و خانواده اعم از اخبار، تصاویر، فیلم، 
پادکست ها،  اینفوگرافیک،  گرافیک،  موشن 
کلیپ های قرآنی، کتاب بانوی اول )زندگی حضرت 
خدیجه )س(، گزارش ها و عملکردهای موجود، 
انتظار دو ماهه برای بازگشت حداقل عملکرد 
دو دولت یازدهم و دوازدهم و طرح موضوع در 
افکار عمومی، روابط عمومی آن معاونت پاسخی 
منتشر کرد و در پی آن روزنامه ایران، یادداشتی 
را منتشر ساخت. هدف یادداشت این است که 
بگوید دولت های یازدهم و دوازدهم چرا اطالعات 
دولت قبلی را نگه نداشته بودند. در پاسخی که 
از سوی سایت معصومه ابتکار منتشر شده، آمده 
است: »چنانچه در بخشی از این یادداشت به قلم 
امیرحسین نویدبخش ادعا شده: اخبار و اطالعات 
قبل از سال ١۳۹۲ توسط مسئوالن دولت یازدهم از 
دسترس خارج شده بود و تا پایان سال ١۳۹۲ که به 
دستور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
در دولت یازدهم سایت غیرفعال و از دسترس خارج 
شد.  اما حقیقت این است که در سال ۹۲ برای 
حذف اطالعات دولت قبل اقدام نشد، بلکه سایت 
اطالع رسانی معاونت امور زنان در دولت های نهم و 
http: //womengov. ir/fa- ir/( دهم به نشانی

home. aspx( در اختیار یک شرکت خصوصی 
بود و امکان دسترسی به اطالعات و پشتیبانی سایت 
در معاونت مقدور نشد.  تالش شد مطالب و اطالعات 
سایت قبلی در سایت فعلی بارگذاری شود که به 
دلیل عدم همکاری شرکت مذکور به نتیجه نرسید. 
در یادداشت مورد بحث روزنامه ایران همچنین 
آمده است: در آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲، تمام 
اطالعات اخبار و گزارش های دولت های نهم و 
دهم از سایت خبری سه زبانه و چهار سایت جانبی 
معاونت حذف و امحا شده، به گونه ای که در معاونت 
هیچ آثاری از آن دوران وجود ندارد. پاسخ اینکه، 
متأسفانه بازدیدهای سایت خبری سه زبانه و ۴ 
سایت جانبی، که نام و نشانی هم از معاونت نداشتند 
ولی صرفا و مستقیم از خوان گسترده معاونت 
وقت تغذیه مالی می شدند و بازدید از آن ماهانه در 
مجموع به ١۰۰ مورد هم نمی رسید، به دلیل کمبود 
منابع مالی و صرفه جویی در هزینه های متفرقه 

معاونت، به روزرسانی نشد. 
 چرا موضوعات مهم را پاک کردید؟

در مطلب دیگری، روزنامه ایران مدعی شده: 
در ابتدای دولت تدبیر و امید، تمام اسناد، مدارک، 
کتاب، گزارش ها و حتی نشریات کمیاب قدیمی، 
اولین نشریات مربوط به اواخر قاجار، اسناد چند 
زبانه و تک نسخه بین المللی که هزینه و زحمات 
زیادی برای جمع آوری آن صرف شده بود و در 
کتابخانه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
متمرکز بود، طی یک اقدام ناگهانی و غیرمنتظره 
و کامال سلیقه ای معدوم و کتابخانه به آن عظمت 
که مرجع پژوهشگران، دانشجویان و استادان 
بود، توسط اصالحگر نمایان تعطیل اعالم شد.  
در حالی که این ادعا کذب است. کسانی که به 
معاونت امور زنان و خانواده مراجعه داشته اند که 
کم هم نیستند می دانند این معاونت از نظر فضا در 
محرومیت کامل بود. دو طبقه و نیم از ساختمانی 
قدیمی با اتاق های کوچک و راهروهای بزرگ. 
قطعا در چنین فضایی امکان در اختیار گذاشتن 
چنین اسناد و مدارکی برای گروه های مختلف 
جامعه اعم از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 
نه تنها وجود ندارد، بلکه به مرور زمان این مدارک 
دچار آسیب می شوند و از بین می روند. بنابراین در 
اقدامی کارشناسی شده با همکاری سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی، اولین تاالر تخصصی حوزه زنان 
و خانواده در آن کتابخانه راه اندازی شد و تمامی 
کتاب های موجود در کتابخانه نحیف و فاقد هرگونه 
امکان، استاندارد کتابخانه ای معاونت به آن تاالر 
منتقل شد. خوانندگان عزیز می توانند خود راستی 
آزمایی کنند که هم اکنون تاالر تخصصی حوزه 
زنان و خانواده به طور روزانه پذیرای عالقه مندان و 
مراجعان بسیاری است. بنابراین »معدوم کردن کتب 
و اسناد و به تعطیلی کشاندن کتابخانه آن هم توسط 
اصالحگرنمایان!« اساسا با مشی و منش اصالح طلبی 
و اصالح طلبان همخوانی ندارد.  با توجه به توصیه 
معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم به تقوی 
و انصاف خطاب به مسئوالن دولت های یازدهم و 
دوازدهم، ضمن تایید این توصیه اخالقی و انسانی 
و دینی باید سوال کرد اگر قصدی بر حذف نبوده، 
چرا صفحه آپارات معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده دولت دوازدهم را از کلیه پست های 
قبلی پاک کردید؟ یا چرا بخش انگلیسی سایت را 
حذف کردید؟ در این بخش غیر از اخبار مرتبط 
با مسئوالن معاونت زنان در دولت دوازدهم، اخبار 
مهمی در اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای 
زنان ایرانی به زبان انگلیسی وجود داشت که مایه 
افتخار نظام اسالمی است. از جمله گزارش ۴۰ در 
۴۰ که پیشرفت های زنان در جمهوری اسالمی طی 
۴ دهه را به صورت کّمی ارائه داده و سفارتخانه های 
کشور از سایت معاونت دانلود کرده و به عنوان یک 
مرجع استفاده می کردند. بنابراین روزنامه ایران و 
مسئوالن معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم 
را دعوت می کنیم به انصاف و تقوی. آنچه از اخبار و 
گزارش و فیلم و عکس از سایت مورد بحث حذف 
شده، افتخارات جمهوری اسالمی بوده که متأسفانه 
برای اهداف نازلی در حد حذف رقیب، از دسترس 
عموم ایرانیان و عالقه مندان به ایران در اقصی نقاط 
جهان خارج شده است. !« گفتنی  است در پایان این 
توضیحات که در سایت معصومه ابتکار منتشر شده 
است، نام ایشان و شهیندخت موالوردی، بعنوان 
معاونان امور زنان و خانواده دولت یازدهم و دوازدهم 

درج شده است. 

فـــرارو چهارشنبه 
1401 .03 . 18
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وزیر دفاع: 
ایران در باالترین سطح با عراق ارتباط دارد

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در دیدار با »الغانمی« وزیر 
کشور عراق با اشاره به یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
و ابومهدی مهندس، اظهار داشت: در زمان حمله داعش به عراق 
جمهوری اسالمی ایران نه تنها امکانات و تجهیزات نظامی در اختیار 
نیروهای مسلح عراق قرار داد بلکه رزمندگان ایرانی دوشادوش 
رزمندگان عراقی در صحنه نبرد نیز مجاهدانه حضور داشتند. امیر 
سرتیپ آشتیانی با بیان اشتراکات اجتماعی، مذهبی و تاریخی 
که نقش تعیین کننده ای در تعمیق و تقویت بیشتر پیوندهای دو 
کشور ایران و عراق داشته است افزود: نگاه ما به عراق تابعی از سه 
رکن اساسی حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق، کمک به تحکیم 
ثبات و امنیت و مشارکت در توسعه و آبادانی کشور عراق است. 
وی با بیان اینکه برخی از کشورها با دوستی و همدلی کشور ایران 
و عراق موافق نیستند تصریح کرد: بر همین اساس مسؤوالن دو 
کشور باید نگاه جدی تر و عمیق تر جهت مقابله با این تخریب ها و 
کارشکنی ها داشته و نسبت به تقویت همکاری ها اهتمام و انسجام 
بیشتری داشته باشند. وزیر دفاع با بیان اینکه دو کشور ایران و عراق 
در منطقه حساسی از غرب آسیا واقع شدند یادآور شد: تروریسم به 
عنوان یکی از ابزارهای غرب و نظام سلطه برای توجیه حضور خود 
در منطقه و عاملی برای اختالف بین کشورهای اسالمی و تضعیف 
و فرسایش ظرفیت امت اسالمی است. آشتیانی با اشاره به اقدامات 
مشترک کشورهای عراق و ایران و سوریه در نبرد با تروریسم بیان 
کرد: معتقدیم این کشورهای منطقه و غرب آسیا هستند که باید 
امنیت منطقه را مدیریت کنند و تا زمانی که نیروهای فرامنطقه ای 
در این خطه حضور داشته باشند امکان دستیابی به ثبات و صلح 
غیر ممکن است. وزیر دفاع کشورمان با اشاره به اقدام شایسته 
پارلمان عراق در خصوص تصویب قانون جرم انگاری روابط با رژیم 
صهیونیستی گفت: این اقدام ضربه بزرگی به سیاست عادی سازی 
روابط با این رژیم نامشروع وارد ساخت. امیر سرتیپ آشتیانی با بیان 
اینکه یکی از اساسی ترین اصول سیاست خارجی رئیس جمهور 
ایران همگرایی، تقویت، همبستگی و همکاری با کشورهای همسایه 
خصوصاً عراق است عنوان کرد: این موضوع در جمهوری اسالمی 
ایران در باالترین سطح بر توسعه و تعمیق روابط با عراق فارغ از 
تغییرات و جابه جایی دولت ها تاکید شده است. وزیر دفاع ایران با 
اشاره به همکاری در بخش انرژی و تبادل زائرین بین دو کشور 
خصوصا در ایام اربعین که همگی نشان از هم تنیدگی ارتباطات 
دو کشور دارد اظهار کرد: امیدواریم با اتمام کرونا شاهد رونق 
همکاری های بیشتری در این زمینه باشیم و نقش وزارت کشور 
عراق در تامین امنیت و ثبات در عراق به ویژه زوار عتبات عالیات 
و اربعین حسینی بسیار موثر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران تجربه ارزشمندی 
در مبارزه با تروریسم دارد، تصریح کرد: طراحی، تولید و ساخت 
و فناوری تسلیحات و تجهیزات کلیه نیروهای مسلح )نظامی و 
انتظامی( در وزارت دفاع صورت می گیرد و حوزه های ماموریتی 
وزارت کشور عراق بسیار مرتبط با حوزه محصوالت تولیدی نظامی 
و انتظامی وزارت دفاع است که این موضوع می تواند در کمک به 

تأمین هر چه بیشتر امنیت در کشور عراق موثر باشد. 

نکتـــه

یــادداشــــت

آرمان ملی-  احسان انصاری: اصالح طلبان چه برنامه ای برای عبور از چالش های کنونی جامعه دارند؟ چرا تأثیرگذاری اصالح طلبان در بیرون از قدرت نسبت به زمانی که در قدرت 
حضور داشتند کاهش پیدا کرده است؟ آیا جریان اصالحات به یک جریان منزوی تبدیل  شده است؟ در شرایط کنونی اصالح طلبان نحوه مواجهه خود با حاکمیت و جامعه را چگونه 
تعریف می کنند؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سؤاالت با دکتر مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصالح طلب گفت وگو کرده است. مبلغ معتقد است: »در شرایط کنونی جریان اصالحات 
در وضعیت نشیب قرار دارد اما منزوی نیست. اصالح طلبان از قدرت کنار گذاشته  شده اند و از سوی دیگر مردم به دلیل دغدغه های معیشتی که دارند کمتر سیاست ورزی می کنند 
و این وضعیت باعث شده جریان های سیاسی و به خصوص جریان اصالحات مانند گذشته در زمینه معادالت سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار نباشد. این وضعیت اما به معنای انزوای 
جریان اصالحات نیست. این وضعیت نیز پایدار نخواهد بود و در آینده شرایط تغییر خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان داده که میانگین جامعه ایران اصالح طلب است و با آموزه های 

اصالحی آرمان های خود را دنبال خواهد کرد.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
 جریان اصالحات امروز در کجای بازی قدرت قرار 
گرفته است؟ آیا اصالح طلبان از تأثیرگذاری گذشته در 

جامعه برخوردار هستند؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی 
اصالح طلبان در هیچ کجای قدرت قرار 
ندارند و با اتفاقاتی که در انتخابات رخ داد از 
عرصه قدرت سیاسی کنار گذاشته  شده اند. 
با این وجود اینکه اصالح طلبان از تأثیرگذاری 
در جامعه برخوردار هستند یا خیر جای 
بحث دارد. تأثیرگذاری یک جریان سیاسی 
در سطح جامعه با فراز و نشیب همراه است. 
تأثیرگذاری یک جریان سیاسی با توجه 
به شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و 
به ویژه اقتصادی در برخی مقاطع پررنگ و 
در برخی مقاطع کم رنگ می شود. به صورت 
طبیعی نیز اگر یک جریان ساسی در قدرت 
حضور داشته باشد و عملکرد قابل قبولی 
داشته باشد میزان تأثیرگذاری بیشتری 
پیدا می کند و در مقابل اگر عملکرد خوبی 
نداشته باشد تأثیرگذاری خود را از دست 
می دهد. جریان هایی که در بیرون از عرصه 
قدرت هستند نیز با همین وضعیت مواجه 
هستند و تحت شرایط تاریخی و اجتماعی 
میزان تأثیرگذاری آنها شدت و ضعف پیدا 
می کند. در این زمینه فضای سیاسی کشور 
نیز تأثیرگذار است. واقعیت این است که 
سیاست ورزی اصالح طلبان در شرایط 
کنونی بسیار سخت شده است. این وضعیت 
به خصوص برای کسانی سخت شده که 
به صورت دلسوزانه قصد دارند روندهای 
اصالحی را دنبال کنند. این افراد در مسیری 
که در پیش گرفته اند با موانع و چالش هایی 
مواجه خواهند بود. نکته مهم دیگر شرایط 

اقتصادی مردم است که نسبت به ادوار گذشته در شرایط 
سختی قرار گرفته و مردم گرفتار نیازهای معیشتی خود 
هستند. به همین دلیل مهم ترین دغدغه این روزهای مردم 
کشور مسائل اقتصادی است. به صورت طبیعی هنگامی که 
مردم دغدغه اقتصادی و معیشتی دارند کمتر فرصت برای نگاه 
به سپهر سیاسی برای آنها و سیاست ورزی برای جریان های 
سیاسی باقی می ماند. این موضوع نیز میزان تأثیرگذاری 
جریان های سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این وجود 
من معتقدم جامعه ایران از نظر تاریخی به این نتیجه رسیده 
که بهترین راه برای عبور از چالش های کنونی استفاده از 
رویکردهای اصالحی و مصلحانه است. به همین دلیل با عبور از 
نشیبی که امروز بر جامعه حاکم است باید منتظر فرازی بود که 

دوباره روندهای اصالحی در دستور کار قرار بگیرد. 
 آیا در شرایطی که جریان اصالحات از قدرت کنار 
گذاشته  شده برنامه ای برای عبور از وضعیت موجود 
ندارد؟ آیا جریان اصالحات نسبت به چالش های کنونی 

جامعه بی تفاوت شده است؟
 مهم ترین موضوعی که امروز باعث می شود جامعه از 
چالش های کنونی عبور کند این است که تصمیم گیران اصلی 
جامعه متوجه رویکردهای اشتباهی که در گذشته دنبال شده 
و وضعیت کشور را به این نقطه رسانده بشوند. از سوی دیگر 
مسئوالن کشور باید در رویکردهای اشتباه گذشته تجدیدنظر 
کنند. مسئوالن باید به این باور برسند که تجدیدنظر در 
رویکردهای گذشته تنها راه عبور کشور از چالش های کنونی 
است. مهم ترین برنامه اصالح طلبان در شرایط کنونی این است 
که در تحقق این امر بکوشند. این امر نیازمند روشنگری های 
مستمر و کارشناسی برای مردم و مسئوالن است. از سوی دیگر 
باید برنامه های مدون و علمی برای عبور از چالش های کنونی 
جامعه ارائه شود. اصالح طلبان باید در این دو زمینه تالش کنند 

تا کشور از وضعیت کنونی خارج شود. 
 آیا اصالح طلبان برای عبور از شرایط کنـــونی 

استراتژی کاربردی دارند؟
استراتژی اصالح طلبان در شرایط کنونی باید حول سه 

محور شکل بگیرد و در این راستا حرکت کنند. محور اول 
نحوه مواجهه اصالح طلبان با دولتمردان است. در این زمینه 
راهبرد هشدار، روشنگری، متقاعدسازی 
و ارائه راهکارهای واقع بینانه و عملیاتی 
باید در دستور کار قرار بگیرد. محور دوم 
نحوه مواجهه اصالح طلبان با جامعه و مردم 
است. این موضوع از این  جهت حائز اهمیت 
است که تحوالت عمیق و وسیعی در جامعه 
ایران رخ داده است و به همین دلیل نیازها 
و دغدغه های جدیدی در بین اقشار و نسل 
جدید جامعه شکل  گرفته است. به همین 
دلیل ارتباط با جامعه نیازمند سازوکارهای 
جدید برای ارتباط دوسویه با الیه های 
مختلف اجتماعی است. در چنین شرایطی 
می توان درک صحیحی از چالش ها و متعاقب 
آن ارائه راهکار دست پیدا کرد. اصالح طلبان 
باید بتوانند به انحای مختلف اثرگذاری در 
جامعه دست پیدا کنند. راه حل این موضوع 
نیز ارتباط با نهادهای مختلف اجتماعی است 
که هرکدام بخش هایی از مطالبات و تحوالت 
جامعه را نمایندگی می کنند. اصالح طلبان 
باید منادی و نماینده مطالبات جدیدی 
باشند که در جامعه شکل  گرفته است. 
محور سوم نیز تنظیم روابط و مناسبات بین 
خود اصالح طلبان است. این امر نیز باید در 
راستای شایستگی ها و توانمندی های جدید 
و متناسب با چالش های امروز جامعه شکل 
بگیرد. نتیجه این وضعیت نیز باید بازسازی و 
نوسازی گفتمانی و همچنین خالص سازی از 
اصالح طلبان از خطاها و انحرافاتی است که 

درگذشته رخ داده است. 
 آیا جریان اصالحـــات به یک 

جریان منزوی تبدیل شده 
که قدرت منطبق کردن خود را با شرایط 

موجود ازدست داده است؟
من فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشد و 
منزوی  جریان  یک  به  اصالحات  جریان 
تبدیل شده باشد. نحوه تأثیرگذاری جریان های 
سیاسی متناسب با اقتضائات دارای فراز و 
نشیب است. در شرایط کنونی جریان اصالحات 
در وضعیت نشیب قرار دارد اما منزوی نیست. 
اصالح طلبان از قدرت کنار گذاشته  شده اند 
و از سوی دیگر مردم به دلیل دغدغه های 
معیشتی که دارند کمتر سیاست ورزی می کنند 
و این وضعیت باعث شده جریان های سیاسی و 
به خصوص جریان اصالحات مانند گذشته در 
زمینه معادالت سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار 
نباشد. این وضعیت اما به معنای انزوای جریان 
اصالحات نیست. این وضعیت نیز پایدار نخواهد 
بود و در آینده شرایط تغییر خواهد کرد. تجربه 
تاریخی نشان داده که میانگین جامعه ایران 
اصالح طلب است و با آموزه های اصالحی 
آرمان های خود را دنبال خواهد کرد. از سوی 
دیگر اگر بین همه جریان های فکری سیاسی 
به دنبال یک جریان باشیم که قدرت بیشتری 
برای تطبیق خود با تحوالت و شرایط امروز 
جامعه را داشته باشد جریان اصالحات است. 
درنتیجه نمی توان عنوان کرد جریان اصالحات 
قدرت انطباق خود را با شرایط امروز ازدست داده 
است. یکی از آموزه های اصلی اصالح طلبی درک 
تحوالت و تنظیم شدن با شرایط موجود است. 
این وضعیت امروز نیز وجود دارد و اصالح طلبان 
همچنان تالش می کنند خود را تحوالت و 

دغدغه های نسل امروز جامعه منطبق کنند. 
 اصالح طلبی در نقد وضعیت موجود به چه مواردی 

اشاره می کند؟

اصالح طلبی همواره نقد خود را نسبت به وضعیت موجود 
اعالم کرده است. در شرایط کنونی آنچه به نقدهای گذشته 
اصالح طلبان اضافه شده انتخاب برخی مدیران کم  تجربه در 
زمینه مسئولیت هایی که برعهده  گرفته اند، است. این رویکرد 
نیز قابل نقد است. از سوی دیگر یکی از مسائلی که باعث به 
وجود آمدن چالش های کنونی شده نحوه نظارت است. برخی 
از این مدیران با استفاده از رانت های سیاسی و تبلیغاتی وارد 
چرخه مدیریت کشور شده اند. نکته دیگری که در این زمینه 
وجود دارد خودی و غیرخودی کردن برخی از مدیران کشور 
است که رویکرد مخربی است و باعث آسیب های زیادی به 
کشور شده است. ادامه این وضعیت باعث سرمایه سوزی 
می شود. نکته دیگر دستگاه های موازی غیررسمی است که 
به تدریج در برخی عرصه ها شکل گرفته اند و دستگاه های رسمی 
را دور می زنند. از سوی دیگر با میدان دادن به نیروهای تندرو 
مواجه هستیم که شرایط تصمیم گیری را برای مسئوالن سخت 
کرده است. هر کدام از این موضوعات می تواند آسیب های 
جدی به جامعه بزند. به همین دلیل باید در این موضوعات 

تجدیدنظر کرد. 
 به نظر می رسد پس  از اینکه جریان اصالحات از 
دایره قدرت خارج شد قدرت تأثیرگذاری خود را تا 
حدودی از دست  داده است؟ آیا جریانی که مدعی 
جریان سازی و تفکرسازی است نباید در بیرون از 

قدرت تأثیرگذاری خود را حفظ کند؟
ابتدا باید مشخص کنیم که وضعیت اصالح طلبان زمانی که 
در قدرت بودند با امروز که در قدرت نیستند چه تفاوتی دارد. 
به هرحال باید بپذیریم زمانی که اصالح طلبان در قدرت حضور 
دارند از توانایی هایی برخوردار هستند که در بیرون از قدرت این 
توانایی ها را از دست می دهند که این سخن صحیحی است. اینکه 
عنوان کنیم جریان اصالحات به دلیل خارج شدن از دایره قدرت 
ساحت های اجتماعی و فرهنگی خود را نیز از دست  داده واقعیت 
ندارد و چنین اتفاقی رخ نداده است. امروز جامعه ایران با تحوالت 
عمیق و وسیعی مواجه شده و به همین دلیل جریان اصالحات 
تالش می کند خود را با این تحوالت منطبق 
کند. مهم ترین رسالتی که جریان اصالحات 
در شرایط کنونی برعهده  دارد تنظیم روابط 
خود با حاکمیت، جامعه و با خود جریان 
باید  اصالح طلبان  است.  اصالح طلبی 
سازوکارهای گذشته در این سه محور را 
روزآمد و کارآمد کنند تا بتوانند همچنان 
در فضای سیاسی و اجتماعی ایران نقش 

تعیین کننده ای داشته باشند. 
 تحلیل آسیب شناسانه شما از 
عملکرد دولت سیزدهم چیست؟ چه 
نقاط قوت و ضعفی در دولت مشاهده 

می کنید؟
 مهم ترین نقطه قوتی که دولت با آن 
مواجه است که درگذشته بی سابقه بوده 
این است که تمام دستگاه ها به صورت 
تمام قد از دولت حمایت می کنند و در 
کنار دولت هستند. وضعیت این دولت 
مانند دولت اصالحات نیست که هر۹ روز 
با یک بحران مواجه شود. این وضعیت 
درباره دولت اعتدالی آقای روحانی نیز 
وجود داشت و شاهد بودیم که برخی 
کارشکنی هایی در مسیر دولت انجام 
می شد. مهم ترین نقطه ضعفی که دولت 
دارد این است که تاکنون در رویکردهای 
اشتباه گذشته تجدیدنظر نکرده است. 
برخی مدیرانی که امروز در دستگاه های 
مختلف به کار گرفته شده اند کم تجربه 
در زمینه امور تخصصی خود هستند. 
مدت ها طول خواهد کشید که این افراد با 
آزمون وخطا به یک ثبات نسبی در مدیریت 
دست پیدا کنند. این در حالی است که آزمون وخطا کردن 
در شرایط امروز جامعه که با مشکالت زیادی مواجه است 

خودبه خود چالش ها را افزایش خواهد داد. 

    مرتضی مبلغ در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 تجدید نظر  تجدید نظر 

 در رویكردهای گذشته در رویكردهای گذشته

-پرهیز از آزمون و خطا؛ -پرهیز از آزمون و خطا؛ 
الاقل همین!الاقل همین!

آزمون  و خطا کردن مدیران مشکالت جامعه را تشدید می کند
نحوه مواجهه اصالح طلبان با حاکمیت و جامعه در شرایط کنونی تعیین کننده است

 یکی از دالیل چالش های موجود جامعه استفاده از مدیران ناکارآمد بوده است
 جریان اصالحات در وضعیت نشیب قرار دارد اما منزوی نیست

سیاست ورزی اصالح طلبان در شرایط کنونی بسیار سخت شده است
جریان اصالحات از قدرت کنار گذاشته  شده است

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

 واکنش ایران به صدور قطعنامه 
در شورای حکام

طرف های غربی می دانند اگر لحن قطعنامه پیشنهادی در 
شورای حکام تند شود، واکنش منفی ایران را در بر خواهد 
داشت و این کمک کننده روند مذاکرات برجامی نخواهد بود. 
تالش سه کشور اروپایی در نشست فصلی شورای حکام برای 
صدور قطعنامه ای درباره ایران و ارائه پیش نویس قطعنامه درباره 
فعالیت های پادمانی ایران می تواند فضای مذاکرات در بحث 
برجام را منفی کند و مانعی بر موانع دیگر مذاکرات بیفزاید. اگر 
قطعنامه ای با لحنی تند و انتقادی علیه ایران صادر شود در آن 
صورت طرف ایرانی ناگزیر به اقدام یا اقدامات متناسب و متقابل 
می شود و این مساله سرعت مذاکرات را بیش از شرایط و زمان فعلی 
کاهش می دهد. البته ما نمی دانیم سه کشور اروپایی و حامیان 
صدور قطعنامه درباره ایران در نشست فصلی شورای حکام چقدر 
به متن نهایی نزدیک شده اند اما فکر می کنم طرف های غربی 
می دانند که اگر لحن قطعنامه تند شود، واکنش منفی ایران را 
در بر خواهد داشت و این کمک کننده روند مذاکرات برجامی 
نخواهد بود، از این رو امیدوارم این اقدام با احتیاط باشد و جوانب 
مذاکرات برجامی را در نظر بگیرند. هر قدر گفت وگوها میان 
ایران و ١+۴ طوالنی شود این قبیل اقدامات نیز بیشتر می شود 
که موجب تنگ تر شدن پنجره مذاکرات می شود. اگر طرف های 
برجام برنامه توافق و بازگشت به آن را دارند و گزینه دیگری هم 
در این شرایط ندارند بیش از این مذاکرات را طول ندهند. به نظر 
می رسد طرف های اروپایی و آمریکا عمدتا به لحاظ فنی توافق 
پادمانی میان ایران و آژانس را مبنا قرار داده اند و اقدام به ارائه 
پیش نویس قطعنامه در شورای حکام در این شرایط به نوعی 
تحت فشار قرار دادن ایران برای از سرگیری مذاکرات و تن دادن 
به توافق است اما نباید این مساله را از ذهن دور داشت که ممکن 
است این اقدام نتایج ناخواسته ای در پی داشته باشد. اگر ایران در 
مسیر واکنش به اقدامات طرف های اروپایی و آمریکا در شورای 
حکام قرار بگیرد، مذاکرات بازگشت به برجام را می تواند از ریل 
خود خارج کند. معتقدم حرکت هر دو طرف باید حساب شده باشد 
وگرنه کار را سخت می کند و این قطعنامه می تواند مقدمه ای برای 
اقدام بعدی باشد. فکر می کنم هم ایران و هم آمریکا و سایر اعضای 
برجام تمایل دارند که برجام احیا شود چون جایگزین بهتری در 
این شرایط بین المللی برای آن ندارند و همین انگیزه باالست که 
تا امروز مذاکرات را نگه داشته است، اما نکته اینجاست که صرف 
این خواست کافی نیست و مالحظات سیاسی مختلف در هر طرف 
مورد توجه است. آمریکا هم مالحظات داخلی خودش را دارد و 
توافق جمهوری خواهان و دموکرات ها برای حفظ سپاه در لیست 
تحریم ها نیز تقویت شده است و با نزدیک شدن به انتخابات کنگره 
حساسیت دولت بایدن به امتیازدهی به ایران بیشتر می شود از 
این رو شاهد هستیم که محتاط تر در این رابطه برخورد می کنند، 
بنابراین هرچه زمان را بیشتر از دست دهیم، مالحظات کشورها 
در روند مذاکرات بیشتر و جزیی تر می شود. معتقدم اگر طرف ها 
واقعا تصمیم به توافق دارند به آن سرعت دهند، در عین حال که 

مالحظات داخلی همه طرف ها رعایت می شود. 

دیاکو حسینی 
تحلیلگر مسائل بین الملل

مهم ترین موضوعی 
که امروز می تواند 
باعث  شود جامعه از 
چالش های کنونی 
عبور کند این است 
که تصمیم گیران 
اصلی جامعه متوجه 
رویکردهای اشتباهی 
که در گذشته دنبال 
شده بشوند. از 
سوی دیگر مسئوالن 
کشور باید در 
رویکردهای اشتباه 
گذشته تجدیدنظر 
کنند. مسئوالن باید 
به این باور برسند 
که تجدیدنظر در 
رویکردهای گذشته 
تنها راه عبور کشور 
از مشکالت کنونی 
است. مهم ترین 
برنامه اصالح طلبان 
در شرایط کنونی این 
است که در تحقق این 
امر بکوشند

اینکه عنوان کنیم 
جریان اصالحات 
به دلیل خارج شدن 
از دایره قدرت 
ساحت های اجتماعی 
و فرهنگی خود را نیز 
از دست داده واقعیت 
ندارد و چنین اتفاقی 
رخ نداده است. 
امروز جامعه 
ایران با تحوالت 
عمیق و وسیعی 
مواجه شده و به 
همین دلیل جریان 
اصالحات تالش 
می کند خود را با این 
تحوالت منطبق کند. 
مهم ترین رسالتی 
که جریان اصالحات 
در شرایط کنونی 
برعهده گرفته دارد 
تنظیم روابط خود 
با حاکمیت، جامعه 
و با خود جریان 
اصالح طلبی است



 ترجمه اسپانیایی شاهنامه طی پروسه ای ۱۰ ساله و در قالب 
مجموعه ای هفت جلدی از سوی انتشارات »شمع و مه« به چاپ 
رسید. ابتدا کمی درباره این اثر و فرآیند ترجمه و انتشار آن 

توضیح دهید. 
شاهنامه به زبان های مختلف مثل روسی و آلمانی در قرون ١٧ و ١8 
و به صورت کامل به انگلیسی و فرانسه در اواخر قرن ١8 و اوایل قرن 
١۹ ترجمه شده است که می توان از نسخه ای که ژول ُمل در قرن ١۹ 
به فرانسه ترجمه کرده؛ به عنوان تکمیل ترین نوع ترجمه شاهنامه به 
زبان های خارجی اشاره کرد و حتی می شود گفت رفرنسی ا ست برای 
ترجمه شاهنامه به زبان های دیگر. البته نسخه روسی شاهنامه نیز 
تقریبا نسخه  کاملی  است. در واقع تنها جای شاهنامه در زبان اسپانیایی 
خالی بود که از لحاظ گستره جمعیتی و همین طور تاثیرگذاری، دومین 
زبان دنیاست. البته پیش تر بعضی از داستان های شاهنامه به این زبان 
ترجمه شده بود؛ ولی نه به نوعی که در زبان های روسی، فرانسه و 
آلمانی وجود دارد. به همین دلیل ما در سال ١۳۹١ با پیشنهاد سفیِر 
وقت ونزوئال تصمیم به ترجمه شاهنامه به زبان اسپانیایی گرفتیم و 
یک سال بعد از آن و زمانی که هوگو چاوز به ایران آمد، قسمتی از جلد 
اول این مجموعه  ٧ جلدی - که در مجموع نزدیک به ۴۵۰۰ صفحه 
دارد-  رونمایی شد.  پس از آن تصمیم گرفتیم ترجمه را با مترجم 
اثر-  خانم دکتر بئاتریس سالس-  که ایران شناس و ادیب هستند، 
ادامه دهیم. به این ترتیب، به کمک تیمی که داشتیم و همین طور 
همسر ایشان - دکتر رفیع رفیعی-  ترجمه از نسخه فارسی کتاب انجام 
شد. البته تحصیالت عالیه دکتر سالس در دانشگاه سوربن و در مقطع 
دکتری، در رشته زبان و ادبیات فرانسه است. ایشان به خاطر اشراف به 
زبان فرانسه، از نسخه ژول ُمل کمک گرفت و کار را ادامه داد.  در ادامه 
افراد زیادی به پیشبرد این امر کمک کردند؛ به خصوص نقش دکتر 
نازنین نوذری در تکمیل کار کم نبود. دکتر مهدی محقق نیز به خصوص 
در جلد اول کتاب بی نهایت تاثیرگذار و کمک ما بودند. البته به خاطر 
اشرافی که به شاهنامه داشتند، همواره از راهنمایی های ایشان در این 

مجموعه استفاده کرده ایم. 
 شاهنامه فردوسی نه تنها یک اثر ملی که شاهکاری 
جهانی ست و مراحل تحقیق، پژوهش، ترجمه، ویراستاری و 
بازخوانی یک مجموعه هفت جلدی حتما مالحظات زیادی را 
 طلبیده است. از حساسیت هایی که در ترجمه این اثر وجود 

داشت بگویید. 
ما در کنار ترجمه شاهنامه به زبان اسپانیایی، یک پروژه تحقیقاتی 
را آغاز کردیم تا به جهانیان بگوییم که افراد زیادی در دنیا بدون اینکه 
اطالع داشته باشند، تحت تاثیر شاهنامه هستند. بسیاری از آثاری که 
در حال حاضر در جهان به صورت سریال، فیلم و کتاب تولید می شود، 
برداشت های مستقیم یا غیرمستقیم از شاهنامه داشته اند؛ از جمله 
هری پاتر، ارباب حلقه ها، آیرون من و بسیاری از سریال های دیگری 
که می بینیم. جالب است بدانید که خیلی از خارجی ها هیچ اطالعی 
از وجود چنین اسطوره ای که حدود ١۰۰۰ سال پیش در شرق دنیا 
خلق شده، نداشتند. یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که این 
اطالعات را یکی یکی استخراج کردیم و در قالب مستندات در برنامه ها 
و نشست هایی که داشتیم و خواهیم داشت، ارائه داده و خواهیم داد. 
بی شک این مساله مهم و ارزشمندی برای ماست که بگوییم شاهنامه 

در آن زمان چه قدرتی داشته که هنوز هم استفاده از بخش هایی از 
آن می تواند در آثار مختلف این  قدر تاثیرگذار باشد.  همچنین در این 
مسیر همواره سعی داشتیم که شاهنامه را به مخاطبانی عرضه کنیم 
که به ادبیات عامه دنیا آشنا هستند. این راحت ترین راهی ست که شما 
می توانید فرهنگ کشورتان را به کشور دیگری تزریق کنید. حتی تیپ 
کتاب به سمتی رفته که می شود گفت شبیه به کتاب های مدرن ِ حال 

حاضر است. 
 جایی گفتید که »در طراحی جلد این 
مجموعه تالش کردیم تا در عین حفظ 
مفهوم ایرانی، بسیار مدرن و متفاوت کار 

کنیم.« در این باره بیشتر توضیح دهید؟
همان طور که اشاره شد سعی شد تا تیپ 
کتاب شبیه به کتاب های مدرن  حال حاضر 
باشد. سعی کردیم که مجموعه را خیلی شبیه به 
نمونه های کالسیک کتاب های شاهنامه نکنیم؛ 
چرا که می دانیم این تیپ کتاب ها خیلی در 
میان قشر ١۵ تا ۳۵ سال تاثیرگذار نیست و با آن 
ارتباط نمی گیرند. به این دلیل در طراحی جلد 
کتاب از پژمان رحیمی زاده که به راستی یکی 
از بی نظیرترین گرافیست ها و تصویرگران ایرانی  
است کمک گرفتیم که آثار بسیار مدرنی طراحی 

شد. هر بخش براساس داستانی که دارد، طراحی جداگانه ای دارد. کار 
از لحاظ ظاهری با آنچه ایرانیان از شاهنامه انتظار دارند، متفاوت است 
و بسیار مدرن شده است و نتیجه آن استقبال خوبی ست که در خارج 

از ایران از ظاهر کار می شود و با آن ارتباط می گیرند.  
 اسپانیایی زبان اصلی ۲۰ کشور در سراسر جهان است 
که به دلیل گستره  استفاده از این زبان، آثار ادبی بسیاری از 
سوی نویسندگان و شاعران مطرح در این زبان خلق شده 
است. آیا در ترجمه شاهنامه به اسپانیایی، به گستره مخاطبان 

بین المللی در این زبان هم فکر کردید؟
بله. جدای از اینکه ترجمه کامل شاهنامه به زبان اسپانیایی وجود 
نداشت، بیشترین دلیل انتخاب این زبان برای ترجمه، گستره زبان 
اسپانیایی  بود. به غیر از اسپانیا و پرتغال که تقریبا زبان اسپانیایی دارد و 
همین طور برزیل که زبانشان پرتغالی ست اما می توانند زبان اسپانیایی 
را بخوانند و درک کنند، کشورهای آمریکای التین بدون استثنا 
اسپانیایی زبان هستند. کشورهای آمریکای التین از لحاظ غنای ادبی و 
مردم کتابخوانی که دارند و از این منظر جای شاهنامه در این زبان کامال 
خالی بود. عالوه بر آن زبان دوم مردم در کشور آمریکا نیز اسپانیایی ست 
و می شود گفت که اغلب مردم این زبان را می فهمند؛ به خصوص در 
جنوب و غرب این کشور؛ یعنی ایالت کالیفرنیا، تقریبا همه این زبان را 
صحبت می کنند و متوجه می شوند. در نتیجه می بینیم که گستره ای 
تقریبا ۲ میلیاردی جمعیتی برای اسپانیایی زبان ها یا کسانی که با این 
زبان آشنایی دارند، وجود دارد. البته افراد زیادی بودند که این کتاب را 
به زبان اسپانیایی درخواست می کردند و در نتیجه، تجمیع این موارد 
باعث شد که این مجموعه را در نثر و نه در شعر و به صورت کامل ترجمه 
کنیم که حدود ۴۵۰۰ صفحه در قالب مجموعه ٧ جلدی و به صورت 

کامل و در داستان های مختلف ترجمه و چاپ شد. 

 گستردگی زبان و ادبیات اسپانیایی چه نقشی در ارائه این 
اثر ایفا کرده است؟

همان طور که می دانید زبان اسپانیایی زبانی ا ست که به خاطر 
نزدیکی به زبان های دیگر به خصوص زبان های ایتالیایی، پرتغالی و 
حتی زبان فرانسه که از نظر ریشه ای نزدیکی های زیادی با یکدیگر 
دارد. این مساله می توانست راهگشا باشد؛ از این جهت که این ترجمه 
به زبان های دیگر نیز راه می یابد. شاید برای مثال زبان چینی از نظر 
گستره جمعیتی، زبان بسیار مهمی باشد اما شاید از نظر تاثیرگذاری، 
در رتبه پنجم یا ششم دنیا قرار داشته باشد. چین شاید از کشورهایی که 
از نظر جمعیتی خیلی کم جمعیت تر از چین هستند؛ مانند، آلمانی رتبه 
تاثیرگذاری پایین تری داشته باشد. به همین دلیل تمرکز ما بر زبان 
اسپانیایی بود و به لطف خدا این مجموعه به صورت کامل ترجمه شد 
و بعد از چندین بار ویراستاری، نهایتاً آماده رونمایی شد.  البته از سال 
١۳۹8 به بعد بارها سعی داشتیم که مراسم رونمایی را برگزار کنیم 
اما متأسفانه اپیدمی کرونا مانع شد تا اینکه در هر صورت به زمان حال 
رسیدیم. ابتدا تصمیم گرفتیم که مراسم رونمایی کتاب را که در واقع 
شروع رسمی عرضه مجموعه به حساب می آید، در شهر توس برگزار 
کنیم؛ اما متأسفانه  به دلیل پاره ای مشکالت در لحظات آخر برنامه 
رونمایی را لغو و برنامه دیگری را جایگزین آن کردند. اما به هر ترتیب 
تصمیم ما برگزاری مراسم رونمایی مجموعه ترجمه اسپانیایی شاهنامه 
در موزه ملی بود که روز گذشته )سه شنبه ١٧ خردادماه( با حضور 
جمعی از مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد. به این ترتیب شاهنامه  
اسپانیایی از این پس در بیرون از کشور، و در واقع کشور به کشور و در 
سرزمین های اسپانیایی زبان، در برنامه های دانشگاهی و نمایشگاهی 
ارائه خواهد شد. همچنین برنامه های ویژه ای برای معرفی اسطوره 

بزرگ ایران، ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه در جهان خواهیم داشت.  
 شما در این مجموعه به هفت داستان محوری پرداخته اید 
که بنای طراحی هر مجموعه قرار گرفته است. این داستان ها با 

چه مالکی انتخاب شده اند؟ 
این داستان ها به ترتیبی که در شاهنامه وجود دارد، انتخاب شد. 
تک تک داستان ها تاثیرگذار هستند و در عین حال که ممکن است 
داستان ها و حتی ترتیب شاهانی که در شاهنامه وجود دارد از یکدیگر 
مجزا باشند اما در مجموع مخاطب سرگذشت و زندگی پیچیده ای را 
می خواند که در درون خود پر از فراز و نشیب  است که تقریبا همگی با 
این اثر آشنا هستیم؛ از داستان بیژن و منیژه که به نوع خود داستانی 
عاطفی است تا مسائلی که درباره وطن دوستی، مبارزه با بیگانگان و 

مسائل بسیاری که در این کتاب بی نظیر وجود دارد. 
 شاهنامه اثری حماسی و سرشار از افسانه ها، اسطوره ها، 
داستان ها و تاریخ ایران است که روایت ویژه ای دارد. برای 
انتقال بهتر این مفاهیم به مخاطب خارجی از چه کارکردهای 

روایی بهره برده اید؟
یکی از دالیل انتخاب شاهنامه برای ترجمه - به 
عنوان بزرگ ترین اثر اسطوره ای ایران-  همین 
قابلیت ترجمه پذیری آن بود. با این حال که 
شاهنامه در ادبیات زبان فارسی، بسیار ثقیل است 
اما نسخه هایی که مقداری ساده تر شده اند، قابلیت 
ترجمه به زبان های دیگر را دارند و با همان قدرت 
و کیفیتی که در زبان فارسی دارد، می توان آن را 
به زبان های دیگر ترجمه کرد. این از خصوصیات 
مهم و بزرگ شاهنامه است. همچنین با این حال 
که حدود هزار سال از نثر شاهنامه و سروده شدن 
آن می گذرد، این اثر هنوز هم تازه است. به همین 
خاطر می بینیم که در کارهای سینمایی از آن 
استفاده می شود؛ چون بعد از گذشت هزار سال 
از خلق آن، هنوز برای نسل جدید قابل درک 
است و این یکی از خاصیت های مهم شاهنامه 
به شمار می آید.  مساله دیگری که درباره شاهنامه وجود دارد، تکیه و 
تاکیدی است که به عنوان یک روش زندگی، روش وطن دوستی، روش 
پایداری و... در آن وجود دارد. این کتاب به حدی ریزه کاری دارد و به 
اندازه ای دقیق نوشته شده است که هر خواننده و مخاطبی را درگیر 
خود می کند. جدای این بحث که ما ایرانی هستیم و شاهنامه از کشور 
ماست، کتابی ست که مخاطب را با خود همراه می کند به این خاطر 
شاهنامه اثری فرامرزی و جهانی است. می شود گفت که شاهنامه تنها 
اثری در زبان ادبیات ایران است که نه تنها در زمان خود چنین نمونه ای 
در این تراز وجود نداشته، این اثر به صورت رمان و کتابی بی نهایت 
تاثیرگذار در سطح جهانی تولید شده و روی کاغذ آمده است. قطعا 
شاهنامه کتاب بی نظیری در سطح دنیاست.  ما می توانیم از شاهنامه در 
کنار آثار دیگر بزرگان ادبیات ایران مانند حافظ، سعدی، خیام و موالنا 
استفاده و به این وسیله، در دنیا قدرت نمایی کنیم؛ چراکه واقعا نمونه 
این آثار در دنیا و در هیچ فرهنگی وجود ندارد. به خصوص اینکه این 
آثار قدیمی هستند و از خلق آنها قرن ها گذشته است. در واقع قدمت 
تاریخی آنها این سندی ست برای نشان دادن پیشینه  ادبی ایران و ما 
باید بر این موضوع تاکید زیادی داشته باشیم.  همان طور که گفتم، ما 
تصمیم داریم که در کشورهای اسپانیایی زبان درباره این کتاب برنامه 
داشته باشیم و اولین کشوری که به آن سفر خواهیم کرد، کشور مکزیک 
است که قرار است در سه دانشگاه، در سه روز مختلف و همین طور در 
موزه ملی مکزیکوسیتی - که بزرگ ترین موزه آمریکای التین و یکی 
از پنج موزه بزرگ دنیاست و بخشی به نام پرشیا دارد-  اختصاصا! 
برنامه ای برای فردوسی و شاهنامه داشته باشیم. در ادامه نیز کشور 
به کشور؛ از اسپانیا، کوبا، ونزوئال، آرژانتین تا آمریکا سفر می کنیم 
تا شاهنامه را به زبان اسپانیایی به مخاطبانی که در این زبان زندگی 

می کنند، معرفی کنیم. 

بعد از گذشت 
هزار سال از زمان 
سرودن، شاهنامه 
هنوز برای جهانیان، 
ترجمه پذیر و قابل 
درک است و این 
یکی از خاصیت های 
مهم بزرگ ترین اثر 
حماسی ادبیات ایران 
به شمار می آید 
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شاهنامه اسپانیایی
 تالشی عاشقانه 

شاهنامه، این یگانه یادگار حکیم بزرگ توس 
که نماد و نشانه فرهنگ، هویت اسطوره ای و 
دیرینه قوم ایرانی با همه تنوع و تکثر روایی و 
اسطوره ای آن است، شاید بهترین معّرف خوی، 
خصلت و فرهنگ ایرانی است. آیین پهلوانی 
و جوانمردی، حماسه، و ژرف ترین مواجهه  
انسان ایرانی با مرگ، ریشه در داستان های 
شاهنامه دارد. چه کسی می تواند »سوگ 
سیاوش«، »مرگ سهراب« و دربه دری های 
»فرنگیس مادر کیخسرو را از یاد ببرد؟ یا 
چه کسی می تواند داستان »پر از آب چشِم« 
کشته شدن پسر به دست پدر و قصه آه های سرد 
تهمینه را از خاطر بزداید؟ در حقیقت شاهنامه 
فردوسی بزرگ، ارج و جایگاهی چون»ایلیاد و 
اُدیسه« اثر بزرگ هومر دارد و فردوسی توسی 
را می توان هومر مشرق زمین نامید. ژرف نگری 
و مرگ شناسی شخصیت های شاهنامه، چون 
ایلیاد، انسان را متوجه سرچشمه های هستی 
خویش می کند. حال این اثر سترگ به زبان 
زنده و زاینده  اسپانیایی ترجمه شده و این شاید 
بهترین خبر این روزها در حوزه فرهنگ و ادبیات 
باشد. »انتشارت شمع و مه« به عنوان ناشری 
چند زبانه و بین المللی، یکی از بزرگ ترین 
رسالت های فرهنگی چند دهه اخیر یا به جرات 
می توان گفت، یکی از مهم ترین اقدامات میان 
فرهنگی سده  اخیر را به انجام رسانیده است. 
افشین شحنه تبار مدیر انتشارات، به گفته 
خودش بیش از ١١ سال کوشیده تا این ترجمه 
عظیم که مشتمل بر ۵۰۰۰ صفحه است، 
با برگردان عالی دکتر »بئاتریس سالس« 
شرق شناس اسپانیایی االصل انجام و منتشر 
شود. انتشار این نسخه اسپانیایی به گمان 
بسیاری از اهل فن و ادبای حرفه ای دو کشور، 
حادثه ای بزرگ است؛ چراکه زبان اسپانیایی نیز 
چون زبان فارسی، دارای پیشینه و دیرینه ای 
طوالنی و غنی و بی نهایت مضمون پرور است. 
در واقع از یک نظر، فرهنگ و ادبیات فارسی و 
اسپانیایی، هم خانواده و خویشاوندانی نزدیک 
هستند و البته هرچند که از نظر ریشه های 
زبانی قرابت چندانی ندارند، اما از نظر تاریخی 
و شکل گیری مضامین بزرگ اسطوره ای و 
داستانی، شباهت های بسیاری دارند. از این 
نگاه، ترجمه گران سنگ ترین اثر مکتوب در 
زبان فارسی به زبان اسپانیایی، کاری کارستان 
است. البته که این اقدام مهم، متأسفانه از سوی 
نهادهای متولی ارج چندانی ندیده است اما 
یقین دارم اثری بزرگ در رابطه فرهنگی دو 
ملت کهنسال ایران و اسپانیا و اساسا کشور های 
خواهد  اسپانیایی  تمدن  و  فرهنگ  حوزه 
گذاشت. انتظار همه ما این بود که ترجمه 
شاهنامه، در روز بزرگداشت حکیم توس )۲۵ 
اُردیبهشت ماه( در آرامگاه او رونمایی و معرفی 
شود؛ منتها به دالیلی نامعلوم، متولیان مربوطه، 
زمینه های این رویداد مهم را فراهم نکردند که 
خود جای تاسف عمیق اهالی فرهنگ و ادب 
است! بگذریم... همت واالی انتشارات »شمع 
و مه« و تالش عاشقانه خانم »دکتر بئاتریس 
سالس«، فصل تازه ای را در روابط فرهنگی دو 
ملت و دو تمدن دوران ساز رقم  زده است که اگر 
جوینده و پا به راه باشیم، این مسیر را با اشتیاق 
فراوان ادامه خواهیم داد تا زمینه چنین تبادالت 
فرهنگی مهم و »تمدن سازی« فراهم گردد. در 
جهان امروز نه سالح ها و موشک ها، که کلمات 
و تصاویر و مفاهیم، ملت ها را به جهان معرفی 
می کند و به یقین، شاهنامه فردوسی یکی 
از مهم ترین این منابع است. میراثی ایرانی و 

میراثی جهانی. 

یــادداشــت

آرمان ملی-  بیتا ناصر: شاهنامه، یکی از مهم ترین آثار ادبی و تاریخی در تمدن و هنر ایران زمین است که با گذشت افزون 
بر هزار سال از زمان سرایش، همچنان جایگاه رفیع خود را حفظ کرده. اهمیت این اثر تا حدی است که به باور بسیاری 
از کارشناسان، تاثیرات روشن آن را می توان در خلق آثار حماسی و تاریخی در ادبیات و سینمای جهان مشاهده کرد. 
این اثر ارزشمند، پیش از این به زبان های مختلفی چون انگلیسی، روسی و فرانسوی ترجمه شده بود اما این اولین بار 
است که به همت نشر »شمع و مه« به زبان اسپانیایی ترجمه می شود. افشین شحنه تبار درباره انگیزه انجام این ترجمه 
می گوید: »تصمیم داریم کشور به کشور؛ از مکزیک و اسپانیا گرفته تا کوبا، ونزوئال، آرژانتین و آمریکا، سفر  کنیم تا 

شاهنامه را به اسپانیایی زبانان کل جهان معرفی و عرضه کنیم.«

 محمدرضا اربابی
 مترجم و زبانشناس

برنامه ریزی زبانِی مردم بنیاد؛ 
تضمین کننده موفقیت سیاست های زبانی 

آیه  واژه را شاید بتوان ویترین زبان دانست و همین 
امر موجب شده که اغلب سیاست گذاران زبانی در دنیا 
برای اصالح یا پاالیش زبان به سراغ این الیه رفته و با 
نوواژه سازی و واژه گزینی راه را بر ورود واژگان بیگانه به 
زبان بومی ببندند. همین رویه  را در سه دوره فعالیت 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم شاهد بوده ایم. 
فرهنگستان نیز براساس وظیفه  ذاتی خود به این 
مهم همت گمارده که  مانند هر فعالیت دیگری بری 
از نقص نیست. اما به اعتقاد نگارنده یکی از مشکالت 
و چالش های پیش روی فرهنگستان در امر خطیر 
نوواژه سازی و واژه گزینی، ضعف در برقراری ارتباط 

دوسویه با بدنه  زبان ورزان و  گویشوران است. 
در این مقال قصد دارم به ایجاز به ارتباط مترجمان 
و نهادهای دولتی دخیل در سیاست گذاری زبان 
بپردازم. این نکته را هم ذکر کنم که مترجمان نقشی 
کلیدی در پاالیش زبان در نقطه  ورود دارند. مترجماِن 
زبان ورزی همچون ابوالحسن نجفی، محمد قاضی، 
نجف دریابندری و منوچهر بدیعی توانسته اند به حفظ 
و توسعه زبان فارسی کمک کرده و  شأن آن را ارتقا 
بخشند. خسرو فرشیدورد در مقاله ای با عنوان »طرحی 
برای تقویت زبانی فارسی« نیک به این اهمیت اشاره 
کرده و عنوان می دارد که: »علمی و فرهنگی کردن 
هرچه بیشتر زبان فارسی مهم ترین خدمت به آن 
است. از این رو سرنوشت زبان ما در آینده به دست 
ترجمه گران و عالمان و دانشمندان و نویسندگان 

کتاب های علمی و فنی خواهد بود.«
همان طور که می دانیم حفظ و ارتقای شأن زبان از 
جمله  اهداف مهم برنامه ریزی و سیاست زبانی است که 
از بعد جامعه شناسی زبان قابل مطالعه است. کشورهای 
مختلف روش ها و راهبردهای گوناگونی را برای تحقق 
این هدف پیش گرفته اند که فصل مشترک نمونه های 
موفق آن، توجه ویژه به الیه های مردم بنیاد جامعه 
بوده است. اساساً بسیاری از صاحب نظران زبان فارسی 
از جمله پرویز ناتل خانلری، عباس اقبال آشتیانی، 
محمدعلی فروغی و سیدمحمد محیط طباطبایی 
مردم را متولی زبان فارسی می دانند و بر ضرورت مورد 
قبول مردم بودن برنامه ریزی ها و اقدامات در حوزه زبان 

تأکید می کنند. 
بسیاری از کشورهای موفق نیز در امر واژه گزینی 
ارتباط با نخبگان، نویسندگان، مترجمان و مردم را 
دوسویه کرده اند؛ به این معنا که این افراد می توانند واژه  
بسازند و واژه ها را پیشنهاد کنند. فرهنگستان مربوطه 
نیز واژه ها را رصد کرده و در کارگروه های تخصصی خود 
بررسی و تصویب می کند. به نظر می رسد فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی نتوانسته بستر این دو سویه گی را 
فراهم کند و این امر در کنار سایر دالیل باعث کاهش 
ضریب نفوذ واژگان مصوب آن در میان عموم مردم شده 
است. حال سوال اینجاست که در این مسیر از مترجم 
چه بر می آید؟ اولین انتظار از مترجم هوشیاری زبانی 
است. مترجم باید نسبت به زبانی که به آن می نویسد 
حساس باشد؛ مقصود از زبان در اینجا واژه و دستور 

زبان است . 
این مهم به خودی خود ظاهر نمی شود و حاصل 
سختکوشی و آموزش است. در حال حاضر دانشجویان 
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی فقط ۲ واحد 
»واژه شناسی و اصطالح شناسی« می گذرانند. استقبال 
از دوره های واژه شناسی انجمن صنفی مترجمان تهران 
نشان از ظرفیت عظیم در این حوزه است. مترجِم 
واژه شناس می تواند در مواجهه به اصطالحات علمی 
و نوظهور در همان بدو ورود نسبت به پیراستگی 
و پاالیش زبانی اقدام کند. ساده بگویم: باید دانش 
واژه شناسی و نوواژه سازی مترجمان را ارتقا داد تا 
ایشان با هوشیاری زبانی هم از زبان فارسی پاسداری 
کنند و هم فرهنگستان را در امر نوواژه سازِی مردم بنیاد 

یاری کنند. 

فـــرارو

سرپرست موسسه امیرکبیر منصوب شد
 حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی، با صدور احکامی جداگانه حجت االسالم 
محمدمهدی تجریشی را به عنوان مشاور رئیس، 
حجت االسالم علی اصغر سهرابی را به عنوان معاون 
راهبردی و توسعه راهبری سازمان تبلیغات اسالمی، 
حجت االسالم محمد جواد زهرایی را به عنوان مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان تهران و مهران عباسی را به 
عنوان سرپرست مؤسسه انتشارات امیرکبیر منصوب 

کرد. 
در سابقه مهران عباسی نیز می توان به عضو شورای 
تألیف انتشارات روایت فتح، معاون انتشارات ساقی، 
مدیر دفتر پژوهش سینمایی انتشارات سوره مهر، 
مدیرعامل انتشارات قاف، سرپرست شرکت سهامی 
انتشارات کتاب های جیبی و معاون پژوهش و محتوای 

انتشارات امیرکبیر اشاره کرد. 
تجریشی، پیش از این مدیر سابق اندیشکده مرصاد، 
مؤسس و مدیر سابق اندیشکده و مرکز راهبردی 
ورثه االنبیا و معاونت راهبردی سازمان تبلیغات 
اسالمی و عضو شورای علمی حوزه علمیه مشکات 
بوده است. از جمله سوابق فرهنگی و اجرایی سهرابی 
می توان به مدیر کل تبلیغات اسالمی استان تهران، 
معاونت مرکز پژوهش های جوان، مدیریت خانه طالب 
جوان قم و خانه طالب تهران اشاره کرد. زهرایی هم 
در مسئولیت های مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
قزوین، استاد مشاور حوزه علمیه قم، مشاور فرهنگی 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم، مسئول مرکز 
مشاوره و مرکز خانواده سپاه قزوین خدمت کرده است. 

کـــوتــاه

    »زنی شبیه تهران« پنج داستان متصل به 
روایت پنج زن متفاوت است؛ زن هایی که وجه 
اشتراکشان زن بودن و مادرانگی است. مادر 
بودن در این مجموعه داستان که با قلم مهسا 
دهقانی پور از سوی نشر هیال منتشر شده، اشکال 
گوناگونی دارد. گاهی شبیه لیال است که صبح 
یک روز زمستانی جسد دخترش را پایین یک 
برج نیمه تمام پیدا می کند و گاهی شبیه زهره 
است که فرزند معلولش را یک گلدان می پندارد. 
ونوشه، نجات، صحرا، آبان و زهره تنها داستان 
ماندن یا فرارشان از تهران را روایت نمی کنند؛ 
بلکه در خالل روایت داستان خود راوی داستان 
زن دایی، هما، نسیم و لیال هستند. راوی داستان 
زن هایی که رازی بزرگ را در زندگی حمل 
می کنند اما ساکت اند یا گوشی برای شنیدن 
حرف هایشان وجود ندارد؛ زنهایی که میدانند 
با آشکار شدن رازهایشان، دیگر هیچ چیز و 
هیچ کس به آرامش نخواهد رسید.  داستان های 
این مجموعه از خیابان الله زار و تئاترهای 
نیمه ویران نصر و پارس در دهه هشتاد و آخرین 
روزهای زنده بودنشان شروع می شود و در شوش، 

دره فرحزاد پونک و... ادامه می یابد و در انتها در 
سالن تئاتر نصر در حالیکه در آستانه  تبدیل 
شدنش به موزه است، به اتمام می رسد.  تاثیر 

تهران به عنوان کالن شهری که مدام تغییر چهره 
می دهد، بر ساکنانش عمیق است و این تمی 
تکراری در این مجموعه داستانی است. میدان 

تره بار شوش حاال نیست تا »نجات« گذشته اش 
را آنجا پیدا کند. تئاترهای خیابان  الله زار با 
کودتای بیست و هشت مرداد سال سی   ودو تغییر 
ماهیت داده اند و لیال هم مدام مجبور شده تغییر 
کند و... همه اتفاقات این مجموعه باعث شده 
صحرا به عنوان محوری ترین شخصیت، مدام 
تصور کند هر روز بیشتر از قبل شبیه تهران 
شده است. »زنی شبیه تهران« داستان زن هایی 
است که برای تکمیل داستانشان وارد زندگی هم 
می شوند، می مانند و می روند. حکایت چند روز 
پرسه زدن و چرخیدن در تهران، در قلب االسد 
سال هزار و سیصد و نود و هشت. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: »وقتی به بارزان گفتم؛ 
حاال دیگه بیشتر از قبل شبیه پونکم، خندید. 
باور نکرد از هر طرف شهر به سمت من یک اتوبان 
کشیده اند و دم دستی ترین آدم دنیا شده ام. 
شب ها هزار فکر ترسناک مثل کارتن خوابهای 
دره فرحزاد وسط ذهنم وول می زند و زباله هایش 
را به هم می ریزند. نمی دانم وقتی بارزان به این 
حرفم می خندید، شبیه کجای دنیا بود که اصاًل 

نمی شناختمش.«

زنی شبیه تهران

فراخوان چهلمین دوره جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی منتشر شد

چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران با انتشار فراخوان این دوره از جایزه، از 
ناشران، پژوهشگران، محققان، مؤلفان، مترجمان 
و مصححان دعوت کرد با ثبت نام در سامانه 
کتاب سال؛ کتاب یا کتاب های پیشنهادی خود 
را تا ۳١ شهریورماه سال ١۴۰١ به دبیرخانه این 
جایزه ارسال کنند. جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب های 
برتر، کمک به اعتالی سطح دانش و فرهنگ 
مکتوب جامعه اسالمی، حفظ استقالل و هویت 
فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد 
و متخصص در بهمن ماه ١۴۰١ برگزار می شود.  بر 
اساس این فراخوان، کتاب های ارسالی باید برای 
نخستین بار در سال ١۴۰۰ منتشر شده باشند 
و جزو کتاب های کمک درسی و عکسبرداری 
شده نباشد. همچنین کتاب باید دارای برگه اعالم 
وصول باشد. تنها کتاب هایی در این جایزه مورد 
داوری و ارزیابی قرار می گیرند که پدیدآورنده یا 
ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام را در سامانه جایزه 
تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه 
ارسال کند. همچنین آثار دریافت شده بازگردانده 
نخواهند شد. همچنین کتاب های داستان کوتاه، 
داستان بلند، رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی 
)تألیف(، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر 
کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با »جایزه 
جالل آل احمد« و »جشنواره شعر فجر« در جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران داوری و 

بررسی نمی شوند. 

خبـــــر

در گفت وگو با افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات »شمع و مه« مطرح شد؛ 

ترجمه شاهنامه برای 2 میلیارد 
اسپانیایی زبان در سراسر جهان

   جای شاهنامه به زبان اسپانیایی خالی بود

  سروش مظفرمقدم
 داستان نویس و روزنامه نگار
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08 ذی القعده   08/1443  ژوئن   2022
RSV نکاتی درباره ویروس

چند وقتی است شاهد افزایش مشهود 
مراجعه کودکان با عالئم ابتالی ویروسی 
از  که  سینه  و خس خس  سرفه  جمله  از 
عالئم بالینی ویروس RSV است، بوده ایم. 
در این بیماری عالئم گوارشی ذکر نشده 
است. مشاهده همزمان نشانه های بالینی 
RSV به همراه عالئم گوارشی می تواند به دلیل 
اختالط این ویروس با ویروس های »متاپنومو.

وایروس«، آنفلوآنزا یا دیگر ویروس ها باشد. 
این ویروس در زمستان شیوع پیدا می کند و تا 
-۴ ۵ ماه طول می کشد و در مناطق سردسیر 
از حدود دیماه و بهمن شروع و تا تابستان 
و اواخر شهریور یا اول مهر شایع می شود و 
در دیگر اوقات سال به شکل پراکنده وجود 
دارد. در بیش از دو سال گذشته که خانواده ها 
در وضعیت قرنطینه بودند و مدارس تعطیل 
بود، به طور طبیعی این ویروس فرصتی برای 
گردش نیافته بود. از طرفی به خاطر ایجادنشدن 
بیماری، پادتن هم در بدن کودکان ایجاد نشده 
و بدن آنها در برابر ویروس آسیب پذیرتر شده 
است. این مساله می تواند توضیحی برای شیوع 
گسترده ویروس RSV و دیگر ویروس ها در 
یکی دو ماه گذشته و در خارج از موعد فصلی 
خودش باشد. با ابتال های اخیر، دوباره پادتن 
در بدن کودکان ساخته می شود و ایمنی ۳ تا 
۶ ماه ادامه می یابد، البته ابتالی دوباره در این 
ویروس شایع است. خانم های باردار در صورت 
ابتال به این ویروس، در صورتی که ایمنوگلوبین 
بدن شان کافی باشد می توانند در کودکشان 
هم ایمنی ایجاد کنند. اکثر ویروس ها و از جمله 
RSV »خود محدود شونده« هستند به این 
معنی که معموال بیماری پس از مدتی بدون 
عارضه جدی، بهبود پیدا می کند. از آنجا که 
در اکثر کودکان مبتال به  RSV، بروز بیماری 
در حد آبریزش بینی و سرفه و تب پایین موقتی 
است، با همان درمان های عالمتی، استراحت، 
مصرف کافی مایعات و تغذیه مناسب، خوب 
می شوند و فقط چیزی در حدود ۵ درصد موارد 
ممکن است با تشخیص هایی مانند برونشیولیت 
)التهاب نایژک ها(، اوتیت )درگیری شیپور 
استاش گوش( و برونکوپنومونی نیاز به بستری 
پیدا کنند. در خصوص نشانه های خطر در 
کودکان زمانی که سرفه ها بیش از حد معمول 
شود، خس خس سینه و تنگی نفس اتفاق بیفتد، 
تنفس دشوار و بین دنده ها فرورفتگی ایجاد 
شود و سیاه شدگی در لب و زیر ناخن و گونه رخ 

دهد باید به اورژانس مراجعه کرد.

یاد د اشــــت

دانــستنی هـــا

جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره  ۱۲۹۳جد ول سود وکو                                          

حل جد ول   ۱۲۹۲  

 ١-  نوعي کیــف کاري- به تملــک درآوردن ۲- از 
شــاگردان میرعماد- دانه نهانزایان- بازیگروکارگردان 
ایرلندی ۳-  اسب آذری- درمرتبه نخست- خیرکردنی 
روبــاه در ته چــاه!- محل ورود ۴- ســنگین نیســت- 
ساکن شدن - شــامل همه می شود-  وســیله نخ ریسی 
۵-  قانون مغولی- اخمو-  دندانســاز ۶-  معادل فارسی 
پلمــب- ازآثارتاریخي ایتالیــا ٧-  خطــاب بی ادبانه-  
پشــیمانی- میان شــانه وآرنج دســت- حرف نوروزی 
8-  ازاصول دین اســالم- توده چیــزی- مادربزرگ ۹-  
نویددادن-  ازتوابع اصفهان- ازوسایل دانش آموز- زوبین 
١۰-  مدرســه هندســه افالطون-  بندری درانگلیس 
١١-  مرام-  پیشینیان-  فیلم هوشنگ درویش پور ١۲-  
مأنوس شدن-  خاک سفالگری-  ویرایش مطلب-  نسبت 
۲ زن با یک شوهر ١۳-  پیشوندمنفی-  رنجیده بودن از 
کار-  شکاف- همگی  ١۴-  مقابل اخروی-  با دریا جیحون  

شود-  کمند ١۵-  شهری در خراسان جنوبی-  اخضر
 

١-  آشفته-  خسته شدن ۲-  مبهم-  اولین موزه تخصصی تاریخ عکاسی درتهران ۳-  نت سوم 
موسیقی-  شکستن-  انصاف داشتن-  تیرپیکاندار ۴-  واحدپول غنا-  لوله گیاهی-  راندن مزاحم-  
درون رگ جاری است ۵-  عصای معلوالن-  شب تاریک-  برگه دریافت کاال ۶-  پوشیده - باالترین 
مقام اجرایی یک شرکت ٧-  پایان-  برآمدگی در بدن براثر ضربه-  رفتگر-  لباس اتاق عمل 8-  حیوان 
دورگه-  هستی- سرزنشگر ۹-  ازکلمات شرط- آدم آهنی-  دیبای نازک -  گشوده ١۰-  کارمندی که 
درخانه بهداشت مشغول است- مقابل کمیت ١١-  نسل -  مرکزایالت آالسکا-  همراه  غذامی خورند 
١۲-  مخترع تلگراف-  نقشه انگلیسی- کراهت داشتن-  بخیه درشت ١۳-  نت ششم موسیقی- توطئه 
پنهانی-  ساده لوح-  عضوصورت ١۴-  ازکشورهای آســیایی-  ازجزایراندونزی ١۵- معادل فارسی 

پِرسنل-  شهری درایالت .اوهایو در آمریکا

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

»هندوانه« برای دیابتی ها مضر نیستارتباط آهسته راه رفتن با زوال  عقل دوره نهفتگی »آبله میمون« چند روز است؟ 
»روزاموند.لوئیس«، رئیس فنی سازمان بهداشت جهانی، اظهارکرد: 
کسانی که با فردآلوده به آبله میمون در تماس بوده اند، باید عالئم را به مدت ۲١ 
روز تحت نظر داشته باشند. دکتر ویلیام شافنر، هم بیان داشت: این ویروس 
دوره نهفتگی بسیارطوالنی دارد. به گفته وی ممکن است یک تا ۲ هفته طول 
بکشد تا عالئم در فرد ظاهر شود. عالئم بیشتر با: تب، بدن درد، سردرد و 
خستگی ظاهر می شوند. بثورات پوستی اغلب روی دست ها، صورت و... ظاهر 
می شوند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری بیان کرد این مراحل می تواند بین 

۲ تا سه است و سالمت فرد تعیین می کند که آبله میمون چقدر شدید است.

تحقیقات نشان می دهد که بین سرعت راه رفتن و کاهش عملکرد ذهنی 
ارتباط وجود دارد. این مطالعه شامل حدود ١٧ هزار بزرگسال باالی ۶۵ سال بود و 
نشان داد کسانی که ساالنه حدود ۵ درصد ُکندتر راه می روند با بیشترین احتمال 
ابتال به زوال عقل روبه رو بودند. »تایا.کالیر«، گفت: »این نتایج اهمیت راه رفتن را 
در ارزیابی خطر زوال عقل نشان می دهد.« این یافته ها ارتباط بین کاهش سرعت 
راه رفتن و خطر ابتال به زوال عقل در آینده را نشان می دهد. مطالعات قبلی نشان 
دادند که ورزش های هوازی مانند پیاده روی سریع، دویدن، شنا و... می توانند 

هیپوکامپ را بزرگ کرده و برخی از نواحی حافظه را بهبود بخشند. 

هندوانه سرشار از موادمغذی مانند ویتامین  C، A، B۶ و موادمعدنی 
مانند: پتاسیم، منیزیم، آهن، فسفر، فوالت و کلسیم است. هندوانه مملو از 
آب و فیبر است، اما شاخص گلیسمی )GI(  کمی باالتر از حد متوسط دارد. 
از آنجا که بار گلیسمی هندوانه بسیار پایین است،  بیماران دیابتی می توانند 
هندوانه را در حد اعتدال و با خیال راحت مصرف کنند. حتما هندوانه را 
به عنوان میان وعده مصرف کنید نه همراه غذا. از خوردن هندوانه در شب 
خودداری کنید.  بدن ما در تابستان به رساندن آب )هیدراتاسیون( منظم نیاز 

دارد. هندوانه سرشار از مواد مغذی و موادمعدنی و... است. 

هرآنچه که از خواص »شیر« باید بدانید
خواص شیر برای بدن و سالمتی شما غیرقابل انکار است. 
شیر یک منبع غذایی غنی از ویتامین  و موادمعدنی الزم برای 
بدن است که از ابتدای تولد تا اواخر زندگی باید مصرف شود. 
خواص مصرف شیر به حدی ا ست که اغلب حیوانات هم از آن 
به عنوان تغذیه اصلی فرزندانشان استفاده می کنند. شیر حاوی 
موادمغذی و ارزشمندی نظیر کلسیم و پروتئین است و این امر 
دلیلی بر خواص شیر برای قد و رشد بدن شما خواهد بود. عالوه بر 
تقویت استخوان ها، فواید شیر بسیار است که این فواید از مصرف 
فرآورده های شیر   مانند پنیر، کره، و شیر های طعم دار هم به دست 
می آید. به طورکلی، مصرف شیر برای حفظ سالمتی و تندرستی 
شما ضروری ا ست و اگر با فواید خوردن یک لیوان شیر در روز 

آشنا شوید، هرگز آن را رها نخواهید کرد. 
  منبعی از ویتامین ها

به دلیل تعدد خواص شیر، توصیه های بسیاری برای مصرف 
روزانه یک لیوان شیر و گنجاندن این ماده مغذی در رژیم غذایی 
بزرگساالن از سوی پزشکان وجود دارد. شیر منبع بسیار خوبی 
از ویتامین ها و موادمعدنی ضروری  است. از جمله فواید شیر 
 ،B١۲  می توان به تامین موادمغذی بدن نظیر پتاسیم، ویتامین
کلسیم و ویتامین D اشاره داشت. عالوه بر آن، شیر منبعی عالی 
از پروتئین و صدها اسیدچرب مختلف، از جمله اسیدلینولئیک 
۳ است. اسیدهای چرب لینولئیک  CLA( و امگا کونژوگه )
کونژوگه و اسیدهای چرب امگا۳ فواید شیر را برای سالمتی شما 
افزایش می دهند که از جمله آنها می توان به کاهش خطر دیابت 
و بیماری های قلبی اشاره کرد. شدت خواص شیر به عواملی 
مانند میزان چربی، رژیم غذایی و نوع دامی که شیر از آن گرفته 
شده است، بستگی دارد. به عنوان مثال، فواید شیرگاو که بیشتر 
علف می خورد حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدچرب لینولئیک 
و اسیدهای چرب امگا۳ است. دیگر فواید شیرگاو تغذیه شده 
با علف، افزایش میزان آنتی اکسیدان مفید مانند ویتامین E و 
بتاکاروتن است که به کاهش التهاب و مقابله با استرس اکسیداتیو 
کمک می کند. خواص این ماده غذایی بسیار متنوع است و ارزش 
غذایی یک فنجان شیر )۲۴۴ گرم( عبارتنداز:  ١۴۶ کالری، 8 
گرم پروتئین، 8 گرم چربی، ۲8درصد کلسیم، ۲۴درصد ویتامین 
D، ۲۶درصد ویتامین ١8 ،B۲ درصد ویتامین١۰ ، B١۲ درصد 

پتاسیم، ۲۲ درصد فسفر، ١۳درصد سلنیوم. 
  سالمت استخوان ها

به  را  آن  که  شیر  خاصیت های  مهم ترین  از  یکی 
یک نوشیدنی مغذی تبدیل کرده است، کلسیم موجود در 
فرموالسیون آن است. کلسیم یک ماده مغذی مهم برای 
داشتن استخوان ها و دندان هایی قوی، بهبود حرکت عضالت 
و سیگنال های عصبی ا ست. شیر، منبعی غنی از کلسیم را ارائه 
می دهد و برخی از تولیدکنندگان، شیر را با ویتامین  D، غنی و 

عرضه می کنند. 
  سالمت قلب

از دیگر فواید شیرگاو، وجود پتاسیم در فرموالسیون آن 
است که می تواند به بازشدن رگ های خونی و کاهش فشارخون 
کمک کند. افزایش سطح پتاسیم و در عین حال کاهش سدیم 
)نمک( در بدن، می تواند فشارخون را شما کاهش دهد که در 
مقابل خطر بروز بیماری قلبی و سکته را به حداقل می رساند. 
شیرگاو همچنین حاوی مقادیر بسیاری چربی اشباع و کلسترول 
است که می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش دهد، 

بنابراین بهتر است در مصرف آن تعادل را رعایت کنید.
  پیشگیری از سرطان

شیرگاو حاوی کلسیم و ویتامین D است که این ۲ ماده 
مغذی می توانند فرد را از ابتال به سرطان محافظت کنند. 
همچنین، کلسیم می تواند از پرز های روده محافظت و خطر 
ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. بااین حال، برخی 
تحقیقات نشان می دهد که مصرف بیش  از حد کلسیم با احتمال 
ابتال به سرطان پروستات ارتباط مستقیم دارد. بنابراین برای 
آن که از خواص شیر بهره مند شوید، مصرف این ماده مغذی را 
کنترل کنید. ویتامین D می تواند در تنظیم رشد سلول ها نقش 
مهمی ایفا کند که این امر به افزایش ایمنی فرد در برابر سرطان 
روده بزرگ کمک کند. بااین حال، برخی تحقیقات سطح باالی 
ویتامین D را عامل افزایش خطر ابتال به سرطان لوزالمعده 
می دانند که ناشی از ضروت تعادل در مصرف شیر برای دریافت 

هرچه بیشتر خاصیت شیر است.
  تاثیر مفید بر خواب 

از جمله فواید شیر که نوشیدن آن را الزامی می کند، 
ویتامین D موجود در فرموالسیون آن است. مقادیر کافی 
ویتامین  D، به تولید سروتونین که روی خلق وخو، اشتها و خواب 
تاثیر می گذارد، کمک می کند. پزشکان، کمبود ویتامین D را با 
افسردگی بالینی مرتبط دانسته اند؛ بنابراین برای بهره مندی از 
خاصیت شیر، خوب است نوشیدن یک لیوان شیر را در رژیم 

غذایی روزانه خود قرار دهید.
  افزایش سوخت وساز 

شیر، منبعی غنی از پروتئین با کیفیت باالست و تمام 
اسیدهای آمینه ضروری را شامل می شود. از جمله خواص مصرف 
شیر، تامین انرژی بدن است که می تواند از مصرف توده های 
ماهیچه  ای برای تولید انرژی جلوگیری کند. توجه داشته باشید 
که نام پروتئین شیر، کازئین است. این پروتئین نیاز به 8 ساعت 
زمان دارد تا هضم شود. ازهمین رو مصرف شیر می تواند باعث 

افزایش سوخت وساز بدن شود. 
  جلوگیری از اضافه وزن

مطالعات متعددی خواص مصرف شیر را با کاهش خطر 
بروز چاقی مرتبط می دانند. پروتئین باالی شیر به شما کمک 
می کند تا مدت طوالنی تری احساس سیری کنید و همین 
موضوع ممکن است از پرخوری شما جلوگیری کند. عالوه بر این، 
در مورد اسیدلینولئیک کونژوگه موجود در شیر که توانایی تجزیه 
چربی و مهار تولید چربی را دارد، تا به حال چندین پژوهش صورت 
پذیرفته و تاثیر آن مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بسیاری 
از مطالعات، رژیم های غذایی سرشار از کلسیم را با کاهش خطر 

چاقی مرتبط می دانند. 
  جایگزین های شیر

اگر به شیرگاو حساسیت دارید و در مصرف آن با محدودیت 
مواجه شده اید، دلیل آن عدم توانایی معده در هضم الکتوز 
داخل شیر است. بهتر است از جایگزین آن استفاده کنید. 
جایگزین هایی مانند: شیربادام، سویا، نارگیل، بادام هندی و 
جودوسر می توانند به جای شیرگاو مورد استفاده قرار بگیرند. 
گفته می شود شیرسویای غنی شده با کلسیم، ویتامین A و 

ویتامین D بخشی از گروه غذاهای لبنی به شمار می رود. 

عمــود ی افقــی  

ابوالحسن مصاحب
متخصص اطفال 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / موسی باالزاده
 دیابت امروزه یکی از بیماری های شایع محسوب می شود، اما می توان با اصالح سبک زندگی، سطح قندخون را کنترل کرد. 

در ادامه با گیاهانی آشنا می شوید که به کاهش و کنترل قندخون کمک می کنند.

گیاهان مفید برای کاهش قند خون

زردچوبه به دلیل داشتن خاصیت ضدالتهابی و ضداکسیدانی به جلوگیری و درمان دیابت نوع۱ و۲ کمک می کند. زردچوبه 
همچنین به تقویت ایمنی و جلوگیری از عفونت هایی که افراد دیابتی در معرض آن هستند، کمک می کند. بسیاری از بیماران دیابتی 
مبتال به آرتروز هستند، زیرا قندخون اغلب به مفاصل آسیب می رساند، از این رو زردچوبه به دلیل توانایی ضدالتهابی خود به کاهش 

دردهای مفصلی کمک می کند.

زردچوبه

مطالعات نشان می دهد عصاره زنجبیل قندخون را کاهش می دهد. عالوه براین افراددیابتی اغلب مبتال به ریفالکس معده هستند 
که با مصرف زنجبیل می توان ناراحتی های دستگاه گوارش را بهبود بخشید.

زنجبیل

مطالعات نشان می دهد که آب یا مکمل های به دست آمده از برگ های آلوئه ورا می تواند در کاهش قندخون ناشتا و در افراد مبتال 
به پیش دیابت یا دیابت نوع۲ موثر باشد. آلوئه ورا به دلیل داشتن خاصیت ضدالتهابی و ضداکسیدانی، ناحیه ضعیف بدن را هدف قرار 

می دهد و باعث ترمیم سریعتر و التهاب زخم های پوستی و کاهش چربی خون می شود.

آلوئه ورا
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کــوتـاه

فروپاشی ساختمان پالسکو، سینا اطهر در تهران و 
متروپل در آبادان، موضوع را از به صدا در آمدن زنگ 
خطر پیش تر برده است، این خطر فقط از نظر شهری و 
ساختمانی نیست و به مسئولیت های اجتماعی و فردی 
بازمی گردد. هنوز بسیاری از افراد نحوه مدیریت بحران در 
مواقع حساس را نمی دانند. یکی از مقوله های مورد بحث 
در زمینه ساختمان متروپل و پالسکو، بُعد اجتماعی و 
رفتارهای شهروندی است. بسیار ی با دست خالی و حتی با 
ظروفی نظیر قابلمه به کندن زمین روی آوردند و این رفتار 
احساسی آنها از مسئولیت های اجتماعی آنها سرچشمه 
می گیرد. در این میان، بسیاری از افراد جامعه نحوه بروز 
رفتار مناسب در شرایط بحرانی را نمی دانند. طبیعتا 
بروز چنین اقداماتی به دلیل بی توجهی به آموزش رفتار 
شهروندی مشاهده می شود. بر اساس تصاویر موجود از 
عملکرد نیرو های امداد و نجات در وهله نخست به کارگیری 
لوازم ابتدایی در اطفای حریق مشاهده می شود. این 
در حالی است که هر یک از سازمان های امداد و نجات 
باید تجهیزات به روز و مدرن را در اختیار داشته باشند. 
در این شرایط مسئوالن باید به طور شفاف نارسایی های 
حوزه مربوطه را بیان کرده و مسئولیت این سمت را به 
افراد شایسته واگذار کنند. فروپاشی ساختمان پالسکو، 
ساختمان سینا اطهر و حاال متروپل نشان می دهد که 
به طور کلی ما قواعد و دستور العمل های اجتماعی شهری 
را بلد نیستیم. هم اکنون حوزه مدیریت شهری، وزارت 
کشور و دیگر سازمان های مربوطه باید در مقابل افکار 
عمومی پاسخگو باشند و به آنها آمار شفاف درباره فاجعه 
متروپل و تعداد افرادی که در زیر آوار هستند، بیان کنند. 
از طرف دیگر، حضور مردم و اقداماتی همچون عکاسی، 
فیلمبرداری و انتشار آن در فضای واقعی و مجازی به دلیل 
بروز هرگونه رخ داد در جامعه نشان دهنده عدم بلوغ  رفتار 
شهروندی است، چون در مرحله بعد در بین این افراد 
شکل گیری واکنش های متعدد نسبت به این پیام ها و 
رخدادها بروز می کند که در شرایط بحران و رخداد دیگری 
پدیدار می شود. این امر نشان می دهد که جامعه و مدیریت 
بحران و حتی رفتارهای اخالقی افراد در جامعه دچار 
مشکالت متعدد و عدم کنترل شرایط شده است. شاید 
در ساعات اولیه این فاجعه با استفاده از تجهیزات مدرن و 
همکاری شهروندان در ساختمان متروپل مانند پالسکو از 
سوی آتش نشانان کنترل می شد و به این ترتیب راه برای 
ورود افراد متخصص، امدادگران و دیگر افراد آگاه به مسائل 
باز گذاشته می شد. می توان با پیام های متعدد و انتشار آن 
در گذرگاه های سطح شهر در امر اطالع رسانی همگانی 
تاثیرگذار بود. با این حال بحران امری است که ناگهان 
ایجاد می شود و همیشه زمانی رخ می دهد که هیچ کس 
انتظارش را نداشته و آمادگی الزم را ندارد. پالسکو وقتی 
فروریخت یک پیام روشن به ایرانیان داد. هیچ کس نه در 
تهران و نه در کل کشور، آماده رویارویی با چنین بحرانی 
نیست. شواهد در متروپل نشان می دهد که هیچ آمادگی 

قبلی برای مواجهه با چنین بحرانی پیش بینی نشده بود. 

مسئولیت اجتماعی در زمان بحران 

روی خط آرمان ملی
          88760176                                              

کمک هزینه بارداری
دی ماه سال ١۴۰۰ زایمان کرده ام برای کمک هزینه بارداری 
اقدام کردم ولی چند ماهی یک بار بیمه اعالم می کند که فعال 
سند نخورده و با مشکل روبه رو شده است با بچه کوچک در این 
فصل گرما باید حضوری به بیمه بروم تا کارهایم را درست کنم 
آیا این درست است که هر روز یک مشکل برای این کمک هزینه 

ناچیز داشته باشیم. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند. 
یک شهروند از تهران 

فروش سیگار
چرا مسئوالن جلوی فروش سیگار در دکه های روزنامه فروشی 
و سوپرمارکت ها را نمی گیرند زیرا واقعا سیگار هم برای افرادی 
که آن را مصرف می کنند و هم کسانی که بوی آن را استنشاق 
می کنند مضر است و زیان آور جا دارد مسئوالن کمی هم به فکر 

مردم باشند. 
یک شهروند از تهران 

سهامداران بانک پارسیان
بانک پارسیان به جای این همه هزینه تبلیغ در سطح شهر، 

بهتر است فکری به حال ضرر و زیان سهامدارانش کند. 
یک سهامدار

سگ های ولگرد
ساکن فاز ۵ در شهرستان پرند هستیم هنگام صبح با صدای 
وحشتناک سگ ها ولگرد از خواب بیدار می شویم. شب ها از ترس 
این سگ ها جرات بیرون آمدن از خانه را نداریم لطفا مسئوالن 

فکری اساسی برای این موضوع کنند. 
کمالی از پرند

قطعی آب
سیاه  روستای  می شویم  نزدیک  که  گرما  فصل  به 
اسطلخ)صومعه سرا( با قطعی آب فراوان روبه رو می شود و 
مشکالتی را برای اهالی روستا ایجاد می کند از مسئوالن استان 
گیالن درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم تا حداقل 
زمان قطع شدن آب را برای مردم روستا روشن کنند تا بدانیم 

چه ساعت هایی آب نداریم. 
صفایی از سیاه اسطلخ صومعه سرا

 بهرام بیات 
جامعه شناس 

یـــادداشـــت

با اینکه چند روز از سرقت صندوق امانات در 
شعبه بانک ملی روبه روی دانشگاه تهران می گذرد، 
اما این اتفاق روز گذشته رسانه ای شد و صحبت ها 
در رابطه با آمار صندوق ها از سوی مسئوالن 
متناقض است، همچنین بانک ملی هنوز نمی داند 
که ارزش اموال مسروقه چقدر است و مردمی 
که وسایل ارزشمند خود را در بانک به امانت 
گذاشته اند، چگونه برای احقاق مالباخته خود، 
مدعی باشند. این سردرگمی به آن دلیل است که 
این نوع سرقت برای اولین بار در کشور رخ می دهد 
و آخرین اتفاق در این رابطه به فروردین سال ۹8 
باز می گردد که مسئوالن بانک اقتصاد نوین اعالم 
کردند که »دستبرد به صندوق امانات این بانک 
ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.«  باشگاه 
خبرنگاران تعداد صندوق ها را »بیش از ۲۰۰« و 
خبرگزاری های میزان و مهر شمار آنها را »حدود 
۲۵۰« صندوق گزارش کردند، اما به گفته مسئوالن 
بانک ملی سارقان فقط محتویات ١۶۹ صندوق 
را سرقت کرده اند. سارقان همچنین بخشی از 
تجهیزات اتاق سرور و مرکز ضبط تصاویر این شعبه 
را به سرقت بردند. در این میان، سیستم هشدار 
بانک به گوشی موبایل رئیس شعبه وصل بوده و این 
سرقت به موبایل او پیامک شد، اما به دلیل اینکه 
در گذشته این سامانه هشدار اشتباهی داده بود، 
رئیس بانک به پیامک سرقت اعتنا نکرد. آنچه  در 
این میان، قابل تامل است سارقان به محیط بانک 
آشنایی داشتند و چون دستگاه ضبط تصاویر را با 
خود به سرقت بردند اطالعات دقیقی از این سرقت 
در دسترس نیست. بنا به گفته رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت: »دستگیری سارقان صندوق امانات بانک 
در حال پیگیری است.« سرهنگ علی ولیپور 
گودرزی افزود: »چند نفر از کارکنان بانک که در 
بررسی های اولیه در این حادثه قصور و سهل انگاری 
داشته اند تحت نظر قرار گرفته و تحقیقات از آنها 
ادامه دارد.« بانک ملی در اطالعیه ای کوتاه بدون 
اشاره به جزئیات این ماجرا فقط اعالم کرد که »در 
این حادثه خسارات محدود به صندوق امانات وارد 
شد و ماجرا از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال 
پیگیری است.« در این اطالعیه آمده است: »١۶8 
صندوق امانت در این شعبه توسط سارقان آسیب 
دیده و رقم یک هزار که پیش تر اعالم شده بود 

درست نیست.«
  پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟  

با وجود اینکه این اتفاق برای اولین بار در کشور 
رخ داده، سوال ده ها مالباخته این است که در 
صورت عدم دستگیری سارقان، تکلیف اموال 
آنها و پرداخت خسارت شان چگونه است. با وجود 
اینکه بانک ملی اعالم کرده که از محتویات امانت 
در صندوق ها، اطالعی ندارد، به تبع آن بیمه ها نیز 
نمی توانند برای مالباختگان خسارتی را پرداخت 
کنند. همچنین دبیر کانون بانک ها در ایران 
»صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک 
نیز در صورتی می تواند خسارات وارد شده به این 
صندوق ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند 
که چه میزان کاال یا اشیا در صندوق داشته  است.« 

با این حال محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با 
فارس ادامه داد: »از آنجا که نماینده بانک در زمان 
تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه مشتری چه 
چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ 
اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق 
قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است. 
البته، در بانک ها صندوق ویژه ای برای اشیای 
گرانبها وجود دارد که مردم می توانند اشیای 
گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری 
آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه ای 

برای آن اشیا، خسارت وارده را پرداخت می کند.«
  تجمع مالباختگان 

یکی از زنانی که در محل این شعبه حضور داشته 
و صندوق امانت متعلق به وی نیز مورد سرقت قرار 
گرفته بود، در این  باره گفت: من حدود ۳۰ سال کار 
کرده و پس انداز تمام این سال ها را به سکه تبدیل 
کرده و در این صندوق قرار داده بودم که به سرقت 
رفت. من نمی دانم باید چه کار کنم و چه کسی 
خسارات ما را جبران خواهد کرد، اما از مسئوالن، 
از رئیس قوه قضائیه، از رئیس جمهور، از رئیس 
پلیس می خواهم که فکری برای ما کنند. بسیاری 
از ما تمام زندگی مان را اینجا گذاشته بودیم. مگر 
پلیس بارها نگفته بود که طال و جواهر را در خانه 
نگه  ندارید و به صندوق امانت بدهید. خواهش 
می کنم به این سرقت رسیدگی کنید.  مرد جوان 
دیگری هم که شرایط روحی مناسبی نداشت گفته 
است: نمی دانم بانک چطور می خواهد این خسارت 
را جبران کند؟ اصال چطور ممکن است که چنین 
سرقتی از بانک انجام شود و کسی هم متوجه آن 
نشده باشد؟ ما از مسئوالن این شعبه بانک هم 
شکایت خواهیم کرد. پس انداز ما را با خود برده اند.

  خأل قانونی وجود دارد
خأل قانونی این امر در کجاست؟ پاسخ یک 
حقوقدان به این سوال کامال روشن است و او باور 
دارد که مردم در این زمینه، بازنده اصلی خواهند 
بود. عبدالصمد خرمشاهی در توضیح بیشتر به 
»آرمان ملی« می گوید: »صحبت ها در این زمینه 
بسیار است و برخی از مسئوالن بانک ملی گفته اند 
که ما مسئولیتی در قبال مالباختگان نداریم و 
برخی دیگر می گویند که ما خسارت مردم را 
پرداخت می کنیم. این صحبت های متناقض نشان 
می دهد که آنها با توجه به اینکه این نوع سرقت 
برای اولین بار در کشور رخ می دهد، سردرگم 
هستند و قانونی در این رابطه در بانک وجود ندارد و 
در روزهای آینده باید در انتظار اعتراض مالباختگان 
باشیم. اگر از منظر حقوقی به این سرقت ها نگاهی 
بیندازیم، این صندوق ها، صندوق های امانت 
نبوده اند و بانک این صندوق ها را به افراد مختلف 
اجاره می دهند و مردم موجر حساب می شوند، 
اما صندوق امانت نیست، چطور بانک به عنوان 
»امین« باید بداند چه چیزی را به امانت می گیرد، 
در حالی که در این امر، بحث امانت نمی گنجد و 
موضوع پیچیده است.  با توجه به این صحبت ها، 
سوالی که برای بسیاری پیش می آید این است 
که زمانی که مشخص نیست در صندوق ها چه 

اسناد، جواهرات، ارز، سکه یا وجه نقد بوده، چطور 
مالباختگان می توانند ثابت کنند که ارزش دارایی 
آنها چقدر است؟ با این حال، این حقوقدان باور 
دارد که بانک می تواند این نوع ارزش مالی سرقت 
شده را رد کند و مشخص نیست که مدعی چگونه 
می خواهد این امر را ثابت کند و بازهم مشکل 
به وجود خواهد آمد. از آنجا که قراردادهایی که بانک 
برای تسهیالت منعقد می کنند، یک طرفه است و 
کمتر فردی برگه های اخذ وام و قوانین آن را مطالعه 
می کند. کمتر کسی هست که تک به تک مفاد آن 
قرارداد تسهیالت را بخواند و امضا کند. قطعا برای 
اجاره این صندوق ها میان بانک و موجران، یک 
قرارداد بسته شده و آن قرارداد یک طرفه و به سود 
بانک خواهد بود. بنابراین بانک به رغم اینکه اعالم 
کرده که خسارت پرداخت می کند، این موضوع 
قابل تامل و شبهه برانگیز است و میزان تخمین 
خسارت چگونه خواهد بود. یکی از مسئوالن گفته 
بود که تراضی می شود، ولی بازهم جای شک و 
شبهه دارد. این سرقت هرچند که معایب زیادی 
خواهد داشت، اما به نظر می رسد که بانک و مردم 
این پیش بینی را نکرده بودند که اگر این صندوق ها 

به سرقت برود، چه وضعیتی پیش خواهد آمد. 
  ماده ۱۰، به داد مشتریان می رسد؟ 

این حقوقدان به ماده ١۰ قانون مدنی اشاره 
دارد که در آن ذکر شده که قراردادهای خصوصی 
نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در 
صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و 
در ادامه صحبت هایش می افزاید: »اگر در این میان 
قراردادی بسته شده باشد قابل اتکا است و بر اساس 
تراضی طرفین بسته می شود و طبیعتا خالف قانون 
نیز نیست. مثال در آن قرارداد بانک سلب مسئولیت 
کرده، اما کسی امانت گذار است، نمی تواند مدعی 
شود که چرا از خود سلب مسئولیت کرده اید و فرد 
مالباخته چشم بسته زیر برگه قرارداد را امضا کرده 
است و به همین دلیل است که کسانی که اموال شان 
به سرقت رفته، بازنده این ماجرا هستند و این 
جای سوال دارد که جایی که باید به لحاظ امنیتی، 
ایمنی و مقررات بر اساس ایمنی کامل باشد، به 
این شکل مورد سرقت قرار بگیرد. اگر خسارتی 
هم پرداخت بشود، بازهم طرف مقابل به این امر 
راضی باشد و چون شرکت های بیمه نمی دانند 
که در آن صندوق ها چه چیزی وجود دارد، بیمه 
نمی شود.  مشکل دیگر حقوقی که خرمشاهی 
نیز در صحبت هایش به آن اشاره کرد، این است 
که بانک چرا نباید بداند که در صندوق های خود 
چه وسیله ای را نگهداری می کند. شاید برخی 
از سودجویان مواد مخدر یا مواد منفجره در آن 
صندوق ها نگهداری کنند، در رابطه با این خأل 
قانونی نیز خرمشاهی می افزاید: قطعا این مشکل 
قانونی دارد و جای ابهام دارد که چرا این موضوعات 
پیش بینی نشده است و باید هرچه سریعتر، این 
شبهات و نوع قرارداد و وظیفه طرفین شفاف و 
رسا باشد و در غیر این صورت باعث سلب اعتماد 
مردم از بانک به عنوان امین ترین مکان جامعه، 

خواهد شد. 

آرمان ملی-  منیره چگینی: 
»سرقت هالیوودی از بانک 
ملی« ایــن سرتیتر خبری 
بســیاری از سایــت ها  
و خبرگزاری ها رسمی در 
روز گذشته بود. نکته جالب 
در این رابطــه سارقان به 
امن ترین و حفاظتی ترین 
نقطه بانک ملــی که شعار 
اصلی  آن »اعتماد« است، 
دستبرد زده اند و محتویات 
حدود ۲۰۰، صندوق امانت را 

به سرقت برده اند. 

 حج تمتع 
دو نرخی می شود

نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت گفت: با توجه به تغییرات ارز 
و اینکه برخی از متقاضیان قسط 
دوم خود را پرداخت نکرده اند ، سال 
آینده حج تمتع دو نرخی خواهد شد. 
حجت االسالم عبدالفتاح نواب افزود: 
متقاضیان که امسال به حج تمتع اعزام 
می شوند افرادی هستند که در سال ۹۹ 
تمامی اقدامات الزم برای ثبت نام به 
حج تمتع را انجام داده بودند اما به دلیل 
کرونا اعزامی انجام نشد. تمامی زائران 
افرادی هستند که در سال ۹۹ ثبت نام 
و در آن سال ٧۰ تا 8۰ درصد هزینه ها را 
به عنوان قسط اول پرداخت کرده بودند 
و قسط دوم نیز منوط به تعیین هتل 
و کاروان هاست که با توجه به قیمت 
هتل ها و دور و نزدیکی به حرم و فاصله 
اعزام ها از شهرهای مختلف و تفاوت در 
نرخ پروازها تمام اینها محاسبه می شود 
و قسط دوم از زائران دریافت می شود. 
وی ادامه داد: زائرانی که امسال قسط 
دوم خود را پرداخت نکرده و اعزام آنها 
به سال ١۴۰۲ موکول می شود باید 
در سال آینده با هزینه بیشتر قسط را 
بدهند به همین دلیل سال آینده حج 

دو نرخی می شود. 

 مقابله با بدحجابی 
در  فرودگاه

 فرمانده پلیس فرودگاه های کشور 
از مقابله با بدحجابی در فرودگاه ها 
خبر داد و گفت: هیچ کارتن خوابی 
اجازه حضور در فرودگاه و یا نمازخانه 
فرودگاه ها را ندارد. سرهنگ محسن 
عقیلی افزود: حوزه امر به معروف و 
نهی از منکر جزو اولویت های اصلی 
کار ما است و به افرادی که شئونات 
را رعایت نکنند تذکرات جدی داده 
می شود. اگر موردی مشاهده شود 
تذکر لسانی داده می شود و معموال 
افراد هم به تذکرات پلیس تمکین 
می کنند. اگر شخصی پوشش بسیار 
نامناسبی داشته باشد و به تذکرات 
پلیس هم بی اعتنایی کند آن زمان 
مجبور می شویم که برخوردهای 
دیگری که شاید منجر به تشکیل 
پرونده شود را انجام دهیم. عقیلی در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
در برخی اخبار آمده است که کارتن 
خواب ها از نمازخانه های فرودگاه برای 
گذراندن شب استفاده می کنند، این 
موضوع را تأیید می کنید یا خیر، گفت: 
هرگونه خبر استفاده کارتن خواب ها 
و یا افراد بی خانمان از نمازخانه های 

فرودگاه ها را تکذیب می کنم. 

واکنش به ماجرای لو 
رفتن سواالت امتحانی

رئــــیس مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش درباره انتشار تصاویر 
سواالت امتحانات نهایی در برخی 
گروه های تلگرامی گفت: ساعـــت 
۳۰ :8 رمز تکثیر سواالت آمد و ساعت 
8:١۵ سواالت در گروه های مجازی 
بود. محسن زارعی اظهار کرد: افرادی 
که مدعی لو رفتن سواالت امتحانات 
نهایی هستند، آن را ثابت کنند. این 
افراد اگر مستنداتی برای لو رفتن 
سواالت امتحانات نهایی دارند، آن را 
به رسانه ها ارائه دهند. امکان لو رفتن 
سواالت امتحانات نهایی وجود ندارد. 
چراکه سواالت به صورت رمزشده 
به حوزه های امتحانات نهایی و رمز 
سواالت ۵ دقیقه قبل از آزمون ارسال 
می شود. بنابراین هیچ فردی به آن 
دسترسی ندارد. همچنین طراحان 

سواالت در قرنطینه هستند. 

60 درصد جمعیت در حاشیه 
ایسنا: دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره 
به اینکه در حال حاضـــر بیش از ٧۰ درصد 
جمعیت در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل 
سکونت ایران ساکن هستند، می گوید: این آمار 
به معنای ایجاد قطب ها و کلونی های جمعیتی 
در کالنشهرهاست. صالح قاسمی به ارائه آماری 
از میزان تراکم جمعیتی استان های مختلف 
ایران بر اساس سرشماری سال ١۳۹۵ پرداخت و 
گفت: تهران با جمعیت ١۳ میلیون و ۲۶٧ هزار و 
۶۳٧ نفر، البرز با جمعیت ۲ میلیون و ٧١۲ هزار 
و ۴۰۰ نفر و گیالن با جمعیت ۲ میلیون و ۵۳۰ 
هزار و ۶۹۶ نفر از شهرهایی با تراکم جمعیتی 
باالست. همچنین سمنان با جمعیت ٧۰۲ هزار و 
۳۶۰ نفر و خراسان جنوبی با جمعیت ٧۶8 هزار 

و 8۹8 نفر از شهرهایی با تراکم پایین هستند. 

افزایش تعداد جانباختگان متروپل
آرمان ملی: معاون استاندار و فرماندار ویژه 
آبادان گفت: تعداد جانباختگان حادثه ریزش 
در ساختمان متروپل آبادان به ۴۳ نفر افزایش 
یافت. احسان عباسپور بیان کرد: آواربرداری در 
محل حادثه برای پیدا کردن اجساد احتمالی و 
آماده سازی مکان برای تخریب کلی و مرحله 
به مرحله ساختمان متروپل همچنان با دقت و 
سرعت ادامه دارد. پیکر همه جانباختگان پس 
از شناسایی و تایید پزشکی قانونی و دانشگاه 
علوم پزشکی آبادان به خانواده های آنان 
تحویل شده است. تجهیزات و امکانات الزم 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان 
پیمانکار تخریب ساختمان متروپل، در محل 

فراهم است و مشکلی در این زمینه نیست. 

بازرسی در دریاچه ارومیه 
آرمان ملی: رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور در ادامه سفر به استان آذربایجان غربی از 
دریاچه ارومیه بازدید کرد. ذبیح ا... خداییان در 
ادامه سفر به استان آذربایجان غربی از دریاچه 
ارومیه بازدید کرد. وی در جریان این بازدید با 
اشاره به موقعیت مهم دریاچه ارومیه، به روح ا... 
محبوبی بازرس کل استان آذربایجان غربی 
ماموریت داد بر عملکرد دستگاه های متولی 
احیای دریاچه و وضعیت تخصیص اعتبار برای 

این موضوع، نظارت الزم را انجام دهد. 

شناسایی ۱3۹ بیمار جدید کرونا 
آرمان ملی: بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
از دوشنبه تا سه شنبه ١۳۹ بیمار مبتال به 
کووید ١۹ شناسایی شدند و متأسفانه در این 
بازه زمانی ٧ بیمار نیز جان خود را به دلیل 
این بیماری از دست دادند. ۲8 نفر از بیماران 
هم بستری شدند. ۴۲٧ نفر از بیماران مبتال 
به کووید١۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاضر ١۴٧ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۰١ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 

کاهش طغیان سفیدبالک ها 
ایسنا: معاون پایش اداره کل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران با تشریح وضعیت 
سفیدبالک ها در تهران می گوید: خبری از طغیان 
سفیدبالک ها نیست و لکه خاصی از جمعیت 
این گونه در شهر دیده نمی شود. سعید احمری 
با مقایسه وضعیت سفیدبالک ها در پایتخت 
نسبت به سال های گذشته گفت: در سال های 
۹٧ و ۹8 جمعیت این حشرات نسبت به گذشته 
رشد داشت اما هم اکنون وضعیت مناسبی از نظر 
جمعیت سفیدبالک ها داریم و بارش خوب در 
کنار مبارزه فیزیکی و استفاده از برچسب های 
زرد و رنگ های مناسب سبب شده تا جمعیت این 

حشرات مدیریت شود.  

توصیه های پلیس به حجاج
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور 
درباره تمهیدات پلیس برای سفر حجاج گفت: 
چنانچه از زائری مواد مخدر و روانگردان به هر 
میزان کشف شود، ضمن جلوگیری از ادامه 
سفر وی، به استناد ماده ١٧ قانون مبارزه با 
مواد مخدر در مرحله اول ١ الی ۵ سال و در 
مرحله دوم ۵ الی ١۵ سال ممنوع الخروج از 
کشور خواهد شد. سردار مهدی معصوم بیگی 
افزود: پلیس کشور میزبان در صورت کشف 
مواد مخدر و روانگردان از زائران بدون اغماض 
رفتاری بسیار سختگیرانه داشته و مجازات های 

سنگین برای فرد خاطی در نظر می گیرند. 

 دانشجویان 
به کجا مهاجرت می کنند؟

آرمان ملی: تعداد دانشجویان ایرانی در خارج 
از کشور براساس آخرین آمارها طی سال های 
١۳8۰ تا ١۳۹8 )۲۰۰۰ تا ۲۰١8 میالدی( با 
افزایش ۲.۳ برابری و شمار دانشجویان خارجی 
در ایران طی سال های ١۳۹۰ تا ١۳۹8 با 
افزایش 8 برابری همراه بوده است. همزمان با 
افزایش دانشجویان ایرانی خروجی از کشور و 
همچنین دانشجویان ورودی به کشور، رتبه 
دانشجوفرستی و دانشجوپذیری کشور بهبود 
یافته است؛ به طوری که در سال ١۳8۰ )۲۰١8 
میالدی( ایران حائز رتبه نوزدهم در میان 
کشورهای دانشجوفرست و رتبه سی ویکم در 

میان کشورهای دانشجوپذیر بوده است. 

»آرمان ملی« سرقت حدود ۲۰۰ صندوق امانت بانک ملی را بررسی می کند 

   مالباختگان چگونه به حق خود مي رسند؟ این موضوع با عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان مورد گفت و گو و بررسي قرار گرفت
   سارقان محتویات ۱٦۹ صندوق از ۲۰۰ صندوق را به سرقت برده اند؛ جالب این که دوربین هاي مدار بسته را نیز، با خود برده اند

سـرقــت هالیـــوودي از بانـــک!سـرقــت هالیـــوودي از بانـــک!

آرمان ملی: از روز گذشته در تداوم ورود 
ریزگردها از مرزهای غربی کشور، نفس ۹ استان 
از جمله پایتخت گرفت و این در شرایطی بود که 
هشدارهای سنجش آلودگی هوا در تهران، پیش 
بینی باد و گردوغبار را نکرده بودند. روز دوشنبه 
بود که مرکز ملي پیش بیني و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا از تشکیل توده گرد و غبار 
در کشور همسایه و نفوذ به استان هاي نوار غربي، 
خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خبر داد، 
اما این مرکز و شهرداری تهران، اطالعی از ورود 
گردوغبار به کشور ارائه نکردند.  هچنین به غیر 
از تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی و سمنان، 
کردستان، زنجان، همدان درگیر گردوغبار شدند. 
در شرایطی که بیش از دو دهه از معضل گردوغبار 
در کشورهای غربی همسایه ایران می گذرد و به 
تازگی علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست به کشورهای عراق و سوریه برای 
مقابله با این بحران سفر کرده و مردم در انتظار 

دستاوردهای این سفر هستند.  
  ضرر جانی، فدای ضرر مالی 

با این حال اگر به این موضوع، افزایش مصرف 

برق و کمبود سوخت برای نیروگاه ها نیز محاسبه 
کنیم، آن زمان، تصویر سبزی که از تابستان 
در ذهن ما وجود دارد، برای سال ١۴۰١ به 
خاکستری، تغییر رنگ خواهد داد. این موضوع را 
می توان در گفته های روز گذشته عضو کمیسیون 
انرژی مجلس ارزیابی کرد. آنطور که فریدون 
عباسی گفته است: »ما ناگزیر هستیم که مازوت 
برای تابستان بسوزانیم. عاقالنه و منطقی نیست 
گازوئیل ۶۰سنتی بخریم و بدهیم نیروگاه ها 
سوزانده شود، بعد قیمت برقی که می خواهیم 
تولید کنیم حدود یک سنت باشد. شاید روی 
بحث آلودگی زیست محیطی سوزاندن مازوت 
تبلیغ شود، ولی ما چاره ای جز سوزاندن مازوت 
نداریم.« این گفته های عضو کمیسیون انرژی 
مجلس در شرایطی مطرح می شود که ساالنه ١۲ 
هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا می میرند و ایران ۲. 
۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل 

آلودگی هوا از دست می دهد. 
  آغاز خاموشی ها از شهرک صنعتی 

با این وجود که عضو کمیسیون انرژی مجلس، 
پیش بینی کرده که تابستان امسال حتما قطعی 

برق خواهیم داشت، چراکه با گرمی هوا، مصرف 
برق به خصوص در مناطق جنوبی کشور باال 
می رود، بر اساس نامه شرکت توزیع نیروی 
برق استان تهران، برق شهرک های صنعتی از 
١۵ خرداد امسال تا ١۵ شهریور، هر سه شنبه از 
ساعت ١١ صبح تا ١١ شب قطع می شود. البته 
این امر فقط مختص تابستان نیست و کشور ما 
در فصل زمستان و با افزایش مصرف گاز برای 
نیروگاه ها، روی به افزایش سوخت مازوت می آورد 
و خاموشی ها در زمستان چند سال گذشته، امری 
غیر قابل اجتناب بوده است. دو سال پیش بود که 
همزمان با افشای مصرف مازوت در نیروگاه ها و 
هوای بسیار خراب دی ماه ۹۹، کالنتری رئیس 
وقت سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بود: 
»مردم یا قطعی برق را بپذیرند یا ناچاریم مازوت 
سوخته شود.« با این وجود کارشناسان کمبود 
گاز را بهانه دولتی ها می دانستند، چون به دلیل 
تحریم ها، انبارهای ایران پر از سوخت کوره یا 
همان مازوت شده بود. با این حال برای مسئوالن 
زمستان و تابستان تفاوتی ندارد و آنها می خواهند 

مازوت خود را به نوعی بسوزانند. 

»آرمان ملی« همزمان با هجوم ریزگردها و قطعی برق گزارش می دهد 

امسال هم تابستان، مازوت دارید و گرد و غبار
  عضو کمیسیون انرژی: چاره ای جز مصرف مازوت نداریم، چون نباید گازوئیل ٦۰سنتی را فدای برق یک سنتی کنیم! 



رئیس پلیس فتا استان بوشهر از شناسایی 
و دستگیری فردی که با سوءاستفاده از اعتماد 
پسرعموی خود اقدام به سرقت ارز دیجیتال 
کرده بود، خبر داد. سرهنگ مهدی قاسمی 
بیان داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان 
به پلیس فتا و ارائه مرجوعه قضائی مبنی 
بر به سرقت رفتن  ارز دیجیتال از کیف پول 
الکترونیکی اش،    موضوع در دستور کار 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی ادامه 
داد: بنا بر اظهارات شاکی، ۲ ماه پس از ورود 
به بازار رمز ارزهای دیجیتال، کل دارایی 
ارزی وی به ارزش حدود ١١میلیارد ریال 
از کیف پولش توسط فرد ناشناسی به سرقت 
رفته است. این مقام انتظامی افزود: با اقدامات 
کارشناسی و علمی به عمل آمده، مشخص 
شد که هیچ هکی صورت نپذیرفته و سارق 
به رمز و کلمه ورود کیف پول دیجیتال شاکی 
دسترسی داشته که شاکی با مشاهده نتایج 
بررسی های پلیس، اعالم داشت: »به علت 
عدم آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در این 

حوزه، با ترغیب پسرعمویم وارد عرصه رمز 
ارزها شدم و حساب و کیف پول دیجیتال 
را هم خود وی برایم ایجاد کرده است.« 
سرهنگ قاسمی گفت: پسرعموی شاکی 
به عنوان متهم اصلی با هماهنگی مقام قضائی، 
دستگیر که در ابتدا منکر هرگونه سرقت ارزی 
شده ولی با مشاهده مستندات گردآوری 
شده و ادله مجرمانه دیجیتال استخراجی 
از تجهیزات دیجیتال هوشمند توقیف شده 
از متهم در هنگام دستگیری، به ناچار لب 
به اعتراف گشوده و اظهارکرد: »به علت 
اینکه اطالع داشتم شخص شاکی، هیچ 
علم و دانشی در مدیریت کیف پول دیجیتال 
خود ندارد و خودم نیز کیف پول را برایش 
ایجاد کرده و رمزهایش را در اختیار داشتم، 
موجودی ارزی وی را به ارز جدیدی تبدیل 
و به آدرس کیف پول دیگری منتقل کردم.« 
رئیس پلیس فتا استان در خاتمه هشدار داد: 
شهروندان عزیز قبل از ورود به بازار رمز ارزها، 
علم و دانش خود را افزایش داده و با مطالعه 

و تحقیق الزم در این بازار، سرمایه گذاری 
نمایند و به هیچ عنوان اطالعات محرمانه مانند 
رمزعبور کیف پول و اطالعات کاربری خودتان 
در صرافی ها را در اختیار دیگران قرار ندهید؛ 

به یاد داشته باشید که هیچ کس، حتی 
نزدیکترین دوستانتان نمی توانند به  اندازه 
خود شما در برابر محافظت از دارایی هایتان 

هوشیار باشند.

سال پنجم10حــوادث
a شماره   1293 r m a n m e l i . i r

چهار شنبه 
1401 .03 . 18

08 ذی القعده   08/1443  ژوئن    2022

خبـــــــر

سرقت رمز ارز   از کیف پول پسرعموکوتـــــاه

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در خبر تازه ای 
از دستگیری شیاد اینترنتی که با وعده کار و ازدواج ، زن 
جوان را بدهکار یک میلیاردی پولشویی کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ جواد جهانشیری گفت: خانمی با مراجعه به پلیس 
فتا درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر اتهام 
کالهبرداری یک میلیارد ریالی در بیش از ۲۰ پرونده قضائی، 
انسداد و قطع تمامی خدمات بانکی و کالهبرداری از هویت 
حقیقی وی در فضای سایبری را داشت که رسیدگی به موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. سرهنگ 
جهانشیری ادامه داد: با توجه به اظهارات شاکیه مشخص 
شد عالوه بر اینکه از احساس و عواطف وی با وعده ازدواج 
سوءاستفاده شده است، شاکیه به جهت نیاز مالی و حمایت 
از فرزند خردسالش در سایت واسطه محور »دیوار«؛ با یک 

آگهی استخدام به صورت دورکاری آشنا شده و با توجه به 
شرایط استخدامی موصوف نسبت به ارسال مشخصات حقوقی 
خود اقدام و طی جریان ارسال مدارک و رزومه کاری، متهم به 
اصطالح صاحب شرکت که از جزئیات زندگی شخصی شاکیه 
مطلع بود؛ با ارسال سیم کارتی از وی می خواهد تا با ایجاد 
حساب بانکی با شماره سیم کارتی که دراختیارش قرار می دهد، 
حساب بانکی ایجاد کند و در نهایت نسبت به احراز هویت 
در صرافی آنالین اقدام نماید. این مقام مسئول ادامه داد: در 
مستندات ارائه شده توسط شاکیه مشخص شد نامبرده در نقشه 
کالهبرداری ماهرانه ای که توسط کالهبردار طراحی و در بستر 
فضای سایبری گسترده شده است؛ گرفتارشده و باید گفت در 
صورت عدم هوشیاری کاربران فضای سایبری این دام می تواند 
قربانیان زیادی را گرفتار دام پولشویی نماید و تبعات منفی و 

جبران ناپذیری را برای آنها رقم بزند. رئیس پلیس فتا استان 
خراسان رضوی افزود: در بررسی های صورت گرفته مقدماتی 
سرنخ هایی از کالهبردار سایبری به دست آمد که پس از تحقیق 
و استعالم الزم ردپای متهم مورد شناسایی و  با هماهنگی 
قضائی متهم در استان تهران شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
جهانشیری با بیان اینکه متهم دستگیرشده دارای سوءسابقه در 
فضای سایبری بوده و متاسفانه سابقه کیفری داشته که بازهم 
مرتکب جرم کالهبرداری سایبری شده و با درج آگهی در سایت 
دیوار یا شبکه های اجتماعی و اخذ بیعانه کالهبرداری هایی 
را رقم زده و با توجه به مدت فعالیت وی تعداد و رقم دقیق 
کالهبرداری از وی در دست بررسی است. وی به شهروندان 
توصیه کرد: نگهداری صحیح و ایمن از مدارک هویتی اعم از 
کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، سیم کارت 
و کلیه حساب های بانکی و کارت های بانکی و هم چنین 
حساب های کاربری و کلیه مدارکی که متعلق به شماست 

می تواند راه پیشگیرانه ای از پولشویی باشد. 

فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان از رهایی جوان 
۲8 ساله از چنگال آدم ربایان در شهرستان نیمروز خبر داد. 
سردار  احمد طاهری بیان داشت: در پي ربوده شدن جوانی ۲8 
ساله در یکی از محالت روستای باالخانه در شهرستان نیمروز، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار 
گرفت. وی افزود: با تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد، عامل 

اصلی آدم ربایی به دلیل اختالفات مالی با همکاری ۳ همدست 
دیگرش اقدام به ربایش جوان ۲8 ساله کرده و سپس از محل 
متواری شده اند. فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان 
تصریح کرد: آدم ربایان طی تماس تلفنی با خانواده فرد ربوده 
شده برای آزادی گروگان طلب ١۰ میلیارد ریال وجه نقد کرده 
بودند. سردار طاهری ادامه داد: در نهایت اکیپی ویژه از ماموران 

انتظامی با تالش شبانه روزی و انجام روش های نوین کشف جرم، 
طی یک اقدام انتظامی و اطالعاتی از وقوع جرم، همدست آدم ربا 
را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. این 
مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان و شهرستان نیمروز، عامل اصلی آدم ربایی در یکی از 
شهرستان های شمالی استان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی 
دستگیر شد. به گفته فرمانده انتظامی استان فرد ربوده شده پس 
از رهایی، صحیح و سالم به آغوش خانواده اش بازگردانده شد و 
تالش برای دستگیری ۲ فرد دیگر دخیل در این اقدام ادامه دارد.

آگهی استخدام ترفندی برای پولشویی

رهایی جوان 28 ساله از چنگال آدم ربایان 

باند ۱۲ نفره شرکت هرمی منهدم شد
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از انهدام باند ١۲ نفره 
شکرت هرمی در شهرستان پردیس خبر داد. سردار کیومرث 
عزیزی بیان کرد: ماموران کالنتری ١۴ فاز ١١ پردیس با 
دریافت اطالعات و مراجعه حضوری فردی مبنی بر تبلیغات 
گسترده یک شرکت هرمی در فاز ١١ پردیس که در زمینه 
بازاریابی شبکه ای غیرمجاز فعالیت می کند، بررسی موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران محل دقیق 
فعالیت شرکت هرمی را »فاز١١« شهر پردیس شناسایی و پس 
از تشکیل یک تیم عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه 
شده و ١۲ نفر از اعضای باند شرکت هرمی را دستگیر و جهت 
بررسی و تحقیقات به کالنتری انتقال دادند. فرمانده انتظامی 
شرق استان تهران تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی از 
محل موفق به کشف پک های آموزشی، کیس، مانیتور، کتابچه 
و جزوه های آموزشی در خصوص فعالیت اعضای باندهای 

شرکت های هرمی شدند. 

معده قاچاقچیان، انبار موادمخدر
فرمانده انتظامي شهرستان نطنز از دستگیری ۲ قاچاقچی 
که قصد داشتند یک کیلو و ٧۰۰ گرم تریاک را با شیوه بلع و 
انباری در معده خود به تهران منتقل کنند، خبر داد. سرهنگ 
مهدي کریمي گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز با اشرافیت و هوشمندی 
باالی خود حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ نفر از مسافران 
یکدستگاه اتوبوس مسافربری که از جنوب کشور به سمت 
تهران در حرکت بود، مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر 
آنها را مورد آزمایش قرار دادند. وي افزود: در بررسی دقیق و 
آزمایش های تخصصی صورت گرفته مشخص شد این ۲ نفر 
اقدام به بلع و انبار موادمخدر در معده خود کردند که با تالش 
تیم پزشکی، موادمخدر از معده این افراد خارج شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به کشف یک کیلو و ٧۰۰ 
گرم تریاک از معده قاچاقچیان گفت: در همین رابطه متهمان 

دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند. 

4۲ دستگاه ماینر کشف شد
فرمانده انتظامی کوار از کشف ۴۲ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ سیدرحمان هاشمی اظهارداشت: 
در پی اعالم خبري مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستاهای 
حوزه استحفاظی در مرغداری خود اقدام به نگهداری و استفاده 
غیرقانونی از دستگاه هاي استخراج ارزدیجیتال می کند، 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این 
فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس از بررسي موضوع 
و انجام تحقیقات میداني، محل موردنظر را شناسایی و با 
هماهنگي مقام قضائي به آن مکان اعزام شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان کوار تصریح کرد: در بازرسي از آن مکان، ۴۲ دستگاه 
ماینر خارجي قاچاق کشف شد. سرهنگ هاشمی با اشاره به 
اینکه کارشناسان ارزش اقالم مکشوفه را ۴ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: در این رابطه یک متهم 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد. 

توقیف پژو حامل پوشاک قاچاق
فرمانده انتظامي الرستان از کشف ۲ هزار و ٧٧٧ ثوب انواع 
پوشاک خارجي قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال خبر داد. سرهنگ سیدمحمد یوسفی  اظهارداشت: 
ماموران انتظامی الرستان حین کنترل خودروهاي عبوري 
در محورهاي مواصالتي این شهرستان به یک سواري پژو 
۴۰۵ مشکوک و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند. وي 
با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ٧٧٧ ثوب انواع 
پوشاک خارجي قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش 
اموال مکشوفه را ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند. 
فرمانده انتظامي الرستان با اشاره به اینکه در این خصوص یک 
نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائي شد، افزود: مبارزه قاطع با 
قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهي است و 
از شهروندان تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه موارد 

مشکوک آن را از طریق تلفن ١١۰ به پلیس اطالع دهند.

انهدام باند قاچاق اسلحه 
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام 
یک باند قاچاق اسلحه و کشف ۲۰ قبضه 
کلت کمری در شهرستان ثالث باباجانی خبر 
داد. سردار علی اکبر جاویدان اظهارداشت: 
پس از اطالع ماموران انتظامی ثالث باباجانی 
از فعالیت یک باند قاچاق اسلحه و اینکه 
تعدادی سالح را از آن سوی مرزها به داخل 
شهرستان وارد کرده اند، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: در 
همین راستا ماموران پاسگاه انتظامی با انجام 
کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی محل 
حضور قاچاقچیان در ارتفاعات منطقه شده و 
با حضور به موقع موفق به دستگیری یک عضو 
باند و کشف محموله اسلحه شدند. فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ماموران 
پلیس در بازرسی های انجام گرفته ۲۰ قبضه 
کلت کمری و ۲۰ تیغه خشاب غیرمجاز کشف 

کردند. 

کشف بنزین قاچاق 
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از 
کشف ۳۵ هزار لیتر بنزین قاچاق خبر داد. 
سرهنگ علی زنگنه اظهارداشت: در پی کسب 
خبری مبنی بر عرضه خارج از شبکه و تولید 
فرآورده های نفتی در شهرستان رباط کریم، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. وی افزود: ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی شهرستان ضمن هماهنگی 
با مقام قضائی با تشکیل اکیپی به همراه 
کارشناسان شرکت نفت به محل موردنظر 
اعزام و در بازرسی از محل ۳۵ هزار لیتر 
بنزین قاچاق کشف کردند. فرمانده انتظامی 
شهرستان رباط کریم ارزش تقریبی محموله 
کشف شده را ١۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح 
کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

قاچاق 30 هزارلیتر سوخت 
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
سیستان وبلوچستان از کشف ۳۰ هزارلیتر 
فرآورده نفتی قاچاق در شهرستان خاش خبر 
داد. سرهنگ مرتضی جوکار اظهارداشت: 
ماموران یگان تکاوری ١۰8 قرارگاه عملیاتی 
حین  سیستان وبلوچستان  استان  عمار 
کنترل خودروهای عبوری در محور خاش به 
یکدستگاه تریلی حامل سوخت مشکوک و آن 
را متوقف کردند. وی افزود: ماموران انتظامی 
در بازرسی از خودرو۳۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق از نوع نفت کوره را کشف کردند. به 
گفته جانشین فرمانده انتظامی استان در این 
خصوص یک متخلف شناسایی و به مراجع 

قضائی معرفی شد.

انهدام باند سارقان سیم و کابل برق 
از  سمنان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری ۳ سارق و یک مالخر و کشف 
۶۹ فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در 
شهرستان شاهرود خبر داد. سردار عبدا... 
حسنی اظهارداشت: طی وقوع چندین 
فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در 
انتظامی شهرستان  ماموران  شاهرود، 
اقدام به گشت زنی نامحسوس در سطح 
حوزه استحفاظی و محل های احتمالی 
به تالش  اشاره  با  سرقت کردند. وی 
افزود:  شهرستان،  پلیس  شبانه روزی 
ماموران حین گشت زنی به یکدستگاه 
خودرو وانت مظنون شدند و اقدام به تعقیب 
و مراقبت از آن کردند. سردار حسنی از 
تحقیق نامحسوس در خصوص راننده و 
سرنشینان این خودرو سخن گفت و بیان 

داشت: سرانجام با بررسی های انجام شده 
مشخص شد ۳ نفر راننده و سرنشینان 
خودرو همگی سابقه دار هستند. حسنی 
از هماهنگی با مرجع قضائی و دستگیری 
سارقان طی یک عملیات غافلگیرانه خبر 
داد و افزود: در همین خصوص یک نفر 
مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد. این مقام 
ارشد انتظامی استان ادامه داد: متهمان که 
بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند در بازجویی 
فنی پلیس به ۶۹ فقره سرقت سیم و کابل 
هوایی برق اعتراف کردند. فرمانده انتظامی 
استان سمنان با بیان اینکه سارقان دارای 
سوابق متعدد کیفری و اعتیاد به موادمخدر 
داشتند، افزود: پس از تکمیل پرونده و اعزام 
به دادسرا متهمان با صدور قرار قانونی روانه 

زندان شدند. 
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تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی ظاهرا 
برنامه ای ندارد! جالب اینجاست که لغو بازی با اروگوئه 
را گردن مربی می اندازند، مشخص نیست در فدراسیون 
فوتبال چه می گذرد؟ اکنون که در جام جهانی حضور 
داریم باید تدارکات خوبی برای تیم ملی فراهم  کنند تا 
برای نخستین بار طلسم شکنی شود و تیم ملی بتواند 
شانس صعود از گروهش را داشته باشد. البته من فکر 
می کنم صعود با این شرایط به دوردوم جام جهانی تصوری 
اشتباه است. به طور مثال ۴۳ سال است در آسیا قهرمان 
نشده ایم و جام جهانی رفتن با این بازیکنان که هنر نیست. 
متاسفانه فوتبال ایران ضعیف و بیمار شده؛ اگر لژیونرها 
نباشند خیلی سخت است که از دل لیگ بازیکنان خوبی 
انتخاب شوند. بازیکنان لژیونر نبودند؛ نمی توانستیم 
جام جهانی برویم.  از ماجدی باید پرسید چرا بازی 
تدارکاتی برای تیم ملی نیست. البته اسکوچیچ هم مقصر 
است و باید از مسئوالن برای نبود بازی تدارکاتی دلیل 
بخواهد که چطور سایر کشورهای آسیایی بازی تدارکاتی 
با تیم های خوب برگزار می کنند، اما این شرایط برای ما 
مهیا نیست. اکنون خیلی ها می گویند اروگوئه یک دیدار 
خوب برای ملی پوشان بود، اما باید بگویم بازی با آنها چه 
به درد ما می خورد؟ ایران باید با کشورهایی بازی کند که 
سبک آنها شبیه انگلیس و آمریکا باشد. مانند سوئیس، 
ولز، دانمارک که نزدیک فوتبال این کشورها هستند.  ما با 
کارلوس کی روش نتوانستیم از مرحله گروهی عبور کنیم 
اما دراگان اسکوچیچ انگیزه و عالقه خوبی برای صعود 
با تیم ملی ایران دارد. این نکته هم قابل توجه است که 
تعدادی از لژیونرهای ما احتماال آخرین حضور خود را در 
جام جهانی را تجربه خواهند کرد و برای شان بهتر است 
که در همین دوره نتیجه  خوب بگیرند. اگر ایران در این 
دوره موفق به صعود نشود، سن ستارگان باال می رود و از 
دور خارج می شوند. نباید بازی های تدارکاتی با تیم های 
ضعیف مثل عمان یا کشورهایی داشته باشیم که در 
جام جهانی نیستند. ما نیاز به بازی با تیم های اروپایی و 
آمریکایی داریم تا بتوانیم با رقبایی در سطح انگلیس و 

آمریکا روبه رو شویم. 

ناصر ابراهیمی 
 کارشناس فوتبال   

 

 صفی ا... فغانپور در مورد پایان فعالیت خود در دپارتمان حقوقی 
فدراسیون فوتبال اظهارداشت: وقتی از سرپرست و دبیرکل 
فدراسیون فوتبال انتقاد می کنم، باید این انتظار را داشته باشم 
که آنها بخواهند با من قطع همکاری کنند. همه اهالی فوتبال 
شنیدند میرشاد ماجدی در برنامه تلویزیونی گفت اگر بخواهم 
جایی بروم باید از فغانپور اجازه بگیرم؟ در پاسخ به او می گویم نباید 
از من اجازه بگیری، اما اهالی فوتبال توقع دارند وقتی می خواهی 
به عنوان سرپرست فدراسیون به مسافرت بروی از قبل همه 

مسائل هماهنگ شده باشد نه اینکه در شرایط سخت فدراسیون 
همراه با دبیرکل، فدراسیون را ترک کنید و مسافرت تان هم هیچ 
نتیجه ای دربر نداشته باشد. وی افزود: هزینه پرواز و اقامت ماجدی 
و کامرانی فر به ترکیه از جیب چه کسی تامین شد؟ در این شرایط 
چرا نباید کسی از شما بپرسد به کجا می روید؟ این انتقاد را نسبت 
به ماجدی داشتم و همچنان اعتقاد دارم بدون برنامه ریزی درست 
فدراسیون فوتبال را پیش می برند.  سرپرست سابق دپارتمان 
حقوقی فوتبال عنوان کرد: بارها و بارها در طول مدت فعالیت خود 

در فدراسیون فوتبال موارد مختلف را به ماجدی و کامرانی فر تذکر 
دادم اما از این تذکرات و صحبت های من خسته شدند. شاید دلشان 
نمی خواست کارها در فدراسیون درست پیش برود. به همین دلیل 
با خودشان گفتند بهتر است قطع همکاری کنیم. من هم این 
موضوع را پذیرفتم زیرا وقتی چنین نابسامانی هایی وجود دارد 
و نمی خواهند کاری درست پیش برود، همکاری کردن برای من 
وجاهت ندارد.  فغانپور تصریح کرد: از همان روز اولی که انتقادات 
خود را مطرح کردم، داخل فدراسیون بودم و کنار نبودم. خیلی از 
اهالی فوتبال هم به من زنگ زده و گفتند حرفت درست است. آنها 
هم گفتند چرا باید سرپرست و دبیرکل فدراسیون با هم به یک سفر 
بروند؟ سوال من این است تاکنون سابقه داشته رئیس فدراسیون 
برای همراهی تیم ملی در یک بازی تدارکاتی این همه تالش کند. 

صفی ا... فغانپور: 
»ماجدی« و »کامرانی فر« از تذکراتم خسته شدند

پرسپولیس در این فصل با مشکالتی 
مواجه بود که مانع قهرمانی این تیم شد. 
بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال 

پرسپولیس در این خصوص صحبت کرد. 
فصل  این  مشکالت  مورد  در   

پرسپولیس چه نظری دارید؟
 مشکل مالی وقتی مشخص می شود که 
بازیکن بگیرند و فصل جدید شروع شود، 
بعداز آن مشکالت از راه می رسند. باید شفاف 
همه مشکالت و موارد را به هواداران بگویند. 
مدیرعامل باشگاه استقالل پولی که در این 
باشگاه وجود دارد را کامال شفاف گفت که ۵۰۰ 

میلیارد در باشگاه است و مشکالت حل شد. 
 تیم گل محمدی نیاز به تقویت دارد! 
پرسپولیس برای فصل آتی ۵ - ۶ بازیکن 
باید  که  می خواهد  باال  سطح  در  قوی 
دروازه بان، مدافع وسط و راست، هافبک 
طراح و بازیساز جذب شوند. تا روزی که 
بازیکن در تمرین نیاید، نمی شود گفت که 
بازیکنی جذب شده است. اگر گل محمدی 
می خواهد بماند باید خواسته هایش برآورده 
شود؛ در غیر اینصورت او برود، بهتر است. اگر 
یحیی قهرمانی نیاورد، قراردادش را ببخشد و 

ضرر و زیان پرسپولیس را بدهد. 
  درباره وضعیت تیم ملی فوتبال چه 

نظری دارید؟
 هر روز برای تیم ملی اتفاقات ناگواری 
درست می شود. هنوز نفهمیدیم که تیم ملی 
هدفش از حضور در جام جهانی چیست؟ با 
این روش که مسئوالن پیش گرفته اند، صعود 
نخواهیم کرد. االن همه به فکر این هستند که 
۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است به حساب 
فدراسیون واریز شود، بین چه کسانی تقسیم 
خواهد شد. کسی نیست که به فوتبال کمک 
کند. در مورد تیم ملی فوتبال همه چیز را 
همه می دانند و همه چیز عیان است. تیم 
امید شرایط خوبی ندارد و این باید درسی 
بزرگی برای تیم ملی بزرگساالن باشد. تیم 
امید که یک بازی تدارکاتی خوب نداشت به 
ترکمنستانی که به اندازه تیم دسته اول ایران 

هزینه می کند، می بازد. 

گفـــت و گـــو 

 
  صحبت های سلیمی

 تشویق به شورش است
فارس: علی مرادی در خصوص برکناری 
وزنه برداران  اخراج  و  تیم ملی  سرمربی 
اظهارداشت: بحث اخراج شدن را من از 
شما می شنوم اردوهای تیم ملی خانه خود 
ورزشکاران است. اصال بحث اخراج مطرح 
نبوده است. سرمربی تیم ملی چند وقتی بود 
که در مورد شرایط نامناسب اردو صحبت هایی 
را مطرح می کرد و ما هم سعی کردیم 
اصالح کنیم و در مورد برخی وزنه برداران 
هم مسائل فنی را می گفت. آنطور که خود 
برخواه می گفت او با ملی پوشان صحبت 
کرده که بمانند اما ظاهرا حرف او را هم گوش 
نکرده اند اما به هر حال سرمربی تیم ملی یک 
قداستی دارد و چون بچه ها حرف او را هم 
گوش نمی کردند چون نمی خواستیم حرمت 
او خدشه دار شود از او تشکر کردیم و قطع 
همکاری انجام شد. وی در مورد اینکه این آیا 
تشکر بود یا اخراج، گفت: اینطور نیست بلکه 
دوستانه جدا شدیم و از او ممنون هستیم طی 
سنوات گذشته زحمت زیادی کشید. رئیس 
فدراسیون وزنه برداری در مورد اینکه بهداد 
سلیمی گفته است جامعه وزنه برداری شما 
را نمی خواهد و آیا حاضرید کنار بروید، ادامه 
داد: ما باید به مجمع احترام بگذاریم، چون 
تصمیم گیرنده مجمع است. این صحبت ها 
سلیمی یک نوع تشویق به شورش است. مگر 
در کشور مشکل معیشتی وجود ندارد؛ اما 

مردم با صبوری تحمل می کنند. 

خارج ازمستطیل سبز

 بهزاد داداش زاده: 
اگر »یحیی«

 قهرمانی نیاورد، 
قراردادش را ببخشد

خــــبر
  محرومیت تعلیقی

 گل محمدی فعال شد
با اعالم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
محرومیت تعلیقی یحیی گل محمدی فعال 
شد. براساس اعالم کمیته انضباطی به دلیل 
تخلف یحیی گل محمدی، در بازی دو تیم 
ذوب آهن و پرسپولیس از سری رقابت های 
در هفته ۲۶ مبنی بر ورود به زمین بعد از پایان 
مسابقه و رفتار غیرورزشی در قبال داور که 
منتهی به تحریک تماشاگران شد، سرمربی 
تیم پرسپولیس به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد و در صورت قطعیت 
دو جلسه محرومیت تعلیقی وی نیز به اجرا 
درخواهد آمد. همچنین باشگاه پرسپولیس 
به خاطر توهین از سوی تماشاگرانش به داور 
مسابقه باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی 
پرداخت کند. در دیدار دو تیم سپاهان اصفهان 
و استقالل تهران در هفته ۲۵ لیگ برتر نیز از 
سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی 
بر پرتاب موادمحترقه به داخل زمین صورت 
گرفت که تیم سپاهان به پرداخت ۳۰۰ میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم استقالل 
تهران نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش به 
بازیکن تیم مقابل باید ۲۰۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی پرداخت کند. 

از حمایت وزیر ورزش تا شایعه اختالف با »آجورلو« 

استقالل؛ شعبه 2 »پاس«

 تسنیم: با اینکه مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان 
تمایل به حفظ سرمربی خود دارند، هنوز تکلیف باشگاه و 
نیمکت نفت مشخص نیست. نفت مسجدسلیمان در طول 
فصل گذشته لیگ برتر فوتبال، خطر سقوط به لیگ دسته اول 
را احساس می کرد و تنها به دلیل نتایج ضعیف شهرخودرو و 
فجرسپاسی شیراز توانست در لیگ برتر باقی بماند. نفتی ها 
دوران پیش فصل لیگ بیست ویکم را خیلی دیر آغاز کردند و 
این موضوع، یکی از دالیل عملکرد ضعیف آنها در سال گذشته 
بود. با این حال به نظر می رسد همین شروع دیرهنگام در فصل 
آینده لیگ برتر نیز برای نفت MIS رقم بخورد. قرار است در 
روزهای آینده، نشستی میان مدیران مناطق نفت خیز جنوب 
برگزار شود تا آنها وضعیت تیم نفت را مشخص کنند. اعضای 
هیات مدیره نفت مسجدسلیمان نیز منتظر برگزاری این جلسه 
هستند تا در صورت تداوم همکاری آنها با این باشگاه، درباره 
سرمربی و مدیرعامل نفت تصمیم گیری کنند. مدیران نفت 
مسجدسلیمان تمایل دارند به همکاری خود با رضا مهاجری 

ادامه دهند.
 

فارس: حسن رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان مازندران 
درمورد اینکه آیا می تواند به هواداران نساجی قول بدهد 
سال آینده این تیم در ورزشگاه وطنی میزبان بازی های 
خود باشد، گفت: برای اولین بار در ورزش مازندران یکی از 
تیم های ریشه دار و پرافتخار ما توانست قهرمان جام حذفی 
شود و افتخار بزرگی را رقم بزند. عزم و اراده مجموعه استان 
تامین، ایجاد، بهسازی و استانداردسازی زیرساخت موجود 
یعنی استادیوم شهیدوطنی است. در این مسیر حضور محترم 
ریاست جمهور، رئیسی را داشتیم. قول مساعد و تایید او برای 
تکمیل ورزشگاه ظرف مدتی چهارماهه را داشتیم. بعداز آن هم 
سجادی، وزیر ورزش و جوانان و حسینی پور، استاندار مازندران 
به صورت هفتگی مجموعه عملیات را پیگیری می کنند. وی 
ادامه داد: کار در سه شیفت در حال انجام است و عملیات 
تکمیل استادیوم در جبهه های مختلف در حال پیگیری است. 
اولویت ما و انتظار مسئوالن از مجموعه ورزش این است که 
بتوانیم در میانه مرداد که شروع فصل جدید لیگ برتر است، 
 باشگاه نساجی بتواند در استادیوم خانگی اش بازی هایش را

 انجام بدهد. 

فوتبــــال داخلی 

مهاجم مصری سرخپوشان مرسی ساید برنامه اش برای 
آینده حرفه ای ای تغییر کرده است. محمد صالح که دوست 
دارد تا آخرین روز دوران حرفه ای اش در لیورپول بماند اما 
این موضوع به نظر مدیران باشگاه هم بستگی دارد، به نظر 
می رسد موضعش حاال تغییر کرده است. مهاجم مصری 
سرخپوشان مرسی ساید به دوستانش گفته که تصمیمش 
در خصوص تمدید قرارداد با لیورپول تغییر کرده و تمایلی به 
امضای قرارداد جدید با این باشگاه ندارد. طبق این گزارش؛ 
صالح ۲۹ ساله می خواهد سال پایانی قراردادش را در 
لیورپول بماند و سپس تابستان آینده به عنوان بازیکن آزاد 
راهی بارسلونا شود. پیش از این برخی رسانه های انگلیسی 
خبر داده بودند که صالح در صورت ترک لیورپول قصد 
دارد در همان لیگ برتر انگلیس به فوتبالش ادامه دهد. او 
اما پیش از این گفته بود که نمی تواند تصور کند که روزی 
مقابل لیورپول بازی کند و حتی فکرکردن به این موضوع 
او را ناراحت می کند. مهاجم پیشین تیم های چلسی، 
فیورنتینا و ُرم که از سال ۲۰١٧ در عضویت باشگاه لیورپول 
است، تاکنون در ۲۵۴ بازی برای این تیم به میدان رفته و 
آمار ١۵۶ گل زده و ۶۳ پاس گل را از خود برجای گذاشته 
است. او تاکنون به لیورپول برای کسب ۶ جام مختلف کمک 

کرده است.

 بیــن المــلل

      ظرفیت   
یک هوادار فوتبال امارات به مدیران باشگاه 
اتحادکلباء پیشنهاد  داد: پس از عقد قرارداد با فرهاد 
مجیدی شاهد واکنش های خارق العاده و عالی بودیم. 
مدیریت باید از این ظرفیت مجیدی استفاده کند. 

  بازتاب  
نشریه »استاد الدوحه« قطر بازگشت دروازه بان 
تیم ملی ایران به پرسپولیس را بازتاب داد. این رسانه 
قطری نوشت: علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی به 

باشگاه سابقش پرسپولیس برگشت.

                      بازی 150   
 دیدار تیم های کرواسی و فرانسه، بازی شماره 
۱5۰ لوکامودریچ با پیراهن تیم ملی کرواسی بود. 
قبل از بازی از مرد سال فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ 

تقدیر شد.  

ـت
وشـ

س ن
عک

 مرتضی کرمانی مقدم: 
ایران با 3 شکست از جام جهانی برمی گردد! 

 آرمان ملی: تیم استقالل در حالی موفق به قهرمانی در 
لیگ برتر شد که رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ از حمایت 
وزیر ورزش وجوانان از این تیم خبر داد. البته به نظر می رسد 
تغییرات استقالل به گونه ای است که شاهد ظهور باشگاه »پاس« 

دیگری هستیم. 
  حمایت

رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال حمایت های 
پشت پرده از باشگاه استقالل در خصوص تبلیغات محیطی را 
تایید کرد. صادق درودگر، رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ 
فوتبال درباره بدهی باشگاه استقالل به سازمان لیگ در خصوص 
تبلیغات محیطی گفت: باشگاه استقالل فقط در سه مسابقه 
سهم سازمان لیگ را پرداخت کرده و به ما بدهکار است. ما تا 
به حال به خاطر هواداران استقالل به آنها فشار نیاوردیم، اما حاال 
که لیگ تمام شده باید بدهی شان را پرداخت کنند. »باشگاه 
خبرنگاران« در ادامه نوشت: درودگر در پاسخ به این سوال که 
به خاطر هواداران استقالل کوتاه آمدند یا وزیر ورزش وجوانان 
پشت این باشگاه بوده که سازمان لیگ نتوانسته بدهی اش را 
بگیرد؛ گفت: بله، حتی باالتر از وزیرورزش از باشگاه استقالل 

حمایت کردند و این مسائل وجود دارد. 
  اختالف؟

تیم فوتبال استقالل تهران در آخرین بازی خود در رقابت های 
لیگ برتر برابر نفت مسجدسلیمان با تساوی بدون گل متوقف 
شد. آبی های پایتخت در پایان این مسابقه و در غیاب وزیر 
ورزش وجوانان جام قهرمانی را باالی سر بردند بعداز این دیدار 
شایعه اختالف وزیرورزش و مدیرعامل استقالل مطرح شد. 
حمید سجادی، وزیر ورزش وجوانان بعداز جلسه هیات دولت 
درباره اقدامات حقوقی برای بازی لغو شده تیم ملی فوتبال 

کشورمان با کانادا اظهارکرد: ما ستادی تشکل دادیم و با اعضا و 
نمایندگان دستگاه های مرتبط مشورت های الزم را انجام دادیم، 
همچنین تصمیمات و مکاتباتی را با توجه به ظرفیت های وزارت 
امورخارجه برای فدراسیون کانادا ارسال کردیم که منتظر پاسخ 
فدراسیون فوتبال این کشور هستیم. الزم است اعالم کنم من 
برای یک ماموریتی به قطر خواهم رفت و در کنار آن به تیم ملی 
هم سر خواهم زد. بعداز لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال 
کشورمان برابر کانادا ملی پوشان ایران قرار است برای آماده سازی 
خود جهت شرکت در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قرار است 
سفری به دوحه داشته تا در آنجا چند بازی دوستانه انجام دهند. 
اینکه می گویند بنده با مدیرعامل باشگاه استقالل اختالف دارم 
به هیچ عنوان درست نیست، من اگر فرصت کنم همه مسابقات 
را تماشا خواهم کرد، زیرا همه تیم ها مورد حمایت من هستند. 
مخصوصا استقالل و پرسپولیس که هر ۲ مورد حمایت وزارت 

ورزش وجوانان قرار دارند. 
  به دنبال مربی 

در روزهای گذشته بحث حضور نکونام در استقالل مطرح شد. 
استقالل در حالی مذاکراتش را با جواد نکونام دنبال می کند که 
هنوز با سرمربی فصل گذشته فوالد برای عقد قرارداد به توافق 
نهایی دست پیدا نکرده است. نکونام بعداز اتمام فصل برای 
استراحت راهی امارات شد و قرار است هفته آینده به تهران 
برگردد. او از شرایطش در فوالد از جمله پرداختی های منظم 
باشگاه، حضور این تیم در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا و... راضی است، با وجود این، مسئوالن استقالل سعی در 

متقاعدکردن نکونام دارند. 
  گزینه شایسته؟!

پیروز قربانی در مورد شرایط استقالل پس از فرهاد مجیدی 

بیان کرد: در تمام دنیا سرمربیان به پیشنهاد بهتر پاسخ مثبت 
می دهند و این مدیران استقالل هستند که باید شایسته ترین 
گزینه را برای فصل بعد انتخاب کنند. هر فردی که سرمربی شود 
بدون شک تفکر جدیدی دارد و فراموش نکنیم با جدایی سرمربی 
قبلی ثبات تیم فصل قبل از دست رفته است. مربی جدید با 
ایده هایی که مدنظر خواهد داشت بازیکنانش را انتخاب می کند 
و احتمال دارد برخی بازیکنان فصل قبل جایی در تفکرات وی 
نداشته باشند. بنابراین تغییرات آغاز می شود و اگر حساب 
شده و کامال متفکرانه باشد بدون شک تیم باردیگر در کورس 
قهرمانی خواهد بود و از عنوان فصل قبل خود دفاع می کند. 
نگه داشتن تیمی که قهرمانی را تجربه کرده در همان فرم 
آسان نیست و عزم تمامی ها کادر مدیریتی، مربیان، بازیکنان و 
حتی تدارکات را می طلبد. قربانی در واکنش به این موضوع که 
آندره آ استراماچونی اعالم کرده پیشنهادی به وی ارائه نشده اما 
برخی منابع خبری شروط این مربی ایتالیایی را برای بازگشت 
به استقالل را مطرح کرده اند، تصریح کرد: حضور در استقالل 
آن قدر جذابیت به همراه دارد که اگر به هر مربی بفرما زده شود 
بالفاصله پای میز مذاکره می نشیند. دلیل آن هم نام بزرگ این 
باشگاه به خاطر میلیون ها هوادارش بوده که نشأت گرفته از 
قهرمانی های فراوان این تیم در ٧۰ سال اخیر است. از نظر من 
مدیریت باشگاه استقالل تصمیم خود را گرفته و در حال سبک 
و سنگین کردن تمامی جوانب آن است تا سرمربی جدید تیمش 
را اعالم کند. امیدوارم تصمیم عاقالنه ای گرفته شده باشد. از 
سویی دیگر باید به این مساله اشاره کنم که باشگاه استقالل 
شبیه »پاس« قدیم شده و شعبه دیگری از باشگاه قدیمی 
است که از بین نرفت. مدیر استقاللی اصیل در این تیم دیده 
نمی شود. پیشکسوت تیم استقالل با اشاره به اینکه آبی پوشان 
رقبای جدی در لیگ برتر دارند، عنوان کرد: قطعا تیم هایی چون 
سپاهان و پرسپولیس به همراه چند باشگاه دیگر تالش می کنند 
تا فصل آینده در کورس باشند. استقالل باید برنامه های خود 
را بدون از دست دادن زمان و با دقت در مرحله اجرا قرار دهد 
تا بتواند به سوی قهرمانی گام بردارد. فراموش نکنیم کیفیت 
لیگ برتر هر فصل افت بیشتری می کند و این موضوع به سود 
تیمی است که بتواند بازی های برتری ارائه کند. در فوتبال پایه 
به شدت دچار افت شده ایم و باید بازنگری اساسی صورت گیرد. 
چند سالی می شود شاهد ظهور بازیکنی که بتواند با حضورش 
در زمین سرنوشت مسابقه را به سود تیمش تغییر دهد نیستیم. 
مشکل فقدان استعداد فوتبالی نیست بلکه نمی توانیم بازیکنانی 
بسازیم که با توانایی های خود باعث رونق سطح اول فوتبال 
باشگاهی ایران شوند. قربانی خاطرنشان کرد: ایرادها و نواقص 
عمده ای در فوتبال پایه وجود دارد که شاهد تبلور استعدادها 
نیستیم و بازیکنانی شاخص برای نمونه نمی توانیم معرفی 
کنیم. کیفیت نسلی که در این سال ها ساخته شده از لحاظ 
انفرادی افت فراوانی کرده و کامال مشخص است این ایراد به 

فرصت ندادن به تمامی استعدادها، مربیان و... برمی گردد. 

 فوتبال ایران ضعیف شده! 

کارشناس فوتبال کشورمان می گوید: با شرایط فعلی و 
وجودنداشتن برنامه ریزی مناسب برای تیم ملی ایران، این تیم با ۳ 

شکست یا کسب یک امتیاز از جام جهانی باز می گردد.
 شرایط تیم ملی 

مرتضی کرمانی مقدم درباره شرایط آماده سازی تیم ملی ایران 
و نامشخص بودن برنامه بازی های تدارکاتی ایران اظهارکرد: 
بازی های آماده سازی بسیار مهم است. کره جنوبی و ژاپن با برزیل 
بازی  می کنند. هر چقدر هم تیم ما خوب باشد ولی موقعی که 
جلوی تیم های بزرگ بازی نکنید، مشخص است که در جام جهانی 
کم می آورید. ممکن است بازیکنان ما بدون کسب تجربه در 
بازی های بزرگ بترسند. وقتی تیم ملی مقابل کانادا و تیم های 
حاضر در جام جهانی بازی کند، این استرس و ترس از بین می رود 

و اعتمادبه نفس بازیکنان ما باالتر می رود.
 نتایج 

او با بیان اینکه تیم ملی با این شرایط با ۳ شکست از جام جهانی 
بازمی گردد، افزود: شاید هم در نهایت یک امتیاز بگیریم و بیاییم. 
این آماده سازی در حد و اندازه تیم ملی نیست و کمکی به ایران 
نمی کند و باید در روزهای آینده به فکر بازی دوستانه باشیم. این 
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره اهمیت شناخت مربی 
تیم ملی از عملکرد و رفتار بازیکنانش در دیدارهای مهم تصریح 

کرد: درست است که مربی تیم ملی ما مدت هاست که در ایران 
کار می کند و بازیکنان را می شناسد اما اگر بازی دوستانه نداشته 
باشیم، »اسکو« نمی تواند بازیکنانش را محک بزند و آنالیز دقیقی 

از ملی پوشان داشته باشد. این شرایط کمکی به ما نمی کند.
 بازی با اروگوئه 

کرمانی مقدم درباره لغو بازی دوستانه ایران 
و اروگوئه با تصمیم اسکوچیچ به اینکه طی 

مسافتی در حدود ۳۰ ساعت برای یک 
بازی منطقی نیست، ادامه داد: این 
سلیقه مربی است و از همه مهم تر هم 
سالمت بازیکنان است. خودم هم به 
یاد دارم که برای بازی با الجزایر ١۹ 
ساعت در راه بودیم و وقتی به بازی 

رسیدیم، کامال خسته بودیم 
و فقط دفاع کردیم و 

مسافت  باختیم. 
زیاد تیم را اذیت 
مگر  می کند. 
تیم ملی  اینکه 
روز  چندین 

زودتر برود و استراحت کند. این همه تیم با ما بازی نکردند، یکبار 
هم ما نرویم )می خندد(. این مساله را باید به سرمربی تیم ملی 
بسپاریم و احترام بگذاریم. من حق را به سرمربی می دهم. این 
مربی فوتبال، درباره خط زدن بازیکنان استقالل از تیم ملی و در 
ادامه بازگشت آنها به تیم ملی که با اعتراض افشین پیروانی هم 
همراه بود، گفت: به هرحال استقالل هم عذرخواهی کرده بود و 
تیم ملی هم مال مملکت خودمان است و باید دست به دست هم 

دهیم و به سرمربی کمک کنیم.
 اعتراض »اسکو« 

او با اشاره به اینکه »اسکوچیچ« حق دارد به این شرایط اعتراض 
کند، بیان داشت: سرمربی تیم ملی می تواند اعتراض و بحث 
کند. باید همه چیز آماده و فراهم باشد. با این برنامه ریزی 
به سرمربی خودمان بهانه می دهیم که در جام جهانی 
ناکامی ها را به گردن فدراسیون بیندازد. اسکوچیچ 
می تواند اعتراض کند. او هم دنبال موفقیت برای 
خودش و تیم ملی است تا افتخاری کسب کند اما این 
شرایط تعریفی ندارد. این کارشناس فوتبال در واکنش 
به اینکه اسکوچیچ بعداز لغو بازی با کانادا اعتراضی 
اینستاگرامی داشت و قول برگزاری نشست 
خبری را دارد اما سپس کوتاه آمد، افزود: 
شاید به او گفتند ننشین و بایست! 
منظورم این است که شاید او 
را راضی کرده اند. به هرحال او 

برای کارش کوتاه آمده است.
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مدرسه فراموش شده »قصه های مجید«

»مدرسه الیانس ایزرائلیت اونیورسال ایران« که با نام هایی مانند اتحاد، 
فرانسوی ها، کلیمیان، مدرسه شهید حلیبیان و معروف ترین آن ها 
یعنی »مدرسه قصه های مجید« شناخته می شــود، در ۱۰ مردادماه 
سال ۱۲۸۰ شمسی به عنوان سومین مدرسه جهانی الیانس در ایران 
و استان اصفهان با ۲۲۰ دانش آموز افتتاح شد. هر چند این مدرسه با 
نام »مدرسه اتحاد« در بهمن سال ۱۳۹۳ به ثبت ملی رسید، اما از اوایل 
دهه ۸۰ شمسی قسمت شرقی مدرسه به دلیل نا ایمن بودن تخلیه شد و 
سرانجام از سال ۱۳۹۷ تاکنون مدرسه به صورت کامل تعطیل و به حال 

خود رها شده است.

عکس:پیمانشاهسنایی
غیـــر محرمانـــه

تکذیب ترور یکی از کارکنان سپاه 
روابط عمومی ســپاه علی ابن ابیطالب)ع( شایعه ترور 
یکی از کارکنان سپاه قم را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، 
در این بیانیه آمده است: پیرو انتشار خبری جعلی مبنی 
بر ترور یکی از کارکنان ســپاه استان قم، ضمن تکذیب 
ایــن خبر اعالم می دارد، فیلم منتشــر شــده در فضای 
مجــازی مربوط به ماجرای درگیری مســلحانه چند روز 
قبل مامــوران فرماندهی انتظامی اســتان با قاچاقچیان 
متواری مواد مخدر بوده که در این درگیری، متأســفانه 
راننده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله قاچاقچیان 

قرار گرفته و در اثر شدت جراحات وارده، جان باخت. 

انهدام باند کالهبرداری در آبدانان
فرمانده انتظامی شهرســتان آبدانان از شناســایی 
اعضای باند ۵ نفره خانوادگی که از طریق اپلیکیشــن 
رسیدســاز جعلی اقدام به کالهبــرداری ازمغازه داران 
آبدانانی می کردند، خبر داد. سرهنگ سید مختار باویر 
اظهار داشت: تعدادی از کسبه های آبدانانی با شکایات 
مشــابهی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشتند ۳ نفر 
خانم ناشــناس به مغازه آنان مراجعــه و بعد از خرید 
کاال مدعی بــوده که کارت عابر بانــک خود را همراه 
نداشته و مبلغ معامله را از طریق همراه بانک پرداخت 
کردند، پس از آن با ارائه یک رسید پرداخت جعلی به 
فروشندگان اقدام به فریب آنها می کنند اما مالباختگان 
پس از گذشــت چند ســاعت متوجه شدند که وجهی 
به حســاب آنها واریز نشده و از طریق رسیدساز جعلی 
مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. وی افزود: با توجه به 
حساسیت پرونده موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس فتا آبدانان قرار گرفته و پس از انجام بررسی های 
الزم و اقدامات فنی و تخصصی کارشناســان پلیس فتا 

موفق به شناسایی ۵ نفر از افراد کالهبردار شدند. 

قتل جنجالی دروازه بان تیم ملی 
پیام قره باغستانی دروازه بان تیم هندبال نوجوانان 
کشــورمان به همراه پدرش در حادثه تیراندازی به 
قتل رســید. این نوجوان هندبالیســت کشــورمان 
به همراه پدر و برادرش نگهبانی یک باغ در شــهریار 
را بر عهده داشــتند که گویا این بــاغ درباره بحث 
مالکیت با مشکل روبه رو بوده است. ظاهراً مالک این 
باغ با پوشــیدن لباس نیروی انتظامی وارد باغ شده 
و با شــلیک گلوله، این ورزشکار و پدرش را به قتل 
رسانده است. این دروازه بان هندبال کشورمان فصل 
گذشته در لیگ دســته یک هندبال بازی کرد و از 

چهره های اخالق مدار این رشته محسوب می شد. 

توئیت احساسی رستم قاسمی 
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، به مناسبت 
ســالروز درگذشت همســر خود، با انتشــار عکسی 
ایــن واقعه را تســلیت گفت. رســتم قاســمی، وزیر 
راه و شهرســازی در توییتی نوشــت: »ایام ســالگرد 
وفات همســرم که می رســد، خاطرات مجاهدت ها و 
همراهی هایش در زمان دفاع مقدس دوباره برایم زنده 
می شــود که چطور صبورانه برای فرزندانمان هم پدر 
بود و هم مادر پانزده سال گذشت؛ اما هنوز من مانده ام 
و یتیمــِی فرزندانی که جان و جهانشــان مادر بود و 

هست. شادی روحش به فاتحه ای مهمانش کنید«

درگیری مسلحانه در ارومیه
فرمانده انتظامی ارومیه با اشاره به یک فقره درگیری 
مســلحانه در خیابان آزادگان شهر ارومیه گفت: عوامل 
تیراندازی در این درگیری بالفاصله دســتگیر شــدند. 
سرهنگ حسن شــیخ نژاد اظهار کرد: در پی تیراندازی 
در یکــی از محالت ارومیه، بنا به حساســیت موضوع، 
رســیدگی ســریع به آن در دســتور کار ویــژه پلیس 
شهرســتان قرار گرفت. وی ادامه داد: با انجام اقدامات 
فنی و اشراف اطالعاتی پلیس، در کمترین زمان ممکن 
۴ نفر از متهمان شناســایی و طی یک عملیات ضربتی 
دستگیر شدند. فرمانده انتظامی ارومیه با اشاره به اینکه 
موضوع این درگیری بر سر اختالف خانوادگی بوده است، 
تصریح کرد: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و یک 
قبضه سالح نیز کشف و ضبط شد. سرهنگ شیخ نژاد با 
اشــاره به اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس اســت و 
اجــازه جوالن به مخالن امنیت عمومــی را نمی دهیم، 
خاطر نشــان کرد: تالش برای دستگیری سایر متهمان 
همچنان ادامه داشــته و جزئیات تکمیلــی متعاقباً به 

شهروندان عزیز اطالع رسانی خواهد شد. 

»کارواش خر« در تهران
مزرعــه پــرورش االغ در روســتای »انجــم آباد« 
محل قرار ماســت. »احمد رضا شهرکن«، جوان ترین 
پرورش دهنده االغ در کشور است که در سن ١۳- ١۴  
ســالگی با خرید ۲ کره االغ از یکی از کشاورزان روستا 
کارش را شــروع کــرده و اکنون که ١٧ ســال دارد با 
تعــداد ۳۵ االغ بجز تولید و عرضه شــیر االغ که برای 
بیماران خاص و ســرطانی خاصیــت دارویی و درمانی 
دارد، فرآورده های مختلفی مثل صابون، کرم و روغن و 
سایر محصوالت بهداشتی را نیز تولید و به بازار عرضه 
می کنــد. روی تابلوی بزرگی با خط مشــکی نوشــته 
شــده »کارواش خر« در اینجا کارهایی مثل شست و 
شو با مواد شوینده، قشــو کردن، کوتاه کردن ناخن ها 
)ســم گیری( و مســواک زدن با احتیاط و حساسیت 
باال توســط افراد ماهر و متبحر انجام می شود شهرکن 
دراین باره می گوید: »این حیوان ها بر خالف تصوری که 
ما آدم ها داریم بسیار اجتماعی اند و از نظافت خوششان 
می آید. شــاید روز اول االغ هایی کــه تجربه کارواش 
نداشــته باشــند کمی اذیت کنند اما این مساله فقط 
چند دقیقه طول می کشد و بعد از آن آرام می ایستند. 
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روزنامه صبح ایران

گــزارش
همه برای تشییع حجت االسالم دعایی آمده بودند 

یار امام به امام پیوست 
   اقامه نماز رهبر معظم انقالب بر پیکر حجت االسالم دعایی

آرمان ملی: روز گذشــته اســوه اعتــدال و یار امام 
خمینی)ره( در روزهای ســخت به خاک ســپرده شــد. 
مراسم تشییع پیکر یار صدیق امام)ره( با عنوان »در سوگ 
آبروی رسانه و فخر فرهنگ« صبح سه شنبه )١٧خرداد( 
از موسســه اطالعات بــا نوای قرآن برگزار شــد. در این 
مراســم که از ســاعت ۹ صبح آغاز شد چهره هایی چون 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، حســین شریعتمداری 
مدیرمسئول روزنامه کیهان، غالمعلی حداد عادل رئیس 
اسبق مجلس شورای اسالمی، اسحاق جهانگیری معاون 
اول دولت ســابق، وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان 
صداوسیما، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، مجید 
مجیدی کارگردان سینما، محمدجواد ظریف وزیر سابق 
امور خارجه، محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط 
امام و رهبری، ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه، علی ربیعی سخنگوی دولت سابق، سید محمود 
علوی وزیر سابق اطالعات، غالمحسین کرباسچی شهردار 
اســبق تهران، قدرت ا... علیخانی نماینده اسبق مجلس و 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم و مسیح 
مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی، مصطفی 
کواکبیان نماینده مردم تهــران در مجلس دهم در کنار 
جمع کثیری از فعاالن سیاسی و فرهنگی شرکت داشتند. 
در ادامه مراسم، پیام رهبر معظم انقالب  در پی درگذشت 
حجت االسالم دعایی قرائت شد. ساعد باقری، شاعر نیز در 
این مراسم گفت: سختی سخن گفتن درباره آقای دعایی 
این اســت که نکند کلماتی بگوییم که بیمناک از تعبیر 
دیگری باشد. باید گفت شــخصیت آقای دعایی بی نظیر 

بود و از دیرباز یک استثنا برای همه بود. 
دعایی بی نظیر بود

محمدجــواد ظریف وزیر ســابق خارجه نیــز در این 
مراســم اظهار کرد: مصیبت سهمگینی است، درگذشت 
نماد انسانیت، اخالق، تواضع و بزرگمردی. من هم عرض 
می کنم دعایــی بی نظیر بود. مرحــوم دعایی به همه ما 
نشان داد می توان انقالبی بود می توان یار دیرین انقالبی 
بود می توان در دوران ستمشــاهی مبارز بود، می توان یار 
صمیمــی رهبری بود و می توان همه را به دور خود جمع 
کرد و می تــوان برای همه پدر بــود. وی افزود: فرزندان 

دعایی امروز فقط شــما یتیم نشــدید امروز بسیاری از 
ما و دوســتداران دعایی و کســانی که از غریب نوازی او 
بهره بردند احساس یتیمی می کنند. امروز خانواده رسانه 
احساس یتیمی می کنند. پیکر مرحوم دعای پس از اقامه 
نماز میت توســط آیت ا... سید حســن خمینی تشییع و 
ســپس به ســمت مرقد امام خمینی)ره( منتقل شد. در 
انتهای مراسم پیکر حجت االسالم محمود دعایی به سمت 
مرقد مطهر امام)ره( تشییع شد تا در کنار مراد و مقتدای 

خویش آرام بگیرد. 
در سوگ دعایی

همچنین مراسم وداع با یار وفادار امام، حجت االسالم 

دعایی دوشــنبه شــب با حضور جمعی از شخصیت های 
سیاســی و فرهنگی از جمله حجت االســالم سید محمد 
خاتمــی ؛ رئیس جمهور اســبق، آیت ا... ســید حســن 
خمینی یادگار امام)ره( محمد جواد ظریف وزیر پیشــین 
امور خارجــه، علی ربیعی ســخنگوی دولت پیشــین، 
حجت االسالم سیدهادی خامنه ای، علی جنتی وزیر سابق 
ارشاد، محمدرضا عارف،  محمدرضا تابش و جمعی از علما، 
روحانیون در حسینیه جماران برگزار شد. حجت االسالم 
والمسلمین ســید محمد خاتمی در مراسم وداع با پیکر 
حجت االسالم ســید محمود دعایی گفت: بسیار متأثر و 
متأسفیم از اینکه یکی از عزیزترین عزیزان و ارزنده ترین 

سرمایه های انقالب را از دست دادیم که عمر شریف خود 
را از آغاز نهضتی که به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد، 
صرف کرد. رئیس مجمع روحانیون مبارز اظهار داشــت: 
شیوه ای که داشت این بود که تا جای ممکن نیروهایی که 
در عرصه هستند، با هر بینش، منش و دیدگاه در کنار هم 
قرار بگیرند و کدورت ها، مشکالت و سوء تفاهم ها مرتفع 
شــود. همه تالش خودش را کرد. چهره ای از خود، اسالم 
و انقالب نشــان داد که جامعه ما ســخت نیازمند به آن 
اســت. او همیشه در پی آن بود که چه کسانی مشکالتی 
دارنــد و چگونه می تواند با حفظ معیارهای اصلی انقالب 
این مشــکالت را حل کند و واقعا فداکارانه در این زمینه 
کار می کرد. وزیر خارجه پیشــین نیز در این مراسم بیان 
کرد: مرحوم دعایی نماد انسانیت، تواضع و بزرگ منشی 
بود؛ ولی بیش از همه انســان بود و همه را با انسانیتش 
جذب کرد. جاذبه دعایی بی نظیر بود. محمدجواد ظریف 
گفت: به همه ما نشــان داد که در عیــن انقالبی، مبارز، 
سابقون انقالب و یار امام و رهبری بودن می توان یار کنار 
مانــدگان هم بود، نظر لطف به همه داشــت و همه را با 
محبت جذب کرد. دعایی برای من بزرگی بود که همیشه 
به او نگاه می کردم تا انسانیت بیاموزم و اخالق یاد بگیرم. 
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز گفت: می توانیم 
بگوییم روزنامه دعایی منبع پخش خیر و برکت و اخالق 
بود. هیچ کس نشنید که کسی از این روزنامه آزرده باشد. 
آنچه امروز نفرت پراکنی، کوبیدن همدیگر و حذف کردن 
هست، درست نقطه مقابل آن مرحوم دعایی به عنوان نه 

تنها یک فرد، بلکه یک نهاد عمل می کرد. 
 اقامه نماز بر پیکر حجت االسالم دعایی

 مقام معظم رهبــری روز دوشــنبه )١۴۰١/١۶/۰۳( 
با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت االسالم سّید محمود 
دعایــی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین حضرت امام 
خمینی)ره( نماز میت اقامه کردند. در این مراسم جمعی 
از خانواده و بســتگان مرحوم حجت االســالم دعایی نیز 
حضور داشتند. همچنین روز گذشته )١٧ خرداد( مراسم 
بدرقه پیکر حجت االســالم دعایی با حضــور چهره های 
مختلف سیاسی در دفتر مرکزی روزنامه اطالعات برگزار 

شد. 


